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 جلد اول را مطالعه نماییدقبل از عمل به نسخه ها 

 
دغدغه قلبی امروز من حتی انرژی هسته ای هم نیست از  )حفظه اهلل(رهبری  قام معظمم 

  دغدغه های قلبی من احیای طب اسالمی ایرانی است.به آن بپردازید.

 
کارم شیرازی  )حفظه اهلل(آیت اهلل م

می و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دانش طب اسال 

قم،خبرگزاری جمهوری اسالمی ).نیز اخالق پزشكی احیا و به جهان معرفی شود
۶۸/۴۰/۴۰) 

سزاوار است مسلمین جهان در احیاى آثار طب اسالمى بكوشند و بتوانند در پرتو آن 
از زمان ائمه )ع( و بعد در زمان علمای اسالم  و...فصل نوینى در طب جهانى بگشایند

روی طب سنتی كار شد و حتی عالمانی چون خواجه نصیر طوسی، رازی و شیخ بهایی 
 (می)همایش مدیریت طب اسال ۴۰/۰/۶۸...در مدارس دینی به بیان این علم پرداختند

 
 

   شهری ی )رح س زهزع میه ه (م(آیت اهلل
فرهنگ غربی با پزشگی وارد خانه های ماشد.



 

 

 پدر طب اریانی اسالمی خیراندیش کیم رپفسهرح 
برای ایران طب وبزرگان  )ع(این مجموعه نسخه های معصومین   

سال قبل در ده  اگر این مجموعه.کارهای درمانی کافی است 
 طب اسالمی ایرانی جهانی می شد.وعموم می بود.دسترس محققین 

 
 متخصص بیولوژی وگیاهان دارویی  دکترمحمد ردیایی

 مدیره جامعه احیای طب ایرانیانورییس هیئت 
كتاب كافی در طب اسالمی ایرانی)مبانی ونسخه های معصومین)ع(وبزرگان طب  

ایران(كه توسط نشر ابتكار دانش چاپ ومنتشر گردیده است.مجموعه گرانبهایی است 
مندان به طب اسالمی ایرانی را از طب رایج غربی بی نیاز می  باوركه 

یوتروریسم وبی را محتاج این طب آسمانی میکند.سازد.بلکه بیماران غرب
ومافیای صهیونیستی دارو وغذا را در سطح بین المللی افشا میكند.وخردجمعی بخواسته 
بزرگان فرهیخته ومعارف برخواسته از سرچشمه طب اهلبیت)ع( انواع بیماری ها را در 

هره گیری ب ضرورتزمینه هایگوناگون پاسخ گو ودرمانبخش،بلكه شفابخش است.
 .از این مجموعه امری است اجتناب ناپذیر وستودنی



 

 

   یحکیم مامل استاد باق 
این مجموعه طب اسالمی ایرانی گوشه ای از نمی دانیم  

ونمیتوانیم ناشی از غیبت معصوم)ع(است كه ده ها سروگردن 
 باالتر ومفیدتر از میدانیم ومیتوانیم پزشكی غربی یهودی است.

 

 دانشهند بنی اهشمیاستاد 
این مجموعه اقدامی در آسان سازی طب اسالمی سنتی است.بنده  

مطالعه این مجموعه را به عموم خانواده ها وعالقه مندان طب 
 توصیه میكنم.

 

عده زیادی از مبتدی های طب را میشناسم كه با اعتماد به این كتاب ،بهتر از كسانی بنده مهلف:

نسخه ها زیادند ولی نسخه های طب می آموزند. متون قدیم وكالسها ها دردرمان میكنند كه سال
اگر طالب طب بیاموزند شیعیان پیروز میشوند.وجهان امتحان شده ومطمان كم است.ودیگر اینكه 

تاب ست.استاد خیراندیش یک كحقیقتا كافی ابرای درمان وپیشگیری،شیعه میشود.این مجموعه 
به من گفته اند به پزشكان میگویم این كتاب عسل برای اداره كوچک دارد بنام عسل.استاد بارها 

 ر عزیز فقط كافیست كه اعتماد كنید.مطب شما كافی است.پزشک،طبیب وبیما
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 طب مبانی -کافی رد طب اسالمی اریانی
 دوای ما باشد؟ ،ما افکار اعمال و غذا،چگونه 

 
 درات اصالحی روش ها مبانی،آثار و

 ریشه های بیماریها، ،تامعنوی روان، اعمال، تغذیه، مزاج، خون،
  ه یهود،ئوطت ها، بیماریعلل مشترک  درمان و

 و...فواید مغفول طب  آثار و
 بزرگان طب ایران و (علیهم السالم)فرمایشات معصومین در

  



 

 

عجل اهلل تعالی ف هج الشریف صاحب الزمان  تقدیم هب محضر مهال  
 و 

 
 سردار آن حضرت 

 آیت حق ، عارف واصل

 آقاى پهلوانى تهرانى علیحاج شیخ 
 (سعادت پرور)

  انقالب پیام تسلیت رهبر معظم
 در ارتحال این عارف پارسا

 بسم اهلل الرحمن الرحیم             

 جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین       
الم ع)دامت بركاته( با تأسف و تأثر،خبررحلت برادر بزرگوارتان آقاى پهلوانى تهرانى حاج شیخ حسنآقاى 

مرحوم حجت االسالم والمسلمین آقاى حاج شیخ على آقا پهلوانى  عامل و عارف پارسا و پرهیزکار
تهرانى را دریافت كردم.آن بزرگوار،عمر طیّب و طاهر و همراه با تالش مباركى را، در تعلیم و ترویج معارف 

بودند.امید است، لطف و فضلِ الهى،و مغفرت  نمونه اى از صفا و اخالص و الهى و توحیدى گذراندند،
 بنده پاک و بى آالیشه به بندگان صالح خود وعده فرموده است، شامل حال این و رحمتى ك

والسالم علیكم   .كنمی مكرم ایشان صمیمانه تسلیت عرض م باشد.اینجانب به جنابعالى و خانواده محترم و
 ۴1/۴9/۴3۶3  اى سید على خامنه  ورحمة اهلل

 
 
 
 
 

روانی، اعتقادی و غیرجسمی به علماء برای تربیت نفس و درمان بیماریهای روحی، 
ربانی از جمله شاگردان این عارف واصل مراجعه نمایید. ارتباط با علماء ربانی سرچشمه 

 همه خیرات و سالمتی جسم و روح است.
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 مقدمه 
 عمل نکنید. را مطالعه نکرده اید به کتاب حاضر کلمه 5این  تا

ال حول وال و خیر ناصر و معین و الحمد اهلل رب العالمینانّه  الرحمن الرحیم وبه نستعینبسم اهلل 
لصاله و ا علیه توكلت والیه انیب وال توفیق اال باهلل واسئل اهلل من فضله و قوه اال باهلل العلی العظیم

 طاهرینلمحمد واله اصلی اهلل علی و (السالم علی سید االنبیاء و المرسلین و اهل بیته الطاهرین)ع
 کلمه اول

 مقدمه حکیم پرفسور حسین خیراندیش پدر طب اسالمی ایرانی
 بسمه تعالی

علت اصلی ورود گروه پزشک اعزامی از سوی كمپانی هند شرقی به سوی ایران در سال 
میالدی كمک درمانی و طبی نبود، چرا كه خود آنان به این موضوع عالم و معترف بودند ۴۸۴۴

طب ایران در آن زمان برتر بود و مردم ایران نیز طب خود را مانند دین خود قبول داشتند كه علم 
 و تواناییها و برتری های آن را نسبت به مكاتب طبی جهان میدانستند.

این گروه پزشک تالش میكردند تا با نفوذ در دستگاه سیاسی كشور ایران مردم را بسوی مكتب 
نین و تالش فرهنگی آنان را نسبت به داشته های علمی و طبی طبی خود بكشانندو با وضع قوا

ودر نتیجه دینی وفرهنگی خود غافل سازندتا از طریق تسلطی همه جانبه برجامعه ایرانی داشته 
 باشند.

نیز گروه پزشكی دیگری به این جمعیت اضافه شدند كه از سوی پاپ ماموریت  ۴۸۴۸در سال 
وسعه انان توسعه دهند، این گروه پزشک نیز با ابزار پزشكی به تداشتندتا مسیحیت را در بین مسلم

اعتقادی و تخریب داشته های دینی و علمی ایران پرداختند و این تالش سیصد سال ادامه یافت 
با وضع قانون ضرورت وجود دیپلم پزشكی از دانشگاه داخلی یا خارجی به قول  ۴9۴۰تا سال 

 ت طب سینوی در ایران كوبیده شد.آقای دكتر سیدیل ایلگود مینح تابو
این موفقیت كه به زعم آیت اهلل العظمی امام خمینی)ره( با همكاری زمامداران بیخرد ما انجام 
شد. دست استعمار را باز گذاشت تا طناب تسلط خویش را تا اعماق زندگی ایرانیان توسعه دهد 
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عمار كه ظاهری مقدس،بزرگ و جواز حیات و تنفس خویش را به دیگران بسپارد. و این است
نمایانه،انسان دوستانه و اجبارگرایانه دارد ابزار تواضع تام مردم ایران در مقابل غرب را فراهم 
ساخت و همچنان این ابزار به كار اساسی خود در جهت واداری به تسلیم در مقابل غرب ادامه 

 می دهد.
 ینه های سیاسی،اقتصادی ،درمانی وبدون تردید اگر كشور ابزار استقالل خویش در تمامی زم

نظامی را فراهم آورد لكن در بخش طب و درمان مستقل نباشد. شعار استقالل آن یک شوخی 
سیاسی بیشتر نخواهد بود. امیدوارم جامعه هوشیار و مومن ایرانی بویژه طالب معزز این مطلب را 

ن شاید در این مقطع زمانی ایكامال عمیق فهم كنند و در جهت كسب این استقالل قیام نمایند.
حرف كه ما میتوانیم علم طب خود را بگونه ای احیا نماییم كه از تمامی داشته های غربی بی نیاز 

و پیچیده و نشدنی جلوه  شویم كالمی خشن و خیال پردازانه باشد و راههای تحقق آن مبهم
 نماید.

های فرهنگی وعلمی خویشتن و صرف اما این گونه نیست و با اندک اعتماد واعتقاد به داشته 
و ساماندهی میتوان در فرصت كوتاهی به این قدرت عظیم  سرمایه ای كوچک از عمر و آموزش

دست یافت به شرطی كه دست از كتابسوزی مداوم خود برداریم و مرتبا به خرمن و فرهنگ 
ونی ایران كن دوستان عزیز ما باید بدانیم كه كتاب سوزی -نجات بخش دینی آتش نیاندازیم

دیگر مانند كتاب سوزی حمله اسكندر مقدونی و لشكریان مغول و دیگران نیست.بلكه این كتاب 
سوزی ناباوری به ارزش داشته ها و بی اعتمادی به قول انبیاو ائمه علیهم صلوات اهلل اجمعین و 

 حكما و اندیشمندان ایرانی واسالمی است.
ستورالعمل زیستی و سالمت بخش جسم ،روح ،خانواده كدام كتاب سوزی از این موفق تر كه د

وجامعه در جلوی چشم ماست ولی هیچ اراده ای برای كاربردیسازی آن در نظام زندگی و 
 درمانی وجود ندارد.

میلیونها دانش آموز و دانشجو از بیت المال هزینه میكنند تا علم و دانش بیاموزند و در نتیجه با 
دانش دینی با صرف میلیاردها ساعت عمر و دالر ابزار سالمت  این علم وپای گذاشتن روی
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خویش را از كتب كسانی اقتباس میكنند كه با استفاده از روش آنان ،با دست خود طناب دار 
سالمت را به گردن می آویزیم و قفل وابستگی را كلید كرده و شاه كلید آن را به دست دشمنان 

از سهم امام زمان علیه السالم هزینه میكنند تا قال الصادق سالمت بشر می سپاریم. هزاران طلبه 
)ع( را ترویج كنند لكن در این مسیر تمام چشمهای آنان برای قال الصادق سالمت آفرین و قال 

 الباقر استقالل بخش در حوزه صحت و پیشگیری نابینا و ناكارآمد است.
رانی اش در جنگ جهانی دوم وارد قم می گویند نماینده امپراطوری انگلیس به همراه مترجم ای

آن هنگام صدای موذن از باالی مأذنه برخواست فرد انگلیسی به مترجم ایرانی اش گفت شد.در 
این مرد آن باال چه فریادی میزند مترجم گفت او اذان می گوید و با اینكار مردم را به نماز 

یس وارد به منفعت دولت فخیمه انگل خواندن فرا میخواند.فرد انگلیسی گفت این اذان او خسارتی
 نمیسازد مترجم گفت خیر.انگلیسی گفت پس داد بزند و هرچه میخواهد بگوید.

واقعیت این است كه آموزه های علوم انسانی ما آنچنان كه باید از منابع دینی و فرهنگ بومی 
ضمیر و  رنشئت نگرفته و رنگ استقالل و اتكای به نفس و خداگرایی و معادسازی و روشنگ

 قوت بخش قلب واستقامت بخشی و دشمن ستیزی و منتظرسازی برای امام قائم)ع( ندارد.
بیایید صادقانه دست در دست هم دهیم همت كنیم و ذهن خود را از باورهای غلط به فرهنگ 
وعلم غرب جارو كنیم و نظریات و دستورات ائمه و انبیاء)علیهم السالم( را مدنظر قرار دهیم و 

را در زندگی خود جاری سازیم و قول آن انسان دوستان الهی را جایگزین فرضیه های  آنها
استعمارگرانه و شیطانی غرب سازیم ونسل خود را از جهت فرهنگی،دینی و سالمتی بیمه كنیم 
و ساختاری مقاوم برای دوام تشیع وانقالب اسالمی در ایران و گسترش آن در همه جهان  فراهم 

 نمائیم.
در این جهت كاری بزرگ است و از هر اندیشه خوردی برنمی آید لكن به لحاظ اینكه گامی 

آغاز هرحركت نیازمند باوراست، و با عمل هر دستور از دستورات ائمه باوری پدید میاید كه 
ایمان ما را به عمل به دستور دیگری محكم تر میسازد و تكرار آن موجب ایجاد جریان اعتمادی 

 ن ساختمان محكم فرهنگ سیصدساله غرب را بر می اندازد.می شود كه بنیا
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بنابراین گام برداشتن در حوزه طب اسالمی یعنی سالمت جسم ،روح ،اجتماع و تالش برای 
استقالل آن گامی بسیار مقدس است و موجب استحكام و همه جانبه شدن استقالل ملت بزرگ 

 درماست.ایران و تحقق شعار به خون امضا شده ی شهدای گرانق
كاری با اهتمام جناب حجت االسالم میرزایی و نظارت علمی آقای دكتر سربازحسینی انجام 
شده است حاوی نكات مهم و ساده برای درمان است كه توسعه آن موجب پیشگیری و از بروز 
بیماریها و درمان دسته بزرگی از بیماریهاست كه از مجربات طب سنتی كنونی تلقی می شود و 

م نمودن برخی از نكته های مفید برای سالمت مردم در غالب مجله های گوناگون و با باتقدی
زبان ساده بنا داریم به این مسیر گام نهیم و مرهمی هرچندكوچک بر زخم دردهای ملت بزرگ 

 ایران باشیم و پیام رسانان دینی را به سالح پیام سالمت نیز مسلح سازیم.
 ت و ما ارید اال االصالح ماستطع 

 و ما توفیقی اال باهلل
 حسین خیراندیش

 ۴39۰قم مقدسه روز تولد موالی متقیان بهار
 کلمه دوم

صالح »فرمودند:  )علیه السالم(و امام رضا« غذای تو باید دوای تو باشد»فرمودند:  )علیه السالم(امام صادق
 «. و قوام بدن به طعام و شراب است، فسادش نیز به این دو است

ما دانم به شخواهید آنچه را كه از طب میعرض كرد: آیا می )علیه السالم(ه امام صادقطبیب هندی ب
 در جواب فرمودند:  )علیه السالم(بیاموزم؟ امام صادق

پیامبر)ص(صریح میفرماید طبی یعنی طب من.امام یاما بهتر از آن )طب شما( را داریم و...»
معصوم)ع(میفرماید:اناطبیب االطبا یعنی طبیب طبیبان من هستم.یا میفرماید زیاد به شرق وغرب 

ه علم االدم اسماء كلها ازجملدرروایات داریم عالم نروید آنچیزی را كه ما میگوییم بگیرید.یا 
دازه به ان )ع(ریم.آیا امام صادق)ع(وسایر معصومینطب.یا اینكه بیش از ده هزار روایت طبی دا

د؟نعوذباهلل از این فكری كه عمومی شده است.وماشیعیان در نابوعلی سینا یاهاریسون یا..نمی دان
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آیا امكان دارد، دستورات طبی كه از جانب عمل دشمنان امامان را داناتر از امامان میدانیم. 
 «ر از طب یهود )طب جدید( باشد؟خداوند نازل شده است، ضعیفتر و ناقصت

اند تا همه را مریض و وابسته ها و یهود برای سلطه بر جهان، غذای بشر را مسموم كردهماسون
كنند؛ روغن انبیاء را با روغن نفت )روغن مایع(، ظروف مس )بمب شادی و سالمتی( را با ظروف 

 زنند عوضیم و...( كه به غذا میها )بنزوات سدآلومینیوم و غذای طبیعی و خدادادی را با سم
میریم ولی یهود به نام علم، آن را كردند )همان سمی كه اگر یک جا بخوریم به طور قطع می

ریزد( این قبیل موارد خیلی زیاد است همه را مسموم و بیمار روحی و ذره به ذره به غذاها می
سال صادرات ایران ۸۴۴ندازه به اها كه ثروت یكی از آنها، روانی و جسمی كرده اند ماسون

كنند و از طرف دیگر داروهای بیلیون دالر(، از یک طرف بشر را بیمار و وابسته می ۶۴است )
كنند. و همه كشورها حتی ایران را به داروهای خود های گران را تولید میشیمیایی و دستگاه

 وابسته كرده اند. 
زدند ولی جوانان امروز جلوی بیل میزدند،م میساله قدیم شخ۶۴اند، پیراهنهمه را بیمار كرده

كولر و پای تلویزیون و روی مبل ،حوصله زندگی ندارند. با یک سیستم حساب شده زنان حامله 
كنند تا ویار بگیرند و اعصابشان ضعیف شود و زایمان و بچه داری را وادار به سردی خواری می

یز با طبع سرد به دنیا بیایند تا یک عمر مریض و ها بسیار آزار دهنده شود و فرزندان نبرای آن
ا است و هسردی ریشه تمام بیماری»فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(سربار جامعه باشند چون پیامبر

 « سردی بدن از سردی مرگ است.
م مرد اند كه تقریباً همهها پر است. حتی یک نفر سالم نداریم. كاری كردهها و مطببیمارستان

اختالالت روانی داشته باشند؛ تقریباً همه مردم به ضعف اعصاب مبتال هستند. توضیح توطئه 
 ها و  آثار مهلک آن یک كتاب مستقل الزم دارد. غذایی یهود و ماسون

ت ترین مركز حجامكنند، چرا باید بزرگمتأسفانه مسؤولین حوزه و دانشگاه هم كاری نمی
ن جایزه تریشناسی در اسرائیل باشد و بزرگترین مركز شیعهجهان در آمریكا باشد و بزرگ

رفسور های آمریكا پكتاب سال كانادا به كتابی درباره حجامت داده شود؟ چرا باید كرم خاكی
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داشته باشد ولی طب اسالمی ما، طبی كه تنهاترین و بهترین راه نجات بشر از مشكالت جسمی 
كری، معنوی و... برای بشر است حتی یک طبیب و پیش نیاز حل مشكالت روحی، روانی، ف

از پرفسورهای غربی د ده ها برابرموجو البته حتی شاگردان همین اساتیدكامل ندارد؟
اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی، علوم روانشناسی و... هم وصفشان مانند طب است. درمانگرترند.

 آیا اسالم فقط احكام حالل و حرام است؟ 
 آموز كالس اهلتوانیم بشر را دانش، نمی)علیهم السالم(ب و سایر علوم اهل بیتآیا ما با همین ط

 كنیم؟بكنیم؟ چرا كاری نمی )علیهم السالم(بیت
 بلوغ زودرس، طغیاندورترشدن بشر از خداومعنویات واخالق،ترین علل حتی یكی از اصلی

زدی د،قتل هاوخشونت ها وددنیاگرایی و از بین رفتن اخالق ،طالق،اعتیا گناهان جنسی، طوفان
 اند.ها رواج دادهمسموم و شیطانی است كه یهود و ماسونوپزشكی ... همین سیستم غذایی هاو

فرماید: كه كفار و یهود در بین مردم شدیدترین دشمنی را با اسالم و مسلمین دارند ولی قرآن می
ز جمله در طب، شهرسازی، ازدواج، ها ادر تمام زمینه )علیهم السالم(بیتما به جای پیروی از اهل

كنیم و زندگی سالم ، پاک، طیب و دوست داشتنی را با لباس و... از دشمنان خدا پیروی می
ه پایانش آور كزندگی، حیوانی ، بیمار ، پر اضطراب و با ظاهر پرزرق و برق و باطن كثیف و رنج

 ایم.جهنم است عوض كرده
این  به متن زندگی ما برگردد. )علیم السالم(بیتدرمانی اهلدر این كتاب سعی شده سبک غذایی و 

 مطالب بسیار مهم و حیاتی هستند.
 کلمه سوم

ه ها د ضرر جدایی دین از علم  و دانشگاه از حوزه،؛ لو علم الناس محاسن کالمنا ال تبعونا
 ر بیشتر از جدایی دین از سیاست است.بارب

وی از ما پیر حتماً فواید كالم ما اهل بیت را می دانستند،اگر مردم جهان  امام رضا)ع( فرمودند:
 نند.می ك
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عدد  8۴بیشتر به فواید كالم اهل بیت )ع( پی می برد،اگر حتی  بیشتر می شود، هرچه دانش بشر
از روایات معصومین را تا حدی كاربردی كنیم و مقداری از فواید این روایات را كشف و تبیین 

ی مطیع اهل بیت علیهم السالم م انسانی كه ذره ای حق پذیری داشته باشد،كنیم هر دانشمند و 
 د.شو

اهل بیت از ما خواسته اند تا فواید كالم اهل بیت )ع( را بیان كنیم.بیان كردن احادیث بدون تبیین 
فواید آن،برای عموم و غیر علماء چندان موثر نیست.این غفلت به بهای سلطه دشمنان انسانیت و 

 خداوند بر دوستان او تمام شده است. دشمنان
گاهی می بینیم كه مثال برای سگ كه یكی از هزاران یاكرم خاكی های آمریكا پروفسور دارند.

 می نویسند یا برای )جهل مدرن(نوع حیوان است صدها جلد كتاب و محتوای به اصطالح علمی
از روایات  كه حتی یكی كرم شب تاب كنفرانس علمی می گذارند ولی ما شیعیانشكم محتوای 

مایش حتی آز معصومین می تواند هزاران جلد كتاب و محتوای دقیق علمی و عملی تولید كند،
این مقدار روایت از همه ابواب فقهی بیشتر  هزار روایت طبی داریم. ۴۴حدود  ،هم نمی شود

ت كه ن اساست هیچ باب فقهی  این مقدار روایت ندارد ولی بدبختی مهلک و كمر شكن ما ای
 حتی دانشمندان مخلص شیعه این ها را حتی آزمایش هم نمی كنند.

بسیار مضحک و بی فایده و حتی مضر است.ولی مثال این  گاهی موضوع پایان نامه های دكتری،
 .را رها كرده اندوتک تک بیماری ها همه روایت درباره حجامت یا مزاج یا درمانهای مشترک 

ت طبی را ثبت و آزمایش دقیق كنند و به جهانیان عرضه امی روایاگر دانشمندان ایران اسال
ولید می توان ت، كه در جهان نظیر ندارد، مقاله علمی )بله ده ها ملیون( كنند،هر سال ده ها میلیون

 كرد.دولت هم بودجه ای به طب اسالمی اختصاص نمی دهد و...
م وای این مقاالت علمی چقدر ریز و ككسانی كه مقاالت بین المللی نوشته اند می دانند كه محت

 اهمیت است.
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 کلمه چهارم 
ر حجت ب و ر میشوددیدگاهی كه به زودی جهان را شیعه خواهد كرد.علم از قم به جهان منتش

  كند. ظهور می آنگاه قایم آل محمدشود. همه تمام می
 و الغیر.و بکوشیم. برای زمینه سازی ظهور فقط در اتمام حجت ای منتظران موال

جاهلیت ) علوم غربی دشمنی با ازبهترین مصادیق اتمام حجت نشر طب اسالمی و
 مدرن( است.

بی نتیجه علوم غر مرا دشمن علوم جدید غربی)جاهلیت مدرن( بنامید.باطن و
 بزرگترین دروغ های تاریخ پیشرفته بودن غرب است. از عکس ظاهرشان است.

لوم نظر پیامبر)ص( در باره ع ب خورده اند.حتی شیعیان فری بشر درصد 00 تقریبا
من بین  :فرمود نبی)ص( دانشمندان است. و نظر شما پیشرفت غربی مخالف با و

دان دانشمن و شما شوم که دومی از اولی شدیدتر است. جاهلیت مبعوث می دو
 پیامبر)ص(؟ یا گویید غربزدگان درست می و

با روانشناسی  است كه عنوان آن را دارد.علوم غرب در همه زمینه ها درست عكس آنچیزی 
ا ب با مسكن سازی  سكینه  وآرامش را از مسكن ها گرفته است. مردم را روانی تر كرده است،

نیت و حقیقت انسا با علوم انسانی، ارتباط سالم انسانی را از انسان سلب كرده است. ابزار ارتباطی،
د ما حیوانیم وانبیا ما را از حیوانیت مان دور صریحا میگوین انسانی را از بشر سلب كرده است.

بشر را چنان در بند انواع شهوات كرده اند كه لحظه ای نمیتواند از این  كرده اند. بنام آزادی،
برابری زنان فمنیسم را مطرح كردند كه زنان غرب در  برای آزادی و د.نزندان نا مرئی رها شو

ی مردان و زیبایانشان اسباب باز ستندبه نظرسنجی()منظر شوهران غربی پست تر از سگها شدند
 مطرود میشوند. هستند و هرگاه زشت شدند كیسه بوكس مردان هستند وتنها و

یا ورزش كه ابزاری برای سالمت  است، دقیقا برعكس شده است یعنی هر كس به سبک غربی 
میرند.حتما فوتبالیستهایی كه وسط میدان  ورزش میكند بیمارتر میشود .اكثر قهرمانها  زودتر می
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مرده اند را از تلویزیون دیده اید.هرچه بیشتر به سبک غربی ورزش میكنید بیماری سنگین تر 
 میگیرند.

واقعا ما اهل ایمان هم این دروغ بزرگ)پیشرفت غرب( را چنان باور كرده ایم كه حتی شیفته 
ت نهان كرد.كه این یک سفاهت وحماقت آشكار اسآن شده ایم. متاسفانه  باید گفت و نمیتوان پ

 كه تقریبا اكثرا به آن مبتال شده ایم. مطلب بسیار واضح است فقط كمی منصفانه فكر كنیم. 
ه عرفان غرب هر چیزی هم داشت نتیجه همه علوم غرب دقیقا عكس آن چیزی است كه باید باشد.

الت نو میسازند رفاه واقعی آباشد خدا ندارد كه دقیقا عكس حقیقت عرفان است.هرچه ابزار 
یكند ها سخت تر میشود.بشر امروز زندگی موتامین هوس كمتر وگرفتاری بیشتر و تامین هزینه 

نی هدف اصلی گی بهتر كند.یعالت بهتر تهیه كند نه اینكه ابزاراالت تهیه میكند تا زندآتا ابزار 
 پیشرفته است نه زندگی بهتر و... تهیه ابزار بهتر و

به نظر شما چرا اینطور  شده است؟ جواب یک جمله است.چون بشر علم را از غیر اهل بیت )ع( 
در عمل ابلیس و یهود وعوامل او  می جوید .حتی اهل دین نیز دریافت كرده یعنی علم را از 

شمه سرچو علم را از غیر ایشان می جویند. )ع(لم میدانند و تربیت را از اهل بیتدین را جدا از ع
خوشبختی  و تا منبع ومبدا  علم اسالم نباشد بشر هر روز از خدا .این علم شخص ابلیس است

كمر اسالم زمانی شكست كه علم را به دانشگاه دادند ودین را  دورتر خواهد شد. دنیا وآخرت
 درسه را از مسجد جدا كردند.م و به حوزه دادند

این اشتباه مهلک تا حد زیادی فعال در عصر غیبت عقل كل وعالم كامل موالصاحب الزمان عج؛
 متاسفانهودر زمان حضور معصوم بطور كامل وجهانی اجراخواهد شد.قابل رفع واصالح است.

تی را باور ندارند.ح علما ومومنین ومسوولین حتی اراده این اصالح را ندارند.حتی ممكن بودن آن
 اجازه مطرح شدن این موضوعات را نمی دهند. 

تنها ه کانقالب اسالمی همان کاربردی کردن علوم اهل بیت است هدف اصلی 
بسیار  .قطعا این اتفاق میتواند جهان را اسالمی کندوبشر است. راه نجات اسالم و

 زودتر از آرزوهای علوم اهل بیت )ع( بسیار سریع و و خواهد افتاد زود سریع و
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سحر  .حجت بر همه جهان تمام خواهد شد وشد  کاربردی خواهد و ءما احیا
 . بسیار نزدیک است

بنایی  ونیم غربال كباره داشته باشید.بایدهمه علم غرب را  قطعا شما میتوانید نقشی بزرگ در این
هشتاد ملیون مسلمان  ۶۴۴۴۴۴۴۴اسالم دین كامل است وهیچ نقصی ندارد.تحریم  نو بر افرازیم.

كشور ۴8كشور كوچک دنیا جمعیت دارد، آیا ۴8ایران به اندازه حدود وشیعه یک شوخی است.
بیایید علم اهل بیت )ع ( را مانند فقه را می توان تحریم كرد؟ هر استان ما یک كشور است. 

وزه های ر حواصول وكالم احیا وعملی كنیم. الاقل تالش كنیم. الاقل مانع این كار نباشیم.اگ
نا كار آمدتر خواهد شد.برای اینكار اول باید از  علمیه وارد این عرصه نشود هر روز منزوی تر و

 قید وبند سیستم وساختار علمی غرب و دانشگاه خارج شویم. وحوزه امام صادق)ع( را احیا كنیم.
 متاسفانه حتی مراكز علم انسانی شاگردان امام صادق)ع( شیمی ،ریاضی ،نجوم و...می آموختند.

یستم س جهانی زیر نظرحوزوی كه برای اسالمی كردن علوم تاسیس شده اند برای كسب اعتبار 
از این سیستم بكل خارج نشویم كار نتیجه مطلوب نمیدهد.آنها باید بیایند تا وساختار غربی اند 

ت رزی ودامپروی،سیاسوعلوم طبی وتجربی،شهرسازی،خانه سازی،كشاو نقایص علوم انسانی
 .بیاموزند اهلبیت)ع(را از ،علوم تربیتی ،اجتماعی و..

همه دستاورد های جدید بشری بیماری زا وكشنده اند.ظهرالفسادفی البروالبحر بما كسبت ایدی 
الناس یعنی فساد در دریا وخشكی آشكار ورایج شد بخاطر دستاوردهای بشری یاهمان علوم 

ه بیشوم كه دومی از اولی شدیدتر است؟ن بین دو جاهلیت مبعوث مپیامبر فرمود مچرا جدید.
نظر حقیر دانشمندان وپرفسورهای غربی یهودی بی دین حتی از انسانهای اولیه نیز نادان تر وكم 

 حكمت ترند.چون در هر موضوع وموردی وارد شدند كار را خراب تر كرده اند.
ودامداری بیماری گسترگشته،پزشكی صنایع غذایی سمی كننده غذا شده،علوم كشاورزی 

كشنده جدید،علوم انسانی غیرانسانی ومنیت پرور،علوم عرفانی بدون اهلل وانسان محور،علوم 
سیاسی مكر محور وكشنده،علوم مسكن سازی ضد سكنی وارامش وضد مسكن، بمب وموشک 

ر،علوم تربیتی توعلوم امنیتی ضد امنیت وكشتار عمومی،علوم روانشناسی روانی كننده وجنون گس



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

 08 

خالی از صفات كمال،علوم ارتباطی ضد ارتباط سالم، ،كامپیوتر،ابزارآالت صنعتی،موبایل 
ودكل های موبایل وبرق،اتومبیل و زندگی ماشینی و ماهواره وسایر دست آورد های بشری همه 
 ضد سالمتی وسعادت واهداف واقعی بشرند.همه علوم غربی دقیقا نتیجه ای عكس اهداف اصلی

وعنوان رسمی خود دارد. ساالنه در ایران حدود سی هزار نفر در اثر تصادف می میرند.امار كشته 
های جنگهای جدید ملیونی است قدیم غالبا زیر هزار بود.وخانه ها وشهر ها ویران نمیشد.بمب 
اتم همه چیز را نابود میكند.همه بیمارند.عمرها به حدود یک چهارم رسیده.خانواده ویران 

ه.صفات وارزش های انسانی عمال از سوی دانشمندان احمق غربی مانند فروید ضد ارزش شد
 معرفی میشود.همه پدران علوم)بدتر از جهل(امروزی یهودی علنی یاپنهانی هستند.

بدبختی بزرگتر اینجاست كه حتی برخی بزرگان مسلمین وعلما این علوم مضر ودانشمندان جاهل 
مع وپیروان مسلمانشان را بسوی اهداف این دانشمندان سوق را پیشرفته میخوانند وجوا

میدهند.حتی معایب این علوم را بیان نمیكنند.وانتظار دارند جامعه بسوی دین وخدا سیر كند.این 
محال است.جهل وبی حكمتی است.سبک زندگی شیطانی غربی یهودی بوسیله این علوم بدتر 

در مقابل این علوم  نمی تواند مقاومت كند.بایدعلوم از جهل احیا ورواج یافته ومی یابدونصیحت 
اسالمی شود.الاقل معایب این علوم حاهالنه ومحاسن كالم اهلبیت )ع(را بیان كنید.الاقل این ها 

 را پیشرفت ننامید.
امام رضا)ع(فرمود اگر مردم محاسن كالم اهلبیت)ع(را بدانند حتما وقطعا از ما پیروی 

ر وتمدن جهانی اسالم است.حتما باید دانشمندان جاهل فعلی كنار میكنند.اینكار كلید ظهو
 روندومردم جهان از علوم غربی مایوس شوند.اینكار نیاز به همراهی توده علماومومنین دارد.

علی )ع(در حدیثی می فرماید اگر میخواستم از این آب نور تولید میكردم ولی به صالح شما 
ال پیشرفته همه حسن های عالم را به عیب ونقص تبدیل نیست.)مضمون حدیث( بخاطر علوم مث

كرده اند.دانشمندان احمق وجاهل غربی رسما وعلنا ارزش ها را ضد ارزش معرفی میكنند. وهمه 
موضوعاتی كه دانشمندان غربی وبی دین وارد آن موضوع شده اند به سوی نقص وعیب ومعضل 

 گراییده است.مانند:
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حیا،عفت،ادب،صبر،تواضع،ایثار،احترام بزرگتر،سكوت اخالق وصفات نیكوی انسانی،
ومدارا،مهار غرایض،كنترل شهوات جنسی، جسم انسان،سالمتی،خانه ومسكن زیباوبزرگ 
وآرامبخش،قدرت جسمی،طول عمر،نشاط ورضایت مندی،جنگل ها،الیه اوزون،یخ های 

تامین نی زندگی وقطبی،ذخایر آب زیرزمینی،ذخایر نسل حیوانات وگیاهان وزیست گاه ها،آسا
مخارج،ازدواج آسان وكم هزینه وآرامبخش وبادوام)یک چهارم از دواج ها به طالق می 
انجامد(،روابط سالم وپرمهر انسانی،رابطه با خداوند،خانواده وروابط خانوادگی،نان وآب ومیوه 
وغالت وخوراكی های سالم)همه خوراک بشر سمی شده است(،امنیت بشری)آمار كشته های 

 گ ها هزاران برابر قدیم شده است(و..جن
خالصه دانشی كه ریشه ومبدا آن یهود وابلیس ودشمنان انسان باشد نتیجه ای جز این ندارد.مثل 
دانشمندان جاهل غربی مانند این است كه كسی را مجروح یامعتاد یامریض كنی وبعد قسمتی از 

قتا این علم جدای از دین در همه درد را با مسكن رفع كنی بدون انكه درمان كرده باشی.حقی
مسایل مربوط به بشر، بیماری راجایگزین سالمتی كرده است.اگر میخواهید خوب لمس كنید 

 اوضاع قدیم رابا االن مقایسه كنید.در تمام موضوعات از اهداف مسلم بشری دورتر شده ایم.
كه علم  رند.دانشمندیعموم مردم میگویند دانشمندان بی تقصیرند.ولی حقیقتا دانشمندان مقص

 خود را به دولت های ظالم مانند آمریكا واسراییل و..میفروشد مقصر نیست؟
بنده عاشق علم هستم نه دشمن آن.ولی عنوان دشمن  علم غربی باید در جهان رایج شود.تا بشر 

ارد د تار وپود عالم را از نو وبر اساس علوم اهلبیت)ع(بنا كند.البته این علوم غربی فوایدی نیز
 ولی ضررهای آن مخصوصا در بعد دینی وآخرتی بیشتر است.

 امروز باعلم سر دین را میبرند.كار بجایی رسیده است كه گنج های بزرگ حكمت 
وعلم معصومین)ع( راباید با مهر استاندارد علوم مسموم غربی بسنجیم.حتی برخی بزرگان 

میشود میگوید باید باعلوم غربی شیعه)عوام كه هیچ(وقتی روایتی علمی از معصومی مطرح 
 بررسی شود.این مصیبت موجب ویرانی دین درمیان توده هاوخانواده ها شده است.
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ولی مسله مهم این است كه باید یک علم ملموس قابل اجرای برگرفته از علوم اسالمی را به بشر 
ینه زعرضه كنیم.تاجایگزین این علم رایج شیطانی فعلی شود.برای این موضوع چند گ

داریم.اقتصاداسالمی،فلسفه اسالمی،فن اوری وصنایع اسالمی،كشاورزی ودامداری ومعدن 
و..ولی هیچ كدام از این موارد برای مرحله شروع مناسب نیست.چون اوال معارض دارندوغربی 
ها خودشان دارند.دوما ماهنوز اقتصاد وصنعت و..اسالمی نداریم.سوما اجرای اینها سخت 

دنیا مورد اقبال واقع نمیود چون مثال اقتصاد اسالمی میگوید هرچه میتوانی  است.چهارما در
اموالت را در راه خدا انفاق كن و..اینها را مردم دنیا فعال نمی پذیرند.اصال بذون تعارف بگویم 
اقتصاذ یاصنعت یا كشاورزی ما غیر اسالمی است.واقتصاداسالمی تدوین نشده تا عرضه شود.اما 

دون وموجود وحقیقتا از همه مكاتب طبی قویتر است.وهمه دنیا به آن نیاز طب اسالمی م
 ژگی ها را ندارند.دارند.وسریع االثر است.وبه آسانی میتواند در دنیا رایج شود.این وی

حتی اخالق اسالمی تاحدی معارض دارد.از طرفی دردنیا اقبالی برای اخالق وعقاید نیست.حتی 
ن ویهود بخواهند باز هم نمیتوانند مانع نشر طب در جهان شود.چون اگر رسانه ها وجهان خورا

خود مردم نیاز به آن راحس میكنند.ولی مردم دنیا نیاز به اخالق واعتقاد صحیح را زیاد حس 
ولمس نمی كنند.لذا دنبال طب می آیند وهزینه صرف میكنند.فقط كافی است مسولین ورسانه 

 ها هم بیایند پای كار.
ط طب اسالمی را تبین ومنتشر كنیم.جهان به سایر علوم اهلبیت)ع(نیز اقبال خواهد اگر ما فق

كرد.كاش مسولین واهل رسانه ما كمی درک كنندوبفهمند.واز خواب غفلت بیدار شوند.وبه 
ندای مقام معظم رهبری لبیک گویند.ایشان فرمود:دغدغه قلبی من حتی انژی هسته ای هم 

ه قلبی امروز من احیای طب اسالمی ایرانی است.به آن بپردازید.یا نیست.چون مال ما نیست.دغدغ
آیت اهلل مكارم فرموده:مسولین باید تمهیداتی بیندیشند كه طب اسالمی واخالق پزشكی احیا 

 ودر جهان منتشر شود
 شرقا اوغربا لن تجدا علما نافعا اال ما خرج من عندنا اهل البیت)ع( -ال علم اال من عالم الربانی  
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كند علم واقعی را به بشر عرضه م منجی حقیقی بشر می آید و رهبر و و انشاءاهلل بزودی تنها  موال
طعم زندگی وسالمتی وخوشبختی را می  بشر این علم رایج بدتر از جهل را دور می اندازد.و و

           چشد.

 
 مپنجکلمه 

ادی دنیا اقتص ونظامی  آوری، فن سه طرح برای تبدیل ایران به ابرقدرت علمی،
 سال آیندهپنج  ودر مدت بیست 

باتوجه به تحریم های دشمنان وبرای لبیک گویی به مالک اشتر زمان ومقام عظمای والیت چند 
راه كار آسان وپرفایده برای مشكالت كشور ارایه میگردد.امید است مومنین ومسولین گوشه ای 

فروید،هاریسون و..دارند به امامان معصوم)ع( نیز مبذول از اعتمادی كه به دشمنان اسالم مانند 
 فرمایند.

 یک پیشنهاد به مسؤولین حوزه و دانشگاه-1

غرب بر كشورهای اسالمی و جهان سوم در چند نكته  و سلطه علت برتری علمی و فناوری 
 :است

ن نكنند صرف آ ای ندارد، وقتشان راهرچه خواستند یاد بگیرند اول توجه كردند كه اگر فایدهأ. 
 .تر باشد به سراغ آن بروندو اگر علمی مفید

توانستند ریز كردند و در هر بخش به مرزهای دانش دست های علمی را هرچه میشاخهب. 
ارد مثالً د مخصوص خودش را های یک ایالت خاص در آمریكا پرفسوریافتند. مثالً كرم خاكی

م عل های به باالترین درجر عرصه عدهدر علم پزشكی چند صد تخصص تعریف شد و در ه
  البته عوارضی هم ایجاد شده است. دست یافتند

ایرانی یا سایر علوم اسالمی و انسانی عمالً این -طب اسالمی  در ما مخصوصاً هولی در جامع
 های ریزشود. در حال حاضر چند متخحصص بی نقص در طب اسالمی یا بخشروش اجرا نمی

ور كشترین مركز حجامت جهان در آمریكا است و كتاب سال چرا بزرگ علوم اسالمی داریم؟
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 كانادا مربوط به حجامت است.
 البته این توجه ریز ودقیق به علوم باید باحفظ اصول ومبانی باشد.

های و دانشمندانی قوی در شاخه  حتماً باید یک گام عملی و اساسی در این زمینه برداشته شود
تربیت شوند.كمر اسالم در كشورهای اسالمی زمانی شكست  (لیهم السالم)عمختلف علوم اهل بیت

كه حوزه علم و اخالق را جداكردند)علم در دانشگاه و دین در حوزه( و هر چه جلوتر پیش 
رویم دین ضعیف تر می شود و علم مضرتر شده و در پایان این راه به دین زدایی همه عرصه ها 

 را مشاهده خواهیم كرد.
ن چاره و عالج نجات همه جانبة بشر، احیاء علوم اهل بیت)ع( و كار بردی كردن آن بزرگتری

است.اگر طب اسالمی ایرانی احیا شود.ایران محبوبترین وموثرترین كشور در تفكرات وسبک 
زندگی دنیا میشود.واز لحاظ اقتصادی نیز همه دنیا بیمارند.این بیماران برای درمان به ایران می 

ایران در همه بخش ها توسعه می یابد.باخود كاالی ایرانی ومحبت واعتقاد به شیعه  آیند.اقتصاد
را سوغات میبرند.واین محبت باعث اقبال به مصرف كاالی ایرانی در جهان وسرمایه گذاری در 

 ایران میشود.العلم سلطان.
 احیای آموزشی و پرورش اسالمی-2

 )با  میلیونها اشتغالزایی( و... ابتكاری جمع آوریطرح ملی علمی و فرهنگی و اقتصادی  1۴حدود 
برخی از این ظرح ها اگربدست دشمنان ما بیفتد شده كه اگر مسئولین بخواهند ارائه می گردد.

 برعلیه مااستفاده میكند.
های زمان سالگی مرز دانش 3۴ها و ... در سن زیر چرا بوعلی سیناها و ذكریاها و عالمه حلی

دند، علت این بود كه هر دانشمندی بعد از چند سال كه خواندن و نوشتن و خود را شكسته بو
قرآن را یاد می گرفت وارد رشته تخصصی خود می شد وهمه استعداد خود را، صرف همان 

سال  3۴استعداد و عالقه داشت. متأسفانه در آموزش و پرورش فعلی ما، حدود علمی می كرد كه 
سال حتی در یكی از آنها متخصص و كامل  3۴كنند و بعد از عمر دانش آموز را صرف علومی می

شود. نقاشی، ورزش، جغرافی، شیمی، فیزیک، ریاضی، هنر، زبانها و ده ها علم دیگر را یاد می نمی
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 شوند.دهند امّا در هیچ یک متخصص نمی
می كنند. خالصه پیشنهاد شان خدمت میای غیر از تخصصحتی بعد از تخصص نسبی، در رشته

درصد دانش آموزان نخبه بعد از پنجم ابتدائی، رشته ها تخصصی شود و اگر  3۴برای  اوال:شود
مثالً می خواهیم یک طبیب یا یک مترجم یا مهندس یا مرجع تقلید یا موشک ساز و یا ... تربیت 

الزم است به او آموزش داده  ودر عین حال مومنشود. هر آنچه كه برای یک متخصص كامل 
وما:حتما باید اداره این مراكز آموزشی  از لحاظ تربیتی مانند حوزه های علمیه باشد.باید دشود.

اساتید این مراكز از باتقواترین ومومن ترین اساتید كشور باشد.واداره این مراكز در دست حوزه 
ر سال، اب 3۴یقیناً همین طرح می تواند ایران را بعد از  وسپاه وآموزش وپرورش)مشتركا(باشد.

علم  وپدرانقدرت بالمنازع علمی و فناوری و مرجع صدور فرهنگ اهل بیت علیهم السالم كند.
 آینده دانشمندان عالمه ودر عین حال مومن شیع باشد.

 تولیدات قطب سازی -6
نخست وزیر مالزی ماهاتیرمحمد با دوبرنامه ده ساله مالزی را از لحاظ اقتصادی بسیارسریع 

برنامه اول این بود كه در ده سال اول گفت هر شهر یک محصول وانقالبی تقویت نمود.
كشاورزی مخصوص ودر ده سال دوم گفت هر شهر یک صنعت مخصوص.در این طرح هر 
شهر قطب مخصوص وبرتر تولید آن محصول كشاورزی وصنعتی در مالزی شد.بااینكار 

صنعت ومحصول  رتبط باآنبزرگترین تولیدكنندگان وبهترین دانشمندان وقویترین مراكز علمی م
كشاورزی وباالترین وجدیدتری تجارب تقویت كیفیت وارزان سازی قیمت آن كاالی صنعتی 

 وكشاورزی در سطح كشور مالزی وبعد دنیا در آن شهر جمع شدند.
اگر مراكز تولید كوچک وپراكنده باشند هزینه تبلیغ وتحقیق وتوسعه ورقابت و ارزان سازی 

بسیارباال ست.وعمالغیرممكن است.باقطب سازی این موانع رفع واستفاده فنون جدید
میشود.درنتیجه باكیفیت ترین وارزانترین وبازارپسندترین كاال ها در آن شهر تولید شد.وهمه 
كشور این قطب ها وبرندهای صنعتی وكشاورزی برتر را میشناختند.وهزینه تبلیغ وتحقیق بسیار 

گاه ون تولید را در دسترس داشتند.ارتباط صنعت ودانشكمترشد.وتولیدكنندگان جدیدترین فن
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 جدی وآسان ورایج شده بود.
از طرفی صنعت توریسم داخلی وخارجی شدیدا تقویت شد.فایده بزرگ دیگر این بود كه كه 
سرمایه ها از مغازه های ملیاردی كه فایده ای جز گران كردن كاال ندارند به بخش تولید منتقل 

ها را از مراكز تولید كه همه كشور آنها میشناختند تهیه میكردند.واسطه گری شد.چون مردم كاال 
وداللی ورانت خواری وكاله برداری به حداقل رسیده بود.چون مردم كاالرا مستقیم از 

 تولیدكننده میخریدند.
قیمتهاهم پایین آمده بود.وقدرت خریدباال رفته بود.درنتیجه تولید وصادرات واشتغال باالرفته 
وواردات پایین آمده بود.درنتیجه اشتغال وتجارت، بیكاری و مفاصد بیكاری كاهش یافته بود 

 مانندفساداجتماعی واخالقی و..
بنده این طرح را همراه ده ها طرح عطیم دیگر به تعدادی از نمایندگان مجلس ومسولین دادم كه 

طب سازی ق دها فهمیدم كه طرحباتمسخر یابی اعتنایی یااستداللهای جاهالنه آنهامواجه شدم.بع
 در مالزی اجرا شده است.

 



 

 

 
 
 
 
 

 فصل اول
 

 اصالح تغذیه           
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  اصالح تغذیه: فصل اول
 

غذا فقط شامل خوردنی ها نیست، بلكه هر چیزی كه نفس ما دریافت می كند یا خود نفس تولید 
ها، گفتنی ها، شنیدنی ها،  كند و دوباره مصرف كند، غذا است. پس همة خوردنی ها، نوشیدنیمی 

پوشیدنی ها، انس وارتباطات با دیگران،معنویات، مطالعه كتب واطالعات،دیدنیها، اعمال ورفتار، 
 غذا هستند.ونیت ها،موسیقی،فیلم،قرآن خواندن و..افكار ، اخالق

ست.حال اگر همه اینها اولید میكند درواقع غدای جسم وروح مهرچیزی كه نفس ما دریافت وت
ن نسبت شیطانی وغیر الهی صوم وهر چقدر غیر طیب باشد به هماشند انسان میشود معطیب با

میشویم.پس اگر خوب فكر كنیم ما چیزی نیستم بجز غذایی كه نفس ما دریافت میكند.ودر میان 
 ثیر را در كمال یانقص ما دارند.این غذا ها نیتها واعتقادات باالترین تا
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  اییذتوصیه های مهم غ قوانین و بخش اول:

 
 ، درمان کامل غیرممکن استبدون پرهیز -1

 1.«ستا داروها هپرهیز سرآمد هم ؛رأس الدواء ةالحمی»

 علی)ع(فرمود:تقوا شفای اجساد شماست.
اند هبود نیز كسانیاكثربیماری های مردم زمان ما از پرخوری وافراط در خوردن ونوشیدن است.اما 

باید  پساند یا ضعف اعصاب و... گرفتهاند و حتی روانی شده ،كه در اثر روزه و سختگیری زیاد
 .بایددر هرموضوعی تقوامستحبی زیاد برای افراد ضعیف مضر است هنگه داشت روز اندازه را

ومراقبه)عدم افراط وتفریط( داشته باشیم.تا از غذاها و كارهای مضر پرهیز نشود، درمانگرها اثر كامل 
 نخواهد داشت.

 ست. تناسبا های زمان ماترین عوامل بیماریای از اصلیغذاهای غیر طیب و شیمیایی و كارخانه 
پرهیز از سیری و اصالح مزاج  غذا با مزاج و یبوست و خون و... نیز الزم است. روایات پرخوری و

گذارد داروهای گیاهی و شیمیایی اثر نمی ،ها اصالح نشودو... هم مربوط به همین بحث است و تا آن
مش شیمیایی و مسمومات را در شك ،كند. تا زمانی كه فرد مواد نگه دارنده و غیر طیبیا ناقص اثر می

امل روح و جسم نباشد. حرام هم كه جای بحث منتظر سالمت كشود یا از غذا سیر می ،كندپر می
 ندارد. 

علل وریشه های مشترک همه بیماری ها و عامل اختصاصی هر بیماری را باید ترک كنیم، رفع علل 
 بیماری،مهمتر از نسخه مخصوص بیماری است.

 آثار غیر جسمی غذا و دارو و عادات غذایی: -2
خود و دیگران را بدانیم و توان خصوصیات می ،اسالمیآموزه های طب زاج و غذا و با استفاه از م 

فكری، اخالقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، دینی،  خصوصیات غالبحتی اصالح كنیم ؛
                                                           

 .8۴3. خصال، ص  ۴
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ئل مسا ها،ها، بیماریبرخورد با دیگران، ثروت و فقر، استعدادها و ضعف هاعتقادی، روانی، نحو
 اصالحات الزمفهمید و می توان را تا حد زیادی  ست،هر چه كه به انسان مربوط اودینی و دنیوی 

 ،اخروی ،روانی، توجه به آثار روحی .شوددر فرد ایجاد میوآموزه های طبی معصومین)ع(با غذا را 
 غذا و عادات غذایی و داروها كامالً ضروری است. ... سیاسی و ،اقتصادی ،اجتماعی

اگر به احادیث پزشكی مراجعه كنید به روشنی در  اسالم به همه چیز نگاه جامع و همه جانبه دارد.
یابید كه هر غذایی در اخالق، افكار، عقاید، اعمال، خانواده، فرزند، حكومت، اقتصاد، جامعه، می

جامعه اثر دارد. هرانسان وهرشؤونات زندگی خالصه  در همه  ،مسائل زناشویی، فقیر و غنی بودن
اخالق معنوی و آخرتی ما نیز با غذا ارتباط  ،افكار ،لجسمی نیست. حتی آخرت و اعما هفقط جنب

 این مطلب الزم است. شرح مستقیم و عجیبی دارد. چندین جلد كتاب مستقل برای 
زا و سایر احواالت و خلقیات در احادیث طبی زا، شجاع كننده، ترسو كننده، محبتغذاهایی غم

 . حرام است ها غیر از آثار مربوط به حالل والبته این آمده است
نشاط، تیزهوشی، حافظه، حسد، بخل، كینه، استقامت، تنبلی، شجاعت، غضب، نورانیت قلب، رقت 

ها های معنوی، صفای باطن و كدورت آن، خشوع، تكبر و جنبهحجاب رفع موانع وقلب، اشک چشم،
ین های ام تا از زشتیكه چه كنی :اندفرموده (لیهم السالم)عائمه .و شؤونات روحی ما به غذا ارتباط دارد

... مه وطب االئبه كتاب احادیث پزشكی وبرای این مهم باید ها دور شویم امور نجات یابیم و از بدی
ان ای از آثار روحی و فكری و... بیگوشه ،های مختلفدر قسمتحاضر مراجعه نماییم. البته در كتاب 

 های این كتاب، قسمت عمده آثار مثبتو نكته مهم دیگر اینكه در صورت عمل به توصیه شده است.
 ،نفس دنبال تربیته برای كسانی كه ب نکته:شود.خود، در وجود ما ایجاد میها خودبهدر همه زمینه

این  ،هستند،زندانها، پادگانها، مدارس و خیابانها و ... فرزندان  ،جامعه و مدیریت و اصالح تربیت 
ثار غیر آ،برای مقابله و مباحثه ، جنگ وتسلط بر دشمنان باید بسیار مفید و كلیدی است موضوع

را هم در افراد و هم در غذاها و همه اعمال بدانیم ، تا هم دشمن را بشناسیم ها جسمی غذاها و مزاج
نفس  معرفت ء اصلی كه شناخت مزاج جز :در یک روایت داریمو هم روش صحیح مقابله را بیابیم.

ن جمله یعنی چه، معرفت نفس یعنی شناخت خدا، پس ببینید كه چقدر مهم دانند ایاست. عرفا می
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 است.
ر این دو تربیت دین  ،مستقلی در آینده در این باره منتشر شود. جا دارد، مربیان اخالق  هشاید جزو

باره مطالعه و تحقیق نمایند. این یک فرصت و امتیاز بزرگ برای طالب و مسؤولین محترم است. 
 فرهنگ و... كامالً متأثر از غذا و عادات غذایی است.  ،اجتماع ،سیاست ،حتی اقتصاد

 غذای تو باید دوای تو باشد -6
همانا اصالح و قوام بدن به طعام و شراب است، چنان كه »: انددر این باره فرموده (لیه السالم)عامام رضا 

شفته نی بدن سالم است و اگر آست، اگر خوردنی و نوشیدنی را اصالح كتا ا فسادش نیز به همین دو
ل )البته تعریف غذا را در صفحة بسم اهلل در او. «و بی نظم باشد بدن نیز فاسد و پریشان خواهد بود

 ایم(كتاب آوریده
درمان ثمرچندانی ندارد و گاهی خطر  ،های مربوط به تغذیه اصالح نشودتا غذای روزمره و عادت

هیچ دارویی  ؛لیس من دواء اال و هو یهیج داءً»دراین رابطه فرمودند:  (لیه السالم)عامام كاظم .نیز دارد
 3.«كندكه بیماری را تحریک میاین نیست مگر

نش تر از افراد غیر پرهیزكار واكسریعبدن شما ، موارد ممنوعه را مصرف كنیدبعد از اصالح غذا، اگر
باشد، در صورت فاسد بودن غذا، خود شود ، اگر عادت به سالم خواری دهد و فرد بیمار مینشان می

 اما در مواقع ضروری سخت نگیرید.شود.به خود دفع می
... ویش اندازه و تركیب غذا ،زمان  ،پختن غذا  هیا ظروف غذا یا نحو شیبوست وكسی كه مزاج 

ها یماریتواند برا تأمین نخواهد كرد. پزشكی جدید نمیاو اصالح نشود هیچ دارویی سالمتی كامل 
ست. چون ا هاترین عوامل بیماریرا ریشه كن كند، یقیناً دانش پزشكی و غذایی جدید یكی از اصلی

بیماری ندارد و از طرف دیگر انواع سموم و مواد نگه دارنده و شیمیایی و  هاصالً كاری با ریش
 و عاداتدهد. یهود بشر را با سموم ها و... را به خورد بشر میداروهای شیمیایی و چرک خشک كن

ص آن هم به طور ناق ؛هایعنی بیماری ؛هاكند و فقط به درمان محصول این غلطغلط غذایی بیمار می

                                                           
 .313، ص ۶. كافی، ج  3
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 رمان كنی.د دقیقا مثل اینكه كسی را بیهوش یا معتاد كنی و بعد به طورموقتپردازد.می عوارضبا  و 
های یماریكه باند قبل از آندهدانند در چه دامی افتامتأسفانه مردم و مسؤولین درخواب غفلتند و نمی

غیر ممكن است كه طب  .را اصالح كنید خود باید غذا و عادات غذای ،العالج به سراغتان بیاید
ولی طب  .دی درمان كندجای و بدون عوارض جدید بتواند حتی یک بیماری را به طور ریشه

 تواند. ایرانی می ـ اسالمی
ای اصالح غذا و عادات غذایی را بدانید و به تدریج شروع ریشهكار باید قوانین ضروری و برای این

 به عمل كردن كنید.
ممكن است حتی بیمار طی درمان  ،اگر طبیب درمان را با اصالح غذا شروع نكند :گویندحكما می

غذای تو باید » فرموده اند: (لیه السالم)عامام صادق.« انظر الی طعامک»فرماید: هالک شود. قرآن می
چه  :تا بگویم ؟خوریو چگونه می ؟خوریبگو چه می :اندكه از قدیم گفتهاین «.روی تو باشددا

 كامالً درست است.  !هستی و كه هستی
یز صالح عمل ن ،پس اگر طیب نخوریم «.كلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات» :فرمایدمیمجید قرآن 

ها عمل كند. این مسأله غذا نخورد ولی شبیه آن (ملیهم السال)عشود. امكان ندارد كسی مانند ائمهنمی
 .اند، چون روح سالم در بدن سالم استخیلی خیلی مهمتر از آن است كه ما و حتی اطباء فهمیده

شد ترین عوامل ریكی از اصلی .كسی كه اعصابش سالم نباشد، روحش سالم و كامل نخواهد بود
 است. روش غذایی مخالف با ائمه)ع( گناه در جامعه ما همین غذاهای صنعتی و

 سرفصل های اصالح تغذیه -2
 از جمله موارد مهمی كه در اصالح تغذیه باید لحاظ شود موارد زیر است:

 طیب، طبیعی، غیر صنعتی وغیر شیمیایی بودن غذا. حالل،
 مناسب بودن غذا.جنسیت، به مقدار  و سن متناسب با مزاج وشغل ومحیط و

ننده خون ودر بیشتر خام ، تصفیه كصحیح ،  و قیافه وتركیب غیر نجس، به شكلو  تمیز و بهداشتی 
 ن قید ها نیاز به توضیح دارد. هر یک از ایباشد. زمان ومكان صحیح و به اندازه



 انیکافی در طب اسالمی ایر                                 1جلد   -مجموعه کتب سبک زندگی اسالمی  
 

  10 

 طیب خوری شاه کلید همراهی با اولیای الهی -5
 "بدانهمالو انّ الناس قسطوا فی المطعم الستقاموا "امام رضا )علیه السالم(: 

 اگر مردم در غذا میانه روی كنند، بدن های آنها سالم خواهد ماند.
 خداوند متعال در قرآن كریم میفرماید:

دو انه لکم ع نطاشیلال تتبعوا خطوات ا ما فی االرض حالال طیبا وکلوا میا ایها الناس  "
 3"مبین

 4"ان کنتم ایاه تعبدون و اشکرو هللما رزقناکم کلوا من الطیبات  الذین آمنوایا ایها "
 5"علیمیا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون "

پس اگر می خواهیم از حیله ها و پیروی شیاطین در امان باشیم و بتوانیم شكر خداوند را بجا آوریم 
 و اعمال صالح انجام دهیم الزم است )اما كافی نیست(

دین معرفی كرد. مفسرین چنین معنا می كنند كه الزمه بجا آوردن  این سه مورد را می توان همه
پیروی نكردن از شیاطین، مصرف غذای طیب و ترک  هشكر خدا و الزمه انجام اعمال صالح و الزم

 ..مطلق غذای غیر طیب است. این یعنی سالمتی روح و روان و نجات از همه گناهان و همه دین و .
دلیل برتری  2در قران یکی از  و قرآن آمده است. بار در 29کلمه طیب بیش از 

نظامی و..قوم یهود غذاهای طیب معرفی شده است.برای احیا  سیاسی، علمی، مالی،
 اجرای مقتضیات جامعه مهدوی وعلوی، تبیین و علوی فهم و وورواج جامعه مهدوی 

 یاین یک راز وکلید بزرگ برا فوق العاده مهم وکلیدی است.رواج طیب خوری 
 تشکیل تمدن اسالمی وتربیت انسان وجامعه کامل است.
مرد  29قدرت بدنی  رود و با طیب خوری کامل عمر انسان از هزار سال فراتر می

 مقربین وز ا انسان به حکمت میرسد و نورانیت فکر وقلب حاصل میشود. پیدا میکند.

                                                           
 ۴۸۶بقره    3

 ۴1۴بقره   ۰

 8۴مومنون   8
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 عمال،ا گفتارها، دیدنی ها، البته غذای طیب شامل صدا ها، شود. اولیای الهی می
 هر چیزی است که نفس انسان دریافت میکند. بوها، لمس کردنی ها و اخالق، افکار،

طبیعی و خدادادی و غیر شیمیایی و غیر صنعتی و غیر شبهه ناک و یعنی غذای حالل و  ،غذای طیب
اک و پ سالم و مطابق با مزاج و مطابق با نیاز و در زمان مناسب و مكان مناسب و تركیب صحیح و

 بهداشتی و ...
و غذاهای كارخانه ای و صنعتی و پرخوری غیر مناسب مزاج اصلی ترین موارد غذاهای غیر طیب 

 هستند.
 )کردافشاری( پرهیزات کلی برای همه بیماران -3

بادمجان، عدس، خیار، گوجه، ماست و دوغ و پنیر وسایرسردی ها)برای سوء مزاجهای سرد( انواع 
ای، سس، كنسرو، فست فود مثل پیتزا، سوسیس، كالباس و... نوشابه، رب گوجه فرنگی كارخانه

كاكائو، قهوه، شكالت، چیپس، پفک، غذاها و تنقالت خیلی شور و تند و ترش و چرب و حبوبات 
های حساس و گازدار، چای باالخص برای كسانی كه مشكل معده دارند. آب یخ، برای معدهنفاخ 

همراه با غذا و بالفاصله بعد از غذا آب خوردن، گوشت گاو و گوساله، ته دیگ، پیاز و سیر خام و 
های حساس(، غذاهای مانده و فریز شده، غذاهای خمیری مثل ماكارونی پرتقال و نارنگی )برای معده

و الویه و سرخ كردنی. آب خوردن در شب بین خواب، خرما و گردو، سبزیجات بخاردار مثل تره، 
شاهی، ترب و به خصوص برای كسانی كه سردرد دارند و هر چیزی كه باعث ناسازگاری و اذیت 

 شود. 
 )کردافشاری( مفید چندتوصیه-3
مک دریایی( چشیده) مزمزه ( قبل و بعد از هر وعده غذایی كمی نمک طبیعی )سنگ نمک یا ن -

شود. در صورت تشنگی نیم ساعت قبل از غذا و یک ساعت و نیم بعد از غذا آب میل شود و در 
ماه میل شود. برای  ۴عدد تا  3۴تا  3۴هنگام غذا خوردن آب و مایعات میل نشود. مویز هر صبح 

تا مویز را از شب در  8۴تا ۰۴كسانی كه كم خونی دارند به شرطی كه مشكل معده نداشته باشند 
ان و غذا ها، نسركه انگور خانگی خیسانده و روز بعد شیره آن را گرفته و در طول روز با نوشیدنی
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ساعت بعد  ۴قاشق غذاخوری صبح ناشتا با آب جوش گرم میل شود و تا  3تا  ۴میل شود. خاكشیر 
 ا عسل مصرف شود( ها با كمی نبات داغ یا شكر یچیزی میل نشود. )برای غیر دیابتی

 باشد. وعده غذایی روزانه ۴ها و ..+ آبغوره و روغن زیتون سوپ جو با سبزیجات و جوانه -
 وسبزیجات میل شود هویج + كاهو + روغن زیتون )بدون خیار و گوجه(بجای ساالد: -
 در صورت مصرف ماهی حتما با مصلحات و بعد از آن هم خرما میل شود. -
 روغن بنفشه توصیه می شود. روغن مالی بدن با -
 ل شود.گرم می بت رضوی با عرقیات مفرح و عسلنوشیدنی روزانه آب و عسل و لیمو ترش یا شر -
های طبیعی نظیر كنجد، زیتون، هسته به جای روغن نباتی جامد و مایع معمول در بازار از روغن -

رخ، ای طبیعی مانند عسل، شكر سهتوان شیرینیانگور و یا روغن حیوانی طبیعی استفاده شود. می
 های مصنوعی كرد.شیره انگور، مویز، توت خشک، كشمش را جایگزین قند و شیرینی

های طبیعی های گیاهی مانند شیره بادام، شیر گردو، شیر پسته، شیر خرما و یا شربتهمچنین شیره -
های هو .... و انواع دم كردتوت نظیر شربت عسل با آب لیمو ترش تازه، عرق بهار نارنج، شربت شاه

باشند. تی میهای صنعها و نوشیدنیگیاهی سنتی مناسب با طبع و مزاج جایگزین خوبی برای آب میوه
ا های خشک كرده و یشود به جای استفاده از غذاهای مانده، بیات و فریز شده از سبزیتوصیه می

 نج و جوانه ها در غذاها اضافه شود.گوشت و غذاهای تازه استفاده شودسبوس گندم، سبوس بر
 آداب صحیح غذا خوردن-1

 آداب صحیح غذا خوردن )كردافشاری(
 پیش از شروع به غذاخوردن و پس از آن دستها را بشویید. -
در آغاز خوردن غذا بسم اهلل الرحمن الرحیم بگویید و نیز اگر قصد خوردن از جند نوع غذا را  -

متعال را یاد كنید و در آخر غذا الحمداهلل و در آخر نوشیدن آب امام حسین دارید باز هم نام خداوند 
 علیه السالم را یاد كرده و بر قاتالن آن حضرت لعنت بفرستید.

 با دست راست غذا بخورید. -
 لقمه ها را كوچک برداشته و خوب بجو ید. -
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 مدت زمان غذا خوردن را طوالنی نمایید. -
 ر كمی نمک )به صورت چشیدن میل فرمایید(.در اول و آخر غذا مقدا -
 پس از غذا خوردن به پشت دراز كشیده و پای راست را روی پای چپ بگذارید -
 بعد از اتمام غذا نخوابید ولی درازكشیدن مانعی ندارد. -
در اول روز و در اول شب غذا بخورید و از خوردن غذا در میان روز و شب بپرهیزید و یا اینكه  -

 وعده در میان غذا میل شود.یک 
 میوه ها وسبزی ها را )به جز كاسنی( پیش از خوردن تمیز بشویید. -
 از خوردن غذا در حال سیری پرهیز نمایید. -
 قبل از آنكه سیر شوید، دست از طعام بكشید. -
 از خوردن غذای داغ و سرد و فوت كردن به چیزهایی كه می خورید یا می آشامید پرهیز كنید. -
 آب را به صورت مكیدن از میان دو لب و به صورت آرام بیاشامید  -
 در روز آب را به صورت ایستاده و در شب به صورت نشسته بنوشید. -
خوردن و آشامیدن شما به خاطر وجود میل و گرسنگی باشد و نه از روی شهوت و همچنین از  -

 آشامیدن زیاد آب پرهیز نمایید.
 و لیوان هر ظرف دیگر و نیز جایی كه دسته آن قرار دارد نیاشامید.از جای شكسته، كوزه  -
 و مصرف کم داروبیماری تحمل  -0

توان، با تحمل بیماری، داروی كمتری ، این است، تا جایی كه میهای دیگر طب اسالمیاز ویژگی
پیشگیری و درمان كن  ،عادی و اعمال و افكار ذاهاغمنظور این است كه با پرهیز و مصرف نمود.  

پیدا كرد  یفتخفاگر بیماری بهبود یا  و در مرحله بعد،و اگر نشد با گیاهان و داروهای غیر شیمیایی 
كند، صبر و تحمل كن و به پزشک شیمیایی مراجعه نكن ولی طوری كه مشكل چندانی درست نمی

عالج ال اگر درمان نشود اگر دیدی تحمل نداری یا بیماری سخت است یا پیشروی خواهد كرد مثالً
 . مراجعه كنشود به پزشک یا صعب العالج می

از  ،تواند با بیماری خود مدارا كندهر كس می»: انددر این رابطه فرموده (لی اهلل علیه و آله وسلم)صپیامبر
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 ۸.«گذاردزیرا چه بسا دارویی كه خود بیماری بر جای می .درمان بپرهیزد
كند. خودداری كن از مصرف دواء تا زمانی كه بدن تو بیماری را تحمل می»در جایی دیگر فرمودند: 

 1.«پس زمانی كه تحمل نداشتی دواء مصرف كن
 هیچ دارویی نیست مگر ؛لیس من دواء الّا و هو یهیج داءً »: در این زمینه فرمودند (لیه السالم)عامام كاظم

 ۶.«كه بیماری دیگر را تحریک كندآن
  .توانند، به كتب روایی مراجعه نمایند، كه اهل تحقیق میز در این باب وجود داردروایات دیگری نی

اندازند. این كار غلط است و ای به نام طب سنتی و اسالمی همه را به خط داروهای گیاهی میولی عده
 بهكه ینمگر ا ؛گاهی خطرناک است بلكه باید هیچ داروی گیاهی را به صورت مستمر مصرف نكنیم

 البته مصرف خیلی كم و .یک علت موجه مانند درمان یک بیماری و با اذن متخصص و عالمانه باشد
  .گاه به گاه و پراكنده ایرادی ندارد

های با عرض پوزش از اساتید بزرگ باید بگویم که آقای تبریزیان با وجود حسن
ن علت ند، به همیکها نمیفراوان، اصالح تغذیه و اصالح اعمال و رفع افراط و تفریط

 کند.های سنگینی برای بیمار ایجاد میگاهی عارضه
جوانب  هدارویی مستمر گیاهی یا درمانی را رعایت كنیم حتماً باید هم هولی هر گاه خواستیم یک برنام

رمند ها دارای عوارض هستند یا گبابونه یا گل گاوزبان یا... همه این ،مثالً آویشن بگیریم.را در نظر آن
س باید پ. آورندمیرا به وجود باال یا پایین یا تپش قلب را یا فشارخون  ،یا سرگیجه و خونیا كمی

 عوارض منفی هر گیاهی شناسایی و رفع شود. 
رد كه خومی گرمداروی  تركیبی  خواهد بلغم و سردی بدنش را درمان كند، از بس مثالً فردی می

گیرد و یا شهوانی شود یا غضبناک شود یا بواسیر و گیرد یا بدنش خارش و كهیر مییبوست می
 در حالی كه با اصالح تغذیه و..قابل حل است..اعصاب و... بگیردضعف 

                                                           
 .9۴، ص ۴. احادیث پزشكی، ج  ۸

 .۸۸، ص 3. بحار االنوار، ج  1

 .313، ص ۶. كافی، ج ۶
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را یی گیاهان داروعوارض  وقوانین این كتاب و در صورت لزوم كتب و منابع گیاهی  هپس باید هم
تر نیز ریضشود بلكه فرد مها به خاطر این مسأله بیماری نه تنها اصالح نمید. خیلی وقتدر نظر بگیر

مسلمان بر »: فرمایددر این باره می (لیه السالم)عامام علی شود. علم و عمل ناقص خطرناک است. می
 . «اش بر تندرستی او چیره گرددجوید، مگر آن هنگام كه بیماریدارو توسل نمی

ماند، نوشیدن دارو برای بدن، به صابون برای جامه می»: اندفرموده های منسوب به ایشاندر حكمت
  «.كنداش هم میكند، اما كهنهآن را تمیز می

زندگی دارو نیست.  هاخالق و شیو ،گوییم كه اصالح غذا و عادات غذایی و اصالح روان باز هم می
 ها را رعایتاین (لی اهلل علیه و آله و سلم)صو پیامبر (لیهم السالم)عهر چند از دارو مؤثرتر است. زیرا خود ائمه

ر شد. پس مراد از مداوا دمصرف می (لیهم السالم)عكردند. البته داروهای گیاهی نیز توسط اهل بیتمی
روغن مالی و ماساژ و... نیز  ،باشد حتی حجامت است كه فقط مخصوص بیمار مییی جا كارهااین

ما نیز در این  ( .طور كه در روایات آمدههمان)بوده است  (لیهم السالم)ععمومی اهل بیت هجزء برنام
 كنیم. ایرانی را بیان می، كتاب بیشتر موارد عمومی و مسلم طب اسالمی 

از مسلمات است و  ،كیفیت آنو زمان  ،مصرف غذا هغذایی و پرهیز و نحو هاصالح برنام :توجه
 تری داشته باشند. هر چند اثر قوی .گویندها را دوا و دارو نمیینباید رعایت شوند، زیرا ا

 نقص بزرگ وخطرناک برخی اساتید طب -19
ی نكات در نسخه نویسباوجود برتری قطعی بر طب جدید برخی از اساتید بنام ومعروف طب اسالمی 

مدت  رداروی قوی را دتغذیه ای وریشه های بیماری ها وافراط تفریط ها را نمی نویسند.وفقط چند 
بسیار مضر وخالف مسلمات طب معصومین )ع(است.و واقعا عارضه  چند دقیقه مینویسند.این نقص

 می دهد.
یوه ذی نفع این استاد گرامی،ش مبتدی وخطر بزرگتر این است كه برخی ازشاكردان وعالقه مندان 

رانی بی ید باسابقه طب اسالمی ایایشان را قویترین روش درمان میدانند ومتاسفانه به تجربیات اسات
اعتنایی میكنند.وتنها خود را اسالمی میدانند.این انحراف موجب نقص وعوارض وركود در جریان 

استاد  دانشمند اسالمیطبی میشود.البته ده ها نقد دیگر وجود دارد.اما طبق توصیه حكیم دلسوز و
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 خیراندیش وظیفه فعلی ما تقویت این جریان است.
 اد غذایی ممنوع اعتی -11

ن آباید طوری برنامه غذایی را تنظیم كنیم كه اگر  .اعتیاد به یک غذای خاص غلط و مضر است
غذای به  كهاین طور نباشد،  .نیاز بدن را رفع كرد هاو خوراكی هانبود، با سایر نوشیدنی خوراكی

حتی ممكن  ،اعتیاد و وابستگی به یک غذای خاص گویند:برخی از اطباء می اعتیاد پیدا شود. خاصی
 شاید،مورد اعتیاد غذایی داشته باشد چندكم كند. به طوری كه اگر فرد را است چند سال از عمر فرد 

 شود.كاسته می اواز عمر  هاسال
 شروع و پایان غذا با نمک -12

 .دكنحفظ می ؛له جذام، پیسیاز جم ؛آنچه در روایات در این باره آمده:از هفتاد و دو نوع بیماری 
داوند به زداید. خهای صورت را میبركت است. برای بدن بهتر است، لكهنمک، سفره بیسفره بی

یازی نسوی دارایی و بیه كه امتش را بر این كار وادار كند. انسان را ب :امر فرمود )علیه السالم(موسی
 9.درد مفید استدرد ودلبرد. برای گلودرد، دندانمی

با  غذا را با نمک شروع كن و !یا علی»امر كرد كه  )علیه السالم(به علی (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاسالم پیامبر
 19.«نمک تمام كن كه شفای هفتاد و دو بیماری در آن نهفته است

شاند كه كالبته مصرف نمک باید به اندازه باشد، شوری زیاد نیز فرد را به سوی سودایی شدن می
-م ادویهطور كه باید بر حج ها باید كمی بر حجم نمكشان اضافه كنند همانمضر است. بلغمی خیلی

ظور ما ها را زیاد مصرف كند. پس منجاتشان اضافه كنند، البته ممكن است فردی بلغمی باشد و این
متر ك خورند كه بایدها غالباً شور زیاد میكنند و سوداییهایی هستند كه كمتر مصرف میبلغمی

 بیات و نمک سود است. ،مصرف غذای شور ،شود زیرا از عوامل غلبة سودا بر افراد سودایی
ی و به هر غذا كم دانه و... مخلوط كردسیاه ،آویشن :توان نمک را با برخی داروهای گیاهی مانندمی

ست. البته دانه و هلیلة سیاه بسیار زیاد ادانه، هلیلة سیاه، كندر و آویشن و... اضافه كرد. فواید سیاهسیاه
                                                           

 نمک.. احادیث پزشكی قسمت  9

 .3۸۶، ص ۰. من ال یحضره الفقیه، ج ۴
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 ها خیلی كم باشد.باید مقدار این
 با چه غذاهایی شروع کنیم؟ -16

تا زودتر از معده خارج شوند و معده  ؛شوندبهتر است از غذاهایی شروع كنید كه زودتر هضم می 
 تر و بهتر انجام شود.خالی شود، و هضم و جذب غذا راحت

 ایی که نباید با هم خورده شونداز دیگر غذاه -12
 از خوردن غذاهای تركیبی ذیل باید اجتناب شود:

خم مرغ ت ،تخم مرغ با ماست ،تخم مرغ با پنیر ،تخم مرغ با ماهی ،تخم مرغ با مرغ ،تخم مرغ با قارچ
ند غذای چ ،چند غذای سرد با هم ،انواع گوشت و انواع میوه با لبنیات ،خربزه با عسل ،با ترشیجات

وه با می ،سركه با ماست ،ترشیجات همراه سردیجات ،چند غذای خشک با هم بدون آب ،گرم با هم
چند غذای  ،چند غذای شیرین با هم ،چند غذای چرب با هم ،آور با همچند غذای نفخ ،گوشت

 .چند غذای سنگین )برای معده( با هم ،چند غذای تلخ با هم ،ترش با هم
موارد فوق برای افراد عادی و برنامه روزانه است ولی گاهی برای مداوا یا اصالح  هممنوعیت هم

مزاج یا رفع یبوست یا... ممكن است به صورت كوتاه مدت الزم باشد، برخی موارد فوق با هم 
ذای شود مدتی غمصرف شود. مثالً اگر بدن فرد خیلی سرد شود و احتمال خطر باال باشد الزم می

تا جایی  ،د یا برعكس. البته در صورت غلبه اندک مزاج یا پایین بودن خطر بیماریگرم مصرف شو
كه امكان دارد باید هیچ غذایی به كلی از برنامه حذف نشود. بلكه باید درصد مصرف آن پایین 

 بیاید.
 غذاییهای درمانی چله -15
 چهلد و د، انتخاب كنیتوانید یک غذای كامالً طبیعی كه مصرف مستمر آن عوارض نداشته باشمی

 دوهر روز  ،روز چهلیا  ؛عدد بادام میل كنید دههر روز حدود  ،روز چهلروز مصرف كنید. مثالً 
 و... هر روز چند عدد عناب بخورید ،روز چهلیا  ؛عدد سیب بخورید

 ی ممنوع استیالبته چلة دارو -13
چون داروها عوارض دارند. ولی چلة غذایی كه به عارضه  .كه از روی علم و نیاز باشدمگر آن
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 آن یقین دارید، مفید است.  نداشتن
ه باید به همه البت. بگیرید .توانید یک چله برای مغز، یک چله برای چشم، یک چله برای قلب و..می

به  بایدزیادتر بخورید  ،خواهید غذای گرمروز می چهلابعاد و عوارض غذا توجه كنید. مثالً اگر 
زا و... عوارض غذای گرم را هم در نظر بگیرید و با غذاهای زا، غضبشهوت ،زاجنبة یبوست

 آن عوارض را رفع نمایید.  ،مناسب
، را مصرف كنید برای كبد یا طحالتره + كمی عسل()كاسنی + شاهخواهید روز می چهلیا مثالً 

 .عوارض احتمالی را رفع كنید ،باید با تدابیر الزم
رموز  ۰۴د. عدد ردنكروزه را برای مداوا انتخاب می چهلهای ابوعلی سینا و بسیاری از اطباء، دوره

 و آثار فراوانی دارد. 
 غذایی هایمصلح -13

ای اصالح هترین روشترین و كم عارضهترین و واضحترین و پرفایدهترین و آساناز بهترین و جامع 
ها و غالب این رعایت مصلحات غذایی است. كه رعایت عمدهكامل و همه جانبة برنامه غذایی 

ها دستورات طبی در این مصلح اكثرتقریباً  .مصلحات كافی است. كه در جدول مربوط آمده است
گروه غذایی، خواب، مسائل روانی و... همه را تقریباً چهار رعایت شده یعنی مزاج، خون، یبوست، 

 اند.یک جا جمع كرده
 هابه برنامه نحوه عمل -11

ان خواهند غذایشهمه دستورات طبی را باید همراه با نشاط و آرامش و به سهولت اجرا كرد. برخی می
لی كه این در حا .كنندهای خیلی شدید میاضطراب و دقت ،فشار ،خیلی سختگیری ،را اصالح كنند

ن حال كامل و پس باید كامالً راحت ولی در عی .خود عامل بیماری روحی و حتی جسمی است
الزم نیست  ،سختی و آزار زیادی در پی دارد ،اگر گاهی رعایت یک دستور .جدی رعایت كرد

 . نباید همه كار و زندگیمان را مختلیمخالصه قرار نیست از زندگی طبیعی خارج شو .رعایت شود
تگاه گوارش سكنیم. نباید از صبح تا شب فقط غذا یا داروی گیاهی یا غذای دارویی بخوریم. باید د

د از غذا كه كمی بعرا یک بار به اندازة نیاز، غذا داد و صبر كرد تا دستگاه گوارش خالی شود، این
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عسل بخور، كمی بعد یک شربت سكنجبین بخور، كمی بعد میوه بخور، كمی بعد چند گردو یا 
 عایت شود،ین رقوان كار خیلی غلط و پرضرری است. باید همه ،بعد فالن را بخور پسته بخور، كمی

نام خوردن غذای مفید و متنوع، پرخوری ه ولی به موقع و به اندازه و درست غذا میل كنیم. نباید ب
توانید از حجم غذا مخصوصاً می ،هزینه زیاد شد یداگر دید ،هزینه را هم باید در نظر گرفت .كرد

 حجم غذاهای گران بكاهید. 
 کردهای غذاها نیز توجه باید به خصلت -10

ت كنیم. گوشرفتاری و... پیدا می ،های اخالقیبه گاو شباهت ،اگر زیاد گوشت گاو بخوریم 
ها، خشک بودن یا مرطوب بودن غذا، گرم و سرد بودن، گوسفند، شتر، مرغ و... حتی آب و میوه

 كنند.همه ما را شبیه به خود می ،هاكهنه و تازه بودن و مزه
 .شودشیرین می ، در رفتار و اخالق ،كسی كه زیاد شیرینی بخورد

 .شودمی خوترش ،در رفتار و اخالق ،كسی كه زیاد ترش بخورد
ان را باال ؛ مثالً استقامت انسشودمانند شتر می ،در رفتار و اخالق ،كسی كه زیاد گوشت شتر بخورد

 برد.می
 د مریض می شود.زود و زیا .شودمانند آب می ،در رفتار و اخالق ،كسی كه زیاد آب بخورد

 موجب شجاعت ،كند. میوه بهخرما خوردن مادر بالفاصله بعد از تولد نوزاد، كودک را صبور می
 .است

 حاالت روانی هنگام غذا خوردن -29

هنگام اضطراب و عجله  .غذا بخوریم ،آرام و با حوصله و بدون اضطراب و درگیری و فشار روحی 
شود و ها ناقص ترشح میشود. آنزیمشود و اخالط مضر تولید میو... غذا خوب هضم و جذب نمی

 آید. به معده فشار می

شود. ایستاده غذا خوردن، در روایات داریم كه مدتی كه انسان سر سفره است از عمرش حساب نمی
 غلط و مضر است.  كفش به پا داشتن، حتی پشت میز غذا خوردن نیز
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 تغییر تدریجی -21
ار ك برنامه غذایی خود را كامالً به تدریج عوض كنید، از تغییر انقالبی و سریع خودداری كنید، این 

 شود. شماهای دیگر میهای زیاد در اعضا و سیستمموجب ضعف حافظه و هواس پرتی و اختالل
 ،حتماً باید تغییرات ،ن، گازوئیل به ماشین بریزیدجای بنزیه فرض كنید ناگهان و بدون تغییرات الزم ب

متناسب با بیماری و یا سالمت شما باشد. یعنی اگر خیلی بیماری شما جدی نیست، كمی حوصله 
ماهه و با شروع كردن از حجم كم غذاهای جدید شروع نمایید  ششالی  سهكنید و طی یک دورة 

تر برنامه عح كنید. ولی اگر بیمار هستید الزم است سریها را اصالو بعد به تدریج همه غذاها و برنامه
 را اصالح كنید. خود غذایی 

 خواری ممنوعپراکنده -22
خوری و های غذایی جمع كنید و از پراكندهسعی كنید دستورات غذایی و دارویی را در وعده 

مكان ای كه اهر برنامهها و ها، گوشتخواری پرهیز كنید. مثالً مویز، عسل، سركه، پیاز، روغنریزه
توان با نان خورد تا هزینة غذای مثالً عسل و مویز را می ،های غذایی مصرف كنیدجای وعدهه دارد، ب

خواری هم نشود. حتی غذاهای دارویی را سعی كنید طوری خواری و پراكندهشما پایین آید و ریزه
 ،را سعی كنید هاكردنیدم ، هاشربت ،هانوشیدنی، هاتنظیم كنید كه بعد از گرسنه شدن بخورید. میوه

 هنگام خستگی یا تشنگی و موقع نیاز خورید. پرخوری و پرنوشی نكنید. 

 نهار -26
ل شام را اوایو خیلی سبک بخورید نخورید یاوعدة نهار را آمده كه در طب اسالمی و سنتی ایران 
شدن،  ده، شبها دیر خوابیدن، صبح دیر بیدارترشی معده، رفالكس معشب میل نمایید و زود بخوابید. 

شام دیر خوردن، سر درد صبح ها، خواب و سردرد و سستی بعد از ظهر، تولید خلط های سودا و 
درصد بیماریهاست، میل نداشتن به صبحانه و گرسنه از خانه خارج شدن و ده ها  9۴بلغم كه ریشه 

 مشكل دیگر، همه از آثار نهار است.

 لیل ممنوع دحذف بی -22
هیچ غذای حالل و طیب را به كلی و برای مدت طوالنی حذف نكنید. برخی از كسانی كه نام خود 
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كه این را نخور، آن را نخور و... بلكه روش صحیح این  :گوینداند، زیاد میطبیب سنتی گذاشتهرا 
و تهیه درست  ثانیاً تركیب و زمان خوردن و نحوه خوردن ؛است كه اوالً غذا طیب و پاک باشد

كم  بلكه، حجم آن .حذف نشودغذایی، باشد. تا جایی كه امكان دارد هیچ خوراكی مفید از برنامه 
مضرات آن اصالح شود. این مطلب مهم است. مثالً برای اصالح مزاج  ،هاشود و یا با سایر خوراكی

رمیجات .. مدتی گسركه و ترشیجات و سردیجات نخور، فالن چیز نخور و. :گویدمی،طبیبی بلغم 
ر ضعف شدت دچاه كسی كه سركه نخورد ب .بخور این دستور بسیار ناقص و حتی خطرناک است

در حالی كه روش صحیح این است . شودپرتی و كندذهنی و... میحافظه و شدت شهوات و هواس
 تسركه و ترشیجات و سردیجات را مقداری كم كن و آن مقدار كم را همراه گرمیجا :كه بگویند

بخور. از آن طرف هم مصرف زیاد گرمیجات عوارض زیادی دارد كه قبالً عرض شد. البته مواد 
ای حتماً باید ترک شود. یا برخی غذاها كه شیمیایی و سمّی و غیر طیب مانند اكثر غذاهای كارخانه

( ۰و3)با اثر قوی، درجه ها جات و تخمجنبة دارویی قوی دارند مانند گیاهان دارویی و برخی ادویه
 نباید خودسرانه و زیاد مصرف شوند. 

بلكه همراه با مصلح و به روش و  ید.پس هیچ غذای طیب و حالل را به مدت طوالنی حذف نكن
 ؛مثالً حدود یک ماه )در صورت ضرورت( ؛. البته پرهیز كوتاه مدتنماییداندازة صحیح مصرف 

 های شدید و در صورت ناچاری جایز است.در بیماری ولی پرهیز بلندمدت فقط .اشكالی ندارد
 اختالط زیاد و تنوع زیاد غذا ممنوع -25

ی اهلل علیه وآله ل)صبرنامه غذایی پیامبر .در یک وعده بپرهیزید ،از اختالط غذاهای زیاد و تنوع زیاد غذایی

لی اهلل ص)مودند یا پیامبرنمیل می نبا نا شیر )علیه السالم(علیامام  ،را مرور كنید )علیهم السالم(هدی و ائمه (وسلم

منظور  ولی ؛خوردندالبته گوشت و میوه می .خورندخرما با نان و یا حتی نان جو خالی می (علیه وآله وسلم
و  ترین مشكالت روحیكردند. از اصلیغذای ساده را بدون پرخوری میل می بیشتراین است كه 

بر خالف داد و بیدادهای مردم، مشكل امروز ما است.  های پر زرق و برقجسمی ما همین سفره
خوری یا نداشتن غذای كافی و لباس كافی و... نیست بلكه مشكل ما پرخوری و زرق و برق كم

 غذاها و پوشاک و تجمالت است.
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كامالً غلط است. پس باید سعی شود آبگوشت دوغ سوپ، مرغ، پلو، ساالد و... بعدش هم هندوانه و
های روش فعلی غذایی ما كه باعث طغیان نفس و ایجاد توقعات و هوسش باشد. آ سوپ یایا پلو یا 

صاب، های قلبی، گوارش، اعگرایی، باال رفتن توقعات، بیماریهزینه تجملشود، جا میخیالی و بی
 معده و... را در پی دارد. 

 هنگام غذا خوردن دیگر برای   دستوراتی
ا را سفره و غذ ؛به غذا نگاه كنید ؛با آرامش و راحتی غذا بخورید ؛هنگام عصبانیت غذا نخورید

 ،هاحرف ،هاسر سفره لبخند و نشاط داشته باشید و از بحث ؛خوش قیافه و زیبا درست كنید و بچینید
 آور بپرهیزید.آور و ترساضطراب ،كارهای آزار دهنده

 زمان و کیفیت و حجم غذای شام  -23
، پس ستا شام انبیاء بعد از تاریک شدن هوا»: انددرباره اهمیت شام فرموده (لیه السالمامام صادق)ع

 ۴۴.«آن را ترک نكنید
شود و كسی كه از خوردن شام پرهیز كند، قوه و نیرویی از او كاسته می»: انددر جایی دیگر فرموده

 ۴3.«گردددیگر به او باز نمی
 ۴3.«ترک شام موجب نابودی بدن است»فرمایند: و می

. پس دیباید در حدّی باشد كه نه با شكم پر و نه با شكم خالی بخواب ،فاصلة وعدة شام از خوابیدن
 توانید غذای سنگین نیز بخورید ولی بهتر است غذایمی ،اگر فاصلة وعدة شام با خفتن زیاد باشد

  .اوّل شب بخوابید تا قبل از اذان صبح بیدار شوید كه فواید آن بسیاراست .سبک بخورید
 پخت غذا صحیح  نحوه  -23

شود. بهتر است غذا به آرامی و با شعلة نحوه پختن غذا نیز گاهی باعث بیماری در درازمدت می
 .در محیطی الهی و صمیمی پخته شود، با اخالقی خوش ،پاک ،در مدت زیاد وبا طهارت ،پایین

                                                           
 .3۶۶، ص ۸. كافی، ج ۴۴

 .۴9۶، ص 3. محاسن، ج ۴3

 .3۶۶، ص ۸. كافی، ج ۴3
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ر و و حتی تغییرات شیمیایی مض عناصر مفید غذا پخت سریع و با دما و فشار باال، موجب نابودی
 شود. زا در غذا میسرطان
خی هایی كه از برو اشعهپخته میپزند  ها كه غذا را در دمای باال به طور سریعامثال اینفر وماكرو

 از عوامل شیوع سرطان است.  ،شودوپز ساطع میهای جدید پختدستگاه
 ،سودا است كه باعث سرطانایجاد از عوامل نیز آنها فریز كردن طوالنی غذاها و نمک سود كردن 

. سرخ كردن غذا با روغن استافسردگی و پایین آمدن لذت از زندگی و سایر عوارض مزاج سودا 
 كند. مایع، خون را كثیف و معده را تضعیف می

 رآید، تقریباً به طوشدت باال یا پایین میه ها كه دما ببا این روش ،های زنده موجود در غذاسلول
زودپز نیز چون دمای آن چندین برابر  .كنندزا در این غذا تجمع میمیرند و مواد سرطانكامل می

در حالی كه در پخت و پز معمولی با دمای پایین و مدت طوالنی، دمای غذا از  است،دمای جوش  ی و پتوانید از روغن كنجد یا ها میدرباره سرخ كردنی .رودكه دمای جوش است باال نمی ℃100
تفاده توانید چندین بار اسها، استفاده نمایید. روغن كنجد را میبو شده، یا مخلوط ایندنبه كه بی

  .كنید
های برقی و سرخ كردن با روغن مایع و جامد پس از فریز كردن طوالنی، زودپز، ماكروفر، قوری

 نباتی خودداری كنید.

 
 بدانیدخواهد  که یهود نمیمضرهایی  و مفیدها بخش دوم:

 
 قاووت )یا سویق(-1

مخلوط گندم، جو، نخود، پسته، بادام، عدس، ذرت، ماش و.... را كه تركیب آن قابل افزایش و 
ه ها و مغزها را نیز بتوان تخمكنند. میمخلوط این مواد را آسیاب می ،كاهش است را قاووت گویند

ب، رفع گرسنگی، هضم غذا در آمده: غذای خودرباره قاووت آن اضافه كرد. آنچه در روایات 
بلغم و هفتاد نوع بال، قوی كننده، مفید برای هر دردی، برای رفع پیسی، )اگر از  ،سیری، رفع زهره
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 ، آرام بخش )در ناشتا(، مفید برای افراد ضعیفپایین آورنده حرارت مواد سردی بخش استفاده شود(
و كودكان، محكم شدن پاشنه پا، رفع سفیدی، قاووت خشک بهتر از خمیر آن، مخلوطش با روغن 

 و... . توان جنسی افزایندهچاق كننده است، استحكام بخش استخوان، لطافت پوست، 
وراكی گرم را خ ، برای رفع سردیمثالً ؛توان تركیبات آن را تنظیم كردمتناسب با هدف می نکته:

 های سردیا برای رفع گرمی از خوراكی ، ادویه جات و...كشمش، نخود، مغزها :مانند .مخلوط كرد
 عدس، جو و...  :مانند .استفاده كرد

های مفید، كشمش و... را نیز با هم ها و روغنتخم :مانند ،توان عسل و سایر غذاهای مورد نیازمی
 مخلوط كرد. 

های نیروزا و برای كسی كه خونش داغ و زیاد شده از عدس و مثالً برای بدن ضعیف از خوراكی
 ،عسل ،كندر ،هلیله سیاه و برای رفع بلغم و زعفران ،پسته ،سردیجات و برای تقویت حافظه از كندر

یم. با این نمایهلیله سیاه و سیاه دانه و... را مخلوط كرده و بكوبیم و هر روز یكی دو قاشق میل  ،مویز
توان برای هر بیماری و نیاز بدن یک داروی كامل و جامع و پرفایده درست كرد. حتماً روش می

 ازاین روش استفاده كنید.
 نظمی واین كه در طول روز در چندین نوبت داروهای گیاهی و غذایی مصرف شود، سختی و بی

ركیب توانید باید تعداد تالبته تا می كند.ولی این روش مشكل را حل می ؛كندخواری ایجاد میریزه
تا اختالط غلط ایجاد نشود. از اضافه كردن داروها و غذاهایی كه ضروری نیستند پرهیز  ،را كم كنید

 نمایید.
 پس اندازه، تعداد، كیفیت مخلوط كردن این مواد باید عالمانه با مشورت و تجویز یک عالم باشد.

مانع مصرف غذا یا دارو شود)مانند  ،ست. ممكن است تلخی غذاا اهحسن دیگر این روش اصالح مزه
 شود.سیاه دانه، هلیله و...( ولی با اضافه كردن عسل و مویز و... مزه شیرین و خوش می

ة های تلخ و نامطلوب را اضافه كنید. زیرا تجربه شده كه غلبكه، خیلی به تدریج مزهنكته دیگر این
 نه و هلیله و... باعث شده كل قاووت دور ریخته شود.تلخی مانند كندر و سیاه دا

ها استفاده نمایید نباید در مصرف قاووت حتماً اگر خواستید آرد حبوبات اضافه كنید، از جوانه
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های غذایی یا هنگام گرسنگی ست. فقط داخل وعدها زاچون گرم و نیروزا و شهوت ؛روی كردزیاده
 .بهترین اثر را دارد ،ناشتا صبحخوردن آن در میل شود و الغیر، 

 هاگوشتدرباره  -2
ای جه دانست كه چیزی بهتر از گوسفند وجود دارد، آن را باگر خداوند می»: (لیه السالم)عامام كاظم

 ۴۰.«كردحضرت اسماعیل فدا می
  «.ستا زاست، پیه آن شفا و گوشت گاو بیماریا : شیر گاو دوا(لیه السالم)عامام صادق

هر كس یک لقمه پیة گاو بخورد، به همان اندازه بیماری از بدن وی خارج »امام صادق)ع(: 
 ۴8.«شودمی

پرندگان و مرغ خانگی خوک پرندگان و دراج مانند بوقلمون  ،گاو میش ،اردک»: (لیه السالم)ععلیامام 
 ۴۸.«است

خی توصیه كه به بربا ایندار نخوردند غذای گوشت ،در هفته یكی دوبار بیشتر )ره(آیت اهلل بهجت
 13.كه حتماً كباب بخورند :فرمودندمی

 ۴۶.«گیردای است كه تازه پا گرفته یا پا میبهترین گوشت، گوشت جوجه»فرماید: و می
گوشت سنگخوار برای یرقان، هوبره برای بواسیر و كمر درد و قویتر »و در احادیث دیگر آمده كه: 

 . «رفع غم و تندخویی مفید استشدن میل جنسی و گوشت دراج برای 
 گوشت نمک سود و خشک )قوورما( به شدت مورد نهی واقع شده و ضررهای زیادی دارد. 

خوردن گوشت  شودچه بسا باعث مرگ میچیز موجب نابودی و  سه»: (لیه السالم)عامام صادق

                                                           
 .3۴9، ص ۸. كافی، ج ۴۰

 .3۴۴. همان، ص  ۴8

 .3۴3. همان، ص  ۴۸

 .81های پزشكی عارفان، ص . توصیه ۴1

 .3۴3، ص ۸. كافی، ج ۴۶
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 ۴9.«خشكیده، با شكم پر وارد حمام شدن و آمیزش با شكم پر و با پیرزنان

ردد گگوشت خشک شده و نمک سود، بدگوشتی است در معده سست می»: (لیه السالم)عكاظمامام 
 3۴.«داردهم زیان  بلكهانگیزد و هیچ سودی ندارد بیماری را بر می

كند، بلغم را زیاد و روح را خشن از گوشت ماهی كمتر بخورید زیرا بدن را آب می»علی)ع(: امام 
  3۴.«كندمی

 خم مرغ زیاد نهی شده است. در روایات از خوردن ت

ولیا داند كه سرطان، مالی خمرتبط می ،بیماری مهلک بر گوشت گاو شانزدهبوعلی سینا ا
 ،سردگیاف ،های عصبیحالت ،اند. تیرگی پوستاز آن جمله ،بواسیر )هموروئید( ،)اسكیزوفرنی(

 سردرد و... نیز به مصرف گوشت گاو مربوطند.  ،اختالالت روانی ،وسواس
تفاده از آن اسی خود ئهای غذاوعدهدر برد. حتماً گرم است و استقامت انسان را باال میگوشت شتر 

 . كنید
 ،سیرابی :های ارزان مانندتوانید از گوشتمی .مكروه است ،بار گوشت در یک روز دومصرف 

اً افراد وصنیز استفاده كنید. مخص سنگدان مرغ ) در صورت نیاز ضروری به گوشت و ناچاری( و...
شود.  خونی و... رفعترین هزینه كمتا با كم ،جات میل نمایندتوانند این دو را همراه ادویهخون میكم

 طبق روایات، دو بار در هفته گوشت خوردن كافی است.
 های صنعتی مرغ صنعتی و گوشت -6

-مانند گاوداری ،هامرغ. در غذای این ماهه می شوند ۸، بزرگتر از مرغ های روزه پنجاهدر یک دورة 

مواد شیمیایی رشد  ،تستوسترون ،هورمون استروژن، های رشدها از پودر استخوان و انواع هورمون
كنند. محرومیت كامل از نور آفتاب ها استفاده میها و داروها برای حفظ سالمتی مرغواكسن، دهنده

 شود. ها میزا باعث انواع بیماریو ذخیره شدن اسید الكتیک و مواد مسمومیت

                                                           
 .383، ص 3. زنان، ج ۴9

 .3۴۰، ص ۸. كافی، ج 3۴

 .۸33. خصال، ص  3۴
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 ،بداخالقی ،افسردگی، كابوس، اضطراب، ترس، وسواس و پریشانی فكری، كاهش نشاط، خستگی
استفاده از هورمون  .است صنعتی بلوغ زودرس از عوارض مصرف مرغ ،هاافزایش سرطان، غضب

ان از مرغ به خوک پرندگبسیار خطرناک است در روایات  .شوداستروژن و... باعث بلوغ زودرس می
 تعبیر شده است. 

ا بخورانند هحال اگر پودر استخوان هم به گاو ؛های ناشی از گوشت گاو طبیعی بسیار استبیماری
 ،ندها درگیر آنهای روحی و جسمی كه مردم حتی جوانترین علل بیماریشود. یكی از اصلیچه می

 ر منفی دارند. حتی در نسل انسان نیز اث .های صنعتی استگوشت
 

 نکته گوشتی: چند
گوشت شتر تابستانی، گوشت گاو پاییزی یا زمستانی، گوشت گوسفند بهاری، گوشت ماهی 

بخورید حتماً همراه با مسهل و  مرغزمستانی است. گوشت گاو نخورید و اگر خواستید ماهی یا 
 ها كمتر بخورید.و از این ادویه و گرمیجات بخورید

گوشت گاو و مرغ از نوع صنعتی را حذف كنید و مرغ خانگی و ماهی را كم  ،در برنامه غذایی
ر های دیگها گوشت، به جای اینبخورید جاتهمراه با مصلح و ادویه را؛ هابخورید نه صنعتی آن

را جایگزین كنید خیلی در سالمتی شما اثر خواهد داشت. مثالً ضعف اعصاب شدید را با همین 
 توان اصالح كرد.زیادی می برنامه و عسل تا حدّ

 ،شغل ،عقاید، رفتار ،توان با این روش در زمینة اصالح اخالقاین مسأله را جدّی بگیرید. می
 مشكالت و... موفقتر بود. 

 خطر بزرگ خوراندن خون به حیوانات پرورشی  -2
ود شساوت قلب میكند و موجب قآدمی را بداخالق می ،خون خوردن»فرماید: می (لیه السالم)عامام رضا

دهد كه ممكن است شود و آرامش روانیش را از دست میتا جایی كه خونخوار چنان خطرناک می
 .«فرزند خود را بكشد و یا دستش به خون پدرش آلوده شود

 .غذا را یک روز با گوشت بخور، یک روز با شیر و یک روز با چیز دیگر»: (لیه السالم)عامام صادق
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 33.«در یک روز مكروه استدوبار خوردن گوشت 
 شود. كه مخصوص زمان بیماری است. ها الزم است گوشت زیاد مصرفالبته برای برخی بیماری

 ها کباب -5
ن فرمودند: به م ؛دیدمرا  (لیه السالم)عكاظم امامدر حالی كه رنگم زرد شده بود،  :گویدمیموسی بن بكیر 

 ام. از آن زمان چیزی جز گوشت نخورده :مگر تو را به خوردن گوشت امر نكردم؟ عرض كردم
خوردم. فرمودند: نه آن را كباب كن و بخور. خوردی؟ عرض كردم پخته میفرمودند: چگونه می

ام كسی را فرستاد و مرا به حضور طلبیدند، در این هنگام خون به چهره (لیه السالم)عهفته بعد حضرت
 33حاال درست شد. :فرمودند (لیه السالم)عرو حضرتبازگشته بود. ازاین

كار های شیطانی، افگفت: دچار سردرد، دلتنگی، اضطراب، نگرانی از آینده، وسوسهبیماری می
وز گوشت چند ر بودم.انرژی و عصبانی حال و بیبی ،گرفتگی و ناامیدی بودم. سست ،غم ،پریشان

ود البته این بیمار كم خون بدم. كرخودم تعجب  ؛زیاد خوردم. حالم مانند فصل بهار، شاد و سالم شد
 و اگر افراد پر خون گوشت زیاد بخورند، بیمارتر می شوند.

ضعف اعصاب و... مدتی هر روز كمی گوشت گوسفند نر یا شتر را  ،زردی ،سستی ،خونیكمبرای 
 شما تأثیرگذار خواهد بود.  یسالمت درخیلی  .كباب كنید تا خونتان زیاد شود

 برای بیماران ضعیفگوشتی یک نسخه  -3
كند. مثالً برای بیماران ضعیف و مریض، گوشت كبوتر و فنچ )نوعی پرنده(، سریع و قوی درمان می

روز( نتیجه بسیار تعجب آور است و سریع بیمار قوی  3۴هر روز نصف كبوتر یا یک فنچ )به مدت 
 و رو به راه می شود.

ذا ز، زیرا مضر است. چرا كه شما یک فوت كه به غالبته كباب را با زغال درست كنید نه با شعلة گا
ر روایات د كنید مكروه است شاید علتش در دی اكسید كربن باشد. گاز نیز این چنین است ومی

 شده است.امر خیلی بر پختن گوشت با شیر 
                                                           

 .1۴، ص ۸۸. بحار االنوار، ج  33

 .3۴9، ص ۸. كافی، ج 33
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 پنیر و گردو -1
ت كدام شفا نهفته اس پنیر و گردو هر گاه با هم مصرف شوند در هر»: فرمودند (لیه السالم)عامام صادق 

 3۰.«و اگر به تنهایی مصرف شوند، در هر یک بیماری نهفته است
شوند و مایة الغری است: گوشت چیز است كه خورده می سه»: فرمایندمی (لیه السالم)عامام صادق

 38.«خشكیده، پنیر و شكوفة خرما
چند عدد  و گردو، سبزی تازه ،دار، پنیر سنتی )نه پاستوریزه(یک غذای سبک و كامل: نان سبوس

 توان برای شام میل كرد. خرما یک وعدة غذایی كامل و مفید است مخصوصاً یک شب در میان می

 کنندسفیدهایی که قتل عام می -0
فید های مردم چند سترین بیماریاز اصلیپنیر خالی مخصوصاً صبحانه، بسیار مضر و غلط است. 

. 8. شكر و قند سفید ۰. پنیر خالی 3ان سفید )بدون سبوس( . ن3. برنج بدون مصلحات ۴است. 
ها. باید اینها از برنامه تغذیه حذف . سس1. لبنیات پاستوریزه ۸های سفید )ماهی و مرغ( گوشت

توان این سفیدها را شوند. همین كار، در سالمت عموم جامعه بسیار مفید خواهد بود. به جرأت می
 بشر دانست.های جزء عوامل اصلی بیماری

 ای سرکه خانگی نه کارخانه -19
كند، در آن خانه فقر راه نیابد، برای آغاز غذا خوب در روایات آمده كه سركه عقل را تقویت می

كند، دهان و استخوان را محكم كند، مایة روشنی قلب است، شهوت را قطع میاست، دل را زنده می
 .كشدكند، كرم شكم را میمی

انه فقر در آن خ ؛كندسركه عقل را تقویت می»: درباره خواص سركه فرمودند (ه السالملی)عامام صادق
 . «كندراه نیابد و شهوت به زنان را قطع می

ود، مضرند و شها برای تولید سركه و آبلیمو مصرف میالبته تركیب اسیدها كه در برخی كارخانه
 طبیعی و خانگی باشد.  ،فواید سركه را ندارد، حتماً باید سركه

                                                           
 . 3۰۴. همان، ص  3۰

 .۰۸3، ص 3. محاسن، ج 38
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سركه خیلی سرد است و افراد سرد مزاج باید همراه گرمیجات و به مقدار كمتر مصرف كنند. عدم 
صف نكند و شهوات و فشارخون و... را در پی دارد. حداقل مصرف آن نیز به شدت حافظه را كم می

ها غمیشان زیاد باشد. بلقاشق در روز مصرف نمایید. افراد صفراوی نیز الزم است مصرف ترشیجات
 مراه عسل و گرمیجات مصرف نمایند.نیز حتماً باید ترشیجات را ه

ت تركیب پیاز صوره توانند بحتی افراد بلغمی می .حتماً حداقل روزی یک قاشق سركه استفاده كنید
 یا عسل با سركه مصرف كنند.  ،یا سیر با سركه

 عسل -11
ها است. درباره عسل همین یک جمله كه آقای خیر ارییک نسخه آسان و كامل برای اكثر بیم
درصد بیمارانی كه به ما مراجعه  9۴گوید كافی است. حدود اندیش مسئول مؤسسه حجامت ایران می

كنند )از سرطان تا میخچه، همه بیماران، علت بیماری آنها از غلبه سردی )بلغم یا سودا( است و می
لص داشته باشد، برای درمان همه آنها كافی است و اگر درصد عسل خا ۴۴حتی عسل بقالی كه 

بصورت سكنجبین مصرف شود نتیجه كاملتر و بهتر است. پس هر روز یک استكان سكنجبین برای 
 همه الزم است.

گرا كه در ساختمان آنزیم و هورمون كه هستند چپیا راست گرا یا چپ گرا ساده یا مركب  ،قندها
 گرا كه معموالً در ساختمان قندها به كارروند و قندهای راستبه كار میاز اسید آمینه تشكیل شده 

تر ای در سالمت ما دارند و از طرفی قند هرچه سادهگرا نقش خیلی عمدهقندهای چپ .روندمی
باشد، هضم و جذب آن آسانتر است و عوارض آن بر بدن كمتر است. عسل از بهترین قندهای ساده 

گرا راست ؛زنندعالوه بر مواد شیمیایی كه برای سفید كردن به آن می ؛شكر قند و .گرا استو چپ
رای به همین علت درمانی ب .عسل طبیعی، برای جذب در مغز نیاز به انسولین ندارد هستند.و مركب 

 دیابت است. 
ی ادكند و بر كبد نیز فشار زیگرا كالری زیادی دارد ولی به تدریج بدن را فرسوده میقند راست

شمش، خرما، ك :مانند ؛گرا و طبیعیقند ساده و چپاز تا به قندهای ساده تبدیل شود. پس  ،آوردمی
 .استفاده كنیم ؛توت، مخصوصاً عسل
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ست. عسل + كندر+ قرآن خواندن برای ا در روایات درباره عسل آمده: عسل شفای همه دردهاآنچه 
ها مفید د+ آب باران برای بسیاری از بیماریعسلی كه با مال همسر خریده شو. رفع بلغم مفید است

، ت حافظهست. عسل برای تقویا لیسیدن عسل از بهترین شفاها .است. عسل + شیر بسیار مفید است
. عسل آور استجال دادن قلب مفید است. پر بركت، مایة حكمت و حكمت ،رفع سردی سینه ،قلب

 3۸.كندمیباد شكم و تب را رفع )یعنی همیشه مصرف كن(  .+ سیاهدانه را فراموش نكن
 حتماً همه باید هر روز حداقل یک قاشق عسل بخورند. 
  ،توانید بیماری پیدا كنیدكه عسلشما نمی :درباره خواص درمانی عسل همین یک جمله را بگویم

در پیشگیری و درمان آن بیماری مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر نداشته باشد. همه باید هر روز عسل 
رند. البته متناسب كردن آن با مزاج و خصوصیات بدن خودمان الزم است. یعنی افراد گرم به بخو

 .میل كنندیا داروهای سرد، یا همراه غذای سرد  .آن لیموترش اضافه كنند
  «.برای همه مردم شفایی دارد ؛فیه شفاءٌ لناس»فرماید: قرآن می

یعنی  .«؛ قرآن شفاء برای مؤمنان استشفاءٌ للمؤمنین» :فرمایددر حالی كه قرآن درباره خود قرآن می
 تواند از قرآن شفا ببرد. نمی ،اگر كسی ایمان نیاورد

خورید. پس اگر از وزن در روز به اندازة چند برابر یک قاشق قند و شكر و مربا و كیک و... می
هیه لی ندارید، عسل تقاشق عسل خورد. البته اگر امكان ماسه توان در روز ها كم كنید حتی میآن

 ،ند آنولی بیماران دیابتی و مان .كندشده از شكر هم مفید است. چون زنبور آن را به عسل تبدیل می
جای شكر، شیره  هتوانند ببخورند. البته زنبورداران می)كه ساكارز آن كم باشد( تر باید عسل طبیعی

نند و نه بخرند و بعد عرقیات گیاهی اضافه كچغندر و شیرة نی شكر را قبل از تبدیل به قند از كارخا
 .كندبه زنبور بدهند، این روش یک انقالب در تهیة عسل ایجاد می

زند، شكرک نزدن عسل نشان از شكری بودن آن یا جوشاندن عسل دارد. میعسل طبیعی شكرک 
گیرد از ب جوشاندن عسل اگر درون آب گرم باشد اشكالی ندارد ولی اگر مستقیماً روی شعله قرار

 میرد. كه عسل می :گویندكاهد حتی برخی میخاصیت عسل می
                                                           

 .آمده است ،جمالت باال در روایات متعدد در احادیث پزشكیهمه  . 3۸
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ای هیابند، در كتب و منابع تفصیلی آمده و با روشها كه با عسل بهبود میها و آثار آنتعداد بیماری
ست كامالً در« برای همه مردم در عسل شفایی هست»ولی قطعاً آیة قرآن كه  .علمی ثبت شده است

توانید آن را به اشكال مختلف كه عسل را از برنامه روزانة خود حذف نكنید و می پس هرگز .است
 بیان شد مصرف نمایید. در حال حاضر عسل شكر ارزانتر از كره و پنیر و... است. 

های زندگی این است كه هر سال در ابتدای پاییز یک حلب )حدود های ارزان سازی هزینهاز روش
یر خورد و شعسل هم الزم نیست خالص باشد. همانطور كه گاو علف می ( كیلو، عسل بخرید. و38
كند با این روش هزینه عسل ساالنه شما حدود خورد و بعد عسل تولید میدهد، زنبور، شكر را میمی

شود یعنی یک كیلو می 38كیلو در ماه عسل بخورد، در سال  3شود اگر هر خانواده یک پنجم می
 حلبی.

 ج و بیماران باید بیش از یک قاشق میل كنند. مزا دافراد سر
 ،لكردند به غیر از عسمینمردم طلب سالمتی »: فرماینددرباره اهمیت عسل می (لیه السالم)عامام صادق

دانستند بیماران خود را جز با عسل درمان یعنی اگر مردم فوائد عسل را می 31«.مثل خوردن عسل
 كردند.نمی

 3۶.«شفا را رها نكنید: عسل و قرآن دوهرگز این »: دراین باره فرمودند (وآله وسلملی اهلل علیه )صپیامبر
ن)ع( و آب باران برگیر و كمی عسل و زعفران به یمقداری تربت حس»: فرمودند (لیه السالم)عامام باقر

 39.«آن اضافه كن و برای شفای بدن بین بیماران شیعیان تقسیم كن
شفای هر دردی در عسل نهفته است و هر »: اهمیت مصرف عسل فرمودنددرباره  (لیه السالم)عامام رضا

كس ناشتا اندكی عسل با كندر بخورد، بلغم را قطع و صفرا را شكسته و زهرة سودا را ریشه كن و 
  3۴.«كندذهن را صفا داده و حافظه را تقویت می

                                                           
 .۴۸8. مكارم االخالق ، ص  31

 .318، ص ۴. مكارم، ج 3۶

 .3۴۴، ص 3. محاسن، ج 39

 .3۰1 . فق الرضا، ص 3۴
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روی در اثر زیادهسوزاند، بدن انسان خیلی چیزها را از جمله پوست و بدن را می ،همانطور كه اسید
 كند. دراین حالت تا چندتلخی و سردی، حالت اسیدی یا بازی پیدا می ،ترشی ،گرمیدر خوردن 

شود( ادامه و تكرار  ۰/1خون  pH)یعنی  .تا خون را متعادل كنند ،شوندشدت فعال میه ها بروز كلیه
اندازد و از طرفی اعصاب مركزی ها را تخریب و از كار میكلیه ،غذای نامتعادل از نظر مزاجزیاد 

 برد. اعصاب مركزی را از بین می ،برد. مخصوصاً حالت اسیدی كه مانند اسیدرا به تدریج از بین می
ی را با ردیعنی س .مغز و همه بدن، باید مزاج غذای ما متعادل باشد ،اعصاب ،پس برای سالمت كلیه

 گرمی و خشكی را با تری اصالح كرد. 
بهترین غذا برای تنظیم تعادل اسیدی و بازی بدن است. این نكته  ،ست كه عسلا جانكته جالب این

-كلید و بسیار اساسی است. همه باید عسل بخورند، سردمزاجان بیشتر و گرمدر سالمت بدن شاه

سل برای تا گرمی ع ،عسل را با لیموترش تازه میل كنند توانند شربتها میمزاجمزاجان كمتر و گرم
معموالً  .كندها را اذیت میآن ،هاها مشكل درست نكند. افراد سردمزاج چون غالباً ترشآن

 .كنند و از طرفی مصرف ترشیجات طبیعی برای سالمتی ضروری استكمتر مصرف میترشیجات، 
 ز مصرف ترشیجات، عسل میل نمایند. بعد اافراد سردمزاج نیز بهتر است  روازاین

 آب و مایعات -12
توان مصرف ای را، میچهارمین عامل بیماری بعد از سیری از غذا، سردیجات و غذاهای كارخانه

 زیاد مایعات دانست.
 . «از زیاد نوشیدن آب بپرهیزید كه مایة هر بیماری است»: فرمودند (لیه السالم)عامام صادق

 3۴.«ماندبدنشان پایدار می ،نوشیدنداگر مردم كمتر آب می»: آمده حدیث دیگردر 
 33.«شودهر كس كمتر آب بنوشد بدن او سالمتر می»: بیان داشتند (لیه السالم)عامام صادق

  33.«آب ننوشید و هر گاه به اشتها آمدید اندک بنوشید ،تا اشتها نداشته باشید»: در جای دیگر فرمودند

                                                           
 .319، ص 3. محاسن، ج  3۴

 .39۶. همان، ص  33

 .391. همان، ص  33
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دعوت به زیاد خوردن مایعات و غذاهای رنگارنگ، پرخوری، ترویج های طب جدید، از خیانت
 شود.مورد بیماریها، ریشه كن می 8ای است. با رعایت اكثر همین سردی خواری و غذاهای كارخانه

 . «كمتر آب بنوش كه هر نوع بیماری را تداوم بخشد»: فرمود (لیه السالم)عامام صادق
خشكی بیش از حد بدن، زیاد نوشیدن آب الزم باشد باید كمی  ها یا اصالحاگر برای برخی بیماری

 مزاج اصالح شود. ،به تدریج و در طول زمان تازیاد مصرف شود.
 باید مصرف آب را كمتر كنند ،ها آبكی و آبدار استافراد بلغمی و دموی و افرادی كه بدن آن

زان آب ن اضافه كنند تا میافرادی كه بدن خیلی خشكی دارند بهتر است كمی بر مصرف خودشااما
 بدن به تعادل نزدیک شود. 

مجبور به مصرف زیاد آب باشیم، باید از غذا فاصله بدهیم و كمی  ،اگر برای مشكل دیگر جسمی
كند. بر خشكی غذاها اضافه كنیم تا این آب اضافه را جبران كند. سیب نیز آب اضافی بدن را دفع می

یه مشكل پیدا در كلیا خیلی كم آب بخورد كه آب زیاد بخورد  البته تجربه ثابت كرده كه هر كسی
همانطور كه اگر میوه را خشک كنیم، ماندگاری و عمر و سالمت  كند پس باید به اندازه خورد.می

انی كه مشكل كسگندد بدن نیز چنین است.شود و اگر خشک نكنیم، سریع میمیوه چندین برابر می
رف مص. جلوگیری كنند ؛ به خصوص در وسط غذا؛الط زیاد آب و غذامعده دارند حتماً باید از اخت

 آب همراه میوه نیز مضر است.
 دذارگاگر آب بدن زیاد شود مانند هر غذا و خوراكی دیگر، صفات آب و این غذاها در ما تأثیر می

یرتر، ناپایدارتر، اثرپذهای جسمی( )عالوه بر بیماری. مثالً آب زیاد انسان را یمشوها میو ما شبیه آن
پذیری، تواضع، سرعت و آسانی ارتباط با دیگران، ، تنبلی، خشوع، حقهآلودحال به حال، خواب

پاكی و آلودگی نفس، تغییرات زیاد در زندگی، نداشتن ثبات قدم، تكرار اشتباهات سریعتر شدن 
 و... را در پی دارد. خشكی بدن نیز عكس این حاالت را در پی دارد. 

 دانستند.یكی از علل سالمتی و قدرتشان را در عدم مصرف زیاد آب می (لیه السالم)ععلیامام 
آب زمزم، آب نیسان )كه اعمال مخصوص در مفاتیح دارد(، آبی كه مؤمن بر آن دعا كند، آب 

 بار جوشیده شده، آبی كه در ظروف هفتبار سورة یاسین بر آن بخوانند، آب  چهلیاسین كه  چهل
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 ست. ا با یک تكه چدن روسی در آن بجوشد و... بسیار مفید و شفا مسی و
زنند و ها كه كلر و مواد شیمیایی مضر میبا توجه به منابع آب فعلی شهرها و نحوه تسویه این آب

ها مانند وبا در برخی اوقات و لزوم سبک بودن آب مصرفی و احتمال وجود برخی عوامل بیماری
سرد  است آب بهترجوشانیم پزیم در سماور یا قوری میا در غذاهایی كه میكه ما اكثر آبمان راین

 مصرفی روزانه را نیز بجوشانیم. 
چسبد دیده اید؟ اگر آب نجوشد میهای آهک و... را كه به ته كتری و سماور آیا تا به حال الیه

 رود. ما می بدناین مواد به تدریج به قسمتی از 
اید؟ یا سایر چیزهای كثیف را درون منابع آب ها را در سدها دیدهاشتی خانمآیا تا به حال نوار بهد

مستر همفر جاسوس، ملعون انگلیسی اید؟ آیا نباید آب را جوشاند؟ شهری مانند سدها و رودها دیده
كه از مؤسسین فرقة وهابیت بود، گفت: برای نابودی مسلمین آب مسلمین را یكجا جمع كنید و آن 

 نید.را آلوده ك
آب خوردن بعد از غذا در احادیث به صورت اختالفی آمده، بعد از برخی غذاها كه خیلی خشک 

خوردن آب بعد از  نیزهستند و نیاز به آب هست بهتر است آب مصرف شود، چون در احادیث 
 ولی در غالب موارد ضرر دارد. به مزاج فرد نیز بستگی دارد. گرم .اندبرخی غذاها را مفید دانسته

توانند میل كنند. به مزاج غذا نیز ربط دارد. پس اگر غذا گرم یا تند یا ها میها یا خشک مزاجمزاج
اشد و تر ب توان آب نوشید ولی اگر غذا سرد یامی ،خشک شده فرد نیز بدن خشک یا گرم داشت

شكل معده م نخورد. معده نیز مهم است، غذا و آب برایآب بهتر است  ،شدبافرد نیز سرد یا مرطوب 
 ها را نیز باید در نظر گرفت.است و سایر بیماری

ر مشكل ها دچااگر میزان آب وارد شده به بدن خیلی كم باشد كلیه .رابطة میزان آب بدن با كلیه
ها ر كیلهاز جمله بحتی ممكن است به كلی از بین بروند و زیادی آب نیز مضرات بسیاری  .شوندمی

  خورند.غالب بیماران كلیه آب زیاد می ایت شود.پس باید تعادل رع .دارد
اش ناراحت نشود، در بین غذا آب نیاشامد تا وقتی كه خوردن هر كس بخواهد معده .آب وسط غذا

اش ضعیف عدهمغذا به پایان برسد. هر كس در هنگام خوردن غذا آب بخورد بدنش مرطوب و 
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 3۰گیرد.های جوهر و قوت غذا را نمیگردد و رگمی
دن بحتماً از افزایش زیاد رطوبت و خشكی بیش از حد  شود.آب وسط غذا باعث بزرگی شكم می

 جلوگیری كنید كه عوارض خیلی زیادی دارد.
 مویز -16

عدد مویز به صورت ناشتا، برای مغز، اعصاب، حافظه،  3۴در روایات آمده كه: مصرف مداوم روزانه 
شتر كردن اخالق، پاک و پیراسته شدن دل، زوال و عقل، رفع بلغم، رفع خستگی و رنجیدگی، خو

 ها فایدة دیگر است.و هر یک از این فواید منشأ ده 38رفع غم از دل و... مفید است
كنند، چون قند ساده است، خیلی عالی است. قند ساده مخصوصاً برای كسانی كه كار فكری می

 شود. سریع جذب خون و مغز می
عد از غذاهای سرد، مویز را همراه چند عدد پسته، بادام یا گردو میل نمایند. توانند بافراد سردمزاج می

زایی، گرمی زیاد بدن و... را در البته مصرف بیش از حد گرمیجات یبوست، غلظت خون، شهوت
 پی دارد.

 
 کندر -12

 جویدند. همین یک عمل امام رضا)ع( برایامام رضا)ع( بعد از نماز صبح، مقدار كمی كندر می
 جویندگان سالمتی حجت است.

ی برد، تیزهوشدهد، فراموشی را از بین میكند، چشم را جال میدر روایات آمده كه: عقل را زیاد می
كند، كندر را بجوید، خوردنش توسط زنان حامله بر برد، غذا را گوارا میآورد، بلغم معده را میمی

اگر همراه عسل، ناشتا  (صی دارد نباید افراط كرد)البته زمان و اندازه خا ،3۸افزایدعقل كودكان می
 ها مخصوصاً بلغم مفید است.خورده شود برای همه مزاج

                                                           
 . مستدرک الوسائل. 3۰

 . احادیث پزشكی قسمت مویز. 38
 احادیث پزشكی قسمت كندر. .3۸
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ها است. این جمله یعنی كندر درمان ها و عفونتها و رطوبتكندر از بهترین ضددردها و ضد بلغم
 هاست.درصد بیماری 98بیش از 

 و سیر پیاز -15
پیاز، دهان را پاک، كمر را محكم و چهره را » خواص پیاز فرمودند: درباره (لیه السالم)عامام صادق
 31.«كندشاداب می

زا، مصلح خوب برای اكثر غذاهای سرد مانند پیاز به شدت گرم، میكروب و ویروس كش، شهوت
 ترشیجات، برنج، ساالدها، ماهی، گوشت مرغ و... است. 

تم خون غلیظ، سیس ،سودایی، میل جنسی ضعیفدهد. برای افراد بلغمی، غلظت خون را كاهش می
 های عفونی و انگلی بسیار مفید است. بیماریبرای ایمنی ضعیف، 

داشتم  ،رنمیگ :گفتفردی می كند.ناشی از سردی را برطرف می و ضعف اعصاب سرد میگرنپیاز، 
ستند متأهل ه هر روز یک پیاز خوردم، خوب شدم. افراد بلغمی اگر از بابت شهوت مشكل ندارند یا

های از بهترین راهآورد. از پیاز غفلت نكنند، چون هم گرم است و هم غلظت خون را پایین می
 باكتری و عامل تقویت و ویروس ،طرف دیگر ضد عفونتاصالح مزاج سرد، همین پیاز است و از 

ها، آنفوالنزا، روساگر پیاز یا آب پیاز را با عسل بخورند. درمان قوی برای وی است.بدن سیستم ایمنی 
 ها، سنوزیت و حتی عوارض شیمیایی است.سرفه

ترین وریشاید از بهترین و ضر .ها استیک تركیب بسیار عالی برای همه مزاج ،مصرف پیاز با سركه
آب  یاا سركه بو سیر تركیب پیاز  و اصالً ترک نشود باید اضافه شود ،هاچیزهایی كه به همه سفره

، بر آن مترتب است. كه از جملة آن باز شدن ها فایدة اساسیدهباشد. زیرا میازه ت یغوره یا آبلیمو
 ها است.ها و عروق و رفع انوان عفونتانواع گرفتگی

 61ای یک بار سیر بخورد.خواهد آسیب بدنی نبیند، هفتههر كس می 
كند و حتی خون را گرم و جوشان می ،فواید سیر خیلی زیاد است. ولی مصرف بیش از حد آن

                                                           
 .31۰، ص ۸. كافی، ج  31

 .338، ص ۸3. بحار االنوار، ج  3۶
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یب ها میل كنند. همراه ترشیجات تركممكن است بسوزاند. ولی افراد بلغمی باید بیش از سایر مزاج
را میل كنند. سیر همراه ترشی فواید بسیار زیاد توانند آنها میسازد كه همه مزاجبسیار خوبی را می

 های بدن دارد.برای غالب اعضا و سیستم
 هلیلة سیاه -13

رخت حتماً هلیلة سیاه بخورید كه میوة د» فرمودند: هلیلة سیاهدرباره خواص  (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر
 39.«ستا هاطعم آن تلخ است و شفای همه بیماری .بهشت است

سید عبدالرسول شریعتمداری جهرمی حافظه بسیار قوی داشتند طوری كه برخی بزرگان به وی 
كردند و در میان علماء مشهور شده بودند علت را در ممارست بر هلیلة سیاه به همراه میمراجعه 

 ۰۴دانستند.عسل و زنجبیل و مویز كه خواص حیرت انگیزی در تقویت حافظه دارد، می
هلیلة سیاه برای تقویت ذهن، حافظه و حواس ظاهری و باطنی، آنچه در روایات دربارة هلیله آمده: 

عده، تعادل وشوی كامل مهم ریختگی حواس، تصفیة سم از بدن، شسته هنی، رفع برفع آشفتگی ذ
ها و... مفید است. طوری كه بعد از مدتی حتی ممكن جریان انرژی حیاتی در بدن، تقویت چشم

 است ستارگان را در روز دید. 
ح ماست یا مصل هلیلة زرد، هلیلة كابلی و چینی ازدیگر انواع هلیله است چون تلخ است همراه عسل

 و... مصرف شود.
 سیاه دانه -13

 ۰۴ها جز مرگ است.در نمک خود قرار دهید، شفای همه بیماری را سیاه دانه 
پایین را باال  آورد و فشارسیاه دانه فشار باال را پایین می»:روایت است (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاز پیامبر اكرم

حتماً  .تها بسیار مفید و عالی اسمیگرنی و تنشی، بلغمی ،سردرد عصبی ،برد. برای ضعف اعصابمی

                                                           
 . احادیث پزشكی قسمت هلیله سیاه. 39

 .۴۰8، ص ۴های پزشكی عارفان، ج . توصیه ۰۴

 .38۴، ص 8. مسند احمد، ج  ۰۴
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 . «اییدقاشق میل نمنصف با عسل مخلوط كنید و هر روز حداقل  پنجبه  یکبه نسبت ها، سرد مزاج
دانه از هر دانه بخور و نیز فرمودند: در سیاهدر آخر شب سیاه»: مروی است (لیه السالم)عامام صادقاز 

خورم برای تب، سردرد، چشم درد و بر آنچه بر من عارض شود از را میست، من آن ا درد شفا
 ۰3. «دهدبه سبب آن بر من شفا می ،دردها، خداوند متعال

آقای خیر اندیش می گویند، حتی برای سنگ كلیه و تومور مغزی و ناباروری و همه بیماریهای سرد 
 درصد بیماریها( عسل و سیاهدانه مفید است. 9۴)باالی 

 سیب -11
ل عدد سیب می دوست. روزی ا هان میوهیطسالاز ها، سیب تركیبات میوه هاز لحاظ علمی و مقایس

 اید، تقریباً درست است. یات نهر روز سیب بخور تا دكتر به خانهكه ایننمایید. 
سیب برای یبوست، خونسازی، رفع خستگی، مغز، اعصاب، قلب، رفع بلغم، دفع آب اضافی بدن و... 

 مفید است. 
ا دانستند سیب چیست، بیمارانشان راگر مردم می»: دربارة اهمیت سیب فرمودند (لیه السالم)عامام صادق

 ۰3«.كردندجز به آن درمان نمی
یب هر صبح یک س :گفتمی ،الی صد سال سن داشت نود اند: آقایی كهفرموده )ره(آیت اهلل بهجت

 ۰۰دارم.توانم از جا بلند شوم. در طول سال در خانه سیب نگه میخورم و میكنند و من میرنده می
 خواهد، سیب را سحرگاهان میل كند.در روایات داریم كه هر كس عمر جاودانه می

 سركة سیب نیز خیلی خواص دارد.  البته سیب باید رسیده و شیرین باشد نه ترش و كال.
البته غذاها و مواد مفید خیلی زیاد است ولی اگر كسی همین موارد را داخل برنامه معمول غذایی 

 شود و تقریباً قسمت عمدة برنامه غذایی ماها، از بدن كنده میخود كند تقریباً ریشة غالب بیماری
 . ندهست ها غافلعموم مردم از این ،ر روایاتمتأسفانه با وجود تأكیدات زیاد د .شوداصالح می

                                                           
 .۴۰3. گیاه درمانی، ص  ۰3

 .33۴، ص ۴. احادیث پزشكی، ج  ۰3

 .33۶، ص 3. در محضر بهجت، ج ۰۰
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لیهم )عائمه و (لی اهلل علیه وآله وسلم)صدانید، آیا پیامبرمی (لیهم السالم)عبیترو اهلای كسانی كه خود را دنبال

 (ه السالملی)عكنیم؟ آیا اهل بیتاند؟ چرا كمی فكر نمیاین همه حدیث را بیهوده بیان فرموده (السالم
ست چرا اند؟ اگر مهم نیدانه، هلیله، سركه، سیب، زیتون، مویز و... را بدون دلیل توصیه فرمودهسیاه

كردند؟ متأسفانه همه در ها میل میخودشان از این (لی اهلل علیه وآله وسلم)صو پیامبر (لیهم السالم)عاهل بیت
 (لیهم السالم)ع.. از اهل بیتروح و. ،جسم ،افكار ،رفتار ،كه در عمل یمشوو روزی بیدار می یمخواب

 .توانیم بكنیمایم و كاری هم نمیفاصله گرفته
 کنجد -10

خود نیست )بی .سالگی تقریباً جوان هستند ۶۴خورند، تا كسانی كه زیاد كنجد و روغن كنجد می
 دكه روغن انبیاء است( غذایی كه بر هر دارویی ترجیح دارد، كنجد است. كه تقریباً بیشتر مواد مور

را ندارد. قوت، تعادل زندگانی، مضرات آن ، امانیاز ساختمان بدن را دارد. خواص گوشت را دارد
جوانی، صحت بدن، طعم خوش، آسانی هضم برای همه )كوچک و بزرگ( عامل طول عمر، عامل 

یاد خونی و زكم ،سل ،سرطان دردهایسلولهای كهنه با نو، آسان كنندة تفكر، عامل رفع  ذتعوی
ار كه كه فكر و ذهن بشر بیش از سایر اعضاء ب حاضر كنندة زور و... است. مخصوصاً در زمان

تر است. كنجد دارای منیزیم، كلسیم، آهن، سیلیكس، آلومینیوم، كرم، ب رود، كنجد از نان واجمی
 هاروابرترین د و ازهای زیادی مانند ب و ف و... است مس، نیكل، سدیم و چند فلز دیگر و ویتأمین

اینكه اقای تبریزیان ارده)باقی مانده كنجد در روغن گیری( را عامل عف حافظه میدانند،اوال است.
 خالف تجربه و واقع است دوما عبارت روایت اشتباه معناشده است.

 بسیار مضر آب یخ-29

 آورد: آب یخ خوردن ضرر دارد و اگر در جوانی عوارض خود را نشان ندهد، درابوعلی سینا می 
 پیری حتماً ضربة خود را به تو خواهد زد. البته آب مختصر خنک اشكالی ندارد. 

رده و سكته ك بالفاصلهمان را كه بعد از فوتبال آب سرد خورده وبنده خودم جوان همسایه هشدار:
 شناسم و شاهد ماجرا بودم. مرده است را می
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 غذای سرد و داغ -21

افتد. غذای خیلی سوزد و سرطان مری اتفاق میغذای داغ میلولة مری در اثر مصرف نوشیدنی و 
 كند. ها و معده را تخریب میسرد نیز دندان

 ماست همراه گوشت -22
دگی سردرد، سستی و خواب آلو ،بلعم و هایی مانند برص، لک و پیس، تولید خلط خامباعث بیماری

رغ و م ،گاو :رد مانندسهای مخصوصاً اگر گوشت .كندتر میقیافه و پوست را زشت .دشوو... می
 ماهی باشد. 

 عدس -26
پر جات و گلباید همراه پیاز و سیر و ادویه درافراد سرد مزاج پس حتماً ؛غذایی سرد و سودزا است

 و... مصرف شود. 
 نخود -22

وانی را كند، نیروی ذاتی و جها را تنظیم مییک غذای كلیدی و مهم برای همه است. همه خلط 
ا امروزه مصرف لوبی .دهد. حتماً باید یک شب در آب بماند تا زرد آب آن گرفته شودافزایش می

ید نخود توانكه باید اصالح شود. تا می ،تر از حدّ نیاز شده ولی نخود و لپه كمتر شده استاضافه
 .)البته سایر قوانین نقص نشود( .بخورید

 ،الپیامبران خدا از پروردگار متع»: درباره اهمیت مصرف نخود فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صرسول اكرم
 . «شناختندخواستند، چون نعمتی به بركت نخود نمینخود می

 ساالد و سبزی -25
سس مایونز را حتماً كنار بگذارید. ساالدها را بهتر است از غذا  .حتماً سر سفره سبزی استفاده كنید 

هایی كه تنوع غذایی زیاد است، ساالد را از غذا فاصله گوشت و سفرهمخصوصاً با  ؛فاصله دهید
برای معده و گوارش نیز مضر است. جعفری، تره، ریحان،  ،عالوه بر تولید خلطهای مضرچون  .دهید

در واقع یک داروی تقریباً  ،اند، اگر هر روز سبزی بخوریدشوید، مرزه و... همه جزء داروهای گیاهی
ه در روایات داریم كشود. ها پیشگیری میخود بسیاری از بیماریكه خودبه .ایدودهجامع را میل نم
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 .نشستند. )مضمون حدیث(بر سر سفره بدون سبزی نمی )علیه السالم(امام رضا
 خوردن پنیر خالی و گردوی خالین -23

دن، گردو خورهمراه پنیر را ولی است. منع شده از خوردن پنیر خالی و گردو به تنهایی در روایات  
 هوضرر دارد، چون كمفید است. پنیر خالی مخصوصاً در صبحانه یا ظهر خیلی اشكال  برای بدن

-ضعف اعصاب و قدرت یادگیری، امكان تب مالت، عصبانی شدن و بداخالقی، سستی و خواب

ند در كنحوصلگی را مخصوصاً در افراد سردمزاج و كسانی كه كار فكری و دقیق میآلودگی و كم
پی دارد. حتماً با گردو و سبزی و خرما میل نمایید یا الاقل فقط با گردو بخورید، پنیر را خالی 

 نخورید. 
 تی عنصهای نوشابه -23

 ،پوسیدگی دندان، تخریب و زشتی صورتموجب  ،ایهای كارخانهنوشابه و نوشیدنینوشیدن 
ر پی دارد(، آلرژی، كاهش حافظه و عقل، های دیگر را دهای كبدی )كه بسیاری از بیماریبیماری

سنگ كلیه، سوء تغذیه، دفع مواد مفید غذا، پوكی استخوان، خطوط روی صورت، كدر و جوشی 
 را در بر دارد.مشكالت عصبی  ،طراوتی آنشدن وكهنه شدن صورت و بی

 ایكارخانه بنزوات سدیم هم كه مادة نگهدارنده است و عوارض زیادی دارد تقریباً در همه غذاهای
اگر همین بنزوات سدیم را یک جا و در حجم زیاد  شوند استفاده شده است.كه زود خراب می

خوراند و منافع عظیم و میریم. ولی یهود همین را ذره ذره داخل غذاها ریخته و به ما میبخوریم، می
 آورد.سلطه بر جهان را به دست می

زا، پوک كنندة سرطان دارند، 2CO)بنزوات سدیم(، های صنعتی چون مواد نگه دارنده نوشیدنی
استخوان، چاق كننده، مخرب دندان، افزایش رسوبات خون، تخریب كبد )كه موجب كاهش نشاط 

قراری و نامنظمی قلب را در پی دارد. در اسالم فوت كردن به غذا مكروه است در شود( بیو... می
استاد ضیایی میگفتند نوشابه های ایران ست.ااست كه همان بازدم انسان   2COحالی كه نوشابه پر از 

 ده برابر اروپا ودر عراق بیست برابر اروپا مواد افزودنی ومضر میزنند.
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 بخورید بیشتر -21
عدد از مغزها )پسته و بادام و...( و چند عدد آلو یا سایر  ده كنجد، سعی كنیدچند بار در هفته 

قاشق عسل، یک پیاز كوچک، حداقل یک عدد  یکعدد مویز حداقل  3۴هر روز ها و خشكبار
جات، روغن كنجد و زیتون و پی گاو و دانه و گالب، دارچین، مخلوطی از ادویهسیب، كمی سیاه

ید. البته با میل نمایرا اه، انواع سبزیجات با تنوع زیاد، دنبه، حداقل یک قاشق سركه، كمی هلیلة سی
 سیر شدن.پرهیز از رعایت همه قوانین و پرهیز از پرخوری و 

ل عس ،ی از غذا میل كرد. حتی سیبیوعدة غذایی، همراه غذا، و جز دوهمه اینها را در توان میالبته 
 مربای طبیعی است.  و گالب را در وعدة صبحانه همراه با كره میل كرد. چون یک

 جات ادویه -20
شما  بیبپزشک یا ط ،دلیل یک بیماری خاصه كه بها را هرگز تعطیل نكنید مگر اینمصرف ادویه

. البته باید متناسب با مزاج و... باشد. افراد گرم و خشک باید كمتر مصرف كنند و ه باشددكرمنع  را
های بر غذاهای سرد اضافه كنند. ادویه بیماری ه جات راادوی توانندها بیشتر. افراد گرم نیز میبلغمی

ولی نباید  .شور و ترش نیز نباید ترک شود ،تلخ ،های تندكند. مزهزیادی را پیشگیری و درمان می
 روی كرد.زیاده

 سبوس -69
.برنج دها سبوس دارنسعی كنید سبوس گندم و برنج و ذرت و... را استفاده كنید برخی سنگک

 )بپرسید( بدون سبوس ناقص وبیماری زاست.وگندم 
 برای الغری -61

 ،میوه و ساالد را از وعدة غذایی فاصله دهید. ولی برای الغر شدن، اگر معدة شما مشكلی ندارد 
بخورید و در حین غذا سبزی و زیتون بخورید تا حجم )بدون سس( توانید قبل از غذا ساالد می

ر از ساالد برای الغری استفاده می كند. حتماً باید از ادویه ها اگغذای شما كم شود و الغر شوید. 
و تلخ ها و شورها هم استفاده كنید. و اال بعد از مدتی دوباره چاق می شوید چون ساالد بلغم زا است 

 البته نسخه ها در جلدهای بعدی آمده است.و بلغم چاقی می آورد.
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  مواد نگهدارنده و سس مایونز -62
كند دار میشدت پوست صورت را خراب و جوشه ست. با زااد نگه دارندة سرطاندارای موسس 

 كند. برد. كبد را خراب، خون را كثیف، نشاط را كم، اضطراب را زیاد میو زیبایی آن را می
های جدی كبدی، حتی گرفتگی زشت و كدر شدن پوست، ناراحتی، زا، عامل آلرژی، چربسرطان

های اعصاب و گوارش، یبوست، غلظت خون و... نیز از مضرات سیستمعروق، تخریب و اختالل 
ثالً م .ها بیماری استاست. البته هر یک از این موارد خودش ریشة دهومواد نگهدارنده  سس مایونز

 شود.ها بیماری دیگر تولید مییا اعصاب ضعیف و بیمار شود، ده ،اگر كبد خراب شود
 کالباس و همبرگر ،سوسیس ،پیتزا -66

-زا، مخرب كبد، سودازا، مخرب معده و سنگین برای معده، یبوستتخریب اعصاب و پوست، بلغم 

ودر عین حال كاهش قدرت  زا، موجب تقویت تخیالت و شهواتزا، غمزا، اضطرابزا، سرطان
، كاهش دهندة نشاط، زشتی صورت، جوش صورت، خارش بدن، احتمال ایجاد اسید معده جسی

ها البته هر یک از عوارض باال مقدمة چندین عارضة جسمی و روحی است. مثالً بلغم ده .و... است
 بیماری در پی دارد.

بیشتر  شانعوارضزیاد شود،  ،كالباس و همبرگر ،سوسیس ،پیتزا طبیعی است كه هرچه مصرف
روزتان را با این غذا  یا، تان را دقت كنیدیهاخورید، خوابهایی كه این غذاها را میشود. شبمی

 برید آنچه را كه گفتیم. خودتان پی می ،شروع كنید و اخالق آن روز را دقت كنید
 چیپس -62

 كبد و اعصاب است.  ،زا، مخرب معدهزا، یبوستسرطان
 پفک -65

تندخویی و پرخاش در كودكان، كاهندة اشتهای كودک  ،رفتاری ،سبب نازایی، اختالالت عصبی 
باز هم ذرات پفک روی دندان كودكان باقی  ،بار مسواک زدن هفتاست. طبق تحقیقات بعد از 

شود. یگویند( استفاده مكند، از پنیر فاسد )برخی میحال ببینید با معده و روده و... چه می .ماندمی
از عوارض دیگر آن است.  ،هااعصاب و هوش بچهیبوست، كثیف شدن خون، سرطان، ضعف 
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 بدقیافه شدن وكدورت پوست نیز در پی دارد.
 جای شکر و قنده ب -63

د رنگبری كه موا .توت و مویز استفاده كنید ،كشمش ،شكر سرخ یا عسل قند طبیعی وبهتر است از
رفته ین ماده از استخوان گها و... مضر است. ااعصاب و كلیه ،زنند تا سفید شود برای كبدقند میبه 
 البته شكر طبرزد در روایات (امیدواریم از استخوان خوک و... تهیه نشود.)شود و وارداتی است، می

شكر طبرزد همان شكر طبیعی زرد یا قرمز است كه مواد توصیه شده و حتی جنبة دارویی دارد، 
 سفیدكننده ندارد.

اكارونی، گوشت مرغ و.. )حتی اگر هیچ ضرری روغن، شكر، قند، نوشابه، برنج، ممصرف حجم 
ست و در برخی موارد چند برابر متوسط جهانی ا بیش از مقدار نیاز بدن مادر ایران  ،نداشته باشند(

 است. 
 شود. كه از علل اصلی آن مصرفدلیل شدت یافتن دیابت قطع میه هزار دست و پا ب صدها ،در سال 

 قنادی و... است. ،روغن مایع،قند ،زیاد شكر
 

 عفونت خالص ها= پاستوریزه -61
ها به ما بعضی روز نقل می كند:كرد. در كارخانة لبنیات كار مییكی از دوستان مورد اعتماد ما كه 

نند تا آن را به خانه نبرید چون شیر فاسد شده بوده و یک مادة شیمیایی می زشیر امروز  :گفتندمی
گیرند را می شیر ةخام و كره. كنندبه شیر اضافه می ،درصد آب یستبحدود  :گفتمی .اصالح كنند

ه نام شیر برند. تقریباً آب است كه بو مواد مفید باقی مانده را هم با پاستوریزه كردن )مثالً( از بین می
 فروشند. می

ماست  ه وبا كر، ماست ،شود هم چیزی نخواهد داشت. شیرماست و پنیری كه از این شیر درست می
حرارت باال سلولهای زنده ومواد مفید را میسوزاند ومی میراند وتبدیل به تهیه نمایید.محلی چكیده 

  مواد مرده وعفونی میكند.
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 در مدارس غفلت و اشتباه بزرگ -60
یا به غذای دانشگاه و پادگان ها و ... كافور می  دهندها در مدارس شیر میكه هر روز به بچهاین 

ارض عو ،زیاد بخورید، ماهی و مرغ كنند كه هر روز شیره زنان حامله توصیة شدید مییا ب ریزند،
 حتماً باید این شیر همراه با چند عدد خرما یا عسل و در حجم كم ؛ بسیار بسیار خطرناكی دارد

اد سردی ریشة هر بیماری است، مصرف زی»فرموده:  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(و پیامبر مصرف شود. وطبیعی
ییل این یک توطئه غذایی است.در اسرا«.شودشیر، ماست و پنیر باعث افزایش بلغم و سردی بدن می

كند. و در میان در مدارس كدو به دانش آموزان میدهند.معصومین فرموده اند كدو مغز را بزرگ می
خورند وبعد یغیر یهود، صبح پنیر، ودر مدرسه شیر ونهار برنج وشام ماكارونی یاكتلت یا ساندویچ م

 شود.میگویند چرا یهود بر همه دنیا حاكم است. دانش آموز با این برنامه غذایی در جوانی پیر می
 تان اضافه کنید مواد غذایی زیر را هم به برنامه غذایی -29

عنّاب، زرشک، رب انار، شیرة انگور، لیموترش تازه، )كه قبالً عرض شد( عالوه بر موارد مذكور 
البته الزم نیست )به برنامه غذایی خود اضافه كنید ، عرق كاسنی یا جوشاندة كاسنی. طبیعی ماءالشعیر

ین اولی هر كدام از ( ی از برنامه غذایی باشدیهر روز مصرف شود، بلكه به تناوب باشد ولی جز
ینی یرجای برخی شجای رب گوجه، شیرة انگور به چندین جنبه مفید و الزمند. مثالً رب انار بموارد، 

ت كاسنی را با شربو ، مصرف كنید ایجای ترشیجات كارخانهه ، لیموترش تازه بهای مصنوعی
 .سكنجبین مخلوط كنید

 کبدطحال و برای  -21
شاه تره  و كبد مفید است ایبر ،كردة آناز اعضای اصلی و خیلی مهم بدن است. عرق كاسنی یا دم 

مستمراً میل  ،با كمی عسلرا تره كاسنی و شاه. سعی كنید یک استكان عرق برای طحال مفید است
 زیبایی، نشاط، اصالح حاالت روانی و... از جملة این فواید .نمایید. صدها فایده اساسی و مهم دارد

 كنند.این دو، طحال و كبد را كه عضو رئیسه بدن هستند، اصالح می .است
عرق نعنا ونصف واحد سركه  یا اینكه به سركه انگبین های رایج كه یک واح عسل ویک واحد

است.یک واحد كاسنی ویک واحد شاهتره ویک واحدشیره انگور اضافه كنید وهر روز یک استكان 
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 بنوشید.
 برنج -22

آن  باید حجم .خوریمدر روایات برخوردن برنج توصیه شده ولی نه تا این حد كه ما مردم ایران می 
برنج وردن خو دفعات آن را كم كنیم و باید چلتوک آن را نیز همراه برنج دم كرده و استفاده كنیم. 

ولی  ،شود. زیره مصلح برنج استزیاد باعث سودا، غلظت خون، یبوست، گرفتگی عروق و... می
 .مضر استوزیبایی زیاد آن برای چشم مصرف شهوتزا است و 

نبود مردم غذاهای گرم وطبیعی می خوردند.همین یک مورد عامل بسیار بزرگی قدیم كه برنج رایج 
 برای سالمتی است.

 ای و شیمیایی مضرات غذاهای مصنوعی و کارخانهدیگر از  -26
-باعث نازایی، افزایش اسید معده، ریزش مو، كاهش رشد و كمای، غذاهای مصنوعی و كارخانه

اهش پوست، كیست تخمدان، كبیماری سیستم ایمنی و  ،ضعفضعف اعصاب ،اشتهایی، ناراحتی
وردن لرژی، پیری زودرس، به هم خآحافظه، یبوست، پروستات، سنگ كیسة صفرا و كلیه، آسم و 

ها، سوء تغذیه و چندین های روحی و روانی، چاقی، پوسیدگی دندانها و بیماریتنظیم هورمون
 ،معده ،كبد :تک اعضاء مانندهای تکكالت و بیماریها، مشبیماری غیر مستقیم ناشی از این بیماری

  میشود.كلیه و... ،روده
. است ای، مصرف غذاهای مصنوعی و كارخانههاترین عوامل همه بیماریخالصه یكی از اصلی

 تک اعضاء را در پی دارد. حتی دیسک كمر، ضعف و اختالل در سیستم مغز و تک
 خشکبار گوگرد خورده -22

تا  سوزانند تا روی این مواد بنشینددن زردآلو، آلو و سایر خشكبارها، گوگرد را میبرای خشک كر
 ولید وت ،از جمله عوامل سرطانگوگرد  رنگ آن را زیبا كند و مانع خراب شدن خشكبار شود.

 حتماً الزم است قبل از مصرف شسته شوند.رسوب مواد سمی و عفونی در بدن است. 
 تی شیمیایی لوازم آرایشی و بهداش -25

 ؛كندخون را غلیظ و كثیف می .شودمواد شیمیایی بسیار مضرند این مواد از طریق پوست جذب می
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ها افزایش داده و رسوب ها و بافتمواد سمی و عفونی را در سلول ؛بردمزاج را رو به سودا می
صاب را تخریب كبد و اع ؛كندكدر و بی طراوت می ،كهنه ،پوست را در دراز مدت خراب ؛دهدمی
 ها بیماری دیگر شود. تواند عامل دهكند و هر یک از موارد باال میمی

ایی شود. به میانسالی و پیرهمیبندد و مانع خروج مواد زاید بدن از طریق پوست منافذ پوست را می
ؤمن كه مهای تر از خانماند، نگاه كنید خیلی زشتكه زیاد در جوانی از مواد آرایشی استفاده كرده

ها هم از شدت مصرف این لوازم، پوستشان كنند هستند. االن جواندر بیرون از خانه آرایش نمی
ز ا تانخراب و زشت شده است. اسالم آرایش زنان در بیرون خانه را ممنوع كرده، زمانی كه شوهر

را  هشما بدش آمد و تصمیم به آزار یا طالق شما گرفت حكمت ممنوعیت آرایش بیرون از خان
 خواهید فهمید. 

 های شیمیایی همه عطرها و اسانس -23
خود عطرهای شیمیایی مضرند و  :مانند ،زنندشامپوها و... میو  ها خوراكی ،عطرهایی كه به چای

 .ندكنهای زیادی تولید میشوند و به مرور زمان بیماریجذب خون و مغز می ،حتی سریعتر از غذا
ه . متأسفانه در مساجد و ... عطر شیمیایی می زنند و مردم ناخواستطر نزنیدپس یا عطر طبیعی بزنید یا ع

شوند همانطور كه در جنگ می گفتند شیمیایی زدند و ... در مساجد هم بچه از مسجد فراری می
 زنند.شیمیایی می

  غذایی خیلی مفید یک نسخة  -23
 هر روز چند عدد خرما، كمی نكند. خانه شما راه پیداه شما روزی یک سیب میل نمایید تا طبیب ب

تا به  بخورید،روزی یک هویج خام  .وقت مریض نشوید تا هیچ ،بخورید روغن پی، كنجد و زیتون
هاضمه دچار نشوید. همه روزه در بیماری قند و سوءو به كمک آن لوزالمعده خود را قوی كرده 

بلیموی آنصف قاشق د و روی غذا وعدة صبحانه یک میوه بخورید. با هر لقمه یک پر سبزی بخوری
 ایید.استفاده نم نمک تصفیه شده،جای ه نمک دریا را ب. طبیعی بریزید تا غذای شما زنده شود

 قارچ -21
و سخت شدن جریان ادرار است. البته فوایدی هم دارد. ولی باید سبب فلج شدن زیاد خوردن قارچ  
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س و س ، مرغ ،ماست، گوجه ،خیار ،یب قارچمیل نمایید. از تركوبسیار كم  همراه مصلحات گرم 
خامه  ماهی و ،آور و مضر است. قارچنفخ ،بسیار سرد زیرا قارچ، .شدت پرهیز كنیده ها بامثال این

 و... باید كم مصرف شود.
 هندوانه -20

 ۰8.«كندناشتا خوردن هندوانه آدمی را فلج می»
فرد خیلی مزاجش گرم باشد. افراد  كهمگر این .مصرف هندوانه در زمستان، بسیار مضر است

جای آن مصرف نمایند یا هندوانه را همراه ه باید مصرف هندوانه را كم كنند و خربزه ب ،سردمزاج
توانند بدون مصلح میل نمایند. مخصوصاً گرم و عسل یا گالب میل كنند. ولی افراد گرم مزاج می

  باید كمتر میل كنند. ،نشان زیاد استولی افرادی كه آب بد .توانند زیاد بخورندها میخشک
 روی كرد. هندوانه برای كلیه مفید است ولی نباید زیاده

ی باید چندین اصل غذای ،در این چند موردی كه گذشت تقریباً دیدید كه برای مصرف هر غذایی
كافی  یدخورن گر ویتامین نداردو ایدخوربفقط توجه به این كه ویتامین دارد پس ) .را در نظر گرفت

های باید مزاج فرد و غذا، یبوست، وضعیت خون فرد و غذا، وضعیت اعضای بدن، بیماری (.نیست
كه آیا چیز ا و اینذآثار روحی و روانی، هزینة غ ،خاص، قوانین كلی مربوط به حجم و زمان غذا

آن بر  تأثیر گروه غذایی،چهار  تأمین نیاز به  ،ارزانتر از این غذا هم هست كه جایگزین كرد یا نه
 شغل و... را نیز باید در نظر گرفت.  و خواب

ت ولی برای رعای .صورت تازه مصرف كرده صورت لواشک، خشكبار، مربا یا به می توان انجیر را ب
توان چند عدد از آن را داخل آب انداخت و بعد از خارج كردن از آب، كمی عسل یا شیرة هزینه می

ایی های غذصورت مربا مصرف كرد و آب آن را نیز نوشیده یا بین وعدهه انگور به آن اضافه نمود و ب
عدد  ۴برای عموم مردم توصیه می شود در برنامة غذای روزانه  هنگام گرسنگی چند عدد مصرف كرد. 

 عدد زیتون مصرف كنند. و زیتون را با شكم خالی نخورند بلكه همراه غذا مصرف كنند. 1انجیر و 

                                                           
 .3۸۴. همان، ص  ۰8
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 حلیم -59
دهد و همان غذایی روز به آدمی نشاط در عبادت می چهلحلیم بخورید كه تا »: (لیه السالم)عیعلامام 

 ۰۸.«نازل شد (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاست كه از آسمان برای پیامبر اكرم
تا  ؛جبرئیل بر من نازل شد و مرا به خوردن حلیم امر كرد»: فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صرسول اكرم

  ۰1.«پشتم قوی شود و بر عبادت پروردگار توانا گردم
 دهد. كه میل جنسی را خیلی افزایش می :در روایات دیگر آمده

 ماکارونی -51
ب یبوست، تخریب كبد و اعصا .شودزا است در ماكارونی استفاده میای سرطاناز گلوتن كه ماده 

 نیز در پی دارد.را 

 بزرگهشدار خیلی شدید و خطر  -52
لید تواند در غذاهای كنسرو شده تورا بكشد. این سم می ده ها نفرتواند چند گرم سم بوتولیسم می 

ه بدار را از برنامه غذایی خودتان حدف كنید. های كنسرو شده و مواد نگه دارندهشود. حتماً غذا
ر و طیب و طاهی، كه كامالً طبیعرا  ،اولیاءو  )علیهم السالم(هدی ائمه ،)علیهم السالم(غذاهای انبیاء جای آن،

 بودند میل نمایید. 
، ركیبنحوه تدر مواد نگهدارنده شیمیایی و غیر طیب استفاده شده یا  ،كه در تهیة آن را هر غذایی

 تهیه و نحوه نگهداری آن اصول سالمتی رعایت نشده مصرف نكنید. 
ی هاها، ربنسروها، تن ماهی، شكالتای، كهای پاكتی و كارخانهمواد غذایی مانند انواع آبمیوه

گزین مواد  جای ای و... را با انواع طبیعی و خانگی اینسركه و آبغوره كارخانه ،ای، آبلیموكارخانه
 كنید.

های یستمها و سگذارد سلولشود نیز بسیار مضر است و نمیها مصرف میساخارین كه در بیسكویت
  آرامش داشته باشد. و استراحت  ،بدن

                                                           
 .3۴9، ص ۸. كافی، ج  ۰۸

 .۰۴۰، ص 3. محاسن، ج  ۰1
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 حیاتی است روغن هابخش سوم: اصالح 

 
 حیاتی است ،اصالح روغن ها مخصوصا روغن معاویه-1

ند كردمصرف می (لیهم السالم)عهدی و ائمه (لیهم السالم)عالهی كه پیامبران و غذاهایی هاحتماً باید روغن
متی جسم نظام سالت كه واقعاً انقالبی در اس اهلبیت)ع(ای مكتب تغذیهتنها مصرف كنیم و الغیر. 

 جهان ایجاد خواهد كرد. وروح
روری كامالً ض ،بوحذف تدریجی روغن مایع و جامد و استفاده از روغن كنجد، زیتون، پی و دنبه بی

 د. یشواست. اثر این مسأله را در دراز مدت متوجه می
 جامد و کرة گیاهی  ،از مضرات روغن مایع -2

شوند. كلسترول ها میباعث انسداد آن ،رسوب در عروق و قلبهای هیدروژنه جامد و مایع با روغن
ها كلیه و دهند. مواد نگهدارندة آن باعث تخریب اعصاب، كبدو تری گلیسیرید خون را افزایش می

شود كه هر یک عوارض خیلی زیادی را در پی دارد. روغن نباتی مزاج سردی دارد كه روایت می
 داریم ریشة هر بیماری از سردی است. 

 شود.باعث چاقی و بد تیپ شدن، زشتی صورت، افزایش عفونت و چرک در بدن می
 ،ندكردمصرف می (لیهم السالم)ععصومینمحضرات و  (لیهم السالم)عهایی كه پیامبران الهیچرا ما از روغن

؟ بخوریم ،اندشدت مضر كه دشمنان بشریت آن را رواج دادهه های بها از روغنجای آنه نخوریم و ب
صهیونیسم جنایتكار كه با هدف نابودی یا بیماری و وابستگی و زیر سلطه  ،دانندآیا اولیای الهی نمی

 ؟،میدانندواج دادههای غلط و مضر غذایی را ربردن بشر روش
 خورند؟ چرا در اسرائیل این غذاهای شیمیایی و غیر طیب و غیر طبیعی را نمی

 خورند؟ تحقیق كنید تا یقین كنید. خانوادة سلطنتی انگلیس چه می
ها از عوامل اصلی سكتة روغن  كه اینكرده هزار بیمار ثابت  ۴3تحقیقات علمی در آمریكا روی 

د؟ اصالً كدام گیاه كره دارد؟ یک مورد را نام ببری .مخصوصاً مارگارین .ستقلبی و گرفتگی عروق ا
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مثالً  .دهدقدر روغن ب گویند روغن نباتی )یعنی گیاهی( شما یک گیاه را نام ببرید كه اینمثالً می
هزار تومان باشد در حالی كه قیمت یک كیلو هستة تخم  چهار مایع حدودیک كیلو روغن 

  هزار باشد. 3۴وروغنش باید باالی هزار تومان است. 3۴آفتابگردان نزدیک 
مل كردند روغن حبا تانكری كه نفت حمل می ودیدم كه بنده خودم از تلویزیون و اخبار شنیدم

های روغن شده بود. برخی گزارشات از وجود موش و سایر حیوانات كوچک درون محموله
 حكایت دارد. 

ت ای كه از ماسدنبه و روغن زرد حیوانی و كره ،پی گاو ،زیتون ،روغن كنجد (لیهم السالم)عپیامبران
 خوردند. گرفته شده باشد )نه از شیر( می

ره ها را ذذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. یقین كنید دشمنان انسان و اسالم از یک طرف سم
فروشند ابت آن را میكنند و از طرف دیگر داروی آن و طبذره داخل بدن انسان بیمار عصر ماشین می

خود و جامعه مفید باشند، اوج بیماری  رایخواهند بسالگی كه مردم تازه می چهلو از طرفی بعد از 
ص سالم و بدون هیچ نق ترمسن بنده یک نفر جوان و .اندشود. تقریباً همه را بیمار كردهشروع می

امل اصلی آن همین غذاهای شود یک عشناسم، روحیه و سرزندگی هم كه هر روز بدتر مینمی
 ای سمّی شیمیایی و همین روغن جامد و مایع نباتی است. كارخانه

مسؤولین باید از خواب غفلت بیدار شوند. این دشمن كثیف كه غذای مردم را سمی كرده، انسان را 
 از حیات طیبة الهی دور كرده است. 

های اعضا گلوكز و افزایش التهاب های گوارشی، اختالل در سوخت و سازها از عوامل زخمینا
 .ودشگیر شدن میها و زمینگرفتگی عروق خیلی خطرناک است و موجب سكته .نقش دارند

 فشارخون و افزایش كلسترول بد و كاهش كلسترول خوب و... نیز از عوارض دیگر است. 
ز های زنده و... اا و سلولهها و آنزیمعلت باال رفتن دما، مواد معدنی و ویتامینه ها بسرخ كردنیدر 

ا هكند، مواد زاید و عفونی و مرده در بافتروند و دستگاه گوارش را بیمار و فرسوده میبین می
 كند. تولید می

بنفشه، زنبق و... نیز وجود دارد. اطبای سنتی مصرف  ت،بادام، هستة انگور، ذر ،های كنجدروغن
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توان آن را سرخ كرد، تحمل دمای بسیار دین بار میكنند. چنروغن كنجد را نیز خیلی توصیه می
 ها مناسب است.رو برای سرخ كردنیباال را دارد ازاین

 روغن زیتون -6
باشد كه خیلی با ارزش و مفید است. اسید لینوئیک می 9، امگا ۸، امگا 3روغن زیتون دارای امگا 

كند. روغن كنجد نیز برای باز میروغن زیتون از رسوب آهن در جدار داخلی روده جلوگیری 
ا را هها و شكستگیروغن حیوانی به سرعت زخم .های قلب خیلی مفید استكردن عروق و رگ

 كند.رفع می
روغن زیتون در روایات: بخورید و به بدنتان بمالید، مایة بركت است، اگر كسی روغن زیتون بیاشامد 

ر ست، آب كما ست(، بادزداا نفس اماره در وجود ما)البته  .روز شیطان به او نزدیک نشود چهلتا 
 كند.خداوند در قرآن به زیتون قسم یاد می ۰۶.كند، دوبار با قدس مسح شده استرا زیاد می

ا هم بنوش روغن زیتون ر !ای علی كه» :سفارش كردند (لیه السالم)عبه علی (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاكرم پیامبر
 ۰9.«روز شیطان به او نزدیک نشود چهلو هم به خودت بمال كه هر كس روغن زیتون بیاشامد، تا 

، جو و حلوای ایشان، خرما و نان (لی اهلل علیه وآله وسلم)صغذای پیامبر اكرم»: فرمودند (لیه السالم)عامام صادق
 59.«روغن زیتون بوده است ،خورش ایشان

ولی بعداً به  ،نیدبو استفاده كبودار و تصفیه نشده باشد، برای شروع از بی هتر استن زیتون بالبته روغ
افه كنید تا عادت نمایید. ولی اگر به هیچ وجه نتوانستید از ضتدریج بر حجم روغن زیتون بودار ا

ر را به بدن اهای طبیعی دیگر زیادتر استفاده كنید و روغن زیتون بودبودار استفاده كنید، از روغن
 بو هم در غذا استفاده كنید.بمالید و از روغن بی

 روغن حیوانی-2
از جمله در استخوان سازی )مخصوصاً بعد از دارد. فواید بسیار زیادی مصرف روغن حیوانی، 

                                                           
 . احادیث پزشكی قسمت روغن زیتون. ۰۶

  .3۶۴، ص 3. محاسن، ج۰9
 .33۰، ص ۴ج . مكارم االخالق، 8۴
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های شكمی، كاهش سموم بدن، شادابی و نشاط، زیبایی پوست، شكستن استخوان(، كاهش چربی
 یامبرپشود. میتأمین كنندة اسیدهای چرب قلب، سبب طول عمر و جوانی، كاهش غلظت خون و... 

 دة چربیآن را كاهش دهن (لیه السالم)عروغن گاو را دوا دانستند و امام صادق (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاكرم
 ههای دیگر بتوان خیلی از غذاها را با روغن حیوانی یا مخلوط آن با روغنمی .دانندزاید بدن می

 گیرند استفاده كرد. بندی شده كه از شیر میهای بستهجای روغن مایع و جامد نباتی و كره
 روش تولید روغن حیوانی یا روغن زرد با هزینة كمتر

ها پایین است، خودتان در خانه بجوشانید و روغن ستایی را كه قیمت آنهای روتوانید برخی كرهمی
 حیوانی تهیه كنید. در عمل خواهید دید كه هزینه تمام شده حتی كمتر از نصف خواهد شد.

تهیه  اه توانید با این روغنها را هم میبرخی سرخ كردنی و املت ،اگر مدتی تمرین كنید حتی برنج
 و مصرف نمایید. 
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 چهار گروه غذایی بخش چهارم:

 
 طب اسالمی کامل نگر طب جدید جزء نگر، طب سنتی کل نگر، قانون:

 (پروتئین، چربی، قند و نشاسته و ویتامین) گروه غذایی چهاردر برنامه غذایی روزمره مصرف 
میفرماید  در روایات مزاج شناسی امام )ع(بعداز معرفی اركان)آب،باد،خاک وهوا(ضروری است. 

كه هریک از این اركان اصنافی دارند.از نقایص بزرگ طب سنتی این است كه خیلی به عناصر 
جدول مندلیف تسلط وتمركز نداشته است.واز محصنات طب جدید توجه واستفاده از عناصر 
مندلیف است.اما طب جدید اصول را از دست داده وفروع )توجه به عناصر(راتوسعه داده است.وطب 

ا طب اسالمی هردو را دارد.زیرا معصومین)ع(ضمن بیان كلیات به ریزه كاری های سنتی برعكس.ام
 آثار عناصر توجه داشته اند.

امین پروتئین یا چربی یا قند و یا نشاسته یا ویت امالح یاموادمعدنی یااگر بدن مامثال در برنامه غذایی 
هایی ماریبی ،یكی از عللبسیار استفرد بیمار خواهد شد. مثال  ،كم یا زیاد از حد الزم داشته باشد

گروه  ۰ دیگر، ناشی از عدم تعادلقند، پوكی استخوان، تاالسمی، ضعف بینایی و صدها بیماری  مانند
 غذایی است.

 گروه غذایی چهارروش عملی برای تأمین به اندازة نیاز بدن به -1
ز ازانواع عناصر ومواد مورد نیا با توجه به فرهنگ غذایی رایج ایران وجهان برای تامین نیازهای بدن

 موارد زیر بسیار موثر می باشد.
 هرچیزی كه مهر استاندارد دارد در زاقع غیر استاندارد است وسعی كنید مصرف نكنید.

 بجای برنج وماكارونی وساندویچ ها از لبنیات وخشكبار ومیوه ها وسبزی ها استفاده كنید
 ازمیوه ها وسبزی های هر فصل در فصل مخصوصش استفاده نمایید. 

اگر مزاج،  ،دیگر ربط دارندزیرا به هم .كه در این كتاب آمده عمل كنید یسعی كنید به همه قوانین
خواری،رعایت غذاهای مفید و مضر و سایر دستورات این كتاب رعایت خون، یبوست،افزایش خام
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 شود.به صورت خودكار؛ تا حد زیادی رعایت می شود، سایر قوانین كتاب نیز

ا از آن نخورید و غذا، داید فرسعی كنید غذا، میوه، سبزی، حبوبات، گوشت و... كه امروز خورده
یک ماهه از هر حدودا سعی كنید در هر دوره  .گوشت و حبوبات جدیدی بخورید ،سبزی ،میوه

)عرف تقریباً( مالک خوبی است. خیلی  .شود بخوریدخوراكی كه در زندگی روزمره خورده می
كرار یک یا چند غذا را ت كه از عرف فاصله نگیرید. البته اگر برای یک مدت كوتاهی الزم باشد

 كنید، عیبی ندارد و الزم است این كار را بكنید.

 ها و یا فقط درها را فقط در بیماریمواد عطاری ،گیاهان دارویی :مانند ،آنچه حالت دارو دارد
 پیشگیری)یعنی خیلی كم و پراكنده و خفیف( استفاده كنید.

 :انندم همه قوانین دیگرها و... بخورید ولی ها، حبوبات، گوشتها، سبزیسعی كنید از همه میوه
تا گرسنه نشدید نخورید و یک لقمه قبل از سیر شدن »كه فرمود:  (لیه السالم)عفرمایش حضرت علی

 كنید. رعایترا  «دست از غذا بكشید
 میوه ها وغذاهای قرآنی وروایی بیشتر مصرف كنید

های مربوط به غذاهای غیر طیب، مضر بودن گوشت گاو و مرغ صنعتی، غذاهایی كه مواد توصیه
غذای سبک، مفید، طبیعی و طیب . روی نكنیدنگه دارنده دارند را رعایت كنید. در خوردن زیاده

 بخورید.
ها را بدانید و تقریباً طبق همان عمل كنید. مقدار مورد نیاز بدن به آنهای غذایی را بشناسید و گروه

 .تنظیم كنید حتماً آن را ،اگر متوجه شدید چربی، قند، ویتامین و یا پروتئین بدنتان كم یا زیاد است
نظور مدر نظر بگیرید.  در برنامه روزمره این قانون طالیی سالمتی را مانند مزاج، یبوست، خون و...

نكه، افراد متفاوت است برخی چربی یا قند كمتری نیاز دارند و برخی بیشتر نیاز دارند،پس نمی ای
 توان به همه یک دستور مساوی داد.

 مصرف آب فلزات و اصالح ظروف، برای تأمین عناصر مورد نیاز بدن خیلی مفید و عالی است.
می توان خام خورد، جوانه زدن افزایش غذای خام ، كاستن از حجم غذای پخته، نپختن هر آنچه 

گروه غذایی شاه كلید است.افزایش  ۰حبوبات و مصرف هر روزه میوه و سبزی در تأمین نیاز بدن به 
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مصرف میوه ،خشكبار،جایگزین كردن سایر انواع گوشت )به جای مرغ و گا و و حذف مرغ و گاو 
 و جایگزین كردن نان جو و سبوس دار به جای نان خیلی مفید است.

 تعدادی از غذاهای مربوط به هر گروه-2
ولی  .گروه غذایی موادی داشته باشد چهارالبته حالت غالبی دارند یعنی ممكن است یک غذا از هر 

 غالباً هر غذا مربوط به یک گروه است. 
 ...سیب زمینی و. نان، برنج، ماكارونی، نشاسته:

  .های شیرینر خوراكیخرما، عسل، كشمش، چغندر قند، قند و شكر و اكث قند: 
  .چربی بدن حیواناتو روغن زیتون ، روغن كنجد، دمبه گاو و گوسفند  چربی:

نیات ،روغن ، لبها، حبوبات، مغزها )پسته، بادام و...( خشكبار و آجیلها و سبزیانواع میوه ویتامین:
 همه گیاهان و ...

 پروتئین ها: خشكبار ، گوشتها ،كنجد)خیلی مهم(،ارده و...
نكته: چون اكثر مردم سرد مزاج هستند، بعد از رواج طب سنتی اسالمی، غذاهای سرد را كاهش 
خواهند داد تا بدن گرم شود. كه البته اینكار الزم و بسیار مفید است. ولی اكثر كلسیم بدن با غذاهای 

ی كه یشود مانند لبنیات، استخوان و... پس سعی كنید كاهش سردی، در مواد غذاسرد تأمین می
اهش شدید برنج، ها، ككلسیم كمتری دارند، باشد، تا بدن دچار كمبود كلسیم نشود. از بهترین گزینه

مرغ، سیب زمینی، گوجه و گوشت گاو است اما سعی كنید از كله جوش و لبنیات همراه با خرما و 
 عسل استفاده شود تا دچار كبود كلسیم نشوید.
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 اصالح شوندباید  ظروف غذا پنجم: بخش

 
 شویم.بعد از مدتی بیمار می ظروف حتماً باید اصالح شوند واالّ

سرطان، ضعف اعصاب، كم خونی، ضعف حافظه،  .تأثیر ظروف در دراز مدت خیلی جدّی است
سستی بدن، بی نشاطی و اضطراب و حاالت بد روانی، آلزایمر، لرزش دست، ضعف سیستم ایمنی 

ها، كمبود آهن و استفاده از قرص آهن برای جبران كه عوارض خیلی زیادی دارد، و ابتال به بیماری
 .تفلون، آلمینیوم و پالستیكی است از عوارض ظروفتخریب تدریجی كبد، خستگی بدن و... 

 از انواع ظروف و آثار آنها
ساله،  3۴های یهود است. چرا جوانان هم از توطئهجایگزین كردم ظروف قدیم با ظروف جدید، 

داخل خانه، روی مبل، جلوی كولر و... حوصله هیچ كاری را ندارند و همیشه اَخمو، ناراضی، تنبل، 
 كردند و راضی و شاد بودند؟ساله كشاورزی می ۶۴قدیم پیرمردهای  سست و... هستند در حالی كه

به اثبات رسانده است. با ظروف تفلونی و ظروف سربی و را تحقیقات علمی نیز خیلی از این موارد 
شوند كه تفلون و سرب سرطان زاست و آلومینیوم به دلیل عالقة آلومینیومی، این مواد داخل خون می

ز برد ولی برای ساختن خون نیایوم، بجای آهن آلمینیوم به مغز استخوان و... میحمال آهن به آلمین
. تا شودشود و فرد به كمبود آهن و كمبود خون دچار میبه آهن هست در نتیجه خون ساخته نمی

كنید، در غالب افراد كمبود آهن ادامه خواهد داشت. چون حمال از ظروف آلومینیوم استفاده می
 آهن، آلمینیوم حمل خواهد كرد. آهن به جای 

شوند یا عوارض زیادی از جمله تخریب كبد و اعصاب و پوست و مغز، قرصهای آهن نیز جذب نمی
ا گویند شربت آهن رها و... را در پی دارند. سؤال؟ چرا پزشكان میكاهش رشد و بیش فعالی بچه

ت كند حال ببینید با گوشه و خراب میها نزنید ما تجربه كرده ایم چون دندان را سیابه دندان بچه
 كند؟ چه می

ها و خانواده سلطنتی انگلیس در اروپا و آمریكا ظروف مس هر روز در حال گسترش است. یهودی
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 كند.هم از ظروف مس و سنگ و... استفاه می
از فواید یون مس تقویت سیستم ایمنی بدن، تعادل هورمونها، مهار افسردگی، افزایش نشاط و 

حالی طبیعی نابود كنندة طبیعی باكتریهاست. با ظروف مسی بمب انرژی و نشاط در وجود ما باز سر
میلیارد یون مس برای بدن الزم است كه با ظروف  ۸۴۴شود. تأثیرش خیلی عالی است. روزانه می

 شود.مسی تأمین می
شات رود. آزمایمیطبق آزمایش علمی در ظرف مسی اگر چند ساعت شیر بماند تب مالت آن از بین 

 علمی این نتایج را تأیید كرده است.
 اند.اما ظروف سنگی عالیظروف چینی و پیركس نیز بی ضرر و بی فایده است. 

د كه ها ریخته شوظروف یک بار مصرف پالستیكی نیز مضرند، مخصوصاً اگر غذای داغ درون آن
ها گذاشتن مضرند زیرا غذا در منفذها ظروف سفالی نیز برای غذا پختن و غذا در آن سرطان زا است.

 شود. ماند و فاسد میمی
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 دمنوش های اسالمی ایرانی ششم:بخش 

 
 داروهای گیاهی دمنوش هاو اندازه وروش مصرف-1

 ها و داروهای گیاهی را بدانیم. چای ،هاكردنیباید نحوه و اندازه مصرف دم
... خون و مزاج و ،كبد ،ضررهای زیادی بر كلیه كه؛ به خاطر اینچای پررنگ نباید مصرف شود 

دارای نیكوتین )آرام  ،چای هم فایده و هم ضرر دارد. هارنگ مانند سایر دم كردنیدارد. چای كم
دهد. چای كم رنگ تقریباً ضرر خیلی كمی بخش( و مواد ضد سرطان است. خستگی را كاهش می

غذا  و ویتامین آهندر این صورت، كه  ،مصرف شود كه بالفاصله بعد یا قبل از غذامگر این ؛دارد
ورت كند. پس اگر به صدهد و زمینه رشد بلغم را فراهم میرطوبت بدن را افزایش می .كندرا دفع می

،ضرر كمتری دارد رنگ مصرف شود و از وعده غذایی فاصله داده شود و به چای معتاد نشویمكم
 ضررتر است. های غلیظ كمنه دم كردنیاز مصرف مستمر و خودسراولی چای كم رنگ 

یی كرده گیاهان دارودم طبیبخودسرانه و بدون نیاز و تجویز  ،رنگ، مستمراًاگر به جای چای كم
ز حتی گیاهی و بدون تجوی )هر داروییو غلیظ دلیل مصرف بی دارد.عوارض  حتما ،را مصرف كنیم

هم كاكوتی )به زبان تركی: كهلیه اوتی(  دارای عوارض است. مثالً اگر چند روز پشت سر طبیب(
، هر گیاهی دارویی همین طور است یعنی مصرف مستمر و شودمصرف شود موجب سرگیجه می

یلی ها و به صورت خکردنیکه تنوع خیلی زیادی از دممگر اینغلیظ آن عوارض دارد. 
 رنگ و با رعایت سردی و گرمی، نکات مربوط به دوره بارداری،خفیف و کم

-های خاص، یبوست، عدم خروج از زندگی طبیعی و... به همراه چای کمبیماری
.دم کردنی ها را متنوع مصرف کنید یک دم کردنی را هرروز رنگ مصرف شود

یعنی اگریک روزآویشن دم كردید روز دیگر اسطوخدوس و روز بعد چای كوهی  استفاده نکنید
ید مگراینكه طبیب تجویز كرده یا از روی علم و نیاز و... وبه همین منوال از دم كردنی استفاده كن

ه البته تغییر برنامه به صورت انقالبی ممنوع است و باید كامالً ببدانید كه باید هروز مصرف كنید. 
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 . تدریج باشد
شود، نباید مصرف چای ترک شود اگر طوری به چای عادت داریم كه ترک آن موجب سردرد می

 ز غلظت و كثرت آن كاسته شود. بلكه كامالً به تدریج ا
رنگ مصرف كنیم و نكات مزبور را كردنی را به صورت خیلی كمدم دوپس اگر هر روز یک یا 

، نیمرنگ مصرف كو فقط به صورت كم رعایت كنیم و چای را هم ترک نكنیم بلكه كاهش دهیم
 لیظ بخوریم. كردنی غكه كالً و انقالبی چای را ترک كنیم و فقط دمبهتر است از این

 سیاهاز ضررهای چای -2
وابی، خیبوست، اختالل در دستگاه گوارش، بی ،های غذاباعث از بین رفتن آهن و برخی ویتأمین

 ،شود. اگر طوری عادت كنیم كه نتوانیم ترک كنیمضعف حافظه، تخریب معده و... می ،عصبانیت
برای همه ممنوع است و چای كم رنگ  رنگپرپس چای متوجه ما خواهد شد. ضررهای بیشتری 

  .مصرف شود ،با فاصله از غذا هم باید
پراكنده و متناسب با مزاج هم استفاده شود. باید آب  ،های ایرانی به صورت رقیق از دیگر نوشیدنی
گری البته علل دی .زیرا در روایات آمده كه آب بهترین نوشیدنی دنیا و آخرت است .هم مصرف شود

 هم دارد.
شود و تا امكان دارد نباید دارو مصرف كرد )گیاهی یا هر دارویی موجب مرضی می خالصه:

( رنگمك و گیاهان دارویی به جای چایغلیظ ، مستمر كرده شیمیایی( و این مسأله )یعنی مصرف دم
، حتی احتمال سكته .منفی زیادی دارد چرا كه آثار .به ظاهر كم اهمیت است ولی مهم است

یسه بدن و... وجود دارد. مضرات داروهای گیاهی را مطالعه یها و اعضای رتخریب سیستم خون،فشار
 بفرمایید تا یقین حاصل شود.

، طبیب ها با یک دلیل طبی یا به دستورالبته اگر برای اصالح مزاج یا تقویت اعصاب و سایر بیماری
لبته شد پررنگ و پرتكرار باشد. احتی اگر الزم با .ها الزم باشد، باید مصرف شودكردنیمصرف دم

مزاج داروی گیاهی را متعادل  ،ترشیجات یا عسل و گرمیجات :توان با افزودن سردیجات مانندمی
 نگركرد. ولی اگر بدون تجویز طبیب خواستیم داروی گیاهی مصرف كنیم، حتماً باید خیلی كم
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ای خوردن ها كه هنوز به چبرای بچه شد.با پراكنده و بدون تكراربیماری های فرد، و  متناسب با مزاج
بهتر است چای را شروع نكنند در روایات داریم كه بعد از تغییر كلیات كه چند  ،اندعادت نكرده

پس اگر بدن به چای عادت كرده كه ترک آن  .گذاریمبدن را به آنچه خو گرفته وا می ،مورد است
گ رنبه صورت كم كردنی های كم رنگ، چای همدر كنار سایر دم احتیاط شود و ،آوردسردرد می

 مصرف شود.
 چند نوشیدنی سنتی و مفید-6

 اکسیر معجزه آسای شگفت آور جوانی-هاشربت سکنجبین برای اصالح همه مزاج
 و سالمتی برای همه

شود. می كه از چندین جنبة مختلف موجب حفظ سالمتی شربت سكنجبین یک نوشابة سنتی پر فایده
 كند. ها را اصالح میه مزاجتقریباً هم

 هر روز حتما سكنجبین بخوریم ، فرصت نیست بحث مفصل شود، این یک تركیب معجزه گر است.
+ یک لیوان عرق كاسنی + یک لیوان لیوان عسل  3لیوان عرق نعنا +  3لیوان سركه خانگی +  )نصف

عرق شاه تره+یک لیوان شیره انگور(. بر همه الزم است نصف لیوان از این تركیب + نصف لیوان 
آب سرد را هر روز بخورند. فقط همین یک لیوان اگر ادامه یابد و حداقل سالی یكبار حجامت شوند 

همه بیماریها )غیر از حوادث( شود،  درصد 1۴و سایر مسلمات را رعایت كنند، می تواند داروی 
 تأثیر فوق العاده شدید ، عالی و شگفت آور در همه بیماریها دارد. 

 .فاده كنیدنعناع از عرقیات دیگر متناسب با نیاز بدنتان است عالوه برتوانید در تهیه شربت سكنجبین می
 الوه برعاری بدنتان یک عرق خاص ها یا بیمتوانید هر دوره برای یكی از اعضا یا سیستمیا اینكه می

. تره بریزیداهش ؛برای طحال ؛دورة بعد .كاسنی بریزید ؛برای كبد ؛نعناع اضافه كنید. مثالً یک دوره
با كمی سیاه دانه یا كمی روغن زیتون بریزید یا برای اعصاب بهار نارنج اضافه كنید، سكنجبین از 

 ید و الزم است.نوک انگشتان تا مغز، برای همه بدن )همه( مف
نید مزة كل كتهیه نمایید و مزة آن را در نظر بگیرید، تا عرقی كه اضافه می  كمدر حجم البته قبالً 

شربت را خراب نكند، اگر مزة یک عرق را نپسندید، آن عرق را تنها بخورید. و به شربت اضافه 
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افه كنید ب یا شیرینی جات اضتوانید كمی آو سكنجبین را با همان عرق نعنا درست كنید. می نكنید
 تر شود.مزهتا خوش

ها، گیاهان دارویی و غذاهای شربت سكنجبین انواع مختلفی دارد كه از اضافه كردن انواع تخم
توانید برخی عرقیات كه در برنامه می نوع سكنجبین داریم.۴3۴۴.حدودشوددارویی درست می

... را هم به وآب زرشک  ،آب انار ،دمشکبی ،ترهشاه ،عرق كاسنی :ست مانندا دارویی شما
نه و سكنجبین را با همان عرق نعنا درست كنید.البته این تركیبات باید آگاها سكنجبین اضافه كنید

 مخلوط شوند.
افراد سرد مزاج و یا با اعصاب ضعیف یا زخم معده ای ها و ... می توانند میزان سركه را كمتر كنند و 

 عسل را بیشتر كنند.
 یک نوشابة آرام بخش و مقوی اعصاب و رافع سردردها  -2

سردردهای عصبی و بلغمی و كسانی كه كارهای فكری و  ،درمان میگرن  ،برای تقویت اعصاب 
 كند. در دراز مدت معجزه میو بسیار عالی است  ،كننددقیق می

ز كه روی در آن گرم بادام را در درون آب بیاندازید و یک شب زیر آسمان در ظرف رو با پنجاه
ب جدید ها را بكنید و چند قاشق عسل به یک لیتر آاید بماند، فردا پوست بادامیک پالستیک كشیده

 اضافه كنید. 
های پوست كنده را هم به ظرف یک لیتری آب و عسل اضافه نمایید و مدت چند دقیقه با و بادام

 مخلوط كن، مخلوط نمایید. 
ای وهمه بیماری ه عصبی و تنشی ،ه، سردردهای میگرنیكسانی كه ضعف اعصاب، ضعف حافظ

 بسیار مفید و عالی است.  . زیرالیوان صبح و شام میل كنند دوتوانند روزی می ،دارند سرد
 
 
 های سنتیاز دیگر نوشیدنی -5

های ها و انواع چاییآبمیوه شربت شیر و عسل، شیر و خرما، خاكشیر و گالب و عسل و آب، انواع
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  .یایران

 و شدت تأثیر آنها  ها با مزاج بدنکردنیمتناسب کردن دمروش  -3
داروهای گرم، مواد سرد اضافه شود، مزاج دارو و غذا اصالح  ا غذاها یایهای گرم، كردنیاگر به دم

البته این اصالح فقط در صورت مصرف خودسرانه گیاهان و غذاهای دارویی شود و بر عكس. می
 طبیب را تغییر داد.است و نباید نسخة 

ها بدون اصالح این مسأله مهم است زیرا اكثر داروهای گیاهی گرم یا سرد هستند و مصرف این
 پس حتماً الزم است با مزاج .شودمزاج، گاهی موجب غلبة گرمی یا سردی و در نتیجة بیماری می

 ردتر كنید و برعكس. سازگار شود. اگر مزاج شما گرم است، باید دارو یا غذا را س و بیماری ها
 میزان و قدرت تأثیر گذاری داروهای گیاهی -3

هرچه تأثیرگذاری ادویه و داروی گیاهی قویتر باشد، الزم است مصرف آن کمتر و 
 .جات و داروهای گیاهی تأثیر بسیار شدید و خطرآفرین دارندمحدودتر شود و برعكس. برخی ادویه

 غلیظ مصرف شوند.  پس نباید به صورت خودسرانه و مستمر و
 :مانند ؛ضرر چندانی ندارد. تأثیرگذاری قوی كه انجیر، انار، بنفشه و... :مانند ؛تأثیرگذاری ضعیف

  .مصرف مستمرش ضرر و خطر داردكه آویشن  و زرشک
زنجبیل و زنیان كه ضرر دارد ولی مهلک نیست.  :مانند ؛رسانتأثیرگذاری خیلی قوی و آسیب

ها و زهرها )اما در مواقع لزوم كاربرد مانند سم مهلک هستند كه ؛خیلی قوی و خطرناک گذاریتأثیر
  درمانی دارند.(

 های ایرانیچایاز  تعدادی -1
 ،قلب های گرم، مقویطبیعت گرم، باال برندة فشارخون در مزاج چای بادرنج بویه و زیرفون:

آور، آور، نشاطد صدای گوش، خوابساز، ضبخش )زیاد( خونهای مغزی، آراماعصاب و سلول
ورد گیاه مبادرنجبویه  :گویندهای وحشتناک و بوی دهان، میهای كلیه، ضد خوابضد بیماری

 باشد.مساوی هر دو باید به صورت است.  (لیه السالم)ععلیامام عالقة 
طبیعت گرم، ضد سرماخوردگی، ضد ناراحتی عصبی، ضد تشنج، ضد  زیرفون: ولیمو چای به
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آور، اباسهال، خو، آسم ،سردرد ،طپش قلب ،میگرن ،رماتیسم ،غلظت خون ،سیاستیکضد  ،نقرس
 هر دو به صورتشوی كلیه و... وبخش، مقوی حافظه و معده پایین آورنده فشارخون، شستآرام

 مساوی باشد.
  .بت انگل و، یبوست ،روده و مغز، ضد بلغم ،معده ،مقوی اعصاب ،بخشگرم، آرام چای بابونه:

های ایرانی دارای خواصی بسیار مفید هستند كه چند مورد باال از باب مثال كردنیها و دمهمه چای
آورده شد.برای عموم مردم،مناسب نیست كه فواید یک گیاه دارویی را مطالعه كنند و از روی لیست 

 رد.وتجویز كفواید ،آن را مصرف كنند زیرا باید چندین عامل دیگر را درنظرگرفت و بعد دار
لیمو، زیرفون، آویشن، گزنه، مرزنجوش، اسطوخدوس، زعفران، نعناع، پونه، دارچین، زنجبیل، به

توان در حجم كم )به گلپر، زیره، بهارنارنج، هوفاریقون، چای كوهی و... همه گرم هستند و می
مه می آید، ومواردی كه در ادارنگ( دم كرده و میل شود. خواص دارویی موارد باال صورت كم

ا توجه هولی باید به گرم بودن این ند.كه برای هر دردی دوا هستخالصه این .خیلی خیلی زیاد است
نگ ربلكه حتماً باید به طور پراكنده و نامنظم و به صورت كم ؛نباید پشت سر هم تكرار شوند .شود

-می.ر و غلیظ مصرف شودكه فرد بیمار باشد و برای مداوا الزم باشد، مستممگر اینمصرف شوند. 

ل اضافه كرد تا مزاجش تعدی ،های گرمكردنیتوان چند قطره آبلیموی طبیعی خانگی به این دم
 گاوزبان تقریباً متعادل هستند. شود.فلوس، گل نسترن، گل

گاوزبان با سنبل الطیب با كمی لیمو خشک با كمی عسل: سنبل الطیب گرم است و لیمو چای گل
آور، رفع سردردهای عصبی، ضد سودا و صفرا، رفع بخش اعصاب، خوابآرام سرد، این تركیب

 دردهای كلیه است+ خواص عسل كه زیاد است.
ابتدا چای را دم كنید بعد كمی عسل بزنید تا شیرین شود اگر عسل نبود با نبات شیرین كنید. افراد 

ها ا شبگاوزبان رالبته گل توانند بیشتر مصرف كنند.میكسانی  كه سردرد دارند، سرد مزاج و 
 .گاوزبان قبل از فعالیت روزانه و تحرک خوب نیستمصرف گل ،بخوابید  وبخورید 

 هاکردنیچند نکتة کلی درباره دم -0
 .كشدها هرچه بیشتر دم بگاوزبان و بابونه بپرهیزید چایهای لطیف مانند گلاز جوشاندن برگأ. 
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  باشد. ساعت سهبهتر است مثالً 
 ها را شیرین كنید.توانید با نبات و افراد سرد مزاج با عسل، چایمیب. 
خی بررنگ بهتر از مصرف خودسرانه داروی گیاهی غلیظ و تكراری و مستمر است. چای كمج .

 نوشند كه خطرناک است.از چایی، گیاه دارویی غلیظ ، مستمر میبرای پرهیز 
اولویت اول درمان با پرهیز و بعد با  ؛تماً دقت كنیدكردنی و داروی گیاهی حبه عوارض هر دمد. 

 ست.ا غذا
 های خاص، آثار روحی و روانی این داروها را حتماً در نظر بگیرید.مزاج، بیماری. ـه

 مراحل درمان
اصالح تغذیه ، عادات غذایی ، اصالح اعمال ،افكار،سبک زندگی و بعد استفاده پرهیز از مضرات و 

 زیرا .ها( الزم استرعایت همه قوانین كلی این كتاب برای همه )حتی سالمو  رقیقهای كردنیاز دم
 برند. اند كه ریشة بیماری را از بین میها و زیربناهای درمان اساسیاین قوانین ریشه

 های طب سنتی و طب سوزنیو روشداروی گیاهی از  ،حل نشدبا رعایت موارد بند یک بیماری اگر 
های مل بیماریتحو ... )غیر شیمیایی( استفاده كنید.اگر باز هم بیماری بهبود نیافت، و زنبور درمان 

 .كه بیماری در حال پیشرفت و خطرناک باشدبهتر است. مگر این خفیف و استفاده نكردن از دارو
اگر تحمل بیماری سخت شد و یا بیماری در حال تشدید بود و یا بر زندگی و كار و... اثر منفی 

هلل البته اگر كسی به قوانین كلی این كتاب عمل كند، انشاء ا .داشت، از داروی شیمیایی استفاده شود
شود با مراجعه به اطبای سنتی قوی كه معرفی شد، مشكل حل می ،اگر بیمار هم باشد .شودبیمار نمی

ب اسالمی مجموعه طبا رعایت قوانین این جلد از و خیلی بعید است كه به داروی شیمیایی نیاز باشد.
  .را عمل كنید های جلدهای بعدیایرانی، می توانید نسخه
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 غلبه خوامخواریهفتم:بخش 

 

 های العالج درمان بیماری ،خواری یا خوردن غذاهای زندهامخ-1
شود. در این روش هیچ غذای پخته شده و غذایی كه حتماً باید پخته شود به هیچ وجه مصرف نمی

رف را مصخواران آنتوان مصرف كرد، خامباید پخته شود و به صورت خام نمیمثالً چون گوشت 
اینكه  مگرد. كنننمیخواران مصرف  خامنیزرا آبگوشت و...  ،سوپ ،ش، آمرغتخم ،شیر .كنندنمی

 شود.با مواد خام درست می
دی این روش برای افراد عا ،قوانین طب سنتی وپزشكی و غذایی جدید و عقل سلیم، طبق احادیث

ماء و حك ،)علیهم السالم(ائمه ،)علیهم السالم(بهترین دلیل روش غذایی انبیاء .كامالً غلط و نادرست است
 است. وتجربه  علمای بزرگ

 خواری )بسیار مهم( و خامروز علم  -2
یری پیشگست.البته در جنبه هاغالب بیماریپیشگیری وحتی درمان خواری دارویی برای خام

 خامخواری كامل وطوالنی مدت ممنوع است.بلكه مراد غلبه خوامخواری است.
بعد از كشف میكروب، مردم اروپا، سعی كردند هر غذایی را بپزند و هر چیزی كه به غذا ارتباط 
دارند، بجوشانند، ولی در كمال تعجب حدود نصف مردم اروپا مردند. مخصوصاً افرادی كه بیشتر 

زیادی مریض و علیل جسمی و روحی شدند.  هعد .روی آورده بودند، زودتر مردنده غذای پختبه 
 وجود آمده بود. ه های خام و پختن غذاها بكه در نتیجة فرار از خوراكی

خود پاستور )كاشف میكروب( در یک آزمایش علمی دید به حیواناتی كه غذای پخته داده شد، 
 غذای خام، سریع بهبود یافتند.  و دادنیر مجدد مریض و رو به موت شدند ولی بعد از تغی

مانند یک زمین مرده كه  .است تخاصیبییک غذای  ،یک غذای استرلیزه :گویدروسن ژنه می
كنم كه ضرر هم دارد چون سلول مرده و مریض را وارد هم اضافه می )مولف(بنده .حاصلخیز نیست

 شود. كند و عامل عفونت و بیماری میبدن می
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د. ریشه اصلی مرض قند، اافت یمهاحتی جرم دندانخواری : با خامگفتخواران میاز خامیكی 
مصرف زیاد گوشت است و اگر ویتأمین ث به بدن نرسد قند و نشاسته در بدن انبار شده و تبدیل به 

 شود. سم می
شتی البته اینها م درمان میشود. در اثر زیاد خوردن غذاهای خام و كاستن از غذاهای پخته بیماری قند،

پزید و خام میل نمایید. غذاهای خام، نتوان خام مصرف كرد، كه میرا هر چیزی  :از خروار است
مربای  ،سبزی ،خربزه ،هندوانه ،فالودة سیب ،انگور ،خرمابا  های زنده هستند. نانغذاهایی پر از سلول

 اند.نشاط و سرزندگی ،سالمتی ... یک وعدة غذایی كامل و عاملوساالد  ،خام )میوة رنده شده(
 خواری تأثیر بزرگ درمانی خام -6

های یها و خالصه افرادی كه بیمارسكته ،فشار ،چربی ،قند ،كسانی كه بیماری شدید مانند سرطان
ی اند و داروهای شیمیایها را دارند و از زندگی طبیعی خارج شدهای از بیماریخیلی شدید یا مجموعه

خواری توانند از روش خاممی ،ها پایین استكنند و احتمال مداوا شدن در آنزیادی مصرف می
تا حد ) .ها را درمان كندتواند سرطان و بسیاری از بیماریخواری حتی میاستفاده كنند. چون خام

 شود. برای افراد سالم توصیه نمی ،عوارضی نیز داردولی از آن جا كه خامخواری زیادی( 
 خواری تا حد بسیار زیادیز كسانی كه هیچ امیدی به بهبودی نداشتند در اثر خامتعداد زیادی ا

 اند. درمان شده
مل و درمان سریع و تقریباً كا ،خواریهای بسیار سخت داشتند و با خامكه بیماری یهای بیماراننامه

 آورند. روی می خواریهر روز عدة بیشتری از بیماران به خام .فراوان است درمان شده اند،عجیب 
ست. حرارت دادن غذاها ا ها و آهن و... حرارت دادن غذاهاترین عوامل كمبود ویتامینیكی از اصلی

. سفید كردن آرد و برنج و..ها و... را از بین ببرتواند تا حدود ، اسید فولیک، مواد معدنی و آنزیممی
 دهد. روی را كاهش میو ، اسید فولیکEمقدار منیزیم، ویتامین 

تولید مواد سمی و خطرناک از جمله  ، بهحرارت دادن، سبوس زدایی، اضافه كردن مواد شیمیایی و...
 كند.میكمک زا مواد سرطان

 كند؟ های بزرگ و العالج مانند سرطان و... معجزه میخواری در درمان بیماریچرا خام
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منی، بیماری اعصاب، قلب، سیستم ای و سستی، ضعف :ندساده و پیچیده مان یهااز علل اصلی بیماری
رطان تر مانند چربی و قند و سهای سختها و بیماریی، سستینشاطبی ،هامغز و سایر اعضا و سیستم

 های زنده است. ها و غذاهای مرده است و نخوردن یا كمتر خوردن غذاها و سلولو... خوردن سلول
بخورد، همه احواالت، افكار، رفتار، جسم، روح، زندگی، خانواده، شغل اگر انسان غذای مردة زیاد 

زیاد  كند و اگر انسان غذای زندهروح و ضعیف( پیدا میبی ،و... حالتی شبیه به مردگان )یعنی سرد
قوی و  ،سالم ،باطراوت ،روح و همه شؤون زندگی( حالت زنده ،)جسم ،بخورد، همه موارد باال

 های جسمی و روحی خیلی كمتر به سراغ ما خواهد آمد. و بیماریكند مطلوب پیدا می
 (كنید. تحقیقاین نكته خیلی مهم است. جدی بگیرید و حتماً در این باره )
 )علیهم السالم(و ائمه )علیهم السالم(سیرة غذایی انبیاء -2

د؟ یا شبیه استوار بوخواری بر خام )علیهم السالم(و ائمه )علیهم السالم(آیا سیرة غذایی انبیاء
 روش غذایی عموم مردم بود؟ 

یه بینیم كه بر خوردن غذاهای پخته توصهای این بزرگان موارد زیادی میما در برنامه غذایی و توصیه
ها، برنج، شیر، كباب و... بسیار توصیه شده است. از طرف دیگر بر اند. انواع حلیم، گوشتنموده

 ها، مغزها و... نیز توصیة فراوان شده است. ها، سبزینواع میوههای خام، مانند امصرف خواركی
 ، غالباً ساده، )یک یا دو)علیهم السالم(و انبیاء الهی )علیهم السالم(ست كه غذای ائمها ولی نكتة مهم اینجا

 ر یاشی علیه السالم()علیامام طبیعی و غیر تركیبی بوده است. مثالً در روایات هست كه  ،بیشتر خام ،نوع(
ای ر سفرهظاهراً س .خیلی به سبزی سر سفره تأكید داشتند )علیه السالم(خوردند. امام رضانمک و نان می

واهد زیادی را خوردند. شخرما و زیتون می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(اكرم پیامبر ؛نشستندكه سبزی نبود نمی
 كرد. توان پیدا میها به غذای پخته خواری آندرباره غلبه خام

و پخته  ها غذای تركیبیآنچه مسلم است این است كه این شیوة غذایی فعلی بشر كه بیشتر وعده
 باید بر میزان .خورد كامالً غلط و مردود استخورد و گاهی صبحانه نیز غذای پخته و مرده میمی

صرف كنید فقط غذای خام م ،خوارانكه مانند خامها اضافه كرد. ولی اینغذاهای خام در وعده
های سخت زیر نظر متخصص توصیه فقط برای درمان بیماری ،خواری محضخام .استنادرست 
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 .دوشمی
ند عسل یا انواع مرباهای خام مان ،گردو و سبزی یا نان و خربزه یا نان و ماست ،پنیر ،توان نانمثالً می

یتون انواع ساالدها با روغن ز، (اضافه كنیدیا شیرة انگور رنده كنید و به آن عسل )به  ،هویج ،سیب
ها، انواع خشكبار بدون گوگرد و انواع جوانه وكشمش  ،مغزها ،)بدون سس و مواد غیر طبیعی(

های و به شكلها، خرما، عسل، كشمش و سایر غذاهای خام را با هم ها، انواع سبزیطبیعی، انواع میوه
 تركیب كنید و با نان میل نمایید. مختلف 

 جوانه نخود، آرد سنجد، آرد جوانه ها، عسل، خرما، روغن زیتون، آردمغزها، كشمشمثالً انواع 
ه و دانسیاه ؛آرد هلیله :های پر فایده مانندبرخی خوراكیوسایر حبوبات وماش جوانه عدس، آرد 

ر وانید دتمی .خاكشیر و... )در حد خیلی كم( با هم مخلوط نمایید و به عنوان حلوا با نان میل نمایید
و نان به عنوان یک وعدة غذایی كامل  خرماهفته چند وعده این غذاها را با كمی ماست یا كمی 

 میل نمایید. 
بركت اندک است و در  )حرارت دیده(آمده كه در خوراک گرم (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاز نبی اكرم

ذای فه كردن غو اضا (هامخصوصاً گوشت)كاستن از حجم غذای پخته  .خوراک سرد بیشتر است
 ،عرفا ،اهل ریاضت ،زردتشت ،یهود ،مسیحیت ،، مورد تأیید دین اسالم(جاتسبزیجات و میوه)خام 

ها و... بوده و هست حتی علم و دانشمندان مانند ابوعلی سینا و دانشمندان هندوها و بودایی ،صوفیه
ین بهتر است از طریق اینترنت و منابع دیگر در ا كنندطراز اول دیگر جهان نیز این شیوه را تأیید می

 باره تحقیق نمایید. 
های خودش از مضرات گوشت بارها صحبت نموده و مرید گیاه خواران مثالً ابوعلی سینا در كتاب

 از خوردن گوشت زیاد برحذر داشته است. و انسان را بوده 
باهت زیادتری دارد چون رودة گوشت گویند ساختمان بدن انسان به گیاه خواران شدانشمندان می

خواران كوتاه است تا گوشت سریع از بدن خارج شود ولی رودة انسان طوالنی است و موجب 
 شود.گندیدن و عفونی شدن گوشت در روده می

 چهل كه تا :در روایات آمده «.معدة خود را گورستان حیوانات نكنید»فرمایند: می (لیه اسالم)ععلیامام 
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وه مكر ،بار گوشت خوردن در یک روز دوانید گوشت نخورید و زیاد خوردن گوشت و توروز می
 .است

و  بینید كه این مطلب ریشة الهیپس می .شودروزة مسیحیان نیز با ترک مصرف گوشت انجام می
 شود.ما منتقل می هدینی دارد. صفات حیوانات با گوشت ب

ید ئا سبزی بیاراهایتان را ببخورید. سفرهتا می توانید سبزی » شده:روایت  (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاز نبی اكرم
 . «كندكه شیاطین را دور می

و  افالطون غالت. خوردندو سیر می هتر، پیاز ،كارگران اهرام مصر :گوینددانشمندان و محققان می
 هاچینی .خوارندچند سال پیش( گیاهتا ها )میلیون از هندی 3۴۴ .خوردخصوص انجیر( میه میوه )ب

وة غذایی از شی ،ها با وجود پیشرفت اقتصادیژاپنی .خورندسبزی و ماهی می ،برنج ،بیشتر غالت
د( محصوالت كشاورزی و جلبک )خیلی خیلی مفی ،بیشتر ؛ بلكهكننداروپا و آمریكا تقلید نمی

بسیار  بسیار ،ی استشیوة غذایی اروپا كه در واقع یک توطئه تمام عیار یهودی و ماسون .خورندمی
ها از ما ایرانی .روان و جسم است ،زا و از بین برندة سالمت روحغلط و خطرناک، آلوده، بیماری

كه در آن گوشت، روغن، ترشیجات، نان، چای، قند، برنج، نمک، آب،  ،كنیماین شیوه تقلید می
ه تركیب غذا و.. همه ، ظروف غذا، نحوه پخت و پز، میزان و نحوه خوردن غذا، نحوجاتیشیرین

 3۴حدود  یعنییک پنجم  آلوده شده و تغییر یافته است. به طوری كه عمر مفید افراد را به حدود 
 ،ها و اعصابسال رسانده و تقریباً همه را )كوچک و بزرگ( بیمار نموده است. به طوری كه بدن

 پریشان و بیمار شده است.  ،شدت تخریبه روان و ارواح ب .اصالح و موفقیت ندارند ،توان كار
ن تریاعصاب و جسم، سخت ،روح ،دلیل سالمت روانه ب ،كه الگوی ما هستند (لیهم اسالم)عهدی ائمه

ها و... را به بهترین شكل زندان، كارهای سنگین، جنگ ، مانند:روانی و جسمی ،آزارهای روحی
ن بوده ای ،یكی از علل اصلی آن .گناه نداشتنداشتباه و  ،ای خطادر عین حال ذره تحمل می كردند.

تا آخرین لحظة مرگ، عادات غذایی را كه  و كه حتی قبل از انعقاد نطفه پاک این انوار مقدس
 كردند. مل میعپروردگار متعال فرموده 

دترین شدی مجید، قرآنبه صراحت از یهود و كفار كه  ،جای تقلید از ایشانه ولی بدبختانه ما ب
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ه صورت ببه اندازه و بیشتر  وغیركارخانه ای، كنیم. خوردن غذای طیباسالم هستند تقلید می دشمنان
 بوده است.  (لیهم اسالم)عهدی از سیرة غذایی ائمهخوردن گوشت كمتر، میوه و  ،سبزی،خام

شت خوردن گورا بر  دهد و آنانشیطان همراهان خود را ندا میفرموده:  (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاكرم پیامبر
 .«امكانون فساد و شرورها یافتهدر من گوشت و مسكر را  :گویدكند و میو مسكرات دعوت می
ها عاماز بهترین ط .زیانی نخواهد دید ،كس كه میوة تنها را تناول كند آن» :در روایتی دیگر داریم

 . «ها انگور استبهترین میوه و نان
دورة ماشین نهی شده و آمده كه از خوردن غذاهای  نِانسافعلی در روایتی دیگر شیوة غذایی 

 گوناگون بر یک سفره بپرهیزید، زیرا این نوع خوراک نامبارک است. 
ترین افراد ترین و مقاومقوی ،تریناز سالم ،اعراب بادیه نشین با خوردن خرما و شیر شتر و گوسفند

 ،عدس ،باقال ،خربزه ،بیشتر پیاز ،اشتندند. كارگران كشتی در مصر كه كاری بسیار سخت ده ابشر بود
 چاپارهای بومی .كردندسبزی و شیر میل می ،غالباً نان ،یان روسیخوردند. روستاخرما و ذرت می

 ؛خوردند. انكاها )بومیان شیلی و پرو( كه لشكر اسپانیول را شكست دادندغالباً ذرت می ،مكزیک
م اخالق و با عادات نرخوش ،اندامخوش ،مردمانی بسیار زیبا آنان .خوردندنان و سبزی می ،تنها میوه

 كردند. جوانی خود را حفظ می ،سالگی ۸۴به طوری كه زنان آنان تا  .و مهربان بودند
عمر  خوش بنیه و دارای ،خیلی سالم ،و زراعتسخت كار خیلی  با وجودمسیحی نیز  بعضی از مردان

خوار بودند. در ایران و افغانستان قدیم نیز تقریباً همین شیوه فقط گیاهكه به خاطر آن .دراز بودند
-نتوطئه غذایی ماسو آمریكایی و شهری با پیروی از ،انسان اروپایی 8۴ه است.جاری بوده و غلبه داشت

 ها پست و مریض شده است.
در بهبودی بزرگ را یک كمک خیلی خوارم و آنسال است گیاه 38 :گویددكتر والتر هدون می

نماید. معالجه میدارو ها یافتم و حقیقتاً در بسیاری از مواقع آن را كافی دیدم كه بدون اخوشین
سال دارند و كامالً سالمند. امروز  9۴سالگی شروع كردند و برخی  ۸۴برخی خویشاوندان من از 
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مه ت( االن در هموجود اسو خواران بسیار زیاد اند. )اقرارهای گیاهخوار شدهبسیاری از قهرمانان گیاه
 خواری در حال توسعه و فراگیرتر شدن است. جای دنیا گیاه

مكیدن آب، شكل و خصوصیات معده و روده و خصوصیات اخالقی و روانی انسان بیشتر به گیاه 
 خواران شبیه است. خواران و میوه

 ،جسم ،هابیماری ،هاسیستم ،برای همه اعضاء وخواری بسیار بسیار زیاد خواری و میوهفواید گیاه
 ،عقل :روان و همه شؤون زندگی دنیا و آخرت ما مفید است. تقویت همه قوای مثبت مانند و روح
صفات  و ب، وهمضشهوات، غ :معنویت و كاهش همه قوای حیوانی مانند ،نشاط، پاكی، اراده

 خواری است.، از آثار خامقتل و صفات رذیله ،جنایت ،ظلم ،پرخاش :درندگان مانند
 ،كبدی ،های قلبیسرطان، قند، نقرس، بیماری :ها  مانندهمه بیماری)به جز چند مورد( برای تقریباً 
 ،وانیكامالً مفید و مؤثر است. ج ،یبوست و مشكالت خونی ،سیستم ایمنی ،اعصاب ،مغزی ،كلیوی

حسن  خواری است. خالصه هرچه دربارهاز بارزترین فواید گیاه ،سالمت روح و روان ،طول عمر
ترک مطلق  ،م كه برای عمومیكنم. ولی باز هم تكرار مییام كم گفتهیغلبة مصرف گیاهان بگوی

سبزی و میوه بر خوراک  ،غلبة غذا و خوراک خام ولی، .مضر و مردود است ،غذای پخته و گوشت
اما بیماران مخصوصاً بیماریهای سخت توصیه می شود مدتی خام است. مطلوب پخته و گوشت 

 خواری مطلق بكنند تا بیماری آنها درمان شود.
 هشدار -5

و اولیاء دین و  (لیهم اسالم)عخواری مطلق، خالف روایات و سیرة معصومینجایی كه گیاهاز آن
وه خوار شوند. احتماالً این شیای اسالم است، افراد سالم نباید به طور مطلق و همیشگی گیاههآموزه

زیرا ترک مطلق گوشت موجب  .ها برای سلطه بر جهان استو ماسون های یهودنیز یكی از توطئه
روح مقاومت و ظلم ستیزی حتی ضعف جسمی و روحی  ،شجاعت :سلب برخی صفات مانند

توان ولی هر چیزی را كه می .بار گوشت خوردن در هفته مفید است دو ،رو برای عمومازاین .شودمی
در شبانه روز بیش از یک وعده غذای  ،در صورت امكان .خام مصرف كرد، نپزید و خام میل نمایید

چون هضم و جذب غذای ؛ جویدن زیاد است ،پخته نخورید. ولی الزمة مصرف زیادتر غذای خام
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 .ماییدهضم غذا نیز استفاده ن هایكننده توانید از كمکمی .آیدتر است و به معده فشار میخام سخت
ای هبرای پاكسازی بدن از عفونت و سلول ،خواری مطلقروزه خام پانزده الی سیولی یک دورة 

 شود.بسیار مفید است و توصیه می ،هاضعیف و عوامل بیماری ،مرده
 مخصوصاً بیماران ،حتماً این بند را بخوانید -3

 9۴پذیرد، در بسیاری از موارد تا یک مؤسسة بهداشتی در آلمان كه فقط بیماران العالج را می
رین تاصلی ؛شودكند. در این مؤسسه به هیچ وجه از دارو استفاده نمیبیماران را درمان می درصد،

سبزی  ،مواد غیرطبیعی و شیمیایی است. تقریباً فقط میوه ،خواری و پرهیز از غذاها بر خامبرنامه آن
پرهیز كامل از  دهند.عدد فندق می ۴8۴دهند. مثالً به برخی فقط روزانه و نان سیاه به بیماران می

، فشارخون، ءاقسهای قلبی، كبدی، كلیوی، یرقان، است. بیماریباشدمیها گوشت نیز جزء برنامه آن
كنند. سرطان را با پرهیز از گوشت و تنقالت حتی سرطان را هم به راحتی درمان می، مرض قند

 83كنند.مان میدارای مقدار زیادی مس گیاهی است دركه جو و سركه  ،خوراندن فندق ،غذایی
 درآلمان كلینیک درمانی وجود دارد كه فقط باسیاهدانه درمان میكنند.

طور كه گوشت و غذای پخته سریع  همان .ستا در روایات داریم كه میوه نوبر، درمان و شفا
ون بدن چعفونت تولید كند گندد و حتماً باید در یخچال بماند، در بدن ما نیز ممكن است بگندد می
ولی  .ویمشمتوجه این عفونت و آثار آن نمی و ما كندمواد عفونی را دفع می ،های مختلفسیستمبا 

این امر،  هكشود های انباشته میعفونت تشدید شده و در بافتاگر زیاده از حد غذای پخته بخوریم، 
 شود. نشاطی میتنبلی و بی ،كسالت ،موجب بیماری

 العالج مژده به بیماران العالج یا صعب -3
 موارد زیادی گزارش شده .آور استتجربیات و گزارشات خود بیماران بسیار امیدبخش و تعجب

ماران بی ،متحرک بودند ههای عفونی شدید، بیمارانی كه مردحتی سرطان، قند، چربی، بیماری
صصین به متخ حتماً این نوع بیماران .اندتا حد بسیار زیادی درمان شده ،العالج، فلج و... با این روش

                                                           
 .93و  9۴. كتاب طب الكبیر، صفحه  83
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ای ههای طبی در این زمینه تحقیق كنند تا روشمربوط مراجعه كنند و از طریق اینترنت و كتاب
 خواری را یاد بگیرند. عملی خام

 هایی از بیماران شفا یافتهامهن -1
-آقای كلوزیان كه زخم معده با خونریزی شدید داشت و همسرش بیماری قارچ داشت و همه ناخن

مزمن درمان  هید و سرفیها روناخن ،خواریماه خام چهاربا  ،بود و خوب شدنی نبودهایش ریخته 
خواری كرده حاملگی خام هچون در دور .دنیا آورده ب یخونریز یااو دخترش را بدون قطره .شد
 بود.

 خواری، اعضا حركتكه فلج بود و قادر به حركت نبود، بعد از حدود یک سال خام یخانم دكتر
 رود. كرد و االن با چوب زیر بغل راه می

ناتوانی  ،یبیحال ،سردرد ،درددل ،گاستریت اثنی عشر داشتم و سرگیجهگوید: بیماری دیگر می
بعد از چندین دوره مراجعه و بستری شدن و انواع  ،ها و یبوست شدید داشتمدرد كمر و كتف ،شدید

 .از درمان ناامید شدم، های خیلی شدیدمورد( و رنج ۴۴۴)نزدیک ها و داروها آزمایشات و عكس
كلیوی و  ،های كبدیخوردم ترشی معده، ناراحتیدر طول دورة درمان كه داروهای شیمیایی می

دهان  خوابی، بویاشتهایی، بیادرار، فشارخون، تپش قلب، چشم درد، ضعف شدید، قلب درد، بی
 اضافه شد. هایم بیماریصیف نیست نیز به دیگر كه قابل توبیماری و چندین 

بهبود آشكار شد تا  یهانشانه ،خواریروز خام بیستبعد از  ی آوردم؛خوارخام به ناچار، رو به
ی شد ولعوارضی آشكار می ،ولی هر چند مدت یک بار .شدسال بهبودی بیشتر می حدود یک

هایم بر طرف شكر خدا همه ناراحتی ،خواریماه خام 3۴اكنون بعد از  .خواری را ادامه دادمخام
 مواردی مانند این بسیار است.اند. شده

 .ها و توضیحات دقیق و تفصیلی آمده است كه بنده خالصه كردمالبته هر یک از این موارد با آدرس
ه كهای شدید و اینكه اصل خامخواری برای بیماریمراجعه نمایید.اینخامخواری  های به كتاب

-ه خامتوجه نمایید ك، بسیار بسیار مفید و صحیح است. ذای خام را در غذاهایمان زیاد كنیمباید غ

 .های خاصی داردروش ،خواری درمانی
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ودرمان مشترک در این كتاب وجلد اول از مجموعه بیست جلدی نسخه های  چند داروی جامع
ز رفع وبعد اا استفاده كنید.ههای خاص از آنآورده شده كه برای درمان بیماری معصومین وبزرگان

 .ریشه های بیماریها،به نسخه مخصوص خود بیماری عمل نمایید
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 همه بیماری های مفیدومضربرهاخوراکی  هشتم: بخش

 
 نوشیدن  مایعات = دومین عامل بیماری بعد از سردیها بسیار-1

 83هر دردى است .امام صادق )علیه السالم (:آب بسیار منوش ؛ چرا كه سرچشمه 
 8۰امام صادق )علیه السالم (:اگر مردم كمتر آب مى نوشیدند، بدن هایشان به سامان بود.

 88امام صادق )علیه السالم (:هر كس كمتر آب مى نوشد، تندرست است .
امام صادق )علیه السالم (:كمتر آب بنوش ؛ چرا كه هر دردى را به سوى خود مى كشد. از درمان 

 8۸.درد را دارد، بپرهیز تحمل  كه بدنت نیز تا هنگامى
 کم خوری -2

.عموم مردم باید حدود نصف حجم غذای خود را كم كنند برخی موضوعات عمدا تكرار شده است
یعنی دو برابر نیاز  میخورند.با اینكه اكثر مردم از گرانی وكمبود شكایت میكنند ولی واقعیت این 

ی مریض میشوند  تا از كم  خوری.برخی میگویند رعایت است كه مردم آخر الزمان بیشتر از پرخور
توصیه های طبی هزینه ها را افزایش میدهد ولی اگر از طب اسالمی همین یک مورد)كم خوری( 

 را عمل كنیم هزینه ها در كل كاهش می یابد.
 81پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:مادر همه داروها، كم خورى است .

 8۶.یه السالم (:هر كس خوراكش كم باشد، دردهایش نیز كم استامام على )عل

                                                           
 3۶3ص ۸الكافی ج 83

 391ص  3المحاسن ج 8۰

 39۶ص 3المحسن ج 88

 3۶3ص ۸الكافی ج 8۸

 3۴3المواعظ العدیده ص  81

 ۶۰۴9غررالحكم ح  8۶
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 89امام على )علیه السالم (:سالمت تن ، از كمى غذا و كمى آب است.
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:هر كس ، از این خرسند مى شود كه خویش را از ابلیس 

چرا كه از كم خورى ، حضور  برهاند، باید گوشت و چربى خود را با كم خورى ، آب كند؛
 ۸۴فرشتگان و فراوان اندیشیدن در آنچه نزد خداوند )عزوجل ( است ، حاصل مى آید.

د تا ، با نفس خویش جهاد كنییدنپیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:با كمى خوراک و نوش
 ۸۴فرشتگان بر شما سایه بگسترند و شیطان از شما بگریزد.

اهلل علیه و آله و سلم (:هر كس خوراكش اندک باشد، تنش سالمت و دلش صفا پیامبر خدا )صلى 
 ۸3خوراكش فراوان باشد، تنش بیمار و دلش سخت میگردد. مى یابد؛ و هر كس 

 ۸3.یعنی كم بخور تا كمتر بیمار شوی: "اقلل طعاما تقلل سقاما  "
  ۸۰یعنی كسی كه كم خوراک باشد ، بیماریهای او نیز اندک خواهد بود :"من قل طعامه قلت االمه" 

یعنی سالمتی بدن از كم خوردن  :"صحه الجسم من قله الطعام و قله الماء "و علی )ع( فرموده اند:  
 ۸8غذا و كم نوشیدن آب است.

 نگین خواریس -6
، مگر تب ، كه به خودى  امام صادق )علیه السالم (:هر دردى از بدگوارى )سنگین خوارى ( است

 ۸۸.خود به بدن در مى آید

                                                           
 ۴13تحف العقول ص   89

 83۸ص  3الفردوس ج  ۸۴

 ۴33ص 3تنبیه الخواطر ج  ۸۴

 339ص 3تنبیه الخواطر ج  ۸3

 333۸غررالحكم ح  ۸3

 ۶۰۴9غررالحكم ح  ۸۰

 ۴13تحف العقول ص  ۸8

 3۸9ص ۸الكافی ج ۸۸
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امام على )علیه السالم (:اى كمیل ! مبادا معده ات را از خوراک ، سنگین كنى . در آن ، جایى براى  
آب و جایى براى باد واگذار و هنگامى كه هنوز به خوردن اشتها دارى ، از غذا خوردن دست بكش 

ن آشامید ، كه اگر چنین كنى ، غذا را گوارا خواهى یافت ؛ چه ، تندرستى ، از كم خوردن و كم
 ۸1.است

 عامل بیماری است ،حرام دارو نیست -2
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( درباره شراب پرسید. پیامبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم (، او 
را از این كار نهى كرد، یا ساختن آن را ناخوشایند داشت . وى گفت : من آن را تنها به عنوان دارو 

 ۸۶."این ، دارو نیست ؛ خود، بیمارى است" مى سازم .فرمود:
 مصرف حرام در ناچاری الزم است -5

به امام صادق )علیه السالم ( گفتم : فدایت شوم ! مرا آگاه ساز كه چرا خداوند، شراب، مردار، خون 
 و گوشت خوک را حرام ساخته است ؟

مردم حرام كرده ، و نه از سر بى نه از سر عالقه اش به آنچه بر  -سبحانه و تعالى  -فرمود: خداوند 
رغبتى به آنچه بر آنان حالل ساخته ، این چیزها را بر بندگان خویش حرام گردانده و جز آنها را 
حالل دانسته است ؛ بلكه او آفریدگان را آفرید و به آنچه تن آنان، بدان برپاست و به كارشان مى 

اى مصلحت بندگان خویش ، بر آنان حالل و آید، آگاهى داشت و همین چیزها را از سر لطف و بر
مباح كرد و )از سویى ( از آنچه هم به ایشان زیان مى رساند، آگاه بوده و آنان را از آن كارها نهى 
فرمود و آنها را بر ایشان حرام گرداند. سپس همین محرمات را براى هر فرد، ناچار و به هنگامى كه 

 اح و حالل قرار داد و البته تن وى جز به آنها بر پا نمى شود، مب
 ۸9.او را بدین نیز امر فرمود كه از آن ، به قدر نیاز بردارد، نه بیش آن

                                                           
 ۴13تحف العقول ص ۸1

 ۴813ص 3صحیح مسلم ج ۸۶

 3۰3ص ۸كافی ج ۸9
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ففیه صالح العباد وبقاؤهم ، ولهم الیه الحاجة التى ال  -تبارک وتعالى  -حل اهلل أانا وجدنا كل ما 
ک وجدناه مفسدا داعیا للفناء والهالیستغنون عنها، ووجدنا المحرم من االءشیاء ال حاجة بالعباد الیه و 

. 
حالل كرده ، در آن ، صالح و بقاى بندگان  -تبارک و تعالى  -ما مى بینیم هر آنچه كه خداوند 

است و بدان نیازى گریز ناپذیر دارند، و مى بینیم همه آنچه كه حرام شده است ، بندگان ، بدان 
 1۴زمینه نابودى اند نیازى ندارند و مى بینیم كه همه ، موجب تباهى و

 سنا -3
امام صادق )علیه السالم(:اگر مردم می دانستند گیاه سنا چه خواصی دارد، ارزش هر مثقال آن را به 
اندازه دو مثقال طال می رساندند. هان! بدانید كه این گیاه، مایه ایمنی یافتن از بهک، پیسی، جذام، 

 رخ و بدون هسته، همراه با مقداری برابر از هلیلهدیوانگی، فلج و لقوه است. باید آن را با كشمش س
كابلی، زرد و سیاه، و به صورت ناشتا، به اندازه سه درهم، مصرف كرد و هنگامی كه به بستر خواب 

 همین اندازه مصرف كن، كه این، مهتر همه داروهاست.  می روی نیز،
ه آن ی مرگ را برگرداند ،سنا بود كپیامبر خدا )ص( فرمود:با سنا درمان كنید ،كه اگر بنا بود چیز

  1۴را دفع می كرد.
 سیب -3

پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:چهار چیز، عمر را مى افزاید:... وخوردن سیب در سحرگاهان 
ازدواج كردن با  خوردن سیب در آغاز روز، وآورده اند:چهار چیز است كه عمر را می افزاید:

 نسخه ها  در برخی غسل در آب.... و و بستر نرم   بر خوابیدن  دوشیزگان،
 13آمده غسل با آب گرم. 

                                                           
 893علل الشرائع ص   1۴
 ۴۴۴قرب االسناد ص  1۴

 3۴۴المواعظ العدیده ص  13
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 13 .امام كاظم )علیه السالم (:سه چیز است كه هیچ زیانى ندارد: انگور رازقى ، نیشكر و سیب لبنانى
امام صادق )ع( فرمود: اگر مردم می دانستند سیب چیست بیمارانشان را جز با سیب درمان نمی 

 1۰كردند.
 طبیعی شکر نیشکر و -1

 18امام كاظم )علیه السالم (:نیشكر، انسدادها را مى گشاید و هیچ بیمارى و عارضه اى در آن نیست .
 1۸ .امام كاظم )علیه السالم (:سه چیز است كه هیچ زیانى ندارد: انگور رازقى ، نیشكر و سیب لبنانى

 . نزد امام صادق )علیه السالم ( از درد، اظهار ناراحتى كردم
 به من فرمود: چون به بستر رفتى ، دو شكر پاره بخور.

 11این كار را انجام دادم و بهبود یافتم .
:اى زراره ! دریغ از تو! چه قدر مردم از ارزش شكر طبرزد، -امام باقر )علیه السالم (:خطاب به زراره 

شه كن رو مى خورد و ریبى خبرند، در حالى كه براى هفتاد بیمارى ، سودمند است و بلغم را كامال ف
 1۶.مى سازد

امام كاظم )علیه السالم (:هر كس در هنگام خفتن ، دو شكر پاره بردارد، براى او در برابر هر دردى، 
 19مگر درد مرگ درمان است .

                                                           
 ۴۴9۴ح 3۸3ص ۴مكارم االخالق ج 3۴83ح  33۸ص 3المحاسن ج ۴۸9ح ۴۰۰الخصال ص  13

 ۴38طب االئمه ص 1۰

 ۴۴9۴ح  3۸3ص  ۴مكارم االخالق ج   18

 ۴۴9۴ح 3۸3ص ۴مكارم االخالق ج 3۴83ح  33۸ص 3المحاسن ج ۴۸9ح ۴۰۰الخصال ص  1۸

 333ص ۸الكافی ج 11

 ۸1طب االئمه ص   1۶

 ۴۴۶1ح 3۸3ص ۴مكارم االخالق ج  19
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 اولویت خرما بر شکر -0
نهفته  آندر  امیرامؤمنین)ع( فرموده اند: راه شكر خواران را نپیمایید و خرما بخورید كه شفای درد،

 است.
 آلوی  سیاه -19

زیاد قندی می گوید: خدمت امام كاظم)ع( رسیدم. پیش روی ایشان ظرف آبی قرار داشت و درون 
آن آلوی سیاه نوبر بود. ایشان فرمودند: تب كرده ام و آلوی تازه حرارت را فروكش و صفرا را آرام 

 ۶۴و كشنده را ریشه كن می سازد. می كند و گونه ی خشک آن، خون را تسكین و بیماریهای شدید
 مویز -11

رسول خدا)ص( فرموده اند: مویز را هرگز فراموش مكنید كه زهره را برطرف می كند و بلغم را می 
زداید، اعصاب را تقویت می كند و خستگی و كوفتگی را می زداید، اخالق را نیكو می سازد و 

 ۶۴روان را آرام و اندوه را دور می گرداند.
 ۶3اند: ناشتا خوردن مویز ]بدون هسته[همه بیماریها جز مرگ را دفع می كند.وآورده 

امیرالمؤمنین)ع( فرموده اند: هركس روز خود را با بیست و یک دانه مویز سرخ آغاز كند، به هیچ 
 ۶3بیماری جز بیماری مرگ مبتال نشود.

 پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( فرمود: ))به نام خدا بخورید. مویز، چه نیكو خوراكى 
است ، پى را استحكام مى بخشد، بیمارى را از میان مى برد، خشم را فرو مى نشاند، پروردگار را 

 ۶۰رنگ را صفا مى دهد. خشنود مى سازد، بلغم را مى برد، بوى دهان را خوش مى سازد و

                                                           
 389، ص ۸كافی: ج   ۶۴

 3۰۰خصال:   ۶۴

 .31۰،ص۸3رجوع كنید به بحاراالنوار:ج  ۶3

 38۴، ص ۸كافی: ج  ۶3

 ۴3۰االختصاص ص ۶۰
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 میوه نوبر -12
رسول خدا )ص(فرموده اند:حتما میوه نو بر بخورید كه مایه سالمتی بدن وزدودن اندوه است 

 ۶8ومحصولهای آخر را رها كنیدكه مایه بیماری بدن است.
 کشمش سرخ -16

در روایتهای فراوانی آمده بود:هر كس صبح را با خوردن بیست ویک دانه كشمش سرخ آغاز كند 
 ۶۸گ دچار نشود.جز به بیماری مر

 جو -12
امام صادق )علیه السالم (:اگر خداوند در چیزى بیش از جو بهبود دهندگى مى دید، آن را خوراک 

 ۶1پیامبران قرار نمى داد.
 برتری نان جو بر گندم -15

چ پیامبرى هی  .امام رضا )علیه السالم (:برترى نان جو بر گندم ، همانند برترى ما بر دیگر مردمان است
ت كه براى خورنده جو دعا نكرده و براى او بركت نخواسته باشد و هیچ درونى نیست كه جو نیس

بدان در آمده و همه دردها از آن بیرون نرفته باشد. آن ، خوراک پیامبران و غذاى نیكان است . 
 ۶۶خوراک پیامبران خویش را جو قرار دهد. خداوند متعال ، جز این را نخواسته است كه

 تگرگ بارانآب  -13
امیرالمؤمنین)ع( فرموده اند: از آب باران بنوشید كه بدن را پاک و دردها را دفع می كند. خداوند 
متعال فرموده است وینزل علیكم من السماء ماء لیطهركم به و یذهب عنكم رجز الشیطان ولیربط علی 

                                                           
 .39۸،ص۸3بحاراالنوار:ج ۶8

 .38۴،ص۸كافی:ج  ۶۸
 33۰ص  ۴مكارم االخالق ج  ۶1

 3۴۰ص  ۸الكافی ج  ۶۶
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خورده شود. زیرا خداوند  امام صادق)ع( فرموده اند: تگرگ نباید  ۶9قلوبكم ویثبت به االقدام ...
   9۴فرموده است:یصیب به من یشاء.

 9۴فرموده اند:آب باران را بنوشید كه مایه پاكی بدن وجلوگیری از بیماریها است.
 آب زمزم وفرات وآب ناودان کعبه -13

 93و آورده اند كه آب فرات وآب ناودان كعبه وآب زمزم مایه شفا وتندرستی است.
 93زمزم بنوشد شفا یافته وبیماری از وی رخت بربندد. آورده اند: هركس از آب

 9۰امام صادق )ع( فرموده اند:آب زمزم شفای همه دردها است.
 98وفرموده اند: آب زمزم برای هر بیماری كه مصرف شود ، شفا بخش است.

 9۸وفرموده اند:آب زمزم شفای هر درد ومایه ایمنی از هر هراسی است.
 ر(آب گرم)تجربه ای شگفت آو -11

 91فرموده اند: آب گرم برای همه چیز مفید است وبرای هیچ چیز زیان آور نیست.
 امام صادق )ع( فرمود: دو چیز نامناسب كه به هر درون نامناسب در نمی آیند مگر آنكه آن را 

  9۶به درستی در می آورند، انار و آب نیم گرم و..
وید:ما بیمارستان دارد وپر فسور است میگ استاد خیر اندیش از زبان دوست پزشكش كه در اروپا چند

كه مردمش  وپارهمین. ولی در ا فریقا بیماران با این نسخه درمان میكنیم كه )آبگرم بخور وبدو(آدر
                                                           

 3۶1، ص ۸كافی: ج   ۶9

 3۶۶ص ، ۸كافی: ج   9۴

 .۴3۰تحف العقول: ص  9۴

 .3۰3،ص99بحاراالنوار:ج  93

 .3۴۶،ص3من ال یحضره الفقیه:ج  93

 .۰۰۶ریالص۸۸بحاراالنوار:ج  9۰
 .3۴۶،ص3من ال یحضره الفقیه:ج  98

 .۰8۴،ص۸۸بحاراالنوار:ج  9۸

 .۰8۴،ص۸۸بحاراالنوار:ج  91

 3۴۰ص ۸الكافی ج  9۶



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  011 

تما باید بدوید حهر روز بیماریها بیشتر میشود. و سالی یک ماه سهمیه  بیمه بستری در بیمارستان دارند
 پوست خارج شود.كه عرق كنید.تا عوامل بیماری از 

 امبر)ص( واهل بیتش برگردیم ودنباله روی یبیایید به تنها مرجع علم واخالق دنیا یعنی پ
  امام باقر)ع( از این نمونه ها فراون است. از یهود ودشمنان اهل بیت را رها كنیم.

 من طبیب طبیبان هستم.  میفرماید:
علم اهل بیت است حتی خواص مومنین اهل بیت )ع( خزینه های علم هستند.ای مومن صحبت از 

هم دنبال احیای علم اهل بیت نیستند انگار همه باور كرده ایم كه علم را باید از دشمنان دین بگیریم 
هر دانشجو ودانشمند مومن چند سال روی فواید وكاربردهای یک روایت  -۴واخالق را از دین.اگر 
مراكزی این  -3منابع اسالمی جواب دهد ویک مشكل وسوال ریز را از -3تحقیق وتمركز كند و

تحقیقات را ساماندهی ورهبری وتقسیم كار كند جهانیان باید زبان فارسی یاد بگیرند تا بیایند 
كنند زمایش هم نمیآوشاگردی اهل بیت را بكنند ولی مسوولین ودانشگاهیان حتی روایات را یک 

  .تا نتایج را ثبت ومنتشر كنند
ولین لیونها تحقیق وكشف علمی معتبر جهانی باشند مسیبله م! لیونها یوانند مفقط روایات طبی میت

نها آمعطل  واساتید غرب زده پرورش یافته در دامن دانشگاههای با سیستم یهودی را رها كنیم و
كسب گوشه ای از علم اهل بیت با كه  یدنشویم شما ای برادر وخواهر مومن وارد این میدان شو

 عالمتر خواهی شد.یقینی علوم غربی یهودی ،( از پرفسورهاحد خواندن ونوشتن در)حتی با سواد 
 م.كه قدرت این كار را داری یمكن

 اصغر طریفل -10
امام صادق)ع( فرموده اند: اینگونه شنیده ام كه حضرت موسی از بلغم به خداوند شكایت 

واملج تهیه وبا عسل مخلوط كن كردوخداوند به وی وحی نمود كه به یک اندازه از هلیله وبلیله 
وبخور.سپس حضرت فرمودند:این را طریفل اصغر می نامندكه شفای همه بیماری ها جز مرگ در 

 99آن نهفته است.
                                                           

 .۴93،ص۶رجوع كنید به كافی:ج  99
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 سیاهدانه -29
 ۴۴۴فرموده است: سیاه دانه ای را كه در نمک خود قرار می دهید، شفای همه بیماریها جز مرگ است.

ی من، به دل درد وقرقر شكم دچار شده ام. حضرت به وی كسی به امام صادق )ع( عرض كرد موال
 ۴۴۴فرمودند: چرا از سیاه دانه استفاد نمی كنی كه شفای همه بیماریها جز مرگ در آن نهفته است.

 داروی جامع   -21
]عبداهلل وحسین دو فرزند بسطام[ می گویند:احمدبن رباع پزشک ، این دارو را برای ما گفت وما 

ه اذن این دارو ب» شده آن را بر امام عرضه داشته وایشان آن را پسندیده وفرموده اند: نوشتیم ویادآور
خداوند از زهره سودا وصفرا وبلغم ومعده درد واستفراغ وتب وبرسام وترک خوردن دستها وپاها 
وبند آمدن ادرار وزحیر ودل درد ودرد كبد وداغی سر، مفید است وشایسته است كه از خرما وماهی 

كه وسبزی پرهیز شود وباید غذای كسی كه آن را می نوشد آمیزه آش زیرباج با روغن گل وسر
  رمودندایشان ف و  من یک مثقال می گفتم«. دو مثقال بنوشد هر روز باشد.این دارو را باید سه روز و

 شدند كه این ، داروی برخی از   یادآور و  دو مثقال
 پیامبران بوده است:

یک رطل خیارچنبر تمیز را به مدت یک شبانه روز در یک رطل آب ریخته، سپس صاف كرده  
قال چهل مث افشرج به و وعصاره ان را گرفته وتفاله آن را دور ریخته ویک رطل عسل ویک رطل

شود.سپس از روی آتش برداشته  ۴۴3وغلیظ ن اضافه وحرارت مالیم داده تا سفتآروغن كنجد را به 
رد تا سرد شود هرگاه سرد شد، فلفل وفلفل سبز ودر نسخه دیگری قرفة القرافل و قاقلة وباید صبر ك

به  ۴۴3و زنجفیل ودارچین ونارگیل، سه مثقال از هر كدام را كوبیده ونرم كرده وپس از صاف كردن

                                                           
 .38۴،ص8مسند احمد: ج  ۴۴۴

 .331،ص۸3رجوع كنید به بهاراالنوار:ج  ۴۴۴

 در كتاب آمده :) حتی یسخن( ولی صحیح آن )حتی یثخن( است.  ۴۴3
 در كتاب آمده : ) كمون منخول( ولی صحیح آن )مدقوق منخول ( است.  ۴۴3
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آن اضافه می كنیم و آن را به هم می آمیزی ودر سبویی سبز رنگ یا در ظرف مخصوص داروقرار 
 ۴۴۰.مثقال آن را ناشتا خورده كه به اذن خداوند برای آنچه كه ذكر شده سودمند خواهد بود داده ودو

 خربزه قبل از غذا -22
 ۴۴8رسول خدا )ص( فرموده اند: خربزه پیش از غذا، دل را شسته وبیماری را ریشه كن می كند.

 اهلیله -26
ریها م آن تلخ وشفای همه بیمافرموده اند:حتما اهلیله سیاه بخورید،كه میوه درخت بهشت است ،طع

 در ان نهفته است.
هركس سه روز درد خود را پنهان كند وتنها به خداوند شكایت كند.سالم می شود. وهر كس سه 
ماه پیش از ورود به تابستان ودر هر ماه سه روز شكر ورازیانه واهلیله بخورد،جز به بیماری مرگ 

 دچار نشود.
 یكبار ویا حداقل هر جمعه یا حداقل هر ماه، اهلیله سیاه مصرف وآورده اند كه باید هر سه روز 

 واهلیله شفای هر دردی است. شود.
 داروی جامع داروی محمد)ص(، -22

 امام صادق )ع( فرموده اند:این دارو، داروی محمد است ،و شبیه آن چیزی است كه 
وحی، جبرئیل آن را به حضرت موسی هدیه كرد،جز آنكه كاهش وافزایش های در این هست  نامی

ساخته های پیامبران وجانشینان حكیم آنان است، پس اگر در  زكه در آن نبوده است. این داروها ا
افزایش وكاهشی در ان ایجاد شود یا حبه ای كم یا زیاد شود،اصل  ۴۴۸میزانی كه آنها قرار داده اند.

ن شكسته شده ودارو فاسد می شود واثر نبخشد زیرا هرگاه در ساخت دارو اشتباه شود،اثر آن نیز آ
 ازبین می رود. دستور تهیه آن دارو این است:

                                                           
 .3۰۴،ص۸3رجوع كنید به بحاراالنوار:ج  ۴۴۰

 .399،ص۸3بحاراالنوار:ج  ۴۴8

 در كتاب آمده: )أو وضعوه( ولی صحیح آن )مما وضعوه( است.   ۴۴۸
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چهار رطل سیر پوست كنده را با چهار رطل]شیر گاو درون پاتیل ریخته وزیر آن شعله مالیمی 
[ روغن گاو در پاتیل ریخته وهرگاه سفت روشن كرده تا سیر،شیر را جذب كند سپس چهار رطل

شد وحالت چسبندگی پیدا كردچهار رطل عسل به آن اضافه كرده وحرارت مالیمی زیر آن روشن 
به آن اضافه كرده وسپس به شدت آن را به هم زده تا  ۴۴1می كنیم وسپس به اندازه دو درهم بابونه

آن را در حالی كه گرم است  سفت شود.پس از آن كه سفت شدوآماده شد وخوب آمیخته شد،
درون بستویی ریخته ودر آن را محكم بسته ودر ایام تابستان چند روزی آن را درون جو یا خاک 

ارویی د تمیز قرار ده ودر فصل زمستان به اندازه یک گردوی بزرگ از آن را ناشتا بخور.این دارو،
ایمان شناخته شده وتجربه است جامع كه برای هر بیماری كوچک وبزرگ مفید است ونزد اهل 

 ۴۴۶شده است.
امام صادق )ع( درباره داروی محمد فرموده اند: دارویی است كه برای هر چه استفاده شود مفید 
است. آن را برای همه بیماری ها وبادها ودرد ها استفاده كن وبه برادران ایمانی خود بیاموز كه در 

را به تو می دهند كه بنده ای را از دوزخ نجات  برابر هر مومنی كه آن را فرا می گیردپاداش كسی
 ۴۴9داده است.

 پنیر و گردو به تنهایی -25
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (: پنیر، درد است ، گردو هم درد است ؛ اما چون با هم در 

 ۴۴۴.یک جا جمع گردند، درمان مى شوند
وس رنج ،لبنیات ،نان سفید  یعنی بدون سبنكته: میزان مصرف فعلی پنیر ، تخم مرغ ،مرغ ،ماهی،ب

،شكر سفید ، گوشت گاو ،غذای كارخانه ای ،سیر شدن از غذا ، غذای حرام ومایعات زیاد  را به 

                                                           
 در كتاب آمده : )قراضا( ولی صحیح آن )قراصا( است.   ۴۴1

 .389،ص۸3بحاراالنوار:ج  ۴۴۶

 .3۸۴،ص۸3بحاراالنوار:ج  ۴۴9

 ۸طب النبی ص  ۴۴۴
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جرات میتوان اصلی ترین عامل بیماری ها دانست. اگر مردم جهان به همین یک نسخه عمل كنند 
 بیش از نصف بیماریها پیشگیری و رفع میشود.

 طبیعی()ق )علیه السالم (:اگر كه پنیر براى هر چیزى زیانبار است و هیچ سودى ندارد، شكرامام صاد
 ۴۴۴براى هر چیز سودمند است و براى هیچ چیز، زیانى ندارد.

 معجزه طب اسالمی شافیه -23
یده نام "شافیه"ائمه اطهار )ع( این دارو را به دوستان خود می آموختند واین دارو، دارویی است كه 

است. برای درمان فلج كهنه وجدید ، وكج شدن فک كهنه وجدید  "جامعه"شده وغیر از داروی
و]دمل كهنه وجدیدو[ سیاه سرفه كهنه،] وجدید وكزاز وباد شوک آوروچشم دردوریح السبل كه 
 باعث روئیدن موی در چشم می شودوبرای پادرد كهنه ناشی از روئیدن چیز اضافه ای بر پا[ ومعده

می آورد وآن آب  ۴۴3ضعیف وبادام الصبیان وبی تابی زن باردار در خواب وبیماری سل كه نفخ
زردی است كه در شكم است وبرای جذام ونشانه زهره وبلغم وخارش پوست ومار وعقرب گزیدگی 

 مفید است.
 این دارو را آنگاه كه فرعون تصمیم گرفت بنی اسرائیل را مسموم كند امین وحی جبرئیل برای
موسی بن عمران آورد. فرعون روز یكشنبه را عید قرار داد وغذاهای فراوانی را تهیه وسفره های 
بسیاری گستراند وغذای آنان را به سم آغشته كرد. حضرت موسی به همراه بنی اسرائیل كه ششصد 

 ۴۴۰نفر بودندبه سوی این مهمانی خارج شد. حضرت موسی )ع( در آستانه محل میهمانی ۴۴3هزار 
ف كرد وزنان وفرزندان را بر گرداند وبه بنی اسرائیل گفت از خوراكی ها ونوشیدنی ها توق

نخوریدونیاشامید تا من برگردم.پس از چندی بازگشت وبه هر كدام از این دارودادزیرا وی می 

                                                           
 333ص  ۸الكافی ج  ۴۴۴

 در كتاب آمده :) بالنقح(كه صحیح آن )بالنفخ(است.  ۴۴3
 در كتاب،رقم سیصد هزار نفر آمده.  ۴۴3
 یا تنگه، در نسخه ای آمده )عندالمضیف(ودر نسخه دیگر:عندالمضیق(.  ۴۴۰
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دانست كه]اگر به نخوردن غذا فرمان بدهد[آنان فرمان او را مخالفت كرده واز غذای فرعون استفاده 
 هند كرد.او به همراه بنی اسرائیل روانه شد.خوا

وقتی كه نگاه آنان به سفره های گسترده افتاد، به سوی غذاها هجوم برده وسرگرم خوردن 
هارون ویوشع بن نون وبرخی از بزرگان بنی اسرائیل غذای مخصوصی  موسی و شدند.فرعون برای

 ن یا یكی از بزرگان كشورم نباشد.وگفت: من بر خود عهد كرده ام كه خدمتكار شما جز م آورد
 درپی به آنان سم می داد.وقتی كه غذا تمام شد  همه خوردند تا سیر شدند وفرعون پی

 موسی ویاران او خارج شده وآن حضرت به فرعون گفت: زنان وكودكان وسالمندان 
 پس از ما می آیند. منتظر آنها می مانیم!
 وهمانند همراهانت، آنان را نیز اكرام خواهیم كرد!فرعون گفت : به آنها نیز غذا می دهیم 

 پس چنین كرده وبه آنان نیزهمانند مردان غذا دادند.موسی به سوی لشكر رفت وفرعون رو به 
انشان دادند كه رمهاصحاب خود كرد وگفت: می پنداریدكه موسی وهارون جادو كرده یا جادو به 

ر باطل شده است معلوم می شود كه هیچ نخورده غذا می خورند ولی اكنون كه خارج شده اندوسح
شوند  ۴۴8اند.هر كس را كه می توانید امروز وفردا برای خوردن باقیمانده غذاها گرد آورید تا نابود 

 وآنان چنین كردند.
یه اشد تهباز سوی دیگر فرعون فرمان داده بود كه برای اصحاب خودغذای ویژه ای كه مسموم ن

ردن آن گرد آورد.برخی خوردند وبرخی نخوردند. هر كس خورده بود كنند.او همه را برای خو
كرد. وهفتاد هزار مرد وصدو شصت هزار زن به جز چهار پایان وسگهاو... به هالكت رسیدند.  ۴۴۸نفخ

 اینجا بود كه موسی و اصحاب خود از فرمان خداونددرباره خوردن داروی )شافیه( در شگفت شدند.
 وسط جبرئیل بر رسول خود نازل كرد:سپس خداوند این دارو را ت

ولی نه آنقدر كه نرم شود، وآن رادرون پاتیل یا  مقداری سیر پوست كنده تهیه وآن را خرد كن
ظرفی كه حاضر است ریخته وسپس حرارت مالیمی زیر آن روشن كن. سپس روغن گاو را به 

                                                           
 در كتاب آمده )یتعافوا(ولی صحیح آن )یتفانوا( است.  ۴۴8

 در كتاب آمده : )لقح( هولی صحیح آن )نفخ(است.  ۴۴۸
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 می دهی تا روغن را به خود اندازه ای اضافه می كنی كه روی سیر را بگیردوبا شعله مالیم حرارت
بگیرد، بار دیگرمقداری روغن اضافه كن تا به خودبگیردواین كار را آنقدر تكرار كن تا اینكه دیگر 
سیر چیزی به خود نگیرد. سپس بر آن شیر گاو جوان ریخته وبا شعله مالیم حرارت ده وهمانند 

ا از آن ه سراغ موم عسل رفته وعسل رروغن عمل كن تا اینكه دیگر شیر را نیز به خود نگیرد.سپس ب
جدا كرده وجداگانه حرارت می دهی ونباید ذره ای موم در آن باشد،سپس آن را روی سیر ریخته 

 وبا شعله مالیم حرارت بده همانگونه كه با روغن وشیر عمل كردی.
  كنیوبدون اینكه آن را صاف بكوب آنگاه به سراغ ده درهم سیاه دانه رفته وآن را نرم كن 

پاک كن. وبه اندازه پنج درهم فلفل مرزنجوش تهیه وآن را كوبیده ودرون آن ریخته وبر روی آتش 
 حرارت بده تا مثل حلوا شود.

سپس آن را فورا درون ظرفی كه به روغن گاو چرب شده باشد بریز تا نه غبارونه چیز دیگری ونه 
ز جویا درون خاک قرار می دهی والبته باد به آن نرسد.سپس آن را به مدت چهل روز درون ظرفی ا

ی به بیمار م شدت دردهرچه بیشتر بماند بهتر است.مقدار یک نخود از این دارو را به هنگام 
 .دهی.اگر بر این دارو یک ماه بگذرد

 غمبل همه پیامدهای دندان درد ووبه اندازه نصف گردو از آن پیش از غذا مصرف شود برای 
مفید است. اگر دو ماه بر آن بگذردوبه اندازه نصف گردو از آن به هنگام خواب مصرف شود، برای 

 مفید بوده وبهترین دارو برای هضم غذا وهرگونه بیماری چشم است. تب شدید
ی هر وبرا بلغم فوران کرده و زهره صفراء پس از سه ماه اگر پیش از غذا مصرف شود برای

 پیامدهای فوران بلغم باشد مفید است.بیماری دیگری  كه از 
فتن به هنگام راه ر تار شدن چشم وتنگی نفسپس از چهار ماه،خوردن آن پیش از خواب برای 

 مفید است.
پس از پنج ماه روغن بنفشه یا روغن كنجدتهیه وبه اندازه نصف عدس از این دارورا با آن تفت داده 

 یخته می شود.دچار است ر سردرد شدیدودر بینی كسی كه به 
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پس از شش ماه، به اندازه یک عدس آن را به همراه بنفشه ،صبح ناشتا درون سوراخ بینی كه در 
 ریخته می شود. ،شقیقه ای است که درد می کندسمت 

مفید است. به اندازه یک عدس آن را باید بادی که در گوش می پیچد پس از هفت ماه برای 
اه برای پس از گذشت هشت م گوشی كه درد می كند چكاند. صبح ناشتا به وسیله عصاره گل درون

مفید است. آن را به همراه آب پیش از صبحانه به هنگام طلوع  زهره حمراء وخوره
 ا هرگونه كه خواستی چرب كن وبر محل درد بگذار.یخورشیدصرف كرده و

در  ئیپرخوابی وهذیان گو مسدود شدن رگ وپس از گذشت نه ماه، به اذن خداوند برای 
خواب وترس وبی تابی مفید است. به اندازه یک عدس از آن را با  روغن بذر ترب،در حال ناشتا 

 گام خواب باید مصرف كرد.نوه
ای می كند وبر  مضطرب وپریشانپس از گذشت ده ماه برای زهره سوداء و صفراء كه آدمی را 

ه همراه به هنگام خواب، بمفید است. یک عدس آن را صبح ناشتا  و تب درونی وپریشانی عقل
 سركه وسفیده تخم مرغ با هر روغنی كه خواستی  باید مصرف كرد.

 را در پی  وسواس زهره سوداء که بی تابی وپس از گذشت یازده ماه برای 
داردمفید است ،صبح ناشتا یک نخود آن را با روغن گل وبه هنگام خواب یک نخود آن را بدون 

 آن باید مصرف كرد.
 مفید است. به اندازه کهنه فلج جدید و یگذشت دوازده ماه به همراه آب مرزنجوش براپس از 

ه مدت دو روز پاهای او را پیش از خواب با روغن ونمک ب یک عدس آن را باید مصرف كرد و
چرب كرد واز خوردن سركه وشیر وسبزیجات وماهی پرهیز كرد. وپس از آن هر چه خواست 

 بخورد.
 یشبا ر بازی وخنده بی جهت ه در شكم به هم رسد وبرای ك دملیبرای پس از سیزده ماه 

 مفید است. یک نخودآن را با آب سداب باید تفت داد و اول شب مصرف كرد.
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ها مفید است هر چند پیش از مصرف دارو مسموم شده  پس از گذشت چهارده ماه برای همه سم
ک نخود از یسحر  ف كرده وباید به هنگامباشد. تخم بادنجان را كوبیده روی آتش تفت داده وصا

 این دارو را با آب گرم ،یک،دو ،سه ویا چهار بار ونه بیشتر مصرف كرد.
مفید است.یک فندق  جادو ،گرمی، سردی وارواحپس از پانزده ماه برای جلوگیری از زیان 

 ینكه به مقدارآن را با خرما تفت داده وبه هنگام خواب خورده ودر آن شب وفردای آن ننوشد تا ا
 زیاد اطعام كند.

پس از شانزده ماه، نصف عدس آن را با آب باران تازه از همان روز یا همان شب، ویا با تگرگ 
وری کعصر وبه هنگام خواب، به چشم كسی كه  تفت داده وتا چهار روز،هر روز سه نوبت صبح ،

ن تا هشت روز ادامه داد. به اذ دارد، كشیده می شود.اگر خوب نشد این كار را بایدکهنه یا جدید 
پس از گذشت هفده ماه، به همراه روغن پاچه  خداوند تا به روز هشتم نرسیده خوب خواهد شد.

مفید است. یک فندق آن را به هنگام خواب  جذامگاو،نه گوسفند، به اذن خداوند،برای درمان 
 مالش داد. مقداركمی ازوناشتا باید مصرف كرد وبا یک حبه آن بدنش را به شدت چرب كرده و

آن را نیز به همراه روغن زیتون یا روغن گل، باید در آخرین ساعات روز وداخل حمام ،درون بینی 
 او ریخت.

با این تفاوت  است سفیدی پوست که شبیه پیسیپس از گذشت هجده ماه، به اذن خداوند برای 
 كه پوست را می شكافد وخون می آید مفید می باشد.

بعد از طلوع فجر به اندازه یک نخود آن را با روغن فندق یا بادام تلخ ویا روغن صنوبر باید مصرف 
ه نباید در اندازكرد. ویک حبه آن را با روغن در بینی ریخته و به همراه نمک به بدن مالید. 

وویژگی این داروها تغییری داد. اگر دگرگون شود، تاثیر آن نیز دگرگون شده 
 ه ای نخواهد داشت.وهیچ فاید

از گذشت نوزده ماه، آب انارشیرین وبه اندازه یک حبه حنظله تهیه ودر حالت ناشتا ، به همراه  پس
 هنه وتب ک بلغم به جوش آمده و نسیان و سهو وآب گرم، برای درمان ناهنجاریهایی چون 

 مصرف می شود. جدید
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ن می كند. آن را در آب كندر خیسانده  را درما ناشنواییپس از گذشت بیست ماه، به اذن خداوند 
وسپس آب را از آن جدا كرده وبه اندازه دانه عدس كوچک درون گوش وی ریخته می شود. اگر 
شنوایی به وی برنگشت،روز بعد به همین مقدار به درون بینی كشیده می شود وباقیمانده آن به سر 

د شود نیز آنگاه كه سنگین شودوزبانش بلن ،برسامهمچنین برای بیمار مبتال به  وی ریخته می شود.و
مفید است.ابتدا یک دانه انگور ترش وسپس از آن دارو به وی داده می شود كه سودمند واقع خواهد 

 شدودرد او را كاهش خواهد داد.
 ۴۴1به مقدار كمتری باید استفاده شود. بهتر بوده و هرچه این دارو كهنه تر شود

 مرزه -21
 .امیرالمومنین )ع( استومرزه داروی 

 )به ترکی: چادانگوش( کاسنی -20
سزاوار است كه به پیروی از امیرالمومنین )ع( سبزی بر سر سفره آورد. وخوردن هفت برگ از 
كاسنی در آن شب مایه ایمنی از قولنج است وهر برگ آن ، شبنمی از بهشت است پس باید آن را 

 توان آمیزش وزیبایی فرزند وشفای از هزاربیماری است بدون تكان دادن خورد. كاسنی مایه فزونی
در درون آدمى زاده وبیماری  امام رضا )علیه السالم (:كاسنى ، درمان هزار درد است . هیچ دردى  

 ۴۴۶نیست ، مگر این كه كاسنى ، آن را در هم مى كوبد.

 )ریحان کوهی( حوک -69
ه در آن ، هشت ویژگى كمبران است . بدان امام صادق )علیه السالم (:حوک )باذروج ( سبزى پیا

است ؛ هضم كننده است ؛ گرفتگى هاى عروق و مجارى را مى گشاید؛ آروغ را خوش بو مى سازد؛ 
دهان را بوى خوش مى بخشد؛ غذا را دوست داشتنى مى سازد؛ درد و بیمارى را از درون بدن ، 

                                                           
 .3۰9،ص۸3بحاراالنوار:ج  ۴۴1

 9ح3۸3ص ۸الكافی ج  ۴۴۶
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درون انسان جاى گیرد، همه بیمارى ها  بیرون مى كشد ؛ و امان انسان را جذام است ؛ )و( چون در
 ۴۴9را فرو مى نشاند.

 ترک نکردن شام -61
  .رسول اكرم فرموده اند: ترک كردن شام انسان را به نهایت پیری می رساند

 امام علی )ع( فرموده اند : ترک العشاء خراب البدن  . یعنی ترک كردن شام مایه 
 نابودی بدن است.

 ترک نهار -62
شهاب بن عبدربه: دردمند شده و به سوءهاضمه دچار شده بودم. از حال خود به امام صادق)ع( 
شكایت كردم. آن حضرت به من فرمودند: فقط چاشت و شام بخور و بین آندو چیزی نخور كه بدن 

 را نابود می كند. آیا نشنیده ای كه خداوند متعال فرموده 
 ۴3۴و عشیا. است :.. لهم رزقهم فیها بكره

هار كمی میوه اهار الزم و ضروری است و باید به جای نانو یا كاهش شدید حجم  حذف تدریجی  
اً اگر هار مفصل،مخصوصایا خشكبار و یا حداكثر چند لقمه از غذاهای شبیه صبحانه مصرف شود. ن

 ی،نهار بخوابیم، عامل تولید خلط بلغم و سودا و خون كثیف و عفونتها و اختالالت رواابعد از ن
فه و زمینه ی همه ی بیماریهای جسمی و روحی ازشتی قی سوءهاضمه، سردردها، ضعف اعصاب،

رد دچار خواب آلودگی شود و مجبوراً بخوابد و در نتیجه قیافه فنهار مفصل باعث می شود،  است.
شب دیر می خوابد و صبح دیر بیدار می شود و سركار دیرتر میرود و چون شام دیر خورده مواد 

 می كند و .... فوذزاید شب در بدن او می ماند و انواع عفونت به خون ن
 ممنوع صبحانه نخوردن -66

 ۴3۴.واگذاردن ناشتایى ، مایه بیمارى است ربیع االبرار:

                                                           
 3۸۰ص ۸كافی ج ۴۴9

 3۶۶ص  ۸الكافی ج ۴3۴

 1۰1ص  3ربیع االبرار ج ۴3۴
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 نشو هرگز از غذا سیر -62
 تكرار این محتوا بدلیل شدت اهمیت كم خوری عمدی است.

 امیرالمؤمنین)ع( فرموده اند: هركس می خواهد هیچ طعامی به وی زیان نرساند غذا نخورد تا 
 بسم اهلل وباهلل( و لقمه را خوب بجود و تا ) گرسنه شود و آنگاه كه خواست غذا بخورد بگوید

 ۴33هنوز اشتها دارد و به غذا نیازمند است دست از غذا بكشد.
تن ، در فراوانى خوراک است ؛ تباهى كشت ، در ارتكاب گناه ؛  تباهى امام صادق )علیه السالم (:

 و تباهى شناخت ، در واگذاردن صلوات بر برترین مردمان )یعنى پیامبر 
 ۴33.(خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم 

 ۴3۰.آید هر بیمارى اى از پرخورى است ، مگر تب ، كه ناگاه به بدن در امام على )علیه السالم (:  
 ۴38اعتیاد به سیرى ، انواع دردها را به همراه مى آورد. )علیه السالم (: امام على

 خربزه -65
نیاز خود به میوه را با خربزه برآورید؛ چرا كه میوه بهشت  پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:

پیامبر خدا   ۴3۸است ، در آن ، هزار بركت و هزار رحمت است و خوردنش شفاى هر درد است .
)صلى اهلل علیه و آله و سلم (:خربزه پیش از غذا، شكم را كامال مى شوید و بیمارى را از ریشه مى 

 ۴31.كند

                                                           
 3۶۴،ص۸۸بحاراالنوار:ج  ۴33

 3۴3ص  ۴۸مستدرک الوسایل ج ۴33

 3۸9ص  ۸الكافی ج  ۴3۰

 ۴3۸3غررالحكم ح ۴38

 ۶طب النبی ص    ۴3۸

 .399،ص۸3بحاراالنوار:ج   ۴31
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 (قاووتسویق) -63
 ۴3۶امام رضا)ع( فرموده اند: قاووت برای هر دردی كه استفاده شود مناسب است.

 شیر شتر -63
 گویند: شیر ناقه  موسی بن عبداهلل بن الحسن می گوید: از بزرگانمان شنیده ام كه می

 ۴39شیرده، شفای هر درد و آفتی است و برای كسی كه دل درد دارد، ادرار آن مفید است.
 فرفخ -61

از امام صادق)ع( شنیدم كه فرمودند: بر این كره ی خاكی هیچ سبزی ای عزیزتر و سودمندتر از 
كه از  خداوند بر بنی امیهفرفخ كه سبزی فاطمه زهرا)س( است، وجود ندارد. سپس فرمودند: نفرین 

 ۴3۴سر كینه و دشمنی با ما آن را سبزی احمق نامیدند.
 بر هر بیماری مفید است. سودمندترین سبزی قطعاً

 مخصوصا در فصل آن شلغم -60
امام صادق )علیه السالم (:هیچ كس نیست ، مگر این كه در او رگى از جذام وجود دارد. شلغم ، این 

 ۴3۴را در فصل آن بخورید تا هر دردى را از شما ببرد.رگ را مى سوزاند. شلغم 
.بنده ییدنگو شلغم زیاد بخورید واین راز را به دشمنان مانكته مهم: امام صادق )ع( فرمود: 

در میان احادیث طبی حدیثی مشابه این بسیار كم دیده ام.شاید به تعداد انگشتان یک دست هم 
ادر در بهت وشگفتی فرو خواهی رفت. حقیقتا شلغم از ننباشد. اگر تركیبات  شلغم را مطالعه كنی 

خوراكی هایی است كه این مجموعه تركیبات را یكجا دارد .حتی داروی فعال رادیو اكتیو 
دارد.روبیدیم ،گوگرد ، فسفر وانواع ویتامینهاو..همه در شلغم جمع اند.شلغم هرگز در هوای آزاد 

 یند.  اگر ما بتوانیم روایات معصو مین را با یافته هاینمی گندد. و آن را پنی سیلین طبیعی می گو

                                                           
 3۶1، ص  3محاسن: ج    ۴3۶

 33۶، ص ۸كافی: ج    ۴39

 3۸1ص ۸كافی ج   ۴3۴

 333ص 3المحاسن ج ۴3۴
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علمی مقایسه كنیم خواهیم یافت كه پرفسور های عالم  در مقابل علوم امامان شیعه قطره ای آب گل 
 آلود در مقابل دریایی پاک وزالل هستند.

 خرما -29
 پنیر و اما آن سه چیز كه خوراكى نیست و چاق مى كند عبارت اند: گوشت خشک شده، 

خرماى تازه به بار نشسته )و در حدیثى دیگر آمده است : گوشت راسته شتر و لرد روغن (. آن دو 
چیزى هم كه براى هر چیز سودمند است و براى هیچ چیز ضرر ندارد، عبارت اند: آب نیم گرم  و 

ز عبارت اند: اانار. و آن دو چیزى هم كه براى هر چیز زیان دارند و براى هیچ چیز مفید نیستند، 
گوشت خشک شده و پنیر.)راوى مى گوید:( گفتم : فدایت شوم ! آن جا گفتى الغر مى كنند و این 

 جا مى گویى زیان مى رسانند؟!
 ۴33فرمود: آیا نمى دانى كه الغرى ، خود )مصداق هاى ( زیان دیدگى است ؟!.

 ۴33است .امام على )علیه السالم (:خرما بخورید؛ چرا كه شفاى دردها در آن 
امام صادق )علیه السالم ( : بهترین خرماى شما، خرماى برنى است . دردها را مى برد و خود، بیمارى 
نمى زاید، خستگى را مى زداید و زیانى در بر ندارد، بلغم را از میان مى برد و با هر خرمایى ، سازگار 

 ۴3۰.است 
، خستگى را مى برد، و سیر مى در روایتى دیگر است كه فرمود: غذا را گوارا و سبک مى كند

 ۴38كند.

                                                           
 ۴۰83 ح ۰3۸ ص ۴مكارماالخالقج 1 ح 3۴8 ص۸ الكافیج  ۴33

 ۸۴8الخصال ص ۴33

 ۰۶۴احادیث پزشكی ص  ۴3۰

 3۰8ص ۸الكافی ج ۴38
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 انجیر -21
امام رضا )علیه السالم (:انجیر، بوى بد دهان را مى برد، دهان و استخوان ها را استحكام مى بخشد، 

 ۴3۸.مو بر مى رویاند، درد را مى برد و با وجود آن ، دیگر به دارویى نیاز نیست
 )پنیرپیتزا( پنیر خشکیده -22

 الم (:دو چیز مناسب اند كه به هیچ درون نادرستى درنیاید، مگر این كه آن امام صادق )علیه الس
 را درست )و سالم ( كنند. آن دو چیز مناسب ، عبارت اند از: انار و آب نیم گرم ؛ و آن دو 

 ۴31چیز نامناسب نیز عبارت اند از: پنیر و گوشت خشک شده .
 نمک آویشن و -26

 .، سودمند است و هیچ زیانى نداردچهار چیز، چشم را جال مى دهدام صادق )علیه السالم ( فرمود: ام
 درباره آنها از امام )علیه السالم ( پرسیدند.

 هم باشند. بافرمود: آویشن و نمک ، وقتى با هم باشند، نانخواه و گردو، وقتى 
 به ایشان گفتند: این چهار چیز، وقتى با هم باشند، به چه كار مى آیند؟

 ه و گردو، )چون در بر هم قرار گیرند،( بواسیر را مى سوزانند، باد را دور فرمود: نانخوا
 مى كنند، رنگ پوست را زیبا مى سازند، معده را سختى )مقاومت ( مى دهند و كلیه ها 

 را گرم مى كنند.
اما آویشن و نمک ، )چون در بر هم قرار گیرند،( بادها را از دل برون مى رانند، انسدادها را مى 
گشایند، بلغم را مى سوزانند، آب )منى ( را زیاد مى گردانند، بوى دهان را خوش مى سازند، معده 

 ۴3۶.را نرمى مى دهند، بوهاى بد را از دهان مى برند و آلت را سفتى مى بخشند
 آویشن و سیاهدانه -22

 درباره پیامبر خدا، چنین روایت شده كه داروى هضم كننده و آویشن و سیاه دانه 

                                                           
 38۶ص ۸الكافی ج ۴3۸

 (.93)عوامل شادابى : ح  ۸8همچنین ، ر. ک : مبحث بعد )اندوه و بیمارى ( و ص  ۴31

 ۰۴۸ص ۴مكارم االخالق ج  ۴3۶
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است . چون مواد سفیده دار یا غذایى كه سنگین بود، مى خورد این مواد را با هم آسیاب كرده خو
، آرد آن را با نمک نیم كوفته همراه مى كرد و غذاى خویش را بدان آغاز مى كرد و مى فرمود: 

 چون این دارو را بخورم ، باكى از این ندارم كه چه چیزى خورده باشم .
ى جارو معده را تقویت مى كند، بلغم را از میان بر مى دارد و مایه ایمنى از كاو مى فرمود: همین د

 ۴39دهان است.
ر مغزی وعسل حتی توم یس دانشكده طب سنتی ایران آقای خیراندیش میگوید باسیاهدانه وئر

 .را درمان میكنیم ...وسنگ كلیه و
 آب وسط غذا -25

اش او را آزار ندهد، میان غذا خوردن، آب ننوشد امام رضا )علیه السالم (:هر كس مى خواهد معده 
تا آن را به پایان برساند زیرا كه هر كس چنین كند رطوبت در بدنش مى نشیند و معده اش ضعیف 
مى شود و رگ ها نمى توانند نیروى موجود در غذا را بگیرند چه اگر پى در پى آب به معده ریخته 

 ۴۰۴د.دشود، معده، فراخ مى گر
 دنخاک خور -23

امام باقر )علیه السالم (:هر كس خاک بخورد، تنش به خارش مى افتد، به بواسیر گرفتار مى شود، 
بیمارى و بدى در درونش برانگیخته مى گردد، و نیرو از پاهایش مى رود، و هر چه نیز در این فاصله 

 او كم شود، بر آن، یعنى از دوره سالمت پیش از خوردن خاک تا بهبود دوباره ، از اعمال )عبادى ( 
 ۴۰۴، باز خواست گردد و كیفر ببیند.

                                                           
 ۰۴1ص ۴مكارم االخالق ج ۴39

 38)ع( ص طب االمام رضا۴۰۴

 393ثواب االعمال ص ۴۰۴
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 عسل -23
 ۴۰3امام صادق)ع( فرموده اند: مردم با چیزی بهتر از عسل خود را درمان نكرده اند.

 ۴۰3امیرالمؤمنین)ع( فرموده اند: خوردن عسل، شفای همه ی درد هاست.
رده و می فرمودند: هرگز امام صادق)ع( فرموده اند: عسل همواره پیامبراكرم)ص( را به شگفت آو

 ۴۰۰.این دو شفا را رها نكنید: عسل و قرآن
اگر در چیزى از این داروهایتان خیرى باشد، در نوشیدنى  پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:

 ۴۰8.اى از عسل ، یا نیشتر حجامتگر و یا گزشى از آتش است و البته من ، داغ كردن را دوست ندارم
 کندرعسل با  -21

امام الرضا )علیه السالم (: امام كاظم )علیه السالم ( فرمود: در عسل ، درمان هر دردى است . هر كس 
ناشتا یک قاشق عسل بخورد، این عسل ، بلغم را پایان مى دهد، صفرا را فرو مى نشاند، مانع از تلخه 

ورده شود، حافظه را نكو سیاه )سودا( مى شود و ذهن را صفا مى بخشد، و اگر كه همراه با كندر خ
 .۴۰۸مى سازد

 درمانی آسان برای همه شیعیان -20
زنی به من مقداری پشم رشته شده داد كه آن را به مكه ببرم تا در پرده ی كعبه استفاده شود. من كه 
پرده داران كعبه را می شناختم خوش نداشتم آن را به ایشان بدهم. وقتی به مدینه رسیدم خدمت امام 

رسیدم و عرض كردم: فدایتان شوم! زنی مقداری پشم رشته شده به من داده و برای آن باقر)ع( 
حضرت سخن زن را و ناخوشی خود را از دادن پشمها به پرده داران كعبه به اطالع ایشان رساندم. 
حضرت فرمودند: با آن، عسل و زعفران خریداری كن و قدری  را برگیر و با باران در هم آمیز و 

                                                           
 333، ص ۸كافی: ج   ۴۰3

 همان ۴۰3

 381ص  ۴مكارم االخالق ج  ۴۰۰

 8318ح 3۴81ص 8صحیح البخاری ج  ۴۰8
 3۰۸الفقه المنسوب لالمام رضا)ع( ص ۴۰۸
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از آن عسل و زعفران به آن بیفزا و بین شیعیان تقسیم كن تا بیماران خود را با آن مداوا مقداری 
 ۴۰1كنند.

 خرما برای زن زایمان کرده -59
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:نزد من براى زن تازه زا، درمانى همانند خرما و براى بیمار، 

 ۴۰۶درمانى همانند عسل وجود ندارد.
ن از كوتاهی كردند.ای وكیک میخورد. وپزشكان نهی نمی سبالفاصله بعد از زایمان ساندیزنی نكته:

وغفلت مسولین بهداشت وسالمت ماست. روز قیامت چه جوابی خواهید داد.چرا نسل شیعه را قتل 
 .عام میكنید

 ناشایست دایه بیمار و -51
 امام على )علیه السالم (:بنگرید كه چه كسى فرزندانتان را شیر مى دهد؛ چرا كه 

 ۴۰9كودک ، به همین شیر، رشد مى كند.
به امام صادق )ع( عرض كردم:زنی از زنا ،فرزند دار شده است.آیا اورا دایه بگیرم؟فرمود:نه او را 

 ۴8۴دایه بگیر نه دختر او را.
 شیرخشک بجای دایه -52

ماه است و آنچه از آن كاسته شود، ستمى  بیست ویکامام صادق )علیه السالم (:)حداقل ( شیردهى ، 
 ۴8۴.است بر نوزاد

پس شیر خشک یا شیر گاو یاشیره انگور یا...جای شیر مادر یا دایه را نمیگیرد.ونظام دایه باید احیا 
یچ راهی )در هر كاری(بهتر از شود.خداوند بهترین راه ها را به معصومین آموخته است ومطمئنا ه

                                                           
 3۴۴، ص 3محاسن: ج   ۴۰1

 ۶8ص ۰الفردوس ج ۴۰۶

 ۰۰ص ۸الكافی ج ۴۰9

 ۰3ص  ۸الكافی ج ۴8۴

 ۰۴ص ۸الكافی ج ۴8۴
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شیوه های معصومین نیست.هرچه مثال پیشرفت میكنیم از هدف اصلی كه سعادت دنیا واخرت است 
 دورتر میشویم.

 سبزی در سفره غذا  -56
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:سفره هایتان را به سبزى آذین كنید؛ زیرا آن ، همراه با گفتن 

 ۴83یطان را مى راند.بسم اهلل ، ش
روزى ، امام كاظم )علیه السالم ( در پى من فرستاده و مرا براى غذا خوردن نزد خود نگه داشت . 
چون سفره آوردند، در آن سبزى نبود. امام )علیه السالم ( دست بداشت و سپس به غالم فرمود: مگر 

 ایم سبزى بیاور.نمى دانى كه من از سفره اى كه در آن سبزى نباشد، نمى خورم ؟ بر
آن غالم رفت و سبزى آورد و بر سفره نهاد. پس ، امام )علیه السالم ( دست به سفره گشود و 

 ۴83خورد.
 پایان غذا با سرکه آغاز غذا با نمک و  -52

امام صادق )علیه السالم (:بنى اسرائیل ، )غذا را( با سركه آغاز مى كردند و با آن نیز به پایان مى 
 ۴8۰با نمک آغاز مى كنیم و با سركه به پایان مى بریم .بردند؛ ولى ما 

 در روز ایستاده خوردن آب -55
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (: خطاب به امام على )علیه السالم (: اى على ! ایستاده آب 

 ۴88بخور كه براى تو مایه قدرت افزون تر و سالمت بیشتر است .
(:ایستادن آشامیدن آب در روز، مایه قدرت افزون تر و تن درستى بیشتر امام صادق )علیه السالم 

 ۴8۸است .

                                                           
 ۴۴طب النبی ص ۴83

 3۸3ص  ۸الكافی ج ۴83

 33۴ص ۸الكافی ج  ۴8۰

 ۴۸3جعفریات ص ۴88

 3۶3ص ۸الكافی ج ۴8۸
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 نخوردن آب از دسته ظرف -53
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:مباد كسى از شما از كنار دسته ظرف ، آب بخورد؛ چرا كه 

 آن جا جاى گرد آمدن آلودگى است .
 آب از لبه شکسته کاسه ننوشیدن -53

 پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (، از این كه از لبه شكسته كاسه آب ، آشامیده و یا در  
 ۴81نوشیدنى ، دمیده شود، نهى فرمود.

امام على )علیه السالم (:از لبه شكسته ظروف و از كنار دسته آن ، آب نخورید؛ چرا كه شیطان بر 
 ۴8۶دسته و لبه شكسته مى نشیند.

نباید  -اگر در آن ، شكستگى اى باشد  -السالم (:از دسته كوزه و از شكستگى آن  امام باقر )علیه
 ۴89آب آشامیدن ؛ چرا كه آشامیدنگاه شیطان هاست .

 ممنوع دمیدن در غذا یا نوشیدنی -51
: -درباره آنچه پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( نهى فرموده است  -امام على )علیه السالم (:

 ۴۸۴نهى كرده كه در غذایا نوشیدنى بدمند. از این
 ۴۸۴امام علی )ع( فرمود : نباید كسی در محل سجده یا غذا یا نوشیدنی خود بدمد.

نكته: حقیقتا حتی دقیق ترین وعلمی ترین متون نیز نتوانسته اند چنین نكات بهداشتی دقیق را بیان 
ننوشید.وفرمود كه مكروه كنند.وسط جنگ صفین علی )ع( از یک لیوان كه ترک داشت آب 

 است.شما این مطالب را در كدام مكتب علمی وطبی سراغ دارید؟

                                                           
 331ص 3سنن ابی داوود ج ۴81

 3۶8ص  ۸الكافی ج ۴8۶

 3۶8ص  ۸الكافی ج ۴89

 9ص ۰من ال یحضره الفقیه ج ۴۸۴

 ۸۴3الخصال ص  ۴۸۴
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 راستخوردن یا نوشیدن با دست  -50
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:هر كس با دست چپ بخورد، شیطان نیز همراه با او مى 

 ۴۸3شد.خورد و هر كس با دست چپ بنوشد، شیطان نیز همراه با او مى نو
نكته : ولی طهارت باید با دست چپ باشد.برخی میكروبهای مدفوع حتی با شوینده های شیمیایی 

 نیز از بین نمی روند.
علم طب غرب سموم و گاز دی اكسید كربن را بنام استاندارد به خورد بشر میدهد و اسمش را 

را نهی فرموده اند. علم پیشرفت میگذارد و امامان معصوم شیعه حتی دمیدن در غذا و محل سجده 
غرب در همه عرصه عامل اصلی پس رفت و دور شدن از هدف است.پیشرفته بودن علوم غرب را 
میتوان بزرگترین دروغی دانست كه در عالم بشر واقع شده است. چون ریشه و هدف علم غرب 

 شیطان است ولی ریشه و هدف علم اهل بیت )ع( خداست.
 ممنوع غذای داغ -39

خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:از غذاى داغ حذر كنید؛ چرا كه بركت را از میان مى برد، پیامبر 
 ۴۸3و بر شما باد غذاى سرد؛ چرا كه گوراتر و پر بركت تر است .

امام صادق )علیه السالم (:براى پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( غذایى بسیار داغ آوردند. 
خداوند، آتش را خوراكمان كرده باشد. آن را در جایى بگذارید تا سرد شود  فرمود: چنین نیست كه

 ۴۸۰و )جوشش آن ،( آرام بگیرد؛ چرا كه غذاى داغ ، بركت ندارد و شیطان را در آن بهره اى است.
 کردن غذا به معده قبل از خالی شدن آننوارد  -31

غذایى دیگر وجود دارد، درد بى روایت شده كه وارد ساختن غذا به معده ، در حالى كه در آن 
 ۴۸8درمان است .

                                                           
 ۴89۶ص  3صحیح مسلم ج ۴۸3

 ۰33ص ۴اسد الغابه:ج   ۴۸3

 333ص ۸الكافی ج   ۴۸۰

 ۶۴الدعوات ص   ۴۸8
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 شستن میوه -32
هر میوه اى را زهرى است . پس اگر میوه آوردید، آبى به آن بزنید  یا آن  :امام صادق )علیه السالم (

 ۴۸۸.را در آب فرو ببرید یعنى بشویید
 خوردن میوه هانباهم  -36

 ۴۸1را جدا جدا بخورید تا زیان نرساند.پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:میوه ها 
روایت شده است كه هیچ دو میوه اى را نباید با هم خورد، مگر انگور و انار را؛ زیرا روایت شده 

 ۴۸۶ور و انار، در كنار هم قرار داده شوند.گاست كه اشكال ندارد دانه هاى ان
 انار -32

ر بخورد، تا صبح ، جانش در امان مى امام صادق )علیه السالم (:هر كس در هنگام خفتن ، یک انا
 ۴۸9د.مان

اما آن سه چیز كه خوراكى نیست و چاق مى كند عبارت اند: گوشت خشک شده ، پنیر و خرماى 
تازه به بار نشسته )و در حدیثى دیگر آمده است : گوشت راسته شتر و لرد روغن (. آن دو چیزى هم 

ندارد، عبارت اند: آب نیم گرم  و انار. و آن كه براى هر چیز سودمند است و براى هیچ چیز ضرر 
دو چیزى هم كه براى هر چیز زیان دارند و براى هیچ چیز مفید نیستند، عبارت اند: از گوشت خشک 

 شده و پنیر.
 باقال -35

 ۴1۴امام صادق )علیه السالم (:باقال، بیمارى را مى برد و در آن ، بیمارى اى نیست .

                                                           
 38۴ص ۸الكافی ج   ۴۸۸

 ۴۴۶جامع االحادیث قمی ص   ۴۸1

  331ص ۸مستدرک الوسایل ج   ۴۸۶

 ۴3۰طب االئمه ص    ۴۸9

 391ص ۴مكارم االخالق ج    ۴1۴
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داوند خ و آله و سلم (:هر كس یک دانه باقال را با پوست آن بخورد، پیامبر خدا )صلى اهلل علیه 
 ۴1۴)عزوجل ( به همان اندازه ، بیمارى را از درون او بیرون مى برد.

پیامبر خدا )ص( فرمودند: هركس یک دانه باقال با پوست آن بخورد خداوند به همان اندازه بیماری 
 ۴13از بدن او خارج میكند.

 تلبینه -33
صادق )علیه السالم (:اگر چیزى وجود داشت كه انسان را در برابر مرگ ، سود مى بخشید، تلبینه امام 

 سود مى بخشید. پرسیده شد: تلبینه چیست ؟
 ۴13و این را سه بار تكرار كرد. .فرمود: شورباى فراهم آمده با شیر. شورباى فراهم آمده با شیر

 روغن زیتون -33
آله و سلم (:روغن زیتون بخورید و خود را با آن ، چرب كنید؛ زیرا در پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و 

 آن ، درمان هفتاد درد است كه جذام ، از جمله آنهاست .
 امام على )علیه السالم (:با روغن زیتون ، بدن را چرب كنید و با آن ، خورش بسازید؛ 

امى ه شد، )و( در آن، بدان هنگچرا كه روغن نیكان و خورش برگزیدگان است ، دو بار به پاكى سود
كه روى مى كند و بدان هنگام كه پشت مى كند، بركت نهاده شده است و با وجود آن ، هیچ بیمارى 

 ۴1۰اى زیان نمى رساند.
 بوی به و انگبین و گل سرخ -31

پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:بوى پیامبران )علیهم السالم (، بوى به است ؛ و بوى حوریه 
هاى آهوچشم )بهشت (، بوى انگبین ؛ و بوى فرشتگان ، بوى گل سرخ ؛ و بوى دخترم فاطمه زهرا، 

                                                           
 391ص 3المحاسن ج   ۴1۴

 391ص  ۴مكارم االخالق ج    ۴13

 33۴ص ۸۸الكافی ج   ۴13

 33۴ص  ۸الكافی ج   ۴1۰
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 ه از او، بوىكنگیخته است ، مگر این ابوى به و انگبین و گل سرخ .خداوند، هیچ پیامبرى را برنی
 ۴18كو باشند.یبه مى آمده است . به بخورید و به زنان باردار خود بدهید تا فرزندانتان ن میوه
 )تکرار عمدی است(خرفه)سبزی حضرت زهرا)س( -30

 پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( حرارتى یافت ، بر خرفه اى دندان فشرد و از آن 
 )خداوندا! در آن بركت بنه . در آن ، شفاى نود و نه  فرمود:احساس راحتى كرد. سپس 

 ۴1۸درد است . )اى خرفه !( در هر جا مى خواهى ، بروى (.
امام صادق )علیه السالم (:در روى زمین ، گیاهى واالتر و سودمندتر از خرفه نیست ، و آن ، سبزى 

 ۴11فاطمه )علیها السالم ( است .
 پیه گاو -39

(:پیه ، هم اندازه خود، بیمارى را از بدن بیرون مى برد. مردم ، به هیچ چیز بهتر امام على )علیه السالم 
 ۴1۶از روغن حیوانى و قرائت قرآن ، درمان نجسته اند.

امام صادق)ع( فرمود : هركس یک لقمه پیه بخورد،آن لقمه هم اندازه خودش بیماری را از بدن 
 ۴19بیرون میكند.

 روغن حیوانی -31
هلل علیه و آله و سلم (:هر كس یک لقمه چرب شده به روغن حیوانى بخورد، به پیامبر خدا )صلى ا

همان اندازه ، بیمارى از تن او فرو مى ریزد. گوشت گاو، درد است و روغن آن ، شفا و شیرش نیز 
 ۴۶۴درمان . هیچ چیز، همانند روغن گاو، به بدن در نیامده است .

                                                           
 ۶3جامع االحادیث قمی ص  ۴18

 ۰3۴ح ۴88الدعوات ص  ۴1۸

 ۴ح 3۸1ص  ۸الكافی ج   ۴11

 3۶۰13ح ۶۸ص ۴۴كنزالعمال ج   ۴1۶

 3۴۴ص ۸الكافی ج   ۴19

 3۸8ح۴۴۴ص3دعائم االسالم ج    ۴۶۴
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است و شیر آن ، شفاست و روغنش درمان است . پیه  امام على )علیه السالم (:گوشت گاو، بیمارى
هم به اندازه خود، درد را از بدن برون مى برد و مردم به هیچ چیز، برتر از روغن گاو، درمان نجسته 

 112.امام علی )ع( فرمود: روغن گاو شفاست    ۴۶۴.اند
 در فصل خرماچینی بادمجان -32

بادمجان زیاد بخورید؛ زیرا درمان هر دردى است ،  امام صادق )علیه السالم (:در فصل خرما چینى ،
 ۴۶3فروغ چهره را فزون مى سازد، مى نویسد: رگ ها را نرم مى كند و به آب كمر مى افزاید.

 ۴۶۰امام رضا )ع(:بادمجان در فصل چیدن خرما، موجب هیچ بیمارى اى نیست .
ربی ارد كه واقعیت های تجنكته:باتوجه به روایت دوم  بادمجان در فصل خرماچینی چنین آثاری د

 نیز آن را تاییدمیكند.طبق روایات معصومین)ع(تجربه باالترین استاد است.
 )بدون رگهای آن(چغندر -36

امام صادق )علیه السالم (:خداوند، جذام را از میان یهودیان برداشت ، بدان سبب كه چغندر مى 
 ۴۶8.خوردند و رگ ها را بیرون مى كشیدند

السالم (:به بیمارانتان ، چغندر )یعنى برگ آن را( بدهید؛ چرا كه در آن درمان است امام رضا )علیه 
و هیچ بیمارى اى به همراه ندارد و هیچ عارضه اى در آن نیست و خواب بیمار را آرام مى سازد؛ اما 

 ۴۶۸كند.یاز خود چغندر بپرهیزید؛ چرا كه سودا را تحریک م
 حمد! عالقه ات به سبزى ها چگونه است ؟امام رضا )علیه السالم ( پرسید: اى ا

 گفتم : همه آنها را دوست دارم .

                                                           
 3۶۰13ح۶۸ص ۴۴كنزالعمال ج   ۴۶۴
 388ص ۸الكافی ج   ۴۶3

 39۶ص  ۴مكارم االخالق ح    ۴۶3

 33۰ص  3المحاصن ج    ۴۶۰

 ۴ح 3۸9ص ۸الكافی ج   ۴۶8

 ۰ح 3۸9ص  ۸الكافی ج    ۴۶۸
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ن مى روید و شفاى دردها در آ فرمود: اگر چنین است ، بر تو باد چغندر؛ زیرا بر كرانه هاى فردوس 
است . استخوان را درشت مى كند، گوشت مى رویاند و اگر نبود كه دستان گناهكاران به آن مى 

 از آن براى پوشش چند مرد، بسنده مى رسد، هر برگ 
 كرد.

 گفتم : براى من ، از دوست داشتنى ترین سبزى هاست .
 ۴۶1فرمود: خدا را بر این كه با آن آشنایى ، سپاس بگزار.

 خوردن نمک پیش و پس هرچیز -32
 پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:هر كس پیش از هر چیز و پس از هر چیز، نمک بخورد،

 ۴۶۶خداوند )عزوجل ( سیصد و سى نوع بال را كه كمترینش جذام است ، از او برمى دارد.
امام صادق )ع (:بنى اسرائیل ، )غذاى خود را( با سركه آغاز مى كردند و با همان نیز به پایان مى 

 ۴۶9بردند؛ و لى ما با نمک آغاز مى كنیم و با سركه به پایان مى بریم .
 ۴9۴اعتراف كرده اند كه شكر سم سفید است و ضررآن بیشتر از نمک است()دانشمندان غربی نیز 

 گاو و شیر )گوسفند(گوشت میش -35
امام صادق )علیه السالم (:هر كس در قلب یا بدن خود به ضعفى گرفتار آمد، گوشت میش با شیر 

رو رود، بدنش نیبخورد؛ چرا كه در این صورت ، هر بیمارى و عارضه اى ، از بند بند تن او برون مى 
 ۴9۴.مى گیرد و لثه اش استحكام مى یابد

 گوشت خامترک  -33
 امام باقر )علیه السالم (:پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (، از این كه گوشت ، خام 

                                                           
 3۴۴9ح331ص3المحاسن ج   ۴۶1

 ۴398ح ۰۴3ص ۴مكارم االخالق ج   ۴۶۶

 ۴3ح 33۴ص ۸الكافی ج   ۴۶9
 اخبار سراسری شبكه یک   ۴9۴

 ۴۴۴۰ح 3۰۰ص ۴مكارم االخالق ج ۴۶۴9ح 389ص 3المحاسن ج ۸۰طب االئمه ص   ۴9۴
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 خورده شود، نهى كرد و فرمود: تنها درندگان ، چنین گوشتى مى خورند. )گوشت را( هنگامى 
 ۴93.آتش، آن را دگرگون ساخته باشدبخورید كه آفتاب یا 

 خوردن گوشت ناشستهترک  -33
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:برادر عیسى ، از شهرى گذر كرد و دید كه مردمش رنگ 
چهره هایشان زرد و چشم هایشان كبود است . آنان از بیمارى هایى كه داشتند، نزد وى اظهار ناراحتى 

 كردند.
تان همراهتان است . شما هنگامى كه گوشت مى خورید، آن را ناشسته مى پزید، در گفت : )درمان

 حالى كه هیچ چیزى بدون نوعى جنابت ، از دنیا نمى رود(.
 ۴93از آن پس ، گوشت هاى مصرفى خود را شستند و در نتیجه بیمارى هایشان از میان رفت.

 مطلق)برای افراد سالم ممنوع است( ترک گوشت وگیاه خواری -31
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:بر شما باد گوشت ؛ چرا كه گوشت مى رویاند. هر كس 

 ۴9۰.گوشت را چهل روز واگذارد، بدخوى مى شود

به ابو الحسن امام رضا )علیه السالم ( گفتم : مردم مى گویند كه هر كس سه روز گوشت نخورد، 
 ود.بدخوى مى ش

فرمود: )دروغ گفته اند؛ اما هر كس چهل روز گوشت نخورد، خوى و بدن او دیگرگون مى شود؛ 
 ۴98.چرا كه نطفه در مدت چهل روز )از حالتى به حالت دیگر( تغییر مى یابد

نكته: خام خواری كامل قدرت درمانی فوق العاده شدید دارد اما سخت وپر هزینه ودارای عوارض 
درمان وبصورت كوتاه مدت مفید است ولی برای افراد سالم وبصورت مختصر است.پس برای 

طوالنی مدت توصیه نمیشود. چون در روایات زیادی غذا های پخته شده نیز توصیه شده است.اما 

                                                           
 3۴3ص ۸الكافی ج  ۴93 

 31۰قصص االنبیا ص  ۴93

 3۰3صحیحه االمام رضا)ع( ص  ۴9۰

 3۴9ص ۸الكافی ج ۴98
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شیوه رایج فعلی غذایی نیز غلط است یعنی الزم است عموم مردم غذای پخته را تقریبا  نصف كنند 
.مانند نان با انار یا نان با خربزه یا نان وخرما یا نان جو با سركه یا نان وغذای خام را دو برابر كنند

 وسبزی وپنیر یا نان با عسل وارده وشیره انگور و...
 استخوانو نرمه  خوردن مغز -30

پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:بدان امت من ، كسانى هستند كه مغز استخوان را مى 
 ۴9۸خورند.

 ۴91مه سر استخوان پرندان را نخورید، زیرا سل می آورد.وفرمود: نر
 شیر گوسفند  و بجای گوشت گاو  شیر گاو  گوشت گوسفند و -19

پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:گوشت گاو، درد است و شیرش ، درمان ؛ اما گوشت 
 ۴9۶گوسفند، درمان است و شیرش ، درد.

بیماری ال عالج میشود.علمای قدیم گوشت گاو هفده ابو علی سینا میگوید: گوشت گاو موجب 
مصرف نمیكردند.عارف واصل كشمیری میفرماید: رعایت نكردن تغذیه اسالمی، مانند مصرف 

 مكن است باعث سلب آن از سالک شودبعد از باز شدن چشم برزخی، م گوشت گاو یا پنیر،
 جای مرغگوشت جوجه سنتی ب -11

در حضور عمر، از گوشت ، یاد شد. عمر گفت : خوش ترین گوشت ، گوشت مرغ است  
.امیرمومنان )علیه السالم ( فرمود: نه ؛ مرغ ها خوک هاى پرندگان هستند. اما بهترین گوشت ، گوشت 

 ۴99جوجه تازه از تخم در آمده اى است كه تازه برخاسته یا نزدیک است كه برخیزد.
  رمون رشدوآمپول ه سهمرغ مصرف میكند.اگر هر مرغ   هجدههر ایرانی بطور میانگین ساالنه 

                                                           
 8طب النبی )ص( ص ۴9۸

 3۸۰ص ۴8كنز العمال ج ۴91

 1طب النبی ص  ۴9۶

 ۴۶8۴ح3۸1ص3المحاسن ج3ح3۴3ص ۸الكافی ج  ۴99
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آمپول شیمیایی مصرف میكند.یكی از علل  پنجاه واكسن  دریافت كند یعنی هر ایرانی حدود  و
رمونی وشباهت مردان به زنان وبرعكس وبلوغ زودرس وطالقها و..مصرف مرغ وگوشت وغذای ه

 وصنعتی است
زنان ومردان در قیافه وافكار وشغل و..جای هم را عوض كرده اند.كه خانواده ها را ویران كرده 

 ده اند ومردها ریزش مو دارند و..است.زنان سبیل وریش و مو در آور
  ماهیممنوعیت  -12

 3۴۴پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:)پیوسته ( خوردن ماهى ، بدن را از میان مى برد.
 291شربت امام رضا علیه السالم )باقری(بادرمان همه بیماری ها  -16

براساس سفارش امام رضا علیه السالم اگر دم كرده زیر را در روزهای اول و دوم و سوم هر ماه قمری 
تهیه كرده و میل كنید به خواست خدا در آن ماه از بیماری ها مصون می مانید: پوست هلیله زرد+ 

 رازیانه+ شكر سرخ
این ها را به نسبت مساوی با هم مخلوط كرده یک قاشق از آن را در یک قوری عرق رازیانه ریخته 

 دم كنید.
توجه داشته باشید كه در پاییز و زمستان، رازیانه را از مخلوط فوق حذف و مسطكی را جایگزین آن 

 كنید. كنید. در روز های اول، دوم و سوم هر ماه قمری هر روز یک استكان از آن میل
 اگر در این روزها موفق به تهیه آن نشدید در روزهای دیگر نیز می توانید این شربت را تهیه كنید.

این شربت را تهیه كرده همیشه در منزل داشته باشید. شیوه تهیه آن را به دیگران نیز آموزش داده و 
 بدهید.گاهگاهی نیز به عنوان سوغات و هدیه یک شیشه كوچک از آن را به دیگران 

متاسفانه در بسیاری موارد ما از فرهنگ غنی و سرشار اسالمی خود فاصله گرفته ایم و این به جهت 
 خودباختگی در برابر فرهنگ غرب است. وبی خبری از ذخایر خود 

                                                           
 ۴1۴8ح ۰3۴ص ۴الفردوس ج  3۴۴
 .۴۴۴صفحه  طب اصول گرای  3۴۴
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 292عسل و درمان بیماری ها )دریایی( -12
و  ضمن نقل آیاتجایگاه عسل درمانی در طب النبی در نسخه های كاربردی تشریح شده است و 

 روایات مستند می گویند:
آیاتی از  قرائت»پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم، هنگامی كه عسل می خوردند، می فرمودند، 

 3۴3«قرآن كریم و جویدن كندر، بلغم را از بین می برد.
 3۴۰«هم چنین پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم، عسل را بسیار دوست می داشتند.»

 3۴8«.عسل شفاست»و نیز می فرماید: 

 3۴۸«عسل درمان نفخ و تب است.»و نیز فرموده اند: 

 3۴1«بوی خوش، عسل، نگاه كرده به سبزه و سواری نیز آرامبخش است.»و می فرماید: 

 3۴۶«برای تقویت حافظه عسل بخورید.»و فرموده اند: 

ظه را فراموشی را از بین می برد و حافپنج چیز، »پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرماید: 
 3۴9«تقویت و بلغم را درمان می كند: مسواک زدن، روزه گرفتن، قرآن خواندن

  Helicobacterاز سوی دیگر پژوهشگران تحقیقی درباره تاثیر عسل طبیعی روی باكتری )
Pylori آزمایش )دیش ( كه علت التهاب معده است، انجام داده اند. نتیجه آزمایش ها در ظروف

 در توقف رشد این باكتری موفق بوده است. %3۴دوپتری( نشان داده است كه عسل با غلظت 

                                                           
 .3۰9كتاب عسل صفحه   3۴3
 .9۶، صفحه 38وسائل الشیعه، ج  3۴3
 .9۶، صفحه 38وسائل الشیعه، ج  3۴۰
 .3۸8،ص۴۸مستدرک الوسایل، ج 3۴8
 .3۸1،ص۴۸مستدرک الوسایل، ج 3۴۸
 .3۸1،ص۴۸مستدرک الوسایل، ج  3۴1
 .31۴،ص۴۸مستدرک الوسایل، ج 3۴۶
 389ص ۸مكارم االخالق ج 3۴9
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در سال های اخیر، و در راستای شناخت بهترین انواع عسل طبیعی غیر پاستوریزه كه روی باكتری 
ین آنها عسلی رتاثیر گذارند، تحقیقاتی در نیوزیلند انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است كه بهت

 ( است. Honey Manukaبه نام عسل مانوكا )

 البته بهترین انواع عسل همان عسل طبیعی است كه با دست ساخته نشده باشد. 

د می شولی آن عسل های تجارتی كه در یک كشور تولید شده به ویژه عسل اقاقیا اگر طبیعی با
 ژه دیابت باشد.بیماری ها به ویتواند، به خواست خدا یک غذای مفید و موثر برای 

هم اكنون مطالعات و تحقیقات علمی كه هدف آنها اثبات فواید عسل است، در سراسر جهان در 
 موده و نه تمام فوایدآنرا.نحال انجام است.البته این تحقیقات بخشی از فواید عسل را كشف 

عسل خالص در  نوشیدن»( می گویند Honey & Healthپروفسور كروفت در كتاب خود )
همه حال، مفید و نافع است، و بر فرض كه آنرا مفید ندانیم، ضرری هم نخواهد رساند. به ندرت 

 «.غذایی پیدا می كنیم كه این گونه توصیف شده باشد
  پرهیزات عمومی -15

 پرهیزات عمومی )كردافشاری(
انواع روغن های نباتی و مایع، انواع كره های گیاهی و مارگارین، انواع آبمیوه ها )كارخانه ای(، 
انواع مواد خمیری و حجیم )ماكارونی، الزانیا، رشته های صنعتی و..(، انواع مواد مخدر و دخانیات 

ه ونز، كچاپ، گوج)سیگار و.. (، انواع نوشیدنی های گازدار )نوشابه، دلستر و...(، انواع سس )مای
فرنگی و كارخانه ای، انواع ساندویچ پیتزا، خمیر وپنیر پیتزا، انواع فراورده های گوشتی )سوسیس، 
كالباس، همبرگر، كباب لقمه و...(، انواع تنقالت مصنوعی )پفک، چیپس، آدامس، شكالت و 

 شكر مصنوعیكاكائو، اسنک، نوشمک، یخمک و...، قند، شكر مصنوعی و هرآنچه در آن قند و 
به كار رفته است، انواع شیرینی جات قنادی، بیسكوییت و آب نبات، انواع نان های سفید )فانتزی و 
نان هایی كه دارای آرد نول میباشد(، مرغ و تخم مرغ ماشینی، كشک كارخانه ای، رب گوجه 

تی، یخ و نعفرنگی كارخانه ای، سركه، آبغوره و آبلیموی كارخانه ای، انواع كمپوت و كنسرو ص
آبی كه یخ در آن ذوب شده باشد، آب نارنج جوشیده شده در غذا، انواع بستنی و فالوده صنعتی، 
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چای سیاه و غلیظ، خوردن غذاهای پرچرب، برنج آبكشی، انواع غذاهای آماده، انواع نوشابه های 
ژه كسانی یالكلی، انواع میوه جات غیر فصلی، گوشت گاو )گوشت گوساله كمتر استفاده شود بو

كه دارای طبع سرد میباشند(، میوه جات و خیار و گوجه گلخانه ای، سرخ كردن، خوردن غذاهای 
مختلف روی هم، خوردن نمک زیاد، انواع غذاهای شور )خیارشور، ماهی دودی و كارخانه ای، 

بنی لانواع ترشیجات كه با سركه های صنعتی تهیه شده باشند)كارخانه ای(، انواع فراورده های 
پاستوریزه )ماست، شیر، خامه، سرشیر، پنیر و دوغ(، آب جوش )اگر زیاد و مرتب استفاده شود(، 
كشمش و زرشک تیزابی، خوردن غذاهای مانده، بیات و فریز شده، استفاده از زود پز، سرخ كن، 

هوه، دار )قمایكروفرو، انواع ادویه جات تند )مرتب و زیاد(، غذاهای رستورانی، انواع مواد كافئین 
نسكافه و...، استفاده از لوازم بهداشتی آرایشی و رنگ موی شیمیایی غذاهایی كه اجتماعشان با 
همدیگر ممنوع است لبنیات )شیر و ماست و...( با گوشت سفید )مرغ، ماهی و..، تخم مرغ و ماهی 

، نقرس، به حسب اختالف در مزاج انسانها، احتمال حدوث امراضی همچون جذام)خوره(، فالج
بواسیر، قولنج، درد دندان و امراض رطوبتی خواهد شد. سركه و حلیم، لبنیات و ترشیجات )باعث 
انجماد شیر در معده می گردد(، پنیر و ماست چكیده، پنیر و بادام، سركه و عدس و یا سركه و ماش، 

ل، ربزه و عسسركه و ماست، ماست و ترب، شیر برنج و سویق)آردگندم(، انار و حلیم)هریسه(، خ
خربزه و مویز و یا خربزه و انبه، كله گوسفند و انگور، خوردن اغذیه گرم و سرد با هم، خوردن 
غذاهایی كه دارای طبیعت سرد هستند با همدیگر، خوردن غذاهایی كه دارای طبیعت گرم هستند با 

 .همدیگر، خوردن غذاهای نفخ آور به همراه اغذیه نفخ آور
ر روی غذاهای قبلی ممنوع است خوردن سركه بعد از برنج، غذاهای نفخ خوردن غذاهایی كه ب

آور، لزج ،گس، لطیف )ماهی، شیر و هندوانه( و سنگین به ترتیب بر روی غذاهای نفخ آور، لزج، 
گس، لطیف و سنگین خورده شده، آشامیدن آب سرد بعد از غذاهای گرم و یا بعد از استحمام، 

ها خصوصا میوه های سرد مانند خربزه و هندوانه باعث تولید دن میوهآشامیدن آب سرد بعد از خور
سم در بدن می شود، آشامیدن آب گرم بعد از غذای شور، آشامیدن آب سرد هنگامی كه معده 
خالی باشد مثال ناشتا، خوردن ترشی بعد از شیرینی، آشامیدن آب سرد بعداز ورزش و ریاضت و 
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دوانه بر روی آب گوشت و گوشت ها باعث سنگینی و حدوث حركات سنگین، خوردن خربزه و هن
امراض متعدد می شود، آشامیدن آب سرد و بالفاصله خوابیدن، آشامیدن آب بالفاصله پس از صرف 
غذا خصوصا در سردمزاجها، آشامیدن آب در هنگام غذا خوردن، آشامیدن آب سرد بدون توقف 

ن جمله: اگر سردی آن به قلب برسد به علت انطفاع زیرا احتمال دارد امراض متعددی رخ دهد از آ
حرارت غریزی احتمال سكته خواهد بود، اگر به كبد برسد موجب بیماری استثقاء خواهد بود، اگر 
سردی آن به مغز برسد موجب استرخاء و سستی اعضا )ام اس( خواهد بود، اگر سردی آن به آالت 

عضای مذكور خواهد شد. آشامیدن آب بعد از تنفس و صوتی برسد باعث اختالل در عملكرد ا
خوردن غذاهای ترش، شیرین و خوردن ادویه اسهال آور، آشامیدن آب سرد بعد از غذا و بعد از 

 شیرینی ها باعث آسیب رساندن به دندانها و افتادن زودرس آنها می شود.
 
 
 
 
 

 عمومی داروی مهم و چند غذا و روش تهیه :نهمبخش 
 

 بو دونپی بو ن دنبه طرز تهیه روغ-1

عدد پیاز خرد شده و یک لیوان گالب و  سهچرخ كرده،  (پی یا مخلوط این دویا دنبه )كیلو  پنج 
م توانید طعمی ؛لیوان ماست و یک عدد به خرد شده را ذوب كنید دوكمی هل و اندكی دارچین و 

ه گرفته شود. دنبپی و یا تغییراتی در تركیب ایجاد كنید تا بوی  .های دیگری اضافه كنیددهنده
ردن بهتر است چند بار در حجم كم تهیه كنید تا قلق بی بو كدنبه را تغییر دهید.پی و توانید مقدار می

را بدست آورید.چون بوی روغن ها متفاوت است.ولی این بو كامال حذف میشود.طوری كه میتوانید 
 بپزید بدون اینكه بویی بماند. تخم مرغ یا برنج
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نكته:برای تهیه روغن ارزان میتوانید روغن اعضای درون شكم گاو كه غالبا بسیار ارزان وحتی گاهی 
دور ریز میشود ودر برخی مناطق جغول بغول درست میكنند استفاده كنید.این روغن مثال در 

 مان قابل تهیه است.آذربایجان شرقی شهرستان مرند با قیمت كیلویی حدود هزار تو
 روش طبیعی پاستوریزه کردن شیر -2

بدون مادة  پر چرب،سنتی  ازگاو باشد.و ولبنیات بهتر است كره را باید از ماست تهیه كرد. پنیر
ک سنگ تمیز یروی كرد. اگر نباید زیاده ولی ،باشد غذایی. لبنیات حتماً باید در برنامه باشدشیمایی 

 شود. شود. با این روش شیر پاستوریزه میمی ، به سرعت شیر داغ یاندازیدب خیلی داغ درون ظرف شیر
 چند سس طبیعیروش تهیه  -6
 مواد زیر را در مخلوط كن، مخلوط نمایید تا یک مایع غلیظ ایجاد شود.  

 ؛استكان آبلیمو یا آبلیمو ترش تازهیک 

 ؛لیوان روغن زیتونیک  

 ؛قاشق ارده یک 

 ؛قاشق نخود پخته شدهده  

 ؛حبه سیر )یا یک حبه( دو 

 كمی نمک + كمی فلفل + مقداری آرد نخود برای تنظیم غلظت سس. 
ما باشد. آن مطابق میل ش همی توانید تركیب را كمی تغییر دهید یا موارد مجاز را اضافه كنید تا مز

 توانید رب انار یا رب گوجة خانگی اضافه كنید. برای قرمز شدن سس می
 حلیمطرز تهیة  -2

هل و گالب و  ،دارچین ،گرم، گندم پوست كنده یک كیلو، نمک 38۴گوشت گوسفند یا شتر 
عرق بیدمشک )برای طعم دادن(، روغن زیتون چند قاشق، همه موارد را در یک قابلمه مسی بریزید 
و آن قدر بپزید و هم بزنید تا اجزای مواد در هم حل شود و لعاب بیاندازد، بعد از پختن كمی 

ستخوان می توانید قلم گوسفند یا ا شكر طبیعی و آب زعفران اضافه كنید تا خوشمزه شود. ،رچیندا
 )تركیب قابل تغییر است(.شتر و جو هم اضافه كنید 
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 چند نوع بستنی طبیعی  -5
چند میوه )به دلخواه( پوست كنده و خرد نمایید + كمی عسل + كمی پودر پسته یا سایر مغزها + 

ها هندهتوانید برخی طعم دل + یک قاشق ثعلب + كمی گالب یا عرق بیدمشک مینصف قاشق وانی
 مانند پودر نارگیل و... را هم اضافه نمایید. 

دقیقه در  3۴ .آیددست ه همه را مخلوط كنید و آن قدر هم بزنید كه یک مایع غلیظ یكنواخت ب
گالبی و... را  توانید سیب، موز،یم .فریزر بگذارید و سپس بیرون بیاورید تا یک بستنی تهیه شود

 .روی نكنیدزیاده، استفاده كنید ولی سعی كنید
 روش تولید شربت آهن و مس و آب فلزات -3

های بیماری در زمان ماست، چرا در قدیم گاهی زنان ترین مشكالت و زمینهكمبود آهن از رایج
آورند را نداشتند. یكی از به زور می فرزند ۰بیش از ده فرزند داشتند و مشكل زنان زمان ما را كه 

همه كند. اینعلل در ظرف است. پزشكی جدید با قرص و شربت آهن، در حق بشر ظلم بزرگ می
ها را كند ذهن و بیش شود؟ بچهخورند پس چرا باز هم كمبود آهن جبران نمیقرص و شربت می

را  یک تكه آهن آبدیده یا چدن كند و... بایدكند، اعصاب و كبد را تخریب و ضعیف میفعال می
درون ظروف غذا بیاندازیم و ظروف را هم مسی كنیم و غذاهای آهن دار مانند سیب و عسل و... 

 بخوریم تا طعم سالمتی و نشاط را بچشیم. 

 ها و سردردها و... زیاد شده؟ به وضع مردم نگاه كنید چرا اینقدر سرطان و سكته

 شوند و چكش خورده باشند.  ظروف مسی حتماً باید قلع اندود

 در ظروف لعاب دار نیز باید از سالم بودن لعاب و روی نداشتن آن مطمئن شد.

روش تولید شربت آهن و مس و سایر فلزات: اگر تكة آهنی مانند نعل اسب تازه را روی شعلة داغ 
هن و آ سرخ كنید و قبل از سرد شدن داخل آبی كه در ظرف مسی است بیاندازید، به شدت یون

شود، یا اگر یک سماور مسی تهیه كنید و یک تكه آهن درون آن بیاندازید و یون مس تولید می
 برای غذاها از این آب استفاده كنید، كمبود مس و آهن نخواهید داشت، انشاء اهلل.
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 پودر ماءالجبن روش تولید -3

 پودر ماءالجبن)كردافشاری( روش تولید
لیوان از مجموع عرقیات كاسنی+ بید + خارشتر را در ظرفی ریخته و گرم  ۴تره +لیوان عرق شاه 

الجبن را در هر لیوان حل كرده قاشق غذا خوری از پودر ماء ۴لیوان ریخته و  3كرده، سپس آن را در
دم بزنید ق بعد از خوردن هر لیوان كمی.و صبح ناشتا به جای صبحانه به صورت گرم گرم میل نمایید

ساعت( حد االمكان چیزی میل  3تا عرق كنید و سپس لیوان بعدی میل شود. و تا ظهر)حداقل 
قاشق رسانده  ۸قاشق غذاخوری پودر ماءالجبن را به  3نشود.مقدار دارو را به مرور زمان اضافه كنید. )

گرم تمبر  3۴روز،  3ای های پوستی و اخالط سوخته، هفتهبرابر نمایید.در بیماری 3و عرقیات را نیز 
 ها با عرق گزنه، شنبلیله و برگ گردو و... مصرف شود.هندی میل شود.در دیابتی

 های چربی و فشار و كلسترول، با عرقهای اعصاب، با عرقیات مفرح میل شود.در بیماریدر بیماری
 شوید و برگ زیتون و... مصرف شود.
د مصرف شربت سكنجبین بزوری یا عنابی یا شربت كبتوان با برای پاكسازی بهتر پوست و كبد می

ی های قلبدر بیماری ها با عرق رازیانه + بومادران مصرف شود.ها برای تنظیم هورموندر خانم شود.
 با عرق كیالک و عرقیات مفرح مصرف شود.

 طرز تهیه داروی تنقیه -1
لیوان باقی  3 ی شعله مالیم(، تالیوان آب بجوشانید )رو 3قاشق غذاخوری از پودر تنقیه را در  3

قاشق  3تا  3قاشق غذاخوری صابون گل ختمی رنده شده و  3الی  3بماند. بعد صاف نموده و 
قاشق  8/۴غذاخوری روغن بادام شیرین اضافه كرده و تنقیه نمایید. )برای كودكان پودر تنقیه 

قاشق غذاخوری،  ۴بماند، صابون هم لیوان  ۴لیوان آن بخار شود و  ۴لیوان كه  3غذاخوری و آب هم 
 قاشق غذاخوری مصرف شود.( 8/۴الی ۴روغن بادام شیرین 

 ی خام  روش تهیة انواع مربا -0
سیب، هویج، آلبالو، به، گالبی و... را رنده كنید و با عرق بیدمشک و كمی پودر بادام یا نارگیل  

 مربا درست كنید.  یا شیرة انگور، و... و كمی عسل
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 خام ش تهیة نانرو -19
یر نمایید و بعد با اضافه كردن پودر مخ ،چرخ كرده ،ها را مخلوط كنید و در دستگاهانواع جوانه

باید خیلی ولی ن ،در زیر آفتاب گرم كنید تا اندكی سفت شود یدر یک سین ،مغزها و روغن زیتون
جات و ید انواع سبزیبعد روی آن یک نایلون بكشید و در یخچال نگه دارید. می توان ،سفت گردد

ها و روغن زیتون یا كنجد و پودر مغزها و نارگیل جات را با هم مخلوط كنید و انواع جوانهسیفی
اضافه نمایید و كمی آب لیموترش تازه بزنید و همه اجزاء را ریز كنید و با نان تهیه شده میل نمایید. 

 .توانید تركیب را تغییر دهیدهای مختلف میبرای وعده

 ی خامحلوا دروش تولی -11
ز این شیره انگور یا تركیبی ا ،توت ،انواع كشمش ،عسل ،اگر در تهیة نان كه توضیح دادیم، خرما 

توانید برای طعم دادن از پودر نارگیل، دارچین شود. میكنید تبدیل به یک حلوا می اضافهمواد را 
  .و... استفاده كنید. اگر خیلی سفت شد با كمی عرق بیدمشک یا گالب نرم نمایید
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 بخش دهم: میوه های قرآنی

 
 خرما-1

هر كس در یک روز »بار در قرآن )خرما و نخل( آمده است. در روایات آمده كه:  3۴خرما حدود 
عدد  هفتهر كس صبحانه » 3۴۴.«زندشیطان در آن روز به او ضرر نمی ،خرمای عجوه بخورد هفت

  3۴۴.«گذاردخرمای عجوه بخورد، سم و ساحر در وی اثر نمی
 3۴3.«مداردوست دارد، دوست میرا كسی را كه خرما » فرمودند: (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر اكرم

مواد قندی و معدنی مفید است و دارای پتاسیم،  ،ویتأمین مهم پنجمادة حیاتی و  سیزدهخرما دارای 
اهل فكر و سرد ، برای دانش آموزان  ،مصرف خرما در دوران بارداری فسفر، كلسیم و... است.

 از اهمیت مضاعفی برخوردار است.ا همزاج
كند، كمر را قوی و محكم شیطان را دیوانه میخرما »: فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر اكرم

سان شود، انكند، وسیلة نزدیكی به خداوند میقوة جماع را زیاد میو چشم و گوش  هگرداند، قومی
برد، دهان را خوشبو كند، درد را از بین میدارد، غذا را هضم میرا از شیطان و وسوسة او دور نگه می

 3۴3.«كندمی
گذارد انسان احتیاج به دوا پیدا ست و نمیا خرما بخورید كه در آن شفا»: فرمود (لیه السالم)ععلیامام 
 3۴۰.«كند

خواهد بخورد رطب یا اولین چیزی كه می ،چون زنی بزاید»: فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صرسول خدا

                                                           
 .839، ص 3. محاسن، ج  3۴۴

 .9، ص 3. امالی طوسی، ج  3۴۴

 .۴93. مكارم االخالق، ص  3۴3

 .۴۴1، ص ۴1. وسایل الشیعه، ج  3۴3

 .۴۸۶. مكارم االخالق، ص  3۴۰
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خرما باشد چون اگر چیزی از آن افضل بود خداوند به حضرت مریم در وقت زاییدن حضرت 
 «.نموداطعام می (لیه السالم)ععیسی

كایات و ح یمصرف خرما بوده است و خیل (لیهم السالم)عو ائمه (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر یدر سیرة غذای
 روایات در این مورد داریم. 

ضد سرطان، دارای انواع  ،فواید خرما عالوه بر اصالح مزاج غذاهای سرد، بسیار است، خونساز
ها مناسب است كه برای غالب مزاج ،عدد در روز هفتامالح معدنی و... است حدود  ویتامین و

 یمصرف كرد. ول مرغ یا شیرخرماتخمهمراه همراه ارده یا  ،جای قند و یا به صورت حلواه توان بمی
 كرد.  یرونباید زیاده .توانند كمتر مصرف كنندافراد گرمتر می

چه می خورید، كه كارهای فكری و بدنی سنگین را همراه با نشاط از استاد خیر اندیش پرسیدم، شما 
و بهتر از جوانها، انجام می دهید؟ گفتند: از بیشترین غذاهای پیامبر)ص( خرما بود و برای كسانی كه 

 كارهای الهامی و فكری و تربیتی دارند، خرما ضروری است.
 انگور -2

است و به لحاظ علمی نیز مانند یک داروخانة طبیعی اشكال متفاوت آمده  هبار ب دهدر قرآن بیش از 
روایات نیز با عبارات بزرگی توصیه شده  است و سرشار از ویتأمین، قند ساده و امالح و... است و در

عصب را محكم،  3۴8است. در روایات داریم كه بهترین طعام شما نان و بهترین میوة شما انگور است.
 3۴1كند.غصه را رفع می 3۴۸كند از بهشت نازل شده است.میناراحتی را نابود و نفس را پاک 

ها، درمان جوش ها و دفع اسیداوریک و رافع یبوست، تصفیه كنندة كلیهانگور الیروبی كنندة رگ
طان، كشی، ضد سرآور، میكروببخش، اشتهاجوانی، زیبا كنندة پوست، ضد سرماخوردگی، آرام

 . آور حقیقی استدن پتاسیم طبیعی، بسیار شادیدلیل دارا بوه است. ب موجب تناسب اندام
مصرف آن با نان یک وعدة غذایی كامل و بسیار مفید و عالی است. انگور یک مسكن قوی طبیعی 

                                                           
 .۴3۶ . طب النبی، ص 3۴8

 .3. وسائل وافی، ج 3۴۸

 .38۴، ص ۸. الفروع من الكافی، ج 3۴1
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، ها و كمبودهای روانی مانند افسردگیبیماری ،خونیكم ،است و برای درمان ضعف سیستم عصبی
 وسواس و كم نشاطی و... بسیار مفید است.  ،ترس، عصبانیت

ی است، های عفونآغاز سرما و بروز برخی بیماری، نشاطیدر فصل پاییز كه فصل دلتنگی و كم
 بنماید. رفع ها را آفریده تا این مشكلآنرا شود كه خداوندگار عزیز، انگور تولید می

زه و د هر روز به طور مستمر انگور تاشوبرای كسانی كه مشكالت عصبی و روانی دارند، توصیه می
 اگر نشد كشمش شسته شده بخورند، خیلی عالی است.

 انگور نیز فواید بسیار زیادی هآبغوره، مویز و كشمش، روغن هست ،های انگور مانند، غورهفرآورده
 دارد. 

یک  قاشق سركه سیب یا انگور را در نصفها : اگر شببرای بیدار شدن بر نماز شب و صبح
 توانند برای نماز شب بیدار شوند. می تر قاشق عسل میل كنند، با نشاط

ورت را ص+ عسل(  سركه)هر روز یک مرتبه با پنبة آغشته به  برای زیبایی و طراوت صورت:
 های مختلف و قوانین كلی كتاب نیز خیلی مفید هستند. د، البته ماسکهیماساژ د

 هیاهی است و فواید زیادی دارد. روغن مالی با هستبرگ مو )درخت انگور( نیز جزء داروهای گ
 انگور و حتی خوردن آن مخصوصاً برای كوفتگی و خستگی عضالت خیلی مفید است.

ر مربا توان به عنوان شیرینی دمی ،شیرة انگور نیز فواید انگور را دارد و عالوه بر مصرف مستقل آن
 وان یک وعدة غذایی مستقل همراه كره میل نمود. كه با نان به عنو كیک و... استفاده كرد. یا این

  و روان و روح و... برای اعصاب، كلیدی و خیلی مهم انگور یک داروی تقریباً جامع
ن در میان رسد و مبهار امت من در فصل خربزه و انگور فرا می» :فرمود (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر اسالم

  .«را دوست دارم دوها این میوه
 هع كنندگانه، دف چهارهای مزاج هخون سالم، تعدیل كنند هست. تولید كنندا هااز بهترین میوهانگور 

وردن سینه و ریه است. البته خ هبلغم و سمومات خون و بدن، اصالح كنند ،خلط سوخته ،مواد سودایی
ست بعد از آور است. بهتر اانگور و نخوردن پوست آن دارای ضررهایی از جمله بر معده و نفخ

 روز صبر شود و بعد انگور میل شود. دوچیدن از درخت، 
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های كهنه و سردی بدن، رافع ترشی خون، دافع سموم بدن، مقوی قلب مانع نرمی ملین، رافع تب
ها و اقچ هبدن، معالج زیادی كلسترول و صفرا، الغر كنند هخونی، رافع اوراستخوان، مصلح كم

سیب، زیبا كننده و نرم كنندة پوست، ادرارآور و  هغدد مخصوصاً غدمفید بر  ،الغرها هچاق كنند
شیر  هس، بسیار مفید بر كودكان، اضافه كنندركلیه و كبد، معالج نق ،مثانه ،مفید بر مجاری ادرار

ها، مفید بر تشكیل سرم خون، عامل تقویت عمومی و كاهش خستگی و ضعف، دارای خواص خانم
سریع الهضم و سریع الجذب، پر انرژی و كثیر الغذا، مفید بر تمام طبایع و رادیواكتیو خیلی مفید، 

بچه و بزرگ )به جز چند  اعم ازاند و همه افراد های حامله و كسانی كه عمل جراحی كردهخانم
 بیماری خاص( مفید است. 

 اسهالبرای درد مفاصل، روماتیسم، انسداد مجرای طحال و كبد، ورم امعاء، یبوست، سوء هضم، 
مثانه و چندین بیماری دیگر مفید است. فواید زیاد دیگری از جمله در  ،خونی، بواسیر، سنگ كلیه

  .ها، مواد معدنی، عناصر و فلزات الزم استانگور سرشار از انواع ویتأمین .روان و فكر نیز دارد ،روح
ن مواد و برای تأمی كسانی كه به دلیل بیماری یا وضعیت خاص از مصرف انگور نهی نشده باشند،

 ههای بدن مخصوصاً سیستم اعصاب، در یک دورهای بدن و كمک به همه اعضاء و سیستمویتأمین
توانید با نان می .گرم انگور میل نمایند3۴۴چند ماهه كه انگور در بازار موجود است هر روز حدود 

عدد مویز برنامه  3۴مصرف روزانه  البته حتماً انگور را بشویید. .به عنوان یک وعدة غذایی میل نمایید
نگور، ها، شیرة انگور، هسته اهای انگور مانند: آبغوره، كشمشسایر فرآورده همیشگی و ثابت است.

ای هستند. مخصوصاً كسانی كه ضعف اعصاب العادهروغن هستة انگور دارای خواص زیاد و فوق
گور به عنوان یک راه كار بسیار ویژه و دارند )عموم مردم( باید به مصرف انگور، مویز و شیرة ان

 بسیار مفید، )حتماً و حتماً( توجه كنند.
 زیتون -6

بار در قرآن آمده و با كلمه شجرة هفت كند و حدود در قرآن خداوند متعال به زیتون قسم یاد می
ن اند و اولیدر حق آن دعا كرده )علیهم السالم(مباركه نیز آورده شده است. تنها درختی كه همه انبیاء

سرشار از انواع ویتأمین و امالح معدنی فسفر، گوگرد، كلسیم،  ،درختی كه بعد از طوفان نوح روییده
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 پتاسیم و... است. 
لی اهلل )صترین غذای رنگارنگ بر رسول خدامحبوب» در اهمیت زیتون فرمودند: (لیه السالم)عامام صادق

 .«ستا سركه و زیتون بود كه غذای انبیا (علیه وآله وسلم
 ،اثر شدن مسهل و افزایش مشكل یبوست داردهای شیمیایی مضراتی مانند بیمصرف مستمر مسهل

 ودولی زیتون از بهترین عوامل اصالح و پیشگیری یبوست است. مخصوصاً اگر به صورت ناشتا 
ی دیگر هاسركه یا برخی طعم دهنده توان آن را باقاشق نوشیده شود. برای مشكل بوی زیتون می

 خنک و تاریک نگهداری شود.  ،روغن زیتون باید در جای خشک .مخلوط كرد
ها را برد، پیكند، بلغم را از بین میزیتون بوی بد دهان را پاک می»فرمودند:  (لیه السالم)عامام رضا

 3۴۶.«كندبرد و خشم را خاموش میكند، مرض را میمحكم می
 . «بردزیتون باد بدن را از بین می»: فرمود (لیه السالم)عامام صادق

 و پاكان است. )علیهم السالم(زیتون و روغن زیتون در روایات زیادی توصیه شده و غذای انبیا

 انار  -2
 (لیه السالم)ععلیامام ها معرفی شده است. د میوهیچند بار در قرآن آمده و در روایات به عنوان سانار 

 روشنگر نفس است و ،حیات قلب ،ای از انار زمانی كه در معده مستقر گردید... هر دانه» فرمودند:
 3۴9.«كندهای شیطان را تا چهل روز ضعیف میوسوسه

  «.دهدبه فرزندانتان انار بخورانید كه بر جوانی آنان سرعت می»فرمودند:  (لیه السالم)عامام صادق
را به حالت اعتدال در آورد: انار سورانی، خرمای  ومزاج چیز است كه طبیعت چهار»اند: و نیز فرموده

 اعتدال مزاج برترین درمان طبی است..«پخته، بنفشه و كاسنی
خونی، و كلسیم و پتاسیم، مواد آلی و... است برای كم C ،1B ،2Bهایی مانند سرشار از ویتأمین

ترین از بهترین و كم هزینه آور، رفع كرم روده و پاک كنندة معده و... است.نشاط ،ضعف اعصاب
 های اصالح انواع مشكالت خونی است. راه

                                                           
 .3۴۶. مكارم االخالق، ص  3۴۶

 .۸3۸. خصال ، ص  3۴9
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 انجیر -5
شبها از »فرمودند: و كند و بر باد قولنج مفید استها را نرم میخوردن انجیر روده»اند: فرموده (لیه السالم)ععلیامام 

 33۴.«آن كم بخورید
كند، موی را برد، استخوان را محكم میانجیر بوی بد دهان را می»: فرمود (لیه السالم)عامام رضا

 33۴.«برد تا جایی كه با آن احتیاجی به دوایی نباشدرویاند، درد را میمی
 كند و مو را تقویتبرد و استخوان را محكم میانجیر بخارات را از بین می»: فرمود (لیه السالم)عامام صادق

واهد هر كس بخ»در حدیثی آمده: برد تا جایی كه احتیاجی به دوا نداربیماری را از بین می كند ومی
 333.«دلش رقیق و نرم شود همواره انجیر بخورد

ها برای زخم معده است. انجیر دارای مخلوط عسل خوب با انجیر )به طور مساوی( از بهترین درمان
 عدنی، فسفر، كلسیم، آهن، مواد قندی و... است. ها، امالح، مواد مدیاستازهای مختلف، ویتأمین

 

                                                           
 .88۰، ص 3. محاسن جلد  33۴

 . همان. 33۴

 .۴9۶. مكارم االخالق، ص  333
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 اصالح اعمال: فصل دوم
 

دركتب ومنابع فعلی طب سنتی اسالمی تدابیر الزم برای قسمت كوچكی از اعمال انسان را می 
حمام،جماع،خوردن ونوشیدن و..ولی این دیدگاه بسیارناقص است.دیدگاه صحیح آورند.مانندتدابیر 

است كه تدابیر وتوصیه های الزم برای همه اعمال انسان تدوین وآموزش داده شود.مانند تدابیر  این
شغل)صدهاشغل داریم كه هریک تدابیر ویژهای دارد(،مطالعه وعلوم[،تربیت 

وپرورش تک تک محصوالت  كشاورزی وكشاورزانفرزند،زناشودی،عبادت،مسكن اسالمی،
،مدارس ومعلمان ودانش وپرورش تک تک دام ها وطیور ،دامداری ودامدارانكشاورزی

،سیاست وسیاست )سپاهی وارتشی وانتظامی ودریایی وهوایی وزمینی(آموزان،جهاد وجهاد گران
آن می پردازند.طب مداران،صنعت وصنعت گران وصد ها عمل وعامل دیگر كه اصناف انسان به 

 دارد كه برای سالمت جسم وروح الزم است.مال انسان توصیه های مفید اسالمی برای همه اع
اما متاسفانه در منابع فعلی طب اسالمی سنتی تدابیر الزم برای تعداد محدودی از اعمال انسان رابیان 

 لیدینكات ك  میكنند.در این كتاب در صدد بیان تدابیر مخصوص هر موضوع نیستیم.بلكه
 ،مهم،عمومی وبرخی از نكات كمتر بیان شده در سایر منابع را می آوریم.

اگر بخواهیم در یک جمله همه این تدابیر را خالصه کنیم.آن جمله این است که 
حلقه نامرعی غالمی وپیروی از دانشمندان جاهل اسالم ستیز را از گردن خود وبشر 

  ( باشید.در آورید وپیرو اسالم واهل بیت )ع
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 سکون حرکت و اول: بخش

 
ی شود. حتی اگر همه دستورات سالمتنباشد انسان مریض میصحیح ای اگر فعالیت بدنی و ماهیچه

مه سنگین نیای ها، پیرها نیز باید مانند جوانان ورزش و یا كار ماهیچهحتی زنان، بچه ؛را رعایت كنید
 انجام دهند. یا الاقل سبک 

ای نمایند كه بدن خوب گرم شود و قلب روز در هفته، طوری كار ماهیچهسه اگر هر روز یا الاقل 
 ،به سرعت بیفتد و پوست عرق كند، این كار در درازمدت تا حد زیادی موجب نشاط، كاهش قند

 ،هاریه ،لبق ،ها، تقویت بدنچربی و مواد زاید دفع شدنی بدن، زیبایی پوست، استحكام استخوان
رسانی و عروق را تقویت خون ،اعصاب ،های ایمنیسیستم .شودمغز و حتی معده و... می ،هاروده

 ،های زندگییتحمل سخت ،تقویت اراده ،كند، برای تنظیم وزن و اشتها مفید است. برای رفع تنبلیمی
 شغل و خانه كمک بزرگی است. 

ین حال ای دارند و در عنی كه فعالیت ماهیچهكنند را با كساشما كسانی را كه غالباً كار بدنی نمی
 ،یاعصاب، قند، چربی، سست :های جسمی ماننداكثر بیماری ،خورند مقایسه كنیدغذای مناسب می

های قلب ها روانی، چاقی، فشارخون، بیمارینارضایتی و شكایت از زندگی، انواع بیماری ،خستگی
 شود.یافت می و... در افرادی كه فعالیت بدنی ندارند بیشتر

كردند. كار جوهر كارهای بدنی می ،(لیهم السالم)عهدی و ائمه (لیهم السالم)عالهی تقریباً همه پیامبران
یی هم كار روستا ؛بچه داشتنداز هشت كند. زنان قدیم اكثراً بیش مردانگی را در مرد تقویت می

ث ای نكردن باعسالم و با نشاط بودند. در جوامع ماشینی فعالیت ماهیچه در عین حال، .كردندمی
 های روحی و جسمی است.خیلی از بیماری

 كاستیوكه سستی كژی زاید راستیز نیرو بود مرد را   
تان طوری ورزش كنید كه بدن ،روز سهای ای داشته باشید یا هفتهاز امروز حتماً یا شغل ماهیچه، پس
 یزاگر این ورزش حالت بازی هم داشته باشد و این با .قلبتان تپش كند و پوستتان عرق كند و گرم
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 گروهی و اجتماعی باشد خیلی خوب است و از چندین جهت مفید است. 
البته ورزش و فعالیت خیلی سنگین و ورزش قهرمانی مضرات خیلی زیادی دارد و برای طالبان 

رمانان ها، مرگ زودرس خیلی میان قهبی، مغزی، عصبی و سكتهشود، ضایعات قلسالمتی توصیه نمی
 رایج است.

عنی اصالً زندگی ی .نشاط عجیبی در زندگی و كارهای روزمره خواهید یافت ،با عمل به این برنامه
 ههمان روحیه و احواالت درونی ما، اگر این روحیه و سرزندگی در كسی نباشد، فرد یک مرد

 متحرک است.
 خنده و ،ایریح و فعالیت ماهیچهفگروهی مخصوصاً با دوستان مؤمن و پاک كه حالت تهای ورزش

كلید بزرگ برای زندگی سالم است. البته این كار در قدیم در متن زندگی یک شاه ،شادی را با هم دارد
ری گیسرطان پیشاز شد ولی امروزه از زندگی ما خارج شده است. فعالیت بدنی حتی روستایی انجام می

های جسمی گیری جسمی و استراحت نكردن نیز از عوامل بیماریالبته فعالیت زیاد و سختكند.می
رمانها، شود، بلكه اكثر قهورزش به سبک غربی و قهرمانی نه تنها موجب سالمتی نمی و روحی است.

ند را اشوند. حتماً ورزشكاران را كه وسط صحنة مسابقه، فوت شدهبیمار یا حتی جوان مرگ می
 دهد.اید. همه چیز غرب، اینطور است. درست عكس آن چیزی كه نشان میدیده

ان آفریقایی گوید ما به بیماریكی از دوستان پرفسور خیراندیش، كه در اروپا چند بیمارستان دارد، می
گوییم كه آب گرم بخور و بدو، تا این آب جوش از طریق پوست كه بیمارستان و ... نیست، می

های گویند، حتی بیماریشود و كل بدن و سلولها، بخارشویی شود. آقای خیراندیش میبخار 
 ایم.العالجی مانند پمفیكوس، را با این روش درمان كرده

تواند به این توصیه عمل كند. در روایات داریم كه، آب گرم برای هر كس هر بیماری كه دارد، می
 هر درد و بیماری مفید است.
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 خالل استنشاق و مسواک، دوم: بخش

 
 شست و شوی دهان و بینی مسواک و

سنت و مایة پاكی دهان و بینی  ؛از فطرت توحیدی استوشوی دهان و بینی شستدر روایات:  
 . است

ایسته است كسی از شما در چرخاندن آب در دهان و بینی ش»: فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر خدا
ینی چون آب را در ب ؛این كار مایة آمرزش برای شما و باعث گریز شیطان است مبالغه ورزد، چرا كه

 .ودآب را به داخل بینی بكشید و بعد فین كنید تا بینی تمیز شسپس  چرخاندی همه را به بیرون ریز.
دن مدتی امتحان كنید تنقیه و دستورات پاكسازی برا در صبح نوشیدن آب آلو  ،بوی دهانبرای رفع 
یبوست و مصرف  ،طبیعی نیز مؤثر است. اصالح مزاج و طاهر ،و خوردن غذاهای طیب از سموم

 های سالم نیز مؤثر است. روغن
ا، همایة خشنودی خداوند، فصاحت مرد، پاكیزگی دهان، تثبیت دندان در روایات:زدن مسواک 

ش، اشک ریزشفای هر درد، افزایش عقل، رفع بلغم، رفع وسوسه قلب، جال دهنده بینایی، رفع 
، صد برابر شدن پاداش نماز، رفع فقر، افزایش حافظه، استواری فهم، (لیهم السالم)عاستمرار سنت پیامبران

ها، پدید آمدن یک نور در انسان و دست دادن فرشتگان گوارش غذا، رفع درد دهان، دوری بیماری
ح معده، از فطرت توحیدی، با او به واسطة این نور، مطبوع شدن غذا، دو برابر شدن حسنات، اصال

 عبور از گذرگاه قرآن و... 
جبرئیل آن قدر درباره مسواک »: درباره اهمیت مسواک زدن فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صخدا پیامبر

 .«دكرآن را واجب خواهد  ،توصیه كرد كه گمان كردم

فكر كنید كه واجبات چقدر آثار مهم و بزرگی دارند. مسواک با همه این فواید، مستحب  نکته:
 است.

بهشت، جلب روزی، سالمت دندان، سالمت لثه، ،ایمان ،پاكیزگی :خالل کردن در روایات
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 و... را (لیهم السالم)عمحبوب شدن نزد فرشتگان، خوشبو شدن دهان، رحمت خداوند، دعای اهل بیت
 در پی دارد.

كعبه  ؛دآیهر كس خالل نكند به مشكل خواهد افتاد، فرشتگان از بوی دهان خالل نشده بدشان می
 .حی شدو (لی اهلل علیه وآله وسلم)صمسواک و خالل بر پیامبر ،حجامت ؛دایبه خداوند شكایت نم ،از این بو

 یست.تر از بوی غذای باقی مانده برای فرشتگان نهیچ چیز سخت
نهی شده است كه رگ  و از خالل بانی و ساقة چوب انار، آس، برگ درخت خرما، ساقة سبزی

 اند.جنباند، آب خالل را بیرون بریزید. همه جمالت باال در روایات آمدهرا میجذام 
چوب اراک،پارچه،انگشت دست،برخی میوه ها مانند هویج،نمک یاعسل یاسركه یا مخلوط اینها 

 عنوان مسواک وخمیر دندان به كار برد.اولویت با چوب اراک است. را میتوان به
 
 روغن مالی سوم:ش خب

 

 روغن مالی در روایات-1
 ؛ندكروغن مالیدن توانگری را ظاهر می»: فرمایددرباره اهمیت روغن مالیدن می (لیه السالم)عامام صادق

 333.«گرداندفقر را زایل می
حق تعالی برای او به عدد هر  ،هر كه بر مؤمن روغن بمالد»: در این باره فرموده (لیه السالم)عامام باقر

 33۰.«فرمایدنوری بنویسد و در قیامت به او عطا می ،مویی
اَللهمَّ إنّی أسألُکَ الزَّینَ و »چون روغن را بر كف دست بریزی بگو: »: فرموده (لیه السالم)عامام صادق

 پس كف دست را بر باالی سر بگذار و«. بکَ من التّشینِ و النّسانَ و المقتِ الزَّینةَ و المحبَّةَ، و اَعوذُ
 338.«جا شروع كن به روغن مالیدناز آن

                                                           
 .8۴9، ص ۸. اصول كافی، ج 333

 .83۴. همان، ص  33۰

 .8۴9. همان، ص  338
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ت گشاید، كثافات پوسكند، مجاری آب را در بدن میكند، توان مغز را اضافه میپوست را نرم می
كند، چهره را لب را رفع می برد، ترکكند، بدی را از میان میكند، رنگ را روشن میرا دفع می
در  كند، در تابستان سرما بخش وكند، درد سر و چشم را رفع میكند، رگها را آبیاری میسفید می

 روش درمانی طب سنتی همین روغن مالی است. ۰۴یكی از حدود  33۸دهد و...زمستان گرما می

 زمان روغن مالی در روایات -2

ها، هر جمعه تا جمعه یک یا دو روز، هنگام دخول در میان، شبیک روز در در روایات آمده كه: 
 331ردن.حمام با روغن بنفشه شروع ك

 در روایات روغن مالی با بنفشه -6

به این كار امر شده، در تابستان سرد كننده و در زمستان گرم كننده است. روغن بنفشه مانند ائمه در  
كند، روغن بنفشه به ابروها، د سر و چشم را رفع میست. درا هامیان امت است. برتر از دیگر روغن

 33۶.بردسردرد را از میان می

 روغن مالی با زیتون -2

 ،غن زیتونرو» فرمودند:كردند و میبه روغن مالی با زیتون توصیه می (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر خدا 
 .«روغن نیكان و خورش بزرگان است

كنم. حال اگر كسی را روغن ای در اثر ماساژ زنده شد، انكار نمیمردهدر روایات داریم كه اگر 
مالی و ماساژ )با هم( دهیم، برای نشاط و سالمتی جسمی و روحی خیلی مؤثر است. مخصوصاً 

 ها بیشتر استفاده كنند. البته بعد از روغن مالی مدتی باید صبر كنید تا روغن جذب بدن شود.متأهل
 و زنبق روغن بان و خلوق -5

بان، روغن مردانه است، چه خوب روغنی است بان، امّا من از خلوق، »فرمودند:  (لیه السالم)عامام صادق

                                                           
 . احادیث پزشكی قسمت روغن مالی. 33۸

 . همان. 331
 . همان. 33۶
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 .«آیدخوشم می
ا مجاری آب ر ؛افزایدبر توان مغز می ؛كندپوست را نرم می ،روغن مالی»: فرمود (لیه السالم)ععلیامام 

 339.«كندبرد و رنگ را روشن میكثافات پوست را از میان می ؛گشایددر بدن می

 .«بخشدروغن بنفشه، مغز را نیرو می»: فرمود (لیه السالم)عامام صادق

 .«هیچ چیز از روغن زنبق )رازقی( بهتر نیست ،برای بدن»در روایت دیگری آمده كه: 
.. روان و.، نشاط ،روح ،مت جسمها ماساژ دهید و بادكش بیاندازید، در سالاگر بدنتان را با روغن

و  كننداالن در اروپا و آمریكا ثروتمندان از ماساژ و روغن مالی خیلی استفاده می .خیلی مفید است
 تبدیل به یک صنعت شده است.

 

 بیداری خواب وچهارم:بخش 
 

های بیماریهای خواب در جلدهای بعدی آمده است اما مطالبی عمومی و ریشه ای در اینجا نسخه
محكم و اثرگذار است و از طرفی تجربیات میدانی و  ،عبارات احادیث خیلی جدیشود. بیان می

كیفیت و زمان خواب را تأیید  ،كمیت ،های روایات درباره انواعهای طب سنتی نیز، توصیهآموزه
ود. شروحی و فكری به طور كامل حاصل نمی ،كند. بدون اصالح خواب، سالمتی كامل جسمیمی

 ست.ا هاها و درمانهای بیماریخواب نیز یكی از ریشه
 خواب پیش خواب صبحگاهی، دیوانگی است،»: درباره اوقات خواب فرمودند (لیه السالم)عامام باقر

خواب عصر حماقت و خواب بین نماز مغرب و عشا مایة ازظهر )قبل از اذان ظهر( نعمت است و 
 33۴.«حرمان از روزی است

 ،رنگ را زرد ،خواب صبحگاهی شوم است، روزی را طرد»: در این باره فرمود (لیه السالم)عامام صادق

                                                           
 .3۰3، ص ۴. احادیث پزشكی، ج  339
 .8۴3، ص ۴. من ال یحضره الفقیه، ج  33۴
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سازد. این خواب هر آدم شومی است. زیرا خداوند متعال كند و دگرگون میپوست را زشت می
در  33۴.«كند. پس از این خواب بر حذر باشیدفجر و طلوع خورشید تقسیم میروزی را بین طلوع 

 روایات داریم بعد از بیداری و در اول روز صدقه بدهید تا شومی آن روز از شما رفع شود.
انجام  مثالً در اثر بیداری بین الطلوعین قدرت ،البته اگر كسی عذر خداپسندانه داشته باشد نکته:

د صدقه تواند بین الطلوعین بیدار شود، باینمی وارد یا از لحاظ جسمی بیمار است تكالیف شغلی را ند
بدهد و نباید بر خداوند سوءظن داشته باشد و نباید در هر كاری به خودش تلقین كند كه من شوم 

علیهم )بركت كامل و كسانی كه هیچ شومی و نامباركی نداشتند انبیاء .هستم. درجة شومی هم فرق دارد

پس  .ای از نامباركی هستندبودند و هرچه پایین بیاییم افراد دارای درجه )علیهم السالم(هدی و ائمه سالم(ال
 نشد. ناامیدو باید رفع كرد 

باعث غلظت خون، افزایش سودا و بلغم و... است. بهترین  ،و بالفاصله بعد از غذا خواب با شكم پر
ها دیر پس شب ساعت قبل از اذان صبح است. یکها اوائل شب تا حدود زمان خواب در شب

در اثر این كار نزدیک بود دیوانه و روانی شود و اختالالت  :گفتخوابیدن مضر است. فردی می
 روانی و عصبی بر وی عارض شده بود.  ،گفتاری ،شدید رفتاری

 جسم درمان همه بیماریهای روح و تاثیر خواب بر پیشگیری و
علیزاده میگوید حدود یک هفته بین الطلوعین بیدار ماندم آنزیم كبدم كه  از طالب مرند بنام اقای

واحد پایین آمد.یا آقای ی.بجانی میگوید افسردگی چند ماهه یكی از اقوامشان كه  ۴۴۴باال بود 
بیمار دیگری الطلوعین خوب شد. پزشكان نتوانسته بودند درمان كنند فقط با یک روز بیداری در بین

افسردگی،گریه، عصبانیت ، ركود واختالل روحی  دیک غروب بخوابم سردرد،میگفت اگر نز
میگیرم.یا یكی از چهره های اندگار در اثر بیماری روحی در مطب استاد خیراندیش مثل بچه گریه 

 میكرد استاد گفتند علتش بیداری های شبانه است و...

                                                           
 . همان. 33۴
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ی شود.همه اینها در روایات آمده از این نمونه ها فراوان است.پس خواب هم باید اسالمی وروای
هدف از ذكر این موضوع،این است كه درک كنیم كه ،باید همه ریشه های بیماریها رفع شود است.

.وطبیب نمیتواند همه ریشه های بیماری هارا كشف كند وبه بیمار بگوید.بلكه این خود بیمار است 
طبیب  رفع كند.به همین علت ،بهترینكه باید اول ریشه های مشترک واختصاصی بیماری را بیابد و

 برای هر شخص،خود اوست.
 برای بیداری بر نماز شب

غلظت  میل شود. كاهشو نعناع )سكنجبین( شب قبل از خواب یک استكان شربت عسل و سركه  
رطوبت بدن و تدابیر زود خوابیدن رعایت شود. تنظیم خواب و انجام فعالیت بدنی برای زود  ،خون

 خوابیدن نیز الزم است.
ؤونات شوند در همه شخوابند و صبح زود بیدار میاگر دقت كنید كسانی كه شب زود می نکته:

اید دان، رفتار و عقجمله شغل، ثروتمند بودن، خانواده، اخالق، تربیت فرزنموفقترند. اززندگی 
كسانی  .روانی و سالمت جسمی نشاط و موفقیت در زندگی، صحیح، محبوبیت در خانواده و جامعه،

نیستند.  روند. غالباً این طورشوند و دیر به سركار میصبح نیز دیر بیدار می ،خوابندكه شب دیر می
 اثرگذار است.خیلی بیشتر  مهم و ، این نكته ظریف  )استثنا هم وجود دارد(.
 ساعت قبل از خواب، دوآور، حدود شربت بابونه و برخی عرقیات خواب ،نوشیدن یک لیوان دوغ

زیون و تعدادی از یآید. خاموش كردن تلویعنی زودتر خوابمان می .كندآلود میفرد را خواب
 آور است.خواب نیزها چراغ
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 اعمال درمانگر برای همه بیماریها پنجم: بخش
 

 مهم و اساسی( ار)بسی (لیه السالم)عقانون کلی امام صادق هنُ-1
رت حض ؟دانم به شما یاد دهمخواهی آنچه میآیا می :عرض كرد (لیه السالم)عطبیب هندی به امام صادق

ـ ۴چیزی است كه تو داری...  از آن بهترزیرا آنچه من دارم  ؛نه»: نددر جواب فرمود (لیه السالم)عصادق
خشكی را با رطوبت درمان ـ ۰رطوبت را با خشكی و ـ 3سردی را با گرمی، ـ 3ما گرمی را با سردی 

به آنچه رسول خدا فرموده عمل ـ ۸گذاریم  كارها را به خداوند متعال وا می ههمـ 8كنیم. می
جا تا آنبدن را ـ 9ست و ا پرهیز داروی دردهاـ ۶ست و ا هابیماری هبدان كه معده النـ 1كنیم. می

دهیم مانند رام )به تدریج بدن را به غذاها و عادات صحیح عادت می .دهمكه قابلیت دارد عادت می
اما بعد از آن كه، سالمتی حاصل شد،طبق عادت  كنیمنهایمان خودمان را تسلیم عادت .كردن حیوان

 333«(عمل می كنیم.
عمر ده و نیز فرموده اند : ریشه ی هر  پیامبر خدا )ص( فرموده اند : پا برهنه ها را مژده ی طول

 333.بیماری، سردی است
شما بیماری و درمانی را نمی توانید پیدا كنید كه خارج از این حدیث باشد. فقط همین حدیث برای 
اثبات امامت و بی نظیر بودن ائمه ما كافی است و فقط همین یک حدیث می تواند تمام علوم انسانی 

را به همه بشریت معرفی كند و همه بشر را به  (لیه السالم)عد و امام صادقرا بكلی عوض و اصالح كن
پای مكتب اهل بیت علیهم السالم بكشاند. در كالم ائمه علیهم السالم گنج های بسیار عظیم هست 

اند باز كنند، با چند جمله حل و فصل كه كورترین گره ها را كه همه عقالی عالم هنوز نتوانسته
 كرده اند.

ر همین یک حدیث باز شود می توان )هزاران( بله هزاران جلد كتاب در زمینه طب، روانشناسی ، اگ

                                                           
 .99، ص ۴. علل الشرایع، ج 333

 39۴، ص 1۸بحاراالنوار: ج    333
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جامعه شناسی، مدیریت ها، شهرسازی ، خانه سازی، مهندسی، علوم جنگی، اقتصاد، راهنمایی و 
رانندگی، كاهش جرائم، مشكالت خانوادگی )طالق و...( ، ازدواج، مدیریت زندانها، تربیت فرزند 

صدها شاخه بزرگ علمی نوشت كه در همه این زمینه ها، با آسانترین روشها، راهكارهای بسیار  و
 عالی و مؤثر برای حل مشكالت بزرگ، ارائه شده باشد.

 برای مثال فقط در زمینه درمان بیماریها قسمت كوچكی از این حدیث را باز می كنیم،
د كه سردی را با گرمی و گرمی را با سردی درمان در قسمتی از حدیث، امام )علیه السالم( می فرمای

می كنیم. مثال همه بیماریهای زیر ناشی از تجمع و زیادی خلط بلغم یا سودا ) یا همان سردی هاست(: 
، آلزایمر، ضعف عمومی بدن، ضعف اعصاب و سیستم ایمنی، برص Msسرطان، میگرن سرد، 

 رع و غش و تشنج ، رماتیسم، آرتروز، بسیاری از)ویتیلیگو( ، واریكوسل، انواع عفونتهای سر، ص
 ناباروریهای، نقرص و صدها بیماری سرد دیگر.

درمان همه این بیماریها ، مصرف گرمی ها از طریق جبهه های گوناگون در كل سیستم و موضع 
ها وشتها، گبیماری است. از جبهه های مختلف درمان یعنی بوئیدنیها، نوشیدنیها، و خوردنیها )روغن

و ...( كارها و افكار ، داروهای گیاهی، اخالق، گفتار، لباسها، آب و هوا، محیط زندگی و دوست 
و روابط انسانی، لمس كردنیها )پوست( دیدنیها، اعمال درمانی مانند حجامت و بادكش و زالوو 

 اسباب معنوی.
ین كتاب آمده، را بدانیم اگر مزاج همه بدن و قسمت های مختلف و سایر مسلمات را كه غالباً در ا 

به راحتی می توان بیماریها را درمان كرد. البته برخی از این بیماریهایی كه ذكر شد می توانند ناشی 
 از شدت گرمی نیز باشند.

همه بیماریهایی كه در عالم وجود دارد، همین طور است یا سرد ند یا گرم. الزم نیست نسخه 
كنیم ؛ همین كه مزاج فرد و بیماری و مسلمات را بدانیم كافی مخصوص هر بیماری را بدانیم و حفظ 

است. به همین راحتی همه شیعیان می توانند حتی بیماری ال عالج درمان كنند.علت بیماری یكی از 
 مورد )كه در حدیث آمده( است و درمان آن نیز به ضد آن است. 9این 

درصد  پیشگیری و درمان ،كه برای ۶۴شاید باور كردنش برای شما كمی سخت باشد ولی حدود 
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ساله برای انواع تخصص ها( تعریف كرده اند و یک  3۴۴آن در طب جدید یک دوره حدود )
علی "استثمار قوی بر بشر تحمیل كرده اند و همه را مریض كرده اند به همین راحتی قابل درمان است.

اد كرده ها زینكته است و آن را جاهل )علیه السالم( فرمودند: العلم نكته و كثره الجاهلون: علم یک
ها ائمه ما را داشتند صدها سال این یک نظریه ای است كه تجربه هم شده است. و اگر غربی "اند.

نگ نظر ای تكردند. ولی بدبختانه عدهقبل با همین احادیث همه بشریت را تابع این انوار مقدس می
اند و عمال مانعی در راه نشر احكام و عقاید كردهو بی خبر، علوم اهل بیت)ع( را فقط مختصر در 

علوم اهل بیت علیهم السالم شده اند. خداوند هدایتشان كند. اگر فقط برای همین یک حدیث یک 
مركز مستقل حوزوی تأسیس شود و این حدیث تبیین شود، باز هم كوتاهی شده است بسیاری از 

 احادیث نیز چنین اند.
میگرن، انواع عفونتهای سرد و... بعد از رعایت كلیات و مسلمات ،با سیاه سنگ كلیه، تومور مغزی، 

دانه و عسل و سكنجبین و حجامت قابل درمان است ) بله درمان نه پیشگیری( . هر بیماری كه فكرش 
را بكنید، اگر سرد بود با گرمی و اگر گرم بود با سردی و اگر از رطوبت بود با خشكی و اگر خشک 

درمان می شود. و البته پرهیز و اسباب معنوی و عادت دادن به غیر مضرات و سایر قسمت بود با تری 
 های حدیث نیز باید رعایت شود.

یک دنیا مطلب دارد كه در نقاط مختلف این كتاب بدان پرداخته شده است.  ،بند نههر یک از این 
طب  سمت عمده قند. تقریباً كدرمان می حتی بیماری ال عالج  این حدیث فقط پیشگیری نیست بلكه

توان از همین حدیث استخراج كرد و علوم انسانی را و غالب روانشناسی و ده ها علم دیگر را می
دچار انقالب اسالمی كرد. بله همه طب و علوم انسانی و... عمل به این حدیث داروی همه بیماریها 

  كند.رد و ابعاد آن را مطرح میمطالب این كتاب به این حدیث ربط دا)حتی العالج( است همه 
 33۰پیامبر )ص( فرمود:گرم مزاجان را به طول عمر مژده ده.

 درد، سه چیز است و درمان نیز سه چیز. اما  پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:
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درد، عبارت است از: خون ، تلخه)صفرا وسودا( و بلغم . درمان خون ، حجامت است ، درمان بلغم، 
 338است، و داروى تلخه نیز راه رفتن . حمام

 صباح پرسید : گونه های مختلف گوهر از كجا بدست می آید ؟
امام رضا )ع( فرمودند : از دگرگونی زمین بدست می آیند. شبیه نطفه كه ابتدا به خون بسته ، سپس 

 .به گوشت و در پایان به خلقتی كامل بر پایه ی عناصر چهارگانه متضاد تبدیل می گردد
عمران پرسید : اگر زمین از آب آفریده شده و آب سرد و مر طوب است ، پس چرا زمین ، سرد و 

 خشک است ؟
 حضرت فرمودند : رطوبت آن برچیده شده و بدین سان خشک گردیده است. 

 پرسید : گرمی سودمند تر است یا سردی ؟
رمی ، گرمی حیات است و منشأ امام رضا )ع(فرمودند : گرمی از سردی سودمند تر است زیرا منشأ گ

سردی ، سردی مرگ و سم های كشنده هم اینگونه اند كه گرم آن از سرد آن سالمتر بوده و زیان 
 33۸كمتری دارد .

 تعداد زیادی از روایات مزاج،در فصل مزاج آمده است.

 بدون اصالح نسبی خون درمان محال است.-2
اصالح خون از اصالح )غالباً( اصالح خون ضروری است.برای داشتن بدن سالم )حتماً( و روح سالم 

 مزاج نیز مهمتر ودرمانگرتر است.
خونی، غلظت خون، كثیف بودن خون، زیاد بودن خون، ناقص بودن های رایج خون: كمبیماری

های نادر و خاص خونی، فشار خون، قند ها و...( بیماریخون )نداشتن برخی عناصر مانند پالكت
ایجاد چربی خون، جوششی كه در اندام  ون،صفرای خون،بلغم خون،رسوب خون،سودای خخون،

یا آثار های خون ، خارش، حركت جنبندگان، چرت زدگی، سرگیجه و... از بیماریشودمی
 برای استفاده از نسخه ها به جلدهای بعدی مراجعه نمایید.دانسته شده است.های خونی بیماری
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مانند موسسه حجامت در خون درمانی واصالح مزاج واصالح  رمز موفقیت برخی از مراكز طبی
اصالح خون جزء پنج اصل وعامل اول سالمتی وبیماری است.در اكثر موارد حتی تغذیه باهم است.

از اصالح مزاج هم مهمتر است.انسان از انعقاد نطفه تا مرگ خون خوار است.چون غذا بعد از روده 
ا از خون تغذیه میكنند.اگر خون صالح وبه اندازه در بدن جاری در كبد تبدیل به خون میشود.وسلوله

اگر  در تمام بیماری ها حتیشود حتما بیش از نود درصد بیماری ها پیشگیری ودرمان میشوند.
بیماری ناشناخته باشد،شما خون،مزاج،تغذیه،گوارش واعمال بیمار را اصالح 

سمت ت.در تمام بیماری ها قکنید.هرچه این اصالح کاملتر باشد درمان کاملتر اس
عمده درمان همین چند کار است.ونسخه ها در واقع مصادیق همین اصالحات  

 است.
 قویترین نسخه ای که یافتم-6

امید بخورید و بیاشجمع شده است. ؛لوا و اشربوا و ال تسرفواك»علی )ع( فرمود همه طب در یک آیه
اد. به نیاز بدنتان بخورید نه كم و نه زی هبه انداز . یعنی«روی یا تفریط و كم خوری نكنیدولی زیاده

ند خوری، تكرار زیاد یک یا چپرخوری، كم «كلوا و اشربوا و ال تسرفوا»رسد در این دستور نظر می
روی در مصرف گیاهان دارویی، یا ترک كامل یا بیش از حد داروهای گیاهی یا ترک غذا، زیاده

 331را نهی فرموده است. حالل و طیب ک در غذایخودسرانه و بدون اذن پزش
بنده)مولف كه تخلص خودم را دشمن علم مینامم(باوجود دسترسی به بهترین نسخه های بزرگان 
طب ومنابع قدیم ،این آیه را قویترین نسخه)نه فقط پیشگیری(طبی جهان یافتم.بنده هرجا در درمان 

ی وجنسی ورفتاری و..بیمار را پیدا درمانده میشوم طبق این آیه افراط وتفریط های غذایی وشغل
 میكنم وبیمار بهترین نتیجه درمانی را بدست می آورد.

كودک كم كاری تیرویید داشتندپزشكان گفته بودند هر روز تا یک لیتر شیربخور.باصرف نظر 3مثال
ازضررهای زیاد سردی ها،هر عاقلی میفهمد كه این افراط است.باكاهش شیر وسردی وافزایش 

نفر ازدوستان به زانودردوسردرد و..مبتال بودند.افراط آنهادر دوغ وماست 3مان شدند.یاگرمی در
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بود.وخانمی هردوكلیه اش كم كار شده بودوافرطش در چای پررنگ بود یا خانم افسرده ای هر 
بیماری جوان وقوی در عراق از تنگی نفس مینالید.علتی نیافتم جز روز ماكارونی وماست می خورد.

ر روز ده عدد تخم مرغ آب پز وسیب زمینی برای بدنسازی میخورد.البته همه ورزش های اینكه ه
یكی از اطبا سركه زیاد خورده بود وكولیت گرفته بود.فرد دیگری ترشی غربی بیماری زا هستند.

زیاد میخورد بود واعصاب نداشت.بیماران زیادی بخاطر زیادصحبت كردن باموبایل سردرد ومیگرن 
ب داشتند وصدهامورد دیگر كه درمان نمی شدند.حتی با طب اسالمی نیز درمان وضعف اعصا

نمیشدند.تا اینكه با استفاده از این آیه افراط وتفریط آنها را یافتیم ورفع كردیم ودرمان شدند.این 
.واز دشمنان اهلبیت )ع(تقاضا روش یک مكتب درمانی است.نام آن را اعتدال درمانی میگذارم

ن حسن کالم اهلبیت را نیز بنام خود ثبت کنند وتوسعه دهند.تاشیعیان داریم تا ای
که به علوم امامان معصومشان اعتماد ندارند امابه علوم دشمنان اسالم اعتماد دارند،از 

رمان حقیقتا اعتدال درمانی قویترین مكتب دفواید مکتب اعتدال درمانی استفاده کنند.
 وپیشگیری جهان خواهد شد.

اینجاست كه حتی بزرگان طب اسالمی مانند استادخیراندیش وتبریزیان واستادباقری  نكته جالب
و..نیز به این آیه وفواید آن بی توجه اند.وعمالدر نسخه ها از این روش استفاده نمیكنند.آیا علی )ع( 
بیهوده فرمود كه همه طب در این آیه جمع شده است؟پس چرا مكتب اعتدال درمانی را توسعه 

 ردی ورایج نمیكنید؟این آیه نسخه است.فقط پیشگیری نیست.وكارب
ارع زیرا دستورات دیگری نیز توسط ش ؛شودسالمتی حاصل نمی ،البته تنها با عمل به این دستور

 مقدس بیان شده است. 
نه شان اساكنان  خانه، در اثر كم خوردن غذا، خ» اند:دراین باره فرموده (لی اهلل علیه و آله وسلم)صپیامبر خدا
 33۶.«شودنورانی می

داروها، شادابی چهره، طول  هخوری در روایات: نورانی شدن خانه و قلب، مادر همفواید كمدیگر از 
ها، تقرب به درگاه خداوند و... عمر، صفای اندیشه، رهایی از شیطان، در آمدن به ملكوت آسمان
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 باشد.می
نخوری و كمی قبل از سیری كامل، غذا را  البته مالک برای عموم این است كه قبل از گرسنگی

 نداشته باشی. و پرخوری ترک كنی و فشار و گرسنگی طوالنی
 :(لیه السالم)ععلیامام قانون اساسی از  چهار-2

 .لهفرمودند: ب (لیه السالم)ع؟ امام حسنشوینیاز از طب بی تا ،تو چهار كلمه نیاموزمبه آیا  !ای پسرم
 فرمودند: (لیه السالم)عامیرالمؤمنین

 ؛جز به وقت گرسنگی غذا نخور
 ؛دست از غذا بكش ،قبل از سیری كامل

 ؛غذا را خوب بجو

 .پیش از خواب به دستشویی )تخلیه روده و مثانه( برو
 از كودكی و حتی قبل از انعقاد (لیهم السالم)عبه فرزندش بوده و ائمه (لیه السالم)عالبته چون خطاب علی

ند و از طرفی دستورات عادی غذایی را ه اكرددستورات سالمتی جسم و روح را رعایت می ،نطفه
ه كبه درمان و دستورات خاص اختصاص دارد و ایندرمانی بلكه طب  .نامید درمانی  توان طبنمی
م هرعایت این دستور م روازاین .دانستند چه غذایی را بخورند و چگونه بخورندمی (لیهم السالم)عائمه

 ولی كافی نیست.  ،برای سالمتی مردم الزم است
  339.«دهدسیری بیماری را افزایش می»و فرمودند: 
  3۰۴.«ها را در پی داردداستمرار پرخوری، انواع در»و فرمودند: 

 . «فساد و نابودی بدن در پرخوری است»: در این زمینه فرمودند (لیه السالم)عامام صادق
پس حجم غذا نباید زیاد باشد ولی كیفیت و تنوع غذایی باید رعایت شود. پس اگر الزم شد یک 

 كیلو گوشت را كباب كن و بخور ولی حتی یک قاشق را هم اضافه نخور. 
حتی در مهمانی یا در خانه، حتی یک قاشق از غذا را  :فرمودنكته: یكی از علمای برجسته اخالق می
                                                           

 .9۴3. غرر الحكم، ص  339

 .۴3۸3. همان، ص  3۰۴



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  011 

 ه و میل نداری نخور، حتی اگر اصرار كردند. كه در ته بشقاب ماند
ها كند. در میهمانیپرخوری عالوه بر ضررهای جسمی، قوای حیوانی را قوی و عقل را ضعیف می

رود، و متانت دارند ولی بعد از غذا غالباً ادب و متانت می انددقت كنید قبل از غذا غالباً افراد مؤدب
 شود. ت و... شروع میو چرت و پرت و حتی مشاجرا یپر حرف

 اسباب جلب و وسعت رزق و روزی و رفع فقر  -5
دعا برای مؤمنین،  ،صلة رحم، اخالق خوب و وضو وشستن دستها قبل و بعد از غذا و شستن ظروف

خواندن سورة واقعه، ذكر یا فتاح یا رزاق یا وهاب یا غنّی یا قویّ، یا علی، یا وفی، گفتن )سبحان اهلل 
مرتبه، شستن سر با ختمی، اطعام دادن در راه خدا )خیلی نافع(، شروع غذا  3۴بحمده، سبحان اهلل العظیم( 

ز از دروغ. پرهی ،توقف بر صفا و مروه ،با همسایه خوشرفتاری ،با نمک، برخوردن كاسنی مداومت كنید
 ) در روایات (آورد: از مواردی كه فقر میانگشتر عقیق و فیروزه

اظهار حرص، دروغ گفتن، خوابیدن پیش از طلوع خورشید، خوابیدن بین نماز مغرب و عشا، خیانت، 
ن به دیگران، اهانت نسبت خود را فقیر جلوه دادن، خودداری از قرض دادن نان و خمیر، كمک نكرد

 به زنان، اسراف، نیت گناه.
  :از اسباب طول عمر در روایات -3

، خوردن سیب در سحرگاهان، پازدواج با دوشیزگان، غسل كردن در آب گرم، خفتن بر شانة چ
تر با زنان آمیزش كردن، كم بودن بدهی، شستن دستها گرم مزاج بودن، زود خوردن صبحانه، كم

  .، صلة رحم، صدقه و دعا«از غذا قبل و بعد»

 آورده اند:چهار چیز است كه عمر را می افزاید:خوردن سیب در آغاز روز،ازدواج 
كردن با دوشیزگان،خوابیدن بر بستر نرم وغسل در آب.... ودر برخی نسخه ها آمده غسل با آب 

 3۰۴گرم.
مان همه بیماری هرچیزی كه عمر را طوالنی میكند،از عوامل مشترک برای پیشگیری ودر

 هاهستند.وطول عمر ناشی سالمتی وقدرت عمومی بدن واعضاست.
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 حجامت  -3
ن نهفته است وحجامت در روزهای چهارشنبه آحجامت سر مستحب است وشفای همه بیماری ها در 

، به دلیل ترس از چركین شدن مكروه است مگر آنكه خون او به جوش آمده باشدكه در این وجمعه
كه خواست حجامت كند ])آیة الكرسی( را بخواند[ و ]از خداوند طلب خیر كند[ صورت هرگاه 

 وبر پیامبر اكرم )ص(درود فرستد.
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:هر كس در روز سه شنبه هفدهم یا نوزدهم یا بیست و یكم 

و افزون بر آن ، شفاى  ماه ، حجامت كند، این حجامت براى وى شفاى همه دردهاى سال خواهد بود
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم . سردرد، دندان درد دیوانگى ، جذام و پیسى نیز خواهد بود

(:اگر در چیزى از این داروهایتان خیرى باشد، در نوشیدنى اى از عسل ، یا نیشتر حجامتگر و یا 
 3۰3م.گزشى از آتش است و البته من ، داغ كردن را دوست ندار

امام باقر )علیه السالم (:طب عرب ، در هفت چیز است : نیشتر حجامتگر، شیاف ، حكام، انفیه ، قى 
كردن ، نوشیدن قدرى عسل ، و آخرین درمان هم داغ كردن است و شاید نوره را هم بدان 

 3۰3.بیافزایند
 اصالح استفراغات مخصوصا یبوست -1

بل جمع نیست.یبوست مادر بیماری اصالح استفراغات ضروری است.سالمتی با یبوست قا
هاست.ادرار)اسهال یایبوست یا..(،مدفوع،منی، عرق بدن، حجامت، فصد، زالو انداختن، عادت 
ماهیانه، آب دهان، خونریزیها،مو و ناخن، پوست اندازی و سایر ترشحات پوستی،عطسه و... از جمله 

باشد.اصطالحا به این ها استفراغات راه های دفع مواد زاید بدن است كه همگی باید صحیح و سالم 
 می گویند.

اختالل در هر یک از این امور باید رفع شود. بو، مزه، حجم، رنگ، حالت و شكل ترشحات و 
استفراغات برای شناسایی بیماریها ، علت بیماریها و تجویز نسخه دقیق بسیار مؤثر است. كه جای 
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به هریک از این موارد در جلدهای بعدی آمده بحث آنها در منابع تفصیلی است.نسخه های مربوط 
 است.ازمیان استفراغات، عموم مردم به یبوست كم توجه ویا بی توجه اند.

 بیماری 299برای داشتن جسم سالم )حتماً( و روح سالم )غالباً( و پیشگیری از حدود 
 انواعتال به اب ،اگر یبوست مدتی ادامه داشته باشد .حل مشکل یبوست کامالً ضروری است

كثیف شدن خون، اضطراب، نگرانی،  .ستا هابیماریدر دیگر یبوست ما .ها حتمی استبیماری
ه تخیالت عصبانی شدن، غلبه شهوت، غلب، قلب و سیستم ایمنی ،عروق ،ها فشار عصبی، فشار بر كلیه

ض تواند، از عوارمیشیطانی، گاهی سردرد، بداخالقی، خسته شدن، لذت نبردن از كارها و زندگی 
 یبوست باشد.

ی، غلبه مزاج افسردگ ،بواسیر :هایی مانندزمینه بیماری ،اگر یبوست چند هفته یا چند ماه طول بكشد
 نقرس،تب،نارسایی كلیه،گرفتگی عروق،سكته،انواع بیماری های مغز و اعصاب و عفونتها و...سودا، 

 به بدبینی و بدگویی، شكایت، نارضایتی،شخص را  ،پیش خواهد آمد. حتی در افكار و اعمال نیز
حتی ازعوامل انحرافات دهد.شک و تردید، ضعف نفس، ترس، ضعف اراده و... سوق می

جنسی،شهوانی و بی دینی و طالق می شود.قوه وهم ، خیال، غضب و شهوت را تشدید و عقل را 
 تضعیف می كند و نورانیت فكر و قلب را به شدت كاهش میدهد.

 ؟یبوست چیست
بیشتر در بدن  و مدفوع خیلی سفت و محكم باشد ،اگر دفع مدفوع از بدن با تأخیر یا به سختی باشد 

بار، مدفوع را به صورت  حداقل دوفرد دچار یبوست شده است. مزاج سالم باید روزی  باقی بماند،
بار باشد  سهه یطبیعی و بدون فشار و در عرض كمتر از یک دقیقه از بدن دفع كند. البته اگر این تخل

 بهتر است. 
از بدن دفع شود. هرچه  ؛بعد از جذب مواد مفید؛ ترین زمان ممكنباید همه مواد زاید روده در سریع

 تدریج خون و همه بدن راه شود و باین زمان بیشتر شود، جذب مواد زاید از طریق روده بیشتر می
مال روان و حتی اع ،افكار ،یعنی اخالق .گیردحتی روح و روان نیز بو می .كندمسموم و عفونی می

د كه مانای كه آن قدر مواد زاید در آن میشود. مانند شهر یا خانهآلوده و شیطانی و پریشان می،فرد 
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 شود. خانه پخش می درمیكروب و ویروس  چون كه .گیردگندد و بو میمی
 عوامل ابتال به یبوست

دن ، گرمی ببدن ومزاج عوامل ارثی، خشكیغذا،پراكنده خوری،غلبه سودا،سریع خوردن ونجویدن 
دارند و غذاهای غیر طیب  هزا و گرم، خوردن غذاهایی كه مواد نگه دارندخوردن غذاهای یبوست ،

بس ح ،ماكارونی و برنج :ای مانندزیاد خوردن غذاهای نشاسته، كالباس، سوسیس، تن ماهی :مانند
، ورزش و فعالیت بدنی ،موز، قاووت، داروهای شیمیاییمدی كردن ادرار و مدفوع به صورت ع

 از عوامل اصلی یبوست است. ،كم خوردن میوه و سبزیجاتیا فعالیت بدنی شدید،نكردن، 
 برای درمان یبوست به جلد بیماری های گوارشی مراجعه نمایید.

 ایده ای نو -تزریق دمکرده ها به رگ -0
 3۰۰استفراغ كردن است. ره وتزریق ودر حجامت ونو آورده اند كه درمان،

استفاده  به اندازه مورد از قویترین موارد پیشگیری ودرمان همه بیماریها هستند ولی باید بجا و ۰این
رمانی طب د.به تازگی در یكی از مراكز شود و شاید كلمه تزریق كلیات طب سوزنی را تایید میكند

ع تزریق میكنند كه در درمان بسیار موثر وسریدمكرده وعرقیات رابا سرنگ به رگ اسالمی سنتی 
 االثر است.اما این روش نیاز به تحقیق وتوسعه دارد.ومیتواند موجب تحولی درطب اسالمی باشد.

 ماساژ و دالکی و مشت و مال -19
امام رضا)ع(  فرمود: اگر چیزی موجب افزایش )نیرو و نشاط وسالمتی( بدن شود. ماساژدادن بدن و 

 و همچنین بوی خوش و استحمام آن است و اگر مرده ای در اثر ماساژ زنده شود من لباس نرم  
 3۰8كنم. ان را انكار نمی

هر نوع كار بدنی ، شانه كردن ، ورزش و..نیز نوعی ماساژ است. دالكی در حمام های سنتی و در 
خانه ها جزئی از فرهنگ رایج مسلمین و ایرانیان بوده است. به نظر حقیر از اصلی ترین علل بیماری  

م ند عدهای كارمندان، طالب، دانشجویان، خانم ها وكسانی كه كارهای بدنی و ماهیچه ای نمیكن
                                                           

 3۰9خصال ص  3۰۰

 3۰۸فقه منسوب به امام رضا)ع(  ص 3۰8
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تحرک و سكون زیاد است كه یكی از ضررهای بزرگ علوم مثال پیشرفته غربی است.قدیم بدن ها  
كار ماهیچه ای میكردند ولی ذهن ها آرام ودر سكون بود ولی امروز بدن ارام و راحت اما مریض 
است .و از طرفی روح وروان وذهن متالطم ومضطرب ودر حركت دایم است.پس سعی كنید عالوه 

 بر ماساژ ودالكی ،با ورزش وشغل مناسب، بدن ها كار ماهیچه ای كند وذهن ها استراحت كند.
 سودمندترین درمان ،روزه و گرسنگی  -11

 3۰۸پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:روزه بدارید تا تندرست بمانید.
 3۰1امام على )علیه السالم (:روزه ، یكى از دو )طریق ( سالمت است .

 3۰۶م على )علیه السالم (:گرسنگى كشیدن ، سودمندترین درمان استاما
اى احمد! به عزت و جاللم سوگند، هیچ بنده اى برایم چهار چیز را تضمین نمى كند، مگر این كه 
او را به بهشت در مى آورم : زبان فرو بندد و آن را جز بدانچه به وى مربوط است ، نگشاید؛ دل 

د؛ آگاهى من از او و این را كه او در زیر نگاه من است ، پاس بدارد؛ خویش را از وسواس حفظ كن
 و نور دیده اش ، در گرسنگى باشد.

 اى احمد! كاش ، شیرینى : گرسنگى ، سكوت ، خلوت و آنچه را از آن به ارث برده اند، چشیده 
 بودى !.

 پرسید: پروردگارا! ارث گرسنگى چیست ؟
 فرمود: حكمت ، حفظ دل ، تقرب به خداوند، اندوه دائم ، كم هزینگى براى مردم ، 

 رى یا در سختى و دشوا زندگی می كندحقگویى ، و اهمیت ندادن به این كه در گشایش و آسانى 
 اى احمد! آیا مى دانى با كدام حالت و وقت ، بنده به من تقرب مى جوید؟.

 گفت : نه ، اى پروردگار!

                                                           
 3۰3ص ۴دعایم االسالم ج 3۰۸

 ۴۸۶3غررالحكم ح 3۰1

 9۴3غررالحكم ح  3۰۶
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 220.فرمود: آن هنگام كه گرسنه یا در حالت سجده باشد
 38۴.«خوراک را كم كن تا بیماری تو كم گردد»: (لیه السالم)ععلیامام 

هایشان پایدار و محكم نهرگاه مردم در خوراک خود میانه رو باشند، بد»: (لیه السالم)عامام صادق
 38۴.«شودمی

ها را بر نجها و ربسیار خوردن بپرهیزید كه این كار بیماریاز همیشه سیر بودن و »: (لیه السالم)عامام علی
 383.«انگیزدمی

كه، بخوری آنچه را كه اشتها نداری كه باعث بر حذر باش از آن»: (لی اهلل علیه و آله و سلم)صپیامبر اكرم
 383.«گرددحماقت و نادانی می

ی آب و هوا هم جایی بگذار، تا شكمت را از خوراک پر مكن، برا !یا كمیل»: (لیه السالم)ععلیامام 
انجام دهی خوراک بر تو گوارا گردد، همانا ا اشتها داری دست از خوراک بردار اگر این كارها ر

  38۰.«كم خوردن و كم نوشیدن است ،تندرستی
 388.«بین رفتن و نابودی هشیاری و زیركی است پر خوری موجب از»: (لی اهلل علیه و آله وسلم)صرسول اكرم

ت كه اصالً چیزی نخوری ولكن رژیم ستدبیر غذایی و رژیم خوراكی این نی»: (لیه السالم)عكاظمامام 
 38۸.«این است كه چیزی بخوری اما سبک

راكتر كس است كه كم خو ترین شما در پیشگاه خداوند، آنمحبوب» :(لی اهلل علیه و آله و سلم)صسول اكرمر

                                                           
 ۴99ارشادالقلوب ص  3۰9

 .3۸۴، ص ۴غرر الحكم، ج.  38۴

 .19، ص 3. سفینة البحار، ج 38۴

 .۴8۴، ص 8۴. غرر الحكم، ج  383

 .3. لئالی االخبار، ش  383

 .۸۰. تحف العقول، ص  38۰

 .۴۶۴، ص ۴. مستطرف، ج  388

 .۴۶3، ص ۴1. وسایل، ج  38۸
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 381.«و سبكتر باشد
قمه مانده به ل چندشود، بلكه نی )بیش از نیم ساعت( توصیه نمیخوری و گرسنگی طوالنكته: كم

لقمة آخر را نخورید. حتی اگر در بشقاب یک چند سیری دست از غذا بكشید و به هیچ وجه آن 
 لقمه باقی بماند. 

یک ریاضت شرعی و از اسباب قوی تهذیب نفس است ولی مربوط به مراحل  ،خوری و جوعمك
لطمات  اند وكار زده ای مبتدی در اوایل سیر و سلوک دست به اینت و عدهقوی و تكمیلی سیر اس

باید با اذن استاد باشد،  روازایناند. .. زده.خانواده و جامعه و ،روان  ،روح  ،اعصاب ،بزرگی بر جسم 
 خوری برای همه ممنوع و مضر است. البته پر

 قی کردن عمدی)بسیار مفید(-12
 امام باقر )علیه السالم (:هر كس پیش از آن كه خود به خود، حالش به هم بخورد، عمدا 

قى كند، )این كار( از هفتاد دارو بهتر است و این نوع قى كردن ، هر درد و بیمارى اى را )كه در او 
 38۶.هست ، از تنش ( بیرون مى آورد

 ؟ سرمای مفید سرمای مضر و-16
در طب فرموده كه اگر بقراط یا جالینوس آنها را گفته بودند، صد ورق ،  امیر مؤ منان ، چهار جمله

 مقابلشان نهاده مى شد و آنها را بدین سخنان ، مى آراستند. آن سخنان ، این است كه فرمود:
از سرما در آغازش بپرهیزید و در پایانش استقبال كنید؛ چه ، سرما با بدن ، همان كارى را مى كند 

 389مى كند: در آغازش مى سوزاند و پایانش شاخ و برگ مى رویاندكه با درختان 
رسول اكرم )ص( فرموده اند:باد بهاری را غنیمت شمرید كه با بدن های شما آن می كند كه با  

 3۸۴درختان می كند.
                                                           

 .3۸۴، ص ۴8.كنز االعمال، ج  381

 ۸1طب االئمه ص  38۶

 18الدعوات ص 389

 .31۴،ص۸3بحاراالنوار:ج  3۸۴
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 وضوگرفتن-12
وی فرموده است: وضوی پیش از غذا وپس ازآن فقر را می زداید،آنگونه كه كوره آهنگری زنگار 

 3۸۴زندگی خواهد كرد. شآهن را می زداید وهمواره در گشای
امام صادق )ع( فرموده است:هر كس دوست دارد خیر وبركت خانه اش افزایش یابد باید پیش از 
غذا وپس از آن وضو بگیرد.زیرا هركس دست خود را به هنگام غذا  وپس از ان بشوید،تا همیشه 

 3۸3ابد..در گشایش زندگی كرده وجسمش از بال شفا ی
 آب گرم هنگام ورود به حمام-15

امام صادق )ع( فرموده اند:هرگاه وارد حمام شدید، سه كف آب گرم بنوشید كه مایه شادابی چهره 
 وزدودن درد از بدن است.

 زیاد بر سر سفره نشستن -13
 3۸3و]امام صادق )ع( فرموده اند:مدت زیادی بر سر سفره بنشینید كه از عمرتان محسوب نمی شود.

 شانه زدن -13
امام كاظم )ع( از حضرت رسول اهلل نقل كرده اند كه: هركس هفت بار شانه  را بر سر وریش وسینه 

 3۸۰خود بكشد هرگز بیماری به وی نزدیک نشود.
وشانه زدن ریش وبا را می  امام صادق )ع( فرموده اند:شانه زدن گونه ها دندانها را محكم می كند

انه ش وشانه زدن ابرو مایه ایمنی از جذام است و می برد شانه زدن پیشانی اندوه سینه ها را  زداید و
 3۸8زدن سر بلغم را قطع می كند.

                                                           
 .3۸3،ص۸۸بحاراالنوار:ج  3۸۴

 .3۸3،ص۸۸بحاراالنوار:ج   3۸3

 .۰۴۴،ص۸۸بحاراالنوار:ج  3۸3

 .۴۴8،ص1۸بحاراالنوار:ج  3۸۰

 .3۴3،ص۸3بحاراالنوار:ج  3۸8
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انه محل درد  را بخوبی با آن ش با آن همه بدن و می توانید نوعی شانه با دندانه درشت درست كنید و
 یماریها مفید است.كه برای همه ب وماساژدهید.مخصوصا گوش وزیر پا وسر را

 آمیزش با زنان -11
 علی )ع(: هرگاه بدن شما به درد آمد وحرارت بر وی غلبه كرد، بر او باد فراش. 

 از امام باقر)ع( سوال شد ای پسر رسول خدا معنی فراش چیست؟
 3۸۸فرمود:آمیزش با زنان)این كار درد را آرام و حرارت را فرو مینشاند.(

 مسواک -10
)صلى اهلل علیه و آله و سلم (:مسواک ، شفاى هر دردى است ، مگر سام ، و سام ، مرگ پیامبر خدا 

 3۸1است .
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:هر كس در هر روز، دو بار مسواک بزند، سنت پیامبران را 

نویسد،  ىاستمرار بخشیده است ، در برابر هر نمازى كه بخواند، خداوند، برایش پاداش صد ركعت م
از فقر به غنا )و بى نیازى ( در مى آید، دهانش خوش بو مى شود، حافظه اش فزونى مى یابد، فهمش 
استوار مى گردد، غذایش گوارش مى یابد، درد دندان هایش از میان مى رود، بیمارى از او دور مى 

یز مى دندان هایش تم گردد، و فرشتگان ، به واسطه نورى كه بر او مى بینند، با او دست مى دهند و
 3۸۶شود.

بیمار،گروهی كه از چوب اراک استفاده كرده بودند  3۴۴۴ی علمدر یک آزمایش توضیح:
درصد كمتر از گروهی بود كه از مسواک وخمیر دندان های جدید  ۶۴بیماریهای دندانهایشان  

 ند.استفاده كرده اند.مردم عربستان بدلیل رواج چوب اراک سالمترین دندانها را دار

                                                           
 39۴ص  ۴۴3بحار االنوار ج  3۸۸

 38۴ص 3اتحاف السادات المتقین ج 3۸1

 ۴8۴جامع االخبار ص 3۸۶
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 روغن مالی  سرمه و-29
امام حسین )علیه السالم (:پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( به من فرمود: فرزندم ! به پشت 
بخواب تا شكمت كوچک شود، آب را به مكیدن بنوش تا خوردنت بر تو گوارا آید، به شمار 

ر روغن بزن تا به سنت پیامبدفعات فرد، سرمه بكش تا چشمانت روشن شود و یک روز در میان ، 
 3۸9خویش ، عمل كرده باشى .

پیامبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( فرموده است : براى بدن ، هیچ چیز از روغن زنبق )رازقى ( بهتر 
 31۴نیست .

 به پشت خوابیدن پس ازغذا -21
كند، غذا را امام صادق )علیه السالم (:به پشت دراز كشیدن پس از غذا خوردن ، بدن را چاق مى 

 31۴گوارا مى سازد و درد را )از درون انسان ( بیرون مى كند
 عطسه -22

 پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:عطسه كردن ، براى بیمار، نشان بهبود و راحت 
  313.بدن است

ا او ببا )امام صادق )علیه السالم (همنشینى داشتیم ؛ و به خداوند سوگند، مجلسى پر بارتر از نشست 
 ندیدم .

 روزى به من گفت : عطسه از كجا بیرون مى آید؟
 گفتم : از بینى .

 گفت : نادرست گفتى .

                                                           
 3۴۴ص 3دعائم االسالم ج 3۸9

 833ص ۸الكافی ج 31۴

 ۶۴ص الدعوات 31۴

 ۸8۸ص 3الكافی ج   313
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 پرسیدم : فدایت شوم ! از كجا بیرون مى آید؟
 گفت : از همه بدن ، آن سان كه نطفه از همه بدن ، سرچشمه مى گیرد و از آلت ، بیرون مى زند.

چون عطسه مى كند همه اندام هایش تكان مى خورد؟ كسى سپس فرمود: آیا نمى بینى كه انسان 
 313كه عطسه كند، تا هفت روز از مرگ ، در امان است .

 جرعه جرعه نوشیدن آب -26
امام صادق)ع( فرموده اند: هرگاه یكی از شما خواست آب بنوشد ، باید در سه دم بنوشد. اولی 

 31۰شفای هر بیماری داخلی.سپاس نعمت نوشیدن است، دومی دور كننده شیطان و سومی 
 دقت و رسیدگی به بدن -22

امام رضا )علیه السالم (:بدن ، به سان زمین پاک و آماده براى زراعت است كه اگر در آبادانى و 
آبدهى بدان ، مراقبت شود، به گونه اى كه آب ، نه فراوان تر از نیاز بدان برسد تا آن را غرق كنند 

آن را به تشنگى گرفتار سازد، آبادانى اش استمرار مى یابد و خرمى اش  و نه از اندازه كمتر باشد تا
فزونى مى گیرد و كشتش بالندگى و بركت مى یابد؛ اما اگر از آن غفلت شود، به تباهى مى گراید 

 و علف هرز در آن مى روید.
مت سالسامان و  ،بدن ، چنین حكایتى دارد و تدبیر آن در خوراک و نوشاک ، چنین است . )پس(

 مى یابد و عافیت در آن ، ریشه مى گسترد.
بنگر كه  چه چیز با تو و با معده ات سازگار است و تنت با چه چیز نیرو مى گیرد و بدنت چه خوردنى 

 .318و نوشیدنى اى را مى گوارد. همان را براى خویش مقرر بدار و خوراک خود گیر
 سیبیل کوتاه کردن مو و ناخن و -25

گفتم : چرا اصوال اینها به گونه اى آفریده نشده اند كه زیاد و بلند نشوند تا انسان مفضل مى گوید: 
 به كوتاه كردن آنها نیازمند گردد؟

                                                           
 ۸81ص 3الكافی ج  313

 338، ص ۴مكارم االخالق: ج    31۰

 ۴3طب االمام رضا )ع( ص  318
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فرمود: خداوند را در این باره ، بر بنده ، نعمت هایى است كه آنها را نمى شناسد تا او را بر آنها 
با در آمدن موها از بستر خود و در آمدن سپاس گوید. بدان كه دردها و بیمارى هاى بدن ، همراه 

ناخن ها از انگشتان ، از بدن بیرون مى روند. از همین رو، انسان به نوره كشیدن ، سر تراشیدن و 
كوتاه كردن ناخن ها در هر هفته ، فرمان یافته است تا موها و ناخن ها رشد شتابان ترى یابند و با در 

ن بیرون بروند. اما هنگامى كه بلند شوند، سرگردان مى مانند و آمدن آنها، دردها و بیمارى ها از ت
در آمدنشان كاهش مى یابد و بدین سبب ، مایه هاى دردها و بیمارى ها در بدن حبس شوند و 

 31۸.بیمارى ها و دردهایى را پدید آورند
ک گان و چرامام صادق )علیه السالم ( به من فرمود: موى خود را از ته بزن تا آلودگى اش و جنبند

آن ، كم شود، گردنت ستبر گردد و دیده ات جال یابد( و در روایت دیگرى است : و تنت راحت 
 311.شود

 نزد امام صادق )علیه السالم ( از كوتاه كردن سبیل سخن به میان آوردیم . 
لم سفرمود: این عمل : نوعى پیشگیرى از بیمارى و عمل به سنت پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و 

 31۶( است .
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:كوتاه كردن ناخن ها، از بیمارى بزرگ ، جلوگیرى مى كند 

 319و روزى را سرشار مى سازد.
رسول اكرم )ص ( فرموده اند هركس در روز شنبه ناخن بگیردخوره به انگشتان وی افتد وهر كس 

بربندد وهر كس روز دوشنبه چنین كند حافظ  روز یكشنبه چنین كند بركت آن روز از وی رخت
وكاتب و قاری شود وهر كس روز سه شنبه چنین كند بیم آن برود كه نابودی در وی افتد وهر كس 

                                                           
 1۸ص 3بحار االنوار ج   31۸

 ۰۶۰ص ۸الكافی  ج  311

 ۰۶1ص ۸الكافی ج  31۶

 ۰9۴ص ۸كافی ج  319
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روز چهارشنبه چنین كند بداخالق می گردد وهر كس به روز پنج شنبه چنین كند بیماری از بدن 
عه چنین كندعمر وی طوالنی می وی خارج می شودوشفا وارد می شود وهر كس به روز جم

 3۶۴گردد.
 تنقیه  -23

 ()كردافشاری تدابیر تنقیه
 طرز تهیه داروی تنقیه:

لیوان باقی بماند.  3لیوان آب بجوشانید )روی شعله مالیم(، تا 3قاشق غذاخوری از پودر تنقیه را در  3
قاشق غذاخوری  3تا  3قاشق غذاخوری صابون گل ختمی رنده شده و  3الی  3بعد صاف نموده و 

قاشق غذاخوری و آب  8/۴روغن بادام شیرین اضافه كرده و تنقیه نمایید. )برای كودكان پودر تنقیه 
قاشق غذاخوری، روغن بادام  ۴لیوان بماند، صابون هم  ۴بخار شود و  لیوان آن ۴لیوان كه  3هم 

 قاشق غذاخوری مصرف شود.( 8/۴الی ۴شیرین 
 روش تنقیه:

 شود.سی سی انجام می ۸۴به وسیله سوند نالتون و سرنگ گاواژ 
 ابتدا به حالت سجده بخوابید، سوند نالتون را با روغن بادام شیرین چرب كرده و حداقل یک سوم

سی سی  ۸۴آن را داخل مقعد گذاشته و مواد تنقیه ولرم را كه آماده كردید به وسیله سرنگ گاواژ
. كنیدسی سی برای كودكان از طریق سوند نالتون تزریق  ۰۴برای بزرگساالن و از همان سرنگ

 حسی موضعی انجام دهند.توان بیشوند به وسیله ژل لیدوكائین هم میكسانی كه اذیت می
بار باید انجام شود. بهترین زمان انجام آن صبح دقیقه یک  ۴۴بار پشت سر هم هر  8تا  3هر روز  تنقیه

 یا عصر
می باشد. بعد از تزریق مایع مدتی )در حد تحمل( به سمت چپ یا به پهلویی كه درد دارد بخوابد. 

به طور معمول  یسپس تخلیه نمایند تعداد دفعات انجام تنقیه طبق دستور پزشک تعیین می شود ول

                                                           
 .۴3۰،ص1۸بحاراالنوار:ج  3۶۴

http://kmehrtebco.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1/89-1392-09-09-15-07-09
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بار، یعنی  3ای تهسه تا پنج روز پشت سر هم انجام شده و سپس یک روز در میان انجام شود و بعد هف
 .روز در میان 3
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 در طب فشاری و سوزنیهای مشترک  درمان
 اصلی در گوش فشاری نقاط

وچک به ك نكته: كسانی كه در طب سوزنی متخصص نیستند، روی نقطه مربوط به بیماری ، یک سنگ
دقیقه به آرامی به آن نقطه  8وعده، ودر هر وعده 3اندازه نصف عدس  با چسب نواری بچسبانند و هر روز 

روزه ادامه دهید.در جلد رنگی نیز سایر تصاویر طب فشاری ومحل و نحوه و فواید  ۴۴فشار دهند.سه دوره 
 درمانی حجامت، بادكش،گیاهان و روغن ها آمده است.

 لوزه ـ فک -3   دهان -3  فک باالدندانهای  -۴
 داخلی،گوش-۸   چشم -8  دندانهای فک پایین-۰
  گوش داخلی -9   لوزه -۶  دندانهای فک پایین -1

 زانو -۴3  مچ پا  -۴۴    پا -۴۴
  باسن -۴8  مچ دست -۴۰   آرامش  -۴3
 مثانه -۴۶  پروستات -۴1    آرنج -۴۸
  كبد -3۴   معده -3۴   استراحت -۴9
 قلب -3۰  بُرُنش –ریه  -33    شانه -33
 گردن -31  دندان درد -3۸   بینی داخلی -38
 غدد درون ریز -3۴   آسم -39  غده فوق كلیوی -3۶
  دیافراگم -33  مهره كمری -33   مركز گرسنگی -3۴
   آلت تناسل -3۶  سیستم عصبی خودكار -31     رگروده بز -3۸
   هكلی -۰۴   رحم -39
اعمال دستگاه  -3تنفسی اعمال دستگاه-۴شامل:) گرم كننده های سه گانه -38  قشر داخلی مغز -3۰

  .اعمال دستگاه تناسلی(-3گوارشی
  



 انیکافی در طب اسالمی ایر                                 1جلد   -مجموعه کتب سبک زندگی اسالمی  
 

  080 

  



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  082 

 211دردهای کلی  –نقاط فشاری 

   

                                                           
 كتاب درمان جامع طب سوزنی  3۶۴
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 )چی( تقویت نیروی حیات -نقاط فشاری 
( انرژی حیاتی)چیتوضیح: سالمتی ، آرامش و داشتن احساس خوب ، به هماهنگی و گردش منظم 

قطع شدن جریان چی ،موجب مرگ میشود .وضعف  واختالل وناهماهنگی در بدن افراد بستگی دارد.
 3۶3در جریان آن موجب بیماری میشود.و نظم وقوت جریان چی باعث سالمتی میشود.
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 مشترک بیماری ها ملواع :بخش ششم

 
  :از اسباب پیری زودرس در روایات-1

آمیزش با زنان، سخن گفتن زمان قضاء حاجت، فراوانی بوی خوش، آب نوشیدن هنگام فراوانی 
شب، نگاه به شرمگاه زنان، به رو خفتن، شبها ایستاده آب نوشیدن، مالیدن استین به صورت، شستن 
سر با گِل، نخوردن شام، خوردن گوشت خشكیده، اندوه و غم، نشستن در جای مرطوب، باال رفتن 

 ..از پلكان و.
د: خوردن كنیپیر م )انسان را( پیش از فرا رسیدن هنگام پیرى، چهار چیز، امام صادق )علیه السالم (:

  3۶3با پیرزنان گوشت خشک شده ، نشستن بر جاى مرطوب ، باال رفتن از پلكان ، و آمیزش 
جزء عوامل مشترک بیماریها هستند.این مورد  بدن و كوتاهی عمر همه عوامل پیری زودرس وضعف

 از باب نمونه است.
 تک خوری-2

كسی كه در حال خوردن چیزی است ولی به كسی كه وی را می نگرد چیزی نمی دهد، خداوند 
 3۶۰دردی بر وی فرو می فرستد كه درمانی نداشته باشد.

 زیاد ماندن زیرآفتاب-6
آفتاب دید. فرمود: از آفتاب برخیز. این حرارت ، بدبو كننده امام على )علیه السالم (، مردى را در 

دهان و سست كننده شهوت است ، بوى بدن را بد مى كند، جامعه را كهنه مى سازد و دردهاى نهفته 
 3۶8را آشكار مى كند.

 شاید این توصیه برای گرم مزاجان باشد یعنی افراد سرد مزاج میتوانند زیر آفتاب بمانند.

                                                           
 3۴1تحف العقول ص  3۶3

 3۴۴طب االئمه ص  3۶۰

 333ص 9كنز العمال ج 3۶8
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 خوابیدن زیادخندیدن و -2
امام على )علیه السالم (:در حدیث معراج : خداوند متعال فرمود: ...اى احمد! دنیا و همدمانش را 

 منفور بدار و آخرت و همدمانش را دوست بدار.
 گفت : پروردگارا! همدمان دنیا چه كسانى ، و همدمان آخرت ، چه كسانى اند؟

 3۶۸خندیدن ، خفتن و خشم آوردنشان ، بسیار استفرمود: همدمان دنیا كسانى اند كه خوردن ، 
  :از اسباب فرسوده شدن بدن در روایات -5

حمام با شكم پر، آمیزش با شكم پر، آمیزش با پیر زنان، خوردن گوشت فاسد، خوردن پنیر، خوردن 
 گوشت خشكیده، غم و اندوه و شادی نكردن و...

د،از عوامل مشترک برای همه بیماری كامال واضح است كه هرچیزی كه بدن را فرسوده میكن
 هاهستند.

 غلطجنسی آمیزش  -3
یرا معده ز امام رضا )ع( فرموده اند: در تابستان وزمستان هیچ گاه در ابتدای شب با زنان در نیامیز،

ورگها پر هستندواین هیچ خوب نیست.بیماریهای قولنج وكج شدن فک ونقرس وسنگ ]كلیه یا 
بول وفتق وضعف بینایی از اینجا به وجود می آیند. پس هرگاه قصد آمیزشی مثانه[ وریزش بی اختیار 

داشتی،بهتر است درآخر شب باشد كه برای سالمتی بدن بهتر وبرای فرزنددار شدن  مایه امید بیشتر 
 3۶1وفرزندی را كه خداوند بدهد باهوشتر خواهد بود.

خوردن  :شود یچه بسا باعث مرگ م امام صادق )ع( فرموده اند: سه چیز است كه بدن را نابود و
 3۶۶.گوشت خشكیده، با شكم پر وارد حمام شدن و آمیزش با زنان پیر

 ابو اسحاق نهاوندی اضافه كرده است : و آمیزش با زنان با شكم پر.

                                                           
 ۴99ارشاد القلوب ص 3۶۸

 .331،ص۸3بحاراالنوار:ج  3۶1

 3۴۰ص ۸كافی ج 3۶۶
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 مطالعه وعمل منابع اسالمی حتماً زدهی را ا رسایر قوانین وتوصیه های امیزش وباراری ودوره شی
 .نمایید

 جنسیمیزش آکثرت  -3
 3۶9امام صادق )علیه السالم (:جز از سر چیرگى شهوت ، آمیزش مكن .

البته طبق روایات زن باید هر شب آرایش كرده وبرهنه بدن خود را به بدن شوهر بزند وگرسنگی 
 جنسی زن وشوهر خطرات شدید دارد. 

 از آمیزش پیشاب)ادرار( بعد -1
(:اگر مردى با همسر خویش نزدیكى كرد، تا پیشاب نكرده پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم 

است ، غسل نكند؛ از این بیم كه مبادا باقى مانده منى در آمد و شد باشد و از آن ، دردى بى درمان 
 39۴خیزد.

عدم تخلیه سریع منی دربدن از عوامل اصلی بیماری هاست مخصوصا در كسانی كه مبتال به استمناء 
 هستند.

 اعمال وافکار واخالق ،خون،غذیه دارو قبل از اصالح تدرمان با  -0
امام على )علیه السالم (: نوشیدن دارو براى بدن ، به صابون براى جامه مى ماند؛ آن را تمیز مى كند، 

 39۴اما كهنه اش هم مى كند.
 طوالنی ماندن در توالت -19

آن جا به همان اندازه كه قضاى  امام رضا )علیه السالم (:براى قضاى حاجت ، به آبریزگاه برو و در
 393.حاجت كنى ، بمان و آن را به درازا مكشان ؛ چرا كه این كار، درد نهفته را در پى مى آورد

                                                           
 ۴33۶ح 393ص ۴مكارم االخالق ج  3۶9

 3۴الجعفریات ص 39۴

 3۴۴ص 3۴شرح نهج البالغه ج 39۴

 ۰9طب الرضا )ع( ص 393
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 قاتل است ،کوتاهی کننده در درمان بیمار ومجروح-11
 مسیح )علیه السالم ( مى گفت :

 ان التارک شفاء المجروح من جرحه شریک لجارحه ال محالة ...؛ 
دیده اى را واگذارد، ناگزیر، شریک كسى است كه زخم را بر بدن وى  آن كه درمان كردن زخم 

 393.نشانده است
ای مسولین نظام پزشكی وتصمیم گیران من به عنوان یک طلبه  به همه مقدسات قسم میخورم كه 

ی سنتی مدر اكثر بیماری ها حتی بیماریهایی كه پزشكی جدید نمی تواند درمان كند با طب اسال
 درمان میشود.ما این موارد را خودمان دیده ایم وشنیده ایم.

 مراجعه به پزشکان عدم تحمل بیماری و -12
امام صادق )ع( در حالی كه شخصی را توصیه می كردند فرمودند : تا بدنت توان تحمل بیماری دارد 

 39۰از خوردن دارو خودداری كن.
 398اری با تو راه می آید تو نیز با آن راه بیا.امام علی )ع( فرمودند : تا زمانی كه بیم

پزشكی به نام اسماعیل بن حسن می گوید : به امام صادق )ع( عرض كردم : من مردی از نژاد عرب 
هستم و از دانش پزشكی برخوردارم و سبک پزشكی من ، پزشكی عربی است و برای این كار هیچ 

 پولی نمی گیرم. 
 ارد.امام )ع( فرمودند : اشكالی ند

 گفتم : ما با آتش ، هم بدن را می شكافیم و هم آن را داغ می زنیم.
 حضرت فرمودند : اشكالی ندارد.

 گفتم : از داروهای سمی اسمحیقون و غاریقون استفاده می كنیم.

                                                           
 8۴احادیث پزشكی ص 393

 3۶3،ص۸ج:  كافی  39۰
 31نهج البالغه : كلمات قصار   398
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 فرمودند : اشكالی ندارد.گفتم : گاهی بیمار می میرد .
 .تجویز می كنیمگفتم : برای بیمار شراب .فرمودند : حتی اگر بمیرد

 39۸.فرمودند : هر گز در آنچه حرام است ، شفا نیست
امام صادق )ع( فرمودند :كسی كه سالمتی بر بیماری اش چیره شود و خود را ) با دارو( درمان كند 

 391و بمیرد ، من از او در نزد خدا بیزاری می جویم.
 ، درمان پزشكان را امام كاظم )ع( فرمودند : آنگاه كه بیماری ، خود برطرف می شود 

 رها كنید زیرا درمان بسان كار ساخت و ساز است كه اندک آن به بسیار منجر می 
 39۶شود.

 پولکی مراجعه به طبیب کم تقوا و -16
من تطبب فلیتق اهلل ولینصح ولیجتهد.هر كس طبابت پیشه كند، باید كه از خدا پروا بدارد و 

 399.خیرخواهى و جدیت به خرج دهد
 به طبیب ناآگاه مراجعه -12

 3۴۴یجب على االمام اءن یحبس الفساق من العلماء والجهال من االءطباء.
 و پزشكان ناآگاه را به زندان درافكند فاسق)آشكارا گناه كنند(بر امام ، الزم است عالمان 

 مراجعه به طبیب کم تجربه -15
 است.برای طبابت  فقط علم كافی نیست.تجربه وتقوا وحسن نیت نیز الزم 

                                                           
 ۴93ص ۶الكافی ج  39۸

 3۸خصال :  391
 ۰۸8، ص  3علل الشرایع : ج   39۶

 ۰۸احادیث پزشكی ص  399

 8۴احادیث پزشكی ص  3۴۴
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از پیامبر اسالم )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( روایت شده :من تطبب ولم یعلم منه طب قبل ذلک ، 
 هر كس بدون سابقه )و تخصص الزم ( به كار طبابت دست یازد، ضامن است .3۴۴.فهو ضامن

  تلخ درمان با چشمه گوگرد دار و -13
ه و آله و سلم (، از درمان با چشمه هاى آب گرم پیامبر خدا )صلى اهلل علی امام صادق )علیه السالم (:

 3۴3، نهى فرموده است ، و آنها، چشمه هایى از آب گرم در كوهستانهاست كه بوى گوگرد دارد.
پدرم خوش نداشت به آب تلخ و آب گوگرددار، درمان كند. او مى  امام صادق )علیه السالم (:

آب ها را فرا خواند و همه آنها به او پاسخ دادند، وفان به پا شده بود، طفرمود: نوح ، آن هنگام كه 
 3۴3مگر آب هاى تلخ و آب هاى گوگرددار. پس ، این آب ها را نفرین كرد.

 درمان بدون شناخت علت بیماری -13
 ال تداو احدا حتى تعرف داءه .هیچ كس را درمان مكن ، مگر آن گاه كه بیمارى او را بشناسى

 3۴۰سالمت انسان ، زیانبار است .
نكته:ازبرتری های بزرگ طب اسالمی سنتی به طب بیماری زای غربی این است كه طب غربی 
یهودی عالمت درمان است.ولی طب اسالمی ایرانی علت درمان است.یعنی بدون توجه به اسم 
وپیچیدگی بیماری فقط باید علت بیماری رابیابیم وعلت را درمان كنیم.بیش از نصف علت ها)حدود 

اصالح مزاج واصالح خون ورفع افراط وتفریط هاست.علت درمانی موقت وعارضه هشتاد درصد(
 دار وناقص وعودكننده است.

                                                           
 8۴احادیث پزشكی ص  3۴۴

 3۶9ص ۸كافی ج  3۴3

 39۴ص ۸كافی ج  3۴3

 ۰1احادیزشكی ص  3۴۰
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 حمام با شکم پر -11
امام صادق )علیه السالم (:سه چیز، بدن را فرسوده مى كند و شاید هم )فرد را( بكشد: حمام رفتن با 

 3۴8.همبسترى با پیرزنان   و  شكم پر، آمیزش كردن با شكم پر

                                                           
 3۴۰ص ۸كافی ج 3۴8



 

 

 
 
 
 
 

 سومفصل          
 

 اصالح معنویات               
 اسباب معنوی و                 
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 اسباب معنوی و اصالح معنویات : فصل سوم
 

طب اسالمی برطب سنتی مباحث معنوی درمان وبیماری است.توصیه های ازامتیازات وبرتری های 
معنوی دین اسالم بسیار فراوان است.ازمیان این مباحث موضوعات مرتبط باسالمتی وازمیان آنها 
روایات مربوط به درمانهای مشترک وعلل مشترک بیماری را بیان میكنیم.هریک از این موارد به 

ی های بزرگ یا درمان از بیماری شود.لذاباید بسیار جدی تر از اسباب تنهایی میتواند موجب بیمار
 غیرمعنوی گرفته شوند.

 مؤمنبربیماری آثار  :1
بیداری به خاطر بیماری یا درد، پاداشی برتر و بزرگتر از  ،یک شب» فرمودند: (لیه السالم)عامام صادق

 3۴۸.«یک سال عبادت و بندگی دارد
ن فرماید: هرگاه بندة مگمارد. میای كه برای او میخداوند به فرشته»: (آله وسلملی اهلل عیه و )صرسول خدا

نوشتی، برایش بنگار، زیرا این من هستم كه او را گرفتار مریض شد، آنچه در روزگار تندرستی می
 3۴1.«كنمبیماری می

به او نظر اندازد و هر گاه به او نظر  ،ای را دوست بداردهر گاه خداوند بنده»: (لیه السالم)عامام باقر
 3۴۶.«چیز را به او هدیه دهد: سردرد، تب یا درد چشم سهیكی از این  ،انداخت

                                                           
 .۴۴۰، ص 3. كافی، ج 3۴۸

 .۴۴3. همان، ص  3۴1

 .۴3خصال، .  3۴۶
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ری مؤمن، ترفیع مؤمن، جلوگی كنندهاز آثار دیگر بیماری مؤمن در روایات: محو كنندة گناهان، ادب 
مؤمن از آتش، بیماری  از غرور و مستی، موجب توجه به خداوند، دوست خداوند شدن، تب سهم

دانست را میآثار بیماری هدیه خداوند به مؤمن و نشان گرامیداشت مؤمن نزد خداوند، مؤمن اگر 
 3۴9.دوست داشت، هرگز سالم نشود

 پنهان نگه داشتن بیماری :2

 هبیمار گردد و آن را با جان و دل بپذیرد و سپاس آن را ب ،هر كس یک شب»: (لیه السالم)عامام صادق
سال بندگی كرده... حضرت در ادامه فرمود: یعنی بر آن بردباری ورزیدن و  ششجا آورد، گویا 

 3۴۴.«كسی را از آن آگاه نكردن و چون صبح شد خدای را بر آن سپاس گفتن
 وعدة سالمتی و جبران مشكل جسمی داده شده ،در روایت دیگر برای پنهان نگه داشتن بیماری

 است.
 بعد از سه روزمؤمن  کردن برادرانآگاه: 6

كه برادران خود را باخبر سازد. تا او  اوار است،سز ،هر كس از شما بیمار شد»: (لیه السالم)عامام صادق
 3۴۴.«هم او اجر برد و هم عیادت كنندگان .را عیادت كنند

 دار و بزرگ نه هر بیماری مانند سرماخوردگی و تب و...( )البته در بیماری ادامه
 شکایت به غیر خداوند کراهت : 2

 ،هر گاه مؤمنی شكایت نیاز و گرفتاری خود را به خانة كافر و یا مخالفی ببرد»: (لیه السالم)عامام صادق
 3۴3«.شكایت خود را نزد دشمن خدا برده است

ولی نباید سخنان كفرآمیز و اعتراض به خداوند گفته  ،البته ناله كردن در شدت درد اشكالی ندارد

                                                           
 احادیث پزشكی3۴9 

 .۴۴۸، ص 3. كافی، ج 3۴۴

 .89۸، ص 3. سرائر، ج 3۴۴

 .۴۰۰، ص ۴. كافی، جلد  3۴3
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 شود. من به خداوند گزارش میشود. صبر مؤ
 ثواب عظیم عیادت مؤمن برای رضای خدا : 5

هزار  تادهفهر كس بیماری از بیماران مسلمین را عیادت كند، خداوند پیوسته »: (لیه السالم)عامام صادق
به  او را فرا گرفته و تسبیح و تهلیل و تكبیر گویند و نیمی از این ثواب ،فرشته بر او گمارد تا از منزل

 3۴3.«عیادت كننده برسد
را  سال همه آن چهلای از بهشت است كه سواره در ... برای عیادت كننده گوشه» (لیه السالم)عامام باقر
بیمار دوست  كه خودینكه نزد بیمار كم بنشینید تا اذیت نشود. مگر ا :. در احادیث آمده«كندسیر می

 روی كرد. بدارد و ضرری به او نرسد. البته در تكرار عیادت نیز نباید زیاده
 در حدیث دیگر زیارت مؤمن، زیارت خداوند شمرده شده است. 

 دعای بیمار مانند دعای فرشتگان: 3

بخواهد كه برایش دعا هر گاه كسی از شما به عیادت برادر خود رفت، از او »: (لیه السالم)عامام صادق
 3۴۰.«كند، زیرا دعای بیمار همچو دعای فرشتگان است

ه او رزمنده و بیمار، پس ب، كس هستند كه دعایشان پذیرفته است: حاجی سه: (لیه السالم)عامام صادق
 3۴8.«تندی نكنید و او را نیازارید

: خداوند ویژگی است سهی برای تو در این بیمار»به سلمان فرمودند:  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(اكرم پیامبر
است  ریزد، امیدتمام گناهان تو را فرو می ،ست، دعای تو پذیرفته شده است و بیماریا به یاد تو

 3۴۸. «خداوند تو را تا آخر عمر سالمت بدارد
 

                                                           
 .۴3۴، ص 3. كافی، ج  3۴3

 .۴۴1، ص 3. كافی، ج 3۴۰

 .8۴9، ص 3. كافی، ج  3۴8

 .۸3۶، ص 3. وسایل الشیعه، ج 3۴۸
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 بیمار ردن هدیه برایب: 3
یمار را شود. هرگز ببرند خرسند میدانید كه بیمار با آنچه برایش می... آیا نمی» :(لیه السالم)عامام صادق

 .«بیماران دوستان خداوند متعال هستندآزار ندهید: 
 !پروردگارا :به معراج رفتند عرض كرد (لی اهلل علیه وآله وسلم)صگاه كه پیامبر اكرم آن»: (لیه السالم)عامام باقر

كس كه دوست  آن !ای محمدخداوند در جواب فرمود:  گاهی دارد؟مؤمن در پیشگاه تو چه جای
 «.ترینمبا من به نبرد برخواسته و من برای یاری دوستانم شتابنده ،مرا خوار كند

 ثواب پرستاری از بیمار : 1
هر كس در برآوردن نیاز بیماری كوشش كند، خواه آن را برآورد یا نیاورد، از »در روایتی آمده: 

 «.شود مانند روزی كه از مادر متولد شده استگناهان خویش خارج میزیر بار 
 . ستا كه شافی حقیقی خدا مو عمل نمایی مهای معنوی را بخوانیحتماً مطالب مربوط به درمان

 شفا و دواء از خداست :0
ن الذی یكوان نبیا من االنبیاء مرض فقال : التداوی حتی "امام صادق )ع( در این زمینه فرموده اند : 

یعنی یكی از پیامبران بیمار شد و گفت : اقدام به درمان نمی كنم تا آن :  "امرضنی هو الذی یشفینی
داوی ال اشفیک حتی تت"كس كه مرا بیمار كرده خود شفا دهد. خداوند متعال به وی فرمودند كه :

ه رمان كنی ، به راستی ك.یعنی من تو را شفا نمی دهم تا تو خود را د"فان الشفاء منی والدواء منی
 هم شفا از من است و هم دواء . آن پیامبر خدا ، خود را درمان كرد و سپس شفا یافت.

رسول خدا)ص( فرموده اند:در هر بیماری از خداوند بزرگ وپروردگار عرش بزرگ بخواه كه تو 
 3۴1را شفا دهد.

 آثار صدقه بر سالمتی و درمان: 19

 .«كندهفتاد نوع از انواع بال جلوگیری می ،دست خود صدقه دادنبا »: (لیه السالم)عامام صادق
 3۴۶.«گیردزیرا بال بر آن پیشی نمی ،بامدادان صدقه بدهید»: (لیه السالم)عامام صادق

                                                           
 . مطلب فوق گزارشی از یک حدیث است.9۴،ص3رجوع كنید به :مستدرک الوسایل:ج  3۴1

 .۸، ص ۰. همان، ج  3۴۶



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  091 

 .«زدایدصدقه دادن شومی آن روز را می»در روایتی آمده: 
 ا از بالها پیشگیری كنید و روزیبیماران خود را با صدقه درمان كنید و با دع»: (لیه السالم)عامام صادق

ر از ترهاند. برای شیطان هیچ چیز سختصدقه آدمی را از شر هفتصد شیطان می .را فرود آورید
كه به دست بنده برسد به دست پروردگار متعال خواهد صدقه به مؤمن نیست. صدقه پیش از آن

 3۴9.«رسید
خاطر  هابدی به فقیری داد، او را از مرگی كه بای كه عصدقه» )خالصه حدیث( :(لیه السالم)عامام باقر

زنا كرده بود. و خداوند  عبادت، سالهشتاد یک زنا دامنگیرش شده بود نجات داد. عابد بعد از 
 .«ساله را به آن زنا نابود كرد و باطل ساختهشتاد عبادت 

 (لیه السالم)عپیشگیری و درمان با تربت امام حسین: 11
را شفابخش همه دردها و ایمنی از  (لیه السالم)عخداوند متعال تربت جدم حسین»: (لیه السالم)عامام صادق
ها قرار داده است. هر گاه بدان دست یافتی آن را بوسیده و بر چشم خود گذاشته و به بدن همه ترس

 خود بمالید و بگویید: 
اُمِّهِ و أخِیهِ و األئمة من ولدِه و بِحَقِ  اللهم بحقِّ هذهِ التربة و بِحَقِ مَن بها وثَوی فیها و بِحَق اَبیهِ و»

 المالئكةِ الحافیّنَ بِهِ، الّا جَعَلتَها شِفاءً مِنْ كُلِ دَاءٍ و بَرداً مِن كُلِ مَرَضٍ و نَجاةً مِن كُلِ آفَةٍ و حِرزاً مِنْ
 «اَخافُهُ و أحذِرُ

وده گونه كه امام فرم ا آنگوید: من روزگاری دراز این ترتب رپس از آن استفاده كن، ابواسامه می
 33۴البته از خوردن بیش از یک نخود نهی شده است. .ناخوشی ندیدم ،بود به كار بردم و بحمدهلل

 باید به درمانگری آن اعتقاد داشته باشید. 
 درمان و پیشگیری با گفتن بسم اهلل : 12

  ، گفتن بسم اهلل است.هایی كه در طب اسالمی آمدهاز دیگر درمان

                                                           
 .3، ص ۰. همان، ج 3۴9

 .3۴۶. امالی طوسی، ص  33۴
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ر بین غذا اگ» :فرمودند ؛بسم اهلل گفتم ولی زیان دیدم :در جواب مَسمَع كه گفت (لیه السالم)عصادقامام 
ی زیان گفترسد اگر دوباره بسم اهلل را میست كه بر تو زیان میا گویی از همین جاكه سخن می

 33۴.«دیدینمی
هر كس هنگام غذا »فرمودند:  (ملیه السال)ععلیبه نقل از جد بزرگوارشان امام  (لیه السالم)عامام صادق

ای  كنم كه از آن رنجی نبیند. ابن ابی الكواء گفت:من تضمین می ،خوردن بسم اهلل بگوید
وده شاید غذا رنگارنگ ب :حضرت فرمود .امیرالمؤمنین من شب گذشته چنین كردم ولی اذیت شدم

 333.«ای ناكس ای،ها بسم اهلل گفتهو تو تنها بر برخی از آن
 های سفره ناندرمان و پیشگیری با خوردن ریزه: 16

فرزند زیاد  موجب ها، زدودن فقر،شفای بیمارییكی از عوامل  :آنچه در روایات مختلف آمده
زرد  آب ،پیسی ،جذام ،هاضمه، غرق در بركت شدن، نگهداری از ابتالء به جنونداشتن، رفع سوء

  333ی سفره است.هانان؛ خوردن ریزهساده لوحی، زیادی روزی
های ریخته در سفره را بخورید، به اذن خداوند شفای ریزه»: در این رابطه فرمودند (لیه السالم)ععلیامام 

 33۰.«جویندكه شفای خود را در آن میبرای آن .ستا هاهمه بیماری
 های سنگ دلی و کمی اشک چشماز درمان: 12

سازد، خداوند به را نازک و اشک را فراوان می خوردن عدس قلب»: فرمودند (لیه السالم)ععلیحضرت 
 338.«یكی از پیامبرانش وحی فرمود كه عدس بخور

عدس سرد و سودازا است. باید همراه ادویه و گرمیجات مصرف شود. البته در احادیث برای نورانیت 
 وقلب، توفیق بر عبادات، اصالح رذایل اخالقی مانند ترس و بسیاری از حاالت روحی و روانی 

                                                           
 .3۴8، ص ۸. كافی ج  33۴

 .398. همان، ص  333

 احادیث پزشكی 333

 .399، ص ۸. كافی، ج 33۰

 .3۰3. همان ص  338
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 مسائل دینی، دستورات غذایی خاص داریم. 

 های معنوی بر سالمتیآثار آب: 15

 توان از بیماری پیشگیری، میآب نیسان و آبی كه بر آن دعا شود ،یاسین چهلآب  ،با آب زمزم
مكه،  در مدینه بودند از مسافران (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاكرم زمانی كه پیامبر نمود و بیماری را درمان كرد.

  .خواستندآب زمزم را هدیه می
  33۸ بار بر آن سورة  یاسین خوانده شود. چهلیاسین، آبی است كه  چهلآب 

 یعنی مؤمنی پاک بر آبی دعا كند و آن را بدهند مریض بخورد.  ،شودخوانده آبی كه بر آن دعا 
)شهادت آّب(  سی دیحتماً  .زیادی نوشته شده است العاده وها آثار درمانی فوقبرای همه این آب

ده است آب یک موجود زن ،كندكه به صورت علمی ثابت میكه یک محقق ژاپنی با میكروسكوب 
 كه در تقویتچرا  ، مشاهده نمایید.دهدالعمل متناسب نشان میو به حاالت مخاطب و محیط عكس

 ایمان و اراده و علم و... بسیار مفید است. 
نیسان نیز همان آب باران است كه یک سری دعاها و ذكرهای خاص دارد كه در مفاتیح آمده،  آب

 ها را استفاده كند ودر صورت عالقه مراجعه نمایید. اگر كسی بیماری العالج دارد، حتماً این آب
 نویعافرادی كه هیچ مرضی ندارند یا بیماری قابل عالج دارند، بهتر است انجام بدهند چون آثار م

 دارند. ودرمانی زیادی
 ها مانند عقیق، زمرد پیشگیری و درمان با انواع سنگ: 13

ر توان یک انگشتر عقیق به انگشت كرده و دهای زیادی دارای آثار شبیه به عقیق است و میسنگ
مند ا بهرههانگشت دیگر كه نگینی از مجموع چند سنگ دیگر باشد استفاده شود تا از آثار همه آن

 د. ش
 .دا كندامید است سرنوشت خوبی پی ،كسی كه انگشتر عقیق به دست كند» :در روایات مختلف آمده

در چتر حمایتی خداوند خواهد  .باشدمایة بركت و ایمنی از بال می .امور او به امن و ایمان ختم شود
 «.شودها مواجه میپیوسته با خوبی .بود

                                                           
 .3۴۶، ص 3، جمن الیحضره الفیه.  33۸
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نی از انگشتر عقیق بر دست كردن مایة ایم»: درباره اهمیت انگشتر عقیق فرمودند (لیه السالم)عامام صادق
د از ست. دستی كه انگشترعقیق بر آن باشا فقر و نگهداری از هر بال ،خونریزی ،تازیانه و قطع دست

درهم و دینار تهی نگردد. خداوند دوست دارد دستی به دعا بلند شود كه نگینی از عقیق در آن 
 331.«باشد

... انگشتر عقیق همراه وی )كه والی مدینه او را خواسته بود( كنید. چنین » :در جایی دیگر فرمودند
 33۶.«كردند، هیچ گزندی به او نرسید

 امّا سوار )بدنه( آهنی مكروه است.بحث درباره نگین است 
به او جز  وسرنوشت ودر حدیث دیگری آمده است :هر كس انگشتر عقیق به دست كند،فقیر نشود

 339خیرونیكی رقم نخورد.
امام باقر )ع( فرموده اند:هر كس صبح كند وبر دست راست او انگشتری با نگین عقیق باشد وپیش 
از آن كه كسی را ببیند،انگشتر را به سمت داخل دست بچرخاند وسوره قدر را بخواند وسپس 

( و بسر آل محمد)صآمنت با هلل وحده ال شریک له و كفرت بالجبت والطاغوت وآمنت "بگوید:
خداوند وی را در این روز از شر آنچه  از آسمان  33۴ "عالنیتهم وظاهرهم وباطنهم و أولهم و آخرهم

فرو می آید وآنچه به آسمان باال می ررود وآنچه به زمین فرو می رود وآنچه از آن بیرون آید ایمن 
 333ولی او می باشد. در چتر امنیتی خدا و 33۴می سازدوتا شب 

 دو شود حداقلها اثبات شده كه توصیه میهای میدانی نیز آثار سنگت علمی و تجربهبه صور

                                                           
 .۰۴3، ص 3. وسایل الشیعه، ج 331

 .۰1۴، ص ۸. كافی، ج 33۶

 .۰1۴،ص۸كافی:ج  339

به خدای شریک وبی همتا ایمان آوردم وبه طاغوت وهر چه غیر خدا است كافر شدم وبه سر خاندان رسول خدا )ص(   33۴
 وآشكارشان وبه ظاهر وباطنشان ویه آغاز وانجامشان ایمان آوردم.

 در كتاب)حتی یرجع(آمده ولی صحیح آن)حتی یمسی(است.  33۴
 391ص  3مستدرک الوسایل ج   333
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به منابع مفصل  .توانید حتماً استفاده كنیدانگشتر كه یكی جامع چندین سنگ و یكی عقیق باشد می
ی های مختلف، حتها آثار سنگصورت علمی در درمان بسیاری از بیماریه مراجعه نمایید، حتی ب

های فیروزه، زمرد، یاقوت و... نیز دارای آثار سنگاثبات شده است.  ای ساده مانند مرمرهسنگ
 بزرگ هستند.

 های حفظ شدن از آنو روش چشم زخم خطری بزرگ و پنهان: 13
را  هاچشم زخم حقیقت دارد و حتی كوه»: درباره چشم زخم فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صرسول خدا
 333.«كشدبه زیر می

 آدمی را به قعر قبر و شتر را به درون دیگ ،راستی كه چشم زخم زدنه ب»د: نفرمایمیدر جایی دیگر 
 33۰.«فرستدمی

از درهای مختلف وارد شوید، چون از چشم زخم » :به فرزندانش فرمود (لیه السالم)عحضرت یعقوب
 338.«ترسیدمی

لیهما )عنبرای حسن و حسی (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر اسالمو  (لیه السالم)عو موسی (لیه السالم)عحضرت ابراهیم

  :خواندندگونه تعویض )دعای در امان ماندن( می این (السالم
شما را از شر هر شیطان و ؛ هامَّةٍ، مِنْ كُلِّ عَینٍ لَامَّةٍاُعیذُ كُما بِكَلِماتِ اهللِ التّامّةٍ، مِن كُلِ شَیطانِ وَ»

 33۸.«دهمشور در پناه كلمات تامه خداوند قرار میحیوان شرور و چشم 
د، زیرا اناگر قبرها باز شوند خواهید دید كه بیشتر مردگان از چشم زخم مرده»: (لیه السالم)عامام صادق

 663.«چشم زدن حقیقت است
 برای پیشگیری به نكات ذیل توجه نمایید:

                                                           
 .۸، ص ۸3. بحار االنوار، ج  333

 .3۸، ص ۸3. بحار االنوار، ج  33۰

 .31۰، ص ۴. مسند احمد ج  338

 .۴9۸، ص 9۰. بحار االنوار، ج  33۸

 .۴31، ص 98. همان، ج  331
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ه خود را كرا آشكار نكنید البته نه اینهای مالی، جانی و شغلی توانید و ضرورت ندارد برتریتا می
 فقیر و گدا نشان دهید بلكه خودنمایی بیهوده نكنید و زیاد به چشم نزنید. 

های توانید همراه خود و فرزندان و داراییدعاهای چاپ شده با عناوین حرزهای مختلف هست می
 و دعاهای بعدی را بنویسید.  باالدعای حدیث  یاخود داشته باشید. 

نگین كه حرز 9انگشتر  از سایر اسباب معنوی مانند صدقه، قربانی، آیت الكرسی، انگشتر عقیق و
 نیز استفاده كنید.  داردو...

 كه به دیگران چشم زخم نزنید. هر گاهقضیة چشم زخم را جدی بگیرید، هم نسبت به خود و هم این
 داوند توجه پیدا كنید و از او ببینید وو جمالی و... دیدید كه متعجب شدید حتماً به خ مقامی ،مالی

 .حتما ماشا اهلل بگویید.از او بخواهید
  ؛بگوییدرا  «و ال قوة االباهللماشا اهلل الحمدهلل، اهلل اكبر، »ذكر 

  ؛صدقه بدهید

قل )قل اعوذ برب الناس، قل هو اهلل احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الكافرون( نیز مؤثر  چهار
 ته به دیگران سوء ظن نداشته باشید و همه را بدچشم تخیل نكنید.است. الب

شناسم كه به یک امتیاز باالی مالی، علمی، كمالی، جمالی یا... برسد ولی بالیی بر بنده كسی را نمی
نید تواكه می ی خاصهادعا از جمله  .دانممی ،به چشم زخم ! این حوادث را مرتبطسر او نیامده باشد

 اشته باشید.دعای زیر است.همراه خود د

فرمود: علت  (لیه السالم)عای را دیدند كه درندگان آن را ندریده بودند، امام رضادر مكانی اسب مرده
در تعویذی است كه در پیشانی اسب هست، مأمون آن را برداشت و درندگان آن را دریدند، متن 

 آن چنین است: 
 جادو و خطرات آن و درمان آن : 11

توان سالمت جسم و روح و زندگی فرد را از بین برد. یک حقیقت مسلم است. با جادو می جادو نیز
و  حرامی در حدّ كفر استجادو البته  .مالش را از دستش گرفت .بخت كردتوان كسی را سیاهمی

 ابطال جادوكاری پسندیده و ثواب است.



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  212 

 سابقة خوش و تجربه و ایمان هستندولی بد نیست به علمای با تقوا و ماهر )نه هر كسی( كه دارای 
ل شود. ها باطاگر كسی شما را سحر یا چشم زخم یا... نموده، انشاء اهلل آثار سوء آنتا مراجعه نمایید. 

البته اگر این افراد از شما مطالبة پول كردند و یا گفتند كه مثالً فالن مبلغ را بدهید تا با یک سری 
عا نویس پول .اگر داط كنید و تحقیق كنید البته دعا اشكالی ندارداعمال و... مشكل را حل كنم، احتی

خواست،ندهید.وبه سراغ علمایی كه درخواست پول نمیكنند بروید.ولی شما نیز شاكر باشید وحق 
 الزحمه ای بپردازید.

 پیشگیری و درمان با قربانی و عقیقه : 10
 قربانی کردن بر نوزاد

ی[هر فرزندی در گرو عقیقه است.وفرموده است عقیقه واجب امام صادق )ع( فرموده است:]سالمت
 33۶است.

 3۰۴است. 339سالمت جسمی هرفرزندی در گرو عقیقه
 .شدو درمان نمیبیمار شد در حد مرگ  یكرد: پسرنقل می )ره(از شاگردان آیت اهلل بهجتیكی 

ایشان دستور دادند تا یک قربانی كشته شود تا به شكل این پسر در آید و همزاد این پسر كه این پسر 
كردند  ر درآمده با خود ببرد. چنینسخواهد با خود ببرد اشتباهاً آن قربانی را كه به شكل این پرا می

 و بیماری العالج درمان شد. 
هنگام  ک را قربانی نمایید عقیقه یعنی گوسفندی كهتوانید قربانی كوچكی مانند بز كوچالبته می

حتی اگر  .سالمتی شما در گرو عقیقه است»كنند بسیار در سالمتی مهم است. در تولد نوزاد قربانی می
 . «پیر شدید و عقیقه نكرده اید، عقیقه نمایید

ت آن و از گوشپس حتماً در اولین فرصت برای خود و اطرافیانتان در صورت امكان عقیقه نمایید 
هم غیر فقیر  آید، به فامیلمیاگر اختالف و كینه پیش البته  .به فقرا بدهیدكل قربانی را  .نخورید

                                                           
 .38،ص۸كافی:ج  33۶

 د قربانی كرده ومیان فقرا تقسیم می كنند.گوسفندی كه برای نوزا  339
 .38،ص۸كافی:ج  3۰۴
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 بدهید. 
 پیشگیری و درمان با نذر و عهد : 29

های نرم كوشک( آمده شهید برونسی كه شرح حالش در كتاب بسیار زیبا و اثرگذار )خاک
، مانع شدم بیاندازد (لیه السالم)عامام رضا كرده بود انگشتری به ضریح كه خانمم نذرگوید: بعد از آنمی

دارد. در عملیات بعدی مجروح شدید شدم در بیمارستان  (لیه السالم)عامام رضا ،به فقرا بده :و گفتم
را  ربه مالقاتم آمده بودند و به من فرمودند: انگشت (لیهم السالم)عتعدادی از ائمه (لیها السالم)عحضرت زهرا

 ست كه شماها را حفظ كرده است. ا هاداخل ضریح بینداز، این
م های نراست، خواندن كتاب خاک (عج)رد فرمان امام زمان هبه منزل ،ولی فقیه زمان كه رد فرمان او

 است. كوشک را توصیه فرموده
ذر دارد. البته نها با نذر و اسباب معنوی وجود های زیادی درباره حل شدن مشكالت و بیمارینمونه

رای سالمتی مادرم كه ب )ره(گفت: آیت اهلل بهجت. فردی میرا نباید سنگین كنید كه به سختی بیفتید
 آسایی خوب شد.در حال مرگ بود، یک صلوات نذر كردند و مادرم به صورت معجزه

 ترین درمانترین و ضروریبرترین و کامل: 21
اید یقین كنیم ب المت دنیا و آخرت است.بندگی خداوند برترین و کاملترین سبب س

برای  ،آیدهرچه بر سر ما می .ستا ست و همه بیماری و سالمتی از اوا خدا امور دستكه همه 
ست و هر بالیی ناشی از گناه یا امتحان است. پس باید در خانة او ا رسیدن ما به خداوند و تربیت ما

 .برویم و ال غیر
اش برای همین است و یقین كنید تا به اسباب معنوی سالمتی جسم و روح زیادند. اصالً اسالم همه

های طور كامل از گناه خارج نشویم، در این مسیر طوالنی تا مقصد بهشت، یقیناً گرفتار رنج و بیماری
ممكن  ،خاطر یک گناهه مؤمن ب» :دنیوی خواهیم شد. روایت داریمو جسمی و روحی و اخروی 

 . «است صد سال به حبس بیفتد )بعد از مرگ( و گرفتار شود
وند طور كه خدا ترین دارو و پیشگیری است. تا آنترین و كاملترک گناه بهترین و ضروری

. خداوند درباره مردی وحی كردند خواهیمطور نخواهد بود كه ما می خواهد، نباشیم، زندگی، آنمی
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كه آن طور باشد دهم؛ مگر اینردنش خرد شود، حاجت او را نمیكه اگر آن قدر سجده كند كه گ
 خواهم. )مضمون حدیث(.كه من می

  دارویی دیگر برای هر درد بزرگ و کوچک: :22

 فرمایند:می (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاز زبان پیامبر اكرم (لیه السالم)عامام جعفر صادق

رطل شیر گاو مخلوط كن و در شعلة مالیم در یک ظرف  چهاررطل سیر پوست كنده را با چهار » 
رطل روغن گاو بریز تا روغن هم توسط سیر چهار مسی، آن قدر بپز كه سیر، شیر را بخورد. بعد 

درهم )خورده نان( بر آن بریز. بعد خوب هم بزن تا مخلوط شود و  دوجذب شود و تمام شود. بعد 
جو  رم در یک ظرف سفالی بگذار و سر آن را ببند و دبه هم چسبیده شود، بعد در همان حالت گر

خاک، چند روز در تابستان پنهان كن. وقتی زمستان رسید، در هر صبح به اندازه یک گردوی یا زیر 
دوای كاملی بر هر درد بزرگ و كوچک است و این داروی  بزرگ از آن به صورت ناشتا بخور،
 3۰۴.«مجرب و مفروضی است نزد مؤمنین

  ها و دردها:برای درمان همه بیماریجامع یی داور :26
ما تعلیم آیا به ش»بر ما وارد شد و سالم كرد، بعد فرمود:  (لی اهلل علیه وآله وسلم)صگوید: رسول خدانافع می

و سلمان  (ملیه السال)عحضرت علی ؟بدهم دارویی را كه جبرئیل به من داد كه محتاج به داروی اطبا نباشم
آب  ،در ماه نیسان»فرمود:  (لیه السالم)عبه علی (لی اهلل علیه وآله وسلم)صرسول خدا .گفتند: آریها و غیر آن
گیری و فاتحة الكتاب )حمد( و آیة الكرسی و قل هو اهلل احد و قل اعوذ برب الفلق و قل باران می

در پی از  شام پی خوانی، بعد صبح واعوذ برب الناس و قل یا ایها الكافرون، هر یک هفتاد مرتبه می
 .«خوریآن می

گفت:  ی كه مرا به حق نبی قرار داد، جبرئیلیسوگند به خدا»فرمود:  (لی اهلل علیه وآله وسلم)صسپس پیغمبر
خورد هر مرضی كه در بدنش هست و او را عافیت كند از كسی كه از این آب میخداوند دفع می

كند و از لوح محفوظ گناه آن یش را بزرگ میكند و او و جمیع اعضادهد و از بدنش خارج میمی

                                                           
 .389، ص۸3. بحاراالنوار، ج ۴۸۴. گیاه ردمانی، ص 3۰۴
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و... ها مانند نازایی و سردرد و چشم درد نماید و... در ادامه موارد خیلی زیادی از بیماریرا محو می
 33فروردین تا  33های رومی است كه از ماه نیسان از ماه 3۰3شود.شمارند كه درمان میرا می

 اردیبهشت است.
 ا امید وتسلیم به خد :22

 3۰3سخت ترین بال، گسستن امید است .: "عظم البالء انقطاع الرجاءأ"
 3۰۰نومیدى ، آن كس را كه دامنگیرش بشود، مى كشد.:  "قتل القنوط صاحبه"

ماه دیگر خواهی مرد، ضمن مصرف نسبی  3یک بیمار سرطانی كه پزشكان طب غربی گفته بودند 
داشت.این بیمار حدود ده سال است كه موفق وبا داروها نشاط وامید وتوكل ورضایت از خداوند 

 .نشاط زندگی میكند.پس به خدا امیدوار ومتوكل باش وبخند
 چرا هر چه امر به معروف میکنیم باز گناه بیشتر میشود؟ :25

 امام صادق )علیه السالم (:مردم هیچ آبادى اى از سه گروه ، بى نیاز نیستند كه در كار دنیا و آخرت 
شان پناه برند و چون آنان را نداشته باشند، شوربخت باشند: فقیه دانا و پرهیزگار، امیر خویش به ای

 3۰8نیكوكار و فرمان روا، و طبیب آگاه و مورد اعتماد.
مولف:تا طب و مدیران جامعه ما اسالمی نشود گناه وفساد خود بخود بیشتر خواهد شد واسالم در 

ماند حتی در دینی ترین مراكز .امروز فقیهان واكثر همه عرصه های فردی واجتماعی ناقص خواهد 
 .مدیران جامعه ما اسالمی هستند. ولی طب و طبیبان ما اسالمی نیستند

                                                           
  این نسخه با كمی تفاوت در جای دیگری نیز آمده است. ۰۰۰.  مهج الدعوات، ص 3۰3
 3۶۸۴غررالحكم ح 3۰3

 ۸13۴غررالحكم ح 3۰۰

 33۴تحف العقول ص 3۰8
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 بیماری اعتقادی اخالقی :23
 هالقلب ، وان من النعم سع شد من ذلک مرض أشد من ذلک مرض البدن ، وأ ان من البالء الفاقة ، و"

 .یكى از گرفتارى ها تنگ "فضل من ذلک تقوى القلوبأ البدن ، وفضل من ذلک صحة أالمال ، و
دستى است . سخت تر از آن ، ناتندرستى است و سخت تر از آن هم بیمارى دل ؛ و یكى از نعمت 

 3۰۸ها توانمندى مالى است و برتر از آن ، تن درستى است و بهتر از آن نیز تقواى دل ها.
 )بسیار مهم( جستن سالمتی: 23

باقر )علیه السالم (: در سفارش به جابر جعفى : بدان كه نه هیچ دانشى چون جستن )دانش (  امام -
 3۰1سالمت است ، ونه هیچ سالمتى چون سالمت دل .

 پیروی از رضای خدا :21
خداوند، هر كه را از خشنودى او پیروى كند، به وسیله :  "یهدى به اهلل من اتبع رضونه سبل السلم"

 3۰۶ه هاى سالمت ، رهنمون مى شود.آن )كتاب ( به را
 ازعوامل ناخشنودی خدا: 20

امام صادق )علیه السالم (:در سه چیز، ناخشنودى خداوند )عزوجل ( است : خفتن بدون بیدارى 
 3۰9.از سیرى كشیدن )و احساس نیاز به خواب (، خندیدن بدون شگفتى ، و خوردن پس 

 غذای دهان خورده مومن:  69
 38۴فرموده اند: غذای دهان خورده ی مؤمن، شفا است.امام علی)ع( 

 دعاء درمانی:  61
گرداند... و فرمودند: یعنی كاری دعا آنچه را كه مقدر شده و یا نشده بر می»: (لیه السالم)عامام صادق

                                                           
 3۰۴ح ۴۰۸االمالی ، طوسی : ص   3۰۸
 3۶۸تحف العقول ص    3۰1
 ۴3۰نسا ایه    3۰۶

 )خوردن غذا به هنگام گرسنگى و اشتها 398ر. ک : ص    3۰9
 3۴۶، ص ۴1رسایل الشیعه: ج    38۴
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 38۴.«كند كه هرگز مقدر نشودمی
گرداند، پس بسیار دعا كنید میكه محكم شده است بر : دعا قضا را پس از آن(لیه السالم)عامام صادق

ست فقط با دعا دست یافتنی است ا آنچه نزد خدا .كه كلید هر رحمت و برآورندة هر حاجت است
 383.«كه امید است به روی كوبندة آن باز شودو هیچ دری نیست كه بسیار بكوبند مگر آن

  383«.دعا را فراموش نكن كه شفای هر بیماری است»: (لیه السالم)عامام صادق
 فقط از خدا باشد. و خاشعانه ، دعا باید حقیقی، امیدوارانه

ل كند، تا یک بار از ته دروز بیمار می چهلخداوند گاهی فرد ی را »فرمایند: می )ره(عالمه طباطبایی
 .«خداوند را یاد كند و خداوند را بخواند

راهنمایی بكنم كه رسول خدا)ص( زرارة میگوید : امام باقر )ع( به من فرمودند : آیا تو را به چیزی 
 نكرده اند؟ هیچ استثنایی درآن وارد

 عرض كردم : آری
 می محكم را بر بالی حتمی و فرمودند : دعا، ایشان درحالی كه دست خودرا به هم می فشردند

 38۰.گرداند
از به یأبو والد می گوید : امام كاظم )ع( به من فرمودند : دعا كنید كه دعا از آن خدا است و دست ن

سوی اوست . دعا بال را برمی گرداند ، بالیی كه مقدر شده و حتمی است و تنها به امضای خداوند 
نیاز دارد پس آنگاه كه بنده ای ، خدای عزوجل را خوانده و از او برطرف سازی بال را بخواهد ، 

 388خداوند آن را برمی گرداند.

                                                           
 .۰۸9، ص 3. كافی ج  38۴

 .۰1۴. همان، ص  383

 .۰1۴. همان، ص  383

 ۰1۴ ،ص3 ج:  كافی  38۰
 همان 388
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 زیارت امام حسین)ع(: 62
 امام صادق )ع( فرموده اند: زمان زیارت كردن امام حسین )ع(از عمر آدمی محسوب 

 38۸نمی شود.
یكی از اعراب شیعه عراق پای زوار امام حسین)ع(را میشست.واین آب را در پای درختان نخل 
وكشاورزی خودش میریخت.علت راپرسیدیم.گفت سال گذشته نخلستانم خشكید.از این آب 

 یاشد.ریختم.نخلستان اح
 بیماری قلبسالمت و : 66

در  جایگاه امامن امام صادق )ع( به كسی فرمودند :ای فالنی ! بدان كه جایگاه قلب در بدن، همچو
 .میان مردم است كه اطاعت او بر آنان واجب است

پیامبر)ص(:فرمود: در انسان پاره گوشتی است كه اگر سالم باشد ، همه بدن به سالمت آن سالم است 
 381بیمار باشد،همه بدن به بیماری آن،بیمار است:قلب انسان.واگر 

 ماشا اهلل...: 62
 امام صادق )ع(فرموده اند: هر كس هفتاد بار بگوید

 .خداوند هفتاد گونه بیماری را كه راحت ترین آن خنق است از وی بگرداند "ماشا اهلل،ال قوة اال باهلل"
 عرض كردم: فدایت شوم !خنق چیست؟
 38۶فرمودند:مرتبه پائین تری از جنون است.

 تاخیر حج : 65
امام صادق )ع(فرمودند: هر كس حج برادرش را به تا خیر اندازد باید از فتنه ای در هراس باشد كه 

 389.خرت بدو می رسدآبه دنیای وی می رسدگذشته از آنچه در 
                                                           

 .۰3،ص۸تهذیب االحكام:ج  38۸

 3۰3ص ۴كنزالعمال ج 381

 .83۴،ص3كافی:ج 38۶

 33۴ص 3الفقیه ج من ال یحضره 389
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 فقیران ممانعت از حج: 63
 ع(عرض كردم:اسحاق ابن عمار می گوید:به امام صادق )

كسی درباره سفر حج با من مشورت كرد.از آنجا كه توان جسمانی او اندک بود بدو گفتم كه حج  
 3۸۴ومن یكسال تمام بیمار شدم. "سزد كه یكسال بیمار شوی"نرود.امام صادق )ع( فرمودند:

 حج پایاندردوباره قصد بازگشت : 63
می خواهد باید آهنگ این بیت كند وهر كس پیامبر اكرم )ص(فرموده اند:هر كس دنیا وآخرت را 

 عمر وی طوالنی گردد وهر كس بدون قصد  با نیت بازگشت دوباره از حج بازگردد
 3۸3وی نزدیک می شود. 3۸۴مرگ ]وعذاب[  بازگشت بر گردد،

 ذان گفتن با صدای بلندا :61
ری وفزونی فرزند امام رضا )ع(فرموده اند: اذان گفتن با صدای بلند درون خانه مایه زدودن بیما

 3۸3است.
 سوره یس: 60

امام صادق )ع(فرموده اند:هر كس ]پیش از خواب[ ویا در روز پیش از فرا رسیدن شب سوره )یس( 
را بخواند]اگر در روز بخواند[تا شب در زمره محافظت شدگان وروزی داده شدگان باشد وهر كس 
 آن را شب هنگام  وپیش از خواب بخواند خداوند هزار فرشته بر وی بگمارد كه وی را از هر شیطان

 رانده شده واز هر آسیبی در امان 
 3۸۰بدارند.

                                                           
 .31۴،ص۰كافی:ج  3۸۴

 این قسمت در كتاب نیامده است.  3۸۴

 .۴۴1،ص۶وسایل الشیعه:ج  3۸3
 .۸۰۴،ص۰رجوع كنید به وسایل الشیعه :ج  3۸3

 .۴۴۴ثواب االعمال:  3۸۰
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در فضیلت سوره )یس( آورده اند:هر كس آن را بنگارد وبنوشد به درون وی هزار دارو  وهزار نور 
 3۸8وهزار یقین وهزار بركت وهزار رحمت وارد شده وهر بیماری جسمی وروحی را بزداید...

 توصیه پیامبر)ص( : 29
گاه یكی از شماها به سردرد یا درد دیگری دچار شد دودست خودرا رسول اهلل )ص( فرموده اند:هر 

بگشاید وسوره های اخالص وفلق وناس را بخواند ودستها را به صورت خود بكشد كه آن بیماری 
 3۸۸برطرف خواهد شد.

 فاطر سوره سبا و : 21
ن ا بخواندآامام صادق )ع( فرموده اند:هر كس در هنگام شب دو سوره حمد یعنی سوره سبا وفاطر ر

شب در چتر حمایتی وامنیتی خداوند واگر به هنگام روزآن دو سوره را بخواند در آن روز گزندی 
 3۸1گنجد.ب به وی نرسد واز بهره دنیا وآخرت چیزی بدو دهند كه نه به فكرش برسد ونه در آرزویش

 تربت امام حسین )ع(: 22
 ز شما شنیدم كه فرمودید: تربت حسینی، ا اند كه شخصی به امام صادق علیه السالم گفت: ازآورده

 كند.داروهای منحصر به فرد است و به هر بیماری برسد آن را هضم می
 ام. حرف تو چیست؟حضرت فرمودند: همینطور است، و یا فرمودند: من این را گفته

 ای نداشت.عرض كرد: من آن را خوردم ولی فایده
 كس تربت را بدون آن بخورد هرگز از آن سودی نبرد.حضرت فرمودند: تربت دعایی دارد كه هر 

 عرض كرد: به وقت خوردن چه بگویم:
گذاری و بیش از یک نخود بوسی و بر دیدگان خود میحضرت فرمودند: پیش از هر چیز آن را می

نخور كه هر كس بیش از آن بخورد، گویا از گوشت و خون ما خورده است. آنگاه كه خوردی 

                                                           
 .39۴،ص93بحاراالنوار:ج  3۸8

 .33۰ص،93رجوع كنید به بحاراالنوار:ج  3۸۸

 این قسمت در كتاب نیامده است.  3۸1
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اِنی اَسألُکَ بِحَقِّ المَلِکِ الّذی قَبضَها وَ اَسألُکَ بِحَقِّ النّبیّ الّذی خَزَنَها وَ اَسألُکَ بِحَقِّ بگو: )اللهمَّ 
لِّ كُ الوَصِیّ الّذی لَحِدَ فیها، اَن تُصَلّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَن تَجعَلَهُ شِفاءً مِن كُلِّ داءٍ وَ اَماناً مِن

وقتی این دعا را خواندی آن را در چیزی بپیچ و بر آن سوره قدر را  3۸۶ن كُلِّ سُوءٍخوفٍ وَ حِفظاً مِ
 3۸9تالوت كن. دعایی كه نخست خواندی اجازه بود و تالوت قدر پایان آن.

تربت حسینی شفای همه دردها است. وسرمه كشیدن مایه روشنی چشم است وباید هنگام خواب 
 31۴چپ كشید. چهار بار در چشم راست وسه بار در چشم

 31۴وفرموده اند: در تربت سیدالشهدا )ع( كه بزرگترین دارو است شفای همه دردها نهفته است.
 وفرموده اند: كام فرزندان خود را با تربت حسینی بردارید كه مایه ایمنی ]از هر بال 

 است. 313وآفت وجانور در دنیا وآخرت [
بت سرخ رنگی است كه شفای هر دردی به جز امام صادق)ع( فرموده اند: نزد سر امام حسین )ع( تر

 313مرگ در آن نهفته است.
 صله رحم :26

امام باقر )ع( فرموده اند:صله رحم،اخالق را نیكو ،دست را بخشنده،نفس را پاک،رزق را فراوان 
 31۰واجل را به تاخیر می اندازد.

                                                           
ای كه زمین را نگهداشته و به حق آن پیامبری كه در آن آرمیده و به حق آن وصیی كه در آن دفن .   بار الها به حق آن فرشته3۸۶

ز بدیها نگهدار اخواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستی و این تربت را شفابخش دردها و ایمین بخش ترسها و شده، از تو می
 قرار بده.

 .13۰.  مصباح المتهجد: 3۸9
 .3۶۸،ص۸3بحاراالنوار:ج  31۴

 .899،ص3من ال یحضره الفقیه:ج  31۴
 .1۰،ص۸در مصدر نیست. تهذیب االحكام :ج  313
 8۶۶،ص۰ج:  كافی  313

 .۴83،ص3كافی:ج  31۰
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 درمان مرگ و بیماریهای سخت: 22
 امام صادق )ع( فرمود مرگ هم چاره دارد.

 عرض كردم عالج آن چیست؟ 
 318فرمود : صله رحم.

 مرگکننده گناهان تسریع : 25
وآورده اند:گناهانی را كه مرگ را شتاب می دهند عبارتند از :قطع رحم، قسم دروغ، سخن 

 31۸دروغ،زنا،راه را بر مسلمین بستن وبه ناحق ادعای امامت كردن.
تر از مرگ وی بخاطر فرا رسیدن اجل است رسول اهلل )ص( فرموده اند:مرگ آدمی از سر گناه بیش

 311وزندگی او بخاطر اعمال صالح بیش از زندگی او بخاطر عمر است.
 نیکی به اهل بیت: 23

 وفرموده اند:هر كس دوست دارد اجلش به تاخیر افتد و]از آنچه خداوند به وی داده 

ن نكند د وهر كس چنیباید پس از من با اهل بیت من با نیكی وشایستگی رفتار كن 31۶لذت ببرد[
 319ا رویی سیاه بر من وارد شود.بخداوند عمر او را كوتاه می كند ودر روز واپسین 

 اندوه فراوان: 23
پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:هر كس اندوه )و دغدغه اش ( فراوان شود، بدنش بیمار 

 3۶۴گردد

                                                           
 3۴3طب االئمه ص 318

 .318،ص13بحاراالنوار:ج  31۸

 .۶3،ص1۶بحاراالنوار:ج  311

 وان یتمتع بما خوله اهلل((در كتاب آمد)ولم یمنع ما حوله اهلل( كه صحیح آن ،این است  31۶

 .۴۴۸،ص33بحاراالنوار:ج  319

 8۴3االمالی طوسی ص 3۶۴
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 سوره حمد: 21
ن سوره حمد شفای هر دردی است اگر كسی آن را صد رسول خدا)ٌص( فرموده اند:هفت بار خواند

 3۶۴بار بر دوستش كه جان داده بخواند خداوند روحش را  به وی برگرداند.
 وی زنده گردد جای امام صادق )ع( فرموده اند: اگر هفتاد مرتبه سوره حمد را بر مرده ای بخوانند و

 3۶3هیچ شگفتی نیست.
 ابتدای ماهاعمال : 20

 در آغاز آن دو ركعت نماز  هرگاه ماه جدیدی فرا رسید، فرموده اند:امام جواد )ع( 
 بجای آور در ركعت نخست یک بار حمد وسی بار توحید )به عدد روزهای ماه( ودر 
 ركعت دوم یكبار حمد وسی بار توحید)به عدد روزهای ماه( بخوان وبه هر اندازه كه 

 3۶3خریده ای.می توانی صدقه بده كه سالمتی خود را در آن ماه 
 همچنین آورده اند: می توان به یک بار خواندن سوره قدر وتوحید نیز بسنده كرد.

 زکات فطره: 59
 3۶۰ودر باره زكات فطره آورده اند  كه نپرداختن آن مایه مرگ وپرداختن ان راز بقا وزندگی است.

 نسخه معجزه آسا :51
قرآن بخواند آنگاه هفت بار بگوید )یا اهلل( امام صادق )ع( فرموده اند :هر كس صد آیه از هر جای 

 3۶8اگر بر صخره ها دعا كند آنها را از جای برمی كند.

                                                           
 .381،ص93بحاراالنوار:ج  3۶۴

 .33۸،ص3كافی:ج 3۶3

 .۰3دروع الواقیه: 3۶3
 3۶1طب االئمه ص 3۶۰

 .۴1۸ص93بحاراالنوار:ج  3۶8
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امام كاظم)ع( فرموده اند:هر گاه از چیزی به هراس افتادی صد آیه از هر جای قرآن كه خواستی 
 3۶۸بخوان آنگاه سه بار بگو)اللهم اكشف عنی البال(.

 
 شفاخواهی از قرآن : 52

 3۶1رم )ص( فرموده اند:هر كس از قرآن شفا خواهی نكند، خداوند وی را شفا ندهد.پیامبر اك
 سوره انعام: 56

 آورده اند كه خواندن سوره انعام در نخستین شب هر ماه،آدمی را در آن ماه ایمن می 
 3۶۶سازد.

ه تو بیماری ببخوان كه از آن  سوره انعام را امام باقر )ع( فرموده اند: اگر بیماری هولناكی داشتی،
 3۶9آسیبی نخواهد رسید.

 هنگام خطرات شدید مانند وبا و جنگ و... :52
از امام صادق )ع( روایت شده كه ایشان فرموده اند:هر كس پیش از ظهر چهار ركعت نماز بجای 
آورد ودر هر ركعت یكبار حمد وبیست وپنج بار قدر را بخواندجز به بیماری مرگ دچار نخواهد 

 39۴شد.

                                                           
 .۴39ثواب االعمال: 3۶۸

 .۴1۸،ص93النوار:جبحارا  3۶1

روایت به شكلی كه در باال توضیح داده شد وجود ندارد صحیح آن این است: هر كس در اول ماه دو ركعت نماز بخواند   3۶۶
وپس از حمد در هر دو ركعت سوره انعام را بخواند واز خدا بخواهد كه اور را از هر خوف ودردی ایمن سازدتا پایان ماه از هر 

 .3۶3،ص 9۴امان باشد.رجوع كنید به بحاراالنوار:ج  آنچه خوش ندارد در
 .3۰3فقه الرضا:ص  3۶9

 .3۶۸،ص8وسایل الشیعه: ج  39۴
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 وره قدرآب س :55
امام صادق)ع( در بیان یک تعویذ)برای همه بیماری( فرموده اند: كوزه ای نو بر می داری ، آن را از 
آب پر می كنی آنگاه سی بار سوره ی قدر را برآن می خوانی. سپس آن را برداشته و از آن می 

 39۴نوشی.) و با آن وضو می گیری( و بر آب آن می افزایی انشاء اهلل.
 یمنی خانواده ،اموال و خود فردبرای ا :53

و از امام علی )ع( نقل شده كه فرموده اند،هر كس در هنگام ظهرچهار ركعت نماز بجای اورد ودر 
 هر ركعت سوره حمد وآیة الكرسی را بخواند خداونداو وخانواده ومال 

 393ودین ودنیای او را ایمن می سازد.
 برای ایمنی در کل سال :53

ت رغب را به میل و "انا فتحنا" االعمال آمده،هر كس در هر شب ماه مبارک رمضاندر كتاب اقبال 
 393در آن سال ایمن شود. خود بخواند،

 سوره نحل :51
امام باقر ) ع( فرموده اند: هر كس در هر ماه سوره نحل را بخواند،اورا از زیان دنیایی  وهفتاد نوع بال 

 39۰است،كفایت می كند.كه راحت ترین آن جذام وجنون وپیسی 
 یطان ولشگریان ویارانش مفید است.ودر حدیث دیگری آمده : وبرای ایمنی از ش

 برای سالمتی همه عمر :50
امام كاظم)ع( فرموده اند: هر كودكی كه مصمم باشد هرشب سه بار سوره فلق و ناس، و صد بار) و 

گونه كه بر این پایبند باشد خداوند هراگر نتوانست پنجاه بار( سوره ی اخالص را بخواند تا هنگامی 

                                                           
 ۸33، ص 3كافی: ج   39۴

 .3۰3،ص9۴بحاراالنوار:ج  393
 .38۴،ص9۸رجوع كنید به بحاراالنوار:ج  393

 .۴۴1ثواب االعمال:ص  39۰
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كم خردی و بیماریهای كودكی و تشنگی و بیماری معده را از وی بگرداند تا اینكه جوان شود . 
 398واگر در دوران جوانی نیز بر این تصمیم پایدار بماند تا هنگام مرگ در امان باشد.

 سوره جمعه وصافات -39
 ها سوره صافات را بخواند،همواره از هر آفتی در امان  امام صادق )ع( فرموده اند:هر كس جمعه 

باشد، وبالهای دنیوی از وی دور شوند، وگشاده ترین روزی ها نصیب وی گردد وخداوند مال 
 39۸وفرزند وبدن او را از آسیب شیطان رانده شده وستمگران معاند،ایمن می سازد.

 فروبردن آب دهان درمسجد :31
 صادق )ع(از پدرشان نقل كردند كه رسول خدا فرموده است: ماما

هر كس در مسجد آب دهان خود را به احترام خانه خدا فرو برد]وبیرون نیاندازد[خداوند آن را مایه 
 391سالمتی جسمش قرا داده واز بالی جسمانی ایمن می شود.

 خاک سجده گاه :32
 موسی وحی كردكه ای موسی می  امام صادق )ع( فرموده اند:خداوند متعال به حضرت

دانی چرا از میان مردم تو را انتخاب وبرای هم صحبتی با خود برگزیدم؟ موسی عرض كرد : نه ، ای 
 پروردگار من . خداوند به وی وحی كرد: من به زمین نگاه كردم وكسی را فروتن تر از تو نیافتم.

 رش گونه های خود را بر خاک گذاشتموسی به سجده افتاد وبه نشانه كوچكی در برابر پروردگا
وخداوند به وی وحی كرد كه ای موسی سر خود را بلند كن ودست خود را بر سجده گاهت بكش  

  بمال كه مایه ایمنی تو از هر  39۶به هر جای دیگر از بدنت كه خواستی به چهره ات و و
 399درد و آفت است. بیماری و

                                                           
 3۶۴ص طب االئمه 398

 .39۸،ص93بحاراالنوار:ج  39۸
 .۴3،ص۶۰بحاراالنوار:ج  391

 در كتاب آمده : ) وما بذلته من بدنک ( ولی صحیح آن ،این است : ) وما نالته من بدنک (.  39۶

 .1،ص۴3بحاراالنوار:ج   399
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 استغفار :36
 هر كس به سختی یا دشواری یا تنگنا برسد، سی هزار بار ذكر )استغفراهلل پیامبر اكرم )ص( فرموده اند:

 راوی  واتوب الیه( را تكراركند بدون شک خداوند گرفتاری را از او برخواهد گرفت.
 ۰۴۴حدیث می گوید: این حدیث ، خبری صحیح وتجربه شده است.

 در سفر :32
 ست.امام صادق )ع( فرموده اند: انگشتر عقیق حرز مسافر ا

 کم گویی ،کم خوابی ،ثبات :35
رسول خدا )ص( فرموده اند: هر چیزی چاره ای دارد وچاره سالمتی در دنیا چهار چیز است: كم 

 ۰۴3وكم خوراكی. ۰۴۴گویی ، كم خوابی ،كم]راه رفتن[
 )دعایی که حتی به فرعون مهلت داده بود(در خانه بسم اهلل بر سر :33

 وی دور شود، باید برسر در خانه خود بنویسد آورده اند: هر كس می خواهد بال از
 ۰۴3.فرعون چنین كرده بود كه خداوند به وی مهلت داد بسم اهلل الرحمن الرحیم(.(

 شروع غذا با نام خدا  :33
هنگام صرف غذا نام آن كسی را بر زبان جاری كن كه با وجود نام او هیچ دردی زیان نمی رساند 
و در آن شفای همه ی بیماریها نهفته است و در جای دیگر فرموده است : . كسی كه هنگام غذا 

 و خوردن نام خدا را ببرد ، من تضمین می كنم كه از آن آسیبی نبیند. البته اگه سفره رنگین است
 ۰۴۰چند نوع غذا وجود دارد باید بر هر كدام یک بسم اهلل بگوید. 

                                                           
 .۴۰3،ص۴3مستدرک الوسایل:ج  ۰۴۴

 قلة المس( ولی در مصدر)قلة المشی( آمده است.(در كتاب آمده :  ۰۴۴
 .۴۰۰،ص۶بحاراالنوار:ج  ۰۴3
 8۰۶طب االئمه ص  ۰۴3

 398ص  ۸الكافی ج  ۰۴۰



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  208 

پیامبر اكرم )ص( فرموده اند: هرگاه غذا خوردی یا نوشیدی بگو:بسم اهلل و باهلل الذی الیضر مع اسمه 
شیء فی االرض وال فی السماء یا حی یا قیوم كه در این صورت هیچ زیانی از آن به تو نرسد حتی 

 ۰۴8باشد.اگر در آن سم 
نوع غذا یک بار نام خدا برد و همچنین اگر غذا خوردن با سخن گفتن قطع شود باید پس برای هر  

 از اتمام سخن و پیش از خوردن نام خدا را تكرار كرد.
 دعای قبل ازخوردن :31

امام علی )ع(  به فرزندشان حسن )ع(فرمودند:پسرم هیچگاه لقمه سرد و گرم نخور وهیچ نوشیدنی 
مگر آنكه پیش از آن بگویی:)اللهم اِنی اَسئَلُکَ فی اَكلی وَ شُربی السالمَةَ مِن وَعْكِهِ وَ القُوَّةَ بِهِ ننوش 

عَلی طاعَتِکَ وَ ذِكرِک وَ شُكرِکَ فیما اَبقَیْتَهُ فی بَدنی وَ اَن تَشجَعنی بقُوَّ تِها علی عبادتِکَ وَ ان 
 (تُلهِمَنی حُسنَ التَّحَرُّزِ عَن مَعصیتِکَ

 ۰۴۸وفرموده اند:اگر چنین كنی از تب وزیان خوراک ونوشاب ایمن می شوی.
 )ع(دعا به نام امام کاظم :30

 ۰۴1آورده اند:هركس كه به نام امام كاظم )ع(دعا كند خداوند وی را از هر درد وبیماری شفا دهد.
 روشی عالی برای اجابت دعا :39

جای قرآن كه خواست بخواند، وسپس هفت امام صادق )ع( فرموده اند: هر كس صد آیه از هر 
 عا كندآنها را از جای بر می كند.مرتبه بگوید: )یا اهلل( اگر بر صخره ها د

 شب زنده داری  :31
 ۰۴۶امام علی )ع( فرموده اند: شب زنده داری تن را سالم می كند.

                                                           
 3۶۰،ص۸3بحاراالنوار:ج  ۰۴8

 .3۶۴،ص۸۸بحاراالنوار:ج    ۰۴۸

 3۰8طب االئمه ص    ۰۴1

 ۴3۴، ص 3تهذیب االحكام: ج     ۰۴۶
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همه  ،با خفتنامام علی)ع(فرمود:با وجود سه چیز در سه چیز طمع مبند،باپرخوری درشب زنده داری
 .شب درنورانیت سیما و با همراهی با فاسقان در ایمن بودن از دنیا

 محبت به خوردن عالقه وکاهش  :32
 ؛زندگى را براى خوردن مخواه ؛ بلكه یتطلب الحیاة لتاءكل ، بل اطلب االكل لتحیال 

 ۰۴9خوردن را براى زندگى بخواه .
ثمار فنون االسقام ؛هر كس در دل خود، درخت عالقه من غرس فى نفسه محبة انواع الطعام ، اجتنى 

 ۰۴۴به انواع غذاها را بكارد، میوه گونه هاى ناتندرستى را مى چیند.
 همراهی با فاسق) آشکارا گناه کنندگان( دوستی و :36

امام على )علیه السالم (:با وجود سه چیز، در سه چیز دیگر، طمع مبند: با پرخورى در شب زنده دارى 
 ۰۴۴فتن همه شب در نورانیت سیما، و با همراهى با فاسقان در ایمن بودن از دنیا.، با خ

 
 پنهان کردن بیماری از طبیب :32

هر كس درد نهفته خویش را پنهان بدارد، طبیبش از :  "من كتم مكنون دائه عجز طبیبه عن شفائه"
 ۰۴3درمان وى ناتوان مى ماند.

 
 از پیامبر)ص( عالی نسخه ای :35

پیامبر اكرم )ص( فرموده اند: جبرئیل دارویی به من آموخت كه با وجود آن به هیچ داروی دیگری 
محتاج نمی شوم. از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا ، آن دارو چیست ؟ حضرت فرمودند: آب باران 

                                                           
 ۰۴8احادیث پزشكی ص  ۰۴9

 93۴9غررالحكم ح  ۰۴۴

 3۰۴ص  ۸مستدرک الوسایل ج  ۰۴۴

 ۰۶احادیث پزشكی ص ۰۴3
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ر ب را پیش از فرود بر زمین در ظرف تمیزی ریخته وهفتار بارسوره های حمد وتوحید وفلق وناس را
آن خوانده، سپس یک پیمانه صبح ویک پیمانه شب از آن می نوشی. به آن كسی كه مرا به حق 

 ی بیمار امبعوث كرده سوگند، كه خداوند آن بیماری را از بدن واستخوانها ومغز ورگه
 ۰۴3ریشه كن می كند.

 ذکر ال حول و ال قوة :33
 امام صادق )علیه السالم (:هر كس پس از نماز صبح و پیش از آن كه با كسى سخن بگوید، هفت 

ونه بال خداوند، هفتاد گ "بسم اهلل الرحمن الرحیم ال حول وال قوة اال باهلل العلى العظیم "بار بگوید: 
وید، سى سخن بگرا از او دفع كند؛ و هر كس این )ذكر( را پس از نماز مغرب و پیش از آن كه با ك

 ۰۴۰.بر زبان آورد، خداوند، هفتاد گونه بال را كه كمترین آنها جذام و پیسى است ، از او دور كند
      

         
 

                                                           
 .۴8،ص98بحاراالنوار:ج  ۰۴3

 8۴۶النوار صمشكاه ا  ۰۴۰
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 اصالح روان، اخالق و افکار: فصل چهارم
 

 روان بخش اول:چند راه کار کلیدی  اصالح اخالق و
 
 افکار اصالح روان،اخالق و-1

المتی بهتر سدر فرمایشات معصومین)ع(آمده است كه هیچ دانشی مانند جستن سالمتی نیست وهیچ 
از سالمت دل نیست.امثال این روایت در روایات وآیات زیادی آمده است.وهر فطرت وعقل سالمی 

 آن را تایید میكند.
ی روانی و فكر ،حاالت روحی و سبک زندگی ما، طوری تنظیم شود كه عادات غذایی و باید غذاها

الح ترس اص ،وسواس ،اضطراب ،نشاط ،حتماً باید حاالت روانی مانند غموبرعكس.ورا اصالح كند.
بیماری های مربوطه در قسمت نسخه ها آمده شود. تأثیر غذا بر این احواالت در نظر گرفته شود.

است.اماعموم مردم واطبا باید اصالح روان واخالق وافكار فرد را جزع اصلی نسخه بیمار بدانند 
شنده رایت نسخه نویسی به سبک پزشكی كواعمال كنند.اما متاسفانه اطبای مسلمان ومردم بدلیل س

غربی یهودی از این بعد مهم درمان غفلت میكنند.درنتیجه اكثرا بیماری ناقص درمان میشود یا عود 
 میكند.

 .داندترین عامل سالمت جسم میسالمت روح و روان را بزرگ ،برخی حكمای قدیم و تعالیم اسالم
یعنی تأثیر روح و روان سالم بر جسم خیلی قویتر و بیشتر از دستورات غذایی و درمانی است. زیرا 

عاً قطدر این صورت،  .شودانسان یكی از اولیاء الهی می ،روح و افكار فرد سالم باشد ،اگر روان
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ود. شمار میجسم نیز بی ،آموزد.اگر روان فرد درست نشودخداوند سالمت جسم او را نیز به او می
كشفیات آزمایشگاهی نیز نشان می دهد، كه حتی فكر و نیات و كالم ما روی فیزیک خودمان و 

 دیگران اثر دارد. سی دی شهادت آب را ببینید.
أیید همه این مسأله را ت ،طب و پزشكی ،ً(، علوم روانپزشكیروایات و تجربیات همه مردم )تقریبا 

تهور )شجاعت مفرط احمقانه(، احساس  ،وسواس ،ترس ،طراباض ،دغدغه ،كنند. مثالً غممی
 ،تكبر و سایر صفات روانی و اخالقی اگر شدت پیدا كند ،غرور ،بینی، خودپسندیخودكم ،حقارت

و اگر اصالح شوند،بیماریهای جسمی نیز تا  كنند.ایجاد میجسمی های بسیار شدید قطعاً بیماری
 حدی درمان می شوند.

ضعف  ،های پوستی و عفونیهای اعصاب حتی بیماریخودكشی یا بیماری ،هسكت ،حتی سرطان
یا  متواند ناشی از تأثیر مستقیها( میاعصاب و بینایی و... )خالصه همه بیماری ،های ایمنیسیستم

وبرعكس.یعنی این حاالت از جسم تاثیر شدید روحی و فكری باشد. ،حاالت روانی غیرمستقیم
 پذیرند.می

حضرت ایوب از شدت غم و گریه، كور شد. در روایات داریم غم و غصه باعث پیری است. مثالً 
جای هیچ شک و  ،تواند عبادت كند. پس در ضرورت اصالح روانهر كس لذت حالل نبرد نمی

 بحث نیست.
فه و طریعنی تأثیر د محیط و... در اختالالت روانی و روحی تأثیر دارد. ،وراثت ،دارو ،غذا ،البته جسم

است. یعنی با اصالح تغذیه و عادات غذایی و سبک زندگی، روح و روان و اخالق و فكر وضعیت 
مالی تا حد زیادی اصالح می شوند. آقای خیراندیش می گفت: ما بیمارانی داشتیم كه مدت طوالنی 

 یات همانجیر و زیتون و خرما تجویز كردیم و خود به خود ایمان و اخالق آنها الهی تر شد. در روا
داریم كه مثال انجیر یا عدس بخورید تا قلب شما مهربان و حق پذیر شود و قساوت آن كم شود یا 

 اسفند بخورید تا شجاع شوید. عسل بخورید تا مبارک شوید. و...
اهش ك ،امید و نجات از افسردگی ،روحیة قوی ،سرزندگی، در ادامه چند راهكار برای داشتن نشاط

ؤمنین م ،های طوالنی در اثر همنشینی با علمای ربانیكنیم الزم است سالن میاضطراب و... را بیا
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 روان و افكار خودمان را اصالح كنیم. ،اخالق ،جدیت در عمل به تعالیم اسالمی و صالح ،پاک
 ،ناین نكته در تعدیل و اصالح روا. حتماً باید دلخوشی حقیقی داشته باشیم و لذت حالل ببریم

كامالً ضروری و  ،موفقیت و خالصه همه شؤون زندگی حتی عبادت ،آخرت ،یادن ،زندگی ،جسم
  .«تواند عبادت کندهر کس لذت حالل نبرد، نمی» :حیاتی است. در روایات داریم

اگر ما لذت حالل را جایگزین لذت های حرام كنیم، بشدت از میزان گناهان و انحرافات جسمی، 
یزان طالق كم می شود. مردها در كارهایشان پیشرفت می فردی، اجتماعی كاسته می شود. حتی م

الح اصالح غذا، اصكنند و زنان، در تربیت فرزند و خانه داری و شوهرداری موفق تر خواهند بود. 
خون، اصالح اعمال و اصالح مزاج، تا حد زیادی و خود به خود، روان را اصالح 

مین کشور ما توجه نکردن به همی کند. از بزرگترین نقص های نظام مشاورة جهان و 
چند عامل باالست.  تا این مورد اصالح نشود، مشاوره ها تربیت ها موفق نخواهد بود 

 یا ناقص یا موقت یا عارضه دار یا سخت خواهد بود.
پس همه مربیان، مشاوران، مدیران، والدین و... باید توصیه های كلی این كتاب مخصوصا اصالح 

  اصالح مزاج و اصالح اعمال را باید بیاموزند.خون، اصالح تغذیه و 
بدون احیای طب اسالمی،اصالح روح و اخالق، افكار، خانواده، تربیت )بعد غیر جسمی(،اسالمی 
سازی علوم،احیای سبک زندگی اسالمی، تهاجم فرهنگی كامل بر علیه غرب وتشكیل تمدن جهانی 

 های طبی ما برایادق)ع( فرمودند: این توصیهاسالم محال است و آب در هاون كوبیدن است. امام ص
 دین داری مردم ضروری است.
ی حركت و میل ،اراده ،هیچ انگیزه ،دلخوش و امیدی نداشته باشد ،اگر فردی هیچ نوع لذت حالل

زشتی روانی و روحی كه فكرش را بكنید در وجود  ،هر بیماری ،شود. این حالتدر فرد ایجاد نمی
 ،اهتواند به انواع گناهان و ناهنجاریفرد در این حالت به راحتی می .اد كندتواند ایجانسان می

 خودكشی و قتل دیگران دست بزند.
ای هبیماریرویش اند و موجب شپوجسم را می ،تدریجه روانی ب ،این مسأله و این اختالل روحی

رس و ت ،بشود. اضطراشدت تخریب و تضعیف میه شود. سیستم ایمنی و اعصاب بمتعدد می
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مكن كند و فرد حتی مسیستم ایمنی و جذب غذا را خیلی ضعیف می نگرانی نیز اگر شدید شود،
سخنان  این .های ضعیفتر هم كه جای خود داردبیماری. به سرطان مبتال شود ،است در اثر این حالت

كر درمان ف بلكه باید به ،برای عبرت و هشدار است و نباید باعث افزایش اضطراب و نگرانی شود
 های ساده قابل درمان هستند.بود كه با روش

 ،شادی ،غم :دمانن ،مبارزه با نفس یا جهاد اكبر و ترک گناه بدون اصالح اختالالت روانی نکته مهم:
ا مبارزه ب ،جسم و روان بیمار ،توان با روحعمالً ممكن نخواهد بود یعنی نمی ترس زیاد ،اضطراب

 س را كامل انجام داد.فن
 ،امید ،نشاط ،ترس و... اگر شدید شود و از طرفی شخص ،غم ،اضطراب ،درگیری ،مثالً دغدغه

ان مبارزه ، بعد از مدتی توسرگرمی و نشاط داشته باشداز حد الزم كمتر دلخوشی و تفریح نكند یا 
 اللهر كس لذت ح» آمده:حدیث  در .شودیابد و فرد به گناه و رذایل كشیده میبا نفس كاهش می

 .«تواند عبادت كندنمی ،نبرد
كند. این مباحث هر غلط است و روح را خراب می ،جا نیزهزوركی و ناب ،غلط ،البته شادی مفرط

 .كنیموار مطرح میكدام، مفصل و مهم هستند ولی خالصه
 های اصالح روح و رواناز دیگر روش -2

 ،یجسم و زندگ ،روح ،در سالمت روان ؛تالشعالقه و  امید، انگیزه، ریزی،نظم، برنامه داشتن هدف،
 ،نباشند، انسان دچار ركود موراد هفتگانه خیلی خیلی مهم و حیاتی هستند. اگر هر كدام از این

 شود.های جسمی میحتی بیماری حیرت و ،شكست

نشویم  البته خیلی ریز .هدف داشته باشیم ،حتماً الزم است برای همه زندگی و حتی كارهای كوچک
انتخاب  بدانیم هدف ما از تحصیل، شغل، .طور امر نماید كه یک استاد تربیت خصوصی، اینر اینمگ

یک فرد خاص برای ازدواج یا دوستی و... چیست؟ هدف درست چیست؟ هدف ما از این زندگی 
از  بعد ؟خواهیم به كجا برسیم؟ خداوند این جهان و انسان را برای چه آفریده استو می ؟چیست

با ،معین و قابل اجرا داشته باشیم و در اجرای برنامه ،حتماً باید یک برنامه مشخصب هدف، انتخا
و در خودمان ایجاد امید و عالقه و انگیزه نماییم و در راه هدف تالش حركت كنیم نظم متعادل یک 
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 كنیم.
د مقص ،اه آسانبعد از چند سال ر ؛ چرا كهكندمعجزه می ،درست اجرا كنیم  ،رااگر این چند مورد 

ه اندازه ب موارد، شود. تفاوت عمل كردن و عمل نكردن به اینقیت انشاءاهلل حاصل میفنزدیک و مو
 بهشت است.و آبرو  ،عزت ،ا خوشبختیبجهنم  ،آرزوی مرگ ،تفاوت بدبختی

ما جسم را  .روان و تربیت انسان است ،مستقیم یا غیرمستقیم برای اصالح روح ،دستورات دین همه
خواهیم و عمل و تقوی نیز موجب تكامل روح و روان است. ولی در این میان برای تكامل روح می

نماییم، كه غالباً مردم به اینها آورد معرفی میدنبال خود میه چند سرچشمه را كه همه خیرات را ب
جلوه و حتی منفی رو كم اهمیت و عادی داند، ازاینها را مهم میتوجهند چون شیطان اینكم
 دهد.می
 داشتن دوستان مؤمن و ترک دوستان آلوده و منحرف -6

تو را شبیه و  ،كه دوست» :روایات در این باره بسیار تكان دهنده است. در روایات متعدد آمده
كه خودت متوجه شوی. هر كس برای رضای خدا به دیدار یک كند بدون اینشكل خودش میهم

زیارت كننده خداوند است و بر میزبان)خداوند( است كه هرچه میهمان  مؤمن برود، میهمان و
 .«خواست فراهم كند

 .شكندشوند، كمر شیطان میمع میج هنگامی كه مؤمنین در یک جا
ی مؤمن برد ولست و هر نجاستی را از بین میا اجتماع مؤمنین مانند آب كر»اند: آقای دوالبی فرموده

 «.شوده با هر نجاستی، نجس میتنها مانند آب قلیل است ك
ایداوّل ب ،خورداش این است كه برای كسی كه دارو نمیكه چرا نماز را اول بیان نكردیم، نكتهاین

بیمار را  شروع با داروی تلخ، .دنبال آن داروهای دیگر را هم بخورده داروی خوشمزه را داد تا ب
 دهد.فراری می

د و باطن، فرزن ، روان، تفریح، تربیت، خانواده، شغل، ظاهر،در اخالق، رفتار ؛دوست مؤمن و پاک
 خالصة همه شؤون زندگی شما تأثیر مثبت دارد و بر عكس.

ز مدتی شما یقین بدانید بعد ا های پاک دوستی كنید و از منحرفین فرار كنید،اگر با مؤمنین و انسان
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است كه خطاهای كوچک مؤمن را باید نیز مانند مؤمنین و با كماالت خواهید بود. البته طبیعی 
 بخشید.

 ،حتماً چند دوست مؤمن و پاک پیدا كنید و دوستان منحرف را ترک كنید. كه در سالمت جسم
 شما نیز بسیار تأثیر خواهد داشت. روح، دنیا، آخرت، خانواده و...

 ارتباط با علمای ربانی-2
ردن حتی نگاه ك ارتباط با علمای ربانی است.و روان  روح ،های جسمسرچشمة همه سالمتی از دیگر

همه جانبة انسان اثر دارد. علمای ربانی وارثان انبیاء هستند. بعد  یدر سالمت ،عالم ربانی نیز چهرهبه 
است. هر  علماء ربانی،برای در بهشت، باالترین مقام )علیهم السالم(هدیو ائمه  (لی اهلل علیه وآله وسلم)صاز پیامبر

كنند، . فقط كسانی كه از علمای ربانی پیروی میشودهالک می ،حكیمی نداشته باشد كس راهنمای
روند و بقیه گمراهند. پیروی و ارتباط با علمای ربانی سرچشمة تمام خیرات و راه صحیح را می

 باشد.سالمتی همه است. همه این جمالت از روایات می
 بعد از گناه چه كنیم؟

چطور با علمای ربانی ارتباط داشته باشند؟ اگر كسی بیمار شد باید  لوده،كارند و آكسانی كه گناه 
د، انجام جواب این است كه فرد بیمار باید بیشتر مراجعه كن ؟مراجعه كند یا فرد سالم طبیببیشتر به 

ماء عل ،ناامیدی از خداوند ی غلط،انسان را به حیاشیطان بعد از گناه، گناهان یک بیماری است. 
 كند در حالی كه باید برعكس باشد.ربانی و مؤمنین دعوت می

از بزرگترین مسائلی كه باید به نسل  جوان باید آموزش دهیم این است كه بعد از گناه چه باید كرد؛ 
مبلغین عمدة وقت خود را صرف این می كنند كه مردم گناه نكنند ولی همه گناه می كنند اما مهارت 

ی معصومین برای بعد از گناه را كمتر، آموزش می دهند. به نظر حقیر همین مهارت ها و توصیه ها
 می تواند مسلمان را عاقبت به خیر كند.

 طالب علوم الهی و علوم سالمتی باشیم -5
الاقل )حتی اگر در عمل موفق نیستیم(، برویم و  در روایات داریم كه برترین نعمت، سالمتی است.

ها گوش دهیم و در جمع مؤمنین باشیم، كه این به و به سخنان آنبشینیم ی در مجالس علماء ربان
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كند، بعد از كند. محبت این مردان خدا، ما را اصالح میعمل و اصالح را فراهم می هتدریج، زمین
وحی و ترین و برترین سالمتی رایم. این یعنی بزرگها شدهنیز شبیه آن مدتی یقین بدانید كه ما

ح خواهد بود و كسی كه به قصد اصال )علیهم السالم(مقام انبیا جه بعد ازدرفقط یک  علم، طالب ؛جسمی
ب علم لرود. و روایات درباره فواید طدر واقع به طلب علم می رود،عالم ربانی می و تربیت به جلسة

 بسیار بزرگ و تكان دهنده است. 
وی سه دارد بهر قدمی كه بر می .هید استش ،كند و اگر بمیردطالب علم در رحمت خداوند شنا می

دنیا و  ،روح ،های سالمت جسمطلب علم از سرچشمهروزی او تضمین شده است.  .رودبهشت می
ر كتب یا سایر منابع دینی مانند سخنرانی و... اختصاص دهیم، باگر هر روز نیم ساعت  .آخرت است

 یم.اهگام خیلی بزرگی در سالمتی روح و جسم برداشت
 شادی و اصالح اختالالت روانی ،خنده ،های تفریحاز روش -3

واند با نفس تتواند از حالل لذت ببرد و نمیاگر انسان، تفریح، نشاط و دلخوشی نداشته باشد، نمی
كارهای مورد مبارزه كند و ممكن است به هر بیماری روحی، جسمی و گناهی دست بزند. انجام 

تان غمی یا اضطرابی به سراغ ،كسالتی ،بت كنید. هرگاه خستگیآوری و ثعالقة خودتان را جمع
های گروهی، مانند حضور در جمع دوستان مؤمن و مورد عالقه، بازی به این امور بپردازید. آمد،

 انجام یک كار هنری و خالقانه، مطالعه، گردش و...
ند را تحقیق و ثبت آورمواردی كه برای شما خیلی آزاردهنده و سخت هستند و فشار زیادی می

ن باشید كنار بگذارید و اگر مفیدند به دنبال جایگزی ای ندارند،حال ببینید اگر این كارها فایده ؛كنید
كنید كه  و به خودتان تلقین این كارها كاسته شود ههایی پیدا كنید تا از فشار اضافو اگر نشد، راه

 ین زمینه در فشارند توجه كنید.فشار چندانی ندارد و به كسانی كه بیش از شما در ا
 ر و بر همهدیگهر كدام بر هم است،ها دستورات طبی این كتاب چون ریشه و پایه سالمتی و بیماری

 شؤون و روح از جمله غم و شادی تأثیر دارند. پس هرچه به دستورات كتاب حاضر )در حد توان(
رف مص ،خواب ،خون ،یبوست ،اصالح مزاجشود. مثالً عمل نمایید نشاط و روان شما نیز اصالح می

سرزندگی و تعادل روحی شما  ،همه در نشاط ترک غذاهای غیر طیب و ناپاک و..  ،غذاهای مهم
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 دارند. یتأثیر خیلی بزرگ
ها را روانی خودتان و علت این اختالالت و راه درمانی خاص آن سایر اختالالت و نقایص روحی و

 دا كنید. البته اگر به كتاب حاضر عمل نمایید تا حد زیادی،علمی و طبی پی ،از كتب اخالقی
 نزدیک متعادل شود، غالب حاالت ،شود. مثالً اگر مزاجاختالالت روانی و عصبی شما نیز اصالح می

 ریشانیپ ،دغدغه ،وسواس ،نگرانی ،ترس ،شود. فرد سودایی كه رو به اضطرابروانی نیز تعدیل می
انفعال و  ،بینیخودكم ،سهل انگاری ،خیال ،جوالن فكر س،یا بلغمی كه رو به تر ،رودناامیدی میو 

-لطهس ،مقاومت در مقابل حرف حق وعُجب ،غرور ،یا صفرایی كه رو به تكبر ،رودضعف اراده می

 ،رود و دموی كه رو به غلبه بر مخاطبعدم عذرخواهی و... می ،عدم اعتراف به اشتباه، جویی
 ،)شجاعت غلط و غیر منطقی(تهور ،محبت و...( ،احساسات سریع )غضب شدت ،جوییسلطه

 د.شواین حاالت روانی غلط و نامتعارف نیز درمان می ،رود، با اصالح مزاجانتقام و... می ،خشونت
یری و های پیشگهای جسمی )مانند مشكالت خون، یبوست، خواب و...( و سایر توصیهسایر بیماری

های طب سنتی مانند طب سوزنی، گیاه درمانی، غذا سایر درمان ، روغن مالی،درمان مانند )حجامت
 عقاید و روح فرد ر،رفتا ،اخالق ،گیری و...( هم در رواندرمانی، زالو درمانی، رگ زنبور درمانی،

ب ولی ط یعنی طب سنتی هم درمان جسم و هم درمان روح است، .تأثیر كامالً جدی و مستقیم دارد
 ،ارم ،خوک .كندبلكه روح و روان را بسیار خراب می ،كندنها جسم را كامل درمان نمیجدید نه ت

 منی غیرشوهر و... از منابع دارویی طب جدید است. ،موش  ،عقرب
و  حسد بدترین مرض است (لیه السالم)عبه فرمودة امیرالمؤمنین علی» :آیت اهلل حسن زاده آملی فرمود

 ۰۴8.«كندهاضمه و غیره می این مرض نفسانی ایجاد امراض جسمانی مانند سل، تب، سوء
 ۰۴۸.«شخص حسود پیوسته بیمار و علیل خواهد بود»فرمودند:  (لیه السالم)ععلیامام 

، علت اختالالت فكری و تشویش خاطر، اضطراب، ضعف و ناتوانی عصبی و حتی Bكمبود ویتأمین 
 شود. این مورد یكی از هزاران تأثیر غذا بر روح و روان است.دكشی میخو

                                                           
 .۴۸1. پندهای حكیمانه، ص  ۰۴8

 .۸8های پزشكی، عارفان، ص . توصیه ۰۴۸
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 «. كند، هر كسی زیاد غذا بخورد، قلبش قساوت پیدا میمن كثر طعامه قسی قلبُه»
 شود.های این كتاب، روان ما هم اصالح میپس با عمل به توصیه

جلدی 3۴بعد از عمل به این كلیات،نسخه های مخصوص بیماریهای روحی روانی رااز مجموعه  – 8
 عمل نمایید.

 امید و حرکت تولید کنیم؟ )مهم( ،سر زندگی ،چگونه نشاط -3
آزار دهنده و تنفرآور -3لذت بخش و مورد عالقه یا -۴یا  :نوعند سهدهیم كارهایی كه انجام می

 ،توان كارهای خنثی و آزار دهنده را به شادیشود میبا روشی كه ارائه میحالت خنثی دارند.  -3یا
 لذت و كارهای مورد عالقه تبدیل كرد. 

یک  ،از هر گروه )لذت بخش، تنفرآور، خنثی( چند كار را انتخاب كنید. مثالً یک فیلم مورد عالقه
عكس احساس  تماشای هر فیلم، حین و بعد از ،آید. قبلفیلم خنثی و یک فیلم كه از آن خوشتان نمی

در  ،مثالً درباره فیلم مورد عالقه حتی قبل از شروع پخش آن ،واقعی خود را به فیلم نسبت بدهید
روحی، آخرتی،  زمان و بعد از پخش فقط به نكات منفی، زشت، آزار دهنده، ضررهای جسمی،

یلم وجود چیز منفی و بدی كه در فرفتار و خالصه هر  ،گفتار ،ذهن ،تأثیر منفی آن بر چشم آبرویی،
 .فكر كنید توانیدحتی به ایرادهای ساخت فیلم بازیگران و سازندگان فیلم هم می دارد فكر كنید،

استفراغ بازیگران، محتویات شكم  :توانید برخی تصورات كه حال شما را به هم بزنند مانندمی
 .بازیگران و... فكر كنید

 بیتی،یعنی فقط به نكات مثبت، تر .آید، برعكس عمل كنیددرباره فیلمی كه از آن خوشتان نمی 
گل و هر چیزی كه در تصویر آمده،  ،خانه، معنوی، بازیگران محبوب، دوست داشتنی بودن كوه

شگفت انگیز بودن پیشرفت بشر كه مثالً از طریق یک رشته سیم صدا و تصویر را ضبط و پخش 
وست یک تكه گوشت و پبا توانید به این كه خداوند چه نعمت بزرگی به شما داده كه می كندمی

كه در یک محیط به این توانید این فیلم را ببینید،كه االن سالم هستید و میبه این این تصاویر را ببینید،
الصه هر چیز و هر بینید و خاین فیلم را می ،و سر پناه امن در كنار خانواده یا دوستان در آرامش

ر مند هستید فكنعمت دوست داشتنی كه االن در فیلم یا وجود یا اطراف شما هست و از آن بهره
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 ها كنید.كنید و نفستان را متوجه آن
 ها را انجام دهید مثالً روزه گرفتن،ای كه مجبورید آناگر این نوع برخورد با كارهای آزار دهنده

تحمل سختی شغلتان، تحمل نكات آزار  خوردن یک داروی تلخ، كنترل نگاه، ترک لقمه حرام،
سیار عجیب ب آثار دهنده همسر و فرزندان و... انجام دهید و این نوع تفكرات را چند هفته تكرار كنید،

 و عظیمی در روحتان خواهید دید.
اگر به  ،ها را كنار بگذاریدو بر عكس در برخی كارهایی كه لذت بخش هستند ولی الزم است آن

ها فكر كنید و آن قدر باید این كار را ادامه بدهید كه میل شما و حالت نفس نكات منفی و مضر آن
حالت تنفر و انزجار باشد، خواهید دید كه تأثیر واقعاً عجیب و بزرگی در ترک این  ،شما به این كار

 اعمال زشت لذت بخش دارد.
 گوارا و خوش بود و خداوند را شكر كنید ،واقعاً آبیک لیوان آب بخورید و بعد از ته دل بگویید 

و در نوبت بعد كه آب نوشیدید واقعاً بگویید معمولی بود، چیز خاصی نداشت. همان آبی بود كه 
خورم، تا كی باید فقط آب بخوریم كاش یک شیرموز بود و... نتیجه را خودتان مقایسه همیشه می

خوشمزه شد و در دومی واقعاً خوشمزه و دوست داشتنی  كنید خواهید دید كه در اولی آب واقعاً
این در واقع همان کاری است که توان انجام داد. نشد. این كار را در همه شؤون زندگی می

ه جذاب یا تنفرآور جلو ،زشت، کند یعنی کارها را برای ما زیباشیطان با ما می
 دهد.می

یگر كشد و فرد دكه مشهور شود و نامش را در روزنامه بنویسند حتی آدم میچرا یک فرد برای این
رود؟ شهرت یک چیز است مانند میرزا علی اكبر آقا مرندی برای فرار از شهرت، از قم به مرند می

 ولی برداشت نفس ما از آن متفاوت است. مهم این است كه میل نفس ما عوض شود. 
ر یا فكر آزار دهنده و تنفرآور برای شما كاری دوست داشتنی و شود كه همان كااین می نتیجه:

جذاب شده و برعكس، یا حداقل از تنفرآور بودن یا شدت جذابیت آن كم شده و مبارزه با نفس 
 لذت حالل.تولید و این یعنی  در این باره برایتان آسانتر شده است،
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 روش مقایسه -1
رر ض دانیم با چیز دیگری كه اذیت ور دهنده و مضر و... میبریم و آن را آزااگر از چیزی لذت نمی 

 ایسه كنیم مثالً اگر سردرد و ناراحتیم، بیمارستان یا دیوانه خانه برویم و كسانی كه بدترقبیشتر دارد م
 از ما هستند ببینیم و برعكس.

نیم )یعنی ند نگاه كاسالم به ما امر كرده كه در امور مربوط به دنیا به كسانی كه پایینتر از ما هست
كنیم(  ها توجهتحقیق و به حال آن ،ها را مطالعهها فكر كنیم، مطالب جمع كنیم و وضع آندرباره آن

و تدبر و  )تحقیق و تفكر.فكر كنیم ندو در امور مربوط به آخرت به كسانی كه از ما بهتر و برتر
 مطالعه(

 كاهد.د و از جذابیت امور دنیوی میكناین حالت آرزوهای معنوی و اخروی در ما ایجاد می
دانید كه اسالم همه چیز را بیان فرموده و سالمت واقعی و كامل در گرو عمل البته خودتان خوب می

 طبی و... اسالم است. ،عملی ،جسمی ،به دستورات روحی
 ستفاده از تلقینا -0
ن به ین امید، سالمتی، حسن ظشدید مانند سرطان را درمان كرد. تلق یتوان بیماربا تلقین قوی می 

خداوند، توكل و امید به آینده به قدری مهم است كه در روایات آمده كه ناامیدی انسان را 
پرونده دو بیمار همنام كه یكی سرطان داشت ودیگری سالم بود اشتباهاً عوض شد.سرطانی كشد.می

 زنده ماندولی سالم مرد.واقعا تلقین بسیار قدرتمند وموثر است.
 غذاها و کارهای نشاط آور و روحیه ساز -19

 اند.چند مورد به طور خاص موجب نشاط و سر زندگی ،عالوه بر دستورات كلی كتاب
 ریزی، كفش زرد،همیشه با وضو بودن، حمام كردن و غسل كردن، شانه زدن موها، نظم و برنامه

ای سواری، شنا، ظروف مسی، غذاه باغ و طبیعت، اسب ،زارسبزه :تماشای مناظر زیبای طبیعی مانند
 ،تیبوس ،خون ،های اصالح و تقویت كبد، دم كرده زعفران، اصالح مزاجطبیعی و طیب، برنامه

میز آنگاه محبت ست(،ا كار او ،علی)ع(: بهترین تفریح مردامام روغن مالی، حجامت، كار )و  خواب
عطرهای طبیعی) اسانس شیمیایی مضر نگاه به آب تمیز و روان، گالب و  فرزند به پدر و مادر،
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سالمت  باعث نشاط عسل و... ،شربت بادام است(، شستن سر با خطمی یا سدر، شربت سكنجبین،
 روح و روان هستند.

در  .بسیار مفید و عالی است ،اعصاب و جسم ،روان ،و مویز برای سالمتی روح آن شیرة  ،انگور
 .ثر است()بسیار مؤ .صورت امكان هر روز میل نمایید

ا به ر محیط خانه؛ شغل و محیط دوستانها این است كه از بهترین تفریح و مؤثرترین شادی
عوامل و موانع را شناخته و  تبدیل كنیم.دبانه ؤادب و شوخی م ،یک محیط شاد، همراه با احترام

نیا، و تأثیر بسیار بزرگی در سعادت د كندنیاز ما به نشاط را تأمین می ،مورد سهاصالح نمایید. این 
 آخرت و جسم ما دارد.

 سایرداروها ونسخه های بیماری های روحی روانی اخالقی وفكری رادر قسمت نسخه ها مطاله نمایید.

 غم و آثار و درمان اندوه -11

پدر  .دكنبیمار میو بدن را فرسوده  ؛تن را نحیف ؛كندپیری است. بدن را ذوب می دواندوه یكی از 
 .در اثر غم و اندوه چشمانش كور شد )علیه السالم(حضرت یوسف

۰۴1.«گردو را بپز و مغز آن را بخور»: فرمودند لیه السالم()عبرای رفع غصه شدید امام رضا
 

هر كس دلش گرفته و اندوه و اندیشه بسیار »: فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صرحمتپیامبردراین باره 
هر كس دوست دارد خشمش اندک باشد كبک آمده كه كبک بخورد و در جای دیگر  ؛دارد

 .«بخورد
ی ای بر سالمتالعادهانگور، مویز، كشمش تأثیر فوق ههای آن مانند شیرخوردن انگور و فراورده

 رفع غم و ایجاد نشاط دارند. ،روان ،اعصاب
موارد اختالل روحی خیلی زیاد تمام رذایل اخالقی و فكری، اختالل روحی هم هستند پس 

 است.برای تكمیل بحث به قسمت نسخه ها مراجعه نمایید

                                                           
 .۴۴۴.  طب االئمه، ص  ۰۴1
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 روح و روان ،حرام و غذای شبهه بر جسم ،تأثیر حالل -12
ی شود. در برنامه غذایاین مسأله كامالً مسلم و اثبات شده است. ولی از باب مرور نكاتی عرض می

درباره غذا عمل شود. به صورت كامالً علمی نیز خیلی از تعالیم های اسالم حتماً باید توجه به توصیه
غذایی و دارویی اسالم اثبات شده است. مثالً گوشت خوک و شراب، گوشت حیوانات وحشی و 

های خطرناک هستند. در روایات آمده كه خداوند در حرام از عوامل اصلی بیماری ،سایر محرمات
 هیچ شفایی قرار نداده است.

 ۰۴۶.«در حرام شفایی نیست»: دراین باره فرمودند (لیه السالم)عدقامام صا
هر كس به حرام درمان جوید، خداوند در آن »: در این رابطه فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر خدا

 ۰۴9.«دهدشفایی قرار نمی
 است كه حرامولی هم در فقه و هم در روایات، داریم كه اگر مجبور شدید، می توانید و حتی الزم 

 بخورید، تا زنده بمانید.
 حکایتی جالب و اثر گذار -16

هدی به خلیفة عباسی شد، م ،روزی وارد بر مهدی« شریک ابن عبداهلل»از فضل بن ربیع نقل شده كه 
یا قضاوت را از سوی من بپذیری و یا تعلیم فرزندم  یباید حتماً یكی از سه كار را انجام ده :او گفت

 )با ما بخوری( شریک، فكری كرد و گفت: سومی از همه آسانتر است.  ی، یا غذاییگیررا بر عهده ب
این پیرمرد بعد از خوردن این غذا )حرام( هرگز  :بعد از غذای لذیذ، آشپز رو به خلیفه كرد و گفت

بوی رستگاری را نخواهد دید! فضل بعد از این ماجرا هم قضاوت را پذیرفت و هم تربیت فرزندان 
 ۰3۴را.

طبق فرمایش امام حسین)ع(چون شكم های لشكر یزید ، از حرام پر شده بود، سخنان امام حسین)ع( 
 در آنها تأثیر نمی كرد.

                                                           
 .۴93، ص ۶. كافی، ج  ۰۴۶
 ۶۴، ص  ۴. احادیث پزشكی، ج ۰۴9
 .۴۰9. اخالق در قرآن، ج اول، ص  ۰3۴
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 برای رفع تعرض ارواح -12

ه ارواح دختركی دارم ك !ای پسر رسول خدا: نالید و گفت (لیه السالم)عیكی از مؤمنان به محضر امام باقر
 شوند. معترض او می

های قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذ برای او دعایی بنویس: سورة حمد و سوره»فرمود:  (لیه السالم)عامام
ی با آب بشورا ها را در جایی از مشک و زعفران بنویس و سپس آن برب الناس هر كدام ده بار آن

ی به آن دختر بخوران و از این آب در آب خوردن و آب وضو و غسل و)آن آب را( و حاصل را 
 ۰3۴.«هم بریز. مرد این كار را انجام داد و آن حالت از آن دختر رخت بر بست

بر انسان و خون جوش آمده یا  )صفرا و سودا( از تلخة غالب ،همه این ارواح»: (لیه السالم)عامام صادق
كه این طبایع بر او چیرگی یابد و او را از میان برند خود بلغم شدید است. پس انسان پیش از آن

 . «مراعات كند
نسخه های بسیار موثری در قسمت نسخه ها آمده است.در این موضوع نسخه های استاد تبریزیان 

 جن وارواح است.بسیار موثرترند.در غالب بیماری های مغز واعصاب وروان یكی از عوامل اصلی 
  

                                                           
 .3۴۴. طب االئمه ، ص  ۰3۴
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 تعادل چهارقوه بدن :دومبخش 

 
 تعدیل روابط چهار قوه بدن-1

 بین )عقل، غضب، شهوت و وهم( را فراهم نمایید.  ،زمینه تعادلباید با غذا 
 عقل مدیریت كنیم. با وهم را  و غضب ؛باید شهوت قانون:

قوه باید در  سهقوه است )غضب، شهوت، وهم و عقل(. حكومت و ادارة این  چهارانسان دارای 
عقل بوده است. پس دست عقل باشد. تمام خطا و گناه بشر ناشی از خروج این حكومت از دست 

الزم است عقل را حاكم قوای خودمان بكنیم. حتی دوست داشتن  ،برای داشتن جسم و روح سالم
 باید با مجوز عقل باشد.  ،و سایر غرایض شهوت یو بغض، ارضا

استفاده  یو كتب تفصیل یعلمای ربان ،مربیان روح ،باید از اساتید اخالق ،برای رسیدن به این هدف
مختلف در شدت و ذلت این قوا اثر دارند. پس باید در برنامه غذایی به آثار غذا  یاهاكرد. ولی غذ

 بر قوای بدن نیز توجه شود. غذا در این باره خیلی اثرگذار است. 
 زاغذاها و کارهای شهوت -2

جات، زنجبیل، فلفل، عسل، كشمش، آب هویج، موز، غالب ادویهاكثر زیره،  :مانند ؛گرم یغذاها
 ؛مانند پسته مغزها

ا، زهای بدنسازی، غذاهای یبوستتقویت كنندهاكثر كباب، معجون، مالت،  :مانند ؛غذاهای قوی
 ؛مرغ، پیازخرمای زیاد، تخم

البته خطر غلبه سردی ورطوبت وكثیفی خون نیزدر بیماری های شهوانی شدید است.چون فرد دچار 
 ان كامل به قسمت نسخه ها نیز مراجعه شود.ضعف اراده واعتیادوبه انحراف جنسی میشود.برای درم

، پرخوری، كنند یبوستشدت شهوت جنسی و تخیالت شیطانی را تشدید میه از جمله كارهایی كه ب
ترک تفریح و خنده، بیكار ماندن، برنامه نداشتن، هدف نداشتن، ترک واجبات دینی، دوستان ناپاک 

نكردن و در حال جنابت ماندن، نگاه حرام، افكار  و آلوده، ندادن غذای الهی و معنوی به روح، غسل
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 حرام، سایر گناهان و... 
زردک)هویج ایرانی(، خرمای برنی، انجیر، خربزه،  :از اسباب افزایش توان جنسی در روایات

هوبره، حلیم، سویق  مرغ با گوشتمرغ همراه با پیاز و روغن زیتون، تخممرغ، تخمپیاز، تخم
ها، بوی خوش، فراوان شانه زیتون، شیر با عسل، گذاشتن مشكک در الی دندان نبا روغ (قاووت)

 زدن، سرمه، خضاب كردن، نوره كشیدن و... 
 راهکارهایی برای کنترل شهوت  -2

هیچ چیز ضررش بر دل مؤمن زیادتر از بسیار خوردن »فرمودند: در این زمینه  (لیه السالم)عامام صادق
 ،یكی قساوت قلب و دیگری هیجان شهوت و گرسنگی :شودز مینیست و پرخوری باعث دو چی

 ۰33.«نان خورش مؤمن است
 . «نِعم الصَارِفُ الشَّهوات غَضُ البَصَر»بهترین درمان و كنترل كنندة شهوات، كنترل نگاه است. 

 شود.هرچه بر حكمت انسان اضافه شود، از شهوات او كاسته می
 میل به زناوخشونت ایجادمیكند.علی)ع(فرمود:زیاد شدن خون در بدن 

 جلدی بخوانید3۴سایر روایات ونسخه های مشكالت جنسی را از بیماریهای جنسی در مجوعه
ها را كاهش دهد، مثالً سركه زا را همراه با غذاهایی بخورید كه اثر آنغذای شهوت نخست:

مثالً اگر  یل نمایید.زا مبعد از غذاهای شهوتغذاهای سرد  ،خوری، زیاد جویدن غذا كم ،خانگی
ا ی برنج، عدس، مركبات، لبنیات و :از غذاهای سرد مانند ،میل كردید همراه آن ،موز یا پیاز ،عسل

خورید. البته ب سماق، عسل را با لیموترش تازه، پیاز را با سركهرا با میل كنید. یا كباب ترشیجات 
 سركه در قطع و كاهش شهوات نقش ویژه و مخصوص دارد.

، پیاز ،حجم این غذاها را متناسب با شدت شهوت خودتان كاهش دهید حتی در صورت لزوم دوم:
رخی ولی عسل و ب را ترک كنید.زا غذاهای شهوت و سایرزا، موز فلفل، زیره، برخی عرقیات شهوت

 شود. و ترک این موارد به صالح نیست.ترک ن ،است حیاتیغذاها كه برای اصالح مزاج یا خون یا... 

                                                           
 .338. معراج السعاده، ص  ۰33
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 را بهسایر دستورات طبی را رعایت كنید، یبوست، پرخوری، مزاج، خون، نشاط و... همه این سوم:
 و از عوامل اصلی مشكالت جنسی هستند.دیگر اثر دارند هم

ه ای از مسیر تصمیم بگیرید كه فقط به زمین نگاعمل به برنامه تقویت اراده: مثالً در قطعه چهارم:
ا عملی كنید، بعد به خود بگویید كه خداوند این اراده را به من داده و من كنید و حتماً این دستور ر

 بزرگتر را یو به تدریج كارها مو انجام ده ممیتوانم هر روز چند عمل كوچک و آسان را اراده كن
 اراده كنید و انجام دهید. 

 تأثیر عظیمی در ،تقویت اراده .كنندقطار در حال حركت را متوقف می ،ها با قدرت ارادهمرتاض
 كمال انسان دارد. 

 استقامت، ایستادن ،داشتن نظم، برنامه، هدف، امید، تالش در جهت رسیدن به این اهداف پنجم:
ها و... كامالً الزم و ضروری است. این موارد نه تلف نكردن وقت ،بعد از شكست و زمین خوردن

 خیلی سنگین نه خیلی راحت، بلكه متعادل باشد. 
و فواید این موارد چندین جلد كتاب وجود دارد حتماً یک هدف پاک و الهی برای  در ضرورت

 یزندگی انتخاب كنید و یک نظم و برنامه متعادل، امید به رحمت بی پایان پروردگار و دوری از تنبل
 است.  یل قوا و شهوات ضروررجا برای كمال و كنتو فشار بی

عجب زن  :آلوده مثالً تصویر یک خانم بدحجاب بگوییدتلقین: اگر بعد از دیدن یک تصویر  ششم:
های او فكر كنید، در نظر نفس بسیار بزرگ و جذاب به محاسن و جذابیت و زیبا و خوشتیپی بود

مثالً  های او توجه كنیددر حالی كه به معایب و زشتی .افتدتر به گناه میخواهد بود و نفس راحت
خون  ،از استخوان یاكه تصور كنید كه این خانم مجموعها اینمحتویات شكم او را به یاد آورید ی

نفس به سرعت از این تصویر  ،و برخی مواد بدبو است كه روی آن جلدی از پوست كشیده شده
ه مفاسد و گناهان باید ب ،درباره همه دنیا .بدش خواهد آمد و به صاحب این تصویر میل نخواهد كرد

ها و ها  نگاه كرد ولی درباره آخرت و مصالح اخروی به زیباییزشتی ،خطرات ،های منفیجنبه
 های آن باید توجه نمود. حسن

و  خواهیم انجام دهیمكه می یدرباره هر كار ؛ثمره و فایده كار ،فكر كردن درباره عاقبت هفتم:
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گیرد ت میعقل قوشود و میل به انجام آن داریم. اگر به سرانجام آن بیاندیشیم، نفس غالباً سست می
 شود. و قوای حیوانی مانند شهوت ضعیفتر می

بدن به  تعادل قوای ،دلیل نداشتن تفریح سالم و لذت حالله گاهی ب ؛تفریح و لذت حالل تم:شه
غضب یا وهم تقویت شده و انسان مرتكب گناه ، كند و شهوت یخورد و عقل خوب كار نمهم می

ن تواند عبادت كند. البته تلقیكه هر كس لذت حالل نبرد نمی شود. در روایات داریمو اشتباه می
 نكنید كه من چون نشاط و دلخوشی ندارم پس مجوز گناه دارم. 

برید بنویسید مثالً یكی از مطالعه دینی یا علمی یا نوشتن لذت ها لذت حالل میچیزهایی را كه از آن
ه و دوستان خان ،ت، ولی سعی كنید محیط كاربرد، یكی از ورزش، یكی از كار و... كه قبالً گذشمی

د و راه حل ها را بنویسیبخش كنید كه این نیاز شما را تأمین خواهد كرد. موانع نشاط مؤمن را لذت
 رفع كنید. و 

قبالً  آورآور است. غذاها و كارهای نشاطسدر و یا نوشیدن زعفران نشاط ی،شستن سر با گل ختم
 بیان شد.

بعد از اتمام غذا در بدن یا بنزین در ماشین باید مجدداً غذا و بنزین را  ؛ذا بدهیدبه روحتان غ هم:ن
 ،تأمین كرد واال انسان خواهد مرد و ماشین حركت نخواهد كرد. روح نیز كامالً چنین است، رفتار

 ناخالق ما كامالً ارتباط دارد و وابسته به واردات فكری و قلبی ما است. اگر دستورات دی و عقاید
روایت داریم كه اثر گناه در روح از اثر  ؛اسالم را ترک كنیم گویی روحمان را زخمی كرده ایم

روز به دیدار عالم ربانی نرود به گناه  ۰۴چاقو در گوشت سریعتر است یا روایت داریم هر كس 
 افتد و... كبیره می

القی، ه كتب اخبالزم است  این بحث دارای ابعاد فراوان و مطالب كامالً حیاتی و پر ثمر است كه
 عقاید مراجعه شود.  و فقهی

هر  استیادگیری علوم اهل بیت)ع( از بهترین غذاهای روح عمل به دستورات دینی، اعمال صالح، 
 كنند، مالئک بال خود راچیز برای او استغفار می مهكس طالب علم باشد روزی او تأمین است، ه

 او بعد ازی است، اگر در این حال بمیرد مقام ریخكنند، علم رأس و اساس هر زیر پایش پهن می
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مالت رسد.همه این جمیمجاهد فی سبیل اهلل  وشهید به درجه  از همه باالتر خواهد بود. (لیهم السالم)عانبیا
  روایت اند.

نماز جماعت، دوستان مؤمن،  ،دعا ،وعظ ،مراسم عزاداری ،ین، ارتباط با علمای ربانیاجتماع مؤمن
یاتی و ح ،مفید ،هر روز نیم ساعت مطالعة كتب دینی، همیشه با وضو بودن و... بسیار بسیار مهم

 نوعی طلب علوم الهی هستند. اینها بخش است. نجات
 اشتغال به علوم اهل بیت عصمت و ،كنندة مشكالتبهترین ختم » :اندفرموده )ره(آیت اهلل بهجت

 ( معظم لهآقای نجفی از شاگردان نقل قول از ) .است (لیهم السالم)عطهارت
 در مورد ضررهای این انحرافات مطالعه كنید.دانستن مضرات و احكام حكومت شهوت:  هم:د

ت. افتند كه ناشی از شهوت اسشكم و زیر شكم به جهنم می به خاطرهمین بس كه اكثر اهل جهنم 
ز اینها ادیگر كه  یهاها و حرامیبداخالقبسیاری از گناهانی مانند نگاه حرام، زنا، لواط، استمنا و... 

 شوند. میناشی 
 چند داروی دیگریازدهم: 

ستكان ا 3یا  ۴سكنجبین در كنترل مشكالت جنسی بسیاری عالی است. حتماً هر روز 
بار در سال حجامت كنید. و مزاج بدنتان را  3سكنجبین)عسل، سركه، نعناع، آب( بخورید و حداقل 

كمی ) نه زیاد( گرم كنید. اصالح تغذیه اصالح خون، اصالح اعمال و اصالح سایر معنویات و 
 مسائل روانی و اخالقی معجزه می كنند.

، بهترین كنترل كنندة شهوات ؛الشهوات، غَضُ االبصارنعم صارف »فرمایند: می (لیه السالم)ععلیامام 
 .  «كنترل نگاه است

هر گاه عقل و حكمت انسان زیادتر  ؛كلما قویت الحِكَمة، ضَعُفتِ الشَّهوةِ» :در حدیث دیگری آمده
 .«شودتر میشود، شهوت ضعیف

های خونی، میزان هورمونمیل جنسی چند ریشه و عامل دارد، بنیه یا سطح انرژی فرد، پرخونی و كم
 میزان اسپرم از علل اصلی ضعف و قوت میل جنسی است.و بدن، مزاج فرد 

هیم خواجا میالبته محیط، دوست، اراده، والدین، مربیان، شغل، اداره و... خیلی مؤثرند ولی در این
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 عوامل جسمی را بررسی كنیم. 
قاشق شاهدانة خام )خوب تمیز شود  سه برای كاهش میزان هورمون جنسی )مشترک بین زن و مرد(:

تا سنگ نماند( + كمی آبغوره + نصف استكان آب با هم مخلوط و مصرف شود. البته عوارض دارد 
آن  زیاد بودنچون ، خیلی نهتوانید زیاد كنید، ولی و بعد از درمان ادامه ندهید. میزان آبغوره را می

قاشق كافی است. حجامت دو طرف انتهای كمر  دو مثالً است.مغز و مزاج مضر  ،كبد ،اعصاب ایبر
ت كند )فقط در حال)باالی باسن( برای تعدیل هورمون مفید است. رازیانه هورمون مردانه را كم می

 اضطرار استفاده شود(. 
بهتر است  .كندروی نشود كه عقیم میالبته زیاده .)مریم گلی + رازیانه + پنج انگشت( نیز مفید است

 كرده مخلوط اینها كافی است.هر روز یک استكان از دمم اضافه شود. عرق بید ه
 دقیقه مفید است.  ۴۴كردة گل خطمی و حمام كردن با پودر گل خطمی به مدت ها هم دمبرای خانم
 من از بس قرآن خواندم كه شک كردم آیا میل جنسی دارم یا خیر.  :گفتفردی می

 ،پرخونی، پرانرژی بودن، بنیة جسمی قوی و... را هم با فعالیت بدنیسایر عوامل مانند غلبة مزاج، 
توان اصالح كرد كه قبالً بیان شده است. اكثر می )حجامت وفصد(اصالح مزاج و خون ،مشغولیت

 كند.پرخوری و... میل جنسی را زیادتر می ،داروهای گیاهی گرم ،غذاهای قوی ،غذاهای گرم
 نظر بزرگانکنترل شهوات از مهای روش -5

از غذای خود از نظر كم و كیف كم كنید و از »اند: درباره درمان شهوت فرموده )ره(آیت اهلل بهجت
در هوای و ها و بین الطلوعین مقداری قدم بزنید خوردن غذاهای محرک بپرهیزید خصوصاً شب

داوند توبه به درگاه خاز فكر و نظر در مناظر مهیج خودداری نمایند و با تضرع و  .ورزش نمایید ،آزاد
 ۰33. «د كه شما را از گناه حفظ فرمایدیند بخواهواز خدا (عج)مهربان و توسل به حضرت امام عصر

كسانی كه زن ندارند » :اندحاج آقا فخر كه از مردان الهی و معنوی بود درباره درمان شهوات فرموده
كند باید هر روز مقداری سركة )خانگی و طبیعی( بخورند تا قوای شهوانی ها غلبه میو شهوت در آن

                                                           
 .۴۴1 های بهجت، ص. پرسش و پاسخ ۰33
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جا كه خود ایشان نیز تا آخر عمر مباركشان مجرد بودند همواره بر خوردن از آن «.ها كم شودآن
 سركه ممارست داشتند. 

را  سرگ اكالیپتوبرای درمان شهوت زیاد، ب»فرمایند: آیت اهلل شریفی درباره درمان شهوات می
 .«بجوشانید و بخورید انشاء اهلل مفید است

دانه، مرزنجوش، كدو، كاسنی، ترشیجات، آب سرد، ریواس، خرفه،عدس، شاه ،عناب، پنج انگشت
 است. نیز مفید  قهوه

 .ودشاراده و قدرت نگه دارندگی ضعیف می ،البته هرچه مزاج سرد و رطوبت بر بدن غلبه كند
 د.ننروی كدر مصرف سردیجات زیاده ،افراد سرد مزاجرو نباید ازاین

من ض غضب و وهم را مطالعه كنیم تا نفس از انجام این گناهان بترسد. ،مضرات گناهان شهوانی
 كنیم، مابقی را حتماً خودتان مطالعه نمایید.برای نمونه چند مورد را بیان می عذرخواهی

 برخی از گناهان جنسیاز مضرات جسمی  -3
  ؛قوای جنسیو یادگیری  ،اعصاب ،عقل ،حافظه ،بینایی ،نفس، اراده ،جسمیضعف 

 ؛كاهش قدرت بدنیو خواب آلودگی و سستی  ،پریدگی رنگ ،خستگی

 ؛بوجود آمدن حلقة سیاه دور چشم

 ؛قلب و... ،كلیه ،كبد ،اختالالت در دستگاه گوارش

 ؛الغری و كم اشتهایی

 ؛پیری زودرس و سردرد ،لرزش دستها ،تشنج ،زود عصبانی شدن ،های عصبیتیک

 ؛عقیم شدن و سرعت انزال

 خودكشی كند یا به قتل و جنایت دست زند. ،ممكن است فرد دیوانه شود

 برخی از گناهان جنسیاز مضرات روانی  -3
 ؛نفرت از خود و گناه ،احساس حقارت

ن تعادل نداشت ،و دیوانگی جنون، اضطراب ،ترس و نگرانی ،گیریانزوا و گوشه ،عذاب وجدان، افسردگی
 ؛بی هدفی و تنبلی ،ول بودن، روانی و شخصیتی
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 ؛تخیالت انفعالی و شیطانیو  كابوس در خواب

 ؛شرم و خجالت

 احترامی به پدر و مادر وادب شدن و بیبی ،بداخالقی و آزار دیگران، جویی و پرخاشگریانتقام
 ؛دیگران

 ؛لذت نبردن از زندگی

 ؛فرشتگان و اطرافیان ،خداكاهش محبوبیت نزد 

مشكالت بزرگ و زیاد خانوادگی و  ،اختالفات خانوادگی با همسر و احساس نارضایتی از همسر 
 ؛تربیتی فرزندان

 شكست در كارها و موفق نبودن در امور زندگی. 

آثار معنوی و اخروی بسیار خطرناكی دارد كه باید سریعاً توبه و جبران شود.  ترین خطر:مهم
زنا، لواط، نگاه حرام، كودک آزاری، سادیسم،  :ة ابتال به گناهان خطرناک دیگر مانندزمین

آورد. یرا به وجود منداشتن عزت نفس، ابتال به كینه و حسد و...  :خودفروشی و رذایل اخالقی مانند
الزم است به كتب دینی مفصل مراجعه شود و مطالعة این كتب نیز كمک بزرگی برای پیشگیری و 

 مان است. در
افزای دیگر: تنهایی و خلوت، لباس تنگ و بیكار بودن، ماندن زیاد برخی عوامل شهوت دهم:یاز

ای هبه روی شكم خوابیدن، شوخی جنسی بدنی، جک اندام جنسی،در دستشویی و حمام، بازی با 
ازار و ب ،های مهیج و مبتذل، ولگردی در خیابانجنسی، شوخی و ارتباط با نامحرم، تماشای فیلم

 ،امور باید از این. كه ها و افرادی كه ماهواره دارندرفت و آمد با خانواده ،اینترنت، وبگردی، دوستی
 پرهیز شود. 

زیر در  هایدوش آب ولرم و كمی سرد حتی در دستشویی، نگه داشتن لباسوموارد زیر مفید است:
 حمام تا آخر حمام، پرهیز از تنهایی و حضور در اجتماعات

 و شركت در نماز جماعات و جمعه ،مؤمنین ،طالب ،ارتباط و همراهی با علماء ربانی دهم:زدوا
 :آمده تروایدر نورانیت قلب و كاهش شهوات اثرگذار است.  ،بسیار در تربیت نفس ،دینی ممراس
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 . «شودبه گناه كبیره مبتال می ،روز به دیدار عالم ربانی نرود ۰۴هر كس بیش از »
 . «شودهالک می ،هر كس راهنمای حكیمی نداشته باشد»یا در روایت دیگر آمده است كه 

 از ضروری ترین مهارت های زندگی بعد از گناه چه باید کرد؟ -1
 ،یاین نكتة بسیار مهم و كلیدی در همه امور تربیت ؛كه تو چاه باشینتو راه باشین ولو این دوازدهم:

 باید ،جسمی، روحی، خانوادگی و... است. حتی اگر خدای ناكرده موفق به مهار شهوات نشدید
 .دتوانید از تعداد و شدت گناه و انحراف بكاهیباید سعی كنید هرچه می ؛كامالً عاقالنه رفتار كنید

 ،سته شدكرو وقتی چند بار توبه شازاین .دست بردار نیست، شیطان تا ما را كافر به خداوند نكند
ا كالً بسیاری از كسانی كه امروز مسائل دینی را غالباً ی .دكنشیطان دعوت به ناامیدی و گناه بیشتر می

 اند. اند از اینجا زمین خوردهتعطیل كرده
حتی اگر خداوند مرا نیامرزد بیش از گناهانم مجازات نخواهد كرد. پس حتی اگر از  :گویدعقل می

وب چشم را كنترل خ :گویدیک گناه بیشتر بكنید. عقل می حتی اشید نبایدهمه بیشتر گناه كرده ب
وح و رتوانی بكنی الاقل زبان را كنترل كن، اخالقت را درست كن، از اسالم دفاع كن. نگذار نمی

تر شود و كند گناهان بیشكند و سعی میبه گناهان دیگر سرایت كند. ولی شیطان ناامید میجسمت، 
بعد »فرماید: و بعد كفر و دشمنی با دین از آثار توسعة گناه است. آقای قرائتی مید در عقایشک بعد 

 «از گناه سریع برو به مسجد
 حكایتی فوق العاده مهم وسرنوشت ساز: 

دوعابد هر دو گناه جنسی مبتال شدند، اولی بعد از گناه، صدقه داد؛ و به خدا پناه برد، خداوند او را 
ود شد، عابد دوم، بعد از گناه، مفعول را كشت، و گناه را انكار كرد، ولی بخشید ولی اعمالش ناب

جنازه را یافتند، عابد را خواستند اعدام كنند، شیطان به عابد گفت به من سجده كن تا تو را نجات 
عابد، درس بسیار  3دهم، عابد سجده كرد ولی به دار آویخته شد. و كافر از دنیا رفت. ماجرای این 

معصوم)ع(، همه گناه كارند پس همه باید مانند عابد اوّل باشند. با رعایت  ۴۰است. غیر از بزرگی 
 همین یک اصل، می توان عاقبت به خیر شد.

 برای جوان گناه كار (لی اهلل علیه وآله وسلم)صراه حل پیامبر اكرم :سیزدهم
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لی اهلل علیه )صیامبركند، پآید ولی گناه میجوانی به نماز شما می :گفتند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صروزی به پیامبر

ات خواهد او را نج باالخرهاین نماز  :فرمودند .بله :گفتند ؟آیدپرسیدند آیا باز هم به نماز می (وآله وسلم
 . «داد

در روایات بسیاری آمده كه بعد از گناه نباید ناامید شد بلكه باید جبران كرد و كارهای نیک انجام 
 داد تا اثر آن از بین برود. 

ین وضویی ا» :فرمود ،به كسی كه گناهی مرتكب شده بود (لیهم السالم)عدر روایات آمده كه یكی از ائمه
 . «دكه گرفتی و نمازی كه خواندی كفارة آن گناه بو

 چهاردهم:زیرا ما راهی جز این نداریم.  .باید مجدداً توبه كرد ،پس هزار بار هم اگر توبه شكسته شد
فواید و محاسن ازدواج بسیار زیاد است و بر  ؛ازدواج مقدم بر ارتقای تحصیل و ارتقای شغلی است

افتد واجب است. در روایات بسیاری بر ازدواج در اوائل جوانی توصیه شده هر فردی كه به گناه می
زیرا خداوند وعده  .كند بر خداوند سوء ظن داردكسی كه به خاطر فقر مالی ازدواج نمی .است

 نیاز خواهد كرد. البته نباید اسراف كرد و مراسمبی فرموده كه اگر فقیر باشد از فضل خودش ما را
 ها نیز تحمل شود. قناعت شود و برخی سختیباید بلكه برگزار نمود. پرخرج 

كه برای  كاری استگناهكند خیلی برتر از پرفسور و دكتر و مهندس كارگر متأهل كه گناه نمی
نیز مانع نیست و خداوند حمایت و حتی خدمت سربازی  كند.مدرک یا شغل باالتر، ازدواج نمی

خداوند وعده فرموده كه به جوانی كند. عنایت دارد بر جوانی كه به خاطر ترک گناه زود ازدواج می
كه برای حفظ دینش ازدواج كند، كمک نماید. كتاب مشكالت جنسی جوانان از آیت اهلل مكارم 

حقیر چون  اند. ولی به نظراب تالیف كرهشیرازی بسیار مفید است. این مرجع عالیقدر شیعه ده ها كت
ایشان با وجود اینكه جایگاه یک مرجع تقلید را دارند ولی از آبرویشان خرج كرده اند واین كتاب 
رانوشته اند.بنده این كتاب ایشان را نشانه اوج تواضع ودلسوزی ایشان برای دین جوانان میدانم.امید 

آیت اهلل مكارم را الگوی خودشان قرار دهند.ونسبت به  است سایر علمای بزرگوار شیعه نیز سیره
فاجعه مشكالت جنسی جامعه ما بیش از این سكوت و بی تفاوتی نكنند. اگر رواج انحرافات جنسی 
با این روال ادامه یابد،كشور ما نیز سرنوشتی جز سرنوشت كشور آندلس نخواهد داشت.ولی قطعا 
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خواهد شد.ولی علمای بزرگ شیعه باید از حالت تماشاچی انقالب ما به قیام امام عصر)عج( ختم 
خارج شوند.وبه فریاد جوانان جامعه ما كه جسم وروح ودنیا وآخرتشان در آتش شهوات در حال 
سوختن است برسند.تا در روز محشر نزد رسول اهلل كمتر شرمنده باشیم.چرا در ایران اسالمی بودجه 

را شود؟ چمیشود ولی با هر كمبودی وام ازدواج قطع میپلنگان وآموزش موسیقی حرام و..قطع ن
دهید؟ چرا سرباز شمال ایران را های خالی نزدیک شهرها را به جوانان تازه ازدواج كرده نمیزمین

فرستید؟ چرا با وجود اینكه نرخ بیكاری دانشجویان بیشتر از بقیه است.چرا سال به جنوب كشور می
دانشجوی رشته های بدرد نخور مانند ادبیات وعلوم اجتماعی گذشته صد هزار نفر بر پذیرش 

و..اضافه كردید؟ آیا میدانید كه با دست خودمان جوانان كشور را بی دین میكنید؟ وده ها چرای 
دیگر كه بخاطر سوء استفاده دشمنان كشور بیان نمیكنم.ما ده ها راه حل برای نجات از مشكالت 

گی و..كشور داریم.كه به آسانی میتوانند مشكالت كشور را حل اقتصادی ودینی وامنیتی وخانواد
ورفتن به خانه هستند وحال وحوصله وانگیزه  3كنند ولی اكثر مسولین فقط به فكر رسیدن ساعت

 درد سر كشیدن برای اصالح را ندارند.
ه حاشیه بولی بحث بیش از این نباید  ،روایات و آیات و سخنان بزرگان بسیار شیرین و اثرگذار است

 رود. 
روزه، واگذاردن و نتراشیدن و نوره نكشیدن موها، كفش  از اسباب کاهش میل جنسی در روایات:

گاه، كنترل شدید و كامل ن، افزودن بر حكمت و فهم، توجه به علم خداوند، تفكر در عاقبت كار، سیاه
رهیز از كاهش رطوبت بدن، پ، تخلیة هیجانات و انرژی بدن، پایین نگه داشتن سطح انرژی دریافتی بدن

یز برای نپرخوری، فكر نكردن در مورد گناهان و انحرافات، تقویت محبت و اعتقاد و تمایل به معنویت؛ 
 كاهش شهوات مؤثرند.

 هایی برای کنترل غضب روش -0
غضب یک حالت اختیاری نفس است و هر چند گاهی  از جمله عوامل غضبناک شدن نفوس:

 مزاجهرچه  .شودهای جسم تشدید میها و حالتمزاج ،زمینة تشدید و ایجاد غضب با برخی غذاها
خونی، و پرخونی، غذاهای تند، كار بدنی شدید و خسته كننده، گرمتر شود، یبوست، پرخوری، كم
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 غذاهای و هاافراد مكان :ایط آزار دهنده مانندكشی، تحمل بیش از حد شركارهای دقیق و اعصاب
كه من آدم آزار دهنده، ضعف اعصاب، دوستان غضبناک و بداخالق، عادت دادن و تلقین این

و رفع  پس این موارد را باید پیشگیریعصبی و غضبناكی هستم و... از عوامل غضبناک شدن هستند. 
 كرد.

 باید به سایر موارد باال ، اصالح خون، حجامت وخوری، اصالح مزاجعالوه بر رفع یبوست، كم
های دینی نیز عمل كرد مثالً هر گاه عصبانی شدید یک تغییر در مكان و حالت و... خود توصیه

من عصبانی  :به خودتان بگویید ،بدهید بنشینید، آب بخورید، وضو بگیرید، مكان را ترک كنید
ت آرام حركت كنید، آرام حرف بزنید، یک تسبیح به دس مثالً ،نیستم، ادای افراد حلیم را در بیاورید

 .با دوستان عصبانی دوستی نكنیدو  بگیرید و ذكر بگویید
 مخلوط عسل و عرق بهار نارنج را هر صبح چند قاشق بخورید. 

های این كتاب به همه جسم، روح، فكر و خالصه همه شؤون زندگی دنیوی و اخروی همه توصیه
میشود.در قسمت نسخه ها دستورات  كامل كنید، روان از جمله خشم هم اصالحربط دارند پس اگر 

 مخصوص آمده است
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 پنجمفصل           
 

 اصالح شناخت و             
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 زاج هاـمشـناخت و اصـالح :  پنجمفصل 
 

 اصالح مزاجوآثار بخش اول: اهمیت 
 

  د.شویو اال مریض می نزدیک به مزاج متعادل كنیدمزاج خود را :اول
 ،ادهخانو ،شغل ،عمل ،اعتقاد ،آخرت ،دنیا ،اخالق ،روح ،بدن ،هر چقدر مزاج از تعادل فاصله بگیرد

صل بسیار . این فدیشوحتی به بیماری العالج مبتال می .شودمی مختلها فرزند و... و روابط بین این
 مهم و پر ثمر است. 

ت حتی ممكن اس ؛شود و جسم بیمار نشود  زیادمزاج بدن از تعادل عرفی  اختالف د كهامكان ندار
ند، كبیماری العالج شود. نشاط، قدرت بدنی، سالمتی و بیماری، افكاری كه به ذهن خطور می

شغل و سبک  ،دوست و همسرداری، دوست و همكار، انتخاب همسر ،خانواده ،روابط ما با خدا
حسد، كبر و غرور، عصبانی شدن، ؛ صفات اخالقی ،موقعیت اجتماعی، كماالت روحی، زندگی

استعدادهای مختلف فكری و عملی، موفقیت و ؛ وش خلقی، تواضع، ادب، شجاعت، ترس و...خ
از حالت مزاج ما اثر شدید  ،جهنم و دینداری ،شكست و خالصه تمام شؤون زندگی حتی بهشت

عف و و نقاط ض صوصیاتخ ،پذیرد. برای خودشناسی كه برابر با خداشناسی است الزم استمی
شناسی، مخاطب شناسی، علم  اسیم. خودشناسی اشرف علوم است. در روانقوت مزاجمان را بشن

برای فرمانده نظامی، سیاستمدار، مدیر، مربی،  ،جامعه و خانواده ،سیاست، مدیریت و تربیت خود
 ارد. دی تأثیر عظیم وطب اسالمیمزاج شناسی  ،معلم و روانشناس، عارف، مبلّغ دین، طبیب و...
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 مانند قند، میگرن، نقرس، دیوانگی، وسواس شدید، افسردگی العالجبصعهای بیماریدر بحث 
عالج مانند كم خونی، سردرد، حواس پرتی، غضبناک بودن، ال سهلهای ، بواسیر و... و بیماریشدید

دون اصالح ب ،هابیماری، درمان بیشتر خوابیغلظت خون، ترس، ضعف اراده، تنبلی، پرخوابی و كم
  .كن استمزاج تقریباً غیر مم

 دولی مزاجش از تعادل خارج نشده باش ،افتد كه فرد از لحاظ جسمی بیمار باشدندرت اتفاق میه ب
درصد درمان حاصل  9۴، ۶۴اگر مزاج كل بدن و مزاج عضو بیمار اصالح شود، تقریباً . و برعكس

 خت.ای سمی شود. این جمله یک نسخه آسان و بسیار مؤثر برای همه بیماریهاست. حتی بیماریه

 گرمی حیات از گرمی مزاج استدوم:
تمام صفات كمال جسمی روحی دینی اخالقی اعتقادی اقتصادی سیاسی اجتماعی علمی و.. با گرمی 

مثالشجاعت سخاوت صبر ادب علم قدرت مزاج توسعه می یابد وباسردی مزاج به نقص می گراید.
ل یاموفقیت شغلی وسایر صفات كمابدنی وسالمتی ازبیماری هاوزیادی مال وفرزندیامحبوبیت 

طبع ومزاج توسعه می یابد وبا سردی به نقص می گراید.ولی گرمی بیش از حد نیز موجب  باگرمی
وتولید سودا وسردی میشود.اوج سردی موجب مرگ همه صفات جسمی وآثارحیات سوختن خون 

 میشود.
 ۰3۰.«بیماری است سردی، ریشه هر»: فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر خدا
منشأ گرمی حیات است و منشأ گرمی از سردی سودمندتر است زیرا »: فرمودند (لیه السالم)عامام رضا

 ۰38«.سردی، سردی مرگ است
و جست: بلغم كه دشمن ستیزها تا چهار مزاج آدمی »: فرمودند (لیه السالم)عامام رضادر حدیثی دیگر 

 ؛بكشد هایی كه آقای خود راه خون كه بنده است و چه بسا بند ؛ای درمانگر استباد كه فرشته ؛است
 ۰3۸.«زهره، دور باد و دور باد، او همانند زمین است كه اگر بلرزد هر آنچه بر روی آن است بلرزد

                                                           
 .39۴، ص 1۸. بحاراالنوار، ج  ۰3۰

 .383، ص ۰. مناقب ابن آشوب، ج  ۰38

 .۴۴۸، ص ۴. علل الشرایع، ج ۰3۸
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این احادیث فوق العاده مهم ، حیاتی ، موثر ومغز مطالب است.چندین  بار این احادیث را با تامل  
 نید.وتفكر بخوانید و بحث ك

 مزاج شناسی الزمه عرفان ومعرفت نفسسوم:
ی چهارگانه و  ها(ها )مزاجاست كه آدمی سرشت  خودشناسی این»: فرمودند (لیه السالم)عامام صادق

  «.اند)خون و زهره، هوا وبلغم ها. مزاج۰31گانه خود را بشناسدچهارهای ستون
ر این ددانند كه خودشناسی یعنی خداشناسی، پس ببینید كه مطلب چقدر مهم است، اهل معرفت می
 .مورد بیاندیشید

 ت.مزاج هالک كننده اسغلبه چهارم:
 یا به جوش آمدن خون یا از غلبه  تلخهامام صادق )ع( فرموده اند:بیشتر این بادها از غلبه 

آنكه به این عوارض دچار شود وهالک گردد به فكر  بلغم است. پس سزاوار است كه آدمی پیش از
 ۰3۶حفظ سالمتی خود باشد.

 ریشه هر بیماریغلبه مزاج پنجم:
  .پیامبر خدا )ص( فرموده اند : پا برهنه ها را مژده ی طول عمر ده

 ۰39.و نیز فرموده اند : ریشه ی هر بیماری، سردی است
علمی را متحول كند حتی عوض كند، ولی تواند، صدها رشته علم مزاج شناسی و طب اسالمی می

 حیف كه در این زمینه متخصص، كم است و مردم اطالع ندارند.
 )بسیار مهم( روحی نقص جسمی و منشا كماالت وغلبه مزاج ششم:

گرمی از سردی سودمند تر است چون منشأ گرمی ، گرمی حیات است و  امام رضا )ع(فرمودند:
های كشنده هم اینگونه اند كه گرم آن از سرد آن سالمتر و سم  است منشأ سردی ، سردی مرگ

 بوده و زیان كمتری دارد صباح پرسید : گونه های مختلف گوهر از كجا بدست می آید ؟
                                                           

 .۴۴۶، ص ۴. علل الشرایع، ج ۰31

 .۴8۴،ص98بحاراالنوار:ج   ۰3۶
 39۴، ص 1۸بحاراالنوار: ج    ۰39
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امام رضا )ع( فرمودند : از دگرگونی زمین بدست می آیند. شبیه نطفه كه ابتدا به خون بسته، سپس 
 یه ی عناصر چهارگانه متضاد تبدیل می گردد.به گوشت و در پایان به خلقتی كامل بر پا

عمران پرسید : اگر زمین از آب آفریده شده و آب سرد و مر طوب است، پس چرا زمین ، سرد و 
 خشک است ؟

 حضرت فرمودند : رطوبت آن برچیده شده و بدین سان خشک گردیده است. 
 پرسید : گرمی سودمند تر است یا سردی ؟

گرمی از سردی سودمند تر است زیرا منشأ گرمی ، گرمی حیات است و  فرمودند : امام رضا )ع(
منشأ سردی ، سردی مرگ و سم های كشنده هم اینگونه اند كه گرم آن از سرد آن سالمتر بوده و 

 ۰3۴زیان كمتری دارد .

 .غلبه مزاج حتی دیوانه میكندهفتم:
جنون در می آورد وهمواره به سردرد عمربن ابراهیم می گوید:صفرا مرا آزار می داد وبه حالتی شبیه 

مبتال بودم از این وضعیت به امام رضا)علیه الساّلم( شكایت كردم حضرت فرمودندحتما نیلوفر 
صحرایی را برسر خود بگذار وبه آن بگو آن را برسر كودكان خود بگذار كه به اذن خدا سودمند 

 است.
ام باقر )ع( شكایت كرد و حضرت به وی كسی كه از غلبه تلخه تا سر حد جنون رفته بود به ام

 فرمودند:آن را با خوردن آلو آرام كن.
 )بسیار مهم(علت ودرمان همه دردهاغلبه مزاج هشتم:

پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم(:درد، سه چیز است و درمان نیز سه چیز. اما درد، عبارت است 
ن، حجامت است، درمان بلغم، حمام است، و داروى از: خون، تلخه)سودا و صفرا( و بلغم . درمان خو

 ۰3۴.تلخه نیز راه رفتن
 )بسیار مهم(ه قانون امام صادق)ع(نُنهم:

                                                           
 383، ص  ۰مناقب ابن شهرآشوب : ج   ۰3۴

 ۴3۸ص ۴من ال یحضره الفقیه ج   ۰3۴
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روزى امام صادق )علیه السالم ( به مجلس منصور درآمد، در حالى كه مردى هندى نزد او بود و 
چون آن مرد هندى  كتاب هاى طب مى خواند. امام صادق )علیه السالم ( به خواندن او گوش سپرد.

، خواندن را به پایان برد، به امام صادق )علیه السالم ( گفت : اى ابوعبداهلل ! آیا از آنچه همراه دارم 
  پرسید: آن چیست ؟  فرمود: نه ؛ برتر از آنچه تو همراه دارى ، به همراه دارم.  ، چیزى مى خواهى ؟

ه تر، و تر را به خشک درمان مى كنم و كار را فرمود: گرم را به سرد، سرد را به گرم ، خشک را ب
یكسره به خداوند، باز مى گردانم و آنچه را پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( فرموده است ، 
به كار مى گیرم و مى دانم كه معده ، خانه همه دردها، و پرهیز، یگانه درمان است و بدن را بر همانچه 

 ۰33خو گرفته ، وا مى دارم .
  خلقت هستی براساس مزاجدهم: 

من آدم را آفریدم وپیكر او را آمیزه ای از چهار چیز قرار دادم.سپس این جسم را میراث در گردش 
آن جسم وهیبت باقی مانده و بر آن رشد میكنند. به هنگام آفرینش  قیامت فرزندان او قرار دادم كه تا

 او، پیكرش را با رطوبت وخشكی وگرمی وسردی)مفردات مزاجها( در آمیختم 
 .زیرا او را از خاک وآب آفریدم وسپس در او روح و نفس دمیدم

برودت به همین جهت یبوست )خشكی( او از خاک و رطوبت او از آب و حرارت آن از نفس و 
 .آن از روح است

 )مولف:كسانی كه میگویند روح وروان واخالق به بدن ربط ندارد به این جمله قبلی دقت كنند(.
پس از این آفرینش ، چهار چیز دیگر در آن آفریدم كه به اذن من مالک و قوام بدن به آنهاست.بدن 

 .انندبدون آنها پایدار نیست وهریک از آنها بدون وجود دیگری پایدار نم
توضیح :اگر مجموعه های فكری ومشاور نیز از این چهار مزاج تشكیل نشود ناقص وناپایدار )

میشوند.یعنی مثال یک گروه  تصمیم گیر باید حداقل از یک سودایی واز صفرایی واز یک دموی 
م :سودا،صفرا،دآن چهار عبارتند از واز یک بلغمی مشاوره بگیرد تا نظری كاملتر ارایه شود.(

                                                           
 واحادیث پزشكی علل الشرایع :به نقل از ربیع ، حاجب منصور عباسى ۰33
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وبلغم...اگر اینها در حالت تعادل بمانند وكم وزیاد نشوند،صحت واعتدال بدن برهم نخورد ولی اگر 
توازن آنها بر هم خورد ویكی از آنها بر دیگری افزون وچیره شد، از همان سو و به همین اندازه كه 

رار كردن برقافزایش یافته بدن را بیمار سازد واگر یكی از آنها كاهش یابد،بدن ضعیف شده واز 
 ۰33توازن بین آنها در می ماند.

همه انسانهای موفق گرم مزاجند هم درمیان مومنین و هم در   استاد خیراندیش می گوید:یازدهم:
نود درصد بیماری ها از سردی مزاج است.اگرمزاج جامعه را دیگر افراد موفق ها گرم مزاج هستند.
 اصالح میشود.پیشگیری وگرم كنیم اكثربیماری ها خود بخود 

نفس  ما باید مانع خروجارود وپس بحث ما فقط در میل است یعنی میل به این افكار و اخالق باال می
ما را به گناه بكشاند.البته هرچه غلبة مزاج شدت یابد كار  امیالاز مدار حق شویم و نگذاریم این 

لعالج یا ا است بسیار صعب كنند و حتی ممكنهای جسمی غالباً بروز میشودوبیماریتر میسخت
 العالج شود. 

 بخش دوم: مزاج چیست؟
ها، فكرها، اعمال، اسباب معنوی، شغل، ها، لباس، بوها، نوشیدنیمواد غذاییو تاثیرحاصل تركیب 

 . كنندرا تولید میمزاج  ،كندایجاد می روابط جنسی و... در جسم و روح
ست ممكن ا ؛ممكن است خون بدن كم باشد یا زیاد ؛ممكن است بدن رطوبتش زیاد یا كم باشد

یب تواند گرم ،سرد ،خشک یا مرطوب یا ترك؛ پس بدن میبدن از حالت تعادل سردتر یا گرمتر باشد
 ها باشد.این

 .و بدن نیز گرمتر باشد فرد به اصطالح دموی استباشد حال اگر رطوبت بدن زیادتر از حالت تعادل 
فرایی اصطالحاً ص ،و اگر رطوبت كم باشد و گرمتر از تعادل باشد شیروحیوان  فصل بهار :مانند

، و همچنین حیواناتی مانند گرگ كه گرم و خشک است ، فصل تابستان و آتش :گویند. مانندمی
. با عرض معذرت، ابلیس هم از آتش بود و تكبر و غرور و ریاست مار،كرم خاكی نیز صفرایی اند

ارند ها میل طبیعی به این حاالت و صفات دید داشت، متأسفانه صفراییطلبی و حق ناپذیری و... شد
                                                           

 ۴۴۴ص  ۴علل الشرایع ج  ۰33
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ه مردم سالم ها نسبت به بقیولی غالبا  صفرایی و باید خیلی مواظب باشند، البته قابل اصالح است.
 تر،موفق تر، باهوش تر و حتی پولدارتر هستند.

پاییز و خاک  فصل :مانند .دایی گوینداصطالحاً سو ،تر از تعادل باشداگر رطوبت كم و دما نیز پایین
 تر از تعادل. اگر رطوبت زیاد و دما پایینو مورچه هم نماد سودایی است  كه سرد و خشک است

 .و االغ هم بلغمی است است مرطوب زمستان و آب كه سرد و :مانند .اصطالحاً بلغمی گویند ،باشد
البته اكثر  ر مجموع نه مزاج وجود دارد.. درطوبت و گرمی در حد اعتدال است ،مزاج متعادلدر 

مزاجی و اختالف مزاج اعضا را با هم دارند. مزاج عموم  ۰مزاجی و  3مردم مزاج مركب دارند یعنی 
واحد سركه  ۴واحد نعناع و  3واحد عسل،  3سخت است اما درمان مشترک همه مزاج ها سكنجبین )

استكان و حمام اسالمی و رعایت مسلمات  واحد كاسنی و یک واحد شاتره است( هر روز یک ۴و 
درصد بیماریها را درمان كند.  ۶۴است. این نسخه درمان همه بشر است و همین یک نسخه می تواند 

حتی اگر مزاج فرد نامعلوم بود باز هم سكنجبین بخورد و می توانید به همه مردم تجویز كنید اگر 
 ور مغزی و سنگ كلیه و سرطان و... مفید است.چند عدد سیاه دانه هم اضافه شود حتی برای توم

ها ابها، كتها، حیوانات، گیاهان، فلزات، افكار، اعمال، سخنان، غذاها و حكومتها، انسانتمام فصل
 .كنندیمتولید در انسان  مزاج را تركیب و تاثیر این ها هستند.دارای مزاج  مخلوقاتو خالصه تمام 

 . ندسته ها حاصل كنش این موارد مخصوصاً غذاهامزاج
 به طبیب هندی فرمود:  (لیه السالم)عامام صادق

آنچه من دارم بیش از آن چیزی است كه تو داری... ما گرمی را با سردی، خشكی را با تری و تری »
ه حضرت رسول گذاریم. و به آنچكنیم و كارها را به خداوند متعال وا میرا با خشكی درمان می

ست و بدن را تا ا ست و پرهیز داروی دردهاا هابیماری هالن هكنیم بدان كه معدفرموده عمل میمی
 ۰3۰م.یدهعادت می ،جا كه قابلیت داشته باشدآن
 

                                                           
 .99، ص۴. علل الشرایع، ج  ۰3۰
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 .همان قوانین طبیعت استقوانین  بدن : سومبخش 
 قوانین حاكم بر بدن انسان همان قوانین حاكم برطبیعت است.قانون كلی:

بدن انسان جزعی از طبیعت است واز قوانین رایج طبیعت در بدن نیز جاری است.برای شناخت 
ودرمان وآموزش مزاج صفات عنصر واركان وخلط غالب بدن را پیدا كن.وهمان عنصر را در خارج 

سان ناز بدن انسان تحلیل كن.مثال اثرغلبه انواع آب یاانواع خاک یا انواع حرارت یا انواع باد در بدن ا
 یاحیوان یا گیاه وسایرموجودات دقیقا همان است كه در طبیعت خارج از بدن انسان تاثیر میكند.

ت منبسط میكندسریع حركارارت درطبیعت به سمت باال میرود.حرارت مثال حرصفات حرارت:
میكندتیزی وانعطاف وسرعت تحول دارداشیاء دیگر را گرم ومتحرک وپرهیجان میكندسرما 

را ازبین میبرد.ولی اگرسرما ورطوبت قویتر باشد حرارت رانابود میكند.پس وآثارسرما 
باسرماورطوبت ناسازگاراست.اگر دوجریان سرد وگرم هم زمان دریک محیط ایجادشود بین 

 باافزایش گرمی در طبیعت تابستانآنهاحركت و درگیری ودر نتیجه باد وطوفان ایجاد میشود.
می یابدومحصوالت كشاورزی پخته ورسیده میشود.خواب  میشودوطول روز افزایش وشب كاهش

 داری وتالش افزایش می یابد و.كاهش وبی
حرارت همین آثار را عینادر بدن انسان ایجاد میكند.یعنی ارتفاع قدبیشترمیشود.فرد سریع وتیز 
ومتحرک ودر عین حال انعطاف پذیر میشود.خواب كم وبیداری وتالش وانرزی فرد افزایش می 

.فرد باال نشین وبهتر گزین میشود.به افراد سرد ومرطوب انرزی می دهد در نتیجه بانشاط ومحبوب یابد
تی در طبیعت حرارت باال نشین است.حمیشود.در روابط با دیگران باید برتر وكامل تر باشد.چون 

 سایر اعمال سریع وتند وتیز میشود.پاسخ دادن ونبض یاجوش های بدن یارانندگی وحرف زدن و
انسان شدت می یابد هرچه سرد شود برعكس می شود  كمال هرچه بدن گرم می شود،تمام صفات

 .همانطور كه گرما موجب انبساط وبزرگی میشوداما نباید زیاد گرم شود .
چوب از خاک وشن وومظروف راحجیم میكند.آب در طبیعت به سطح گسترده میشود.آب:صفات 

متحرک  وبا كمترین نیرواست عبور میكند وبه عمق میرود.اما به سنگ نفوذ نمیكند.شكل پذیر 
ومتحول میشود.شفاف است ودرون وبیرون ان یكی است.زود مواج میشود.سریعا كثیف وسریعا تمیز 
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ء وعناصر یان اشمیشود.در مواجهه با مانع تغییر مسیر میدهد وپیش میرود.موجب ارتباط وتركیب بی
میشود.آب خاشع وحق پدیر ومتواضع است.با اندک سراشیبی به پایین سقوط میكند وبرای صعود 
نیاز به حرارت یا كشنده داردبرای استقالل در شكل نیاز به ظرف ومتكی دارد تا به آن تكیه كند.البته 

 آب نیز انواعی دارد.كه هر نوع تفاوتهایی با نوع دیگر دارد.
یعنی سطح وعرض بدن را افزایش میدهد.فرد حال به حال آثار را در بدن انسان دارد.ب همین آ

میشود.ذهن فرد دارای جوالن میشود.سریع با دیگران ارتباط برقرار میكند.متواضع وخاشع وحق پذیر 
میشود.برای ترقی ورشد در كارها واهداف نیاز به استاد ودوست وعوامل انرژی بخش مستمر 

 ز دار نمی شود.پر حرف میشود.و..دارد.زیاد را
كل غالباً هی ،رطوبت و گرمی بدن فردی زیاد شود هر چه اگر آب وحرارت با هم غلبه یابد:

كمی میل  ،رنگ پوست ؛یابدنبض شدت می ؛شودزیادتر می ،میل جنسی ؛شودتر و چاقتر میدرشت
ین شجاعت اگاهی  ، اماشودشتر میدر نتیجه شجاعت بی ،یابدقدرت می ،قوه قهریه ؛كندبه سرخی می

 ؛شودتر میبیش ،اعتماد به نفس ؛رودباالتر می پذیریریسک ؛شودتهور)شجاعت احمقانه( منجر میبه 
 جویی و تحمیلولی زمینه سلطه ،غالباً خوش اخالق، مهربان، صمیمی، خونگرم و مسلط هستند

به  ،تر استها بیشسرعت عصبانی شدن در آن ؛نظرات و حكومت بر دیگران در این افراد بیشتر است
ذشت بعد از گ ،كنندشوند و عصبانیت خود را ابراز میطوری كه ناگهان و به سرعت عصبانی می

احساسات  شدت ؛كنند با محبت كردن جبران كنندشوند و سعی میپشیمان می، زمان خیلی كوتاه 
خیلی عصبانی، گاهی مجذوب و عاشق و گاهی خیلی مهربان، گاهی  ؛ستا در چنین افرادی باال

اگر غذای گرم زیاد بخورند غالباً بدن  ؛ترندها شبیهها به خانمشوند یعنی در این خصلتمحب می
 :ندبیماری سخت مان ،تداوم داشته باشداین امر، اگر  ؛رودباال می شانفشار خون ؛شودها گرم میآن

بالغ شدن  و سرعت رشد بدن، هیكل، اعضا و جوارح ؛شودها ایجاد میقند و فشارخون باال در آن
د باالتر از حاین افراد حتی سرعت رشد كماالت و رذایل اخالقی و عقلی  ؛ستا در این افراد باال

 ،اگر زود ازدواج كنند؛دنكنطوری كه زودتر صفات یک مرد و جوان را پیدا می ؛معمول است
 ت.تر اسدارند ولی تحمل گرما برایشان سختتحمل سرما را بیشتر ؛ توانند موفق باشندمی
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رم تواند منفرد باشد یعنی گشود.مزاج میتر شود، این موارد بر عكس میهرچه بدن سردتر و خشک
 ، خشک، سرد ،مرطوب یا متعادل باشد.

سایر عناصر واركن بدن نیز ا همین قاعده پیروی میكنند.یعنی اگر صفات آن ماده را در طبیعت 
تر باشد ها هرچه غلبه مزاج بیشصفات وآثار آن ماده در بدن فرد پی میبرید. در تمام مزاج  بشناسید به

 عالئم، بیشتر و شدیدتر خواهد بود و ممكن است در یک فرد چند مزاج غلبه كند.
 
 
 

 شودغذا چگونه در بدن به خلط و مزاج تبدیل میبخش چهارم: 
 كند؟شود؟ و چه اثری ایجاد میغذا چگونه در بدن به خلط و مزاج تبدیل می

اگر خون مدتی در یک ظرف بماند چهار الیه می شود، الیه باالیی رنگ متمایل به زرد دارد ،الیه 
ه مایعی ببعد ازخروج از كبد  غذابعدی قرمزتر و الیه زیر آن سفیدتر وپایین تر از همه سیاه تر است .

شود كه در هضم غذا، باز كردن مسیر خون در تبدیل می)صفرا( قرمز كم رنگ متمایل به زرد 
ها سبكتر بوده و ضد عفونت عروق، افزایش تیزی و كارایی مغز و... مفید است كه از همه خلط

گرم و خشک است. یا به مایع سرخ رنگ به نام خون یا دم كه حامل اكسیژن و  و این مایعاست، 
تر  گرم و وتر  شود. دم از صفرا سنگینل است تبدیل میها و مواد زاید سلومواد غذایی برای سلول

اصل شود كه موجب لغزش مفیا به بلغم كه قرمز كم رنگ متمایل به سفید است تبدیل می است
 سرد و وتر  های مغزی و... است. بلغم از دم نیز سنگیندیگر و تشكیل بافت عصبی و سلولهم یرو

 تر است. 
شود كه سودا .. می.سیاه كه موجب تحریک اشتها و تشكیل بافت استخوان و یا به قرمز تیره متمایل به
 ها سنگینتر است. نام دارد و از همه خلط

د. شوها ایجاد میجا بودن و كم و زیاد بودن اینهخلط و ناب چهارها از عدم تعادل این غالب بیماری
ن كند. پس باید غذاها را طوری تركیب كنیم كه ایها را بیشتر تولید میهر غذایی یكی از این خلط
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رم و كند، گنیاز در بدن تولید شود. مثالً غذای گرم و خشک صفرا تولید می هخلط به انداز چهار
 كنند. ها، سودا تولید میو خشک كند، سردكند، سرد و ترها بلغم تولید میترها دم )خون( تولید می

سالمتی به طور كامل حاصل  تغذیه،اعمال،افكار وروان و مخصوصا معنویاتبدون اصالح مزاج،
 . دوباره بیمارخواهیم شدكه بعد از مدتی نخواهد شد یا این

 
 
 

 هاجسمی مزاج واصخ مقایسه: پنجمبخش 
 در مسائل اخالقی و فكری ممكن است شود ومزاج شدیدتر باشد، این عالئم شدیدتر می ههرچه غلب

ر غالب با توضیحات حاضر تطبیق نكند، اما د اخالق فرد مخالف با اقتضای مزاج باشد ودر اثر تربیت 
 .موارد مطابقت دارد. باید مطالب صفحات بعدی را هم مطالعه نمایید

 بلغمی سودایی صفرایی دموی خصوصیات
 باال پایین پایین باال ـ مقدار رطوبت بدن۴

 سردتر سردتر گرمتر گرمتر ـ میزان گرمی و سردی3

 ـ وزن بدن3

درشت و 
عضالتی 

تر از درشت
 مزاجها همه

كوچک و 
 الغرتر

كوچک و 
 الغرتر

تر ككوچ
از دموی 

ولی 
بزرگترازتع

 ادل

 مترك ترخیلی كم باال ـ مقدار خواب۰
باالتر از 

 همه
سرعت رشد بدن و  ـ8

 بلوغ
 تر پایین تر پایین سریعتر سریعتر از همه

 دیرتر دیرتر زودتر زودترـ رسیدن به خصوصیات ۸
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 بزرگساالن
ـ سرعت روییدن مو 1

 دراوایل بلوغ
 بیشتر

بیشتر و 
 پراكنده

 تر پایین تر پایین

ـ دمای بدن در غالب ۶
 اوقات

 سردتر سردتر گرمتر گرمتر

 شدتبا ) ـ رنگ پوست9
یافتن مزاج همه عالئم 

 (شوندشدیدتر می

كمی مایل به 
 سرخ

كمی مایل به 
 زرد

كمی مایل به 
 سیاه

كمی مایل 
 به سفید

ـ حالت نرمی و زبری ۴۴
 پوست

 سخت و زبر سخت و زبر رت نرم و لطیف
نرمتر و 
لطیفتر و 

 تر شل

 كم و سرد مایل به زرد زیاد و گرم ـ كیفیت خون۴۴
از  تركم

و  هادموی
 آبكی

 زودتر زودتر دیرتر دیرتر سفید شدن موها-۴3
 زیاد كم كم خیلی زیاد حجم غذا -۴3
 باال باال خیلی پایین پایین ـ تحمل گرما۴۰
 پایین پایین باال باال تحمل سرما -۴8

 خیلی پایین پایین خیلی باال باال ـ تحمل كم خوابی۴۸
ـ مقدار موی سینه و ۴1

 شكم
 پرموتر متفاوت پر موتر

-خیلی كم

 مو
ل )تحم ـ فعالیت بدنی۴۶

 خستگی(
 خیلی پایین پایین خیلی باال باالتر

پر گوشت چروكیده و صورت تر و تازه و پر حالت پوست ـ ۴9
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گوشت و پر  صورت
خون و متمایل 

 به قرمز

استخوانی و 
متمایل به 

 زردی

كهنه و 
استخوانی و 
متمایل به 

 سیاهی

و پف 
كرده و 

متمایل به 
 سفید

 شود. شود غالباً شدت غلبه مزاج زیادتر میهرچه شدت رنگ بیشتر می
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 روانی: خصوصیات اخالقی وششم بخش
 بلغمی سودایی صفرایی دموی خصوصیات

 خیلی پایین پایین باال باال ئیجوسلطه .۸.۴

 شباهت به فصول .۸.3
مانند 

و  بهار
 هوا

مانند 
 و تابستان
 آتش

 مانند پاییز
 و خاک

 و برف مانند زمستان

 عصبانی شدن .۸.3
خیلی 

سریع و 
 زودگذر

زود 
 داروادامه

دیر و 
 دارادامه

 دیر و زودگذر

 ریسک كردن .۸.۰
خیلی 

 باال
 پایین

خیلی 
 پایین

 باال

 شجاعت .۸.8
خیلی 

 باال
 پایین پایین باال

 پایین پایین خیلی باال باال اراده .۸.۸

 قوی حافظه .۸.1
خیلی 
 قوی

 خیلی ضعیف ضعیف

 خیلی باال پایین پایین باال جوالن فكری .۸.۶
 خیلی پایین پایین باال باال ثبات قدم .۸.9

 خیلی پایین پایین خیلی باال باال پركاری .۸.۴۴

 احساسات .۸.۴۴
خیلی 

 باال
 پایین

خیلی 
 پایین

 باال

 تر از همه نظمبی منظم تر منظم نظم كم نظم .۸.۴3
 پایین پایین باال باال اعتماد به نفس ۸.۴3
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انفعال و اثر  .۸.۴۰
 پذیری و اثرگذاری

 اثرپذیر اثرپذیر اثرگذار اثرگذار

 ،صبر  ،حلم .۸.۴8
عفو و  ،مدارا ، بردباری

 گذشت
 پایین

خیلی 
 پایین

 باال باال

سرعت ارتباط با  .۸.۴۸
 اطرافیان

 پایین باال
خیلی 
 پایین

 اوایل غلبة مزاج باال
ولی بعد از  ،ستا

غلبة شدید و بیمار 
 صبر ،حلم ،شدن فرد

ه ب شو سعة صدر
 آید.شدت پایین می

 لذت بردن .۸.۴1
خیلی 

 باال
 پایین

خیلی 
 پایین

 باال

تردید و  ،شک  .۸.۴۶
 احتیاط

 زیاد خیلی زیاد خیلی كم كم

 خیلی زیاد كم كم نگرانی .۸.۴9
در عین بی خیالی 

 نگرانی دارند
 باالخیلی  باال خیلی كم كم تواضع .۸.3۴

 
 نرفتار و روا ،ها خطری ندارد و طبیعی است ولی حتماً الزم است با اصالح غذاغلبه كم این مزاج

 از غلبة شدید مزاج جلوگیری شود.
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 مهمچند نکته  : تمبخش هف
 در اصالح مزاج)بسیار مهم( سیره عملی معصومین وبزرگاناول: 

اما ماهی خورده  اشتهایی نداشتمامام جواد)ع( چند خرما خواست ومیل كرد.سپس فرمود:
بودم.سپس فرمود:هركس در حالی بخوابد كه ماهی خورده ودر پی آن،چند خرما یا مقداری عسل 

 ۰38.نخورده است، تا صبح رگ سست اندامی وفلج بر او غلبه خواهد داشت
ون چدرباره پیامبر خدا، چنین روایت شده كه داروى هضم كننده و آویشن و سیاه دانه خواست . 

، مى خورد این مواد را با هم آسیاب كرده ، آرد آن دار یا غذایى که سنگین بودمواد سفیده 
را با نمک نیم كوفته همراه مى كرد و غذاى خویش را بدان آغاز مى كرد و مى فرمود: چون این 

  دارو را بخورم ، باكى از این ندارم كه چه چیزى خورده باشم .
ى كند، بلغم را از میان بر مى دارد و مایه ایمنى از كژى او مى فرمود: همین دارو معده را تقویت م 

 ۰3۸دهان است .
روزی موقع نهار خدمت استاد خیر اندیش رییس دانشكده طب سنتی ایران رسیدیم. با اینكه ایشان 

 فردی صفرایی دموی است و دو گرمی دارد.برای نهارچند لقمه عسل با ارده میل كردند. 
 و در نو روز مبارک قبل از همایشی در قم ،یک نصف خیار به ایشان تعارف كردم ولی نخوردند 

وگفتند:خیار سرد است وموقع سخنرانی این بلغم شاید به مغزم برود ویک جمله ناقص یا غلط بگویم. 
ری كو باز در نو روزی ،از وی پرسیدم برنامه غذایی شما چیست؟كه از بامداد تا شب كار سنگین ف

وروحی دارید.این استاد حكیم یک جمله گفت:بیشترین غذای پیامبر)ص( خرما بود وهرگاه 
میخواستند خرمای بیشتر میل كنند كمی آب میل میفرمودند تا خرمای بیشتر بخورند.برای كارهای 

 الهامی و سیر وسلوک رعایت قوانین كلی وخرما ضروری است.
میخورند كه هر كس اولین بار ببیند شگفت زده میشود.در  یا سایر اساتید موفق طب آنقدر كم غذا

 هر وعده غذایی چند لقمه می خورند یعنی كمتر از نصف مردم عادی میخورند.
                                                           

 333ص ۸كافی ج   ۰38

 ۰۴1ص ۴مكارم االخالق ج   ۰3۸
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برادر وخواهر عزیز برای بنده  این برخورد استاد خیر اندیش وسایر اساتید آنقدر فایده عملی داشت 
واج بودم این استفاده را نكرده بودم .متاسفانه ركه از بیش از صد كتاب طبی كه قبال مطالعه كرده 

غذاهای سمی كارخانه ها وسیر شدن از غذا)پرخوری( ورایج بودن غذاهای سرد مانند مرغ وبرنج 
وماكارونی وگوشت گا و...همه سالمت دنیا وآخرت وجسم وروح وخانواده  انسان عصر ماشین را 

 در حال ویران كردن است.
باید در  داخل هر وعده غذایی متناسب با مزاج كنیم نه اینكه مثال ظهر سردی : مزاج غذا ها را مهم

بخوریم وشب گرمی بخوریم تا اصالح شود بلكه در همان وعده ظهر سردی وگرمی را طوری 
 تركیب كنیم كه متناسب با مزاج ما باشد.

)ص( خرما خورد یا پیامبرهمانگونه كه در دو روایت باال دیدیم كه امام جواد)ع( با اینكه میل نداشت 
همراه غذاهای سفیده دار كه بلغم زا وسرد هستند آویشن با سیاهدانه میل میكردند.حتی كسانی كه 
ده سال است تحقیق طبی دارند این قانون را در عمل ناقص عمل میكنند.حتما این اصل را جدی 

 بگیریم.
 مزاج مشاغل مناسب برای هر دوم:
ترند. اد و شجاع بودن در كارهای بدنی و كارهای خطرناک موفقها به دلیل انرژی زیدموی

ها به دلیل سوداییاما ترند. موفقكارهای دقیق و مستمر ها به دلیل دقت و اراده و نظم باال در صفرایی
 روشندهها، كارمند و فو بلغمیو احتیاط به سراغ كارهای بدون ریسک می روند سختگیری  ،وسواس 

یاسی، ها )ستک شغلتکها از باب مثال است و مزاج روی البته این شغل شوند.زیردست خوبی می
و...  افكار ،اعتقادات ،فرهنگی، اقتصادی، عملی، فكری و...( اثر شدید دارد، اصالً روی همه كارها

 خوب مسلط شوید، شگفت زده خواهید شد.ها به آثار مزاجاثر دارد. اگر 
توان با تهذیب نفس در هر شغلی و هر وضعیتی بنده خداوند ها قابل استثنا است و میالبته همه این

 و موفق شد.بود 
سیاستمداران و همه در هر كاری، ریز و درشت، متأثر از مزاج و یبوست و  ،بزرگان ،حتی عرفا

 .هستندمشكالت خونی و... 
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 برای اصالح مزاج قانون کلی سوم:
دهند، كمتر شود و كه مزاج را شدت می واعمال افكاری  ار غذاهاباید خیلی به تدریج مقد-۴

رک شود ت ن آنها تر شوند. البته نباید به كلی خوردكاهند اضافهغذاهایی كه از شدت این مزاج می
ان مزاج را اصالح كرد و تا پای چند ماهه، ها كم كرد و در یک برنامهبلكه باید به تدریج از حجم آن

 البته باید شدت پرهیز با شدت غلبه مزاج متناسب .عمر تعادل عرفی )غلبة اندک( مزاج را حفظ كرد
و غلبة مزاج شدید باشد، در یک دورة كوتاه حدود یک ماهه یا چند باشد باشد. یعنی اگر فرد بیمار 

 پرهیز نیز كاهش یابد. شدتای، رعایت شدید شود و بعد از كاهش غلبه، هفته
عوامل تولید یادرمان خلط بلغم موجب تولید ودرمان سردی ورطوبت میشوند.یاعوامل ودرمان -3

موثرند.وسایر مزاج ها نیز همین طور است.مثال اگر فرد وهم در حرارت  هم در خشكیهای صفرا 
اهم( سردی ورطوبت باول فقط غلبه سردی دارد وفرد دوم غلبه رطوبت دارد وفرد سوم غلبه بلغم)

دارد میتوان از مویز برای هر سه نفر استفاده كرد.اما مثال نان خشک رطویت را رفع میكند اما سردی 
 را درمان نمی كند.سایر مزاج ها نیز چنین است.

 هم نقص یاغلبه چند خلط با چهارم:
ند غلبه كندر كمیت وكیفیت در بدن ممكن است یک یا دو یاسه یا هر چهار خلظ وركن باهم 

یانقص داشته باشند.پس گاهی الزم است برای كل بدن یایكی از اعظا هم زمان سودازدا وصفرازدا 
درصورت عدم تشخیص وبلغم زدا وحجامت باهم بدهیم.یا همزمان هرچهار خلظ راباهم اضافه كنیم.

 دقیق از تعدیل كننده های مشترک همه مزاج ها استفاده كنید.
،اداره ها ودستگاه های كه داری خانه ها)سلولها( ،راه ها)رگ ها( بدن مانند یک شهر است

تی از در این شهر همه یا قسممختلف)اعضای بدن(،نیروهای نظامی وبهداشتی)سیستم ایمنی(و..است.
در كل یاقسمتی ازبدن یكی یادو یاسه هرچهار مورد مواد مورد نیاز كم یابیشتر از میزان نیاز باشد.

،هوا(از لحاظ مقدار)كمیت(كمتریابیشتر از مقدارنیاز باشد.یااین ركن در ازاركان)آب،باد،خاک
ن است ممك م،صفرا،سودا وبلغم( نیز مانند اركان واصناف اركانخالط)دكیفیت نامناسب باشد.ا

بیشتر یاكمتر)كمیت( یاكیفیت یامكان مناسب خود نباشند.قبال گفتیم كه مراد از اصناف اركان كه 
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اد معدنی الح وموعناصرمندلیف وپرتیین ها وویتامین هاواماست  موفق بوده طب سنتی كمتر در آن
 وسایر اجزابدن است.

 
 مزاجهااعتدال همه برای رک مشتعوامل  م:هشتبخش 

 چهار چیز، طبع را اعتدال مى بخشد: انار سورانى ، خرماى نارس  امام صادق )علیه السالم (:اول:
 ۰31پخته شده ، بنفشه ، و كاسنى .

امام رضا)ع( فرمود: فایده حمام آن است كه به اعتدال می انجامد،پی ورگها را نرم :دوم
 ۰3۶میكند.اندامهای بزرگ را تقویت میكند ومواد زاید وعفونت ها را نیز ذوب میكند.

مولف: البته حمام اسالمی شامل دالكی و ماساژ، نوره ، عطر زنی،كیسه كشی )غیر از صورت(، ماندن 
 فرادی و... میباشد و رعایت كلیات و مسلمات نیز  بدن را به سمت تعادل میبرد.در آب گرم ان

 )درمانی مشترک برای همه اخالط( ضماد ترمس :سوم
 مقدار یک مشت از ترمس را نیم كوب كرده وپوست آن را جدا كنید و در ظرف مسی بدون قلع 

بریزید.سپس شیر تازه دوشیده را به آن اضافه كنید تا روی ترمس از شیر پوشیده شود. با حرارت 
 وغنر آن به ظرف درون مواد اندازه همان به سپس.شود ترمس  مالیم آن را بپزید تا تمام شیر جذب

گرم  حالت به و بگیرد خود به ضماد حالت و شود غلیظ تا دهید حرارت مجددا و كنید اضافه گاو
 گرم بر روس پارچه كتانی)كرباسی( بمالید.

حال اگر این پارچه به همراه ضماد را به گوشه ران ببندید باعث اسهال صفرا میشود.اگر باالی ناف 
 اسهال بلغم میكند. ببندید اسهال سودا میكند.اگر بر باسن ببندید

   هر زمان قصد قطع اسهال را داشتید پارچه را بردارید و موضع را با آب سرد بشویید.
 )درمانی برای همه اخالط وامراض(مسهل عام :چهارم

                                                           
 3۰9الخصال ص  ۰31

 39طب االمام رضا)ع( ص  ۰3۶

http://kmehrtebco.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1/68-1392-07-12-20-54-19
http://kmehrtebco.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1/68-1392-07-12-20-54-19
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 38گرم + افسنتین 38گرم و گل ختمی  8۴گرم + ترنجبین  8۴گرم + گل سرخ دارویی  8۴برگ سنا 
 گرم. 38گرم + تخم كتان 

قاشق غذاخوری از  ۴بار هر بار  3الی  ۴گیاهان فوق را مخلوط كرده و آسیاب كنید و عصر یا شب 
مخلوط پودر شده را با دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان بماند، سپس صاف كرده و كمی شیرین 

 كنید و میل شود. )افراد دیابتی از شیرین كردن دارو خودداری كنند(
ورفع ریشه های بیماری ها مانند اصالح خون یااصالح تغذیه یا اصالح  درمانهای مشترک پنجم:

 گوارش و..موجب اصالح همه مزاج ها میشود.
 

 راه کار ساده برای تشخیص مزاجنکته وچندهم:نبخش 
 آسانترین ودقیق ترین روشاول:

افته ام یاج موزش واصالح مزی كه بنده برای تشخیص وآآسانترین ودر عین حال دقیق ترین روش
 روش زیر است.

ازبیمار می پرسیم آیا غالبا بدن شما گرم است یا سرد؟اگربگوید غالبا گرم هستم پس مزاج فعلی فرد 
گرم است.اگر بگوید سرد است پس مزاج فعلی فرد سرد است.واگر بگوید معمولی است این فرد را 

ام ماه یا مكان یا بعد از انجهم سرد حساب كنید تامزاج فرد اندكی گرم شود.اگر در یک فصل یا 
عملی خاص یاخوردن یک غذای خاص بدن گرم باشد پس در آن وقت موقت مزاج گرم است 
واگر بدن سرد شود مزاج موقت فعلی سرد است.مثال اگر در تابستان یا بعداز خوردن یک غذا مانند 

ت مزاج گرم نان و..بدن گرم میشود پس در آن وقت موق عسل یا موقع كارخاص مانند پختن
 است.واگر سرد شود پس مزاج سرد است.

رطوبت وخشكی هم از قیافه وهیكل فرد شناخته میشود.پوست بدن مانند یک پالستیک است.هرچه 
آب بیشتری بریزند پالستیک حالت دایره ای وحجیم پیدا میكند.وهر چه آب را خالی كنیم زاویه 

 در ذهن تصور كنید.استخوان صورت  افرادمیشود.تصویر پالستیک پرآب وكم آب را ها تیزتر 
خشک مزاج از گوشت بیرون است وزاویه ها تیز است.ولی صورت افراد مرطوب خمیده ونیم دایره 
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نی هرچه بدن الغرت میشود یعاست واستخوان ها متناسب با شدت غلبه در گوشت فرو رفته است.
 خشک میشود.وهرچه چاق شود یعنی رطوبت اضافه میشود.

 ر فرد گرم ومرطوب است پس دموی است.واگر گرم وخشک است پس صفراوی است.و...حال اگ
گرم است  طابتدا مفردات مزاج را بیابید وبعد جمع وتفریق كنید.گاهی مزاج فرد فقط سرد است یا فق

 یا فقط مرطوب یا خشک یا متعادل است.وعنصر دیگر غلبه ندارد.
اسم  مزاج ها مهم نیست.هدف اصالح مزاج است.در   دیگردرتشخیص واصالح مزاج: نكته مهم

روایات شیعه امام صادق )ع( فرمود ماگرمی را با سردی درمان میكنیم وسردی را با گرمی وخشكی 
نی یعروش درمان اسم اخالط را نیاورد  چرا امام )ع( دراخشكی.را با تری در مان میكنیم وتری را ب

كمت حغم رابیان نفرمود؟وفقط فرمود گرمی را باسردی و..چرا روش درمان صفرا یادم یاسودا یابل
ترو  دقیق  وهای فراوان دارد.از جمله اینكه تشخیص سردی یاگرمی یاتری یاخشكی بسیار آسانتر 

نین وآموزش این روش نیز بسیار آسانتر است.همچتراز تشخیص صفرا یا سودا یادم وبلغم است.سریع 
گرم )صفرازا ها ودم ساز ها(برای  همه بیماری های  محدودیت داروكمتراست.همه دارو های

 سرد)بلغمی وسودایی(موثر است وبرعكس.
گاهی حتی بزرگان طب در تشخیص مزاج دچار حیرت میشوند.اما با روش تشخیص مفردات مزاج 

تشخیص میدهند.پس ابتدا مفردات را تشخیص بدهیدوبعد  مزاج را حتی مبتدی ها نیز سریع ودقیق
ش نیز بنده این روش را به حكیم خیراندی نید تا دقیقا خلط غالب وخلط ناقص رابیابید.جمع بندی ك

 توضیح دادم واستاد تایید كردند.
 شناخت مزاج از روی منی)رضا منتظر( دوم:

 بیش از حد ساخته شدن مایع منی در بدن كه در افراد پرخون اتفاق می افتد )دموی مزاج(. -الف
 منی كه در این حالت سفید بی رنگ و بدون قوام است )بلغمیرقیق و آبكی بودن  -ب

 مزاج(.
گرمی و تیزی منی كه در این حالت زردرنگ بوده و به سرعت بیرون میجهد و موقع خروج  -ج

 مجرا را میسوزاند )صفراوی مزاج(.
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 هخروج منی بدون نعوظ،ناشی از ضعف اعضای تناسلی است و بیشتر در افراد سودایی مزاج دید -د
 میشود.

توضیح: برای تشخیص مزاج میتوان از همه استفراغات استفاده كرد.آب دهان،عرق، ادرار، مدفوع، 
 خون، مو، عطسه، ناخن، اشک،آب بینی و..

 سایر موارد را از منابع تفصیلی تحقیق كنید ولی مالكها یكسان است. 
 حمام  یاخانهدمای تشخیص مزاج باسوم:

دمای افراد سردمزاج دوست دارند .نه گرم و نه سرد ؛طلوب و تمیز باشدباید مدمای اتاق و خانه،  
را سرد  یاحمام یامحیط كار  مزاج، دوست دارند خانهرا گرم كنند و افراد گرم وآب حمام خانه

توان میزان غلبه مزاج را تشخیص داد، همین مورد است. البته غلبه كنند. یكی از مواردی كه می
 .مشخص شودمزاج شود بلكه باید غلبه مزاج شدید باشد تا اندک مزاج مشخص نمی

 تشخیص مزاج از مشخصات قیافهچهارم:
 ،های صورتشود. گونهه نمیدر گوشت فرو رفته و دید شانهای صورتموی استخوانددر افراد 

 گوشت است و موهای صورتدر افراد صفرایی صورت كم گراید و غالباً جوش دارند.به سرخی می
و جوش دارند. درافراد  نروئیده استبرخی نقاط صورت موهای صورت در غالباً كامل نیست و

 ها نمایان است وناستخوا و رسدانرژی و خسته به نظر میكم ،كهنه  ،سودایی صورت چروكیده 
ها شان سفید و صاف است و گونة دمویگوشت است. افراد بلغمی غالباً صورتكم شانصورت
 تر از همه است.نتر و پر خودرشت

اند افراط متعادل نیز صفاتی مابین دو گروه گرم و سرد دارند، یعنی نه سردند و نه گرم، نه استخوانی
یحات توضنه زرد و نه سفید، و...  ،نه سیاه ،عنی نه سرخ و نه چاق، رنگ پوستشان گندمی است ی

 .بیشتر در ادامه خواهد آمد
 بروز آثار متناسب باشدت غلبه است پنجم:

ا اصالً ی ؛فكری و عملی مزاج دیگر را داشته باشد ،صفات اخالقی ،ممكن است صاحب یک مزاج 
یا شدت این صفت خیلی پایین باشد. برخی صفات جسمی نیز گاهی  ؛صفات مذكور را نداشته باشد
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شوند. علت این مسأله در متفاوت بودن میزان غلبه ها دیده نمیاین طورند یا به طور كوتاه مدت نشانه
 مزاج و تهذیب نفس و تربیت فرد است. 

كرد تا  د پیشگیریپس بای .غلبه شدید مزاج معموالً در سنین جوانی و مخصوصاً در میانسالی است
در شود. ها بیشتر میهای مزاجهرچه غلبة مزاج شدیدتر باشد، احتمال ابتال به بیماری .غلبه نكند

قت و نسبت به آن، دولی  .ها هستنداكثر مردم مبتال به عوارض مزاج ،خصوصیات اخالقی و فكری
 شوند. به مشكالت اساسی مبتال می روتوجه كافی ندارند. ازاین

ی روان ،های العالج و صعب العالج و مشكالت روحیصالح مزاج زمینه تعداد زیادی از بیماریبا ا
 هایخونی، سكتهو آلزایمر، افسردگی، دیوانگی، كم MSمیگرن، در رود. مثالً و فكری از بین می

عف پرتی، ضپذیری، ذلت نفس، ضعف اراده، حواسها، ظلممغزی، روماتیسم، حتی قتل و خشونت
ظه، دلتنگی، فشارخون، قند، زیاد شدن كلسترول خون، چاقی و الغری مفرط، كثیف شدن خون، حاف

اهای دعو ،خوابی، اگزما، جوش صورت، كهیر، وسواس، اضطراب، نگرانیتنبلی، پرخوابی، كم
 اصالح مزاج اثر بزرگی در پیشگیری و ،های دیگربسیاری از بیماریدر خانوادگی و حتی طالق و 

د. شونمیها به طور كامل درمان این بیماری ،مزاج فرد اصالح نشودتا  .ها داردبیماری حتی درمان
ولی تنها مزاج كافی نیست و باید به همه قوانین عمومی سالمت كه در ادامه خواهد آمد عمل شود 

 تا سالمتی حاصل شود. 
ا اذیت دستورات نیابد همراه بنكته دیگر این كه نباید زندگی از حالت طبیعی خارج شود و رعایت 

 .نگیرید تخیا در میهمانی و ضرورت، كمبود غذا و... س .همراه با مدارا باشد باید بلكه .و افراط باشد
 ها تعطیل شود. روی نكنید و طوری نباشد كه عمالً برنامهزیاده لیو

م است باشد و اگر غلبه كها هم باید زیاد درجه رعایت برنامه ،البته اگر غلبه مزاج خیلی شدید است
 .افتندبه اضطراب و نگرانی می ،خواهند خیلی رعایت كنندرعایت هم كم باشد. گاهی كسانی می

 شود كه در ادامه خواهد آمد. این خودش موجب بیماری می

 مزاج وسوء مزاجششم:
ردن ب كاصالح مزاج به معنای متعادل كردن مزاج نیست.بلكه متناسانقالب در مزاج ممنوع است.
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مزاج فعلی ومیزان ومكان اخالط با مزاج پایه است.مثالاگر فردی باطبع دموی  است.واالن غلبه مزاج 
زدیک شود ن دارد.باید مقداری از خلط زاید را كم كنیم.تاغلبه خلط كمتر شود.وبه طبع یا مزاج پایه

ه را متعادل كنیم.مثال ب ومزاج فرد به حدود متعادل برسد.اما به این معنا نیست كه مزاج همه مردم
 پاسخ استاد كردافشار توجه كنید.

با سالم و عرض خسته نباشدچگونه میتوان مزاج خود را گرم نمود؟همچنین به شدت از شوره سر و 
 پوسته رنج میبرم...راهنمایی كنید لطفاممنون استاد 

ر سوء باعث بیماری میشود اما اگاگر مزاج پایه شما سرد باشد،نباید آن را تغییر داد چرا كه  با سالم
 .دمزاج باشد باید برطرف شو

 مزاج وسوء مزاج)كردافشاری(
سالم ببخشید یه سوال داشتم میخواستم بدونم كسایی كه طبع گرم دارن باید خوراكیهای گرم بخورن 

 د؟یا نه باید سرد بخورن
اكر مزاج طبیعی آنها گرم باشد و سوء مزاج نداشته باشند.خوردن غداهای گرم برایش مناسب  باسالم

ا رمیباشد.اما اگر سوء مزاج گرم باشد واز مزاج طبیعی خودش فاصله گرفته باشد،خوردن گرمی ها 
 كم كند.

 تواند بیش از یک مزاج غالب داشته باشد؟ آیا یک نفر میهفتم:
 (داحالت سوخون و...  ) بدنش مرطوب باشد، هم سرد باشد، هم كثیفی بله، ممكن است فردی هم

 ها به اشكال مختلف قابل تصور است. این تركیب .را داشته باشد
هایی متفاوت از مزاج غالب داشته باشد. مثالً فردی حتی ممكن است اعضای مختلف بدن فرد، مزاج

 دبرخی اعضای دیگرش موقتاً یا دائماً سرد باشاش یا مغزش یا اش یا معدهبدنش گرم باشد ولی كلیه
و یا فردی صفرایی دموی باشد و در عین حال سودا هم داشته باشد سودا با همه مزاج ها همراه می 

 شود. 
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 : مزاج متعادل کدام است؟ مزاج متعادل عرفی چیست؟ دهمبخش 
رفی یا خیلی به ندرت باشد. ولی متعادل ع ،شاید تعادل كامل و دقیق را در كسی نتوانیم پیدا كنیم

 فراییصیا  درصد بلغمی دهحدود  یعنی .در آنها خیلی كم است ،یعنی غلبة مزاج .خیلی زیاد است
غلبة اندک در صورت  .غلبة اندک و جزیی مزاج خیلی مهم نیست هستند. دموی یاسودایی یا 

این است كه مزاج در حال غلبه كردن شود. ولی نكتة مهم سخت می یها، تشخیص مزاج گاهمزاج
دون یقیناً )ب ،، بعد از چند سال در اثر شدت غلبة مزاجشودو حركت است و اگر این قوانین اجرا ن

آید. پس تا مزاج متعادل عرفی است، از تشدید غلبة آن باید ها به سراغ فرد میهیچ شكی( بیماری
ت تا متعادل باقی بماند. رعای ،شک مصرف نمودتر را با خ جلوگیری كرد. یعنی سرد را با گرم و
-اییشهترین و رترین، همه جانبهترین، آسانترین، پرفایدهمصلحات غذاها یكی از بهترین، كامل

ای و های اصالح بدن و پیشگیری بزرگ و درمان ریشهضررترین، شیوهترین، كمترین، ضروری
 درصد دههای عرفی )كه غلبة مزاج حدود عادلبرای عموم مردم و متبه خصوص  .اصالح مزاج است

 خیلی عالی است.ها و برای همه مزاجاست( 
ها است. یعنی نه خیلی سرد هستند و نه خیلی گرم، نه های مزاج متعادل، تعادل بین دیگر مزاجنشانه

 انندها سرخ است نه مه مانند دموینخیلی خشک هستند و نه خیلی مرطوب، حالت و رنگ پوستشان 
 .ون هستندگها زرد بلكه گندمها تیره و رو به سیاه، نه مانند بلغمی سفید و نه مانند صفراییسودایی

 )البته استثنا دارد(. 
عرفاً به تعادل یعنی  .های گرم و سرد استخواب، اخالق، روحیات، افكار و... چیزی مابین مزاج

 ند. ی هستنزدیكترند و غالباً افراد سالم و با نشاط
 هشدار به مزاج متعادل 

 ؛ا هستنداعتناین افراد چون غالباً بدنی سالم و متعادل دارند، به دستورات طب سنتی و اسالمی بی
چون هرچه بخورند غالباً به بدنشان سازگار است، تفریح و نشاط خوبی دارند و راحتند و چون دردی 

 دهد. ان میكنند و این در آینده كار دستشولی متأسفانه پیشگیری هم نمی .ندارند دنبال درمان نیستند
یت چون از بس رعا .شوندهای خیلی سختی مبتال میها بعد از میانسالی به بیماریغالباً متعادل
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ها كند و زمانی بیماریهای بیماری در وجودشان خیلی عمق پیدا میكنند، سمومات و ریشهنمی
یف شده است و حوصله یاد گرفتن كامل قوانین اند و بدن هم ضعشود كه میانسال شدهشروع می

ن به قوانیو مریض، كوچک و بزرگ افراد سالم الزم است د نریجدی بگ .سالمتی را هم ندارند
 شودپیشگیری ها كتاب حاضر عمل كنند تا از بیماری

 
 مبلغاصالح مزاج  شناخت وزدهم: ایبخش 

 خصوصیات مزاج بلغماول:
 سمیهای ج بیماری گترین عاملبزر  = االغ =   برف زمستان و  = مرطوب  و دسر  =  سفید  بلغم =

 باهم سردی غلبه رطوبت و=  
)اخالط اربعه( در طب اخالطی بوده است. طبیبان معتقد بودند این خلط  های چهارگانهخلطیكی از 

های سردی بخش باعث تضعیف این خلط در ب دارد و مصرف زیاد خوراكیطبعی سرد و مرطو
رد احساس ید و فگراشود.هنگامی كه در فردی خلط بلغم غالب شود زبان به رنگ سفیدی میبدن می

 دكنسرما می
رنگ پوست میل به  ؛شود( و مرطوب استغالباً سرد )در هوای سرد زود سردشان می شانبدن

ن اشاگر سردیجات زیاد بخورند فشار ؛شان زیاد استخواب و خوراک ؛دنسفیدی و روشنی دار
زود  ونچ غالباً دوست دارند به جایی تكیه بدهند ؛شوندسست و بی حال و كسل می ،آید پایین می
 ؛تندشوند و یكنواخت نیسزیاد حال به حال می ؛های مغز و اعصابنددر معرض بیماری ؛شوندخسته می

باً چربی غال ؛شودمخصوصاً در هوای سرد زیاد می شانخلط سینه و بینی؛ اس پرتندفراموش كار و حو
-ها هم درشتها از بلغمیها هستند، امّا دمویها و سوداییتر از صفرایی شكم دارند و غالبا درشت

 ترند.
انرژی  با ؛منفعل ؛اثرپذیر ؛ثباتبی ؛متغیر و غیر یكنواخت ؛مانند زمستان هستند حال به حال هابلغمی

یات ضعف اراده و... از خصوص ؛تكرار اشتباهات ؛قدرت مدیریت پایین ؛پایین و فعالیت بدنی كم
 زیاد و حتی العالج و البته قابل درمان و پیشگیری است. آنان های جسمی بیماری .ستا هابلغمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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 ها )سرد و ترها(های روحی بلغمیبیماری دوم:
 ؛شوندخیالتر میبی

 ؛گیرندساده و سهل میكارها را 

 ؛دنشوتر میل تنب

 ؛دهندثبات قدم و پایداری را از دست می

 ؛شودخطا و گناه در این افراد زیادتر می،تكرار اشتباه 

 شود؛می تر ضعیف شاناراده

 ؛رسانندكنند و به پایان نمیرا ناقص رها می ی خودكارها

 ؛شودكند و اعصابشان خرد میكارهای تكراری اذیتشان می

 ؛شونداثرپذیر و منفعل می

 خضوع و خشوع و حق پذیری باالیی دارند.

 ؛تحمل فشار و سختی زیاد را ندارند

 ؛كنندحوصله كارهای ریز و دقیق را ندارند و به كلیات و ضروریات بسنده می

 ؛شوندپرور میانرژی و تنكم

 ؛گیردرا میجدی بودن رفته رفته كمتر و شوخی و تفریح جای آن

 ؛شوندزود تسلیم می

 ؛برندها و كارهای سخت نمیولیتؤخود را زیر مس

 ؛شوندقید و بند و نظم شدید را دوست ندارند و اذیت می ،قانون

 مشكل دارند؛انقالب و جمع كردن مردم به خود و رهبری كردن  ،اصالح جامعه  ،جریان سازی در 

 نیستند؛مدیران خوبی 

 ؛ماند و جوالن داردشود و فكرشان پراكنده شده و یكجا نمیقوی می شانتخیل

 ؛شوندشوند و زود خراب میزود اصالح می

 شوند.. مانند آب مییابدكاهش می شانقدرت مبارزه با نفس
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  .یابد و بر عكسهرچه غلبه مزاج شدت یابد بروز ابتال به این عوارض نیز شدت می
امراض قابل اصالح و رفع هستند و اصالً هدف ما از بیان این موارد، همه این نکته خیلی مهم: 

ست. البته كار سخت است ولی شدنی است. باید نقاط ضعف خودمان را ا هااصالح كردن آن
.اما نباید مطالعه امراض اخالقی و روحی مزاج ها مجوزی باشد اصالح كنیمبتوانیم آنها را بشناسیم تا 

برای اینكه نسبت به اصالح آن صفت در خود كوتاهی كند، به طور مثال فردی كه بلغمی است نباید 
 به  خاطر بلغمی بودن بی خیالی بودن را اصالح نكند.  

  هاهای جسمی بلغمیبیماری سوم:
ر بیماری است و سردی مزاج از سردی مرگ است و گرمی از در روایات داریم كه سردی ریشة ه

درصد بیماریها  9۴ها خیلی باید جدی بگیرند. حدود ها و بلغمیرو سوداییسردی بهتر است. ازاین
 در مزاج سودا یا بلغم است.

 ؛بسیار خطرناک و مرگ آفرین است ،ها اگر شدید شودغلبة این مزاج هم مانند سودایی

 ؛شودمرطوب می سرد و شانبدن

 ؛شودضعیف می شاناعصاب 

 می شود سستی بدن و كسالتباعث 
 ام اس

 سفیدی بدنا
 پوست شل و آبكی

 زود سفید شدن موها
 سردی دست و پا

 شدن غذا )توقف زیاد غذا در معده و آروغ زدن ترش( هضمدیر 
 و زیاد خوابیدن خواب آلودگی

 جاری شدن آب از دهان در خواب
 بینی(رقیق بودن آب بینی )ترشح زیاد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 فراموشی و كند ذهنی
 كم حواسی

 دفع ادرارزیادی 
 دفع ادرار با فشار زیاد

 زودتر از موعد مقرر ریزش مو
 درد معده

 ها()درد كمر و گرده و شانه قلنج
 های پشت و گردنگرفتگی ماهیچه

 درد و پا دردزانو 
 پاركینسونبیماری 
 پیسیبیماری 

 نقرس
 تنگی نفس
 )به خصوص در هنگام برخاستن از خواب( تپش قلب

 زیاد سرفه
 ضعف مثانه

 ای در چشمهای قهوهلک
 ؛افزایش خواب

 ؛دنشواز خواب سخت بیدار می

 ؛كم شدن انرژی و فعالیت بدنی و كندی در كارها

 ؛آیدپایین می شانقدرت هضم

 د؛شدنمیفراموشكار 

 ی و بدتیپی؛و چا افزایش چربی خون

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D8%B4_%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 واشتها افزایش غذا خوردن

درصد بیماری ها در مزاج بلغم و سودا ایجاد می 9۴حدود شوند.ها بیمار میبسیار بیشتر از گرم مزاج 
  شود ازجمله برص، دیوانگی،پوكی استخوان،زود ریختن دندانها،سفیدی مو و...

 بلغمآثار مثبت غلبه اندک چهارم:
-ویی، مچجطلبی، انتقامجویی، ریاستكینه، لجبازی، غرور، تكبر، سلطه ؛خصوصیات آب را دارند

ود مانند آب ز ؛پایین است ،گیری، پرخاشگری جدی، مردم آزاری و میل به این رذایل در این افراد
ب( )مانندآ ؛ها زیاد استصداقت بلغمی ؛خاكی و ساده هستند ؛شوندشوند و زود صاف میآلوده می

عفو كردن و مدارا كردن بر این  ،اگر بخواهند كنترل خشم  ؛دارند حق پذیریو خشوع و  تواضع
 انشكنترل و مبارزه با نفس در این افراد سخت است زیرا قوه مبارزه ،ولی نظم  ؛تر استافراد آسان

 ؛شودیشان عوض مزود تصمیم ؛كننداشتباهات را تكرار می ؛اندپایین است. ولی سهل انگار و ساده
 .خورند و...زود فریب می ؛پذیرندراحت تأثیر منفی و مثبت می ؛در كارهای عملی و اجرایی ضعیفند

ها مربوط به غلبة اندک مزاج است و اگر غلبة مزاج شدید شود، كنم حسنولی باز هم تكرار می
 شوند.ها تبدیل به مرض میغالباً، حسن در كار نیست و این

 هایپیشگیری و درمان بلغمپنجم:
لبه حتماً باید از تشدید غ .ولی نشانه شروع غلبه است ،ها خطر چندانی نداردغلبه خیلی كم مزاج-1

ا شدت غلبه متناسب ب .یعنی به مقدار پایین به دستوراتی كه خواهد آمد عمل كنید .پیشگیری كرد
حمام ود.ادل نزدیک شمتعمزاج از شدت غلبة مزاج كم كنید تا به  ؛كامالً تدریجی و نه انقالبی ؛مزاج

اسالمی)همراه با ماساژ، كیسه كشی و نوره و عطر طبیعی(،كم خوری ،كم نوشی و كم حرفی بهترین 
 درمان بلغم است.

 شود:ها اشاره میهای پیشگیری و درمان بلغمیدر ذیل به راه
ده باید شای مانند سفیده تخم مرغ است و از سردی و رطوبت تشكیل چون بلغم ماده سفید رنگ ژله

بر استفاده از غذاهای گرم و خشک اضافه كنید و از غذاهای سرد و مرطوب بكاهید. مثالً گوشت 
، پسته :عدد(، موسیر، كندر، عسل، مغزها مانند 3تا سیب شیرین )هر روز  ،گوسفند نر و گوشت شتر
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ایی های غذایر مصلحعدد خرما، یا پیاز همراه برنج، زنیان همراه ماست، و س، چند گردو، فندق ،بادام
 مصرف شود.  كه گفته شده

 كمتر خوردهترش مزه ها ماهی، مرغ، لبنیات )غیر از كره(، ترشیجات، مركبات و :غذاهایی مانند
 ،غذاهای غیر طیباز مصرف همراه با گرمیجات مصرف گردد.  همان مقدار كم نیز،شود و 
هر غذایی كه مواد افزودنی شیمیایی  سوسیس و كالباس، :شیمیایی و مصنوعی مانند ،ایكارخانه

 باید شود. اجتناب دارد و گوشت گاو 
كنم كه باید شدت تغییرات غذاها متناسب با شدت غلبه مزاج باشد و كامالً البته باز هم تكرار می

بلكه  از برنامه ما حذف شودو به مدت طوالنی  تدریجی و نه انقالبی و هیچ غذایی نباید به طور كلی
، اما ترک های دیگری پیش خواهد آمدذای مضر یک مصلح مصرف شود و االّ بیماریهمراه غ

  كامل ،به صورت كوتاه مدت اشكالی ندارد.
غذاهای از  دارد، یخونو فرد كمباشد  البته اگر غلبه بلغم خیلی باال .سالی یک بار حجامت مفید است

 كند و اگر نتوانست، در فصل پاییزحجامت  بهار از مدتی در فصلبعد استفاده نماید.ساز خون
بار 3ژ اما بادكش و ماساتواند ولی بهار و پاییز بهتر است.البته در سایر اوقات هم می نماید.حجامت 

  درهفته خیلی مفید است.
  .ادامه خواهد آمده عمل كنیددر كه  یخونكم به دستورات مربوط به  ی،خوندر صورت كم

 البته فشار نیاورید. .مستمر خیلی مفید استفعالیت بدنی نیمه سنگین و 

واهد كه در ادامه خ را برنامه تلقین، تقویت حافظه، تقویت حضور ذهن، تقویت اراده، اصالح خون 
 آمد، عمل كنید. 

كارهای بدنی و نظم خیلی  ،حضور ذهن  ،كارهای فكری و كارهای مربوط به اعصاب، تمركز 
نی به هیچ یع .مدارا و تفریح عمل كنید كمی با ،با استراحت  سایر كارهای فكری را حتماًشدید و 

زیرا ماده بلغم موجب  .با تنبلی نیز مبارزه كنید البته .زیاد نیاوریدفكری و عصبی وجه به خودتان فشار 
  البته مواظب اعصابتان باشید. در پیش بگیرید. پس نه افراط و نه تفریط .شودتنبلی می

بیش از  ها باید كمیست. بلغمیا گشاها مفید و گرهنیز خیلی برای بلغمی( )قبل از نهارخواب ظهر 
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ان ظهر د و قبل از اذنند. البته بهتر است )در صورت امكان( صبح زود بیدار شوبها بخواسایر مزاج
ها بلغمی ولی برای سودایی و .برای همه مفید استاین دستور،  .دند و شب نیز زود بخوابنكمی بخواب

تة كلیدی است. دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن )خواب صبح( و خواب نزدیک به غروب یک نك
 ها خیلی مضر است. ها و بلغمیولی برای سودایی .برای همه مضر است

انه خوب صبح .شودموجب ضعف اعصاب می كهبه خاطر این .ها مضر استگرسنگی زیاد برای بلغمی
یجات، مرغ، ترشها سعی كنید پنیر خالی، چای شیرین، خامه، تخمو كامل ضروری است و در صبحانه

 .تناول نماییدمصلح یعنی گردو و عسل و... با  سایر سردیجات را نخورید و حتماًشیر و 
 هاها و سوداییدستور عملی خاص و مهم برای بلغمی -2
ین و عطرهای گرم و روغن های گرم و طبیعی و افكار و اعمال و یک استكان سكنجباگر هر روز :

عدد سیب شیرین، یک پیاز كوچک )اگر شهوت  شنیدنی ها و گفتنی های گرم مصرف كنید دو
وشت گوسفند گو سیاه دانه، ،(فندق و گردو، بادام، پسته)مشكل ایجاد نكند( یک قاشق عسل با كمی 

ها مرطوب و یجاتلبنیات و سایر سرد ، و از ترشیجاتو گوشت شتر به جای گوشت گاو بخورند 
بار روغن مالی همراه با ماساژ )كل  3، و هفته ای گرمیجات بخورندبا همراه حتماً كمی بكاهند و 

نیز ن و شور و شیریهای تلخ ها و مزهشود. استفاده از ادویهتعادل عرفی بدن حفظ می بدن( بكنید،
 جات كمتری بخورند.ها باید ادویهها و صفراییولی سوداییها خیلی مفید است برای بلغمی

 ،اگر در قسمتی از سرتان درد خفیفی شروع شده سعی كنید با تغییر محیط كه، ایندستور مهم دیگر 
شیدن و دراز ك ،وضو و استنشاق بعد از دستشویی  ،رفتن به دستشویی  ،كاهش دادن صدای محیط 

یک كار تفریحی و خندیدن یا خوردن یک میوه  ،گو وبحث و گفتقطع كردن  ، آرام كردن خودتان
تن موجبات شدت یافادامه دهید و اگر  اما .و غذای خوشمزه و... از شدت یافتن سردرد جلوگیری كنید

یجاد ابرای شما كار به سردرد دائم و میگرن خواهد كشید و مشكل بزرگی  ،سردرد را فراهم كنید
ها و جدی بگیرید. البته این توصیه شامل صفراییاین امر را پس  .استكه درمان آن سخت  .شودمی

ست و الزم نیست خیلی حساس شود ولی در این افراد، میزان ابتال كمتر اها هم میها و متعادلدموی
 ؛روحی مرضبه  وانگارند گیرند و به اصطالح سهلها غالباً همه چیز را سهل و آسان میبلغمی باشند.
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ها زاجهای روحی م)به فهرست بیماری .شوندمبتال می ؛پرتیضعف اراده و حواس ،ترس ،بنج مانند:
 از كتب روایی ؛هر یک از این مواردبرای ها كامالً جدی و واقعی است. مراجعه شود( هر یک از این

از بروز  ،در صحنه عملتا  .مطالعه شودباید  ؛های روحیمضرات و آثار این بیماری ،اخالقیو 
 ؛هاابها و انتخموارد زیادی را بنده از نزدیک دیدم كه در تصمیم گیری .مشكالت جلوگیری شود

مثالً یكی از  ه است.زندگی فرد را سیاه و نابود كرد ؛ها(های اخالقی )در همه مزاجاین بیماری
یگر، دها از حكومت زندگی و حتی شكست حكومت ،ترین عوامل طالق، شكست در شغل اصلی

است. یا سیاستمداران بیماری های روحی  ناشی از غلبه مزاج از دست دادن سرمایه مالی ناشی از 
زیاد است و  موارد خیلی .پذیرندشیطان، حق را نمی :بزرگی كه به دلیل صفرایی بودن و تكبر، مانند

 اصالً همه زندگی متأثر از این آثار است.
ای اراده و...( ممكن است كارها را ناقص رها كنند و از شاخه ها به خاطر عوارض بلغم )ضعفبلغمی 

به شاخه دیگر بروند و نیز تخیل باالیی دارند و جوالن زیادی دارند كه حتماً باید به علمای اخالق 
 . الزم است به اصالح بلغم بینندمراجعه كنند و گاهی از این ناحیه آسیب جدی روحی یا مالی می

 تصمیم ها بپردازند این مطالب بسیار مهم و مؤثرند. در اعمال ، افكار و
عسل،  خوردن طبق روایات خواندن قرآن،: در روایاتوسردی  درمان بلغم و رطوبت  -6

دن ، شانه زخوردن ریشة ترب، روغن زیتون، مویز، جویدن كندر، حمام كردن، ناشتا قاووت خشک
  260سر و... برای رفع بلغم مفید است. )احادیث پزشكی(

هلیلة  یک مثقال ،برای درمان بلغم»: انددر این باره فرموده (لیه السالم)عامام رضا:داروی ترکیبی-2
زرد و یک مثقال خردل و یک مثقال ترخون رومی را به خوبی آرد كرده و ناشتا بخورد كه بلغم را 

  229.«كندبرطرف و دهان را خوشبو می
 مصرف مخلوط عسل با كندر یا عسل با سیاهدانه، ناشتا خیلی نافع است. 

                                                           
 احادیث پزشكی . ۰39

 .3۴۰، ص  ۸3. بحار االنوار ، جلد  ۰۰۴
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 همه را كوبیده و با عسل ؛دانهمصطكی، كندر، آویشن، زنیان، سیاه»: فرمودند (لیه السالم)عامام صادق
  .«)خیلی عالی و مفید است( .گرم بخوردسه الی  دومخلوط كن و هر صبح و شام به اندازة تقریباً 

عالئم غلبه و افزایش بلغم در بدن عبارتند از: افزایش آب :پاکسازی بدن از بلغم)روازاده( -5
دهان موقع خواب، بی حالی و تنبلی، كاهش انرژی و توان انجام كارها، كم شدن حافظه، ایجاد خلط 

 در گلو. خوردن شربت عسل با زنجبیل و عرق رازیانه.

مانند قرص قورت  (جویده نشود)به مدت یک ماه شبهاخوردن روزی یک قاشق مربا خوری اسپند 
 بدهید.

 نجد.سمخلوط با یک قاشق مربا خوری )زنان رازیانه بخورند(مصرف روزی یک استكان عرق زیره 

 هر روز مقداری كُندر جویده شود. 

 روز. ۰۴جوش به مدت  آب دوس در یک لیوانخدمكرده یک قاشق غذاخوری اسطو

عدد بادام پوست گرفته خام+ دو قاشق شیره انگور با سه  ۴8شیر بادام )خوردن روزی یک لیوان 
 دقیقه میل شود.( 8قاشق گالب+ پودر نارگیل، با دو لیوان آب سرد در  ریخته و بعد از 

مصرف میوه های گرم و شیرین مثل انگور، انجیر، خرما، فندق، گردو، پسته، كنجد، شیره انگور، 
 خوردن عسل و زیتون و مویز.
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تر و خوردن غذاهای غذاهای پرهیز از غذاهای سرد و  
 .وغذاهای  گرم خشک

پرهیز از مصرف ترشی جات و مواد غذایی كارخانه ای  
 مانند سوسیس و كالباس و ...

مصرف ادویه جات گرم مثل دارچین، زنجبیل و زعفران  
  .به صورت جوشانده و در غذاها

 دنق مصرف شربت عسل و گل
 بلغم رفع بادکش -3
 درمان اسپاسم عضالنی  -
 دفع بلغم شدید -

 رفع انسداد موضعی عروق -
 درمان تكمیل شكستگی استخوان  -

 خون رسانی موضعی برای ایجاد  -
 چاقی موضعی و رفع 

 .آرتروفی موضعی

 .تخلیه آكنه های عفونی و دمل -
 .استخراج جسم خارجی از نقطه خاص بدن -

 .سوختگیتسریع روند ترمیم زخمها و  -
  .* برای تاثیر بهتر قبل و بعد از بادكش نقاط بادكش را با روغن بادام تلخ

هر یک از اَنَزوت )صمغ سفید قرمز، زرد رنگ( و مغز گردو را )ضیایی(:درمان بلغم اضافی -3
 آسیاب كرده و به نسبت مساوی مخلوط كنید، و هر روز یک قاشق مربا خوری میل كنید
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 دمكرده خرما و شنبلیله -221:۴(ضیاییبلغمی )موکوسیدرمان تب های  -1
 كورتیزول گیاهی= خرما ) سرشار از منیزیم كه ضد سرطان است.( -3
 فزاید،ا مى همبسترى برقدرت كه چرا بخورید؛ وخشک، ،تازه (:انجیرصپیامبرخدا )ر:انجی -9

 ۰۰3است . سودمند مزاج، وسردى نقرس درمان براى و كند مى كن ریشه را بواسیر
یكی از واسطی ها از رطوبت مزاج خود به امام كاظم )ع( :)آویشن(ناشتا خوردن سوسنبر  -19

 ۰۰3نكوبیده فرمان داد. )آویشن(شكایت كرد وایشان وی را به ناشتا خوردن سوسنبر
 بزه؛خر بادخوردن وسلم (:برشما وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى:خربزه بجای هندوانه -11

 انهاست،مث خوشبوكننده است، شستشودهنده است، : غذاست،آب .است ویژگى ده درآن، چراكه
 مزاج ردىس افزاید، مى همبسترى برنیروى سازد،یم فراوان كمررا آب شوید،یم را شكم شوید،یم را
 ۰۰۰كند. مى تمیز را وپوست برد، مى میان از را

 )البته خربزه مرطوب است نباید زیاده روی كرد.(
 ۰۰8ند.ك مى افزون را وعقل برد مى را زدن،بلغم السالم (:مسواک باقر )علیه امام:مسواک زدن -12
 ۰۰۸است نجسته عسل،درمان خوردن همانند چیزى به السالم (:بیمار، على )علیه امام:عسل -16

 لیسد،ب آنرا از انگشت یک ناشتا است . هركس هردردى درمان درعسل،السالم ( فرمود:  كاظم )علیه
 ود،ش مى سیاه )زرداب( رامانع تلخه نشاند، مى فرو را صفرا دهد، مى پایان را بلغم )وى( عسل، این

 ۰۰1.سازد مى نكو را حافظه شود، خورده كندر با همراه اگركه و بخشد مى صفا را ذهن

                                                           
 ای مورد تایید استاد...نسخه ه  ۰۰۴

 38۶ص ۸الكافی ج   ۰۰3

 3۸1ص  ۸كافی ج    ۰۰3

 ۶طب النبی ص   ۰۰۰

 3۰ثواب االعمال ص   ۰۰8

 8ح333ص ۸الكافی ج 83۸ح ۴۰۶ص3دعائم االسالمج    ۰۰۸

 3۰۸الفقه المنسوب لالمام رضا ص     ۰۰1
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 حافظه رب و برد مى میان از را فراموشى چیز، وسلم (:پنج وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى:روزه -12
 ۰۰۶ندر.وك قرآن، )وخوردن ( عسل قرائت گرفتن، روزه زدن، برد: مسواک مى نیز را بلغم و افزاید مى
 بلغم داید،ز مى را تلخه كه چرا مویز، باد شما بر وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى:مویز -15

 ىم خوش را خوى دارد، مى بر میان از را وخستگى رنجیدگى دهد، مى استحكام را پى برد، مى را
 ۰۰9برد. مى را اندوه و دارد مى پیراسته و پاک را دل سازد،

 مویز، چه نیكو خوراكى است ، پى را استحكام  وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى
 مى بخشد، بیمارى را از میان مى برد، خشم را فرو مى نشاند، پروردگار را خشنود مى 

 ۰8۴سازد و رنگ را صفا مى دهد.سازد، بلغم را مى برد، بوى دهان را خوش مى 
 افظهوح فهم كند، مداومت مویز برخوردن ناشتا هركس سلم (: و وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى

 ۰8۴.شود مى وى،كاسته بلغم واز شود مى او روزى وذهن،
 را غمبل سازد، مى خوش را دهان بوىفرمود:  و كرد یاد پیاز از السالم (، صادق )علیه امام:پیاز -13
 ۰83.افزاید مى آمیزش برتوان و برد مى

وى )بد( ب و راندیم را دهد،بلغم مى استحكام را ها دندان كندر، السالم (:جویدن )علیهعلى امام:کندر
 ۰83برد. مى را دهان

 دیده كه است چیز چهارالسالم ( فرمود:  صادق )علیه امام:نمک بجای نمک آویشن و -13

 .آورد نمى وزیانى دارد سود و دهد مى جال را

                                                           
 ۴91ص 3الفردوس ج   ۰۰۶

 3۰۰الخصال ص   ۰۰9

 ۴3۰االختصاص ص   ۰8۴

 31۴ص  ۸3بحار النوار ج    ۰8۴

 31۰ص ۸الكافی ج    ۰83

 ۸۴3الخصال ص    ۰83
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 دل از را قرارگیرند... بادها برهم در چون كه ونمک پرسیدند. فرمود: )آویشن او از آنها درباره

 درآورند، جریان بدن ( به را )در آب سوزانند، مى را بلغم گشایند، مى را انسداد رانند، مى برون

 را وآلت ببرند دهان از را بد بوهاى دهند، مى نرمى را معده سازند، مى خوش  را دهان بوى

 .بخشند مى سفتى
 و كند؛ مى خوشبو را دهان كه سرمه، باد شما السالم ( فرمود:بر صادق )علیه امام:سرمه -11

 .دهد مى جال را دیده مسواک،كه باد برشما
 )راوى ( پرسید: چگونه؟

 كشد، سرمه وچون یابد؛ جال دیده آن، پى در و نشیند فرو بلغم زند، مسواک چون فرمود: زیرا

 ۰8۰شود. خوشبو دهان، و برود بلغم
 شانه برد، مى میان از را بلغم سر، موى كردن شانه السالم (: صادق )علیه امام:شانه کردن -10

 ۰88دهد. مى استحكام را دندانها ها، گونه موى زدن شانه و است جذام از ایمنى ابروها، زدن
 مى روزى برد، مى میان از را وبا موها، زدن شانه فراوان وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى

 افزاید. مى نزدیكى براى انسان قدرت بر و آورد
 من به بلغم براى را داروها این السالم (، الرضا )علیه موسى بن على:ضا)ع( نسخه امام ر -29

 مى را بر آكک مثقال یک و خردل مثقال دو زرد، هلیله مثقال یک وزن فرمود: به و كرد امال

 مى را بلغم خداوند، خواست زنى . به مى مسواک آن با ناشتا و سایى مى نرم را همه و دارى

 .بخشد مى استحكام را دندانها و سازد مى خوش را دهان بوى زداید،

                                                           
 ۴۴9ص ۴مكارم االخالق ج   ۰8۰

 ۴۸1ص ۴مكارم االخالق ج   ۰88
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 برد مى را دردها است؛ برنى خرماى شما، خرماى بهترینالسالم ( :  صادق )علیه امام:خرما -21

 و برد، مى میان از را بلغم برندارد، در زیانى و زداید مى را خستگى زاید، نمى بیمارى وخود،
 ۰8۸.است  همراه اى خوبى خرمایى هر با

 مى سیر و برد مى را خستگى و كند، مى سبک و گوارا فرمود: خرما كه است دیگر روایتى در

 ۰81كند.
 مسمومیت،است :  سودمند چیز چند درمان براى سیب، السالم (: كاظم )علیه امام:سیب -22

 سریعتر منفعتش چیز باشد. هیچ شده هرچی كه بلغمى و آید، مى پیش زمینیان از كه جنونى سحر،

 ۰8۶نیست . این از
امام صادق )علیه السالم (:چهار چیز، طبع را اعتدال مى بخشد: :)بسیار موثر(حمام اسالمی -26

 ۰89پخته شده ، بنفشه ، و كاسنى . انار سورانى ، خرماى نارس 
رضا)ع( فرمود: فایده حمام آن است كه به اعتدال می انجامد،پی ورگها را نرم میكند.اندامهای  امام

 ۰۸۴بزرگ را تقویت میكند ومواد زاید وعفونت ها را نیز ذوب میكند
 عبارت درد، چیز. اما سه نیز درمان و است چیز سه درد، سلم (: و وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى

 وبلغم .  تلخه از: خون، است

درحمام ) ۰۸۴رفتن. راه نیز تلخه وداروى است، حمام بلغم، درمان است، حجامت خون، نادرم
عطرزنی،  دالكی همراه با روغن مالی ، و ماساژ باید كسیه كشیدن بدن)به جزصورت(، اسالمی،

 (نوره واجبی طبیعی آرسنیک دار و...باشد این حمام برای همه بیماریها مفید وموثر است.

                                                           
 338حدیث پزشكی ص ۰8۸

 3۰8ص ۸الكافی ج ۰81

 388ص  ۸الكافی ج ۰8۶

 3۰9الخصال ص  ۰89

 39طب االمام رضا)ع( ص  ۰۸۴

 ۴3۸ص ۴من ال یحضره الفقیه ج   ۰۸۴
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 گفتند مثال در اصالح بلغم حتی اگر عسل بنی هاشمی د در اصالح مزاج:استا :ای بسیار مهم نكته
مزاج  اصالح درمانها و وسایر گرمیجات را زیاد بخورید باز جایگزین حمام اسالمی نمیشود.پس در

 و فقط اصالح تغذیه كافی نیست. باید از اعمال نیز استفاده كنیم
 مى داده شده، شسته سویق بار سه دار، تب به السالم (: )علیهصادق  امام:)سویق(قاووت -22

 .كند مى راتقویت پاها ساق و خشكاند مى را بلغم و تلخ برد، مى را تب شود. این،
 هفتاد و كند مى جدا كامال معده، از را بلغم و تن، از را تلخه سویق، السالم (: صادق )علیه امام

 ۰۸3سازد. مى دور را بال گونه
 تلخه و بلغم ناشتا، حالت در خشک سویق دست، كف السالم (:)خوردن ( سه صادق )علیه امام

 ۰۸3گذارد. نمى جاى بر آن از را چیزى تقریبا كه تاجایى كند، مى خشک را
ترب   است : برگ ویژگى سه آن، در كه چرا بخور؛ السالم (:ترب صادق )علیه امام:ترب -25

 مى میان از را بلغم بیخش و شود مى جامه را پیشاب اش میانى قسمت كند، مى دور را ادهاب

 ۰۸۰برد.
السالم (:  على )علیه امام به خطاب سلم (: و وآله علیه اهلل خدا )صلى پیامبر:قرائت قرآن -23
 ۰۸8قرآن. قرائت و مسواک برد: كندر، مى را بلغم و افزاید مى برحافظه چیز على! سه اى
 ۰۸۸.برد مى میان از كلى به را طبرزد بلغم شكر (:السالم  رضا )علیه امام:طبرزد شکر -23
 آزار را او اش معده خواهد مى هركس السالم (: رضا )علیه امام:آب وسط غذاترک  -21

 چنین كس برد. هر مى پایان به را خوردن غذا كه هنگامى تا نخورد آب غذا روى بر ندهد،

 خود به را غذا رگهایش نیروی و شود مى ضعیف اش معده گراید، مى رطوبت به بدنش كند،

                                                           
 ۴۴ح 3۴۸ص۸الكافی ج  ۰۸3
 ۶ح3۴۸ص۸الكافی ج  ۰۸3
 ۴ح 33۴ص ۸۸بحاراالنوار ج ۴ح  31۴ص۸الكافی ج  ۰۸۰
 ۴33ح ۴3۸الخصال ص 81۸3ح 3۸8ص ۰من الیحضره الفقیه ج  ۰۸8
 8ح ۴۴۶ص  ۸۸بحاراالنوار ج ۰ح333ص ۸الكافی ج  ۰۸۸
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 بدگوارش و نارس معده در غذا شود،آن ریخته آب غذا روى هم سر پشت اگر زیرا گیرند؛ نمى
 ۰۸1گردد. مى و بزرگ

 نیرویش بیاشامد، آب ناشتا هركس وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى:آب ناشتا ترک -20

 ۰۸۶یابد. مى كاستى
 السالم(: على )علیه امام به ایشان درسفارشهاى وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى:نمک  -69

 بانمک را خویش غذاى هركس چه، ده؛ پایان نمک، با و كن آغاز نمک، با را على ! غذا اى

  وپیسى دیوانگى جذام، كه بال انواع از نوع دو و ازهفتاد دهد، پایان بانمک و آغازكند
 ۰۸9باشد. دور به است، جمله آن از

 یک هرصبح، روز، چهل مدت به هركس وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى:اسپند -61

 و هفتاد از و شود مى روشن دلش در حكمت نور بخورد، آب در شده حلاسپند هزار مثقال
 ۰1۴.یابد مى ایمنى است، جذام آنها كمترین كه بیمارى دو
ه غلبه بلغم می باشد كه درمان آن ب پف كردن زیر چشم از عالئم:)خیراندیش(بلغمدرمان  -62

 قرار زیر می باشد.
 .كاهش سردی ها و مرطوب ها و افزایش گرمی و خشكی

 شب. ۰۴مالیدن روغن سیاهدانه به مالج سر به مدت 
 خوردن یک قاشق غذاخوری عسل موقع خواب. 

 وعده در هفته. 8مصرف ارده با شیره انگور  

 

                                                           
 38طب االمام رضا ص   ۰۸1

 ۰۸۰۸ح83ص8المعجم االوسطج  ۰۸۶

 3ح33۸ص۸الكافی ج   ۰۸9
 338ص ۸3بحار االنوارج   ۰1۴
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 سودااصالح مزاج  شناخت و :دوازدهم بخش
سردی  غلبه=  زایی جسمی مقام دوم بیماری=  خشكی = پاییز = مورچه اه = سردی وسی غلبه سودا =

 وخشكی
 عالیماول:

اند. رنگ پوست شان میل به سیاهی و كهنه بدن غالباً سرد است و خشک. غالباً الغر و استخوانی
نگرانی، وسواس غذایی، وسواس های صورت آشكار است. بودن و سفت شدن دارد. استخوان

ند ولی زودرنج هست ،افسردگی ،لذت نبردن و دوست نداشتن شغل و خانه و فرزند، فكری، اضطراب
هاست و های سوداییپایین بودن احساسات، باال بودن صبر و حلم از دیگر نشانه تحمل می كنند،

 ها مانند پاییز هستند. سودایی
كنند دلگیر و دل آزار و ساكت و یكنواخت با احساسات كم، سخت تغییر میمانند پاییزند.  هاسودایی

های این افراد خطرناک و غالباً روحی است و حتماً باید پیشگیری و درمان شوند و اال و.... بیماری
 سرده شود البته قابل درمان است. فرد ممكن است دیوانه یا اف

 (هاها)سرد و خشکهای روحی سودایییماریب دوم:
سودا در همه زمینه ها،انسان را كوچک و جمع می كند و از كل نگری كاسته و بر جزءنگری می 

 افزاید.
 ؛جدی و خطرناک است ،آشكار ،خیلی ملموس های روحی این مزاجبیماری

 ؛شغل و... ،فرزند ،همسر ،لذت كم از زندگی 

 ؛اضطراب و نگرانی

 ؛خوراكی و عملی مثالً در عبادت ،وسواس فكری

 ؛افسردگی )در مراحل باالی مزاج(

 ؛دیوانگی )در مراحل خیلی باالتر(

 ؛شودترس زیادتر می

 ؛ضعف اراده
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 ؛دیر ارتباط برقرار كردن و دیر دوست شدن با دیگران

 ؛دلتنگی و دلمردگی

 ؛شوداحتیاط زیادتر می

 در ظاهر حرف شنوی دارند ولی در باطن حرف نشنو و لجباز هستند؛

 ؛ن گراییخودخوری و درو

 ؛احساس نیاز به محبت

 ؛ها سخت استجلب رضایت سودایی

 ؛خیلی سخت پسند هستند

 ؛شوداحساسات در این افراد كم می

 ؛كنندخیلی كم ابراز محبت می

 ؛كنندخیلی كم مشورت می

 ؛كنندپراكندگی فكری پیدا می

 ؛دهندیدیر در عمل تغییرات م و كنندبرند ولی دیر اعتراف میپذیرند و به اشتباه خود پی میزود می

 ؛افراد سودایی مانند خاک هستند

 ها هستند.ها از سوداییسرطانی بسیاری از

 خیلی دیر اعتماد می كنند.

 زیاد سوءظن می كنند.
 هاهای جسمی سوداییبیماری سوم:

 ؛های این مزاج روحی و گاهی خیلی خطرناک استاكثر بیماری

 ؛شودخشک و كم رطوبت می ، بدن سرد

 ؛ضعف اعصاب

حله در مرو در مرحله بعد: افسردگی  ؛شک خفیف ووسواس  ،اوایل مزاج كم شدن لذت از زندگی 
 ؛باالتر: دیوانگی
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 ؛احساس دلتنگی و دلمردگی

 ؛سردرد و بعد میگرن خفیف و بعد میگرن شدید

 ؛حالت تهوع گاهی

 ؛سستی و الغری ،ضعف بدنی

 ؛اه شدن پوست بدن و صورتكهنه و سی ،تیره 

 ؛خیال زیاد ،فكر  ،اضطراب  ،نگرانی  ،ترس افزایش 

 ؛صبور و كم نشاط بودن ،آرام 

 )یرقان(؛خشكی و سفتی پوست ،الغری 

 ؛زودرس موهاجوگندمی شدن 

 ؛اضمهه سوء

 ؛میل جنسیتر شدن  ضعیف

 ...،واریكوسل،گرفتگی عروق،میگرن وسرطان  شدیدمانندهای بسیاری از بیماریاحتمال ابتال به 
 ؛صبر و حلم این افراد زیاد است ؛گیردحالت پرخاشگری و عصبانیت و تندی را از فرد میسودا 

ر ت كنند و دوراندیشاحتیاط بیشتری می زودرنج هستند ولی خشم خود را دیر ابراز می كنند ؛
ی و همه جانبه و ریزبین گری و عاقالنه كنند با حسابسعی می ،شوندخیلی كم احساساتی می ؛شوندمی

؛ انندكنند كه كارها را به پایان برسسعی می ؛در كارها پایدار و ثابت قدم هستند ؛عمل كنندنگری 
 سودایی ها پلیس و قاضی خوبی می شوند.شجاعت احمقانه و ریسک در این افراد پایین است.

 
  سودادرمان سردی وچهارم:

 حقنه ضد سودا -1
 

 ضد سودا)كردافشاری(حقنه 
قاشق  3بابونه + ناخنک + سداب + زنیان + سیاهدانه، از هر كدام مساوی نیمكوب كنید. سپس 
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لیوان بماند. محلول را صاف كنید و نصف استكان  8/۴لیوان آب بجوشانید تا  ۰غذاخوری را در 
 روغن زیتون اضافه كرده و به روش زیر تنقیه نمایید.

خوابید، سوند نالتون را با روغن بادام شیرین چرب كرده و حداقل یک سوم ابتدا به حالت سجده ب
سی سی  ۸۴آن را داخل مقعد گذاشته و مواد تنقیه ولرم را كه آماده كردید به وسیله سرنگ گاواژ

. كنیدسی برای كودكان از طریق سوند نالتون تزریق سی ۰۴برای بزرگساالن و از همان سرنگ
 حسی موضعی انجام دهند.توان بیند به وسیله ژل لیدوكائین هم میشوكسانی كه اذیت می

بار باید انجام شود. بهترین زمان انجام آن صبح دقیقه یک  ۴۴بار پشت سر هم هر  8تا  3تنقیه هر روز 
یا عصر می باشد. بعد از تزریق مایع مدتی )در حد تحمل( به سمت چپ یا به پهلویی كه درد دارد 

خلیه نمایند تعداد دفعات انجام تنقیه طبق دستور پزشک تعیین می شود ولی به طور بخوابد. سپس ت
 3ای معمول سه تا پنج روز پشت سر هم انجام شده و سپس یک روز در میان انجام شود و بعد هفته

 .روز در میان 3بار، یعنی 
 
 
 کبدی خون غلظت سودا، یرقان)زردی(، چرب، کبد درمان -2

 ۰1۴)ضیایی(كبدی خون غلظت سودا، یرقان)زردی(، چرب، كبد درمان
 .مریم مخلّصه+ خار خوراكی+ گیاه كنگر مركّبة دارو یا آترُمِدِ بی، قرص گیاهی

 پاکسازی بدن از سوداء  - 6
 پاكسازی بدن از سوداء )روا زاده(

عالئم غلبه و افزایش سوداء در بدن عبارتند از:زود رنجی و حساس شدن و چیزهای كوچک بر او 
بزرگ جلوه كردن و بدخوابی و خواب های آشفته دیدن، دچار افكار زیاد شدن، كاهش میل 
جنسی، زود عصبانی شدن، خشک شدن پوست و ترک دست و پا، لكه های قهوه ای در پوست و 

                                                           
 نسخه های مورد تایید استاد..  ۰1۴
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هایی زیر از عوارض افزایش سوداء می باشد: واریس، بواسیر، بدخوابی،  تیرگی پوست.بیماری
 بدبینی، اضطراب، وسواس، سرطان، و ...

 موجب افزایش سودا در بدن می شود: زیر مصرف مواد

چای سبز و سیاه، غذاهای فست فود، كنسرو، نوشابه و گوشت گاو، و عدس، كلم، بادمجان، گوجه،  
 ت.وموارد زیر مفیداسشد، گوشت مرغ، سس، سبزی جات تند و تیز.آبی كه با یخ خنک شده با

مصرف عرق كاسنی+ عرق شاهتره از هر كدام نصف لیوان با یک قاشق چای خوری خاكشیر. و 
مقداری عسل مخلوط كرده و قبل از ناهار و شام برای مدت حداقل یک تا چهار هفته می شود.هر 

 سیاه  میل شود. زروز مقدار چند عدد انجیر با مقداری موی
دوس در یک لیوان آب خسودای معده با مصرف چند روز دمكرده یک قاشق غذاخوری اسطو

 ربع با یک قاشق چای خوری خاكشیر برطرف می شود. جوش به مدت یک

له ، یک تا دو لیوان آب پنیر به فاصیک الی دو هفته)متناسب با شدت سودا(هر روز صبح به مدت 
)مثال هر نیم ساعت یک سوم لیوان كه هروز میل شود كه بسیار موثر استهر نیم ساعت صبحها 

 .مجموعایک لیوان شود(

هر روز صبحها یک قاشق غذاخوری خاكشیر را در یک لیوان آب جوش حل كرده و با كمی عسل 
 میل كند.

)مثل با مقداری آب مفید می باشد.شبها  روز 3۴مصرف یک قاشق مربا خوری اسپند برای مدت 
 ص قورت دهید(قر

 میالزم مصرف غذاهای گرم و تر و فصد و زالو درمانی بعد از مصرف خونساز ها و آمادگی بدن 
 باشد.

 مصرف عرق بهار نارنج و عرق بید مشک از هر كدام نصف لیوان به صورت شربت مفید می باشد.

ک س+ یدوخدمكرده دو قاشق غذاخوری گل گاو زبان+ یک قاشق بادرنجبویه+ یک قاشق اسطو
قاشق چای خوری افتیمون+ یک عدد لیموی عمانی در دو لیوان آب جوش دمكرده و بعد از صاف 
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برای مدت  شبكردن با مقداری عسل با نبات شیرین كرده و روزی نصف لیوان صبح و نصف لیوان 
 دیک هفته مصرف شو

 )مهم و موثر( درمان اساسی سودا-2
 نوره و زدن رگ كردن، قى باد براو نسوزاند، را او سودا خواهد مى السالم (:هركس رضا )علیه امام

 ۰13كشیدن .
 عسل -5

 راآن از انگشت یک ناشتا است . هركس هردردى درمان درعسل،( فرمود:  السالم كاظم )علیهامام 
 شود، ىم مانع سیاه را تلخه نشاند، مى فرو را صفرا دهد، مى پایان بلغم )وى( را عسل، این بلیسد،

 ۰13.سازد مى نكو را حافظه شود، خورده كندر با همراه اگركه و بخشد مى صفا را ذهن
 مویز -3

 برد، مى ار بلغم زداید، مى را تلخه چراكه مویز، باد شما بر وسلم (: وآله علیه اهلل خدا )صلى پیامبر
  مى راخوش خوى دارد، مى بر میان از را خستگى و رنجیدگى دهد، مى استحكام را پى

 ۰1۰برد. مى را اندوه و دارد مى پیراسته و پاک را دل سازد،
 پیشگیری کن -کشنده است ،سودای شدید -3

بیشتر این بادها از غلبه زهره یا به جوش آمدن خون یا از غلبه بلغم است.  امام صادق )ع( فرموده اند:
هالک گردد به فكر حفظ  پس سزاوار است كه آدمی پیش از آنكه به این عوارض دچار شود و

 ۰18سالمتی خود باشد.

                                                           
 338ص  ۸3بحار االنوار ج    ۰13

 3۰۸الفقه المنسوب لالمام رضا )ع( ص   ۰13

 3۰۰الخصال ص    ۰1۰

 .۴8۴،ص98بحاراالنوار:ج    ۰18
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 ترک چغندر -1
 و ستا درمان آن در كه چرا بدهید؛ آنرا( برگ چغندر )یعنى بیمارانتان، به السالم (: رضا )علیه امام
 اما سازد؛ مى آرام را بیمار وخواب نیست آن در اى عارضه وهیچ ندارد همراه به اى بیمارى هیچ

 ۰1۸.كند مى تحریک را سودا چراكه بپرهیزید؛ چغندر ازخود
 کندر -0

  ن،م براى بجوید، نیک و دارید نگه دهان در بخورید. آنرا كندر فراوان السالم (: رضا )علیه امام
 ىم استحكام را عقل كند، مى پاک را معده بلغم آن چراكه است؛ تر داشتنى دوست آن، جویدن

 ۰11سازد. مى گوارا را غذا و بخشد
 و اسپند و آب وسط غذا و... بر كندر و ماهی و شكر طبرزدنكته:بلغم و سودا هردو سردند و روایت 

 سودا نیز تطبیق دارد.
 ماهی -19

 ازدس مى فزون را بلغم كند، مى ذوب را بدن چراكه بخورید؛ ماهى كمتر السالم (: على )علیه امام 
 ۰1۶نماید. مى سنگین را نفس و

 مرطوب اسپند -11
سپند ا هزار مثقال یک هرصبح، روز، چهل مدت به هركس وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى

 كمترین كه بیمارى دو و ازهفتاد و شود مى روشن دلش در حكمت نور بخورد، آب در شده حل
 ۰19یابد. مى ایمنى است، جذام آنها

                                                           
 ۰ح 3۸9ص  ۸الكافی ج     ۰1۸

 ۴۰۰3ح۰33ص۴مكارم االخالق ج  ۰11
 ۸3۸الخصال ص  ۰1۶

 8ح338ص۸3بحاراالنوارج  ۰19
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 طبرزد شکر -12
 ۰۶۴.برد مى میان از كلى به را طبرزد بلغم شكر السالم (: رضا )علیه امام
 ترک آب ناشتا -16

 ۰۶۴یابد. مى كاستى نیرویش بیاشامد، آب ناشتا هركس وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى
 حمام اسالمی -12

 است تعبار درد، چیز. اما سه نیز درمان و است چیز سه درد، وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى
 بلغم .  و تلخه از: خون،

 رفتن. راه نیز تلخه وداروى است، حمام بلغم، درمان است، حجامت خون، ن درما
 ۰۶3..فایده حمام آن است كه به اعتدال می انجامد و. )ع( فرمود: امام رضا

 دالكی همراه با روغن مالی و ماساژ باید كسیه كشیدن بدن)به جزصورت(، مولف:درحمام اسالمی،
 ت.بیماریها مفید وموثر اسای همه عطرزنی، نوره واجبی طبیعی آرسنیک دار و...باشد این حمام بر ،

 و(تُ وَّ)سویق = قُ قاووت -15
 مى را تب شود. این، مى داده شده، شسته سویق بار سه دار، تب به السالم (: صادق )علیه امام

 ۰۶3.كند مى راتقویت پاها ساق و خشكاند مى را بلغم و تلخ برد،
 هفتاد و كندیم جدا كامال معده، از را بلغم و تن، از را تلخه سویق، السالم (: صادق )علیه امام

 ۰۶۰سازد. مى دور را بال گونه

                                                           
 8ح ۴۴۶ص  ۸۸بحاراالنوار ج ۰ح333ص ۸الكافی ج   ۰۶۴

 ۰۸۰۸ح83ص8المعجم االوسطج   ۰۶۴

 39طب الرضا )ع( ص   ۰۶3

 ۴8۴ص 3دعائم االسالم ج   ۰۶3

 ۴۴ح 3۴۸ص۸الكافی ج   ۰۶۰
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 تلخه و بلغم ناشتا، حالت در خشک سویق دست، كف السالم (:)خوردن ( سه صادق )علیه امام

 ۰۶8گذارد. نمى جاى بر آن از را چیزى تقریبا كه تاجایى كند، مى خشک را
 و... رفع كنید. با روغن زیتون اگر قاووت موجب یبوست و خشكی مزاج شود ، 

 ربت -13
امام صادق )علیه السالم(:ترب بخور؛ چرا كه در آن، سه ویژگى است : برگش بادها را دور مى كند، 

 ۰۶۸و بیخش بلغم را از میان مى برد. قسمت میانى اش پیشاب را جامه مى شود
 خرمای برنی -13

 در برد، مى میان از را خستگى كه چرا برنى؛ باد شما بر وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى

شفاست  باب دو و هفتاد درآن، و كند مى سیر گرسنگى برابر در دهد، مى گرمى سرما سوز برابر
.۰۶1 

 حجامت انار و -11
 امتحج ابزارهاىفرمود:  او به طلبید. پس را گرى حجامت كه السالم ( بودم صادق )علیه امام نزد 

 .ویزآبی و بشوى را خود
 این،: فرمود و خورد و طلبید دیگرى انار برد، پایان به را حجامت وخورد. چون طلبید انارى آنگاه،

 ۰۶۶.نشاند مى فرو را تلخه
 شانه کردن -10
 ىم دور مغز، از را كرمها رویاند، مى سر بر را مو عاج، شانه با كردن شانه السالم (: هادى )علیه امام

 ۰۶9كند. مى تمیز و پاک را دندانها میان وگوشت ولثه نشاند، مى فرو را تلخه سازد،

                                                           
 ۶ح3۴۸ص۸الكافی ج   ۰۶8
 ۴ح 33۴ص ۸۸بحاراالنوار ج ۴ح  31۴ص۸الكافی ج   ۰۶۸
 3۸8ص  ۴الكافی ج    ۰۶1

 ۴1۴ص ۴مكارم االخالق ج  ۰۶۶

 ۴۸1ص ۴مكارم االخالق ج  ۰۶9
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 زن بد قیافهتصویر و  -29
زن سیاه چرده زهره سودا را تحریک می  امام صادق )ع( فرموده اند:زن زیبا روی بلغم را قطع و

 ۰9۴كند.
 درمان غلبه سوداء  -21

رق ركه انگبین با یک لیوان عشبی یک قاشق غذاخوری شربت س :)خیراندیش(درمان غلبه سوداء 
 دوس به مدت چهار ماه مصرف شود.خاسطو

 مرحله. 3۴انجام بادكش كتف یک شب در میان در 

 مصرف بیشتر انگور و انار شیرین.

 خوردن تركیبی از سیب رنده شده+ یک تا سه قاشق عرق بید مشک+ دو قاشق 
 .غذاخوری عسل

 خوردن تركیبی از دو واحد عسل+ دو واحد عرق رازیانه+ یک واحد سركه.

 ) میزان ترشی،كم باشد(آب لیمو، آبغوره، آب توت فرنگیعسل بامصرف شربت 

 آواز خواندن و حرف زدن و گریه كردن و خندیدن و تفریح و افكار مثبت و عدم اضطراب و ...

 استشمام عطرهای گرم: مثل گل یاس، محمدی، نرگس.

 مالیدن روغن سیاهدانه یا كنجد به مالج سر.
 اصالح مزاج سودا  -22

 ۰مخصوصا هفته ای افزایش یابد  و گرم و ترها  كاهش یابد غذاها و نوشیدنی ها و...سرد و خشک
ماساژ و مالش همراه با روغن مالی  -روز(  ۴3۴-۰۴عدد ) 3انار شیرین روزی  -مرتبه عسل و ارده 

مرحله به فاصله  3حجامت عام  ماه3از بعد –ماه  ۰سكنجبین كه شیرینی آن بیشتر باشد  –مرحله  3۴
مصرف تصفیه كننده های خون و خونسازها را ادامه دهد. عطرهای طبیعی  –روز بعد حجامت سر  ۰۴

 .پرهیز از ممنوعات و رعایت كلیات ضروری است -گرم

                                                           
  .33۸،ص8كافی:ج  ۰9۴
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 درمان سودا -26 
رم پنجاه گ پنجاه گرم پوست خشک نارون را ریز ریز كنید و در صد و:  ۰9۴)خیراندیش( درمان سودا

روغن بادام شیرین بریزید و پنجاه گرم موم عسل را به آن اضافه كنید و ظرف محتوی آن را در 
ظرف آبی كه روی آتش است به صورت بن ماری درآمده است بگذارید تا موم و روغن با یكدیگر 

 معالجه مخلوط شده و مرهمی به وجود آید كه شما بتوانید آن مرهم را در جاهایی كه احتیاج به
 دارند بمالید.

منظور از بن ماری این است كه ظرف محتوی مورد نظر مستقیما بر روی آتش قرار نگیرد بلكه در 
 ظرف آبی كه روی آتش است گذاشته شود.

 :شیر عسلترکیبات 

 شیر: دو دسی لیتر 

 عسل مایع: یک قاشق سوپ خوری 
 آب لیمو: چند قطره

آن را بهم بزنید تا خوب مخلوط شود و در ته لیوان « هم زنی»ا تمام مواد را با هم مخلوط كنید و ب
 د، و به هم بزنید و جرعه جرعه بنوشید.یزید و شیر عسل را روی آن خالی كنچند تكه یخ بیندا

نده كنید و در شیر بریزید و با شكر و با عسل شیرین كنید و مصرف نمایید. اگر دستگاه رسیب را  
با ابه شیر د. نوشیدارید می توانید به كمک آن این نوشابه را تهیه كن« میكسچر»مخلوط كن برقی 

وزن خود را كم كنند باید یک لیوان كوچک از  دسیب الغر كننده است و كسانی كه می خواهن
 معده را ساكت و آرام خواهد كرد. آن را قبل از غذا بنوشد، این وسیله

 كه بصورت زیر تهیه می شود: شیر پونج تخم و مرغ
ه ورت نوشابصبپونج انگلیسی از پنج فارسی گرفته شده و مقصود از آن اختالط پنج ماده غذایی 

 د.یمرغ باید این مواد را تهیه كن است و برای تهیه شیر پونج تخم
 مرغ: یک عدد زرده تخم 

                                                           
 93و93عسل ص   ۰9۴
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 شیر گرم: دو دسی لیتر
 شكر یا عسل: یک قاشق قهوه خوری 

 گالب: یک قاشق قهوه خوری
مرغ را بزنید تا خوب مخلوط شود. گالب انتخابی را در حالی كه به هم می ل و زرده ی تخم عس

ه شیر پونج كه قبال گرم كردزنید در آن بریزید. بعد شیر گرم را به آن اضافه كنید و در فنجان هایی 
 .مرغ را بریزید تخم 

 غلبه سودادرمان  -25
ماه مصرف  ۰دوس به مدتخیک لیوان عرق اسطوگبین با شبی یک قاشق غذاخوری شربت سركه ان

 شود.
 هاروش اصالح سودایی -23

بار در ماه، انار هرروز،  ترک غذاهای كارخانه ای و مانده 3فصد)رگ زنی(،استفراغ عمدی  نوره،
غلبة سودا اگر شدت یابد واقعاً خطرناک است و حتماً باید برای اصالح مزاج سودا ضروری است. 

شود. شدت رعایت دستورات باید متناسب با شدت غلبه مزاج باشد چون سودا  پیشگیری و درمان
ها را ساز و مسهل )ضد یبوست(یعنی سردی و خشكی بدن پس باید غذاهای گرم و مرطوب و خون

)هر  های شیرین مخصوصاً سیبشان در پایان خواهد آمد. مثالً میوهبیشتر مصرف كنند كه فهرست
آب انار، عسل با آب آلبالو، زردآلو، گوشت گوسفند )مخصوصاً نر(، عسل با  ،روز چند عدد(

های شیرین و خوشمزه مثل آب هویج غذاهای آبدار مانند آش، توت، انجیر، روغن زیتون، آب میوه
خورده  ها باید كمو آب طالبی و... بسیار مفید است. ماهی، مرغ، ترشیجات، لبنیات، سرخ كردنی

 ،سوسیس :ماً همراه مصلح و گرمیجات مصرف شود. غذاهای مضر مانندشود و در موقع خوردن حت
چیپس و... را نباید بخورند غذاهای شور، بیات، نمک سود، گوشت گاو، گوشت خشک،  ،كالباس

 ست كه باید پرهیز شود.ا زا و... از عوامل اصلی غلبة سوداپنیر بدون گردو، غذاهای یبوست
عدد اسفند را با آب قورت دهند و نجوند 8یل كنند شب ها حدود هفته ای چهار وعده ارده با عسل م

 درمانی عالی و ضروری استاسطوخدوس هندی  ه یدم كردو كباب گوسفندی، سكنجبین و 
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و نیز حتماً مانع یبوست شوند و شاید علت اصلی مزاج سودا رسوب  (استكان كم رنگ ۴روزی )
 )به بحث یبوست مراجعه شود(.  .ق روده باشدمواد مضر و زاید و سنگین مدفوع به خون از طری

جام باید با مشورت پزشک ان ،ها مفید است و بیش از یک بارسالی یک بار حجامت برای سودایی
بار درهفته بادكش 3برای سودایی ها د.نروی نكنخونی احتیاط شود و زیادهالبته در صورت كم .گیرد

 خیلی مفید است.
ساز را كه غالباً غذاهای خون ،ها ضروری و مفید استبرای سوداییبرای افزایش خون كه خیلی 

 مثالً خوردن گوشت .همان گروه گرم و ترها هستند و در مباحث بعدی نیز خواهد آمد مصرف كنند
 . سازها بسیار مفید هستند، فالوادة سیب و سایر خونگوسفند به صورت كباب

ها خیلی ضروری است كه در جدول مصلحات یها و بلغمرعایت مصلحات غذاها برای سودایی 
سعی  داشته باشند. حتماً باید یها باید و حتماً یک برنامه تفریحی و گردشغذاها خواهد آمد. سودایی
متی لذت حالل ببرند كه این شاه كلید سال.با نشاط و مهربان داشته باشند ،كنند تا چند دوست مؤمن 

 تواند عبادت كند. نمی ،اگر كسی لذت حالل نبرد در روایات داریم كه .روحی ایشان است
 روش عمل كنید: دواز زندگی به  بردن حالل برای لذت 

، لیست آنها را برید، بنویسید ها لذت حالل میها و... را كه از آنكارها و افراد و اعمال و محیط
 را انجام دهید؛ها آوری كنید و آنجمع

ح محبت و مدارا آن را اصال ،دهد، سعی كنید با توضیح ارتان میبرید یا آزاگر از چیزی لذت نمی 
محیط  ،اگر هیچ یک مقدور نبود آن كار .اگر نشد جایگزین برای آن پیدا كنید .كنید و تغییر دهید

 بخش كنید.یا فرد را برای خودتان لذت
مثالً نگرانی و وسواس یا اضطراب  ،حاالت پیش آمد ها، وقتی اینمزاج  همه  مشكالت روحیدرباره 

ی و وسواس نگران ،پس حداقل باید سعی كنید .و... بدانید كه این حالت شما بیش از افراد عادی است
 از شدت این مشكالت روحی خواهد كاست.  ،خود همین تفكرات .یا اضطراب را كم كنید

پذیر توبه یعنی سرپرست مؤمنین و ؛طور كه هست البته حتماً باید تلقین مثبت كنید و خداوند را آن
زاج بدانید و مطمئن باشید كه مشكل م یعنی به خدا حسن ظن داشته باشید؛و كمک كار مؤمنین و...
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 به همه دستورات عمومی كه در ادامه خواهد آمد عمل كنید. .قابل حل است
بار و  3ماساژ هفته ای  روغن مالی بدن )با روغن زیتون و سیاه دانه و بادام و بنفشه و...( همراه با

بار، روغن مالی مالج سر ، بوییدن عطرهای  3بادكش گذاشتن در كتف ، رانها و ساق پا هفته ای 
طبیعی و گرم ) گل محمدی، مریم، یاس و...( ، پوشیدن لباس های گرم ، شنیدن ، گفتن، دیدن و 

غمی ها و ست.اكثر توصیه های بلافكار گرم و مثبت برای بلغمی ها و سودایی ها بسیار الزم و مفید ا
 سودایی ها مشترک است.

 
 دمشناخت واصالح مزاج  :سیزدهمبخش 

 عالیم مزاج دم اول:
 .ترطوب غلبه گرمی و =زایی مقام سوم بیماری=بهار=حیوان شیر خون=قرمز=گرم و مرطوب= غلبه
 ،خارش برآید، اندام از كه دارد: جوششى نشانه سه آمدنش، جوش و السالم (:خون صادق )علیه امام

 ۰93.جنبندگان وحركت
 زدگى چرت جوش، است : خارش، نشانى چهار خون ( را السالم (:خون )غلبه كاظم )علیه امام

 ۰93.وسرگیجه
ها مانند بهارند گاهی بارانی )مهربان و احساساتی( و گاهی گرم )غضبناک و بداخالق( و حال دموی

كند و  كه خیلی غلبهمزاج خیلی خطرناک نیست مگر اینهای این اند و بیماریبه حال و احساساتی
 ست. ا باالها آنتر است زیرا قوه مبارزه ها آسانمبارزه با نفس و اصالح آن برای دموی

 و درشت دارند؛ای صورت و بدن ماهیچه ؛است غلبه رطوبت، گرمی و خون نشانه اصلی دموی ها
ها گرم و خوراكی ؛دنها میل به سرخی دارهگون ؛پنهان است شانها در گوشت صورتاستخوان

دارند، یجات بیشتر میل به سرد ؛ غالباً درشت هیكل هستند؛كندشان میهوای گرم مانند تابستان اذیت
احساساتی و ، شان زیاد استخواب ،خورندغذا میو زیاد  با ولع ؛توانند بخورندولی همه چیز می

                                                           
 88طب االئمه ص   ۰93

 38۴الخصال ص   ۰93
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 ،لی پایین باشدشان خیالبته اگر غلبه مزاج .مانند فصل بهار هستند ،اندپركار و پرانرژی ؛مهربان هستند
و  انداطپذیر، شجاع و با نشخیال، ریسکكند و زیاد واضح نیست كمی بیاین عالئم كمتر بروز می

 اند.های اصلی همان گرمی ، رطوبت و خون زیاد است و مابقی غالبی و غیر حتمینشانه
 )گرم و ترها( هاروحی دمویلب و غاهای رایج بیماری دوم:

 ؛و تهوراحمقانه  شجاعت ،شدت یافتن قوة غضب

 ؛دستور دادن و زورگویی ،میل به سلطه بر دیگران 

 ؛خود را برتر دیدن و تكبرمیل به 

 ؛كینه و تعصب كوركورانهمیل به 

رسی نشاندن به كخود و سعی در گفته لجبازی و مقاومت در برابر حق و كوتاه نیامدن از  ، دعنامیل به 
 ؛حرف خود

 ؛میل به انتقام

 ؛ریسک )غیر منطقی(

 غصب فوری كاری و خشونتكتک ،میل به دعوا

 ؛میل به رانندگی سریع

 ؛اعتنایی به سفارشات دیگرانهشدارها و بی ،بی اعتنایی به تهدیدها 

 ؛سعی در اصالح دیگران و شرایط به جای اصالح خود

 ؛زمین و زمان اعتراض به دیگران ونپسندیدن  ،میل به شكایت زیاد 

 ؛جسارت و نترس بودن در گناه

 ؛شكستن خود و اعتراف به اشتباه برای او خیلی سخت است ،عذرخواهی 

 ؛ها و... سخت استعفو كردن و نادیده گرفتن خطای دیگران و مدارا با بداخالق ،كنترل خشم 

 تسلط به مخاطب و حتی پرخاش و گوها حالت طلبكاری و حق به جانب بودن وودر بحث و گفت
 .پایین است شانظرفیت تحمل ؛عصبانیت دارند
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 هابیماری جسمی دموی سوم:
 :یابدشدت میذیل  یهایابد نشانههرچه غلبه گرمی و رطوبت در بدن افزایش می

  ؛گرمتر شدن بدن

 ؛افزایش فشار خون

 ؛افزایش چربی خون

 ؛افزایش قند خون

 ؛قلبیافزایش زمینه برای سكته 

 ؛هاخونریزی لثه

 ؛زیاد شدن خواب

 ؛جوش و خارش ،زیاد شدن دمل 
 )بیشتر در وسط سر(احتمال سردرد

 ؛كسالت و خمیازه

 (؛افراد دموی به بهار و هوا شباهت بیشتری دارند)ناپایداری در احساسات 

 تواند موجب جنون، قتل دیگران، و حتی مرگ خود فرد شود.غلبة خون حتی می

قلب و عروق مانند قند، سكته ها ، شدت میل به گناهان جنسی، قتل و كتک كاری و... بیماریهای 
  باال می رود.

 دمآثارمثبت غلبه اندک مزاج چهارم:
سرعت رشد بدن و صفات جوانی و رسیدن به  ؛شودزیاد می شانو انرژی قدرت بدنی ،اراده 

ها و فشارها و عوامل تحمل سختی قدرت ؛شودزیاد می ها، در آنخصوصیات یک مرد و زن كامل
تر پركار هستند و دیر ؛در كارهای خود استمرار و استقامت دارند ؛شودباال می شانتخریب اعصاب

 در نتیجه غالباً افراد ثروتمندی هستند. ؛شوندخسته می
 ست.ا هاها افراد بیكار، ضعیف، فقیر خیلی كمتر از سرد مزاج* در میان دموی
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 مزاج دم های درمان پنجم:
 حجامت-1

  آید، مى جوش به تان درون در خون اگر وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى
 ۰9۰بكشد. را وى و كند طغیان شخص، درون در است ممكن گاه خون، كه چرا كنید؛ حجامت

 است تعبار درد، چیز. اما سه نیز درمان و است چیز سه درد، وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى
 راه نیز تلخه وداروى است، حمام بلغم، درمان است، حجامت خون، وبلغم . درمان تلخه از: خون،

 ۰98رفتن.
 انارشیرین -2

 شاندن مى فرو را خون چراكه شیرین؛ انارى بخور، انار حجامت، از پس السالم (: عسكرى )علیه امام
 ۰9۸كند. مى تصفیه درون، در را خون و
 تره -6

 یمارىپرسید. گفتند: ب او السالم ( ازحال امام )علیه شد بیمار السالم(، كاظم )علیه امام ازغالمان یكى
 است . گرفته طحال

 بخورانید. تره او به روز فرمود: سه
 ۰91یافت . بهبود وسپس، نشست، فرو خون پس خوراندیم، او به آنرا ما
 آلو -2

یاه س آلوى چند و داشت قرار آبى ظرف ایشان نزد كه حالى در السالم ( درآمدم، كاظم )علیه برامام
 شد. مى دیده درآن –بود  چیدنش هنگام زمان، همان كه –

                                                           
 81طب االئمه ص   ۰9۰

 ۴3۸ص ۴من ال یحضره الفقیه ج    ۰98

 89طب االئمه ص   ۰9۸

 3۸8ص  ۸الكافی ج   ۰91
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اند. نش مى فرو را صفرا و كند مى خاموش را حرارت تازه وآلوى گرفته باال درمن فرمود: حرارت،
 ۰9۶كشد. مى بیرون تن از را درمان بى دردهاى و كند مى آرام را خون نیز آن خشک

 خورید؛ب كنده پوست است. آنرا رفته وزیانش مانده برجاى سودش كه، چرا مانده آلودى باد شما بر
 ۰99.سودمند باشد، برخاسته حرارت از كه اى افروختگى و حرارت و تلخه هر براى كه چرا

 عدس )پودر(سویق -5
 كند، مى تقویت را معده برد، مى میان از را تشنگى عدس، سویقالسالم ( فرمود:  صادق )علیه امام

 چون . ایشان،بخشد مى سردى را درون و كند مى خاموش را صفرا است، آن در درد هفتاد درمان
 ىم جوش به خون خدمتگزارانش از كسى در چون و نداشت جدایى سویق، این از كرد، مى سفر

 وحرارت نشاند مى فرو را خون آمدگى جوش چراكه بخور؛ عدس ازسویقفرمود:  مى وى به آمد،
 8۴۴.كند مى خاموش  را
 گردو در گرمای شدیدترک  -3

 زخمهاى و انگیزدیم بر بدن در را حرارت شدید، گرماى در گردو خوردن السالم (: على )علیه امام
 8۴۴راند مى را سرما و كند مى گرم را ها كلیه زمستان، در آن خوردن اما كند؛ مى تحریک را تن
 نان بعد از نماز صبح -3

وش خ را خویش آن : دهان با تا بخور نانى پاره خواندى، را نمازصبح السالم (:چون صادق )علیه امام
 روزى ،بخشى استحكام را ات لثه استوارسازى، را دندانهایت بنشانى، فرو را خود حرارت بوسازى، 

 نیكوسازى. را خود خوى و آورى چنگ به را خویش
 سیب -1
 .دهد مى گشایش را معده سیب،السالم ( :  صادق )علیه امام 

                                                           
 389ص ۸الكافی ج    ۰9۶

 ۴3۸طب االئمه ص   ۰99

 ۴ح3۴1ص۸الكافی ج    8۴۴
 ۴ح 3۰۴ص  ۸الكافی ج    8۴۴
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 مى را تب و كند مى سرد را درون نشاند، مى فرو را حرارت چراكه بخور؛ سیبفرمود:  همچنین
 برد.

 8۴3.برد مى میان را وبافرمود:  كه است دیگرى درحدیث
 مویز -0

 ش خامو را حرارت برد، مى را بیمارى بخشد، مى استحكام را قلب مویز، السالم (: على )علیه امام
 8۴3دهد. مى خوشى را دل و سازد مى
 خرفه -19

 راحتى اساحس آن از و فشرد دندان اى برخرفه یافت، وسلم ( حرارتى وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى
 گفت : كرد. سپس

 ، خواهى مى جا خرفه !( درهر است . )اى درد ونه نود شفاى بده . درآن، بركت خداوندا! درآن
 8۴۰.برو
 طوالنی مدت در توالتماندن  -11

كشاند.  درازا به را آنجا در ونشستن رفت آبریزگاه به لقمان، خواجه كه اند گفته البیان : مجمع 
 ایجاد اسیربو آید، مى درد به جگر حاجت، قضاى گاه به زیاد نشستن از زد: بانگ چنین او بر لقمان،

 واجهخ پس، آن گوید: از مى برخیز. راوى وسبک بنشین رسد. سبک مى سر به وحرارت، شود مى
 8۴8نوشت. آبریزگاه بردر را وى حكمت این لقمان،

 هاروش اصالح دموی -12
فهرست این غذاها ؛ غذاهای گرم و مرطوب را كم كنند و بر غذاهای سرد و خشک اضافه كنند

گر البته احجامت ، فصد،كم خوری و كار بدنی سریعترین راه درمان غلبه خون است،  ؛خواهد آمد

                                                           
 388ص  3المحاسن ج    8۴3

 3۸3االمالی طوسی ص    8۴3

 ۰3۴ح ۴88الدعوات ص     8۴۰
 ۰98ص  1مجمع البیان ج    8۴8
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سرد و  ،غلبة مزاج خیلی كم باشد، تغییرات چندانی در غذای خودتان ندهید فقط برای پیشگیری
. درباره شدت یافتن قوة غضب و شهوت نیز باید اوالً با مطالعه احادیث و... باهم بخوریدگرم را 

مضرات این رذایل و شدت خطر و ضرر، راه درمان و پیشگیری اخالقی، علمی و عملی این رذایل 
چون قدرت  .باز هم حق ندارید گناه كنید ،ثانیاً بدانید كه حتی اگر مزاج خیلی غلبه كند ،را بدانید

ا كنترل جویی رتوانید و توانایی دارید كه خشم و شهوت و سلطهكنترل خود را دارید، پس حتماً می
د نیشتر بخورا كمی بكنید. مثالً عسل را با لیموترش بخورند و غذاهایی مثل ترشیجات، مركبات، آلو ر

د كه از عوامل اصلی غلبة دم است و ضررهای زیادی نپرهیز كنو مایعات زیاد و نیز حتماً از پرخوری 
غذاهای مضر و  مصرف دارد. حجامت حداقل یک بار در بهار و یک بار در پاییز ضروری است.

 ودو حذف شكم سوسیس، كالباس، نوشابه، چیپس، پیتزا و... باید خیلی  :غیر طیّب مانند
 

 صفرا مزاج اصالح شناخت و :چهاردهمبخش 
انند م=  وحرارت گرم وخشک = مانند تابستان = مانند آتش = شدن اعضا وترشحات صفرا =  زرد

 غلبه گرمی وخشكی=  گرگاكی وكرم خ مار و

 هاصفرایینشانه های اول: 
الباً غ می شوند؛تر  الغر و استخوانی ؛هر چه صفرا بیشترشوداستو خشک غالباً گرم  شانبدن

و از بلغمی ها و دموی ها  آشكار است و در گوشت پنهان نیست شانهای صورتاستخوان
ات میل به سردیج ؛كندشان میگرما و گرمیجات اذیت ؛شان زرد استرنگ پوست كوچكترند؛

زود  ؛تندهسو باهوش سریع تند و تیز و  ،پرانرژی ،پركار  ؛شان كم استغذا و خواب دارند؛بیشتر 
غالباً ثابت قدم و یكنواخت هستند وحال به حال  ؛شوندكم احساساتی می ؛شوندعصبانی می

 نشانه قطعی گرمی و خشكی است. مانند تابستان هستند ،منظم و دقیق هستند ؛شوندنمی
 عالیم صفرا)روازاده(

زرد شدن چشم ورنگ پوست  وزبان، بلند و باریک شدن گردن وقد، تلخی دهان، گرمی و خشكی  
 بدن، ریزش ودرد جلوی سر، الغر شدن، حسادت، عصبانیت، كم خوابی وكم خوری. 
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 ها(ها )گرم و خشکهای روحی صفراییبیماری دوم:
ولی چون خود را ؛ ردهزار سال عبادت ك ششبا عرض پوزش، ابلیس كه از آتش است، در عمل 

انه بعد از گناه هم عذرخواهی نكرد، متأسف ،تكبر كرد ،پذیرفتنحق را  ، دید، سجده نكردبرتر می
 . مانند آتشند.هستندطور تا حد زیادی این نیز،ها صفرایی

ر دها گفته شد یعنی زمینه میل به این رذایل كه برای دموی .ها شباهت دارندخیلی به دموی
میل به  ،شهوت ،خشم. زیاد است. مثالً قوه غضب و شهوت در این افراد زیاد استهم ها صفراوی

تراف به اع ؛زیاد است شانیریاست، برتری، رهبری، اثرگذاری و عدم اثرپذیرمیل به جویی، سلطه
ها دموی هدربارسایر صفاتی كه  ؛شودتر میخیلی سخت در این افراد، اشتباه، تواضع، مدارا و عفو

و  تأیید مخالف ،اعتراف به اشتباه ؛ها نیز وجود دارداختالف در صفرایی یگفته شد با اندك
 ها خیلی دیر اصالحصفرایی ؛ها سخت استعذرخواهی از مخاطب و دیگران خیلی برای صفرایی

خیلی  ،كنندهم حتی اگر اشتباه  ،تغییر دادن این افراد ، چونشوندشوند و خیلی دیر خراب میمی
 ها مانند آتش و تابستان هستند. البته به دلیل خشكی بدن، این صفات رذیله غالباًسخت است. صفرایی

ناسند، شست، همین صفت یكی از بزرگان سیاست را كه همه میا هاها شدیدتر از دمویدر صفرایی
در ید،گران دمانند شیطان كه نتوانست خودش را بشكند و خودش را برتر از دی استنابود كرده 

ود، ها هرچه شدیدتر شغلبة مزاجامید است توبه كنیم و عاقبت به خیر شویم.  .هالک شد نتیجه
 ها و آثار نیز شدیدتر خواهد شد.نشانه

 هاصفراییبیماری های جسمی سوم: 
در  ؛توانند خیلی پركار باشندشوند و میدیرتر خسته می ؛نیازشان به خوراک و خواب كم است

 ؛)ماندگاری مطلب( زیاد است شانبه علت خشكی بدن حافظه ؛قیق و منظم و موفق هستندكارها د
 پذیری وادب و احترام به دیگران مخصوصاً حق حقوق دیگران،رعایت  ی،اگر به مسائل اخالق

ان موفقی باشند و الّا توانند مدیرمی ،اضافه كنندخود  اعتراف به اشتباه بیشتر پایبند باشند و بر تواضع
، فرد را زیرک، حاضر جواب، مدیران بلندپایه ولی خطرناک و مضری خواهند بود. خشكی و گرمی 

كند. مغز و اعصاب این افراد خیلی سالم و قوی است. ثابت قدم می و دقیق، منظم، تیزبین، سریع
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ف به اشتباه تكبر و غرور و عدم اعترا به دلیلند وشومتأسفانه اكثر مدیران صفرایی مزاج، بلندپایه می
تواند ضرر میشوند. البته غلبة خیلی كم مزاج صفرا مفید و بیو... در عمل مضر و خطرناک می

صفرایی ها خیلی كم بیمار می شوند اگر بتوانیم مزاج خود را كمی گرم و كمی خشک كنیم باشد.
 ایم. درصد بیماریها پیشگیری و درمان كرده9۴از 

 حقیقت مزاج صفرا با خصوصیات .دانددكتر جزایری مزاج اكثریت مردم آمریكا را، صفرایی می
جو، متكبر، مغرور، خودخواه، ظالم، سلطهآنان  كه. به خاطر آندولت آمریكا خیلی سازگاری دارد

ستند. هلجباز، مقاوم در برابر حق، باهوش و زیرک، مدیریت موفق اما ظالمانه و متكبرانه، پركار و... 
اما در پایان ذلیل و رانده شده خواهند بود. مزاج ابلیس هم صفرایی بود. البته عرض ما این است كه 

 ها را نداریم.ان كنیم و قصد جسارت به صفرایی مزاجبا علم به این آثار منفی خودمان را درم
 ؛ها همانند تابستان و آتش هستند یكنواخت با احساسات كم و ثابت قدم و خشکصفرایی
 كه زیاد غلبه كند. های این افراد زیاد خطرناک نیست مگر اینبیماری

 است؛آزار دهنده  ، برایشانگرمای زیاد
 ؛افزایش میل جنسی

 ؛عطشخشكی دهان و 

 ؛یبوست

 ؛اگزماخشكی پوست و حتی خا

 ؛احساس تهوع

 ؛تلخی دهان

 ریزش موی جلو سر؛كهیر و 

 ؛كاهش اشتها

 ؛زردی و غیر شفاف شدن پوست

 ؛الغری و استخوانی شدن

 .های العالج مانند میگرن )در حالت غلبة شدید(و بسیاری از بیماری
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 * افراد صفرایی مانند فصل تابستان هستند و به آتش یا بیابان شباهت زیادی دارند. 
 غلبه صفرا نچهارم: درما

 سرد و ترهامصرف -1
  را صفراوى مزاج خواهد مى هركس السالم (: رضا )علیه امام
  كند حركت كمتر بزند، باد را خویش بدن بخورد، سرد و تر چیزى هرروز، بنشاند، فرو

 8۴۸.بنگرد فراوان دارد، دوست را وى آنكه به و
زاج گرم مبرای  روحیبیماریهای جسمی ویكی ازمهمترین و قویترین و جامع ترین نسخه برای همه 

 ،روحیبیماری های و خشک ، افزایش مصرف سرد وترها و كاهش گرم و خشک ها است.حتی 
مزاج دارد جزء ذات پاک  مخلوقیلباس  و هر اعمال واخالق عقاید واذكار وچون افكار وگفتارو 

 .حق تعالی . این جمله بسیار عظیم است وجهل به آن نیز عظیم و رایج است
 سرکه -2

 مى فرو را راصف شكند، مى را تلخه سیاه)سودا(است؛ خورشتى نیكو سركه، السالم (: على )علیه امام
 8۴1كند. مى زنده را قلب و نشاند

 عسل -6
  راآن از انگشت یک ناشتا است . هركس هردردى درمان فرمود: درعسل،السالم (  كاظم )علیهامام 

 مى امانع( رسوداسیاه ) تلخه نشاند، مى فرو را صفرا دهد، مى پایان بلغم )وى( را عسل، این بلیسد،
 8۴۶.سازد مى نكو را حافظه شود، خورده كندر با همراه اگركه و بخشد مى صفا را ذهن شود،

  آب خنک -2
 ازداشتم ب آب، نوشیدن از را او و شدم السالم ( وارد كاظم )علیه امام بر:طبیببه نقل از ابو طیفور 

                                                           
 ۰3طب االمام رضا ص 338ص  ۸3بحاراالنوار ج    8۴۸
 339ص  ۸الكافی ج   8۴1

  3۰۸الفقه المنسوب لالمامرضا)ع( ص   8۴۶
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 شبرهو نشاند، مى فرو را خشم چرخاند، مى معده در را غذا ندارد. آب، اشكالى آب، نوشیدنفرمود: 
 8۴9.كند مى خاموش  را تلخه و دافزای مى
 فراص نشاند، مى فرو را بدن حرارت كه كنم مى روایت سرد، آب درباره السالم (: الرضا )علیه امام

 تب و سازد مى ذوب هست، معده سر در كه را اى پسمانده كند، مى هضم را غذا سازد، مى راآرام
 8۴۴برد. مى میان از را

چون صفرا مانند آتش و فصل تابستان است.آب خنک از بهترین راههای خاموش كردن آتش درون 
انیت مخصوصا هنگام خستگی و عصب درمان سریع صفرا است. یا پاشیدن آب سرد،نوشیدن  است. لذا

و غلبه كوتاه مدت صفرا، در خانه یا محل كار سریع آب سرد بنوشید ویا به صورت خود بپاشید كه 
 خود عصبا نیت را برطرف میكند. به دخو
 آلوی سیاه -5

یاه س آلوى چند و داشت قرار آبى ظرف ایشان نزد كه حالى در السالم ( درآمدم، كاظم )علیه برامام
 شد. مى دیده درآن –بود  چیدنش هنگام زمان، همان كه –

اند. نش مى فرو را صفرا و كند مى خاموش را حرارت تازه وآلوى گرفته باال درمن فرمود: حرارت،
 8۴۴كشد. مى بیرون تن از را درمان بى دردهاى و كند مى آرام را خون نیز آن خشک

 خورید؛ب كنده پوست است . آنرا رفته وزیانش مانده برجاى سودش ، كه چرا مانده آلودى باد شما بر
 8۴3.سودمند باشد، برخاسته حرارت از كه اى افروختگى و حرارت و تلخه هر براى كه چرا

                                                           
 3۶۴ص ۸الكافی ج   8۴9

 3۰۸لالمامرضا)ع( ص الفقه المنسوب   8۴۴

 389ص ۸الكافی ج   8۴۴

 ۴3۸طب االئمه ص    8۴3
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 حرکت و عدم رکود)مادی و معنوی( مسهل و -3
 است تعبار درد، چیز. اما سه نیز درمان و است چیز سه درد، وسلم (: وآله علیه اهلل پیامبرخدا )صلى

 مسهل نیز تلخه وداروى است، حمام بلغم، درمان است، حجامت خون، وبلغم . درمان تلخه از: خون،
 8۴3.است

 در منابع دیگر بجای مسهل پیاده روی وحركت نیز معنا شده است.
 گردو در گرمای شدیدترک  -3

 ىزخمها و انگیزد مى بر بدن در را حرارت شدید، گرماى در گردو خوردن السالم (: على )علیه امام
 8۴۰.راند مى را سرما و كند مى گرم را ها كلیه زمستان، در آن خوردن اما كند؛ مى تحریک را تن
 خوردن نان بعد از نماز صبح -1

وش خ را خویش آن : دهان با تا بخور نانى پاره خواندى، را نمازصبح السالم (:چون صادق )علیه امام
 روزى ،بخشى استحكام را ات لثه استوارسازى، را دندانهایت بنشانى، فرو را خود حرارت بوسازى، 

 نیكوسازى. را خود خوى و آورى چنگ به را خویش
 سیب -0
 دهد. مى گشایش را معده السالم ( : سیب، صادق )علیه امام 

 مى را تب و كند مى سرد را درون نشاند، مى فرو را حرارت چراكه بخور؛ فرمود: سیب همچنین
 برد.

 برد. مى میان را وبا فرمود: كه است دیگرى درحدیث
 مویز -19
 ش خامو را حرارت برد، مى را بیمارى بخشد، مى استحكام را قلب مویز، السالم (: على )علیه امام
 .دهد مى خوشى را دل و سازد مى

                                                           
 ۴3۸ص  ۴من ال یحضره الفقیه ج    8۴3

 ۴ح 3۰۴ص  ۸الكافی ج     8۴۰
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 خرفه -11
حرارتى یافت ، بر خرفه اى دندان فشرد و از آن احساس پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( 

ه ف)خداوندا! در آن بركت بنه . در آن ، شفاى نود و نه درد است . )اى خر راحتى كرد. سپس گفت
 8۴8.و!( در هر جا مى خواهى ، بر

 ماندن طوالنی مدت در توالتترک  -12
 چنین او رب كشاند. لقمان، درازا به را آنجا در ونشستن رفت آبریزگاه به لقمان، خواجه كه اند گفته

 وحرارت، شود مى ایجاد بواسیر آید، مى درد به جگر حاجت، قضاى گاه به زیاد نشستن از زد: بانگ
 حكمت این لقمان، خواجه پس، آن گوید: از مى برخیز. راوى وسبک بنشین رسد. سبک مى سر به

 8۴۸نوشت . آبریزگاه بردر را وى
 حجامت انار و -16
 امتحج ابزارهاىفرمود:  او به طلبید. پس را گرى حجامت كه السالم ( بودم صادق )علیه امام نزد

 .ویزابی و بشوى را خود
 این،: فرمود و خورد و طلبید دیگرى انار برد، پایان به را حجامت وخورد. چون طلبید انارى آنگاه،

 .نشاند مى فرو را تلخه
 سرکه -12

لب را ق صفرا را فرو مینشاند و خورشتی است، زرداب را میشكند، سركه نیكو امام علی)ع( فرمود:
 8۴1زنده میكند

 شانه کردن -15
 ىم دور مغز، از را كرمها رویاند، مى سر بر را مو عاج، شانه با كردن شانه السالم (: هادى )علیه امام

 كند. مى تمیز و پاک را دندانها میان وگوشت ولثه نشاند، مى فرو را تلخه سازد،

                                                           
 ۰3۴ح ۴88الدعوات ص    8۴8

 ۰98ص 1مجمع البیان ج   8۴۸

 339ص ۸كافی ج   8۴1
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 قاووت مرطوب  -13
 بلغم و هتلخ برد، مى را تب شود. این، مى داده شده، شسته سویق بار سه دار، تب به (:صادق )ع امام

 كند. مى تقویت را پاها وساق خشكاند مى را
 اصفرغلبه  روش اصالح  -13

تغییرات چندانی در غذاهای خود ندهید. ولی برای پیشگیری  ،اگر غلبه مزاج صفرا خیلی كم است 
دستورات زیر را به مقدار كم و كامالً تدریجی و نه انقالبی رعایت كنید و اگر غلبه صفرا بیشتر باشد 
میزان رعایت را نیز بیشتر كنید. چون صفرا غلبه گرما و خشكی است پس متناسب با شدت غلبة 

سرد و مرطوب اضافه كنید و بعد از درمان و پایین آمدن صفرا بر شدت مصرف غذاهای  ،مزاج
آب .(حالت عادی در ادامه بیان خواهد شد) .حالت عادی نزدیک كنیده غذاهایتان را ب

بار در ماه،راه رفتن و مصرف ترش مزه ها درمان 3روز ناشتا،تنقیه 3خنک،حجامت،استفراغ عمدی 
مركبات، سركه طبیعی، كاهو و غذاهای آبكی و... كه مثالً: ترشیجات، لبنیات،  سریع صفرا است.

  .تر هستند مفید است سرد و
ذیری و سایر پحقضعف در  ،خشكی در رفتار و نداشتن انعطاف ،عصبانیت ،برای حالت تند و تیزی

ی ثانیاً بدانید كه حت ،اوالً مضرات و راه درمان را از روایات و آیات و سخنان بزرگان بخوانید ،رذایل
ا داریم رشدید باشد باز هم خداوند تكلیف كرده كه گناه نكنیم و حتما ما توانایی آن ،گر غلبه مزاجا

و نباید تلقین منفی كنیم كه بروز این رذایل عادی است و عیبی ندارد. حجامت حداقل سالی یک 
 بار كامالً ضروری و مفید است و فعالیت بدنی بدون افراط و تفریط نیز مفید است

 باشد می (کِلگوگ )بر اءصفر که چیزهایی -11
 8۴۶)ضیایی(باشد می (كِلگوگ )بر اءصفر كه چیزهایی

 یک یا طبیعی، آبغورة - زرشک جوشاندة استكان یک - .قاصد)قاصدک( گل گیاه عدد چند

 با مسمّی كدو کی - خیار مغز - طبیعی الشّعیر ماءُ استكان یک - غوره ربّ قاشق مربّاخوری

 گوجه آش بشقاب یک - ناشتا یا عصرانه صبح - انار عدد یک - ریواس عدد یک - پوستش

                                                           
 نسخه های مورد تایید استاد    8۴۶
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 میل ترش تُرشَک دمكردة یک استكان روزی دو هفته، به مدّت فقط - سبز سماق آب- سبز

شام  و ناهار به همراه زیتون روغن خوری غذا قاشق و یک خوراكی زیتون عدد ۴۰تا   1- كنید
 آلوبخارای ددع 1 شام، از قبل هرشب -ولی زیتون را به تنهایی نخورید  (افطاری و سحری)

 .بخورید دوغ لیوان یک یا ماست پیاله یک غذا از قبل-میل كنید مكیدنی بصورت خشک
 تبریزیان-10

 صفرابر 
 صفرای اضافی خوندرمان  -29

 )ضیایی(  8۴9صفرای اضافی خوندرمان 

 روناس، ریشة جوشاندة استكان یک
 (باشید نداشته تیروئید بیماری توجّه:)كنگرفرنگی جوشاندة استكان یک 

 .است صفرا عالی پاک كنندة چغندر شیرة غذاخوری قاشق یک
 )روا زاده( درمان صفرا -21

عدس  – زرشک –كاسنی  –سكنجبین  –حجامت  –كه وآبلیمو با كمی عسل رترشیجات مانند س
 .خاكشیر  –آلو  –انار كمی ترس  –
 و محیطپرهیز از آفتاب وسرخ كردنیها  –افزایش سردیها وكاهش غذاهای گرم وخشک لف: وم

 –دوش آب سرد  – تنقیه –استفراغ عمدی –مصرف كاهو وبنفشه وعرق بید –های خیلی گرم 
ت و..مفید رفع یبوس–سركه انگبین  -استنشاق –وضو با آب سرد  –نوشیدن آب ونوشیدنی سرد 

 است.

                                                           
 نسخه های مورد تایید استاد 8۴9
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 بادهای بدن :پانزدهمبخش  
 

  بادهای بدندرمان 
 آلوی کهنه-1

از معصومین )ع( نقل شده كه فرموده اند: از خوردن آلوی كهنه دریغ نورزید كه سود آن باقی مانده 
و زیان آن رفته است و آن را با پوست بخورید كه برای زهره و تب و آنچه بادها را تحریک می 

 83۴كند مفید است.
 ترب-2

السالم(:ترب بخور؛ چرا كه در آن، سه ویژگى است : برگش بادها را دور مى كند، امام صادق )علیه 
 83۴برد. بیخش بلغم را از میان مى كند و مى ریقسمت میانى اش پیشاب را جا

از لین گرسول اهلل )ص( فرموده اند: هرگاه ترب خوردید و خواستید از باد آن در امان باشید، در او
 833زدن آن، مرا یاد كنید. 

درباره ی لوبیا و ترب و ... آمده كه بادهای بدن را دور می سازند و دفع می كنند در حالی كه این  
غذا،  این دوشاید دو غذا طبق ظواهر بادآور هستند. و این تجربه خالف روایت به نظر می رسد ولی 
روایات  ت كه ازبادهای بدن را دفع می كنند، نه اینكه باد در بدن تولید می كنند. و این درسی اس

همان طور كه تجربه كرده اید ترب ولوبیا از عوامل تولید باد شكم است. پس گویا  گرفته می شود.
 حقیقت در این مورد  عكس ظاهر ماجرا است.

 انفیه -6
 833)برای بادهای بدن( حتما انفیه عنبر وزنبق در حالت ناشتا،استفاده كن ..

                                                           
 ۴۶9، ص ۸۸بحاراالنوار: ج     83۴

 31۴ص   ۸الكافی ج    83۴

 31۴ص ۸الكافی ج   833

 ۴۶۸ص  ۸3بحار االنوار ج     833
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 نسخه امام جواد)ع( -2
 :بودم 83۰امام جواد )ع(روزی در خدمت 

گفته شد كه نسیب بن جابر به باد خفیفی دچار شده وصورت وچشمهایش را فرا گرفته است: 
حضرت فرمودند:پنج مثقال گل میخک تهیه وآن را در لوله ای خشک ریخته ودر آن را محكم بسته 

ه سپس آن ذاشتوبه آن گل مالیده ودر فصل تابستان یک روز ودر فصل زمستان دو روز در آفتاب گ
 را خارج كرده وكامال نرم كرده وسپس آن را با آب باران بیامیزد تا نرم شود.

آنگاه وی را به پشت خوابانده وگل میخک پودر شده بر سمت مایل اومالیده می شود وهمچنان 
بیماری را از وی دفع می كندوبه اذن خداوند به  خداوند بخوابد تا خشک شود.وقتی كه خشک شد

 برمی گردد. بهترین حال
یاران ما به سوی وی شتافته واو را به این دارو بشارت داده وهمان گونه كه حضرت فرموده 

 838به بهترین حالت برگشت. به كمک خداوند بودند،درمان كردند و
 مشک نوشیدن حمد با زعفران و -5

 رموده اند:از امام صادق )ع( درباره درمان بادی كه فرزندان به آن دچار می شوندف
ه بیمار ن بآهفت بار سوره حمد را با زعفران ومشک نوشته سپس آن را با آب شسته وتا یک ماه از 

 83۸بنوشان.
 عطسه -3

امام الرضا )علیه السالم(:بدان كه علت عطسه آن است كه خداوند، چون بنده اى را نعمتى دهد و او 
سپاسگذارى از آن را از یاد ببرد، خداوند، بادى بر او چیره مى سازد كه در تن وى مى چرخد و 

 و سرانجام، از سوراخهاى بینى او بیرون مى آید و شخص، خداوند را بر آن عطسه، سپاس گوید

                                                           
 )أبو جعفر( كه صحیح آن )أبو جعفر ابن الرضا)ع( (است.:در كتاب آمده    83۰
 .۴۶۸،ص۸3بحاراالنوار:ج    838

 .ب۴۰۶،ص98رجوع كنید به بحاراالنوار:ج    83۸
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خدا، این سپاس گفتن را سپاس آن نعمت قرار مى دهد. همچنین، هیچ كس عطسه نمى كند، مگر 
 831این كه غذایش گوارا مى شود.

 نمک ویشن باآ -3
امام صادق )علیه السالم( فرمود: چهار چیز است كه دیده را جال مى دهد و سود دارد و زیانى نمى 

 آورد.
آویشن و نمک كه چون در بر هم قرار گیرند،بادها را از دل برون درباره آنها از او پرسیدند. فرمود:

مى رانند، انسداد را مى گشایند، بلغم را مى سوزانند، آب را )در بدن( به جریان درآورند، بوى دهان 
 83۶.مى سازند، معده را نرمى مى دهند، بوهاى بد را از دهان ببرند و آلت را سفتى مى بخشند را خوش 

 زیتون -1
 ادبر فرمود:زیتون، بامام صادق )علیه السالم( گفتم : مردم مى گویند كه زیتون، بادآور است .به 

 839.است
 ترک آلوی ناشتا -0

امام صادق )علیه السالم(:آلو در حالت ناشتا تلخه را فرو مى نشاند، هر چند كه بادها را نیز تحریک 
 83۴مى كند.

 سیر -19
 (:هر كس مى خواهد بادى دامنگیر او نشود، در هر هفت روز، امام رضا )ع

 83۴یک بارسیر بخورد.

                                                           
 39۴الفق االپمنسوب لالمام رضا )ع( ص    831

 ۰۴۸ص  ۴مكارم االخالق ج   83۶

 33۴ص ۸الكافی ج    839

 ۴3۸طب االئمه ص   83۴

 ۰۴طب  الرضا )ع( ص   83۴
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 انجیر شنبلیله با -11
امام كاظم )علیه السالم(:براى درمان باد شابكه و حام و سردى اى كه مفاصل را در بر مى گیرد و 

یسانى ى خبدآنها در مى پیچد، یک مشت شنبلیله و یک مشت انجیر خشک بر مى دارى و در آن م
گذرانى و آن گاه سرد مى كنى و یک روز در ییز مى پزى . سپس آن را از صافى مو در دیگى تم

 833میان، از آن مى خورى و این كار را تا هنگامى كه یک كاسه پر مصرف شود، ادامه مى دهى .
 عسل -12

 مى كند. پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (:عسل، شفایى است كه باد و تب را دور
 تجربه شده بسیارموثر و -16

ایه لوانزلنا هذالقرآن علی الجبل لرایته خاشعامتصدعا من خشیه اهلل .این آیه را روزی چندبار بر 
عضوبدن یاكل بدن كه ورم كرده وباد دارد بخوانید وبرآن فوت كنید.این نسخه بارها آزموده شده 

 وسریع االثراست.
 نسخه ورم استادتبریزیان -12

 كه در قسمت نسخه ها آمده نیز مفیداست. 
 

 نوشیدنی ها خوردنی ها و: مزاج زدهمناشبخش 
 ها مزهمزاج  اول:
 ، گرم و خشکمزه ها تلخاكثر تند و شور و  است. تر یا سرد و خشک ، سرد ومزه ها  ترشاكثر 

 ت(.استثنا زیاد اس )در بی مزه ها ند.ها سرد و ترمزهبیاست و اكثر  ها گرمشیرین  باشد.اكثرمی
ست. ا هاغذا و تعدیل آن استفاده و توجه به مزه ،های اصالح مزاجترین راهیكی از بهترین و راحت

 مزاج غذا را اصالح كرد. با این راه، توان یعنی می
صالح و ا ،ها و حاالت بدنبر اعضا و سیستم هاآثار دیگر این مزه ،های مختلفاز طرفی با تركیب مزه

شود و )نیاز به توضیح مفصل دارد( مثالً شوری مانع تحریک اعصاب توسط ترشی می .گرددمیرفع 
                                                           

 ۴9۴ص ۶الكافی ج    833
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ط و ها )بدون افراط و تفریها و تركیب مزهپس استفاده از همه مزه .كندتلخی و تندی غذا را تقطیع می
و  رها الغریها كاهش دهنده اشتها هستند، شومزهها مخرب اعصابند، بیترشزم امتناسب با مزاج( ال

ت دارند ولی الزم اس یاند، البته آثار زیادزا و چاق كنندهآورند، شیرینی و چرب گرماخشكی می
نباید بدون دلیل موجه، یک غذا و یا یک مزه را ترک ها مصرف شود و با هم تركیب شوند. همه این

های تند مصرف كنند. مزهجات و ها ادویهبر افراد صفرایی، الزم است كمتر از سایر مزاج كرد.
وی رجات زیادهها نیز اگر غلبة مزاجشان شدید باشد، الزم است در مصرف ادویهها و سوداییدموی
هرچه  .های تند و تلخ و شور مصرف نمایندها ادویه و مزهها باید بیش از سایر مزاجولی بلغمی .نكنند

ون غذاهای تند و تلخ اضافه كنند. ولی چ توانند بر مصرف ادویه وبیشتر غلبه كند، می بلغمشان
ها هو سایر كمک كنندآورد، عرق كاسنی های تند و تلخ بر كبد فشار میمصرف زیاد ادویه و مزه

شور و ترشی  ،تند  ،باید مصرف شود تا به كبد كمک شود. ولی در كل هیچ ادویه و مزة تلخ به كبد 
برای بدن الزم است. اگر  ،ها ولو اندکه اینمصرف هم .كه جنبة غذایی دارد، نباید ترک شود

تر بهره ها بیشآنكنند و بدن از فواید دفع میرا دیگر ها با هم تركیب شود، تا حدّی ضررهای هممزه
 و... كاهدمثالً شوری و تلخی و تند، تأثیر منفی ترشی بر اعصاب را می .بردمی
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 انوشیدنی ه وخوردنی  و مصلحات  فهرست مزاج: دوم
 

 خوردنی و نوشیدنی های گرم و تر)دموی(.
)دموی(.یعنی افراد بامزاج گرم یامزاج مرطوب یاهردو گرم و ترنوشیدنی های  خوردنی و

 بیشتر بخورند.یاهردو كمتر وبامصلح بخورند.وافراد بامزاج سرد یامزاج خشک 
 مصلح غذا نام دسته غذایی

 عسل، شكر سرخ، ادویه قابضه كره لبنیات

 هاانواع ریشه
 نمک، عسل، زیره خیسانده شده در سركه انواع ترب

 انیسون، ادویه گرم زردک
 انیسون، ادویه گرم هویج

توت و 
 بذرهای ملین

 ای(سكنجبین ترش، گوارش كمونی )زیره اقسام توت
 كتیره، عسل خاكشیر

 هاصیفی
خربزه، طالبی، 

 گرمک
 آب انار ترش، سركه

 مصطكی، انیسون خیار چنبر
 نمک، عسل، زیره خیسانده شده در سركه تربچه هاانواع سبزی

 اقسام لوبیا حبوبات
دارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغن زیتون، 

 آویشن، فلفل، پختن با گوشت حیوان

 هامیوه

 سكنجبین، شربت ریواس، شربت بالنگ انجیر تازه
 بادامگردو، آویشن، انیسون،  انجیر خشک

 تخم كرفس، غذاهای ترش، سكنجبین انگور
آب انار، بادام، سكنجبین، خشخاش، گالب، سركه،  خرما
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 كاهو
 عسل، انیسون، زنیان، مصطكی، زیره، روغن زیتون زردآلو رسیده

 دارچین، گلنگبین، غذاهای لطیف سیب
 عسل، انیسون، زنیان، مصطكی، زیره قیسی

 گالبی شیرین
دارچین، هل، رازیانه، مربای زنجبیل، كندر، عسل، 

 زیره
 هامسهل هل و ملین گیالس

 نمک، مربای زنجبیل، عسل، سكنجبین موز
 های ترشسكنجبین، خشخاش، عناب، آب میوه مویز

 هاگوشت

 گشنیز، سماق بوقلمون
 گشنیز، سماق، مرزه گوسفند

 گلپر، سركه، مرزه، زنجبیل، دارچین پاچه

 سفید جگر
شاه زیره، خیساندن در سركه و سپس كباب نمودن، 

 دارچین

 جگر سیاه
ادویه گرم، نمک، دارچین، گشنیز، شاه زیره، سركه، 

 كباب نمودن
 طبخ با سركه و یا گشنیز، زیره، خولنجان، مرزه زبان
 های طبیعینمک، آویشن، دارچین، زیره، ترشی مغز
 فلفل، زنجبیلآب انار، زیره، دارچین،  غاز

 سركه، شربت انار، شاه زیره، نعناع میگو
مغزهای 

 گیاهی
بادام درختی 

 شیرین
 مصطكی، عسل، رب های ترش
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 بنفشه، عسل تخم طالبی
 عسل كنجد

 مصطكی، عسل بادام زمینی

غذاهای 
 فراوری شده

 سركه، عسل ارده
 عسل روغن بادام تلخ

 عسل روغن كنجد
 ریحان، خشخاشتخم  شیره انگور

 
 نوشیدنی های گرم و خشک)صفرازا( خوردنی ها و

 

)صفرازا(.یعنی افراد با مزاج گرم یامزاج خشک گرم و خشک خوردنی ها ونوشیدنی های
وافراد سردمزاج یامرطوب یا هردو یاهم گرم وهم خشک،از اینهاكمتر وبامصلح بخورند.

 بیشتر بخورند.
 مصلح غذانام  دسته غذایی

 هاریشه

 شستن آن با آب و نمک، سركه، آب انار، كاسنی پیاز
 خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سركه چغندر

 سیر
پختن در آب و نمک، روغن بادام، كره، گشنیز، 

 سكنجبین، انار ترش
 پختن آن در آب و نمک، روغن بادام، كره، سكنجبین موسیر

ها و توت
 بذرهای ملین

 مرزنجوش تخم ریحان
 بنفشه، سكنجبین فرنجشمک

پختن با گوشت بره، روغن گاوی تازه، سركه، زیره،  بادمجان هاصیفی
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 گلپر، انار و دانه انار
 صمغ عربی، صندل، گالب فلفل سبز

 بذرها

 خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ برگ چغندر
 آرد بلوط، رب مورد، سركه پونه

 آب و نمک، سركه، آب انار، كاسنی شستن آن با پیازچه
 عسل، كرفس ترخون

 هاسبزی

 گشنیز، كاسنی تازه تره
تره تیزک 

 )شاهی(
 كاسنی، خرفه، سركه

 های طبیعی، كاسنیسویق، بادرنجبویه، ترشی جعفری
 صندل، سكنجبین رازیانه
 نیلوفر ریحان

سی سبز 
 )سرسم(

 كتیرا

 كاسنی، هلیله زرد شاهتره
 كاسنی شبدر

 سكنجبین، انیسون، كاسنی، برگ اسفناج، برگ خرفه شنبلیله
 های طبیعی، سكنجبین سادهآبلیمو، آبغوره، ترشی شوید )شبت(

 عناب كنگر آبی
 ادویه گرم، سركه، روغن زیتون كنگر فرنگی
 سركه، ترشی كنگر وحشی

 های سرد، زعفرانآب میوه گزنه
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 سكنجبینعسل، سركه،  مارچوبه
 سركه مرزه
 كرفس نعناع

 گشنیز، كاسنی تازه والک

 حبوبات

جوی دو سر 
 )چاودار(

 كتیرا

 كتیرا لپه
 خشخاش، زیره، شوید، سكنجبین ساده، گلنگبین نخود

 هامیوه

 زنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک، روغن زیتون انبه
 عسل، انیسون، مربا نمودن آن با عسل به

 یعیهای طبگردو، مغز بادام، سركه، عسل، شیرینی مغز زیتون
 های ترش، لیمو، هندوانهعسل، میوه نارگیل

 هاگوشت

 آهو
سماق، گشنیز، مرزه، پختن با روغن بادام یا كنجد، 

 سكنجبین
 روغن كنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زیتون بلدرچین

 های گیاهیسركه، آبغوره، روغن گوزن

 دل
زیره، فلفل، گلپر، خواباندن در روغن كنجد  آویشن،

 و بعد كباب كردن

 شتر
جوشاندن با روغن زیتون، پختن با نمک و شوید، 

 فلفل، سركه، زیره
 سركه، روغن شتر مرغ

 سكنجبین قرقاول
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 آب انار، آبغوره، سكنجبین ترش، دارچین، هل گنجشک

 كبوتر
اق، سمپختن با آبغوره و سركه، كاسنی، كرفس، 

 شوید، تره، نخود
 های طبیعی، سكنجبینترشی كبک

 هاادویه

 سركه انگور آویشن
 زعفران، كتیرا، روغن بادام، صمغ عربی افتیمون
 رازیانه، سكنجبین انیسون

 های ترش، سكنجبینمیوه اسپند
 سكنجبین اسطوخدوس

 صمغ عربی، كندر بادرنجبویه
 كتیرا برگ بو

 كتیرا پونه

 هاادویه

 های طبیعیانیسون، شیرینی تخم كافشه
 روغن بادام، كاسنی، سركه خردل

 كتیرا، مصطكی دارچین
 صندل، سكنجبین رازیانه

 سكنجبین رزماری
 آب لیمو، آب بالنگ زردچوبه

 انیسون، سكنجبین زعفران
 عسل، روغن بادام زنجبیل

 گشنیز، باقال زنیان
 عسل، كتیرا زیره
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 در سركه خیساندن، كتیران سیاه دانه
 روغن گیاهی سرد، عسل فلفل
 خیساندن در سركه، بوئیدن كافور و یا گالب، رازیانه گلپر

 صمغ عربی میخک
 روغن بادام، آویشن، گوشت حیوان جوان فربه نمک
 زعفران، روغن پسته، گالب وانیل

 كتیرا هل
 گشنیز، سكنجبین، عسل اقسام بزرک

مغزهای 
 گیاهی

 مصطكی، عسل، ربوب ترش بادام هندی
بادام درختی 

 تلخ
 عسل، خشخاش، بادام شیرین

 مصطكی، عسل بادام كوهی
بنه )پسته 

 كوهی(
 گالب، رب ریواس، سكنجبین، ربوب ترش

 زردآلو، انار ترش، سركه، سكنجبین، آلو پسته
 تخم 

 آفتابگردان
 آبغوره، آب انار، سركه

 های ترشخشخاش، عسل، سكنجبین، میوه چلغوزه
 آب عسل، شكر سرخ، شربت به، سكنجبین فندق
 های طبیعیانار ترش، سكنجبین، خشخاش، ترشی گردو

غذاهای 
 فراوری شده

 یعیهای طبمغز گردو، مغز بادام، سركه، عسل، شیرینی روغن زیتون
 هایكاهو، به، بادام، شیر تازه دوشیده شده، ترشی شكر سرخ 
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 طبیعی
 عیهای طبیسركه، بادام درختی، سكنجبین، ترشی شیره خرما

 آب انار ترش، آب لیمو، آب بالنگ، سركه، گشنیز عسل
 
 

 )سودازا( نوشیدنی های سرد و خشک خوردنی ها و
 

با مزاج سرد یامزاج خشک  )سودازا(.یعنی افرادسرد و خشکخوردنی ها ونوشیدنی های 
وافراد گرم مزاج یامرطوب یادموی متناسب با شدت مزاج بیشتر كمتر وبامصلح بخورند.

 بخورند.
 مصلحات غذانام  دسته غذایی

 لبنیات
 انواع فلفل، زیره، سیاه دانه قراقروط

 گلنگبین، سیر، نعناع خشک، پونه كوهی كشک

ها و توت
 بذرهای ملین

 مصطكیعسل،  بارهنگ
 عسل تمشک

 عسل، آب انار، انار، اطریفل صغیر شاه توت

 هاسبزی

 ها، رازیانه، شكر سرخشربت ترشک
 شربت عود، انیسون، عسل ریباس )ریواس(

 گشنیز
سكنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمک، آب مرغ، 

 دارچین

 حبوبات
 عسل ارزن
 سیاه، شویدخیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره  برنج
 یاهیهای گهای طبیعی، انیسون، روغنرازیانه، شیرینی جو
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 های گیاهیهای طبیعی، روغنشیرینی ذرت

 عدس
مرزه، روغن بادام، سركه، گلپر، پختن با گوشت 
حیوان جوان، روغن كنجد تازه، پونه، زعفران، روغن 

 گاو
 خشخاش، زیره، شوید، سكنجبین ساده، گلنگبین ماش

 هامیوه

 عسل آلبالو
 انیسون، عسل، عود هندی ازگیل

 عسل انار ترش
 عسل، بنفشه، شربت انجیر، شربت خشخاش بالنگ

 كتیرا، خشخاش، عناب، بنفشه، لعاب به دانه تمر هندی
 انیسون، عسل، عود هندی زالزالک
 های طبیعیمیخک، شكر سرخ و شیرینی زرشک

 عسل، گلنگبین زغال اخته
 گلنگبین، شربت خشخاش، انیسون غوره
 سكنجبین، گلنگبین، مصطكی كُنار

 عسل، گلنگبین گریپ فروت
 عسل، گلنگبین لیمو عمانی

 عسل، گلنگبین نارنج
 عسل، گلنگبین ولیک

 هاگوشت
 گاو

ها ـ حتی اگر اصالح شود باز هم پیاز، نخود، ادویه
 كند.های زیادی ایجاد میبیماری

كباب با روغن زیتون، نمک، فلفل، دارچین،  قلوه
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 مصطكی، شاه زیره
 گلپر، سركه، مرزه، زنجبیل، دارچین سیرابی

 هاادویه
 انیسون، مصطكی، طبخ با بادمجان سماق
 زعفران، گالب، روغن پسته، زنجبیل قهوه

 های طبیعیكرفس، میخک، شیرینی نشاسته

مغزهای 
 گیاهی

 عسلسكنجبین،  بلوط خوراكی
 سكنجبین، عسل شاه بلوط

 كتیرا، زرشک شاه دانه
غذاهای 

 فراوری شده
 سركه

 های طبیعی، روغن بادام شیرینشیرینی
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 خوردنی ونوشیدنی های سرد و تر)بلغم زا(

)بلغم زا(یعنی افراد بامزاج سرد یامزاج مرطوب سرد و ترخوردنی ونوشیدنی های 
 مزاج یاخشک مزاج یاهردو بیشتربخورند..وافراد گرم كمتروبامصلح بخورند

 مصلح غذا نام دسته غذایی

 پنیر تازه لبنیات
های مغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی

 معطر

 لبنیات

 عسل خامه

 دوغ و ماست
زنیان، نعناع، آویشن، سیر، كاكوتی، زیتون، سیاه دانه، 

 پونه
 عسل سر شیر

 عسل، گالب شیر پاستوریزه
 دارچین، زنجبیل، آویشن شیرازی سیب زمینی هاریشه
ها و توت

 بذرهای ملین
 عسل، سكنجبین عنصلی اسفرزه

 عسل توت فرنگی

 هاصیفی

 نمک، رازیانه، زنیان، مویز، عسل، زیره، پوست كندن ایخیار بوته

 اقسام كدو
آب عسل، میخک، زیره، نعناع، نمک، روغن زیتون، 

 فلفل، خردل، آبغوره
 روغن زیتون فرنگیگوجه

 پوست هندوانه، عسل، گلنگبین هندوانه

 هاسبزی
 پختن با روغن بادام، روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل اسفناج

 های گرمادویه بامیه
 كرفس، نعناع، مصطكی خرفه
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 قارچ خوراكی
خردل، پختن با نمک و شوید، روغن كنجد و زیتون، 

 زنجبیل، زیرهپونه، آویشن، فلفل، 
 نعناع، كرفس، زیره، مصطكی، سكنجبین، هلیله كاهو

 لوبیا سبز
دارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغن زیتون، 

 آویشن، فلفل، طبخ با گوشت حیوان جوان

 حبوبات
 باقال تازه

عسل، پوست كندن، جوشاندن در آب و ریختن آب 
ل، آن پس از پختن، روغن بادام، پونه، مرزه، فلف

 دارچین، آویشن، زیره، گلپر
 آویشن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه نخود سبز

 هامیوه

 آلو و آلوچه
عناب، گلنگبین، كندر، عسل، زنیان، زیره، روغن 

 زیتون
 زنجبیل پرورده، انار ترش انار شیرین

 عسل، گلنگبین پرتقال
 عسل، گلنگبین دارابی
 عسل، مربای زنجبیل شفتالو
 عسل، گلنگبین، انیسون، زنیان، مصطكی، روغن زیتون شلیل

 عسل، گلنگبین كیوی
 عسل، گلنگبین لیمو شیرین

 عسل، گلنگبین نارنگی
 عسل، مربای زنجبیل هلو

 آب انار، آب لیمو، عسل آناناس
 ادویة گرم، پیاز، سیر مرغ هاگوشت



 انیکافی در طب اسالمی ایر                                 1جلد   -مجموعه کتب سبک زندگی اسالمی  
 

  115 

 انواع ماهی
آویشن، عسل، پختن با دنبه یا كنجد، زنجبیل، 

 گلنگبین، ادویه گرم

مغزهای 
 گیاهی

 رازیانه، عسل به دانه
 عسل، گلنگبین تخم كدو

 عسل، گلنگبین تخم هندوانه
 عسل، مصطكی خشخاش

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 فصل ششم          
 

 اعمال یداوی             
 در طب سنتی اسالمی                      
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 اعمال یداوی در طب سنتی اسالمی:  فصل ششم
 

 ق،تزری درمانی،زنبور درمانی، انرژی سوزنی، طب ،دالكی و ماساژ بادكش، ،زالو ،فصد ،حجامت
جمله روشهای درمانی  شكسته بندی و..از نوره كشیدن، روغن مالی، شانه، جراحی، داغ كردن،

 ،اسباب روانی اخالقی اسباب معنوی، غذا، البته درمان با دارو،در طب اسالمی سنتی است. یداوی 
اصالح اعمال روزانه و..نیز جز مهم طب اسالمی سنتی است. كه نكات عمومی تعدادی از اعمال 

 یداوی مهم را می آوریم.
كه  ومی ومهمعمنكته  نیستیم. بلكه چند در صدد بیان كامل مطالب پیرامون این موضوعات در اینجا

ت را می آوریم.برای آمده اس كمتر در منابع رایجبرای عموم مردم مفیدتر وضروری تر است یا
 یادگیری كامل تر به منابع تفصیلی مراجعه نمایید.

 
 حجامت دارویی برای تمام بیماری هااول: بخش

 درباره اهمیت حجامت-1
ها بسیار شدید و محكم است طوری كه سر سوزنی احادیث درباره حجامت خیلی زیاد و عبارات آن

لی اهلل علیه ص)ای بر پیامبرگذارد. در شب معراج فرشتهتردید درباره حجامت و فواید عظیم آن باقی نمی

رد. جناب كرا به حجامت كردن توصیه می (لی اهلل علیه وآله وسلم)صكه پیامبرشد مگر آنوارد نمی (وآله وسلم
حجامت را  وسایل )علیهم السالم(هدی ائمه .حجامت توصیه كردند هرا ب (لی اهلل علیه وآله وسلم)صجبرائیل پیامبر

 بردند.با خودشان در سفرها می
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 ده ،)عج(آرمانشهر امام زمان ،اگر بعد از ظهور حضرت»فرماید: حضرت عالمه حسن زاده آملی می
 .«ها حجامت استركن اصلی داشته باشد، یكی از آن

همگان زن و مرد در این روز )هفتم حزیران »فرمایند: میدرباره اهمیت حجامت  (لیه السالم)عامام رضا
 هكه بهترین روز حجامت در طول سال است( حجامت كنند، اگر نشد یک هفته بعد قضای آن را ب

 . «جا آورند
 اند.ها دانستهماه قمری را پیشگیری از تمام بیماری ۴1سه شنبه  ،در روایات حجامت

 .«صحت و سالمت جسم است ،حجامت سبب تقویت عقل»: در این باره فرمودند علی)ع(
 .«ستا هاحجامت داروی تمام بیماری»: در این رابطه فرمودند (لی اهلل علیه وآله وسلم)صپیامبر اكرم
 .«مانند هرس است برای درخت ،حجامت برای طفل»: فرمودند (لیه السالم)عامام صادق

 جسمی حجامت از فواید غیر -2
 حجامت، مدفوع و ادرار خون است

ان كند. یكی از دوستفرماید: زیادی خون در بدن میل به زنا و خشونت ایجاد میحضرت علی)ع( می
گفت: یكی از اشرار بزرگ جنوب كشور را حجامت كردیم خادم مسجد شد. استاد طلبه می

دا آمده بود از ما خواست برایش یک زن پیگفت: یكی از اطبا  كه از آمریكا به ایران خیراندیش می
اشی ها نها و قاتلبار حجامت سنگین كردیم از ازدواج منصرف شد. اكثر زندانی 3كنیم ازدواج كند.

گفت زن و شوهری را حجامت كردم ها میاز غلبه شدید خون وحجامت نكردن است. یكی از حجام
استیم طالق بگیریم ولی بصورت تعجب آوری خوچند روز بعد مرد گفت در اثر دعوا و مشاجره می

بعد از حجامت بصورت ناگهانی، دعواهایمان تبدیل به مدارا و ایثار شده است. یكی از آشنایان كه 
امت گفت بعد از حجشد، میكرد ودرگیر میفردی مومن است اما ناخواسته زیاد با دیگران دعوا می

كند. هیچ موضوعی از مسایل اخالقی یا جسمانی ی نمیام و دیگر رفتار دیگران مرا عصبانآرام شده
 یا دنیوی نیست كه به انسان ربط داشته باشد و با طب و حجامت بی ربط باشد. 

 و حجامت روز علم
كند. ابوعلی وزارت بهداشت حجامت را تأیید كرده و مجوز رسمی برای مطب حجامت صادر می
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اری )البته قدیم تعداد بیمداند.نوع بیماری، مؤثر می سیدرمان بیش از حجامت را در سینا در قانون، 
كم بود یعنی االن عنوان های بیماریها را خیلی زیاد كرده اند در حالی كه در طب اسالمی گاهی ده 

در بسیاری از كشورهای غربی از جمله آمریكا و  ها بیماری  فقط یک درمان ساده ومشترک دارد(
جامت حوانجام ترین مرکز تحقیقات بزرگ رواج دارد؛ان انگلیس و... حجامت بیش از ایر

 در آمریکا است.
سال روی حجامت تحقیق كرده است، در كتاب )حجامت روش آزموده  38پروفسور یوهان آبله كه 

زینه، ترین هترین زمان و با كمتوان این شیوه درمانی را كه در كوتاهچگونه می»نویسد: شده( می
 بادكش و ،شود. نادیده گرفت؟... در عمل ثابت شدهای گوناگون میهسبب بهبودی بیماری

درصد  18توان درمان است... می های ترین روشترین و مطمئنسریع ،ترینآساناز حجامت 
 ۴8۴های طبیعی مانند حجامت درمان كرد. حجامت در حال حاضر برای درمان ها را با روشبیماری

اره ال کشور کانادا چند سال پیش به کتابی در ببرترین کتاب س.«بیماری مفید است
 حجامت داده شد.

 های حجامت با اهدای خوناز جمله تفاوت -6

انند های خونی و كبدی مبیماری اوریون، سرخچه، :هایی مانندتوانید امتحان كنید بعد از بیماریمی
و... اگر حجامت كنید به طور كامل یا  گرم كثیف شدن خون، جوش صورت، سردردهای میگرنی

شود. درباره خیلی از مواردی ولی اگر خون بدهید بیماری شدیدتر هم می ؛شویدغالب درمان می
 شود.شود، خون دادن موجب تشدید بیماری میبیمار بهتر می ،كه با حجامت

جامت، غلیظ خون ح ؛گرم 8۴۴شود ولی در اهدای خون گرم خون خارج می 3۴حدود در حجامت 
 یبیماردارای درصد افراد  8از آغاز تولد تا پیری )به جز ؛ و دارای اوره، چربی و تركیبات زاید است

كنند )به جز عده قلیل(،  اسالمی توانند حجامتخاص( حجامت توصیه شده، تقریباً همه می
ای ی خون. البته اهدخالف اهداه كند. بمغز و... را تقویت می های ایمنی، عصبی و هورمونی،سیستم

یک عمل خداپسندانه و مفید است. حتی بعد از مدتی  ،خون برای افرادی كه شرایط آن را دارند
اما اگر طب اسالمی رایج شود نیاز به اهدای خون بسیار كمتر توان خون داد.فاصله از حجامت می
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 میشود.
 آثارید ؤز حجامت كنندگان محجامت چند هزار سال سابقه دارد، تجربه شخصی و نتایج نظرسنجی ا

 كامل و سریع حجامت است. ،بسیار قوی
 خون چه کنند؟آیا حجامت عوارض دارد؟ افراد کم -2

گرم و گاهی كمتر است. افراد بسیار  3۴حدودحجم خون گرفته شده در حجامت در اكثر موارد 
تر  ن را كمی گرم وخون باید چند روز قبل و بعد از حجامت غذاهای خونساز بخورند و مزاجشاكم

و غذاهای سرد و ترش نخورند.  انجام ندهندكار سنگین  ،بكنند و بعد از حجامت نیز یكی دو روز
 مگر اینكه برای درمان الزم باشد.در فصل زمستان و سرماخوردگی و بیماری نیز حجامت نكنند. 

 طبیب باتجربه و باتقوا مراجعه كنند. هب طاًاحتیا
عوارض زیر ثبت شده است: سردرد  ،كمتر از ده درصد از افراددر هزار حجامت،  8۴۴در بررسی 

خواب، تبش  نظمی دراشتهایی، بیحالی و افت فشار، كوفتگی عضالت، بیمختصر، سرگیجه، بی
 آید.حساب نمیه قلب، احساس سرما و... ولی خفیف و موقت بوده است، كه در واقع عارضه ب

ین عوارض در روش حجامت سنتی بوده است ودر روش اسالمی این عوارض نیز نخواهد نكته:اما ا
 بود.

 این مسائل نیز كاهشحتی در روش سنتی نیز اگر به همه قوانین حجامت )قبل و بعد( عمل شود 
ا كنند یا بدنشان خیلی سالم است، یكه برخی افراد تأثیر حجامت را حس نمییابد. اینشدید می

قت و داینكه در بدنشان تجربه و ناقص بوده، یا یا طبیب كم اند،امت را رعایت نكردهقوانین حج
 .و چندین نوع حجامت داریم شرایط خیلی زیادی دارد ،اند. حجامت در عین سادگیتجسس نكرده

 آیا لوازم حجامت بهداشتی است؟ -5
محیط  مالً بهداشتی است. حتیكند، یک بار مصرف و كاهمه لوازمی كه با بدن بیمار تماس پیدا می

 منظم و بهداشتی باشد. تیغ حجامت نیز یک بار مصرف است. ،حجامت باید كامالً تمیز
 .روز بعد از حجامت عسل به محل بمالید سهتا  .ماندجای زخم حجامت نیز در بدن باقی نمی
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 توان مراجعه کرد؟کند، میآیا به هر کسی که حجامت می -3

درباره )مكان، زمان، تغذیه، نوع حجامت، محل حجامت در بدن، غذاها و  شرط 8۴حجامت حدود 
 حین و بعد از حجامت، تناسب حجامت با بیمار و...( وجود دارد. ،كارهای قبل

خطرناک  برای او حجامت، مثالً اگر فرد بلغمی در زمستان حجامت كند و غذای سرد هم بخورد
احتیاط ها وعوارض وجود ندارد.چون حجم خونگیری كم البته در روش حجامت اسالمی،این است.

 است اما هر سال میتوان تا ده بار حجامت كرد.
شرایط و دستورات قبل و بعد از حجامت را مطالعه و عمل كنید. البته در  ،حتماً قبل از حجامت

 د كافیباشداشته تجربه  مدتیوسواس و حساسیت زیاد نیز غلط است. همین كه  ،انتخاب طبیب
توان اگر تجربه و تخصص داشته باشند می ،كنندمیحجامت  ،مؤمنین باسابقه كه در منازلبه است. 

 مراجعه كرد.
امت كردن او حجالبته پزشكی كه برنامه غذایی صحیح به شما ندهد، حتی اگر فوق تخصص باشد، 

 است.ناقص 
 قبل از حجامت چه باید کرد؟ -3

هیچ درمانی كامل نخواهد  ،تی رعایت شود. زیرا بدون اصالح غذااوّالً باید همه قوانین عمومی سالم
 ،دترش و ماهی بخور ،مثالً اگر كسی قبل و بعد از حجامت غذای سرد .حتی گاهی مضر است ؛بود

 خیلی خطرناک است. پس اوّل قوانین غذایی باید رعایت شود.
مصرف غذاهای سرد و ترش ممنوع است و  و نزدیكی، كارهای خیلی سنگین ،ساعت قبل 3۰از 

ساعت قبل و بعد از حجامت سیگار نكشید. قبل از حجامت مصرف غذاهای خونساز و  ۴۴حدود 
های شیرین مانند آب هویج، آب سیب و... بسیار آبدار مانند آب انار، شربت عسل، ماءالشعیر، آبمیوه
 مفید است. كباب گوسفند نر و شتر نیز عالی است.

و و غسل باشید. به طبیب متخصص كه برنامه غذایی بدهد مراجعه كنید. صدقه، آیة الكرسی با وض
شدید و  درگیری ،اضطراب گرسنگی، ،خستگی شدید ،و دعای حجامت بخوانید. هرگز با شكم پر

 خون و سردمزاج در زمستانكم ،حجامت نكنید. افراد ضعیف ،قبل از كارهای سنگین و فشارآور
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ه های باردار حتماً باید بد. خانمناز حجامت متوالی با فواصل كم حتماً پرهیز كنو حجامت نكنند.
 متخصصان كاركشته و با سابقة طوالنی مراجعه كنند والغیر.

 بعد از حجامت چه باید کرد؟ -1
 د،شور، تنخیلی ساعت كار سنگین، اضطراب و فشار روحی شدید، مصرف غذاهای  3۰حداقل تا  

 ماهی و نزدیكی ممنوع است. لبنیات، سرد،
از شامپو و صابون و لیف استفاده نكنید، خواندن نماز تا حمام  ،بعد از حجامت در استحمام اول

از مصرف  ساعت صبر كنید و بعد حمام نمایید. ۴8اشكالی ندارد. حداقل  )بدون غسل(كردن
 حتماً از طبیب نسخة ید.خودسرانة داروهای گیاهی )زیاد و غلیظ( و داروهای شیمیایی پرهیز كن

شربت عسل با آب انار شیرین )چند  ،بعد از حجامت اصالح غذایی بخواهید و به آن عمل كنید.
 گوشت گوسفند )كباب شده( نیز عالی است. نوبت( خیلی مفید است.
سردرد و سرگیجه و... پیدا شد، چند وعده پشت سر هم گوشت گوسفند  ،اگر عالئمی مانند سستی

ترشی و  ،غذاهای سرد .عالی است خیلی مفید و ؛همچنین خشكبار نیزب كنید و بخوریدنر را كبا
ستی سر درد وستفریح و خنده كنید. نگران و مضطرب نباشید. و  ،شور نخورید. كمی استراحت

در روش حجامت اسالمی ،این عوارض بسیار كمتر از اطالع دهید. خود به طبیب وسرگیجه و..را
 روش سنتی است.

 های بدنحجامت بر اعضا و سیستمآثار ز ا -0

ا و افزایش ههای سرخ، رفع غلظت خون، التهاب بافتتنظیم و تقویت سیستم ایمنی، رسوب گلبول
 تحمل درد، آنتی اكسیدان طبیعی بدن، جذب مواد الزم و دفع سموم در كلیه و روده، ظرفیت ریه،

 ها و...جلوگیری از لخته شدن خون و سكته ترشحات هورمونی و مغز، ها،رسانی به سلولاكسیژن
 .است موارد فوق به صورت علمی یا آزمایشگاهی ثابت شده یا روی بیماران مشاهده شده

 
 شود؟آیا خون خارج شده از بدن، توسط بدن باز تولید می -19

ی خون لكند. وبدن خون از دست رفته را مجدداً تولید می ،بدن انسان خونساز است و بعد از حجامت
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مخصوصا در روش حجامت پاک و رقیق است. ،حجامت كثیف و غلیظ است و خون جدید تازه
 اسالمی ،جبران این خون كثیف حجامت بسیار سریع وقطعی است.

ا اصالح مزاج و تقویت جسم ر ،های خونسازیخون نیز اگر مدتی برنامهپس حتی افراد بسیار كم
 خون و ضعیف حجامت خشکتوان برای افراد كملبته میتوانند حجامت كنند، امی ،رعایت كنند

 شود انجام داد. كه آثار حجامت را دارد.یا بادكش كه خونی دفع نمی
 بهترین ایام حجامت و میزان )تعداد( حجامت در سال -11

بار در سال  تا دهتوانند ها میدموی ها و افراد مختلف متفاوت است.تعداد حجامت برای مزاج
دفعات  ،كنند و هرچه خون كمتر و بدن سرد باشدبار حجامت سنتی  ۰المی و یا تا اسحجامت 

 حجامت باید كم شود.
ها نخوبار در بهار مخصوصاً روز )هفتم حزیران( یعنی اخر خرداد ماه، همه مردم حتی كم سالی یک

نند حجامت ك توانند و الزم استاصالح مزاج و تقویت بدن( می ،)البته بعد از مدتی افزایش خون
دت خون نبود و شها )به جز بیماران خاص كه باید متخصص نظر بدهد( و اگر كسی كمحتی بچه

 .ضعف بدنی نداشت در پاییز هم بهتر است حجامت كند
دو یش از بحجامت به روشهای رایج فعلی سنتی ، ،اندخون ضعیفكسانی كه مزاج سرد دارند یا كم

 كه به علت یک بیماریمخصوصاً در زمستان ممنوع است، مگر این .شودتوصیه نمیبار در سال، 
عد از های قبل و بخاص و تحت نظر و توصیه یک طبیب باتجربة متخصص و با رعایت توصیه

جامت توان دفعات حمی ،باشد. البته اگر میزان خون خارج شده خیلی كم باشدوبا ااحتیاط  حجامت 
ماه قمری اثر بیشتری  3۴یا  ۴9یا  ۴1عه ممنوع و كشنده است و حجامت در ظهر روز جم را زیاد كرد.

 دارد.
 آیا در کشورهای خارجی هم حجامت رواج دارد؟ -12

سایت اینترنتی  ۴۴۴۴ترین مركز تحقیقات جهان در آمریكا و حدود كشور از جمله بزرگ ۰۴حدود 
چین، كانادا، مصر، سوریه، اروپا، آمریكا،  :های كشورهای بزرگ مانندو در بسیاری از دانشگاه

تدریس  ،یفتأل ،و بسیاری از محققان برجستة جهان در حال تحقیق ارمنستان انگلستان، ژاپن، ایران،
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 انجام حجامت هستند.و 
( كه حاصل كار تحقیقاتی متخصصان و پزشكان بسیاری از 3۴داروی عجیب قرن  ،كتاب )حجامت

العالج با دالیل مستند و آزمایشات علمی، الج و صعببیماری الع ،ست، صدها موردا كشورهای دنیا
 شوند.اثبات شده كه توسط حجامت درمان می

های ترین جایزه کتاب سال کانادا به کتاب حجامت و درمانبا ارزش 2993در سال 
خالصه در حال حاضر برخی كشورها از ایران كه به مكتب اهل  اعجاب انگیز تعلق گرفت.

 اند.هم دسترسی دارد، پیشی گرفته (لیهم السالم)عبیت
 هایی مؤثر است؟حجامت روی چه بیماری -16

كند، ولی درمان ها را به نوعی پیشگیری و تا حدّی درمان میهمه بیماریحجامت طبق احادیث، 
كامل نیست بلكه جزء اساسی درمان است، مانند سایر قوانین كتاب حاضر و طب سنتی كه هر یک 

 ست.ا هاها و درمانری از بیماریریشه و مادر بسیا
ها، صدها عدد معرفی شده و تجربیات ( تعداد بیماری3۴داروی عجیب قرن  ،در كتاب )حجامت

سالی اقل حدكند. پس شما سالم باشید یا بیمار، میدانی چندین هزار ساله نیز همین امر را تأیید می
 .... داشتیدومیگرن  ،بیماری قلبی ،حتی اگر سرطان ؛را انجام بدهیداسالمی حجامت بار  چند

های عصبی و روانی، اوره خون، افزایش اشتها، بیماریكاهش چربی و  ،كبد، قند ،تقویت چشم
تبخال،  هاضمه،اگزما، سوء ها، آسم، آلرژی، ضعف بدنی، ریزش مو، سینوزیت، سنگ كلیه،عفونت

 .شودهای دیگر كه اختصاراً ذكر نمیافسردگی و خیلی بیماری
 آیا اطفال را هم حجامت کنیم؟ -12

حجامت برای طفل مانند هرس برای درخت »: ها فرمودنددرباره حجامت از بچه لیه السالم()عامام صادق
های بعدی و گزارش اطفال در معاینه ٪18 ،( پرونده حجامت اطفال۶۴۴۴. بررسی هشت هزار )«است

 ت.ای فرق كرده اسبه طور قابل مالحظهجهش در رشد  خود والدین آثار زیر بروز كرده است.

 ؛افزایش اشتها

 ؛كاهش پرخاشگری و تندخویی
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 ؛افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن
 566نتایج حجامت روی هزار بیمار  -15

 بیمار تحت درمان با حجامت  ۴۴۴۴حدود  19لغایت  1۶در مدت یک سال از آذرماه 
 عام قرار گرفتند.

 تند.( می نشسدچهار زانو )همان گونه كه امام رضا توصیه نموده انبیماران بر روی تخت به صورت 
فشار خون قبل و بعد از حجامت تمام بیماران اندازه گیری شد. از هیچ گونه عسل یا شربتی در هنگام 

بیمار دچار شوک بعد از حجامت  ۴۴یا قبل از حجامت استفاده نشد. در بین این هزار حجامت فقط 
 نظر بنده افت فشار خون  بود كه در هر ده بیمار بعد از شوک مشاهده شد. شدند، كه علت آن به

مورد دیگر فقط مختصر سرگیجه  ۶و از بین این ده بیمار فقط دو مورد به شوک واقعی مبتال شدند و 
 و ضعف را ذكر نمودند.

 فبه بیماران قبل از حجامت آموزش داده می شد كه اگر كوچكترین احساس ضعف، سرگیجه، ضع
رفتن معده پیدا نمودند، اطالع دهند و به محض بروز این عالئم حجامت قطع و بیمار به پهلوی راست 
خوابانده می شد. در ضمن در تمام این ده بیمار، بخصوص دو بیماری كه دچار شوک كامل شدند، 
عالئم شوک مشاهده شد )تعریق زیاد، سرگیجه، طپش قلب، افت فشار و بهبودی سریع بعد از 
خواباندن به پهلوی راست(. فقط یک مورد از آنها بعد از رفع شوک دچار حمالت تحریک آمیز به 

ثانیه بهبود یافت ولی بعد از این حالت  3۴محیط شد و نسبت به اطرافیان شناخت نداشت، كه بعد از 
 دچار استفراغ های مكرر گردید.

نفر خانم  3نفر آقا و  1و از نظر جنس  سال بود 38ادی كه دچار شوک شده بودند، زیر رسن تمام اف
بودند. الزم به ذكر است كه خانم ها دچار شوک كامل نشدند. به طور خالصه نتایج زیر بدست 

 آمد:
 میزان شوک در سنین جوانی بیشتر است ) به علت فعال بودن سمپاتیک و پاراسمپاتیک( -۴

                                                           
 3۶8حجامت درمانی ص   833
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 میزان شوک در آقایان بیشتر است.  -3
 باعث افزایش بروز شوک بعد از حجامت می شود. گرسنه بودن و روزه داری  -3

چهار زانو نشستن از میزان و شدت شوک می كاهد ) به دلیل فشار روی عروق اندام  -۰
 تحتانی(

 علت شوک بعد از حجامت شوک وازوواگال می باشد.  -8

میزان شوک رابطه ای با حجم خون حجامت ندارد، اما هر چه زمان بادكش ها بیشتر شود   -۸
بیشتر می شود. یعنی هر چه لیوان بزرگتر باشد و بادكش ها ) چه اولین بادكش و چه  میزان شوک

 بقیه( بیشتر بر روی پشت بیمار بمانند، احتمال شوک بیشتر می شود.

 میزان شوک در حجامت عام از سایر نواحی بیشتر است.  -1

د. شو اگر در شروع عالئم شوک، حجامت قطع شود و بیمار به پهلوی راست خوابانده  -۶
 ایجاد شوک كامل ) كه برای همراهان و بیمار ناخوشایند است( پیشگیری می كند.

معموال میزان شوک رابطه ای با فشار خون اولیه بیمار ندارد خونریزی یعنی باال یا پائین  -9
 بودن فشار خون  اولیه در ایجاد شوک نقشی ندارد(.

یمارانی بودند كه اصال می ترسیدند اما میزان ترس قبل از حجامت در ایجاد شوک نقش ندارد )ب
دچار شوک وازوواگال می شدند و بیمارانی بودند كه بسیار ترس داشتند. اما هیچ وقت دچار شوک 

 )پزشک معالج: دكتر مرتضی ترابی میرآبادی(83۰نشدند(.
 565بهترین زمان برای حجامت )تبریزیان(  -13

ماه قمری بهتر  3۴تا  ۴3حجامت اشكل ندارد. وسط ماه بجز ماه یازده و دوازده میالدی در بقیه سال 
ماه قمری بهترین ایام ماه برای حجامت است چون در این زمان ماه  3۴یا  ۴9یا  ۴1است مخصوصا  

بزرگتر و خون بدن بیشتر است و روز دوشنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر نیز بهترین ایام هفته 
 است.

                                                           
 3۶۸و  3۶8حجامت درمانی صفحه    83۰

 آمده.  ۴نحوه مصرف داروها در جلد  –كتاب و سخنرانی های استاد  838



 انیکافی در طب اسالمی ایر                                 1جلد   -مجموعه کتب سبک زندگی اسالمی  
 

 

 متممنوعیت حجاموارد  -13
منظور از ممنوعیت آن است كه شخص یا حجامت نشود یا با نظر متخصص و طبیب و با مراعات 

 احتیاط، حجامت شود. موارد آن از قرار زیر است:
 كسی كه حجامت می كند نباید گرسنه باشد چون اگر گرسنه باشد: -۴

 د.اوال: خون از بدن او خارج می شود ولی بیماری در بدن او همچنان باقی می مان
ثانیا: بعد از حجامت بعضا فشار خون  پائین می آید و حالت غشوه به شخص دست می دهد و در 

 گرسنگی این حالت بیش تر پیش می آید.
حجامت نكنید چون  -مخصوصا در روزهایی كه خونریزی بیش تر است -در عادت ماهیانه -3

 ممكن است باعث سردرد شدید و ضعف بشود.

ساعت  ۴3مت نكنید بلكه باید بین جماع و حجامت حداقل پس از جماع بالفاصله حجا  -3
 ساعت از جماع پرهیز بشود. ۴3فاصله باشد. بعد از حجامت هم تا 

اگر فرد مبتال به گرفتگی رگ قلب است از حجامت بپرهیزید چون گرچه ممكن است  -۰
 گرفتگی رگ قلب با حجامت باز شود ولی ممكن هم هست كه كار به سكته بكشد.

 مفرط حجامت نكنید بلكه صبر كنید خستگی در برود بعدا حجامت بكنید. در خستگی -8

كسی كه سابقه تشنّج و صرع دارد در حجامت كردن خیلی احتیاط كند بلكه ابتدا خود را   -۸
 83۸درمان كرده و سپس حجامت كنید.

  حجامت در پیری -11
 حجامت در پیری  )روازاده(

 سال به باال در سال چند بار حجامت انجام شود بهتر است؟ 8۴از سن  پرسش:
سالی یک بار خیلی خوب است و در صورت نیاز با توجه به نظر پزشک باید حجامت انجام  پاسخ:

 831شود.
                                                           

 .۴۰۶طب نجات بخش صفحه   83۸

 ۴۴8، ص ۴های شما، پاسخهای حكیم دكتر روازاده، ج پرسش   831
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 حجامت دردوران بارداری -10
 حجامت دردوران بارداری)روازاده(

 آیا حجامت كردن در دوران بارداری در پیشگیری از زردی نوزاد موثر است؟ پرسش:
شود. حجامت در دوران بارداری فقط در آخر ماه پنجم، آن هم به صورت سبک انجام می پاسخ:

 .83۶توان حجامت كرد. )برای پیشگیری از زردی(های بچه را میهمچنین گوش
 جامت برای کم خونی مینورح -29

 کم خونی مینور)روازاده(حجامت برای 
 آیا حجامت برای افراد دارای كم خونی )مینور( مضر است؟ پرسش:

توانند حجامت نمایند؛ ولی باید حجامت آنها سبک افراد كم خون حتی كم خونی مینور می پاسخ:
باشد و به اصطالح طب قدیم یک شاخ و سبک حجامت نمایند. از غذاهای خونساز مثل شیره انگور، 

 839گوسفندی و گوشت شتر و آب آهن تاب زیاد استفاده كنند.گوشت 
 نكته: بادكش، ماساژ و حجامت خیلی  سبک، از افراد كم خون موجب خونسازی میشود.

 تاثیر حجامت عام در تشخیص سریع بیماری -21
 سال ۸1نام بیمار:آقای ش.ح سن:  

پس از انجام رادیو گرافی از قفسه  ۴318ساله ای است كه در مرداد ماه  ۸1عالئم بیماری: بیمار آقای 
سینه متوجه وجود یک توده در لوب تحتانی ریه چپ شده و تحت عمل جراحی لوبكتومی قرار 

بوده  Pperipheral papillary adenocarcinomaگرفت. تشخیص پاتولوژیک بیماری 
گزارش شد. پس از عمل بیمار تحت هیچ درمانی قرار نگرفت و هیچ گونه  4cmه و اندازه ضایع

 مشكلی نداشت.

 درمان های انجام شده:

                                                           
 ۴۴8، ص ۴های شما، پاسخهای حكیم دكتر روازاده، ج پرسش   83۶

 ۶۴، ص ۴های شما، پاسخهای حكیم دكتر روازاده، ج پرسش   839
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، حجامت عام برای بیمار انجام شد ) الزم به ذكر است كه بیمار تحت درمان های  ۶۴در شهریور 
نكرد  فعالیتی شد كه پیگیریروز بعد از انجام حجامت، بیمار دچار تنگی نفس  ۰-8سنتی نیز نبود( و 

هفته بعد از تاریخ حجامت، دچار تب و درد پهلوی چپ و تشدید تنگی نفس شد. كه پس  3اما تا 
از بررسی متوجه وجود یک توده كیستیک بسیار بزرگ در قسمت تحتانی و چپ قفسه سینه شدند 

گ یستیک بسیار بزربرای بیمار عمل جراحی انجام گرفت كه دو ضایعه ك 31/۸/۶۴كه در تاریخ 
حاوی مایع شكالتی رنگ با چسبندگی زیاد به بافت های اطراف كه تا ناحیه لگن هم گسترش 
داشت، خارج شد. تشخیص پاتولوژیک ضایعه عود كارسینوم ریه را گزارش كرد و بیمار تحت 

 شیمی درمانی قرار گرفت.
 8۰۴پزشک معالج: دكتر مرجان شعبانی

 بعد از حجامت  -22
  8۰۴جامت )یكتا(بعد از ح

مبحثی كه در مورد حجامت مانده است این است كه پس از حجامت كردن باید مسائل زیر را 
 مراعات كنیم.

بعد از حجامت تا سه ساعت از خوردن غذاهای نمک دار پرهیز كنیم. این توصیه از امام رضا  -۴
 علیه السالم نقل شده است.

 بعد از حجامت تا یک ساعت غذا نخورید. -3
اگر در اثر حجامت فشار خون  پائین آمد فقط عسل یا شربت عسل یا داروهای باال برنده   -3

فشار خون  را كه قبال گفتیم مصرف كنید. عسل درمان ضعف اعصاب، كم خونی، عفونت، یبوست، 
 ضعف سیستم ایمنی بدن و سایر بیماری هاست و مصرف آن برای همه خوب است.

 هیجانات عصبی بپرهیزید. بعد از حجامت از حركت زیاد و -۰

                                                           
 حجامت درمانی   8۰۴

 ۴۰۶ش ص طب نجات بخ  8۰۴
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 توصیه های قبل از حجامت -26
ساعت بعد از غذا  3هیچ گاه با شكم گرسنه حجامت نكنید )خصوصا صبحانه میل نمایید( و حداقل  

 حجامت كنید.
 دوازده ساعت قبل از حجامت سیگار كشیدن ممنوع است. 
 فراوان بنوشید. یک ساعت قبل از حجامت شربت عسل، آب انار یا انار، ماءالشعیر 
 حداقل از دو ساعت و نیم قبل و یک ساعت و نیم بعد از حجامت غذا میل نشود. 
 در حین حجامت انگشتر عقیق به دست نداشته باشید. 
 ساعت قبل از حجامت نزدیكی )مقاربت جنسی( ممنوع است. 3۰دوازده تا  

اشید و دعای درمانی بهتر، با وضو ب جهت استمداد از پروردگار متعال برای شفا یافتن و گرفتن نتیجه
حجامت به نقل از حضرت امام رضا )ع( را پس از حجامت قرائت كنید و صلوات بفرستید.)خواندن 

 آیت الكرسی هم برای شفا بسیار مفید است (
ترتیب و زمان بندی انجام حجامت برای فرد، وابسته به طبع و مزاج وی متفاوت است كه پزشک  

 ن و تجویز خواهد كرد.حاذق آن را معی
 حجامت كردن بانوان در ایام عادت ماهانه ممنوع است. 
 هشت ساعت قبل از حجامت غذاهای سرد، تخم مرغ، ماهی، شیر و لبنیات و شوری میل نشود. 

حجامت دارای ابعاد وسیع و نكات ظریف فراوانی است كه هر پزشكی واقف و مطلع از آن نیست، 
 جامت انجام دهید كه دارای دانش و تجربه كافی پیرامون حجامت باشند.سعی كنید نزد پزشكانی ح

تفكر غلط رایج این است كه انجام حجامت سبب نوعی عادت و اعتیاد به حجامت می شود كه اگر  
مرتب انجام نشود، فرد احساس ناراحتی خواهد نمود، اینگونه نیست و علت احساس نیاز افراد به 

خون و طبیعت بدن است و كسانی كه احساس سبكی بعد از برطرف  حجامت به دلیل غلیظ شدن
 شدن غلظت را تجربه كرده اند متوجه این نیاز می شوند.

 در سرد مزاجان و كسانی كه ضعف دارند باید با اصالح مزاج و تقویت انجام شود. 
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 توصیه های پس از حجامت -25
 تا دوازده ساعت سیگار نكشید. 
 ورزش و كار سنگین نكنید. چهار ساعت تا بیست و 
 تا بیست و چهار ساعت ماهی و لبنیات و غذاهای شور، سرد و تند و تیز و تخم مرغ نخورید. 

شب متوالی قبل از خواب ) به مدت سه دقیقه( قطعه ای  3برای اینكه جای زخم حجامت باقی نماند، 
ته رتبه با الیه ای عسل موضع را آغشپنبه را به شیر آغشته كرده و روی زخم ها بمالید و یا روزی دو م

 نمایید یا آب مرزنجوش یا روغن آن را روی موضع استفاده شود.
دوازده ساعت پس از حجامت می توانید استحمام كنید )اما موضع حجامت را فقط با آب خالی  

 بشویید و لیف و صابون نزنید(.
اهش درد یخ را داخل نایلون در صورتی كه موضع حجامت كبود و متورم و دردناک بود جهت ك

گذاشته و چند مرتبه به مدت یک دقیقه روی موضع بگذارید یا زردچوبه را در پارچه ای گذاشته 
 روی آن قرار دهید.

 در صورت ادامه یافتن درد حتما با پزشک معالج تماس حاصل نمایید. 
راحتی های نا پس از حجامت گاهی ضعف، سردرد، سرگیجه، تپش قلب، گرفتگی عضالت و برخی

جزیی دیگر ممكن است پیش آید، كه اغلب پس از یک الی سه روز برطرف می شود. در صورتی 
كه این ناراحتی ها نگران كننده و آزاردهنده بود حتما با پزشک خود تماس بگیرید یا مراجعه 

 دحضوری داشته باشید. )مصرف شربت عسل و مزه مزه كردن عسل هر دو ساعت یكبار بسیار مفی
 است.(

حجامت بار اول ممكن است تاثیر چندانی نداشته باشد یا حتی گاهی )به طور موقت( برای مدت  
كوتاهی موجب افزایش برخی از عالئم بیماری و درد شود عجله نكنید و نگران نشوید. با پزشک 

 خود تماس بگیرید یا مراجعه كنید تا شما را راهنمایی كند.
 نزدیكی ) مقاربت جنسی ( ممنوع است.پس از حجامت دوازده ساعت  
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انیكه در كسج و تقویت شوند بعد حجامت شوند.در مزاجهای سرد و تجمع اخالط در بدن، ابتدا نض 
ضعف قوا یا ضعف معده دارند یا با دیدن خون دچار غش می شوند ابتدا اصالح وضعیت نموده و 

 تقویت قوا و معده انجام شود.
 ً قبل از حجامت با پزشک طب جی( و بیماریهای ویژه حتمابیماران قلبی و صرعی )تشن 

 سنتی مشورت كنند.
 طب سنتی از آن غافلندنکته ای بسیار مهم که حتی اکثر اساتید  -23

بار حجامت كرده ۸۴۴طبق روایات نبی اكرم صلوات اهلل علیه واله در عمر شریف شان حدود
پناه میبردند.براساس این روایت پیامبر  بودند.رسول خدا )ص(هرگاه بیمار میشدند به حجامت

خدا)ص( به طور میانگین ساالنه حدود ده بار حجامت میكردند.ولی سوال اینجاست كه آیا ایشان 
به همین روش رایج فعلی حجامت میكردند؟یعنی خون زیاد میكشیدند؟با توجه به روایات كه مزاج 

د به ری حتی برای دموی كشنده است چه برسپیامبر را سودای مصفا معرفی میكند،این مقدار خونگی
اینكه فرد اندكی هم سودایی باشد.شیوه فعلی خونگیری در مراكز حجامت )حتی بزرگان طب(اشتباه 

دقیقه بدن روغن مالی 3۴وگاهی مضر است.روش درست این است كه حتما قبل از حجامت حدود 
هفته قبل از 3این مقدار شود.واگر  وماساژ خفیف شود وبعد حجامت شود وخونگیری بسیار كمتر از

حجامت سركه انگبین وخاكشیر وانار)رب انار یا خود انار یا آب انار(مصرف شود.مثالاگر آب 
ماست را بكشند،ماست سفت تر میشود ولی اگر ماست را دوغ كنیم بایک سوراخ در كیسه ،دوغ 

ی های بدن روان شود كثیفیكدست از كیسه تخلیه میشود.اگر این سركه انگبین وخاكشیر مصرف 
میشوند وبا حجامت از بدن تخلیه میشوند )مانند دوغ(. در نتیجه تاثیر حجامت كامل وعالی میشود.در 
این روش همه مردم حتی كم خونها وسرد مزاجها وحتی كسانی كه سرطان خون و..دارند را میتوان 

امت كنند.البته اگر سن بیش از روز یكبار حج۰۴حجامت كرد.تقریبا همه در این روش میتوانند هر
روز  ۸۴ساله ها هر  ۸۴روز یكبار،8۴ساله ها هر 8۴سال شد باید به تعداد سن فاصله داد یعنی  ۰۴

یكبار و..حتی این روش خونساز است.وفقط سم خالص از بدن دفع میشود.این روش عارضه ای 
یاط است.در یكساعت ندارد.آموزش این روش بسیار آسان وسریع وبدون نیاز به تخصص واحت
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 میتوان به یک استادیوم صد هزار نفری حجامت یاد داد.وهیچ نیازی به احتیاط نیست.
خراش در حجامت موجب تقویت شدید سیستم ایمنی میشود.چون مغز برای جلوگیری از ورود 
عوامل بیماری زا به بدن ،دستور آماده باش عمومی میدهدوسیستم ایمنی یک تحرک ومانور نظامی 

 در سراسر بدن انجام میدهد.
پیامبر)ص(فرمود:بیماری سه تاست خون،مره)صفرا وسودا( وبلغم كه درمان خون حجامت استو 
درمان بلغم حمام است ودرمان مره مسهل وحركت است.سوال چرا نبی اكرم)ص(حجامت را فقط 

ست.الته خون ا درمان خون بیان فرمود؟پس حجامتی كه در آن زیاد خونگیری میكنند فقط در غلبه
حجامت از مسهل هاست پس  صفرا وسودا راهم درمان میكند.ولی نكته اینجاست كه نسبت صفرا 
وسودا در خون چند درصد است؟حدود یک درصد.پس در حجامتی كه برای دفع صفرا وسوداست 
 باید خونگیری بسیار اندک باشد.)كمتر از نصف خونگیری های رایج فعلی(.در این روش همه مردم
میتوانند حجام شوند.عارضه ای نخواهد بود.آموزش بسیار آسان است.حتی افراد كم خون وسرد 
مزاج را میتوان حجامت كرد.ومثال سی ساله ها را هر سی روز یكبار حجامت كرد.واگر احیانا محل 

  حجامت خارش داشت یک ماه بعد مجددا حجامت كرد.
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 بخش دوم: زالو درمانی

 
 زالو درمانی-1

واند ترا می)در پزشكی جدید( های العالج حتی برخی بیماری ؛زالو یک طبیب تمام عیار است
 درمان كند یا تا حد زیاد بهبود دهد.

گرفتگی عروق و غلظت خون را كاهش یا از  ،های خونیای در بزاق زالو وجود دارد كه لختهماده
اهش غلظت خون، جلوگیری از سكته و ك :ها مانندكه در درمان بسیاری از بیماری ،بردبین می

ودن آرتروز، كثیف ب :های مفاصل مانند، تنگی عروق، بیماریگرم های خونی، میگرنكاهش لخته
 های قلبی و... خیلی مفید است. پوست و بیماری ،خون، تقویت سیستم ایمنی، پیوند اعضا

ید جایزه دارید. كرده باشد، اگر یافته و سكته تشما یک نفر را بیاورید كه زالو انداخ :گفتطبیبی می
ید هستند و حتماً با یزالوها سم یشود. بعضچند هزار سال است كه برای درمان از زالو استفاده می

 ده نمایید. استفا بینید،میكه در رودخانه  یهر زالویاز نباید رو ازایناز مراكز مورد تأیید تهیه شود. 
ة حیاتی مفید برای بدن دارد در هندوستان، آمریكا، روسیه، آب بزاق زالو بیش از یكصد نوع ماد

ان به طور بیمار یروزالو انگلستان، آلمان و فرانسه و... پرورش، فروش، صادرات، تحقیق و استفاده 
میلیارد دالر صادرات كرده، تركیه و  ۴۴حدود  3۴۴۰انگلستان در سال  رواج یافته است. یاگسترده

آورند. تنها در یكی از شهرهای آمریكا به نام در می یرات زالو پول خوبروسیه و... نیز از صاد
بعد از  یها حتیانواع بیمار یدر غرب برا .شودفیالدلفیا در سال حدود یک میلیون زالو مصرف می

 شود. ینیز استفاده م یمختلف و لوازم آرایش یهایعمل جراح
رده است. بیمارانش استفاده ك یرا توصیه نموده و براسینا با عبارات مختلف استفاده از زالو  یابوعل

آورده است. زالو را به پزشكان  یو خصوصیات زالوها و... مطالب زیاد یدرباره این شیوة درمان
 اند. كوچک لقب داده

جراحی : های جدید مانندها و عملها، حتی درمانزالو در حال حاضر در بسیاری از بیماری
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ها بیماری دیگر كاربرد دارد و مفید واقع شده كه اختصاراً لب، پیوندها و دهپالستیک، آلزایمر، ق
ماً از در صورت توصیة طبیب نترسید و حتو د یبه طبیب مراجعه كن دارید،نیاوردیم. هر بیماری كه 

ة و مانند قلقلک دادن یا نیشگون یک بچ )بجز برخی موارد(زالو درمانی استفاده كنید. درد هم ندارد
  است. ضعیف

  توصیه های مورد توجه قبل از زالو درمانی -2
تمام آداب حجامت و فصد )زمان و مكان رژیم های غذایی قبل و بعد( درباره زالو درمانی هم  -۴

 صادق است .
( و دی پیریدامول  ASA( و اسپرین ) WARFARINقرص وارفارین ) -3
(DIPYRIDAMOL ( و اسویكس )OSVIX ( و كلوپیدگرل )CLOPIDOGREL  و )

 قرص های مسكن حداقل سه روز پیش از زالو درمانی باید ) با نظارت و مشورت پزشک( قطع شود.
 موهای موضع زالو درمانی كامالً باید پاكسازی و تراشیده شود. -3
 دمپایی راحتی به همراه بیاورید  برای زالو درمانی موضع پا و زانو و مچ پا یک جفت -۰
 ساعت قبل از زالو درمانی مقاربت جنسی نداشته باشید. بیست و چهار -8
موضع زالو درمانی را فقط با آب خالی و صابونهای غیر معطر قبالً شستشو دهید. ) از عطر و  -۸

 ادكلن و شوینده های معطر اجتناب كنید.(
ایر سپس از زالو درمانی موضع زالو اغلب اوقات؛ خونریزی دارد و برای پیشگیری از ضعف و  -1

مشكالت ، برنامه كاری، سفر ، مهمانی پس از زالو درمانی نداشته باشید و الاقل هشت ساعت پس 
 از آن در استراحت و آرامش به سر ببرید.

برای زالو درمانی عجله نكنید .ابتدا با داروهای گیاهی خاص ، بادكش و حجامت و فصد باید  -۶
 ثر فوق العاده ای خواهد داشت.خون و كبد پاكسازی شود و سپس زالو درمانی ا

مصرف غذاهای سرد )لبنیات ، تخم مرغ، برنج، مرغ ، خیار و كاهو، كیوی ، گوجه فرنگی ،  -9
 ماكارونی ، آش جو ، لوبیا و ... ( قبل از زالو درمانی مجاز نیست. )حداقل هشت ساعت(

ب ( مسهل ها و مصرف رب انار ، آب انار و گالب )شش واحد آب انار + یک واحد گال -۴۴
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منضج های گیاهی قبل از زالو درمانی )حداقل یک هفته ( ، بازده زالو درمانی را بسیار مطلوب می 
 كند .از پزشک خود فهرست مسهل ها و منضج ها را بخواهید.

 گرسنگی یا پر خوری و بی خوابی و كم خوابی سبب كاهش تاثیر زالو درمانی خواهد شد. -۴۴
 و ایام عادت ماهیانه نباید زالو درمانی كنند.زنها در حاملگی  -۴3
 قبل و بعد از زالو درمانی استحمام طوالنی و گرم و سونا و جكوزی جایز نیست. -۴3
زمان زالو درمانی آرامش روحی و عصبی و جسمی الزم است .در صورت داشتن استرس و  -۴۰

 ار مشورت كنید.ترس ، اضطراب و هیجان زیاد یا نشاط بیش از حد با پزشک و دستی
اگر قبل و زمان زالو درمانی ، تلخی دهان و خشكی دهان دارید اندكی رب انار و رب آلو  -۴8

 تناول كنید.
 اسهال ، ادرار زیاد ، تعریق فراوان ، استفراغ فراوان قبل از زالو درمانی نباید باشد. -۴۸
از استفاده پزشكی ماهها زالوهای مورد مصرف طبی و استریل و یكبار مصرف بوده و قبل  -۴1

نگهداری و به شیوه های گوناگون پرورشی آماده مصارف پزشكی می شوند. )نگران آلودگی و 
 انتقال بیماری توسط زالوها نباشید!(

 زالو درمانی در نوزادان و اطفال نیز كاربردهای تخصصی و بسیار جالبی دارد... -۴۶
 انعقادی و خونریزی دهنده هستید حتما قبل از اقدامات در صورتی كه مبتال به بیماریهای خونی و -۴9

درمانی پزشک را مطلع سازید .) بیماریهایی نظیر هموفیلی ، كمبود پالكتها و كم خونی و تاالسمی 
 و ...(

حدود یكصد بیماری توسط زالو درمان می شوند كه برخی از آنها عبارتند از : واریس ،  -3۴
، سرگیجه ، سردرد میگرنی ، مشكالت شنوایی ، آرتروز و گرفتگی عروق قلب ، جوش صورت 

خون  واس ، خار پاشنه ، فشاردرد مفاصل ، بواسیر ، اگزما ، خارش بدن ، عفونت لثه ، سیاتیک ، وس
 و ..

 توصیه های مورد توجه پس از زالو درمانی -6
 تا چهار روز موضع زالو با آب تماس نداشته باشد. -۴
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طبیعی هشت تا شانزده ساعت خونریزی دارد . در صورت خونریزی عادی  موضع زالو ها بطور -3
و مالیم نگران نباشید . تحرک كمتر و حالت دراز كش سبب كاهش خونریزی می گردد . پس از 
 دوازده ساعت ادامه خونریزی به پزشک مراجعه كنید یا با مطب تماس بگیرید.

كنید و در صورت خونریزی پودر گیاهی انعقاد  هشت ساعت پس از زالو درمانی پانسمان را باز -3
 را روی موضع بریزید و مجدداً پانسمان كنید.

احتمال تورم و گاه خارش موضع زالو پس از بیست و چهار ساعت شروع می شود و گاهی تا  -۰
یک هفته ادامه دارد كه در صورت خارش محدود از روغن بنفشه و روغن گشنیز یا روغن كافور 

 كنید و در موضع زالو استعمال كنید . در موارد خارش شدید به مطب مراجعه كنید.استفاده 
 پس از زالو درمانی تا بیست و چهار ساعت مقاربت جنسی نداشته باشید. -8
پس از زالو درمانی استراحت فیزیكی و بدنی و حتی استراحت فكری )پرهیز از تنش ، مطالعه ،  -۸

 صیه شده است .)حدود هشت ساعت(تلویزیون ، مهمانی یا ...( تو
 تا بیست و چهار ساعت نمک و تخم مرغ و ماهی و ترشی جات مصرف نشود. -1
 تماس سرما و آب سرد با موضع زالو سبب خارش شدید و تورم می گردد. -۶
بطور كلی غذاها و ادویه و میوه های بسیار گرم و بسیار سرد پس از زالو درمانی ممنوع و مضر  -9

ه ، سیب گوشت، شیر برنج، قیم و بیشتر از غذاهای معتدل نظیر ، كرفس ، جو، گالبی، آب می باشد
 .سوپ جو، سكنجبین، سركه شیره و . باستفاده شود، 

 مصرف غذاهای سنگین و چرب و پرخوری پس از زالو درمانی بسیار ضرر دارد. -۴۴
 روی كمتر داشته باشد. پس از زالو درمانی حتی المقدور كمتر سرپا بایستد و پیاده -۴۴
 خواب پس از زالو درمانی تا شش ساعت ممنوع است. -۴3
مصرف غذاهای شور و حمام گرم پس از زالو درمانی جایز نیست . ) هر هشت ساعت یک  -۴3

لیوان شربت عسل تا سه روز ( مصرف شربت عسل، آب انار و گالب ، مالت جو و شكر سرخ پس 
 از زالو درمانی مفید است.
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ندرتاً پس از زالو درمانی عوارضی نظیر تب و تپش قلب ، ازدیاد فشار خون ، اضطراب ، سردرد  -۴۰
، سردی و لرزش بدن ، رنگ پریدگی ، تهوع و ... پیش می آید كه پزشک شما را راهنمایی خواهد 
 نمود .)این عوارض موقت و مقطعی بوده و جای نگرانی ندارد.(

ز زالو درمانی مصرف تخم مرغ و غذاهای حاوی تخم مرغ ممنوع تا بیست و چهار ساعت پس ا -۴8
 است.

غذاهای بسیار تند و تیز و بسیار ترش و بسیار شیرین تا بیست و چهار ساعت ممنوع است. )ادویه  -۴۸
 و كتلت و ...(

در صورت عطش و خشكی دهان پس از زالو درمانی ماء الشعیر و شكر سرخ هر هشت ساعت  -۴1
 میل شود .

شب هر شب یک تا دو سیخ گوشت گوسفند كباب شده  8جهت جبران خون از دست رفته  -۴۶
)بدون نان و بدون برنج ( خالی میل نمایید . ) به جای شام( با سماق و لیمو ترش و عسل میل شود 

 كاملتر خواهد بود.
 

 رگ زنی  بخش سوم: فصد و
 تـوصیـه هـای قبـل از فصـد-1

 فصـد)كردافشاری(تـوصیـه هـای قبـل از 
فصد رگ ، قدرتمندترین و موثر ترین شیوه درمان طب سنتی معرفی شده است كه می تواند ،  -۴

به یكباره بخش زیادی از خون فاسد را از بدن دفع كند و سمومی كه سالها در بدن تجمع یافته است 
 را از بدن بیرون كند.

ارد كه هر كدام برای یک بیماری خاص موضع د ۸۰در فصد رگ ، ابتدا موضع خاص آن )فصد  -3
و به شیوه ای خاص خونگیری می شود( با ماده بی حسی آماده می شود و سپس دستیار )پزشک ( 

میلیمتر در ورید ایجاد می كند و با  3-3با تیغ بیستوری استریل شكاف كوچک و سطحی به اندازه 
 مانور دارد ( خونریزی به عمل می آید. 3۴مانورهای خاص )
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عملیات فصد درد چندانی ندارد و اگر تحت نظر پزشک حاذق صورت بگیرد عوارض و خطری  -3
نه پزشكی كه اطالعات محدودی از طب سنتی دارد...( فصد  "پزشک حاذق "ندارد )توجه بفرمائید 

اثرات درمانی عجیب و خارق العاده ای دارد اما اگر نابجا و بدون مورد تجویز شود بحرانهای جسمی 
 جاد خواهد شد.ای
مصرف غذاهای سرد )لبنیات ، تخم مرغ، ماهی ، برنج، مرغ، خیار و كاهو ، كیوی ، گوجه فرنگی  -۰

 ، ماكارونی ،آش جو ، لوبیا ( قبل از فصد مجاز نیست.
واحد آب انار + یک واحد گالب ( مسهل ها و منضج های گیاهی  ۸مصرف رب انار و گالب ) -8

ته ( ،بازده فصد را بسیار مطلوب می كند. از پزشک خود فهرست مسهل قبل از فصد )حداقل یک هف
 ها و منضج ها را بخواهید.

فصد تابع زمان و ساعت خاص است. جهت حصول نتیجه بهتراست، دقیقاً در زمانی كه پزشک  -۸
 تعیین كرده است تشریف بیاورید.

 .ساعت قبل از فصد مقاربت جنسی )نزدیكی ( خودداری نمائید 3۰ -1
 گرسنگی یا پرخوری و بی خوابی و كم خوابی سبب كاهش تاثیر فصد خواهد شد. -۶
 زنها در حاملگی و ایام عادت ماهیانه نباید فصد كنند. -9

 قبل و بعد از فصد استحمام طوالنی و گرم و سونا و جكوزی جایز نیست. -۴۴
ن استرس و ترس ، زمان فصد آرامش روحی و عصبی و جسمی الزم است . در صورت داشت -۴۴

 اضطراب و هیجان زیاد یا نشاط بیش از حد با پزشک و دستیار مشورت كنید.
 اگر قبل و زمان فصد ، تلخی دهان و خشكی دهان دارید اندكی رب انار و رب آلو تناول كنید. -۴3
 اسهال ، ادرار زیاد ، تعریق فراوان قبل، استفراغ فراوان قبل از فصد نباید باشد. -۴3
 
 تـوصیـه هـای پـس از فصـد -2 

 )كردافشاری(تـوصیـه هـای پـس از فصـد
 ساعت بعد از فصد دست خود را خم و راست نكنید. ۶تا  -۴
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موضع فصد قدری دردناک خواهد بود.)بطور طبیعی( از كمپرس گرم یا روغن میخک برای  -3
 تخفیف درد استفاده كنید.

یا پارچه تمیز را روی موضع قرار دهید و با دست د ر صورت خونریزی یک قطعه گاز استریل  -3
 دیگر بیست دقیقه فشار نقطه ای و محكم وارد آورید.

 ساعت پانسمان را تعویض نكنید. 3۰تا  -۰
 ساعت تماس دست با آب بالمانع است. 3۰پس از  -8
 مصرف غذای سنگین و چرب و پر خوری پس از فصد بسیار ضرر دارد. -۸
 المقدور كمتر سر پا بایستید و پیاده روی كمتری داشته باشید .پس از فصد حتی  -1
مرحله پشت سر هم طی چهارده روز است كه هر بار به مقدار بیشتری سودا و  3فصد ایده آل  -۶

 بلغم و خون فاسد از بدن دفع می گردد.) با تجویز پزشک تعیین می گردد. (
 ساعت ممنوع است. ۸خواب پس از فصد تا  -9

ساعت یک لیوان شربت  ۶رف غذاهای شور و حمام گرم پس از فصد جایز نیست .)هر مص -۴۴
عسل تا سه روز( مصرف شربت عسل ، آب انار و گالب مالت جو و شكر سرخ پس از فصد مفید 

 است.
شب ، بجای شام قدری گوشت گوسفند را كباب كنید )با روغن حیوانی یا  8پس از فصد  -۴۴

 راوان و لیمو ترش ) بدون نان و بدون برنج( خالی میل نمایید.روغن كنجد( و با سماق ف
 ساعت پس از فصد از نزدیكی جنسی خودداری نمایید. ۰۶تا  -۴3
 نباید به خون فصد نگاه كنید. -۴3
ندرتاً پس از فصد عوارضی نظیر تب و تپش قلب ، ازدیاد فشار خون ، اضطراب ، سردرد،  -۴۰

، تهوع و ... پیش می آید كه پزشک شما را راهنمایی خواهد سردی و لرز بدن ، رنگ پریدگی 
 نمود. )این عوارض موقت و مقطعی بوده و جای نگرانی ندارد.(
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غذاها و میوه جات و ادویه یا بسیار سرد یا بسیار گرم پس از فصد ممنوع و مضر می باشد و بهتر  -۴8
وپ كرفس ، سیب ، شیر برنج ، س است از اغذیه معتدل نظیر سكنجبین ، گالبی ، خورشت قیمه ،

 جو و ... استفاده كرد.
 ساعت پس از فصد مصرف تخم مرغ و غذاهای حاوی تخم مرغ ممنوع است. ۰۶تا  -۴۸
 ساعت ممنوع است. 3۰غذاهای بسیار تند و تیز و بسیار ترش و بسیار شیرین تا  – ۴1
ساعت میل  ۶رسرخ هر در صورت عطش و خشكی دهان پس از فصد مصرف ماء الشعیر و شك -۴۶

 شود.
 ساعت جایز نیست. 3۰پس از فصد تا مصرف لبنیات و ماهی و ترشی جات  – ۴9
 

 بادکش)حجامت خشک( ماساژ و : چهارمبخش 
-ماساژ و بادكش گذاشتن به قسمت ،درمانی و سالمت آفرین طب سنتی و اسالمیهای روشه از جمل

 .خواهد آمد های مختلف بدن است. خواص خیلی زیادی دارد كه
چیزی كه موجب افزایش نیرو و نشاط در بدن باشد، ماساژ »: در این باره فرمودند (لیه السالم)عامام رضا

ای بر اثر ماساژ دادن اگر گزارش شود مرده .بوی خوش و استحمام است ،لباس نرم ،بدن
 .«کنمزنده شود، من آن را انکار نمی

و گاهی حجامت خالی ناقص است و حتماً باید بادكش شبیه حجامت دارد آثاری  ،بادكش درمانی
 اثر بادكش برتر و كاملتر از حجامت است. )مخصوصا در سرد مزاجها(هم استفاده شود، گاهی

 گذاری قابل درمان استبادکش با هایی کهبیماریاز 
 عفونت ریوی، چاقی موضعی و بزرگی ،دیسک درد، دردهای سیاتیک، آتروز زانو، سرفه ،كمردرد

شكم، اختالالت عادت ماهیانه، بزرگ و كوچک كردن سینه )پستان(، انحنای ستون فقرات، ضعف 
عمومی، افسردگی، یبوست، نفخ معده، فیبروم رحم، خونریزی شدید ماهیانه، تشخیص برخی 

ها، كوچكی آلت، دردهای عادت ماهیانه، سرماخوردگی، سنگ كلیه و دردهای كلیوی، بیماری
های پوستی، دردهای عضالنی، ها، تقویت عضالت، نازایی، بیماریورم اندامتورم پروستات، ت
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انتر اختیاری ادرار، روها، ضعف جنسی، تقویت كبد، زخم معده، شب ادراری، بیحساسیت، عفونت
 ،های مختلف بدنهای خونی، كاهش دردهای قسمتكردن خون، كاهش غلظت خون، كاهش لخته

 باشد.ن میگذاری قابل درماتوسط بادكش
ه توانید دستگاه بادكش را )پالستیكی و ارزان است( تهیه نمایید و بمیبرای پیشگیری از بیماریها 

بدن بگذارید. ولی برای درمان  ماهیچه هایبه سبک)هفته ای یكبار( طور پراكنده و به طور 
را از كتب و منابع  ها و...حتماً باید از اندازه، شدت، نحوه استفاده، ممنوعیت ،های خاصبیماری
 یاد بگیرید ولی ماساژ معمولی برای عموم قابل اجرا است.جلدی نسخه ها( 3۴)مانند مجموعه مفصل 

ری را گذاای باید دستگاه بادكشدر خانواده و اطرافیان خود نیز استفاده و آموزش دهید. هر خانه 
 هزار تومان است(. 38داشته باشد. )حدود 

 گذاشتن ممنوع استمواردی که بادکش 
ها، فتق، روی ها و محل جراحیروی ستون فقرات كودكان، اطراف شكم زنان باردار، روی زخم

ند)مگر سته پوكی استخوان شدید مبتال یا تب ،رعص ،محل احساس نبض، در افرادی كه به سرطان
 و... دوران عادت ماهیانه های پا،لخته رگ، باتجویز طبیب(

روستات، ها، پها، تخمدانقلب، گردن، پستان خانم :اط دقیق و ظریف بدن مانندبرای بادكش روی نق
 ها و... باید خفیف و با تعداد كم یا توسط متخصص انجام شود.ستون مهره

اگر ماساژ و بادكش را همراه با روغن مالی انجام دهید، فایده آن بیشتر است. مخصوصا ماساژ  نکته:
 بخش  و مسكن دردها است.تو روغن مالی بسیار مفید، لذ

 
 :اعمال یداوی دیگر پنجمبخش  

 آب درمانی )هیدروپاتی(
 ،افزاییشود كه باعث نشاطهای خاصی در محیط آب گرم انجام میدر این شیوة درمانی ورزش

زا، آرامش روحی و جسمی، كاهش اضطراب و استرس، پاكسازی جسم از سموم و عوامل بیماری
 ،العالجی مانند پسوریازیس كه بیماری پوستی است، رفع خستگی و كوفتگیهای درمان بیماری
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 شود.می
های مفصلی، آرتریت روماتوئید، آرتروز، اختالالت ستون ماساژ آب درمانی نیز در درمان بیماری

های باردار نباید مدت طوالنی در آب گرم و و خانم ها، دیابتیMSفقرات و... مؤثر است. بیماران 
 های پزشک عمل كنند. مانند. بیماران خاص باید به توصیهسونا ب

نوشیدن )یک دورة  ،های خاص در آب كه شیوة تقریباً همگانی آب درمانی استعالوه بر ورزش
ست. البته حتماً باید احتیاط شود و به متخصصین باتجربه و اخاص( فقط آب و پرهیز از غذا نیز 
نشود. چون روایات و طب سنتی با مصرف زیاد آب و مایعات باسابقه مراجعه شود و خودسرانه عمل 

 ست.ا هااز عوامل جدی بیماری ،افزایش آب بدن .مخالفت جدّی دارد
ها و راهكارهای عملی این روش درمانی، به كتب تفصیلی مراجعه نمایید و برای عمل كردن به شیوه

 عموم مردم شنا، حمام )یکاگر بیمار خاص هستید با پزشک متخصص مشورت كنید. ولی برای 
های معنوی و ها، تفریح در آب، آب بازی، استفاده از آبروز در میان(، دائم الوضو بودن، غسل

 شود.طیب توصیه می
 طب سوزنی 
كه سازمان  یاست. به طورش درمانی و طب مكمل است كه در حال گستر هایاز جمله روش

طب سوزنی را بهترین شیوة درمانی معرفی كرده است و در  ،هابهداشت جهانی در برخی بیماری
ید( ها كه توسط طب غرب )طب جدبرخی دیگر به عنوان طب مكمل پذیرفته است و برخی بیماری

 قابل درمان نیست، طبق اسناد سازمان بهداشت جهانی، توسط طب سوزنی قابل درمان است. 
این  ه میشود.ارایدرمان یا تخفیف بیماری است،هایی كه توسط طب سوزنی قابل فهرستی از بیماری

 :انندهای دستگاه تنفسی فوقانی مفهرست توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است. بیماری
های گوارشی، مری و معده، سكسكه، التهاب حاد سینوزیت، رینت آلرژیک، اسم برونشیال، بیماری

 .IBSهای مقاوم،من روده، اسهال و یبوستو مزمن معده، زخم مزمن معده و التهاب حاد و مز

های ارتوپدی: آرتروز مفاصل زانو، آرنج تنیس بازان، شانة یخ زده، درد پایین كمر، بیماری
، فلج عصب صورت، فلج بعد از سكتة MS های عصبی، میگرن،های ورزشی بافت نرم بیماریآسیب
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 .مغزی، وزوز گوش و سرگیجة مزمن
سی، ، ناتوانی جنهای بافت همبنددیگر بیماری دگی: آرتریت روماتوئید ودردهای مزمن دوران قاع

ایی، ترک اعتیاد، تهوع ناشی از شیمی درمانی، سردرد، فیبر و میالژی، درد زایمان، كاهش وزن، زیب
 .درد كمر، ارتروز، درد دندان و چندین بیماری دیگر

.كه روش درمان حدود چهارصد برای آموزش عمومی طب سوزنی كتابی آماده چاپ گردیده است
 بیماری را درچندساعت آموزش میدهد.ولی بدلیل قدرت درمانی باالوآسانی وارزانی ومعنویت زایی

 وسایر برتری های طب اسالمی نیاز چندانی به توسعه طب سوزنی نیست.
د و بسیار مفی از زهر نیش زنبور، عقرب و مار در درمان بیماریها استفاده می شود. گمنام و كم رواج اما

مؤثر است. سرعت و قدرت درمان آن نیز مخصوصاً زنبور درمانی از طب سوزنی نیز باالتر و قویتر است. 
البته كسانی كه به نیش زنبور حساسیت باال دارند، قبالً باید تدابیری انجام دهند و به طبیب اطالع دهند. 

بسیار قوی و شگفت آوری دارد. مثال در  مخصوصاً در بیماریهای ناشی از سردی و اعصاب، درمانهای
قم، میدان مطهری، كوچه باالی بیمارستان گلپایگانی، حاج حسن عسل فروش، در كمال گمنامی به این 
روش می پردازد، كه حتی بیماریهای العالج و صعب العالج را با چند نیش زنبور و در عرض چند دقیقه 

می توانند مراجعه نمایند. در مطب های طب سنتی ،زنبور درمان می كند. محققین طب سنتی و بیماران 
  درمانی، در حال رواج و گسترش است.



 

 

 
 
 
 
 

 هفتمفصل           
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 پاکسازی عمومی:  فصل هفتم
 

 
 

 های ناشی از عفونت از جمله بیماری
ها ماریهای اصلی بیست و با پاكسازی بدن یكی از ریشها هاعفونت ریشة مشترک غالب بیماری

یره شدن و ت :سرع، مشكالت پوستی مانند ،سرطان، میگرن، كیست، ناباروری، دیابت، جنون مانند:
 .بریمرا از بین میو...  MS ،میگرن، دندان ،زشت شدن قیافه، آسم، عفونت گوش

ارج شود از بدن سریع خدر بدن تولید می عفونتی كهزا وارد نشود و اگر در بدن سم و عامل بیماری
 ها همین است. وجود ندارد. از علل اصلی بیماری هابیمارمبتال به برای  نیچندا شود، دلیل

 شلغم یک داروی فوق العاده 
شلغم دارای ویتأمین آ، ب، ث، گوگرد، فسفر، كلسیم، ید، ارسنیک، روبیدیم، مواد قندی و 

یا سبزیجات  یوهای، مواد سفیده، سلولز، انسولین زیاد و... است كه این مجموعه تركیب را در منشاسته
ضای ها مفید است. شلغم در فهر یک از این عناصر برای بسیاری از بیماری .توان یافتندرت میه ب

ف است. معرو (داروی شیمیایی ضد عفونت)شود. كه به پنی سیلین گندد ولی خشک میباز نمی
كبد  ،مثانه هایه، سنگمعده و رود ،اشتهایی، خشكی سینهسرفه، كم :ها مانندبرای بسیاری از بیماری

كلیه و مثانه و... مفید است. برگ شلغم نیز مانند  ،های مجاری ادرارو كلیه، سختی ادرار و بیماری
 شلغم خواص دارویی دارد. 

شلغم پخته برای سرمازدگی و سرماخوردگی مفید است. موجب تقویت شهوت و رفع گلودرد 
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سنگ  ،دمرض قن ایگوگرد و آرسنیک بر ،هایتأمین، ودلیل داشتن انسولینه شود. آب شلغم بمی
آور و هضمش مثانه و امراض جلدی مانند جوش صورت مفید است. موجب كاهش چاقی ولی نفخ

 ها استفاده نمایید. برای معده سخت است. پس خوب بجوید و همراه آن از ضد نفخ
 ،ز. مواد سفیده خوراک مغحوادث مفید استدر برابر رشد و حفظ نسوج بدن  ایآن بر همواد سفید

حافظه و... برای حفظ سالمتی بدن مفید است. و از منابع سوخت  ،خون، نسوج پوست ،موها ،اعصاب
 و حرارت بدن است. 
ا، ههای چشم، مقاومت پوست و مخاط در برابر میكروببیماری ،قوت چشم ،شلغم برای زیادی نور

اعصاب، باعث رقیق شدن خون، ضد خونی، ضد ورم های بدن، كاهش كمخرد كردن سنگ
-تكشی و عفونهای شلغم، میكروبترین ویژگیخونریزی و خستگی و فشار خون است. ازمهم

 دلیل داشتن گوگرد و روبیدیم، جلوگیری كننده از جذام است. ه زدایی آن است. ب
شتن ید، داعلت ه ب برای رشد استخوان، مخصوصاً در دوران جنین و از منابع كلسیم و فسفر است.

د فسفر شود. فوایباعث بی قیدی و عصبی شدن شخص می ،درمانی برای گواتر است ولی كمی ید
هم كه غذای مغز است بسیار است. حتی خوره، مرض فقر و... در نتیجة كمبود مواد غذایی است و 

 ،ترین داروهای سرطاندلیل داشتن ارسنیک و روبیدیم، ضد این امراض است. از مهمه شلغم ب
 گوگرد و فسفر و ارسنیک است، كه هر سه این مواد در شلغم وجود دارد. 

حال آزمایش علمی كه این مطلب را ثابت كند ه شلغم را تا ب بااین جمله آخر یعنی درمان سرطان 
شود اهل فن و بیماران سرطانی العالج، این گزینه را امتحان كنند. بیشتر پیشنهاد می .امبنده ندیده
 سرطان و جذام و... بر اساس گوگرد و فسفر و ارسنیک است.داروهای 

های دانش پزشكی است در چند گیاه در طبیعت وجود دارد خاصیت رادیواكتیو كه از آخرین یافته
 كند. ها شلغم است. رادیواكتیو تأثیر عناصر دارویی را چند برابر میكه یكی از آن

كنیم ولی یک ریال برای، كالم معصوم بودجه ای هزینه میما این همه برای، توسعه فن آوری هسته
ل می فرماید شلغم در فص )ع(معصوم دهیم. شلغم داروی رادیو اكتیو فعال دارد. اختالص نمی

آن برای هر درد و بیماری مفید است. ولی متأسفانه نخبگان ما که در واقع در پیروی 
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 دن مردم از اهل بیت)ع( و یهود، نخبه هستند و ناخواسته، در دور کر از غرب و
بدبخت تر کردن مردم نخبه هستند، حتی این روایات و گنج ها را آزمایش هم نمی 
کنند. اگر به اندازة یک صدم، بودجه وامکاناتی که صرف توسعه علوم غرب می 

ده م. جهان شیعه شکنیم به کاربردی سازی علوم اهل بیت)ع( اختصاص می دادی
 بود.

. ها یا سبزیجاتی است كه خداوند آفریده استهایی از آثار شلغم هستند كه یكی از میوهها نمونهاین
به طور  ،سبزیجات و غذاهای طیب و پاكی كه خداوند برای ما آفریده است ،هادرباره همه میوه

س هر پ .ا و ما خارج استشم ،ولی از فرصت و حوصلة كتاب حاضر .توان صحبت كردمفصل می
 چیزی را كه در این كتاب خواندید، اهمیت مطلب را ده برابر فرض كنید و حتماً رعایت نمایید.

م. گیاه و غذای خام را از همین شلغم درک نمایی ،اهمیت زیاد كردن مصرف میوه نکته دیگر اینکه:
ی از این گیاهان و سبزیجات هایعسل و... هر كدام نمونه ،خرما ،انگور ،سبزیجات ،سیب ،شلغم

سانی شود و انهستند پس اگر فردی از این مواد زیاد بخورد، همه نیازهای طبیعی بدن وی تأمین می
دنیا و آخرت خواهد بود. پس كاهش غذای پخته و افزایش غذای  ،روان ،روح ،سالم از لحاظ جسم

 .خام را جدی بگیریم
شلغم زیاد بخورید و این را به دشمنان »اند: فرموده (السالملیه )عامام صادق درباره اهمیت مصرف شلغم

بعد از اطالع از فواید منحصر به فرد شلغم، این حدیث بنده را بسیار شگفت زده كرد. ما  .«ما نگویید
 شیعیان مانند گدایانی شده ایم كه روی بزرگترین و غنی ترین معادن طال و جواهر راه می رویم.

-زرگكه ب (لیهم السالم)عفرهنگ و... را از اهل بیت،اقتصاد ،سیاست ،مان حتی طبواقعاً باید همه چیز

لیهم ع)های حضرت حق تعالی هستند بگیریم. هنوز همه دانش بشر در مقابل تعالیم اهل بیتترین نعمت

حرف علم نزد حضرت صاحب  31مانند یک كودک در مقابل یک دانشمند كامل است. همه  (السالم
 حرف را هم كامل نكرده است. دوست و بشر حتی ا )عج(الزمان

و  (لسالملیهم ا)عطلب دارد، باید بر در خانة اهل بیتجو و حقنفس حقیقت ،ای عقلپس اگر كسی ذره
تی حال كسانی كه مسؤولیه وای بمكتب كامل و همه جانبة تشیع زانوی شاگردی و اطاعت بزند و 
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كنند و استعداد اهل علم را تالشی نمی (لیهم السالم)عیتدارند ولی برای نشر و كشف همه علوم اهل ب
ند. این افراد باید رفتار خود را اهمحدود كرد (لیهم السالم)عفقط در چند شاخة محدود از علوم اهل بیت

یک برنامه جامع بریزند و با تقسیم  (لیهم السالم)عاصالح كنند و برای همه جهان و همه علوم اهل بیت
 ایند.نمها تربیت ها، دانشمندانی كامل و برجسته در همه زمینهاستعدادها و امكانات بر همه عرصه

  (لیهم السالم)عبهترین فرصت برای تبلیغ اهل بیت
فواید ان( )نه فقط شیعیمردم جهان امام رضا)ع(فرمود:لوعلم الناس محاسن كالمنا التبعونا یعنی اگر

 )نه فقط محبت واعتقاد خالی(میكنند.پیرویاز ما  حتماوحسن های سخنان ما اهل بیت را بدانند،
 این راهكار امام رضا)ع(روش وكد تشكیل حكومت جهانی تشیع وظهور امام زمان عج است.

 طبق روایات نزدیک ظهور علم از قم به همه زمین منتشر میشود وحجت بر همه اهل زمین تمام میشود
 وظهور امام زمان عج واقع میشود.

قطعا قسمت عمده ای از این اتمام حجت مربوط به احیا وكاربردی سازی علوم اهل بیت )ع(از جمله 
 طب اهل بیت )ع(است.

مورد از فرامین ائمه علیهم السالم را با جدیدترین یافته های علمی تطبیق دهیم وبرتری  8۴اگر تنها 
جهل تاریخ=علم غربی( را به اطالع جهانیان برسانیم شاید بتواند به اندازه علم ائمه بر علم )برترین 

كل تبلیغات اسالمی فعلی شیعیان، مكتب اهل بیت)ع( را تبلیغ كنیم. اینكار نیاز به ظرفیت وزارتخانه 
 ها، ماهواره ها و دانشگاه و حوزه دارد و كاری آسان اما عظیم است.

ها از جمله طب رسیده است ولی متأسفانه و بدبختانه هایی در همه زمینهتوصیه (لیهم السالم)عاز اهل بیت
ها به صورت دقیق و با آن آثارتا  ،اندحتی این احادیث را آزمایش هم نکردهتا به حال 

ل های حقانیت مكتب اهتا از بهترین نشانه ،های علمی سنجیده شود و به جهانیان عرضه شودروش
 .باشد (لیهم السالم)عبیت

 از هك فایده ویا كم فایده واكثرا مضراطالعاتی بی و هاروش ها،فرضیه روی هادانشگاه در متأسفانه 
د اینكه باوجو كه حالی در گیردمی صورت اختراع و كشف آزمایش، شود،می گرفته یهود و كفار

 یایران ـ اسالمی طب احیای من امروز هایدغدغه از كه: اندفرموده بیان خوبی مقام معظم رهبری به



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  111 

 ایران در نتیس و اسالمی طب هایدانشگاه و تحقیقات مراكز ترینبزرگ باید و است به آن بپردازید.
باز هم در كشور ما به طب اسالمی به اندازه بودجه ترمیم و نگهداری .باشد روحانیون دست در و

ا بودجه شكم فالن حشره ی های شاهان ستمگر سابق و یا بودجه پلنگ ایرانی یا محتویاتفسادخانه
آموزش موسیقی حرام یا نقاشی یا ترویج سبک زندگی شیطانی غربی در صدا و سیما، بودجه و 

 شود.امكانات صرف نمی
 ابوعلی آیا نبودند؟... و شیمیدان و فیزیكدان نبودند؟ شناس ستاره نبودند؟ طبیب قدیم علمای آیا 

 به قطف آیا (السالم علیه)صادق امام شاگردان نبودند؟ انیروح و آخوند... و بهایی شیخ زكریا، سینا،
  پرداختند؟می فقه و موعظه

 صاداقت متخصص چند دارد؟ كامل متخصص چند ما اسالمی طب دارد، پروفسور آمریكا هایكرم
 اد،اقتص غریبه، علوم طب، آیا داریم؟ كامل اسالمی سیاست متخصص چند داریم؟ كامل اسالمی

 استعداد یمتقس با است الزم مربوطه مسؤولین بر پس نیست؟ اسالمی علوم جزء... و اجتماع سیاست،
 از كیی در متخصص الاقل باید مؤمن هر و بكنند كاری علوم كردن تخصصی و نیازها و امكانات و

 . باشد (السالم علیهم)بیت اهل علوم
 نقطة یک كرده خود صرف را ها متدین همت و وقت و ذهن كه سیاست، از دین جدایی شعار

 بار ها هد علم، از دین جدایی اهمیت و تأثیر. است علم از دین جدایی بزرگتر، بالی. است انحرافی
 وش،خام چراغ وبا سیاست، از دین جدایی شعار زیر غرب كه. است دین از سیاست جدایی از بیش

 د،باش علم از جدا كه دین. است علوم از یكی هم سیاست. است كرده عملی را علم از دین جدایی
 .نیست علم باشد، دین از جدا كه علمی و نیست دین

 و ندك می جدا عالم و علم از را دین واقعا یعنی است آن عنوان با متناسب درست جدایی این نتیجة
 .كند می خارج انسانیت و دین از را جامعه و مردم

 زا های پاکسازی بدن از سموم و مواد بیماریروش
كه  پفک، كنسروها، غذاهایی :ای مانندشیمیایی و كارخانه ،طبیعیغیر ،طیبغیرنخوردن غذاهای -۴

ای انهبندی شدة كارخهای بستهها، نوشیدنی، چای، قند، فست فودها، ساندویجدارند مواد نگهدارنده
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 و روغن مایع و جامد

خواب صحیح، حاالت روانی  ،گروه غذایی چهاررعایت قوانین كلی مانند اصالح مزاج، یبوست، -3
 صحیح، حجامت، روغن مالی، زالو انداختن، استفراغ، تنقیه و سایر قوانین عمومی كتاب حاضر

  ؛)خیلی مرده( خام و طبیعی به جای غذاهای پخته و مرده ،خوردن غذاهای زندهافزایش -3

  ؛هوای پاک-۰

 ی؛آب پاک و طبیع-8

 ؛هاشیمیایی مانند عطرها و اسانس چیزاز مصرف هر  یخوددار-۸

 ؛روزه و پرهیز از سیری ،خوریكم-1

  ؛اصالح ظروف-۶

انجام دستورات  -9سواک، خالل، وضو، غسل، تمیز بوم :های بهداشتی اسالم مانندرعایت توصیه .1
 ؛دین اسالم و رعایت حالل و حرام

پونه، گزنه،  :داروهای گیاهی مانندها هستند. البته موارد خیلی زیاد است ولی عمده موارد همین
ل را هر عس و آب شلغممخلوط پنیرک، عشوة، شلغم، عسل، نعنا، اسطوخدوس و... نیز مفیدند. مثالً 

افه توانید با اضگیاهان مذكور را هم میكردة دمقاشق میل نمایید، خیلی مفید است.  دوساعت دو 
دارو باعث  ی یک نوعراده كنید. استفادة تكراكردن چند قطره آبلیمو، تعدیل مزاج نمایید و استف

 شود پس تنوع را هم رعایت نمایید. اثر شدن آن میكم 
ترک غیرطیبات، حجامت، روغن مالی، رفع یبوست، اصالح مزاج، حتی اصالح خواب و مسائل 

  روانی و... بر پاكسازی بدن اثر شدید دارد.
 

 سموم از بدن ها و پاکسازی روشی برای درمان غالب بیماری
ای و با یک رژیم كامالً طبیعی و پاک كننده، بدن می توان در یک دورة حدود دو الی شش هفته

 ،عرق ،عفونت و عامل بیماری پاک كرد. در این دوره ممكن است كدورت ادرار ،را از هر سمّ
ت حرككه ناشی از  ،سردرد و ضعف پیش آید :ها یا عوارض مختصر مانندمدفوع و بدبویی این
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ها از بدن است. ولی این برنامه مخصوص افرادی های محكم شده و انباشتة بدن و خروج آنچرک
نسبی برخوردارند و كسانی كه بیماری خاص و شدید دارند باید زیر نظر یک  یاست كه از سالمت

ر بدن درصد( د 9۴خواری، این برنامه را انجام دهند. تقریباً همه مردم )بیش از طبیب متخصص خام
 خود دارای عفونت و سموم هستند.

ا آرامش و لذت ر ،سالمتی ،نشاط .آسا خواهد بودالعاده قوی، سریع، معجزهتأثیر این برنامه فوق
كیلو وزن شما را كاهش خواهد داد و خوشتیپ خواهید  پنجحدود  .دست خواهید آورده دوباره ب

 بدن قوی و سالم خواهید داشت.  ،شاداب ،شد. پوستی زیبا
عف سردرد و ض :در طول این دوره اصالً نباید غذای پخته میل نمایید و اگر عوارض مختصری مانند

 مشاهده شد، با استراحت و خوردن غذای مقوی، مشكل را حل نمایید. 
ز غیر ا غذاهای خام زیر را به اشكال مختلف با هم مخلوط كنید و ،هفته ششالی  دودر طول این 

 غذای خام چیز دیگری نخوردید. 
 هایها، مغزها، خشكبار، عسل، خرما، روغن و خود زیتون و كنجد، انواع جوانهها، سبزیانواع میوه

خام  نتواجات و همه غذاهایی كه میحبوبات )گندم، جو، عدس، نخود، لوبیا، ماش و...( سیفی
 ها را مخلوط كنید و میل نمایید.نبه طرق مختلف، ایجزء برنامه هستند.  ،مصرف كرد

در  بخش روش تهیه چند غدا وداروی مهم در  خامخواریبرخی دستورات  تهیه غذاهای مناسب 
 فصل اصالح تغذیه آمده است.

  ف برای خامخواری:مثالی برای نحوه تركیب مواد مختل

نوع كلم از  ؛ چندعدد یکهویج ؛ عدد سیب دوحدود  ؛گرم 3۴۴سبزیجات مختلف  ؛عدد ۴پیاز 
 ۰ ؛گرم )نخود، گندم، ماش، عدس، لوبیا و...( 8۴ها هر كدام هر كدام به مقدار دلخواه؛ انواع جوانه

روغن زیتون  ؛كمی آب لیموترش تازه ؛گرم 3۴كنجد خام  ؛گرم 8۴مویز  ؛عدد پنجمغز از هر كدام 
 و پودر دارچین.نمک ؛ كمی چند قاشق

و بعد همه مواد را مخلوط  را بكوبیدكنجد و مویز  ،هاجوانه ؛دهمه مواد درشت را رنده یا ریز كنی
توانید برای سیر شدن چند عدد خرما یا نان طبیعی كه درست كردید میل نمایید. می ؛بخوریدو نمایید 
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زیجات نیز جات و سبای و سایر میوهتوانید تركیب را تغییر دهید و از كرفس و سیر، فلفل دلمهمی
  استفاده نمایید.

 و غزهام ،هامیوه ،خشكبار :های خام مانندتوانید از سایر خوراكیها اگر گرسنه شدید میبین وعده
یاهان توانید از پودر گهفته اصالً نباید غذای پخته بخورید. می دونان طبیعی میل نمایید. در این 

م باشد. راكنده و نامنظالبته باید در حجم خیلی كم، پدارویی برای اصالح مزاج غذاها استفاه كنید. 
قیات توانید از عرمدفوع طبیعی است. در صورت تمایل می ، ادرار ودفع مواد بدبو و كدر از پوست

گیاهی نیز برای تعدیل مزاج غذاها استفاده كنید. بر همه مردم الزم است یک دوره به برنامه پاكسازی 
 بدن عمل نمایند.

تواند توانید برنامه را ادامه دهید كه این روش حتی میمی ،شدهفته درمان ن دواگر بیماری شما در این 
 چهلهای های العالج را درمان كند. البته اگر بیماری شما خیلی شدید نیست دورهسرطان و بیماری

روز كمی گوشت را به صورت كباب میل نمایید. زیرا در روایات  چهلروزه را عمل نمایید و بعد از 
 هچهل روز حتی اگر الزم باشد قرض كنید و گوشت بخرید و پرداخت قرض را ب ه در هرآمده ك

 .رساند()یعنی انشاء اهلل خداوند می .عهدة خداوند بگذارید
ریزی كنید كه غذای خام در برنامه غذایی شما بیشتر از سابق بعد از اتمام دوره نیز طوری برنامه

روز  هلچولی گوشت را تا  ؛شستندكه سبزی نبود نمی ایبر سر هر سفره (لیه السالم)عشود.امام رضا
 .توان نخوردمی

 است. نان و سبزی و پنیر و گردو مفید ،نان و خربزه ،نان و خرما ،نان و انگور
ا، آب ههای سكنجبین، شربت عسل و بادام و انواع آب میوهاز انواع شربتتوانید میدر طول دوره 

حتماً باید در  .ه نمایید. البته الزم است آب خالی نیز مصرف شودهای طبیعی استفادنیدسبزی و نوشی
طول دوره مواد غذایی بیش از حد معمول جویده شوند تا معده دچار مشكل نشود. چون غذای خام 

سیاهدانه+آویشن+نمک را )در حجم مساوی(بكوبید وبجای نمک از این تر است. برای معده سنگین
 تركیب استفاده كنید.

 (عدد از مغزها + چند عدد خشكبار + چند عدد میوه 3۴توانید مثالً حدود )ها میی وعدهبرای برخ
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میل نمایید. )یا چند عدد خرما + چند عدد میوه + كمی ساالد( یا )فقط ساالد + نان طبیعی( یا )نیم 
 ل نمایید.می ،مرباها( ها +ها + ساالد( یا )انواع جوانهكیلو میوة طبیعی مانند انگور + نان( یا )انواع جوانه

 پشت سر هم پرهیز كنید و تنوع غذایی داشته باشید.  هاز تكرار یک نوع غذا در چند وعد
ها را نیز به صورت جات و تخمادویه ،ی )پودر شده(ئگیاهان دارو ،های گیاهیتوانید انواع عرقمی

های غذایی اضافه كنید. از مصرف زیاد و پشت سر هم وعده به خیلی كم و پراكنده و متناسب با نیاز
 كه برای درمان الزم باشد. یک نوع دارو و عرق باید خودداری كرد مگر این

ای در طول این دوره به هیچ وجه نباید مواد آرایشی شیمیایی، عطریات شیمیایی، غذاهای كارخانه
مصرف شود. چون اگر كمی مواد سمی  ،تها و غذاهای مضری كه ممنوع اسو مصنوعی، ساندویج

. البته داروهای بیماری خاص در صورت تجویز تشداخواهد  باالییبه بدن برسد به سرعت جذب 
ف دارو مصربا اجازة طبیب و در صورت امكان، الزم است مصرف شود ولی اگر بتوانید  طبیب

 بهتر است.  ،كنیدن
 دفع سموم از بدن ها ورژیم دیگری برای سالمتی از غالب بیماری

 ،هسرك :های ترش مانندحتماً از طعم دهنده .معمولی بدون گوشت میل كنید یهاروز اول را آش سه
 ها طبیعی و خانگی باشد. استفاده شود و حتماً باید این ترش كننده آبلیمو یا آبغوره

ر درا  + سنا( گل سرخ )گرمده كمی مواد مسهل مصرف نمایید، كه اسهال كنید. حدود  چهارمروز 
  كند.یو حتی مرگ را دفع م كه فواید خیلی زیادی دارد.ویكباره میل كنید.كنید  یک لیوان آب دم

دوباره مسهل مصرف  هشتمش همراه با كمی ترشیجات طبیعی و روز آ دوباره 1تا روز  8از روز 
 نمایید. 

از مسهل دیگری مانند حدود  توانیدمسهل مصرف نمایید. می ۴3ش و روز آ دوباره ۴۴ات9از روز  
 گرم برگ بید را دم كرده و بعد شیرین كنید و مصرف نمایید.  8۴

جات، جات، سبزیتوانید برنج، نان و سایر غذاهای كامالً طبیعی و خام مانند میوهدر طول این مدت می
رما خ، مغزها و خشكبار )بدون گوگرد(، عسل، )البته اكثر سیفی جات بشدت سمی اند(جاتسیفی

یب و های طها نیز حتماً باید روغنروغن .البته این مواد به هیچ وجه نباید پخته شوند .میل نمایید
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ای و طبیعی مانند زیتون، كنجد، دنبه، پی گاو، روغن حیوانی باشد و به هیچ وجه غذاهای كارخانه
 فاده كنید. ها استینشیمیایی مصرف نكنید و نباید عطر شیمیایی، لوازم آرایش شیمیایی و مانند ا

ادرار و مدفوع دفع خواهد شد كه طبیعی است. البته  ،در این مدت مواد بدبو و كدر از پوست
  ود.داروهای بیماری خاص الزم است مصرف ش
 چند داروی گیاهی ضد عفونت دیگر 

اساژ م كردنی، دود كردن، مالیدن به بدن وتوانید گیاهان دارویی زیر را به صورت عرقیات، دممی
كیست با این داروها درمان  بیماریاستفاده نمایید. حتی  آنها،ها، حمام كردن در آب دادن با این
 شده است.

 مستند چند ماجرای جالب و
خانمی از شدت عفونت در حال مرگ بودبا این ضد عفونت ها درمان شد.از این نمونه ها فراوان 

و انگشتش، قطع شد. جراح محترم گفت  اتفاق افتاده است. شخصی در یک حادثه، كف دست
دست سیاه خواهد شد. و سند محضری برای سلب مسولیت گرفت. آن شخص در بیمارستان فقط 

خورد. مانند سیب، سركه انگبین، خرما و عسل وحشی و... با های ضد عفونت میغذاها و نوشیدنی
از ولین بار پانسمان دست را باینكه عمل سنگین چند ساعته داشت. هنگامی كه بعد از عمل برای ا

كردند زخم به آن بزرگی، حتی یک قطره ترشح نداشت. انگار پانسمان یک پارچه خشک بود می
 كه روی دست گذاشته بودند. از شدت تاثیر داروهای طبیعی، بسیار تعجب كرده بودند.

بات، از غیر طیشیرین بیان، بومادران، لیمو، كاكوتی، مرزنجوش، آبغوره، سركه، پیاز، پرهیز 
هوای پاک و طبیعی، خاكشیر، جلبک، روغن مالی و ماساژ )با هم(، انس با ، خارخاسک، خارشتر

 البالغه و معنویات، نماز شب، همیشه با وضو بودن، رعایت حالل و حرام، عرق كردن.نهج ،قرآن
مفید، روی در مصرف برای هر داروی گیاهی و هر غذای تكرار مصرف و زیادهنکته عمومی: 

شود. پس اوالً باید داروها را موجب از بین رفتن اثر آن و گاهی موجب ضرر و بیماری جدید می
روی كرد. تنقیه، اسهال، قی و را مصرف كرد و نباید زیادهبخش د و هر روز یک نیچند قسمت ك
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-تهای عفوننیز جزء روشفعالیت بدنی ورزشی منجر به عرق ، شنا در آب پاک، عمدی استفراغ
بار در ماه، تنقیة سبک كنند و یک بار استفراغ عمدی كنند. و  3همة مردم می توانند  زدایی است.

روز، آب گرم بخورید و تند روی كنند تا بدن عرق كند. این چند مورد، اگر خوب اجرا  3هفته ای 
 شود، حتی می تواند بیماری العالج درمان كنند.

 



 

 

 
 
 
 
 

 هشتمفصل          
 

 قوانین              
 نکات مهم و                        
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  قوانین و نکات مهم:  هشتمفصل 
 

 شفا از خداست
 542شفا از خداست )یكتا(

 و گویدرا بخود  درد به طبیب  تضمین درمان ،نشان دهنده جهل طبیب است .این كه كسی بیاید
 است. بیبطاین ،نشان دهنده جهل  دبهبود می یاب كه حتمادوتضمین كن درابگوی رمانشهم د طبیب

 «.عنداهلل والشفاء الدواءعندنا»چرا؟ چون 
می دهد به  فرمایند:گاهی وقت ها خدادستوراز حضرت آیت اهلل مروارید نقل شده است كه می 

 نخواهد تاخدا «اال اهلل الموثرفی الوجود»به بدن بیمارمنتقل نكن. داروكه خواص خودت را
وسط آتش سالم نگه می  در كه حضرت ابراهیم )ع(را همان خدایی «االباهلل الحول والقوه»نمیشود.

همان خدایی  خودش سالم نگه می دارد؛تنورخانه  در همان خدایی كه حضرت موسی )ع(را دارد؛
 ی )ع(ردقوم موس همان خدایی كه سلب سببیت می كند ازآب و كه سلب سببیت می كند ازآتش ؛

 شخصی بماند. بیماری در عمل نكند و همان خداگاهی صالح میداند یک دارو می شود؛
 هرچه دارو د وپیدامی كنقوی قدیم مشكل اسهال  اطبای خیلی شهید دستغیب نقل میكند كه یكی از

 این همه مهارتی كه درطب داری گیرد.شاگردانش طعنه می زنندكه با نتیجه نمی مصرف می كند
 مقداركمی خمره ای می آورند میدهد دستور نمی توانی درمان كنی! یک اسهال به این سادگی را

                                                           
 ۴۴۴طب نجاتبخش ص 8۰3
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مره رابشكنید.وقتی خخمره  میگوید ازآب بوده است بعد داخل خمره ای كه پر میریزد گردی را از
گردی كه داخل آب ریخته بودند آب داخل خمره تبدیل  میشكنندمی بینند دراثرآن یک مقدار را

 همان اسهال از با این گردخوردم خوب نشدم وآخر من از می گوید به سیمان ومحكم شده است.
 دنیا می رود.

است كه  داشته «كولیت روده»بوعلی سینا با تمام مهارت هایی كه درطب داشته است نقل می كنند
 است . خدا میخواهد بفهماند كه همه كاره من هستم. ن پذیردرما

درجامعه ماترک امربه معروف ونهی  این است كه یكی ازریشه های بیماری ها مطلب مهم دیگر
 ازمنكراست .مخصوصادرباب حجاب.

ه دین ك از مقدار هر كرده است. زیاد این بیماریها را منكرترک شده است و امربه معروف ونهی از
نهی  زیاد متاسفانه خانم ها در مورد حجاب ، می شود. بیماری های جسمی وروانی زیاد تعطیل بشود

 منكر ندارند. از
 ریشه و مبدأ طب

اءهبط آدم من الجنة ، وعرفه علم كل شى ء، فكان مما عرفه النجوم  -تبارک وتعالى  -ان اهلل "
 . "والطب

آورد و او را از آگاهى به همه چیز، برخوردار ساخت. نجوم و  درا از بهشت ، فروخداوند، آدم 
 8۰3پزشكى ، از جمله چیزهایى بود كه خداوند، وى را از آنها آگاه كرد.

فرج المهموم :در نامه ابواسحاق طرطوسى به عبداهلل بن مالک درباره شناخت سرچشمه دانش ، چنین 
شت فرو فرستاد و او را از دانش  همه چیز آگاه ساخت . از جمله دیده ام : خداوند، آدم را از به

 چیزهایى كه خداوند، وى را از آنها آگاه ساخت ، نجوم و طب 
 یادر حدیث دیگر داریم:8۰۰بود.

                                                           
 ۸ح3۰رک ص   8۰3
 33فرج المهموم ص   8۰۰



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  181 

پرسید: این دانش براى تو از كجا حاصل از امام صادق)ع(هندى  طبیب بزرگدر این هنگام ، ...
 آمده است ؟

پدرانم ، از پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم (، از جبرئیل )علیه السالم (، از فرمود: آن را از 
یا   8۰8، یعنى همو كه تنهاست و جان ها را آفریده ، فرا گرفته ام .-جل جالله  -پروردگار جهانیان 

 .   پیامبر میفرماید:طبی یعنی طب من
 با دوستان محقق طب اسالمی در قم و..مهم سخنی  

میتواند نیمی از درمان در طب اسالمی  وتغذیه وخون استاد خیراندیش پرسیدم آیا اصالح مزاج از 
رخی از اطبا است.حتی بمین موارد درمان هف تاهشتاد درصد سنتی باشد؟گفتند خیلی بیشتر از نص

،طب سنتی را طب اخالطی می نامند.بنده از نزدیک نسخه نویسی حكیم خیراندیش را برای بیماری 
اصالح ،های العالج دیده ام.تقریبا هفتاد درصد وشاید بیشتر نسخه ها همان اصالح مزاج بدن وعضو

اده بادرمان سبسیار ماهرانه خلط را استاد  در این است كه استادمهارت است.اما  خون واصالح تغذیه
 از هرعضوی تخلیه میكنند.

اسا درمان میكند.اگراصالح خون واصالح  امااین مهارت نیاز به مدتها تمرین دارد.ولی واقعا معجزه
تغذیه واصالح گوارش  را همراه با چند دارو از داروهای قوی اسالمی)كه استاد تبریزیان اكثرشان 
را تولید كرده اند( واسباب معنوی روانی را نیز به نسخه اضافه كنید. به یقین میتوان گفت اگر قرار 

 .را طی چند ماه وبه تدریج اجرا كنید اصالحاتشود.البته این باد بیمار درمان شود با اینها درمان می

بنده از آغاز این دوره طبی در قم تجربیاتی به دست آورده ام.كه به نظر حقیر هركس به این تجربیات 
كی از آن یرا میانبرد میكند.)شایدتا نود درصد(كند حقیقتا بیش از نصف راه  اعتماد و اعتقاد

 تجارب موضوع باالست.
رنامه كالسهای طبی قم حقیقتا یک حركت جهانی است عنایات وهدایت ها  والطاف الهی را به ب

 یم واز دوستان نیز شنیده ام.طوری كه قلب از هیچ مانعی نمیترسد.گویی یقینیتعداد زیاد دیده ا
واین مقصد بسیار عظیم تر از مطلوب خواهد رسید.وم كه اینكار به مقصد یدار محسوس ودایمی

                                                           
 99علل الشرایع ص   8۰8
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برای اینكه بتوانیدنسخه نویسی كنید رعایت این چندنكته خیلی به شماكمک ب عادی خواهدبود.اسبا
 میكند.

ونكته بسیار ویژه:اول:بنده از نزدیک نسخه نویسی استادخیراندیش،تبریزیان،باقری،بنی هاشمی  د
می  اساتیدكلی هزینه وصرف وقت برای ویزیت پیش این  و..را دیده ام.بیمار از مرزهای ایران با

آید.درحالی كه این اساتید در اكثرموارد همان نسخه هایی كه در این مجموعه آمده است را تجویز 
 كنند.حتی گاهی نسخه ای ناقص تر از متن این كتاب را می دهند. می

 د نسخه ها رافقط میخواهن دوم: بنده در میان دوستان كسانی را می شناسم كه متكی به متن نیستند.و
مار بی و ترسند از درمان میند وهنگام مراجعه بیمار چون اطالعات ذهنی آنها ناقص است حفظ كن

بنده روش نسخه نویسی به روش ارجاع را به شما پیشنهاد میكنم.با این روش تا  اما كنند. را رد می
درصد كار آسان میشود.در این روش شما فهرست بیماری ها را مسلط میشوید وبعداز شرح  ۶۴

 دیگر: هنكتچندی خوب به متن نسخه نگاه میكنید وبعد به بیمار نسخه می دهید. اماحالگیر
تصمیم بگیرید واراده كنید كه حتمابیمار را رمان كنید.گاهی طبیب بیمار را جدی -۴

 سرپایی چیزی می گوید.نمیگیرد.
 حتما برای بیمار وقت بگذاید. -3
 .ازنسخه دادن بدون شرح حالگیری دقیق بپرهیزید -3
یكی از مبتدی ها برای تهوع زنجفیل تجویز مثالبدون معاینه ومشاهده وتلفنی نسخه ندهید.-۰

 كرد.ولی بیمارفشار داشت كه خطرناک وحتی كشنده است.
 دوستان مبتدی از نسخه دادن به زنان حامله وپیر هاونوزادان بپرهیزید. -8
نظام كاردگی وبی نظمی بپرهیزید.با اینحتما برای معاینه یک روز هفته را مشخص كنید واز پراكن-۸

بیمار  بعد ازمدتی خسته میشویداالزندگی شما به هم نمیریزد.ودرمان نیز موفق تر وآسانتر میشود.و
 هم درمان نمی شود.

بغیر از بیماران زمین گیر شده واورژانسی شما به بالین بیمار نروید.چون به نسخه شما عمل  -1
 .مگر اینكه اعتبار شما نزد مخاطب باال باشد.نمیكنند.ودرمان هم نمیشوند
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عدد دارو بدهید.چون 3در تجویز داروهای استادتبریزیان زیاده روی نكنید.برای هر بیمار حدود -۶
ا وحتما قبل از این داروهقوی هستند وهر بدنی تحمل داروی قوی ندارد. ی استاد بسیار موثروداروها

غالبا درآموزه های استادخیراندیش و.. آمده است تجویز كنید اصالح تغذیه ومزاج وخون و..راكه 
 وبعد از این داروها بدهید.

توصیه های عمومی ومشترک را قبال بصورت كامل تایپ وتكثیر كنید وبه هربیمار بدهید.مانند -9
پرهیزها،یبوست،مزاج،توصیه های قبل وبعداز حجامت وزالو وفصد و..بااین كار وقت نسخه نویسی 

 نصف میشود .ودر عین حال نسخه شما كامل تر نیز میشود.شما 
شافی وپایان نسخه تاریخ مراجعه بعدی را بنویسید.تاریخ مراجعه خیلی لحتما باالی نسخه هوا -۴۴

 مهم است.اتمام مراجعه زمانی است كه بیمار خوب شده یا طبیب از درمان درمانده است.
 پرهیزید.ازتوضیح بیش از حد یاسكوت بیش از حد ب-۴۴

 ویک نكته حیاتی:
بدون تعارف وصادقانه نكته ای عرض میكنم كه نتنها مسیر طبابت رابسیار كوتاه میكند بلكه طب 
اسالمی را از انحراف مانع میشود وقطعا طب اسالمی واطبای آینده را تكمیل تر وقوی تر از اساتید 

 فعلی میكند.
 ریزیان هردو عالی وبسیار درمانگراست.ولی دروآن این است كه سبک استاد خیراندیش واستاد تب

عین اینكه تشابه زیادی دارند امانسبت به هم تفاوت ها وامتیازاتی نیز دارند.ودر عین حال هردو نسبت 
به طب كامل اسالمی نقص های مختصری دارند.البته باوجود این نقایص مختصر بهترین روشهای 

روش مكمل هم هستند.نه مخالف هم.هرطبیب ومحقق درمان وپیشگیری بیماری ها هستند.این دو 
طب بتواند این دو روش را بیاموزد بهترین درمانگران آینده خواهد بود.متاسفانه عده ای تنگ نظر 
كه باعینكی شبه داعش وخوارج به طب وعلوم اسالمی از جمله طب نگاه میكنند وگروه دیگر كه 

ان به طب می نگرند این دو جریان طبی را در خالف به سبک التقاطی ها وروشن فكران غربزده مسلم
جهت هم تبیین میكنند.وهمدیگر را نفی میكنند.كه هردو اشتباه است.هردو جریان 

 طبی)استادخیراندیش واستادتبریزیان(اسالمی هستند.
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عا كرده د الفاظ بزرگ همدیگر را تایید و بنده با دوگوش خود بارها از هردو استاد شنیده ام كه با
یا تضعیف این دو جریان طب اسالمی شود به اسالم ضرر  تفرقه و هركس موجب اختالف و اندو

 دخداوند پاسخ گو باشد. باید نز زده است و
خواهران بزرگوار كه در این دو كالس مشغول تحقیق در طب اسالمی هستید.قطعا آرزوی  برادران و

 می(است.اما باید از دخالت هوای نفس وجهانی شدن علوم اسالمی)ازجمله طب اسال همه ما احیا و
پول پرستی و..مراقبت كنیم.ما باید با هم مانند برادر وخواهری دلسوز  جن و پیروی از شیاطین انس و

وخیر خواه برخورد كنیم.باتقویت اخالص وكم كردن از انگیزه های مادی ورفع سوء ظن وقضاوت 
احیا وجهانی كنیم.این اتفاق قطعا به زودی خواهد یک طرفه وعفو ومدارا نسبت به هم ،طب اسالم را 

افتاد.وقطعا از زمینه سازی های بسیار بزرگ برای تشكیل تمدن جهانی اسالم وظهور موال صاحب 
 .الزمان )عج(احیای طب اسالمی است.انشاءاهلل

 برنامه جامع غذایی روش تنظیم
 : روش عملی استفاده از كتاب حاضر و اصالح جامع برنامه غذایی

های مختلف كه عموم مردم ممكن ها و عوامل اصلی بیماریدر این كتاب سعی شده است ریشه
ا هها ضروری است آورده شود، یعنی قوانینی كه بدون آنها مبتال شوند و اصالح آناست به آن

شود. قوانین این كتاب را همه افراد )سالم یا مریض، كوچک یا بزرگ، مرد یا سالمتی حاصل نمی
 ه باشند. ای و اساسی انجام دادزن( حتماً باید رعایت كنند تا یک پیشگیری بزرگ و یک درمان ریشه

اید جامع باشد. ب اما برنامه برید.اگر فقط به یک توصیه عمل نمایید، به اندازه یک توصیه فایده می
ولی اگریكی از دستورات این كتاب را رعایت كنید باز هم مفید است یعنی اگر كسی نتوانست همه 

 قوانین را عمل كند نباید ناامید شود و حتی عمل به یک توصیه بازهم مفید است. 

نظیم روانی و برنامه غذایی را برای ت ،خواهیم یک سری عادات غذایی، عادات روحی مثالً می
یی این برنامه و روش غذانكات زیرا را مد نظر داشته باشیم. همه سالمتی خود انتخاب كنیم. باید 

 باید همه آثار و فواید زیر را به صورت جامع و یكجا داشته باشد.

مانند سرطان، صرع، جنون، روحی ، جسمی ها از ابتال به همه بیماریمهمترین اصل این است كه 
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رد كند. عالوه بر این مو و درمان پیشگیری ،قند، چربی و هزاران بیماری دیگر ، میگرن،msجذام، 
 باید موارد زیر را نیز لحاظ كرد:

 اوالً باید متناسب با مزاج ما باشد. یعنی مانع غلبه شدید مزاج شود.  .۴
 .یمكنوخالصه صالح باید خون ما را تمیز و سالم و به اندازه  .3

 ادرار و مدفوع و... را صحیح و سالم كند. دستگاه گوارش و دفع مواد زاید  .3

چربی( به  و نشاسته ،قند ست )ویتامین، پروتئین،ا مورد نیاز بدن ماكه گروه مواد غذایی  چهاراز  .۰
 اندازه كافی تأمین شود )نه كم و نه زیاد( 

 روانی و فكری ما را تنظیم كند.  ،حاالت روحی .8

 ر مضر، مصرف شود. یهای مفید و غروغن .۸

 نحوه پختن غذا و شیوه تركیب مواد غذایی صحیح باشد.  ،غذاظروف  .1

 . كندتنظیم  را خواب ما .۶

باشد و از طرف دیگر حركت و سكون ما، درمانگر و  حركت و سكون ماغذا باید متناسب با  .9
 .صحیح باشد

 كند.متناسب با نیاز ما را وزن ما و مواد تشكیل دهنده بدن ما  .۴۴

 . كند ، حفظرا سالمت تک تک اعضای بدن .۴۴

 . كنددرمان را های جسمی و روحی ما بیماری .۴3

 قوه بدن ما در تعادل باشند و عقل حاكم بر سه قوه دیگر باشد.  چهار .۴3

 زا پاک شود. مواد مضر و عفونت ،از سموم را بدن ما  .۴۰

عایت رنیز باید كتب طبی و داروهای گیاهی  ،عطاری،طبیب  ،نحوه صحیح استفاده از طب  .۴8
 شود. 

 . رعایت شوددانش سالمتی  و مشترک  ایی، ضروری، عمومی و ریشهقوانین اصل .۴۸

 غذا صحیح باشد. و تركیب مصرف و نحوه حجم، زمان  .۴1

 نكات ضروری و غیر ضروری را بدانیم و عمل كنیم.  ،ها اولویت ،فروع ،اصول  .۴۶
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 . ، زمان، نحوه و اندازه مصرف دارو و استفاده از طبیب را بدانیمهای درمانیشیوه .۴9

 ویم. ها بشاین غذا و دارو بر آثار غیر جسمی غذا و عادات غذایی را بدانیم و مانع تأثیر منفی .3۴

 ها را بشناسیم و مصرف كنیم. پرفایده و فواید آنخاص و غذاهای  .3۴

 ضررهای غذاها و عادات غذایی مختلف را بدانیم و رعایت كنیم.  .33

 نیم. نحوه برخورد با بیمار و بیماری را بدانیم و اعمال ك .33

 ها را بشناسیم و استفاده نماییم. های معنوی و آثار آندرمان .3۰

 طبیعی و پاک استفاده كنیم. ،از غذاهای طیب .38

یمنی و اگوارش ، های مختلف و مهم بدن مانند سیستم سیستماعضای رئیسه)مغز و كبدو...(  .3۸
 را با غذاها سالم نگه داریم.اعصاب و... 

 ، سالم ، قوی و نورانی را با غذا و دارو ایجاد كنیم.باید زمینه تولید فرزندانی پاک  .31

 و سایر موارد... مانند وراثت .3۶

شد اگر ن ،اعمال و افكار درمانی نكته مهم این است كه همه اینكارها را باید با غذا و عادات غذایی
با داروی گیاهی و در مرحله آخر با داروی شیمیایی انجام دهیم. همه تالش ما این است كه با رعایت 

و با همان غذاها و كارهای عادی و ای سالمت بدن حفظ شود یک سری قوانین ضروری و ریشه
 از به دارویكه نیبدون آنخوریم وانجام می دهیم  بدون هزینه اضافی و غیرمضر ،كه هر روزه می

 . انشاء اهللكنیم ، سالمت جسم ، روح و روان تأمینگیاهی و درمان باشد

بینید كه برای حفظ سالمتی بدن باید نكات زیادی رعایت شود كه اصالح غذا و عادات پس می
ریشه و اساس سالمتی است و بدون ، روانی ،های روحی درمان بیماری و اعمال و افكار وغذایی 

وانین عمل به این قها امكان ندارد فردی سالم باشد، حتی اگر همه پزشكان عالم جمع شوند بدون این
 توان سالمتی را تأمین كرد. نمی ،

حكما و اطبای سنتی نیز بر همین .« غذای تو باید دوای تو باشد»فرماید: می )علیه السالم(امام صادق
دون اند كه ببسیاری از حكمای ما بر این عقیده ابوعلی سینا و ،زكریای رازیاند محمدبنعقیده

 :اندشود یا ناقص و همراه با عوارض خواهد بود. حتی برخی گفتهاصالح غذا، درمان یا حاصل نمی
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 درمان بدون اصالح غذا، حتی ممكن است بیمار را هالک كند. 
كه با رعایت دستورات طبی  اندو بزرگان دین ما در احادیث مختلف وعده داده )علیهم السالم(هدی ائمه

نیاز شویم البته این كار باید قبل از تشكیل نطفه شروع شود و هر چه دیرتر اسالم از طبیب و طب بی
شروع شود احتمال بیماری وجود دارد. ولی حتی اگر بیمار هستید، با اجرای این قوانین كلی تا حد 

تأمین خواهد شد و كار شما بسیار آسان سالمتی شما  (های العالجحتی در بیماری)بسیار زیادی 
 شود. می

كه همه این،انشاء اهلل یک عمر نویسنده و همكاران را دعا خواهید كرد ولی یک شرط دارد و آن 
مطالب را به طور كامل بفهمید )ولو با تكرار و مطالعه( و كامل عمل كنید )البته همراه با نشاط و 

 املك( اگر به یكی از اصول عمل نكنید نتیجه اصالح كنیدبه تدریج گیری شدید وپرهیز از سخت
و از طرفی حتی یک قانون همان یک مورد عامل و ریشه بیماری شود.ممكن است گیرید، زیرا نمی

 را عمل كنید به همان اندازه ازفواید آن بهره مند می شوید.
ا انتخاب مزاج یک غذایی ر تغییر باید تدریجی و طی حداقل چند ماه صورت بگیرد مثالً برای اصالح

شود یا مثالً برای خون سازی چند غذا را كنید ولی همان غذا باعث یک یا چند مشكل دیگر میمی
ری البته با رعایت اصل كم خوشود.كنید و همان باعث مشكل در جای دیگر میبه برنامه اضافه می

  اهد بود.و عدم افراط و تفریط،حتی اگر اشتباه كنید، عوارض خیلی كم خو
كه تا زمانی كه این كتاب را به طور كامل مطالعه نكردید و كامل مسلط نشدید به مطلب دیگر این

 البته  قوانین كامالً مسلم را می توانید عمل كنید.آن عمل نكنید ریزه كاریهای
خورد، بعد از مدتی بیمار شد، نزدیک بود سكته كند، فردی برای اصالح مزاج فقط گرمیجات می

ضعف اعصاب گرفت، فردی برای قوی شدن ،خورد ها زیاد دوغ میشب،فردی برای تنظیم خواب 
ی و ترش ،خورد، میگرن گرفت، فردی برای كاهش سردی بدنزیاد تخم مرغ و سیب زمینی می

خورد، به شدت ضعف حافظه گرفت، فردی برای كاهش رطوبت بدن، آب خیلی سردیجات نمی
 كند و...()البته آب زیاد نیز كلیه را بیمار می هایش كالً از بین برود،خورد، نزدیک بود كلیهكم می

خورد، به شدت سر درد و ضعف اعصاب گرفت، فردی برای افزایش خون هر روز آب زرشک می
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خیار زیاد خورد، به دلیل غلبه شدید سردی مزاج، ضعف اعصاب و میگرن زیاد،فردی به دلیل عالقه 
م و افتادها مرده بودم و به این روز نمیگفت كاش همان روزو... گرفت، طوری كه فرد مذكور می

ذایی، به ات غها دكتر، با طب سنتی دوباره سالم شد. البته اگر اصالح غذا و عادبعد از مراجعه به ده
طور جامع باشد، یعنی همه عوارض و آثار مثبت و منفی غذا در نظر گرفته شود، نتیجه عالی خواهد 

 بود و اصالح غذا و عادات غذایی فوق العاده ضروری است.
 موارد بسیار است پس حتماً الزم است كه: 

الح ه تدریج شروع به اصمسلط شوید و بعد بتاحدی را به مطالعه نمایید و  )جلد اول(كتاب حاضر
های روحی و روانی و جسمی خودتان نمایید و هیچ كامل برنامه و عادات غذایی و درمان بیماری

و بعد از  فهمد كه بیمار شودو قیمت واقعی مطالب این كتاب را كسی می. اصلی را تعطیل نفرمایید
 سالم شود.  ،هایی مانند این كتابها رنج و سختی، با عمل به قوانین كتابمدت

ها میلیارد بدهم و این اطالعات را داشته بعد از بیماری حاضر بودم ده نقل می كرد:یكی از بیماران 
هر مصیبتی  ست و الغیر وا دست اوه باشم. امید است شما به اینجا نرسید و البته كه بیماری و شفا هم ب

 ست. ا رسد ناشی از حاالت نفسانی خود مابر ما می
درصد 9۴بیش از  )جهت كاهش هزینه چاپ بوده است( ها ذكر نشدهدیثی كه سند آنغالب احا
نیز  یدیثنرم افزارهای حدر است. البته  برگرفته شدها طب االئمه یكتاب احادیث پزشكی  روایات از

 قابل مالحظه است. 
د، بعد از شاگر كسی به قوانین این كتاب عمل كند، خیلی بعید است كه بیمار شود و اگر بیمار با

های ریشه جلد شود. انشااهلل. چون در اینشود یا به شدت اصالح میمدتی، بیماری او برطرف می
های عمومی و مشترک كه هر انسانی باید رعایت كند آورده شده و سعی شده با ها و درمانبیماری

ورت همه و البته به ص ترین افراط و تفریطترین استفاده از داروی گیاهی و با كمهمان غذا و با كم
 ها پیشگیری و درمان شود. جانبه از بیماری

اء را تجربه های اطبام. و در عمل آثار توصیهمطالعه كردهی كتاب طبهای چندین طبیب و بنده توصیه
های تخصصی البته كتاب. مطالب این كتاب بسیار مفید استام، برای استفاده عملی عموم مردم كرده
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متناسب با نیاز و استعداد عموم و قابل استفاده برای  غالبا ب هم موجود می باشد، اما تر از این كتا
نند كه فقط با غذا بخواهند كار را اصالح ككه جامع و بدون افراط و تفریط و اینعموم نیستند. یا این

 نیستند و...
 در کالم معصومین)ع( اهمیت دانش سالمتی

 ای هم نیستامروز دغدغه من حتی انرژی هسته»فرمایند: مقام معظم رهبری می
من احیای طب اسالمی ایرانی  قلبی های دغدغهاز چون از بیرون آمده است 

 «.به آن بپردازیداست
چون  یتهیچ سالم چون جستن سالمتی است و نه یبدان كه نه هیچ دانش»: فرمودند )علیه السالم(امام باقر

 8۰۸.«سالمت دل
گونه است: دانش دین و دانش  دودانش بر »: انددر این باره فرموده علیه و آله و سلم()صلی اهلل اكرم پیامبر

  8۰1«.هابدن
بیبی بود كه ط )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر»: فرمودند )صلی اهلل علیه و آله و سلم(در توصیف پیامبر )علیه السالم(علی

آنجا  در و دانها درست بر جایی كه بایسته بود، میبرد، مرهم ردر طبابت، خود را بر بالین بیماران می
فروغ، های بیرساند كه نیازمندش بود، دلنشاند. او این همه را بدانجا میكه الزم بود داغ می

شتگی های سرگخبری و جایگاههای بیهای ناگویا با درمان خویش، منزلگاههای ناشنوا و زبانگوش
 8۰۶«.جستانسان را می

تر از دستی است، سختها تنگیكی از گرفتاری»: فرمودند )علیه السالم(علیگر حضرت در فرازی دی
ها توانمندی مالی است از آن هم بیماری دل است، یكی از نعمت تر است و سخت بیماری جسم آن

 8۰9.«و برتر از آن سالمتی تن است و بهتر از آن نیز تقوای دل است

                                                           
 .1، ص ۴. احادیث پزشكی، ج8۰۸

 . همان.8۰1

 ۴۴۶نهج البالغه خطبه .  8۰۶
 .3۰، ج ۴۰۸. طوسی، ص  8۰9
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دانش سالمتی را خداوند از طریق وحی نازل كرده است و دستورات طبی از طریق وحی بر پیامبران  »
   .«شده استنازل می

 باید فكر كنیم. طب آنقدر مهم است كه خداوند متعال، آن را وحی نموده است.
 هزاران  )علیهم السالم(هدیائمه و  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(در اهمیت طب اسالمی همین بس كه رسول اكرم

ل این چند هزار بار را برای عم )علیهم السالم(اند. آیا ائمهطبی را به مردم بیان كرده بار جمالت دستورات
ن برای اند؟ آیا جا ندارد مؤمنیتفاوتی مردم به طب اسالمی بیان فرمودهنكردن و تحقیق نكردن و بی

یقیناً كسی كه طب اسالمی را كامل نشناسد، ( وقت بگذارند؟ )حداقلكسب مسلمات این دانش 
 اسالم را هم كامل نشناخته است. 

ه درمانی كخداوند دردی و بیماری را نازل نكرده مگر این»: فرمودند )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اكرم
  88۴.«برای آن قرار داده است

ها را ا ما باید محتاج كفار باشیم و این درماندانستند؟ پس چرها را نمیاین درمان السالم( م)علیهآیا ائمه
 از طب اسالمی استخراج نكنیم؟ 

ورد دانند. البته همه علوم ممورد نیاز را واجب كفایی میو تن مسائل طبی مهم نسدا )علیه السالم(امام رضا
 فرماید: نیاز جامعه اسالمی چنین است عالمه حسن زاده می

 . «حضرت حق تعالی استطبیب از مظاهر اسم محیی و »
ها مانند دزدی هستند كه به دزدی رفته این» :فرمایندبه مردم بی اعتنا به طب می )علیه السالم(امام رضا

س روزی شود. )پتر میاند و با تكرار این كار جرمش سنگیناند و جرأت یافتهولی گرفتار نشده
  «.گرفتار خواهند شد

خره طب سنتی را مس ،زمان سالمتی : منگفتیده بود، میبیماری كه چندین سال گرفتاری كش
 كردم ولی همین علم مرا از هالكت نجات داد. می

ها نخواهد شد. تا انسان غذای تا غذای انسان مانند انبیاء نباشد، اخالق و رفتار و افكارش مانند آن

                                                           
 .۴19، ص 3. مكارم االخالق، ج 88۴
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 شود. یتواند همه اعمالش طیب شود، باالخره روزی عملش غیرطیب مطیب نخورد، نمی
 «؛ غذای طیب بخورید، تا  اعمال صالح، انجام دهید.كلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات»

ت كند یا مثالً اسفند شجاعیا مثالً روایت داریم كه هر كس از غذا سیر شود حتماً باالخره گناه می
و روان را هم توان روح كند و... پس با طب میآورد، میوه به، صفات مردانگی مرا تقویت میمی

 تاحد زیادی درمان كرد.
توان قسمت عمده طب اسالمی را یاد قدیم طب دست حوزه و طالب بود، فقط با چند ماه وقت می

 . یمباید به متن زندگی بر گردد، همه در خواب غفلت )علیهم السالم(بیتگرفت. طب اهل
ی به معالجه روحی پرداخت. حتتوان كه با معالجه جسمی، بهتر می مضمون روایات طبی میفرمایند

ه روح الهی . البتمطلب بسیار مهم است اند.و... همه از غذا تشكیل یافته  جنین و كودک ،نطفه انسان 
امّا اگر ماده غذایی نطفه و غذاهایی كه جنایتكاران  د هم هست.فر لو صفات والدین و محیط و اعما

 كردند و... .در جنایت نمیخورند، پاک، طاهر و اسالمی بود، قطعاً این قمی
در اهمیت طب و سالمتی، همین بس كه تا از دست ما نرود قدر و قیمت آن را نخواهیم دانست. طب 

های جسمی، روحی و روانی را، با همان غذاهای عادی و ی بیماریكه ریشه )علیهم السالم(بیتاهل
 است.ترین شیوه طبّی جهان برد، برترین و كاملروزمره از بین می

 علیهم السالم()البته اهمیت طب بر هیچ كس پنهان نیست ولی ادعای ما این است كه شیوه طبی اهلبیت
كه بر مبنای اصالح تغذیه و عادات غذایی و اصالح حاالت روح و روان و استفاده از اسباب معنوی 

ن ها عمل كند به برتریو اصالح اعمال است، بهترین شیوه طبی جهان است كه اگر كسی به این
واهد ها درمان محال یا ناقص و دارای عوارض خدرمان و برتر از درمان دست یافته است و بدون این

ه سراغ و استخراج این طب ب )علیهم السالم(بیتبود. ولی متأسفانه ما به جای استفاده از شیوه طبی اهل
یم كه تمام اهایی گفتار شدهایم و در دامیعنی قوم یهود و كفار معاند رفته)علیهم السالم( بیتدشمنان اهل

را از ما گرفته است و شما حتی یک  سالمتی جسمی، روحی ، روانی، معنوی و دینی و اخروی و... ما
 كنید. از نوزاد گرفته تا پیرمردها همه به نحوی بیمارند.نفر، انسان سالم و استاندارد پیدا نمی

 البته در ادامه مباحت مطالب روشنتر خواهد شد.
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 و مسیحیان توطئه عظیم یهود و خواب غفلت مسلمانان
از جمله جذب ثروتمندان و  اردجهان چندین برنامه د قوم یهود و صهیونیسم جنایتكار برای سلطه بر

بسیاری  همراكز تصمیم گیر جهان و تصمیم گیران اصلی و پشت پرد امروزقدرتمندان )شبكه ماسونی( كه 
مانند آمریكا و انگلیس و ایران قبل از انقالب و اعراب منطقه مانند عربستان  ها است.دست آن از كشورها

كه ثروت یكی ، انداز این گروه جهان و قدرت مردان طراز اول ثروت .و... و مصر و تونس و بحرین
 ۸۴۴میلیارد دالر معادل حدود  ۴۴۴/13= تومان ۴۴۴/۴۴۴/۴۴۴/۴۴۴/۴۴۴/۴۴۴/3۴۸ها حدود از آن

میلیارد دالر ۴3۴.صادرات ایران)نفتی و غیرنفتی(حدود ایران استو غیرنفتی سال صادرات نفتی 
  است.

هود و فروش به ی هامریض و وابسته كردن انسان ،بدن بشر ،ها فاسد كردن فكردیگر آن هایاز برنامه
 .است هادرمان  و چپاول ثروت آنابزار 

ایی رسیده جه طوری كه انسان بو می كنند ،با شبكه عظیم ابتذال و انحراف، فكرها را نابود كردند 
اسالم توسط  پرستی است و به نامدتر از بتپرستد. این خیلی خیلی بكه دشمن خدا یعنی شیطان را می

 ولی بحث ما در توطئه غذایی بسیار خطرناک. كن كنندرا ریشه انخواهند اسالم و مسلمانوهابیت می
 جهان است. هاست كه در حال اجرا در هم مخفی و حساب شدهو 
برخی  پس چرا ؟تندهس «اشد الناس عداوتاً» نسبت به مسلمانان ا قرآن نفرموده كه یهود و كفاریآ

را رعایت  (لیهم السالم)عزندگی و حتی پزشكی و... فرامین اهل بیت هشیو ،سیاسی  همسلمین در عرص
 كنند؟ روی میكنند ولی از یهود و كفار دنبالهنمی

عقب بماند یا جلو بیفتد، هالک و گمراه  (لیهم السالم)عهر كسی از اهل بیت :اندكه فرمودهآیا این
 (السالم لیهم)عشود؟ آیا طب جدید از فرامین اهل بیتشود، آیا قوانین سالمتی جسمی را شامل نمیمی

 یهود و كفار؟ هوا و هوس گرفته شده یا از 
ی، ت جنستربیتی فرزندان، فوران مشكالیقین بدانیم كه یكی از علل اختالفات خانوادگی، طالق، بی

 هااین هسیستم تغذیه و درمان طب جدید است كه ریش ،ها و... ناشی از غذای غلط ضعف ایمان
 یهود است.  هتوطئ
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ن تواند چشم برزخی را از انساخوردن گوشت گاو و پنیر حتی می» :اندآیت اهلل كشمیری فرموده
پس  مزندگی كنی (لیهم السالم)عد ائمهتوانیم ماننرا نخوریم، نمی (لیهم السالم)عسلب كند ما تا غذاهای ائمه

ه كنند؟ یا بزنند، چه میببینید عصاره استخوان خوک و مردار و... كه به برخی داروها و غذاها می
دهند.هر خوراكی و نوشیدنی دهند یا به ماهی پرورشی پودر خون منجمد میگاوها پودر استخوان می

 .و... كه دركارخانه ها تولید می شود،چنین است
ه است. طور كه قبالً بود ها برگردد، همانباید طب اسالمی و علوم روانشناسی و تربیتی و... به حوزه

 طلبه و روحانی باید طبیب روح و جسم )هر دو( باشد. 
 ه: بار این آیه آمد ك سهبار استخاره كردم، هر  سهبرای كالس طب  :گویدیكی از اساتید طب می

قوم را از میان آب عبور بده و راهی از میان آب باز كن نه از غرق  به موسی وحی كردیم كه این»
 .«شدن بترس و نه از قوم فرعون

ستاد ابینید كه چقدر با طب اسالمی تناسب دارد.واقعاً میدرباره چاپ كتاب حاضر نیز همین آیه آمد 
مین آیه ه خیراندیش)رئیس موسسه حجامت ایران( نیز نقل می كرد كه برای چاپ یک كتاب طبی،

 آمده بود.
در افغانستان و آفریقا دكتر كم است، بیمار هم كم است. طب جدید حتی یک بیماری را به طور 

شیمیایی و سمّی بشر را بیمار روحی و  هایعطر ،داروها ،بلكه با غذاها .كندای درمان نمیریشه
و قسمتی از آثار  فروشدهای درمانی گران قیمت میكند و از طرفی داروها و دستگاهجسمی می

 . بیماری را كم می كند ولی این دارو،مجددا بیماری جدید تولید می كند
كلی ندارید ست و مشبنده از تلویزیون دیدم پزشک خانواده به بیمارش می گفت: شما بدنتان سالم ا

 98ولی از این به بعد مرغ ، ماهی و لبنیات زیاد بخورید واهلل قسم این یعنی نسخه مرگ تدریجی. 
درصد بیماری ها از سردی است و این سه همه سردند. عمل به این دستور می تواند انسان سالم را به 

ن القی و ... مبتال شده، مطمئیک مرده متحرک تبدیل كند كه به ده ها بیماری روحی ، جسمی و اخ
 هستم بعد از اجرای طرح پزشک خانواده بیماری بیشتر خواهد شد.

های دارویی، مخصوصاً قبل از تولید شدن این داروها در كشورهای جهان، بسیار زیاد درآمد شركت
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  بود، اآلن هم ادامه دارد. و حتی بیشتر از شركتهای نفتی و صنعتی و هنگفت
می گویند داروی قبلی مضر است دیگر  ی جدید تولید می کنند،چرا هرچه دارو

اد روز تعدر چرا ه آن را نخورید؟ حتی مصرف داروی پیشرفته قبلی جرم است؟
لید اگر درمان می کنند باید تو کارخانه ها، حجم داروهای تولیدی بیشتر می شود؟

هزار ۴8 بیش از ،کمتر شود نه بیشتر، به قول استاد خیراندیش، منابع اصلی طب غرب
هزار شاید جدید جایگزین قبلی ها می شود ولی  8 شاید دارد،که هر چند سال،

 سال است که عوض نشده است.1699فرمایش امام صادق)ع( 
  

 رساندن نسخه ها به بیماران واجب شرعی است

رای ب زنم تا یقین كنید. در طب اسالمی سنتی،از قدرت درمانی طب ایرانی اسالمی چند مثال می
خه های این مجموعه مبانی ونساند. نسخهبرخی بیماریها، بیش از هزار گزارش درمان موفق ثبت كرده

های معصومین)ع(وبزرگان، بعد از این موفقیت ها منتشر شده است.گاهی برای پیدا كردن یک نسخه 
ین مجموعه در ا برای برخی بیماریها،اساتید بزرگوار طب سالها منابع طبی را جستجو كرده اند ولی

در دسترس عموم قرار گرفته است.ولی امید است ملت ما قدر دان این نعمت باشند ومثل خرسی 
 نباشیم كه گردنبند طالی طب را به گردن آویخته باشند.

هر کس بیماری یا مجروحی، ببیند یا بشناسد، و او را رها کند و در صورتی که می  
دهد، و در نتیجه بیمار بمیرد، در قتل او شریک تواند به او کمک کند، او را یاری ن

 رساندن و انتشار این نسخه ها، به بیماران واجب شرعی است. ست. پس قطعا،
یكی از دوستان ما كه به كالس طب نرفته، از روی نسخة سرطان استاد خیراندیش كه دراین مجموعة  

 است.آمده بدون اینكه به طبیب مراجعه كند، سرطان را درمان كرده 
بار موهایت را شانه كن، ظرف چند روز  1یا به پیرزنی كه چند سال سرگیجه داشت، گفتم هر روز 

خوب شد یا خانم اسدزاده می گوید به بیماری كه پمفیكوس داشت  گفتم، آب گرم بخور و راه 
برو تا عرق كنی، خوب شد. یک سرطانی، فقط خامخواری كرد  درمان شد.ای خیر اندیش می 
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نوعی مادة ضد سرطان، پیدا كرده ایم كه بعد از آزمایش فهمیدیم، نوعی نمک است. وبیش  گوید،
 پای دیابتی كه در معرض قطع شدن بود، فقط با مقداری نمک و عسل... درمان كرده ایم. 8۴۴از 

آقای باقری می گوید: بیماری، چند ساعت قبل از عمل، برای رفع گرفتگی عروق قلب، به آقای 
اجعه كرد، فقط همان نسخه هایی كه در روایات آمده را دادم، این بیمار، ظرف كمتر از باقری مر

یک روز، رگ قلب با یک شوک، باز شد و پزشكان همه حیران مانده بودند. از این نمونه ها، آنقدر 
فراوان است كه برای هر بیماری می توان یک كتاب، گزارشی درمان نوشت.درمان برص معجزه 

نفر  ۸۴نفر بیمار برص ، ۸3)ع( است.اقای خیراندیش میگویددر یكی آمارگیری ها از حضرت عیسی
سخه ن درمان شده اند.هدف از بیان این موارد این است كه عموم مردم میتوانند طبیب خودشان باشندو

 موثر وكافی است. مفید، ن،ئهای این كتاب مطم
  م و عبرت بگیریمبه این مطالب خوب فکر کنی

میلیون نفر زیر خط فقر  8/۴دهند و شان را به پزشكان میهزارنفر در ایران تمام دارایی 18۴در سال 
رود.اگرتمام خدمات خیریه دولت،مراجع تقلید،كمیته امداد،مردم و..را جمع كنیم نمیتوانیم این می

 خانه و شود و هزارانها هزار دست و پا و اعضای دیگر قطع میفقرا را باالی خط فقر بیاوریم.ده
شود.سونامی سرطان در راه ایران است.استاد خیراندیش میگوید سرطان مثل خانواده ویران می

 سرماخوردگی رایج شده است.
 یا اعصابش ؛شودسال می چهلقدر بیمار سرطانی زیاد شده است؟ چرا هر كس كه باالی  چرا این

 ،ربیچ ،قند ،فشار خون، یا میگرن اش از كار افتاده،یا كلیه ،یا قلبش مریض شده ،نابوده شده
و  ؟ آیا زندگی روستاییداردهای روانی افسردگی و بیماری ،فراموشی ،كمردرد ،رتروزآ ،رماتیسم

ه با این همبودند؟ وسالم آورید كه چقدر با نشاط و خوشحال شهرهای كوچک قدیم را به یاد می
فرزند دارد، در زمانهای قدیم  ۴.8میانگین، توسعه دروغین، به جایی رسیده ایم كه هر خانواده به طور

فرزند داشت فرزندان ضعیف می مردند و قوی ها زنده می ماندند و یک عمر سالم ۴۴هر خانه 
زندگی می كردند و نزدیک مرگ، مریض می شدند.زنان قدیم قدرتمندتر وسالم تر از مردان امروز 

 بودند.
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 ،های ما حتی حوصله رانندگیولی االن جوان .كردندكشاورزی می ،ساله هفتاد یا هشتادپیرمردهای  
  !اداره و حتی حوصله محیط خانه را هم ندارند

زندگی برای خود فرد و خانواده و اطرافیان  هترین دورقدر پایین آمده است؟ پرفایده چرا عمرها این
 ر آستانه مرگها و فرد دسالگی است در حالی كه این سن اوج بیماری چهلفرد و اجتماع بعد از 

 .است
مانند ما آلوده بود چنین  ،هنوز سالم و زنده هستند؟ اگر غذای حضرت (عج)دانید چرا امام زمانآیا می

گویند: تعداد روایات طبی از آقای تبریزیان می ؟قدر دستورات غذایی دارد شد؟ چرا اسالم اینمی
 همه ابواب فقهی بیشتر است.

 برجهان سلطه دارد؟ وکرد؟ یهود چگونه این توطئه را اجرا 
قرآن مجید چهار علت برای برتری یهود میشمرد.سه مورد اول را داریم.ولی یهود طیب میخورد وبه 
بشرغیرطیب میخوراند.طبق قرآن تنها امتیاز آنها برما همین است.انصار صاحب الزمان)عج(نیز چون 

 طیب میخورند به اندازه چهل مرد نیرو وعقل دارند.
یک كودتا، منابع و اطبا و فرهنگ طب سنتی را از بین بردند و با سبک غذایی و زندگی ابتدا با 

ها روغن سالم و بسیار مفید پی گاو، دنبه، آنمسموم، جسم وروح انسان را بیمار و حیوانی كردند.
را  وغن حیوانی،رای و تصفیه شده(زیتون )روغن پاكان(، كنجد)روغن انبیا( )البته طبیعی نه كارخانه

های غیر مهم ترانس و... مالک و با بحث ندروغن جامد و مایع داد ،جای آنه از انسان گرفتند و ب
 . ندروغن خوب را عوض كرد

مسی و  جای ظروفه ب،داده با آبجای سركه، آبغوره و آبلیموی طبیعی، اسیدهای تركیب شده ه ب
مینیوم كه ضعف اعصاب و حافظه و سستی و وآل ،چدنی شادی بخش، ایمنی كننده از بیماری

 . ه استدادبه ما هدیه آورد خستگی می
 :بندی شده مانند غذاهای ساندویچی و حاضری و بسته ،خانگیخدادادی و جای غذاهای طبیعی ه ب

گیاهی، تن ماهی، چیپس، پفک، پیتزا، ساندویج، سس، كالباس، ربّ اسید  هشیر پاستوریزه، كر
های معده و روده و قلب و گی عامل سرطان، ضعف اعصاب، ضعف و بیماریخورده و... كه هم
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 . ه استداد ،بدن هستند همغز و هم
لجن حیوانات مرده و حتی  ،كه پر از كثافات  راجای آب سالم چشمه و آب طبیعی، آب سدها ه ب

تصفیه  ،یم جوشانبآب را  بهتر است. پس ندنوار بهداشتی زنان و هزاران كثافات دیگر هست داد
 اند. زنند عامل بیماریهایی كه به آب میكننده

یا بدون توجه به آن، غذا برخالف  یم،غذا بخور ،طبق مزاج و طبعها مثل قدیمیجای این كه ه ب
 خواهد.خیلی زیاد است و یک كتاب مستقل می موارد امثال این خوریم.می

رد به خوو...  ای ت كشاورزی و كارخانهخالصه از یک طرف سموم شیمیایی را ذره ذره با محصوال
ها این همزا )كه ههای پخت بیماریظروف بسیار مضر و شیوه و هاد و از طرفی با دستگاهندهبشر می

دیگر  گیرد و از طرفكند و بابت این سموم و مضرات پول میخواهد آمد( بشر را بیمار و وابسته می
نی و... های گران درماح درمانی و تولید دوا و دستگاهبا سیستم پزشكی جدید و كارهای به اصطال

ر روز ه ها راشود و انسانتر میمزورگوتر و ظال،برد. هر روز ثروتمندتر ثروت بشر را به تاراج می
 . كنندتر میوابسته وتر  فضعی

ت ولی حرف ما این اس)مخصوصا در تشخیص نه در دمان( البته طب جدید خدمات خوبی نیز داشته
ن و وحی نازل شده و حكما و طبیبا )علیهم السالم(اگر انسان قوانین طالیی سالمتی كه از زبان ائمه كه

طب  ،رسد و اگر هم برسدنمیو...اند عمل كند، كار به بیماری و جراحی سنتی ما به آن پرداخته
 . )طب اسالمی جراحی نیز دارداما نه اینقدر(های قوی داردگیاهی و سنتی درمان

ت اهلل آی ،آقای حكیم و شاگردان آیت اهلل آل اسحاق ،روازاده خیر اندیش ، به سخنان دكتر  حتماً
، مایافتاده و بشر در آنما عمق این توطئه و دامی كه از ... گوش كنید تا آیت اهلل تبریزیان وو ضیایی

 اند(.ها تا حدودی فهمیده)البته بعضی م.مطلع شوی
ه ئه عظیم یهود مبنی بر مسموم و آلوده و مضر كردن غذای بشر برای سلطالبته با توجه به توط نکته:

وید مطلع ش خود ای و روش درمان سنتی بیماری خاصِاز مسلمات ضروری و پایه الزم است، بشربر 
  كه این موضوع واجب شرعی می باشد چون حفظ جان و مقابله با دشمن واجب است.

ای معصوم اسالم و اولی ؟وحی احادیث طبی را به پیامبران فرستادخداوند تبارک و تعالی چرا از طریق 
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 ؟بیش از ده هزار روایت طبی داریم ،قدر به احادیث طبی و طب اسالمی اهتمام داشتند ما چرا این
سایر علوم حوزه یا و احكام حیض و نفاس یا علم منطق  هآیا ارزش این علم و این احادیث به انداز

 نیست؟  ها بیكارند... كه فارغ التحصیالن آنهنرها، ادبیات واجتماعی، مدیریتعلوم  :دانشگاه مانند
اسالم شناس كاملی باشد؟ آیا نباید متولیان  ،شناسدآیا ممكن است كسی كه طب اسالمی را نمی

 (عج)مانزو طب امام  )علیه السالم(و علی (لی اهلل علیه و آله وسلم)صطب اسالمی را كه طب پیامبر ،حوزه و دانشگاه
 است به طور اساسی و قوی احیا كنند؟ 

مقام عظمای والیت، رهبر و راهنمای مملكت امام  هداند به این جملمدار میهر كسی خود را والیت
 هدغدغ»ای دقت كند و عمل نماید: و نائب بر حق آن حضرت، حضرت آیت اهلل خامنه )عج(زمان

آن طرف آمده، دغدغه امروز من، احیای طب  ای هم نیست چون ازامروز من حتی انرژی هسته
 عمل كند و الّا... ایشان داند به این فرمان . هر كس خودش را والیی می«اسالمی ایرانی است
أسیس تو دانشگاه در قم ترین دانشگاه طب اسالمی جهان توسط متولیان حوزه آیا جا ندارد بزرگ

سوق  ،كه راه نجات انسان است )علیهم السالم(بیتبه این وسیله مردم جهان به سوی مكتب اهل و شود 
علیهم )های تبلیغ اسالم، تبلیغ غیر مستقیم است مثالً با مكتب طبی اهل بیتاز بهترین شیوه د.نداده شو

 توان بسیاری از مردم جهان را شیعه كرد.می السالم(
 ،عالیخداوند تبارک و ت آیا قابل تصور است كه در علم ابدان و سالمتی جسم و روح كسی داناتر از

 كه هرچه برای سالمت و كمال بشر الزم بوده به پیامبرانش وحی فرموده، در عالم وجود داشته باشد؟
آگاهی های خاص خودمان پس حتماً باید به قوانین عمومی و همگانی طب و روش درمان بیماری

تواند مانع یبیماری جسم حتی میم. ببیندر زندگی سالم دنیا و آخرت را آنتأثیر عظیم  تاپیدا كنیم. 
 بندگی و كمال باشد.

ازدواج و شغل و... هم تا حد  ،اخالق ،افكار ،اعتقادات ،سالمت روح و روانبا طب اسالمی ـ سنتی 
شود. كه روح سالم در بدن سالم است. ولی چون مردم این قوانین را رعایت زیادی تأمین می

نیاز  به طب جدید ،كنندالی و بعد از شروع بیماری( رعایت میسكنند یا ناقص و دیر )از میاننمی
در  ،سنتی باشد و طب جدید را مكملاسالمی طب با در این صورت نیز باید اولویت  .كنندپیدا می
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 نه بر عكس.  ؛نظر بگیرند
موارد نه تنها مشكل بیمار را حل اكثر های زیادی و در در حال حاضر طب جدید در بیماری خطر:

جود و درمان كامل یا بهبودی غالب اسالمی،در طب  ولی .كندبلكه كار را بدتر نیز می ،كندینم
های بیماری ،افسردگی ،كبد ،قلب ،معده ،میگرن ،اعصاب ،فشارخون ،مثالً در بیماری قند دارد.

مان در، طب اسالمی سنتی راه های دیگرن یا خیلی بیماریواوری ،هازردی بچه ،MS ،ینروحی و روا
شود، هزاران میگرنی، خاطر بیماری قند هزارن دست و پا قطع میه هر سال ب را دارد. و كنترل آن

در  .ندرا دار بیماری اول همغز و اعصاب و قلب رتب ان، هزاران سرطانی و...، بیماركننده هزاران سكته
در طب  امروزو درمان است. قابل پیشگیری مجموعه  این هها با قوانین سادحالی كه تقریباً همه این

عه به گفت بدون مراج. مثالً فردی میهستندیا بهبودی غالب ها قابل درمان سنتی تقریباً همه این
 ها را عمل كردم، سرطان مادر زنم درمان شد.جلدی نسخه 3۴طبیب، یک نسخه از مجموعه 

ها ماریمانع ابتال به این بی ،ذاییهای دیگر اوالً قوانین پیشگیرانه غها و بیماریهمه این بیماریدر 
 بهتر از طب ،طب سنتی در غالب موارد ،درمان هثانیاً حتی در عرص .حتی سرطان و ایدز و... است

ده و اروازخیر اندیش وآیت اهلل تبریزیان، ها(. به آقای جراحی )حتی در .كندجدید عمل می
و تهران و مشهد و یا آقای حكیم و... در قم و ضیایی شاگردان ایشان و شاگردان آقای آل اسحاق 

گاهی با یک یا چند دستور خیلی ساده بیماری العالج چندین ساله را درمان  ،مراجعه نماییداصفهان 
. كندانسان را حیران و شگفت زده می )علیهم السالم(واقعاً عظمت اسالم و علم ائمه معصومین .كنندمی

  اشد.بن كتاب آمده، حتی طب سنتی نیز درمان كامل نمیالبته بدون اصالح اصولی كه در ای
ابتدا اصالح تغذیه ، اعمال ،اخالق، معنویات و مسلمات را رعایت كنید و ها حتماً در بیماری پس

 مایید. باسابقه مراجعه كنید اگر نشد به طب جدید مراجعه ن و به اطبای سنتی متخصص، با تجربهسپس 

 یماری از نظر جرجانی ترین عوامل سالمتی و بمهم
 ها ضروریچیز را برای حفظ سالمتی و پیشگیری از بیماری شش ،جرجانی از حكمای بزرگ

 اند. داند كه ستة ضروریه نام گرفتهمی
 ؛آب و هوای سالم و پاک .۴
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 ؛حركت و سكون یعنی فعالیت بدنی و استراحت )نه فشار و نه تنبلی( .3

 ؛هاغذاها و نوشیدنی .3

 ؛كمیت و زمان خواب ،كیفیت .۰

ب آ ،كه شامل اسهال، قی، فصد، زالو انداختن، بول، عرق كردن، خلط غحبس و استفرا .8
 ؛است و.. جماع و دهان و بینی، ختنه

ترین اثر را در سالمتی و مهم ،كه به نظر جرجانی این مورد ؛حاالت و امراض نفسانی .۸
 .(ها دارد. )این نكته خیلی مهم است، توجه نماییدبیماری

 

 ریشه های بیماریها تعدادی دیگراز  فهرست 
بدون رفع ریشه های بیماری ،درمان ناقص یا موقت یا غیر ممكن است.این موارد را به تدریج -۴

 اصالح كنید.
گناه و عقاید غلط  و نافرمانی خداوند كه فهرست طوالنی دارد و الزمه آن اصالح عقاید و شیعه -3

 علوی شدن و ترک گناهان است.
اختالالت روحی و روانی  اخالقی و فكری ومعنوی وعملی مانند حسد،تكبر ،ترس ، شجاعت -3

احمقانه ، حماقت ، غرور ، عجب ، ریا ، ترس ، اضطراب ، غم و غصه ، دغدغه های بیهوده ، نا 
امیدی ، بی خیالی ، سفاهت ، سهل انگاری ، غضب ، خشونت ، احساس فقر و نیاز و بیچارگی و 

و سایر افكار منفی،لذت نبردن از زندگی ،زیاده روی در لذات و شهوات و خنده و تفریح، بدبختی 
 ،نكاح ،غضب و... ( و... نخنده ،گریه ،خوردماننده افراط و تفریط در غرایض)

معنوی مانند توكل، توسل، دعا، امید به وكماالت استفاده نكردن از اسباب معنوی و صفات -۰
ر خدا،صبر ،دوستان مومن و مورد عالقه ،ارتباط با علمای ربانی ، شركت در خداوند و ناامیدی از غی

اجتماعات مومنین ،مطالعه و یادگیری و طلب علوم اهل بیت )ع( ، انگشتر عقیق و فیروزه و زمرد 
نگین باحرز( ، حرزها ،صدقه ، آبهای معنوی )آب نیسان ، آب زمزم ،آبی كه مومن بر  9و...)انگشتر

یاسین و...( ، عقیقه ) قربانی كه هنگام تولد فرزند قربانی می كنند( ، قربانی ،  ۰۴،آب ان دعا كند 
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تربت امام حسین )ع( ، نماز اول وقت ،نماز جماعت ،نماز شب ،اذكار و یاد خدا ) صلوات ،استغفار 
ی الققل ،بسم اهلل( ،خوش اخالقی ،عفو و ایثار و مدارا داشتن و سایر صفات اخ ۰، آیة الكرسی ، 

 نیک ،قرآن خواندن ، داشتن شغل و فعالیت مورد عالقه و..
( بیان شد می تواند باعث نجات و ۰و3و3)شماره 3خواهر و برادر عزیز هر یک از موارد كه در  -8

شفا و سعادت یا شقاوت و بیماری دنیا و آخرت و جسم و روح شود.ما فكر می كنیم كه طب یعنی 
قسمت اصلی طب اصالح اختالالت دراسباب معنوی،فكری، روحی، مثال حجامت و گیاه و... ولی 

 ی است.ملروانی ،اخالقی و ع
ه حتما الزم است هر انسانی كبدن  غلبه مزاج)یعنی عدم تعادل گرمی ، سردی ،رطوبت و خشكی-۸

 طالب موفقیت و سالمت جسم و روح است. مزاج خود را بشناسد و تعدیل نسبی كند.
غلظت خون ، رقیق شدن خون ، كمی یا زیادی خون ، جوشش و گرمی یا  اختالالت خون مانند-1

سردی خون ، خشكی یا تری خون ، كمبود یا زیاد عناصر خون ، كثیفی خون، حداقل سالی یكبار 
 حجامت نكردن و..

 برای همه بیماری ها از جمله بیماری های خونی فهم و عمل دقیق به این جمله كافی است كه-۶
 حجامت كنید. مستمرا تادرمان كارهای خون ساز بخورید و غذا و تامرگ 

تغذیه غلط: مانند سیر شدن از غذا ، سریع غذا خوردن) خوب نجویدن(، غذای غیر طبیب )  -9
كارخانه ای ، شیمیایی،مانده و غیر طبیعی و...(،غذای حرام و مشكوک) شبهه به حرام(، غذای ناپاک 

آب تركیب و اختالط نابجای غذاها ، ون اینكه گرسنه باشیم،و غیر بهداشتی ،نوشیدن و خوردن بد
رواج سردی خواری ،طبق  زیاد غذای پخته خوردن، نوشیدن وسط غذا )بجز در موارد استثنایی(،

 مزاج غذا نخوردن و..
نكته مهم : غذا شامل هر چیزی است كه نفس ما دریافت می كند یعنی غذای معنوی )یاد خدا -۴۴

لمس  غذای غذای بوئیدنی، غذای دیدنی ، غذای پوشیدنی ،غذای نوشیدنی ، و...( و توصیه های دین
 غذای روانی و... غذای اخالقی، غذای عملی ، كردن ، غذای فكر،
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پس هریک از اینها می تواند حالل یا حرام و طیب یا غیر طیب باشد. در باب اصالح تغذیه و -۴۴
 مین مجموعه را مطالعه نمایید.اطالع از كلیات طب و ریشه های بیماری ها ه

 تاختالل در فعالیتهای بدنی و اعمال مانند افراط و تفریط در فعالیت بدنی مانند سكون یا حرك -۴۴
افراطی،شغل ،مسایل جنسی ،خواب ،تفریح،كارهای بیماری زا مانند اشتغال به ابزاراالت شیمیایی 

زندگی و.. )چون علی )ع( می فرماید:  مانند رنگ كاری،لذت نبردن از شغل ونداشتن دلخوشی در
بزرگترین تفریح مرد كار است. و در روایت دیگر داریم هركس از زندگی لذت نبرد،نمی تواند 

 عبادت كند.
آب و هوا و محیط زندگی نباید بیماری زا باشد. از جمله موارد بیماری زایی محیط وآب و هوا  -۴3

آلوده مانند تهران یا كار در كارخانه ها و كارگاه های موارد زیر است: زندگی در شهرهای بزرگ و 
كثیف و آلوده ، تنظیم نكردن غذا با آب و هوای شهرها مثال اهل شمال كه هوای رطوبت زیاد دارد 

 ، باید غذای مرطوب كمتر بخورند و غذای خشک بیشتر بخورند.
 ضعف و مشكالت گوارش و جذب و دفع مانند: -۴3

یبوست)خشكی ،سختی و تاخیر در دفع مدفوع(،اسهال طوالنی مدت)اسهال كوتاه مدت مفید 
 است(،بیماریهای معده و روده 

اط ، مانند:استمناء ، زنا ، لووزناشویی وانعقادنطفه افراط و تفریط و اشتباه در مسائل جنسی  -۴۰
ر روایت حركت منی)این اختالل دنزدیكی با شكم پر ،نزدیكی طوالنی مدت ،نگه داشتن منی بعد از 

به عاملی برای درد بی درمان معرفی شده است(، نداشتن مهارت نزدیكی و لذت نبردن از آن، دیر 
غسل كردن بعد از نزدیكی ،ضعف و شدت در میل جنسی ،ضعف و شدت در قدرت جنسی ،عدم 

 اد نطفه و باردارینعوظ) راست شدن آلت(، رعایت نكردن توصیه های قبل و حین و بعد از انعق
وشیر دهی مانند انعقاد نطفه در ابتدا و وسط ماه و... )موارد در این باب زیاد و دقیق است و فوق 

 العاده مهم است و الزم است به منابع مفصل مراجعه شود.(
پسر شیخ فضل اهلل نوری در هنگام اعدام پدر بسیار شادی كرد،علت را از شیخ پرسیدند،شیخ گفت: 

ه ك مندم را زنی شیر داد كه راه حرام شیر آورده بود و ما بعدا فهمیدیم.در روایات داریاین فرز
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خوشبخت در شكم مادر ش خوشبخت می شود و بدبخت در شكم مادرش بدبخت می شود این 
 مسائل فوق العاده مهم است جدی بگیرید.

 ضعف و ،عده،روده كبد،قلب،كلیه،ریه،م:مانندوسیستم هایسه ئر هم وبیماریهای اعضا م -۴۸
 و.. اعصابسیستم اختالالت سیستم ایمنی،

  و چند عامل دیگر مانند:-۴1
عفونت و عدم رعایت بهداشت و سایر مواردی كه در قسمت ریشه های بیماریها در و روایت آمده 

 است.
 های کوتاه مدت و بلند مدتبیماری

مدت بود  اگر بیماری كوتاه .ری را بدانیمبلند مدت و تكرا ،های كوتاه باید نحوه برخورد با بیماری
 یا یک روز یبوست داشتیم، و یا ،مثالً یكی دو روز سرما خوردیم، یک یا چند روز سردرد داشتیم

الزم  وفقط باید برنامه غذایی را اصالح كنیم  خوریم و... بیک وعده غذای غیر طیب  مجبور شدیم
خودمان برای مداوای آن در خانه و با گیاهان عجله نیست به دكتر مراجعه كنیم و حتی الزم نیست 

 ولی اصالح تغذیه و رعایت مسلمات الزم است. كنیم
مسلمات،به  اصالح عالوه بر حتماً بایدو تكرار شد، ولی اگر بیماری حتی بیماری ضعیف ادامه داشت 

مه مفید در برنا خوردن غذاهای و البته سعی شود؛ اول با پرهیز از غذاهای مضر .شود طبیب مراجعه
درمان شود كه همان پیشگیری است و اگر نشد از كه در این كتاب آمده روزمره و كارهای طبیعی 

گیاهان دارویی استفاده شود و اگر حل نشد با داروی شیمیایی درمان شود. پس بیماری خفیف 
 یست.، چندان مهم نو غیر تكراری ولی بیماری كوتاه مدت. دار، باید اصالح شودادامه

توانید از مداوا خودداری كنید و بیماری را تحمل كنید. البته مداوا از طرفی حدیث داریم كه تا می
و سبک  ی و اصالح عاداتطبیع یغیر از پیشگیری است پیشگیری، با پرهیز و بعد با خوردن غذاها

 یض یا سالم،ها الزم است مربرای همه انسان شود. )غالب كتاب حاضر( كهزندگی عادی ایجاد می
و  با پرهیزو ادامه دارد او ولی درمان برای فردی است كه بیماری فرقی ندارد بزرگ،  یاكوچک 

 غذا، درمان حاصل نشده است. 
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ست اضطراب، سردرد، سستی و بی حالی، یبوست، پرخوابی، كم خوابی، حواس ا هافردی كه مدت
موارد( حتماً باید یک متخصص مشكل جسمی و روحی دارد )حتی یكی از این  هپرتی، و هر عارض

 .و علت آن را تشخیص دهد
البته عمل به قوانین و اصول این كتاب بر همه افراد از كودكان تا پیرمردها و حتی برای افراد سالم و 

 كنند الزم و ضروری است.حتی برای افرادی كه به طبیب سنتی مراجعه می
 

 اطبای سنتی و روایات طبی ،هاعطاری ،استفاده از کتب طبی طرز
است.  (لیهم السالم)عترین طب، طب اهل بیتایم، برترین و كاملهمان طور كه در ابتدای كتاب آورده

ولی فقیه نیز از ما خواسته تا این طب احیا شود. ما متخصصان قوی در طب اسالمی داریم امّا درباره 
 ها باید احتیاط شود.غیر متخصص

های ته كتاببسیار نادر است. البكند،  بحثی را بیانبدون افراط و تفریط كه نقص و كتاب طبی بی
 خواهد.ها متخصص میبسیار مفید و با سطح علمی بسیار قوی وجود دارد؛ امّا استفاده از آن

صل ، گاهی ااند بندی نشدهغالباً اولویت این موارد است: های طبی موجودكتاباز جمله اشكاالت 
، برنامه عمومی غذایی با دستورات غذایی كه مخصوص است دیگر را عوض كردهو فرع جای هم

ها آن ها نیست و تأثیرمسلّمات طبی كه اختالفی در آن ،افراد خاص و بیمار است مخلوط شده است
های سنگین  و نسخه متمایز نشده است ،از مسائل غیر قطعی و اختالفی و تجربه نشدهاست ثابت شده 

 ،چاپ شده است.  و دارای عوارض

رعایت نشده است. مثالً در احادیث داریم كه  ،برخی دستورات مهم كه در احادیث هم آمده است
یا  بیماری در پی دارد ،كه این خودش ؛غذایتان را به تدریج اصالح كنید و نه به صورت انقالبی

 مراحل درمان به شرح زیر است: 

عادی و روزمره و اگر نشد صبر كنیم و اگر نشد داروی گیاهی  واعمال اول پرهیز بعد مصرف غذاها
از  اهكند و... اینكه حدیث داریم هر دارویی زمینه دردی را فراهم مییا این ؛شیمیاییداروی و بعد 
 شود. نكات خیلی مهمی است كه در كتب طبی رعایت نمی جمله
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آید در حالی كه داروهای ه بازار میفقط یک دارو ب ،هزار دارو دودر داروهای شیمیایی از هر 
كنند و هر با خواندن چند كتاب برای هر دردی، دارویی تجویز میغیر معتبر گیاهی و اطبای سنتی 

ه شناخته كسانی كبه رو حتماً باید احتیاط كرد و دهند، ازایندارویی ولو امتحان نشده را به مریض می
 مراجعه كرد.  ،شده هستند

ده بن .دهندكه مشكل را با غذای طبیعی حل كنند، داروی گیاهی میبه جای آنها اكثر عطاری 
ام كه مشكلی برای یک عطار مطرح شود و دارویی نداشته باشد، كه این دارو گاهی اوقات نه ندیده

های ه عطاریببرای نسخه گرفتن  شودرو توصیه میازاین .كنند بلكه مضر هم هستندتنها درمان نمی
 . ،بلكه به طبیب مراجعه كنید كنیدنمراجعه 

علم ناقص  .دهندتوضیح كامل نمی و اصالح روح و روان اعمال غذای بیمار هدرباربرخی اطبا 
ضوع مو هها دربارهایی كه اطالعات آنبه دستورات طبی كتاب كردن رو عملازاین .خطرناک است

 ه یا غالب جوانب مثبت و منفی بحثیا هم ،یا همراه با افراط و تفریط است ،مورد بحث ناقص است
ال ا كه با مطالعه كتب و منابع دیگر علمتان را كامل كنید وخودداری كنید. مگر این ،را مطرح نكرده

 شودزندگی شما به افراط و تفریط كشیده می ،فقط به مسلمات عمل نمایید. زیرا با علم ناقص طبی
شود، در نتیجه نه شود، جای اصل و فرع گاهی عوض میصرف می ، در این راههای زیادیهزینه و

 شوید بلكه ممكن است بیمار شوید. تنها درمان نمی
در عمل به روایات طبی نیز باید احتیاط و در صورت امكان اجتهاد شود. یا با تجربه و تخصص 

ر ی ندارد ولی اگسنجیده شوند. اگر در حدّ مختصر و غیر مستمر و گاه به گاه عمل شود، اشكال
ستور روز، از فالن د دهمستمر خودتان كنید مثالً  هخواستید دستور طبی یک روایت را داخل برنام

كار بدون تخصص یا اذن متخصص، ممكن است خطرناک باشد همان طور كه در پیروی كنید، این
 .ییلو با گیاهان دارورو نباید خودسرانه خودمان را درمان كنیم وازاین .داروهای شیمیایی چنین است

از قیافه و بدن سؤال كننده یا هوای منطقه یا سایر مالحظات مانند تقیه،  (لیهم السالم)عممكن است معصوم
 شغل فرد و... دستوری بدهد كه برای همه مفید نباشد. 
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 هاهای بیماری: ریشهجلداز جمله خصوصیات این 
( و چند موردبه جز) ،های خاصبیماری هیا برنام ،غیر مسلم هدر كتاب حاضر سعی شده از هر برنام

های ریشه ،ضروری ،ایپایه ،تجربه نشده تا حد امكان خودداری شود. غالباً دستورات عمومی
 اههای جامع و مشترک كه برای همه الزم و ضروری است با معین كردن اولویتدرمان ،هابیماری

ایت مردم الزم است رع ههایی كه برای همر، برنامهاصل و فرع و با رعایت هزینه كمتر و ضرر كمتو 
 برخیست. ا هاخیلی اساسی و تقریباً كامل از بیماریو درمان كنند، ارائه شود. كه یک پیشگیری 

یت ها با رعاای از بیماری آناین اصول را رعایت كنند و قسمت عمده هباید همو افراد سالم بیماران 
  شد. انشا اهلل. ای حل خواهداین دستورات پایه

 تقریباً همه بیماریها با این توصیه ها درمان می شود، حتی بیماریهای العالج.
ور اند: كه ما وقت و حوصله و حضچند تن از طبیبان سنتی، خودشان، به بنده گفته:نكته خیلی مهم 

گوییم و فقط بذهن كافی  نداریم كه همه دستورات طب سنتی كه برای بیمار مفید است را به بیمار 
گوییم و بیمار باید مسلمات و اصولی را ) كه در این كتاب آمده ( تعدادی از نكات مهم را می

خودش بداند و رعایت كند. این نكته خیلی مهم است.و بدون رعایت این موارد حتی بهترین طبیب 
 قت خواهد شد.نیز نمی تواند درمان قوی ارائه كند اگر مسلمات رعایت نشود درمان ناقص یا مو

 برترین درمان و برتر از درمان 
توجه توحیدی و الهی به غذا و درمان و قسمت اصلی وهدف طب و درمان  تقرب به خداوند است.

از  .ستاسایر اسباب معنوی رازق و مرزوق و طبیب و مریض بین خداوند و  هبیماری و توجه به رابط
د رسیدن به توحی این است كه،موجب ب اسالمیدستورات اسالم از جمله ط ههای اساسی همویژگی

 . توجه شودو وصول به اهلل و مقامات معنوی و كماالت الهی 
 هنیم. عالمكمی اكتفاچند جمله در ذیل به تبرک از باب ولی  ،بحث در این باب خیلی مفصل است

لب ز اعماق قبار ا كند تا یکروز كسی را مریض می چهلگاهی خداوند » :فرمایدمی )ره(طباطبایی
 . «خداوند را بخواند و یاد كند

خداوند متعال از روی  ،چون نفس من خیلی قوی و اماره بود»فرماید: می )ره(آیت اهلل بهاءالدینی
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 . «من رام و تربیت شود هكرد تا نفس امارلطفش مرا زیاد بیمار می
ر های موحد است. پیامبانساناش، الگوی به خاطر صبر بر بیماری طوالنی (لیه السالم)عحضرت ایوب

شدند. اصالً بیماری خودش یک داروی بزرگداشت. و اسالم، محمد مصطفی)ص( زیاد مریض می
 اینطور نیست كه اگر كسی طب اسالمی را عمل كند، پس نباید بیمار باشد.

یک ست. ا های ما برای تربیت و تكمیل نفس ماگرفتاری هفهمانند كه همآیات و روایات می هخالص
 كنم تا یک عمر چراغ راهمان باشد. گمنام نقل می پیریداستان بسیار زیبا از 

كرد اش ما را به صحت سخنانش مطمئن میوارسته و نورانی و با كماالت كه سابقهیكی از اولیای 
آمدند و مرا به گردش در  (لیه السالم)عدر جوانی مریض شدم در حد مرگ، امام حسین»گفت: می
دان عالم كه ثروتمنبه من دادند  یهای، نوشیدنیرا دیدم شت بردند، دختران زیبای بهشتهای بهباغ

و مادرم را  م.ثروتشان را بدهند و... بعد از به خود آمد هحاضرند برای یک ظرف كوچک آن هم
  «می كرد.خواند و گریه دیدم كه به شدت دعا می

آیی؟ بعد چرا به مالقات من نمی :در بیماری سخت دیگری كه داشتم به خداوند عرض كردم
 های بهشتی برایم آورد. ای زیبا دیدم كه ظرفی پر از انگور و میوهفرشته

من میهمان شما هستم و مریضم، مرا  :عرض كردم (لیه السالم)عدر بیماری دیگری در مشهد به امام رضا
 است.  زیادو اولیاء الهی  (لیهم السالم)عها در زندگی ائمهامثال این .خوب شدم .شفا بدهید

بیند به این مقام خواهد مؤمن به یک مقام عالی برسد ولی چون میدر روایات داریم كه خداوند می
 .دهد تا صبر كند و به این مقام برسدها نجات نمیرسد او را از برخی گرفتارینمی

اده داوند بزرگ برای ما فرستكه این نعمتی است كه از سوی خ، توجه به این«بسم اهلل»آغاز غذا با 
ها، درمان خواستن از خداوند، صدقه دادن، نذر و عهد كردن برای سالمتی، خواندن شده، شكر نعمت

الكرسی، پرستاری بیمار، عیادت بیمار و... جزء اصلی طب اسالمی و حتی در ةدعاهای وارد شده، آی
تماً ها تربیت كند و باید حبیماری اما را ب خواهدیعنی خداوند می .هستند مهمتر از درمانخیلی موارد 

اصل مان را با خداوند اصالح نكنیم درمان یا حهبگردیم و علت را پیدا كنیم و یقین كنیم كه تا رابط
 شود. شود یا مفید نمینمی
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روزی شتری به رجبعلی خیاط لگدی انداخت ولی نخورد بعد از توسل و دعا به او فهماندند كه چون 
دادی لگد به تو طور شد و اگر ادامه می وهی از ذهنت گذشت ولی ادامه ندادی، اینفكر مكر

 ضبار نصف نان را خورد ولی بعد از سیری نصف دیگر را هم میل كرد قب یا یک .كردبرخورد می
 ،ری خوردیبعد از سیبیش از ضرورت وو گرفتگی روحی عجیبی پیدا كرد، به او فهماندند كه چون 

 طور شد.  این
ها و مشكالت رنج آور ما به دلیل عمل نكردن به دستورات گرفتاری هپس باید یقین كنیم كه هم

 ،شود در روایات داریم كه گناه جدیدشود یا حل میاسالم است، والّا مشكل برای ما آسان می
ت تی روایحكند. تعداد مرگ و میر ناشی از گناه بیش از مرگ طبیعی است. بیماری جدید تولید می

 داریم اگر قبرها را باز كنیم تعداد مردگان ناشی از چشم زخم، بیش از مردگان دیگر است.
ستورات است. اگر كسی به د جسم و روحسالمتی  هدستورات دینی بهترین نسخو  دعا، توسل، توكل

ی حت ؛آموزدخداوند هر آنچه را كه الزم داشته باشد به او می ؛خداوند تبارک و تعالی عمل كند
ها برتر از درمان و برترین درمان ،این فیزیک و شیمی و... البته با اسبابش و از راه خودش ،طبّ

  هستند.
زیرا  .دكربویید و نگاه میآن را می )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آمد پیامبرای به بازار میتازه ههر گاه میو

 ست. ای را آفریده اخواست ببیند محبوبش چه چیز تازهمی
ما باید همه چیز را نشانه و آیتی از پروردگار عزیزمان ببینیم و به یاد او بیفتیم، این روش ایمان را زیاد 

الم كه دستورات غیر طبی اسخالصه این .كند. خیلی مفید و مؤثر استو عمل را اصالح و معنوی می
  نیز، باید رعایت شود.

 لزوم مراجعه به طبیب

و سپس  طبیب ی و حل نشدن مشكل با غذا و گیاهان دارویی حتماً باید بهدر صورت پیشروی بیمار
ترین عوامل بیماری زا است، ولی بعد از هر چند پزشكی جدید ، از اصلیپزشک مراجعه كرد. به

ها را درمان كند.البته عارضه میدهد.ولی گاهی چاره ایجاد بیماری، می تواند قسمتی از برخی بیماری
  ای نیست.
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سیار كم بهای طب اسالمی است. ولی اگر كسی كامل و از كودكی پیشگیری كند یز از ویژگیاین ن
ون حتی چخاصی پیش آید.  هكه ذاتاً ناقص باشد یا امتحان الهی باشد یا حادثشود مگر آنبیمار می

 شدند.پیامبر)ص( بیمار می
 : فرماینددراین باره می (لیه السالم)عامام صادق

یض كرده كس كه مرا مر كنم، تا آنبه پزشک مراجعه نمی :پیامبران الهی بیمار شد و گفتیكی از »
كه مداوا كنی خودت را، همانا دهم تا اینفرمود: تو را شفا نمیخودش مرا شفا دهد، خداوند متعال 

 88۴.«شفا و دوا از من است
 هر طبیبی باید رعایت کند 

 883یر خواهی و جدیت بخرج دهد.طبیب باید با تقوا و خدا ترس باشد و خ

 .امام علی)ع(: حاكم باید عالمان تبهكار و پزشكان ناآگاه را به زندان بیاندازد
 556.پیامبر)ص(: هر كس بدون سابقه )و تخصص الزم( به كار طبابت دست بزند ضامن است

 552(شدك)میكند باید به بیمار امید داد: علی)ع(: نومیدی، آن كس را كه دامنگیرش شود هالک می
 ترین بال نا امیدی است.اند: سختو فرموده

تا درد را نشناخته نباید مداوا كند، پیامبر)ص(: هیچ كس را درمان مكن، مگر آن گاه كه بیماری او 
 555.را بشناسی

سیستم كشنده طب جدیدغربی یهودی فورا وسریع بیمار را نا امید میكند.همین كه پزشک به بیمار 
میگوید سرطان داری قسمت عمده سیستم ایمنی ودفاعی بدن از كار می افتد.دربسیاری از بیماری 
ها الزم نیست بیمار از مرضش مطلع شود.یک بیمار سرطانی میگفت پزشک گفت ظرف چندماه 

                                                           
 .۰۴9. مكارم االخالق، ص  88۴

 .۸۴، ص ۴. احادیث پزشكی، ج  883
 .۸8ص  . همان، 883
 .31۴. عیون الحلم المواعظ، ص  88۰
 .۸۴، ص ۴. احادیث پزشكی، ج 888
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ی میری ولی االن سالهاست كه تاحدی رعایت میكنم ولی حقیقتا به خدا توكل كردم وبیماری آینده م
را حقیقتابه شوخی گرفته ام.وزنده وبانشاطم.پرونده دو بیمار)یكی بیماری خفیف داشت ودیگری 
سرطانی( كه نام مشابه داشتند در بیمارستان عوض شد.بیمار سرطانی سالم شد ودیگری در اثرسرطان 

 د.چون هر پرستارو پزشكی آمد باقاطعیت تمام به سرطانی میگفت كه توسالمی وبرعكس.مر
 سخنی با مخالفین طب  -هدف اصلی از طب

 ررا به عنوان آنچه دطبی  امام صادق)ع( بعد از توصیه های فراوان طبی فرمود:...ما آن توصیه های
ر یادآور شده ایم،همانند آن تدبی،می افتدنیاز  بدان درستی دین و شفای دل ها از گمراهی

 88۸وحكمتی كه در كار بدن است و آن را به توصیفی فراگیر وحكایتی آشنا،باز گفتیم..
ال یستغنی اهل كل بلد عن ثالثه یفرع الیهم فی امر دنیاهم وآخرتهم،فان امام صادق )علیه السالم (:

وستا )هر رآبادىمردم هیچ ر ثقه عدمو لكانوا همجا:فقیه عالم ورع وامیر خیر مطاع  و طبیب بصی
 ناه برندپ خویش به ایشان آخرتكه در كار دنیا و  نیاز نیستند بى، اى از سه گروه  وده وشهر(

پست تر از  )عاقبت به شر= بدبخت = اهل جهنم = بی دین = شوربختباشند،  و چون آنان را نداشته
مورد  و فرمان روا، و طبیب آگاه وفقیه دانا و پرهیزگار، امیر نیکوکار باشند:  حیوانات (

 553اعتماد.
در روایات داریم كه اگر كسی از غذا سیر شود باالخره گناه میكند.یا غلبه خون موجب میل به زنا 
وخشونت میشود.بنده همین یک جمله را بگویم كه حتی اولیای الهی وعرفا وانسانهای خودساخته 

زاج وتغذیه وجسم رها شوند.در این موضوع ودر مورد نیز نتوانسته اند بطور كامل از عوارض غلبه م
 آثار روحی روانی طب صدها روایت وجود دارد.

 آیت اهلل بوشهری رییس حوزه قم میگویند غرب با پزشكی وارد خانه های ما شد و...
عالمه حسن زاده میفرمایند:آرمان شهر امام زمان عج ده ركن داشته باشد یكی از آنها حجامت است 

 و..
                                                           

 333احادیث پزشكی ص-۸1ص 3بحار االنوار ج 88۸

 338ص 1۶،بحار االنوار ج 33۴تحف العقول ص  881
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خداوند در سه آیه از قرآن میفرمایدكلوا من الطیبات)درسه ایه جداگانه( تا اوالبتوانید از شاكرین 
باشید ودوما تا بتوانید اعمال صالح انجام دهید وسوما تا بتوانید از وسوسه های شیاطین پیروی نكنید 

مل به دستورات و..این سه آیه را میتوان همه دین حساب كرد.قرآن در جای دیگر ثمره وحاصل ع
 دین را حیات طیبه وكالم الطیب معرفی میكند و وعده حیات طیبه را به اهل عمل میدهد.

بی تعارف میگویم كه حتی اساتید اخالق وعلمای ربانی اهمیت طب و غذای طیب را درک نكرده 
قیت حاند وواقدامات عملی آنها متناسب با اهمیت وجایگاه طب اسالمی نیست.متاسفانه آنقدر از 

طب اسالمی فاصله داریم كه هرگاه این حقیقت طب را واضح وعریان عرضه میشود،حتی گاهی با 
عكس العمل دفعی ومنفی علما نیز مواجه میشویم ودر نهایت مجبور میشویم فعال  سكوت كنیم و 

كه ندعا كنیم كه خداوند توفیق مطالعه ودرک این مطالب را به این رفقای مومن ما بدهد. خالصه ای
احیا وگسترش طب اسالمی برای دینداری و رونق اسالم ضروری و حیاتی است و 

ب عرصه ها عق اگر این طب اسالمی رایج وکاربردی نشود دین و معنویت در همه
)هر روز بدتر از دیروز( بخاطر خدا الاقل روی این چند روایت كه مشتی از  گرد خواهد کرد

موضع بگیرید . وبخاطر خدا فواید ومصلحت كلی طب را خروار است كمی تفكر بفرمایید وبعد 
 فدای چند ایراد جزئی فالن طبیب یا محقق طب نفرمایید.

سلیمان در كوفه حمایت نظامی از غیر معصوم را مكروه دانست ومسلم را تنها گذاشت واین عمل او 
) ع( وهم مختار باعث شد سر خود معصوم را نیز از بدنش جدا كردند. هم مسلم و هم امام حسین 

وهم خود سلیمان وهم حدود ده هزار شیعه شهید شدند.متاسفانه از اول اسالم عده ای بخاطر چند 
نقص وخطای جزیی مصلحت بزرگتر را نادیده گرفته اند واین باعث شده است كه دشمنان ما بر 

نظر نیز  ان مومن تنگمسلمین تسلط یابند وجزء وكل را با هم نابود كنند. متاسفانه عده ای از  برادر
 با طب یا عرفان یااقتصاد اسالمی یا..چنین برخوردی دارند.

اگر یک بیماری كه میتوانست با طب اسالمی درمان شود ،در اثر ممانعت زبانی یا عملی یامالی شما 
از گسترش طب ،این بیمار بمیرد شما شریک قتل اوهستید.پس كمی به روز قیامت بیاندیشید.وبخاطر 

مستحب یا مكروه اخالقی ،این واجب الهی را تعطیل نكنید.ضررهای مالی یا جانی اطبای سنتی فالن 
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كه در اثر جهل یا طمع یا غفلت بربیماران پیش می آورند یک درصد ضررهای جانی ومالی ودینی 
 طب جدید  هم نمیشود.

 غفلتی که دشمنان خدا را بر مسلمین حاکم کرده 
 یعنی اگر مردم حسن ها و "سن كالمنا التبعوناالو علم الناس مح"شود. جهان امروز با علم شیعه می

فواید سخنان ما )معصومین(را میدانسستند قطعا از ما پیروی میكردند.كلمه قطعا كه از  نیكی ها و
 نیازمند توجه وتفكر است. حرف الم تاكید فهمیده میشود وكلمه پیروی فوق العاده مهم و

ی است  این غفلت مید وبگویید.نه اینكه كالم خالی را.هسن های كالم ما را بفامامان ما فرموده اند ح
می واقعی باید انقالب اسال بقای كفر  در جهان است. كه به بهای سلطه غرب بر ما وكشتار مسلمین و

تبیین  وكاربردی  ن است را شروع و همگانی شود.این انقالب همان فهم وآكه انقالب ما مقدمه  
 .در این موضوع طب از بهترین  گزینه هاست محاسن كالم اهل بیت ع است.كردن 

 راهی برای گسترش سریع تشیع
مردم جهان امروز اسیر هوای نفس وعلم زده است.حتی توحید ومعاد وكرامات اخالقی را رد میكنند 

 .راحت میگویند محسوس نیست.
یماری این زمان عصر علم وب مبعوث میشدند.پیامبران هر عصری با مهمترین مسئله برای مردم آن زمان 

 وگرفتاریهاست.
د شكار نكرده بود، دانشمنآاین نكته بسیار مهم است .تا زمانی كه امام صادق)ع( علم طب شان را 

آموزش دهد.یعنی در نفس خود حالت برتری حس  مكافر ،امام را رد میكر د.حتی میخواست به اما
آن  دانشمند هندى گفت : راست  از علم طب توسط حضرت،میكرد ولی بعد از اظهار گوشه ای 

گفته اى و من نیز گواهى مى دهم كه خدایى جز اهلل نیست و محمد، پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله 
 و سلم( و بنده اوست و تو آگاه ترین كسان روزگار خویش هستى.
مروز بشر ا اله رو خواص هستند.طب راهی برای مسلمان شدن دانشمندان غیر مسلمان است.وعوام دنب

یح نیاز به استدالل وتوض طب كامال ملموس وقابل تجربه و وجدانی است. دنبال علم ملموس است.
 از و دشمن وجاهل وغافل وخالصه همه آن را درک میكنند وحتی سواد ندارد.حتی دیوانه ومعاند و
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كام میكنند. ولی عقاید واخالق واح و آن را تصدیق درون به حقانیت وقدرت علم اهل بیت پی میبرند
وفلسفه وكالم وسایر علوم دینی وعلوم انسانی حتی علوم اقتصادی یا سیاسی این ویژگی را ندارد. 

ا والعلم الناس عبید الدنی در میان علوم اهل بیت)ع( این ویژگی ها را فقط در طب اسالم میتوان یافت.
 سلطان و..

 ید در قلعه باز شود.برای این مرز شكنی گزینه ای بهتر از طب نیست.برای ورود به قلعه دشمن ابتدا با
یعه جهان( با طب شاكثریت مردم ) غرب زده ها وبت پرستان وخالصه غیر اهل حق اگر بیمار غربی و

 وامامان درمان شوند بعد سراغ سایر آموزه های امامان نیز میروند.
انه های خ غرب با پزشكی وارد فرهنگ و افكار وآیت اهلل بوشهری رییس حوزه علمیه قم میگویند: 

 مسلمین شد و..
سعادت غرب زدگان را ویران كرد .امروز  خطر تهاجم فرهنگی بسیار جدی است.ما برای  دین و 

قط ف حفظ وتقویت مسلمین بخصوص دانشجویان ودانشمندان باید علم اهل بیت)ع( را عرضه كنیم.
 الم كافی نیست.در این موضوع طب بهترین گزینه است.فلسفه وك اخالق واعتقادات واحكام و

جهان هستند به اندازه شخصیت های كارتونها هم شناخته نجات در جهان امروز امامان ما كه تنها راه 
بیماری دارند.طب  مردم مشكل جسمی و ددرص99بشر امروز همه بیمارند.بیش از  و شده نیستند

خود غربی به ناكار آمدی طب غرب اعتراف  بیشتر میشود.جدید هم هر چه توسعه می یابد بیماری 
  .دارد

ن م من به عنوان یک طلبه قسم میخورم كه طب اسالمی حتی بیماری های العالج را درمان میكند.
خودم شاهد بودم.گزارشات درمانی مطب های سنتی در برخی بیماریها به چند هزار میرسد.ولی 

ركت های نفتی را در جیب می گذارد و منافع برخی پزشكان پزشكی كه در آمدش ش مافیای دارو و
 نمی گذارند مردم ماجرا را بفهمد.

ت گاهی یافآنكه به گوشه ای از علم امام)ع( آبعد از مناظره طبیب هندی با امام صادق)ع( بعد از 
شیعه شد.در جهان علم زده امروز ما چاره ای جز كاربردی كردن وابراز علم معصومین 

 كه محاسن داریم.حتما وحتما باید این برنامه عملی شود.معصومین )ع(هم به ما امر كرده اند)ع(ن
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 ده ایم ونها كرآكالمشان را بیان كنیم.بیایید الاقل در كنار فرع الفرع هایی كه خودمان را معطل 
به كاربردی كردن علوم اهل بیت هم  شاید در كل عمرمان یک بار هم به آن نیازمند نشویم

سال ۴۴ردازیم.اگر هر كدام ما فقط روی كاربردی كردن یک حدیث تمركز كنیم در كمتر از بپ
 قلب حق جویان جهان علوی میشود و...  دین و ینده علم وآ

 راهی برای پیدا کردن بهترین نسخه  
 بهترین طبیب هر شخص خود شخص است

 زراعت است كه اگر در آبادانى و آبامام رضا )علیه السالم(:بدن، به سان زمین پاک و آماده براى 
دهى بدان، مراقبت شود، به گونه اى كه آب، نه فراوان تر از نیاز بدان برسد تا آن را غرق كنند و نه 
از اندازه كمتر باشد تا آن را به تشنگى گرفتار سازد، آبادانى اش استمرار مى یابد و خرمى اش فزونى 

 بد؛ اما اگر از آن غفلت شود، به تباهى مى گراید و علفمى گیرد و كشتش بالندگى و بركت مى یا
 هرز در آن مى روید.

، چنین است . )پس،( سامان و سالمت یدنیبدن، چنین حكایتى دارد و تدبیر آن در خوراک و نوش
 مى یابد و عافیت در آن، ریشه مى گسترد.

ه خوردنى رو مى گیرد و بدنت چچه چیز با تو و با معده ات سازگار است و تنت با چه چیز نی بنگر كه
منظور اینكه     88۶ و نوشیدنى اى را مى گوارد. همان را براى خویش مقرر بدار و خوراک خود گیر.

در آثار غذا ها وآعمال وافكار و داروها دقت كنید. تا بعد از مدتی بهترین گزینه وبرنامه را كشف 
 كنید.

د مفید ومضر را پیدا كنید ولیست كنید و به پس ابتدا خوب در احواالت خود دقت كنید و موار
تدریج شروع به رفع آنها كنید اگر به توصیه عمل كنید شما بهتر از همه اطبا خود را درمان كرده 

 اید.

                                                           
    ۴3طب االمام رضا )ع( ص  88۶
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 روایات تعارضات علوم با از
 مازولتن، اسید بنزوات، خاک سمی هستند.همان ماده آ غذاهای صنعتی و مواد سمی)نگهدارنده ها(

كی پزش مواد كشنده ای هستند كه ذره ذره به مردم میخورانند وذره ذره مردم را میكشند. و... كلر
عوامل  كه از اصلی ترین)سمی كردن غذاها(جدید بخاطر استاندارد دانستن این كشتار دسته جمعی 

  مردم است فقط همین مهر استاندارد برای رد پزشكی جدید كافی است.زایی بیمار
نند این مورد وجود دارد.پس یقین كنید كه اگر پزشكی جدید نبود بیماری كمتر ده ها دلیل دیگر ما

 بود.اسم این كشتار را پیشرفت گذاشته اند.همه پیشرفت غرب اینطور است.
 امام صادق )ع( فرموده اند:رسول خدا )ص(خود را از زكام درمان نمی كردند وهمواره می فرمودند:

 889را ریشه كن می كند. در هركسی رگ جذام هست كه زكام آن
چرک را خشک میكند در نتیجه  چرک از بدن دفع نمیشود واز چرک روان  اًپزشكی غربی فور

 تبدیل به عفونت محكم می شود تكرار این رویه از عوامل ویرانی همه بدن حتی سرطان و...است.
 به این دلیل و وطب جدید حتی یک بیماری را ریشه كن نمیكند بلكه عالمت بیماری را رفع میكند 

 ده ها دلیل دیگر اصلی ترین عامل توسعه بیماری ها همین پزشكی است.
 بیماریهاهمه   درمان آسان پیشگیری و برای نسخه پیامبر)ص(

استادیكتابنقل از حكیم باقری نقل میكند كه پیامبر)ص(در خواب به حكیم باقری فرمودند به همه 
 .دند وحجامت كننهای تصفیه كننده خون بخورهمه بیماران خونساز بیماران امت بگو:

. این نسخه كامال مطابق با روایات طبی اسالم است ومعجزه دهیدبتا درمان كامل این نسخه را ادامه 
 میكند.خون صالح همه عوامل بیماری را از بدن خارج میكند.

 کنند؟ قانون کلی: چرا گاهی نسخه ها تاثیر نمی
ین است كه بیمار مستقیم سراغ نسخه  مخصوص بیماری اش میرود اشتباه رایجی كه وجود دارد ا

 و یک یا دو بار به طبیب مراجعه می كنند سپس طب سنتی را رها می كنند وفقط آن را عمل میكند

                                                           
 .3۶3،ص۶كافی :ج  889
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.این روش در خیلی از موارد منجر به درمان نمیشود.روش صحیح این است كه مثال در درمان 
 د. ناباروری وعقیمی باید چنین عمل كنی

رعایت توصیه های تقویت وتضعیف جنسی وبیماریهای اسپرم ورفع بیماریهای زمینه ای مانند 
واریكوسل ورعایت كلیات ،ریشه ها ودرمانهای مشترک ،اسباب معنوی ،اصالح مزاج ،اصالح 
خون، اصالح مزاج نیز الزم است.به تدریج وبه نوبت این موارد همراه با نسخه مخصوص ناباروری 

 بعد ید تا مثالانجام ده ی  باید اصالح و درمان كنید.مثال هرماه یكی  یا دو تا از این موارد راعقیم و
 از یک سال همه موانع رفع وبچه دار شوید. همه بیماریها را باید چنین درمان كنید.یعنی كامل ،

 .به تدریج ریشه ای و اساسی و
ناقص یا غیر ممكن شده وبیماری عود خواهد تا پرهیزها و اسباب و علل بیماری ترک نشود،درمان 

 كرد گاهی باید تا ده بار ویزیت شوید تا نسخه تكمیل و اصالح شود.
 علت درمانی یا معلول درمانی

ر سای و دلتنگی،ضعف اعصاب،لذت نبردن از زندگی، وسواس، ترس، اضطراب، افسردگی، 
درمان اساسی وكامل ودر عین حال اختالالت روحی غالبا دارای علتها وریشه های مشترک هستند.

آسان زمانی حاصل خواهد شد كه شما علت را پیدا كنید و علت را درمان كنید.این قانون در همه 
بیماریهای جسمی وروحی الزم وكافی است)البته اگر خوب و دقیق وكامل بفهمیم واجرا كنیم(پس 

 نیز به علت درمانی اضافه كنیم. را معلول درمانی بعد همیشه دنبال شناخت و درمان علت باش و 
 سنتی بر طبطب اسالمی  برتری های و از تفاوت ها

بّ طغرض بیان همه مطلب نیست.بلكه میخواهیم طب سنتی را با اسالمی یكی فرض نكنید. مثال 
خلط تنظیم می  ۰ركن است .در اسالم ركن مادی مخلوقات را با تعادل  ۰خلط و  ۰سنّتی متكی به 

بعدی است پس روح الهی را نیز در تعادل و  3عد الهی هم دارد و انسان بُب اسالمی در طكند ولی 
سالمت نگه داریم. خلط ها كمیت و اندازه دارند ولی در بعد روح الهی، حداقل سالمتی انجام 

 روح هم وبه تعادل برسند واجبات است ولی انتها و سقف ندارد. برای سالمت كامل باید هم اخالط 
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ا دیر به مقصد یتوصیه دین باشد. بهترین روح عالم اگر سوار بر مركب تن، بیمار شود سخت به امل ع
 می رسد یا نمی رسد و برعكس اگر جسم سالم باشد و روح بیمار باشد باز همین طور می شود.

 روش درمان در طب سنتی: از سر به سمت پاهاست. 
 .: از معده شروع می شوداسالمیروش درمان در طب 

سنتی صدها نقص ذاتی دارد از جمله اینكه اسباب معنوی وروحانی پیشگیری و درمان مانند طب 
طب سنتی هر چیز  و چشم زخم و...محروم است ترک گناه، ثار اعمال صالح،آ دعا،صدقه،نذر،

 و از طریق انبیا مفیدی كه دارد در واقع توصیه های طب اسالمی است كه كاربردی شده است و
ی مانند یكی از چشمه های )البته باكم ایران  ه بشر رسیده است.حقیقتا طب سنتیاولیای الهی ب

 .طب اسالمی است لودگی ونقص قابل چشم پوشی( كوثر اسالم وآ
 از انحرافات اطبای سنتی

سنگین و زیاد و غیر خوراكی می دهند، از  یاستاد خیراندیش : طمع برخی اطبای سنتی، كه داروها
 بزرگترین موانع احیای طب اسالمی است.

در حال حاضر حدود ده هزار پزشک در موسسه حجامت ایران آموزش حجامت دیده اند و حجامت 
 .میكنند.

 ده نکته ساده ولی بسیار مهم
رمان میشوند نمیتوانند.وبیمارانی كه داز جمله تفاوتهای اطبایی كه میتوانند درمان كنند با كسانی كه 

 با بیمارانی كه درمان نمیشوند،موارد زیر است. البته موارد زیاد است ولی چند نكته را بیان میكنیم.
اینكه:اطبای موفق اراده میكنند كه حتما بیمار را درمان كنند و میدانند كه با یک بار نسخه دادن  اول

م دارند كه حتی ده بار هم الزم باشد بیمار را ویزیت كنند ونسخه قرار نیست بیمار درمان شود وتصمی
 جدید بدهند .واین روش را همیشه اجرا میكنند .به بیمار هم این روش را تفهیم میكنند.

بیمار نیز همینطور است.یعنی باید بیمار اراده كند وصبر كند.كه اگر ده بار هم الزم شد به طبیب 
وقتی به طب غربی مراجعه میكنند گاهی سالها مراجعه دارند ولی چند  مراجعه كند. متاسفانه مردم
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بار به طبیب مراجعه میكنند واگر درمان نشدند زود رها میكنند.اما كسانی كه موفق نیستند،میخواهند 
 با یک نسخه وگاهی با یک تلفن و حتی با یک پیامک سرطان یا سل یا ام اس درمان كنند.

كه بیش از ده سال است طب كار میكنند ولی بخاطر همین یک نكته نمیتوانند  بنده ده ها نفر میشناسم
درمان كنند.وكسانی هستند كه با یک دوره چند ماهه ،مرض ال عالج درمان میكنند.چون اراده  

 تكرار وپیگیری  درمان دارند.
ت.پس موقت اس اینكه: تاپرهیز ها وقوانین كلی رعایت نشود.درمانها وتاثیر نسخه ها ناقص یا دوم

 اول این موارد را به بیمار بگویید.ال اقل در كاغذ جدا گانه ای چاپ كنید وبه همه بیماران بدهید.
اینكه: در نسخه نویسی اسباب معنوی وروانی واصالح تغذیه را جدی نمی گیرند. باید قسمت  سوم

 عمده نسخه مورد دوم وسوم باشد.
 ترین اطبا حدود نیم ساعت با بیمار حرف میزنند تا عوامل اینكه: حتی با تجربه ترین وموفق چهارم

بیماری را خوب بیابند وتوصیه ها را با آرامش به بیمار بگویند.ولی برخی سعی دارند پیشگویی كنند 
تا بیمار را متعجب كنند.وقدرت علمشان را به بیمار نشان دهند.وبدون اینكه از بیمار بپرسند علل 

ند.این روش بسیار خطر ناک است.حتی اگر درست حدس زده اید باز وقوع بیماری را كشف كن
 هم از بیمار بپرسید تا مطمئن شوید.

.حتما اول علتها را كشف كنید وآنها را بنویسید وبه به بیمار بگویید.اگر علت را نیافتید درمان پنجم
 نكنید.اگر علت را نیافتید به مسلمات ودرمانهای مشترک عمل كنید.

 نتوانستید درمان كنید با جان بیمار بازی نكنید.و اورا به مراكز دیگر ارجاع دهید.: اگر ششم
: باید اصالح مزاج وخون درمانی را نیز خیلی جدی بگیرید.بدون اصالح خون  ومزاج درمان هفتم

محال است.ازبزرگترین تفاوتهای  مطب ها واساتید بزرگ طب كه خیلی موفق بوده اند )مانند 
د خیر اندیش( با كسانی كه كمتر موفق بوده اند این است كه موفق ها بر اصالح خون مجموعه استا

ومزاج وتغذیه تمركز وتوجه بیشتری دارند.وغیر موفق ها بیشتر بر داروی گیاهی وعالمت درمانی 
 تمركز دارند.خون درمانی مانند فصد  

 وحجامت وزالو شدیدترین وسریعترین اثر درمانی را دارند.
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باید با یک استاد موفق ومطمئن مرتبط باشید ودر عمل نیز كار آموزی كنید.با مطالعه وتحقیق : هشتم
 و بدون استاد نتیجه بسیار دیر و ناقص بدست می آید.

: همه طب را هیچ یک از اساتید به طور یكجا ندارند پس باید حداقل با شیوه چند نفر از اساتید نهم
 آشنایی نسبی داشته باشید.

د از مدتی سعی كنید درمان را تخصصی كنید یعنی مثال فقط بیماریهای گوارش یا فقط مغز :بعدهم
و اعصاب و... اگر این اتفاق در طب اسالمی وسنتی بیفتد ،به شدت توسعه وعمق می یابد.مطمن 
باشید مشتری شما هم بیشتر میشود.البته باید قبال كلیات ودرمان عمومی بیماریها را مهارت داشته 

 شید. و...با

 قدرت درمان راهی برای چندین برابر کردن سرعت و
اگر بیماری شدید بود یا نسخه ها نتوانست بیمار را درمان كند.تعداد ومقدار  پرهیزهای غذایی وعملی 
وغذاهای مفید را بیشتر كنید.حتی میتوانید برای مدت كوتاهی كل غذاهای روزانه بیمار را لغو 

 ذاهایی را میل كند كه مفید است.كنید.وبیمار فقط وفقط غ
 یعنی حتی غذاهای بیضرر را كه برای این بیماری فایده درمانی ندارد را نخورد.

در نسخه های معمولی ،مثال طبیب  به بیمار میگوید این پنج غذا را هم در كنار سایر غذاهای روزانه، 
مولی بیماری شدید است یا نسخه مع به برنامه غذایی اضافه كن واین پنج غذا را نخور.ولی اگر دیدیم

تا...روز،فقط این ده غذا  3جواب نداد،به بیمار میگوییم،حتی نان گندم هم نخور وفقط به مدت مثال 
را كه مفید است بخور.با همین یک كار ساده نتیجه درمانی بسیار متفاوت وبهتر خواهد شد.پس 

فید بیشتر باشد وپرهیزها بیشتر باشد ،درمان هرچه تعداد ومقدار غذا ها واعمال وافكار وبوها و..م
 روز از بهترین گزینه ها برای این نوع درمانهاست. ۰۴سریعتر و قویتر است.خامخواری تا

اما به چند نكته دراین مورد توجه كنید.اوال این كار انقالب در تغذیه است كه در شرایط معمولی 
 اكتفا كرد. ممنون است.ودر شرایط ضرورت باید به كمترین زمان
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دوما:این كار را فقط در غذاها باید واعمال رایج انجام دهیم.یعنی نمیتوان در داروهای گیاهی واعمال 
درمانی مانند حجامت یاتنقیه یا... چنین كرد.البته در بیماری های بسیار شدید در باره داروها واعمال 

 هرچند كه عوارض بدهد(درمانی نیز الزم است تعداد و مقدار دارو زیاد وشدید باشد)
 کند. همین یک مورد معجزه می -اصل عمل به احتیاط وعمل به مطمئن ها

میگویند بیشترین كلمه ای كه درجواب سوالها از عالمه طباطبایی شنیدند،كلمه نمی دانم بود. واقعا 
ست.چون یاگر كسی چیزی را نمیداند بگوید نمیدانم و از خودش نبافد. البته در طب نیاز به یقین ن

یقین در طب غیر ممكن است چون مسبب االسباب خداست وتشخیص یقینی محال است چون 
 عوامل بیماری ودرمان خیلی زیاد است.اما اطمینان و تجربه الزم است.

 اما اگر به اطمینان نرسیدیم یا اصال جهل وشک داشتیم چه کنیم؟
د ک بیماریها ومسلمات اكتفا كنیم.حدودر چنین مواردی باید به كلیات ودرمانها وریشه های مشتر

درصد بیماریها با همین موارد ،پیشگیری ودرمان میشود.اصالح تغذیه،اصالح مزاج،اصالح  ۶۴
خون،اصالح روح وروان ومعنویات واخالق وافكار،اصالح اعمال)شغل،نكاه،رسانه وابزار آالت 

ای مشترک ورفع ریشه های عصر ماشین و..(،اصالح گوارش ،اصالح اعصاب،استفاده از درمانه
 مشترک بیماریها وسایر مسلمات را  تجویز ورعایت كنید.

واقعا اگر همین یک قانون را خوب عمل كنیم ،حتی بسیاری از بیماری های ال عالج كه پرفسورهای 
طب غرب نمیتوانند درمان كنند)ودر واقع بیمار را میكشند( را درمان میكنید.پس هربیماری كه به 

شما آمد،حتی اگر بیماری اورا تشخیص ندهید، با سه نسخه ،این ده مورد را ،تجویز واصالح سراغ 
كنید.دوستان با همین روش،صدها بیمار دم مرگ را نجات داده اند.در حالی كه حتی اسم بیماری 
 را نمیدانستند.استاد خیراندیش میگویند ، اوایل درمان،سعی میكردم،بیماریها را با طب غرب تطبیق

دهم.ولی در درمان خیلی مشكل داشتم.ودوازده سال از عمرم بخاطر همین تطبیق ،تلف شد،اما وقتی 
 بكلی به درمان اصولی وریشه ای و بدون توجه به طب غربی ،اقدام كردم،نتیجه گرفتم.

 ولی از باب احتیاط بیشتر ،نوزادها،زنان حامله،پیرمرد ها وبیماران بد حال واورژانسی را به متخصص
بیماری را در اختیار  8۴۴تر ها ارجاع دهید.شما بااین مجموعه،نسخه های مخصوص ،حدود 
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دارید.كه اگر  همرا  با مسلمات به آنها نیز عمل كنید،معجزه خواهید كرد.در این مجموعه ،مطالبی 
كه از طب غربی آورده شده است، فقط از باب معرفی بیماری است ودرمانها همه از طب اسالمی 

 تی است.وسن
استاد خیر اندیش در باره این مجموعه نسخه های معصومین)ع(وبزرگان گفتند، 
برای کسانی که کارهای درمانی میکنند همین مجموعه ای که شما جمع کردید 

سال قبل در اختیار اطباء قرار می گرفت طب  19کافی است. اگر این اطالعات 
 اسالمی ایرانی به دنیا صادر شده بود.

 ب رَعَه پزشکی هفت پای
 امام باقر)ع( فرموده اند: پزشكی عرب بر هفت پایه است: 

رخی در ب  نوشیدن عسل و داغ كردن كه آخرین چاره است. استفراغ، انفیه، حمام، تزریق، حجامت،
 8۸۴روایات )نوره( هم اضافه شده است.

 احیای طب اسالمیبرای 
 برای احیای طب اسالمی)استاد خیر اندیش(

سال طول بكشد تا طب سنتی  احیا شود ما باید 3۴۴طریق سیستم دانشگاهی پیش برویم شایداگر از 
 .سیستم عمومی وآسان سازی را در پیش بگیریم

 باید محتواهای كم حجم و بسیار موثر و عمومی تولید و منتشر كنیم.
 یستم سآموزش عمومی انجام شود.  بایدآموزش رسمی دانشگاهی جواب نمی دهد 

 سال طول می كشد. 3۴۴حدود رسمی 
یلم سازان و انیمیشن سازها و آموزش و پرورش و ... بیایند فهمه هنرمندان و شاعران و نویسندگان و  

 .پای كار

باید داروهای اساسی و قانون های اساسی و خاصیت درمانی مختصر آنها از كودكی و برای همه و  
 بزرگتر ها آموزش دهیم.

                                                           
 88طب االئمه ص     8۸۴
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تم یون بیمار تولید می كند و ما می خواهیم یكی یكی درمان  كنیم. باید سیسلیلیون میم غربی مستسی
 .و فرهنگ عمومی درست كنیم

 خیر اندیش((نمونه ای  از بازگشت پزشکان به طب اسالمی
ر حال دالحمد هلل اقبال خوبی از سوی پزشكان مومن كشور به طب اسالمی ایرانی آغاز شده است.

در موسسه حجامت دوره های طب وطبیب ومحقق طب  امام پزشک وحاضر حدود ده هزار نفر 
 و در حال حجامت  و درمانهای طبیعی در  دسنتی گذرانده ان

  .مطب هایشان هستند
میلیون جریمه  ۰بنده )خیراندیش( را به خاطر قطع داروهای شیمیایی افسردگی یک بیمار افسرده 

آمده بود و در دوره موسسه شركت كرده كردند. همان دانشجوی پزشكی شاكی، بعدها خودش 
االن ده ها نمونه مثل این مورد وجود دارد.پزشكان زیادی از این مجموعه كتب نسخه های  بود.

 معصومین)ع(تهیه كرده اند ودر درمانها استفاده می كنند.
 بدرمان سریع بیماریهای سرد و بیماریهای مرطو

 ته باشنددو داش عنایت ویژه به این محققین، کنند فصد معجزه می زنبور درمانی و
)روی رگ سیاتیک را در باالی ران و پشت مفصل زانو  را روی پایی  ۰و  3و  3و  ۴اگر از نقاط 

ثانیه رگ سیاتیک در اثر  ۴۴هر كدام یک نیش زنبور عسل بزنید در كمتر از  كه سیاتیک دارد(
واند زهر یا...( به عضو بیمار حتی میت تزریق صفرا، باز می شود.تزریق و رساندن صفرا)خوراكی یا

سرطان وهمه بیماریهای سرد و مرطوب را درمان كند.مثال بیماری مبتال به دیسک ودرد كمر در اثر 
درصد بیماریها سرد یا مرطوب هستند. زنبور را داخل  9۴نیش اتفاقی عقرب زرد خوب شد. بیش از 

فاده نیش زنبور حساسیت دارید، از این درمان استیک شیشه كنید و با گیره بردارید. البته اگر به 
نیش بعدی را بزنید. علت اصلی سیاتیک غلظت خون  3نیش بزنید و روز دوم هم  3نكنید. و روز اول 

 و غلبه ی سودا است. این نسخه روی ده ها بیمار تجربه كرده ایم.
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 رئیس کل بیماری ها
 8۸۴)خیراندیش( رئیس كل بیماری ها
كل بیماریها است و بهترین درمان آن تعریق)عرق كردن(وگرم كردن بدن  سرماخوردگی رئیس

درصد بیماری ها همان سرماخوردگی است اما در قالب خوراكی و نوشیدنی و بوها  9۴ از است بیش
لمس كردنی های سردو... درمان آن اصالح مزاج یا گرم كردن است  تعریق  و افكار و آب و هوا و

 ی سرد خیلی جدی بگیرید وانجام دهید.بیماری ها در درمان را
 .این نسخه برای همه بیماری های سرد عالی است آب گرم بخورید و راه بروید

 منضج مسهل و
 .اد د )اسهال دهنده(مسهل ابتدا منضج)پزنده خلط(و بعد برای تخلیه شدن بدن از  بیماریها باید

امام صادق )علیه السالم(:اگر مردم می دانستند گیاه سنا چه خواصی دارد، ارزش هر مثقال آن را به 
اندازه دو مثقال طال می رساندند. هان! بدانید كه این گیاه، مایه ایمنی یافتن از بهک، پیسی، جذام، 

از هلیله  قداری برابردیوانگی، فلج و لقوه است. باید آن را با كشمش سرخ و بدون هسته، همراه با م
كابلی، زرد و سیاه، و به صورت ناشتا، به اندازه سه درهم، مصرف كرد و هنگامی كه به بستر خواب 

 همین اندازه مصرف كن، كه این، مهتر همه داروهاست.  می روی نیز،
در شرایط غیر اورژانسی،قبل از استفراغات)حجامت،فصد ،زالو و..(بیمار ،حتما باید از منضج 
ها)پزنده های خلط( مصرف كند.وبعد از آن از مسهل ها استفاده كند.از منضج های همه، مشترک 
همه اخالط سركه انگبین است.واز مسهل های مشترک میتوان به استفراغ عمدی،تنقیه،اسهال ،خاک 

 خشیر و... اشاره كرد. سنا، مسهلی بسیار موثر است اما نباید زیاده روی شود.ترجیحاً برگ گل سر
 تجویز شود.

 هاشدیدترین بیماری قویترین و کاملترین نسخه  برای درمان همه بیماریها و
عد الهی انسان است بُ علت اصلی همه ی بیماریها غلبه و عدم تعادل مزاج ها و اخالط  واختالالت در
 .برای تعدیل این خلط ها وبعد الهی انسان موارد زیر مفید و الزم  وكافی است.

                                                           
 سخنرانی استاد در تربت حیدریه 8۸۴
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 اصالح روح وروان -۴
  )مداومت در مصرف خونسازهایی كه خون را كثیف نكند وحجامت، اصالح خون-3 

 بادكش وزالو(   فصد،
 استفراغ عمدی وتنظیم استفراغات)مدفوع،ادرار،عرق،آب دهان و..( -3
 ذای حاللغ، نوشیدنی، بوییدنی ،دیدنی ، شنیدنی ، لمس كردنی اصالح تغذیه  اعم از خوراكی، -۰
و ترک غذای كارخانه ای  تعادل در حجم غذا، سیر نشدن از غذا ، به اندازه ، طبیعی ، طیب ، ،

 رعایت نسبی مصلحات ،تركیب مناسب غذا و..
 سایر درمانهای مشترک -8
 رفع ریشه های بیماریها  -۸
 متناسب بامزاج غذا خوردن -1
 (فعالیت بدنی و...  شغل، اصالح اعمال)خواب،مسایل جنسی، -۶
 شانه  دالكی و ماساژ و -9

  )همراه با نوره،ماساژ،كیسه كشی و...(حمام اسالمی -۴۴
 وخاكشیر مصرف مسهل ومنضج عام مانند سنا وسكنجبین -۴۴
 از همه مهمتر استفاده از اسباب معنوی ورعایت دستورات اسالم و -۴3
 نسخه مخصوص بیماری -۴3
 اصالح اعصاب -۴۰
 .اصالح گوارش -۴8
موارد دیگری نیز وجود دارد  ولی این مواردبرای پیشگیری و درمان بیماریهای جسم وروح ه تالب

 كافی است.
را می توان از مهمترین درمان های وتغذیه  اصالح روح وروان واعمال ،اصالح خون واصالح مزاج 

د. طب اسالمی دانست و شاید بعد از درمان روح و روان مهمترین درمان همین خون درمانی باش
والبته بدون اصالح خون روح وروان نیز بیمار خواهد بود.برای درمان خون عالوه بر اصالح مزاج و 
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)اصالح روح و روان، اصالح مزاج، اصالح تغذیه  اصالح تغذیه ، اصالح روح و روان نیز الزم است.
رد مقدمه و مو 8( را شاید بتوان همه طب اسالمی نامید و اصالح این واصالح اعمال و اصالح خون

الزمه و گاهی همه درمان، برای همه امراض انسان است. و برای درمان هر بیماری جسمی و روحی 
 8و روانی و خانوادگی و اقتصادی و سیاسی و هر بیماری كه به انسان ربط دارد، درمان اصالح این 

 اهد بود یا بكلیمورد ضروری و مقدمه است. و اگر یكی از این ها اصالح نشود درمان یا ناقص خو
انجام نخواهد شد یا اینكه بیماری مجدداً عود خواهد كرد یا این كه بیماری از شكلی به شكل دیگر 
در خواهد آمد. یعنی همان قانون بقای بیماری است مانند قانون بقای انرژی نیوتن. چون ریشه بیماری 

 ده است.درمان نشده است. بلكه ساق و برگ بیماری و عالمت بیماری دفع ش
عامل را رفع كند. و اصال نام بیماری یا  8عامل بیماری زا را بشناسد و هر  8هر طبیبی باید این 

مشخصات بیماری مهم نیست، هر بیماری كه باشد از طالق گرفته یا بیماری های اخالقی و فكری 
ش رفع می مورد را اصالح كنید، بیماری خود 8یا جسمی )هر بیماری جسمی كه باشد(. شما این 

شود و ریشه كن می شود. نه مانند طب جدید كه صدای آژیر دزدگیر را قطع می كند تا دزد راحت 
تر ماشین را بدزدد. یعنی عالمت بیماری مانند درد و ... را رفع می كند تا عوامل بیماری زا با خیالی 

سن ب جدید است و از حراحت تر و با قدرت تمام بدن را ویران كنند. این از بزرگترین نقص های ط
 های بزرگ طب اسالمی است. 

و برای درمان كامل، مزاج شناسی مهمترین شناخت است و اصالح مزاج مهمترین درمان است و 
بدون شناخت  واصالح مزاج)عضو بیمار وكل بدن( ،شناخت و درمان بیماری ناقص است . اصالح 

الح تغذیه و اصالح روح و روان داخل مزاج جسم وروح همه درمان است. چون خون درمانی و اص
در اصالح مزاج است. و همه طب را امام صادق مظلوم علیه السالم در یک حدیث بیان نموده است. 
این حدیث می تواند همه بیماری های جسمی و عمده بیماری های روحی روانی خانوادگی 

 واقتصادی سیاسی و... را درمان كند.
امام صادق علیه السالم فرمود:ما سردی را با گرمی درمان می كنیم و گرمی را با سردی، تری را با  

 است و ... امراضخشكی و خشكی را با تری، معده خانه همه 
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 حتما به در خانه اهل بیت علیه السالم باید بیاییم . 
كی، روانشناسی، البته این نصف حدیث است. فقط همین یک حدیث می تواند همه علم پزش

مدیریت ها، علوم انسانی و تربیتی، علوم سیاسی و علوم مربوط به خانواده را به كل متحول كند و از 
 نو بنا كند ولی حیف كه بشر علم را از یهود و غرب و دشمنان اهل بیت علیه السالم می گیرد.

تفهیم  ردم جهان تبیین وعدد از فرمایشات اهل بیت)ع(را خوب به م 8۴اگر ما بتوانیم محاسن فقط
ا بهترین ه از احادیث طبی در این موضوع  و كنیم ملت ها فوج فوج به تشیع روی خواهند اورد

 .هستند
 درمان همه دردها علت و

پیامبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم(:درد، سه چیز است و درمان نیز سه چیز. اما درد، عبارت است 
است،  )طبی(و بلغم . درمان خون، حجامت است، درمان بلغم، حمام از: خون، تلخه)سودا و صفرا(

  این حدیث ازعصاره های طب سنتی اسالمی است.8۸3.و داروى تلخه نیز راه رفتن

 مراجع و منابع طبی از
 آقارفیعی((مراجع و منابع طبی  از

 الف( طب عمومی 
 غفاریدكتر  -صرف و نحو كاربردی در متون طب سنتی -(      آموزش عربی۴

 مولف( -)نرم افزار استاد شریعت پارسا از تحقیقات مركز طب اسالمی

ب االئمه ط - علیه السالمطب الصادق -رساله ذهبیه  علیه السالمطب الرضا  - صلوات اهلل علیهطب النبی  (3
 علیهم السالم

 محمدی ری شهری نشر دارالحدیث –دانشنامه احادیث پزشكی  (3

 ق دانشگاه علوم پزشكی  1۰8ود بن محمد چغمینی محم –قانونچه در طب  (۰

 ترجمه عبدالرحمن شرفكندی نشر سروش تهران –جلد(  1قانون بوعلی ) (8

 حكیم محمد حسین شیرازی نشر اسماعیلیان قم –جلد(  3خالصه الحكمه ) (۸

                                                           
 ۴3۸ص ۴یحضره الفقیه ج من ال  8۸3
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 هدشابوبكر ربیع بن احمد اخوینی نشر دانشگاه فردوسی م–(هدایه المتعلمین فی الطب 1

 ق نشر اطالعات ۶38حكیم سعید اسماعیل جرجانی  –خفی عالیی  (۶

ق نشر بنیاد فرهنگ  ۶38االغراض الطیبه و المباحث العالنیه حكیم سید اسماعیل جرجانی  (9
 ایران و نشر دانشگاه تهران

 ق نشر بنیاد فرهنگ  ۶38حكیم سید اسماعیل جرجانی  –ذخیره خوارزمشاهی  (۴۴

 نشر شركت  طبع كتاب –علی اكبر سقاباشی  –نجات از مرگ مصنوعی  (۴۴

 نشر حافظ نوین تهران –احمد حاجی شریفی  –شناخت بیماریها  (۴3

 محمد مومن حسینی طبیب –تحفه حكیم مومن  (۴3

 محمد كریم خان كرمانی –دقائق العالجیه  (۴۰

 مت ایراناستاد خیر اندیش موسسه تحقیقات حجا –حجامت در اسالم  (۴8

 موسسه الحاوی –رازی  –الحاوی در طب  (۴۸

 طب اكبری (۴1

 طب منصوری (۴۶
 نسخه نویسی :

 دكتر صفدر صانعی نشر حافظ نوین تهران –جلد(  3نسخه شفا ) (۴

 دكتر صفدر صانعی نشر حافظ نوین تهران –همیشه الغر و سالمت باشید  (3

 دكتر عبداهلل احمدیه نشر اقبال تهران –جلد(  ۰راز درمان ) (3

 نشر حافظ نوین  –نسخه دكتر )خود درمانی با گیاهان دارویی( خسرو بابایی  (۰

 محمد سرور الدین نشر عطایی تهران –طب المفید و طب الكبیر  (8

 تغذیه و خواص خوراكیها :

 دكتر جزایری نشر امیر كبیر –اعجاز خوراكیها  و اسرار خوراكیها  (۴

 نشر سهروردی –جمشید خدادادی  –ارمغان تندرستی  –پانزده روز تا سالمتی  (3

 نشر طب مكمل و سنتی –دكتر ناصری  –دهكده سالمتی  (3
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 نشر پیام آزادی  –مرتضی نظری  –خواص میوه های خوراكی )میوه درمانی(  (۰

 محمد رسول دریایی نشر جعفری تهران –فرهنگ تغذیه در اسالم (8

 سید رضا پاكنژاد  –دانشگاه و آخرین پیامبر )ص( بخش تغذیه  اولین (۸
 تاریخ پزشكی :

 انتشارات كیهان –دكتر مصطفوی  –دارو مسئله پزشكی قرن  (۴

 ایوان ایلیچ  –قتل علم پزشكی در پزشكی آفت زا  (3

 دكتر منتظر نشر نسل نیكان تهران –طب اسالمی گنجینه تندرستی  (3

 دانشگاه تهران –دكتر مصطفوی  –مقایسه طب قدیم ایران با پزشكی نوین  (۰

 هزار سال تاریخ پزشكی  1 (8

 نشر امیر كبیر تهران –سیریل الگود  –تاریخ پزشكی ایران و سرزمینهای شرقی  (۸
 انتشارات سرمدی -محمدتقی سرمدی_دكتر احمدعلی آقارفیعی -(      مدیریت سالم1

 گیاهان دارویی :

 مهندس میر حیدر نشر فرهنگ و اندیشه اسالمی –جلد(  9معارف گیاهی ) (۴

 حكیم عقیلی خراسانی  –مخزن االدویه  (3

 حكیم محمد حسین شیرازی  –قرابادین كبیر )ضمادها(  (3

 نشر امیر كبیر تهران –دكتر علی زرگری  –گیاهان دارویی  (۰

 حافظ نوین تهران نشر –كاظم مقدم  –فرهنگ دارویی گیاه درمانی  (8

 نشر فرهنگ مشرق زمین تهران –آقای فاروقی  –گیاهان دارویی در قرآن  (۸

 نشر حافظ نوین تهران –احمد حاجی شریفی  –اسرار گیاهان دارویی  (1

۶) Herbal Medicine داروهای گیاهی 

 نصاریمهندس اتنظیم:  _ناظر علمی: دكتر احمدعلی آقارفیعی -(      نرم افزار سالمت با طبیعت9

 ب( طب کالسیک 

 نشر دانشگاه شیراز –دكتر مصباح اردكانی  –كالبد شناسی عمومی  (۴
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 دكتر بهرام الهی  –آناتومی تخصصی  (3

 نشر چهره تهران و نشر مساط تهران –ون یتفیزیولوژی گا (3

 طب داخلی هاریسون (۰

 طب داخلی سیسیل (8

 ژنتیک تامپسون (۸

 جنین شناسی النگمن (1
 اهکار بیمارستان طب سنتی و اسالمیر

 )آقارفیعی(راهكار بیمارستان طب سنتی و اسالمی
 درمانگاه تخصصی  -1

دراین قسمت مراجعین و بیماران وارد اطاق انتظار می شوند كه اولین بخش برای تشكیل پرونده 
. در می گیرند است و دو منشی حتی االمكان زن و مرد سوابق اولیه را مطابق فرم موجود در پرونده

( به مراجعین می دهد safe lifeاین محیط تابلو اعالنات اطالعات مفیدی پیرامون زندگی سالم)
 ایرانی است. -و فضای هنری آن حاكی از بینش و تاریخچه ای از طب اسالمی،

فرهنگی -در قسمت معاینه كه آن هم در صورت امكان از دو پزشک زن و مرد باهماهنگی علمی
ه است . مزاج و سوابق كلینیک و پاراكلینیک در هر پرونده درج شده و روش درمان و تشكیل شد

یا درصورت امكان پیشگیری از بیماری مطابق وضعیت هر فرد و همچنین نوبت بعدی مراجعه تعیین 
 می شود .

 دالبته در كنار اطاق معاینه ی هر پزشک یک اطاق عمل سرپایی با تكنسین یا پرستار مربوطه موجو
 است كه اقدامات درمانی همان جلسه در این اتاق اجرا می شود .

بیماران بد حال یا مزمن كه نیاز به پیگیری مرتب و مراقبت شدید دارند توسط پزشک به بخش 
مربوطه ی عمومی یا تخصصی ارجاع داده می شوند تا مشاوره یا اقدامات تشخیصی الزم انجام شود 

ه سالم و رژیم غذایی مناسب و اصالح مزاج یا فصد و... ظرف چند و درصورت نیاز به بستری تغذی
 روز اجرا شود .
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بهتر است غیر از اقدامات پزشک درمانگاه و دادن دستورات الزم به پرستار، ویزیت مجدد همان 
روز در بخش صورت گیرد و تذكرات الزم به سایر دست اندركاران درمان اعم از پرستار و دانشجو 

 و داروساز و مسئول تغذیه داده شود .و یا انترن 

 بخش بستری  -2

در این قسمت اطاق عمل سرپایی، دركنار آن سالن گزارش روزانه و كنفرانس جهت مشاورین و 
 مخصوصاً پزشكان و پرستارانی كه ابتدا بیمار را ویزیت كرده و عالئم او را گزارش كرده اند ایجاد 

 حال بیمار مرتب ثبت می شود.شده است و عالئم البراتواری الزم و 

هنگام بهبودی یا تغییر عالئم نهایی هم پزشک اول موظف است پرونده بیمار را تكمیل كرده و نتایج 
 عملی را برای خود و بایگانی و بخش در سه نسخه  گزارش و ضبط كند .

 بخش آموزشی  -6

و بصری و مسئول آموزش و كنفرانس های منظم ، واحد سمعی شامل اساتید با كالسهای روزانه ،
كاركنان همه روزه در خدمت عالقه مندان و دانشجویان هستند . عالوه بر آن، این بخش موظف 
است توسط هیئت علمی خود به صورت دائم مطالبی را جهت اطالع رسانی تهیه كند تا اقدامات 

عین ب مراجالزم جهت بهداشت عمومی و كشف بیماری شهروندان صورت گرفته و همچنین ترتی
 جهت تسهیل درمان و پیشگیری بهتر صورت گیرد .

 داروخانه  -2

ایرانی و مسلط به زبان خارجه و عربی و نثر فارسی با تعامل پزشكان  -داروسازِ آشنا با طب اسالمی
جهت فعالیت در این بخش الزم است و البراتوآر او درتهیه و تولید دارو بایستی دائماً فعال باشد. 

ری ست كه اطالعاتی پیرامون داروهای جدید به استحضار سایر بخش ها و مردم و ضمنا ضرو
 عالقمندان طب سنتی رسیده و در مجله بیمارستان منتشر می شود .

 تحقیقات و پژوهش  -5

این مركز  در بخش تحقیقات و پژوهش، باید تمام ضوابط یک مركز تحقیقاتی جامع را دارا باشد.
كنون حداقل چندین سال كلینسین بوده اند و چند هزار بیمار دیده اند و در اساتید با تجربه كه تا
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تدریس و راهنمایی دانشجویان اقدام كرده اند هسته تحقیقات را تشكیل می دهند . جلسات محققین 
حداقل سه روز یک بار تشكیل می شود و قبل از آن هر عنوان تعیین می شود و نكات اساسی گوشزد 

هت تولید علم قدم بردارند و به طور دائم نظریات و پروژه های نوآور در جلسات می شود تا در ج
اساتید و دانشجویان و محققین جهت ادامه و كاربردی كردن با نیاز كشور و ارتقاء سالمت و پی 

 شود.می گیری كار گروه مطرح 

فضایی برای  ز شاملبودجه تحقیقاتی از طریق نمایشگاه و مراكز تحقیقاتی تأمین می شود. این مرك
عرضه تحقیقات و پژوهش ها و تألیفات خام رشته های مربوطه است و هر محقق یا مكتشف یا مؤلف 
بر حسب اختیارمقداری از نمونه پروژه خود و رزومه سوابق و سیر و نتیجه ی تحقیق را با قرار داد 

ائمی ایه داران با بازدید دحقوقی در معرض بازدید قرار میدهد. صنعتگران و تولید كنندگان و سرم
از نمایشگاهِ مركز تحقیقات قرار داد خود را با دانشمندان یا پژوهشگران می بندند و بقیه تحقیق در 
اختیار خریدار تحقیق با قرار داد كارشناس حقوقی مركز برقرار می شود . قسمت عمده حق التحقیق 

شود كه با توجه به ازدحام افكار نو و  به صاحب نوآوری و درصدی كم به مركز تحقیقات داده می
تجربیات زیاد ایرانیان و شكوفایی ذهن جوانان یقیناً این پروژه گسترش می یابد و به تدریج 

 دانشجویان و صاحبان استعدادهای متعالی جذب این مركز خواهند شد .

ز علمی به دادن مراك متأسفانه تا كنون به حمایت از محققان به شكل گسترده اقدام نشده است و اكثراً
مدركی یا تقدیر نامه ای اكتفا كرده اند و اختصاص چند درصدی بودجه تحقیقات هم تا كنون 
مشكلی از این فوج گسترده استعداد مخترعین و مكتشفین حل نمی كند . چه بسا یک ذهن آماده 

 رساند .توان چندین ابداع را داشته باشد ولی حتی یک مورد را نمی تواند به نتیجه ب

در هر حال بهترین وسیله ایجاد مكانی اولیه است كه با چند كارشناس و روابط عمومی قوی و 
فراخوان منظم فعال می شود . این مركز مجله ای دارد كه حاصل تحقیقات و نتایج پذیرش و تولید 

ولید كننده هم تانبوه آن با ذكر موسسه خریدار و عامل تولید كننده به استحضار مردم خواهد رسید تا 
و هم پژوهشگران و مراكز تحقیقاتی تشویق شوند و هم استقالل علمی كشور حفظ شود . این مركز 

 درمانی هر بخش را بگیرد و یكی از منابع تولید پیش -می تواند نیاز كشور و معضالت پیشگیری
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می، نمایشگاه دائ فرض ها و تعیین كننده های پروژه های مهم و عنوان رساله های تحقیقاتی باشد.
حاصل مجموعه ی تحقیقات را عرضه خواهد كرد. این مراكز از پایتخت تا مرزهای كشور اسالمی 

 و سایر مناطق توسعه دارد و سبب تشویق مردم و فعال شدن صنایع و كشفیات و رفع نیازها میشود.
 



 

 

 
 
 
 
 

 نهمفصل            
 

 راهنمای استفاده از                
 نسخه ها                         
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 راهنمای عمل به نسخه هانهم :  فصل
 

 حتما طبق راهنمای کتاب عمل  نمایید
حتما رعایت كنید تا هم به درمان كامل برای پیشگیری و درمان بیماریها الزم است موارد زیر را 

برسید و هم اینكه عوارض به كمترین میزان برسد چون حتی داروهای گیاهی نیز عوارض 
دارند.هرچند عوارض داروی گیاهی نسبت به داروی شیمیایی بسیار كمتر است پس متن راهنما را 

خدای متعال استمداد از شافی واقعی ،چند بار مطالعه كنید تا خوب و دقیق به مطلب پی ببرید و بعد با 
 شروع به عمل كنید.

همه جانبه و قابل اجرا برای همه چه باید  برای درمان كامل و اساسی و ماندگار و ریشه ای، دقیق ،
 كرد؟

 مصرف داروهای استاد تبریزیان روش عمل به نسخه ها و
نوشته شده است.وطوری  طرز مصرف داروهای موجود در نسخه های استادتبریزیان روی داروها

 را به بیمار میدهید.وبیمار دارو را تحویل موجود در این كتاب همین نسخه شما تنظیم شده است كه
ه استاد .از سوی داروخانمیگیرد.وروی دارو طرز مصرف نوشته شده است.اگر احیانا نوشته نشده باشد

ی بیماری تاالسمی،شما همان برگه ای منتشر شده است كه در آن روش مصرف آمده است.مثال برا
نسخه ای كه در این جلد آمده را مینویسید وبیمار این دارو را از داروخانه میگیرد.وتوضیحش روی 

 دارو نوشته شده است.دقیقا مثل روش پزشكان.با این روش سرعت نسخه نویسی بسیار باال میرود.
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.ووقت وال ظرف دو دقیقه نسخه میدهندولی به نظر حقیر از نقایص روش استاد تبریزیان این است كه ا
كافی صرف نمیكنند.دوما اصالح تغذیه واصالح خون واصالح اعمال وداوهای ساده وغذایی را 
جدی نمیگیرند ومستقیم سراغ داروی سنگین میروند.سوما دز واندازه مصرف دارو ها را تقریبا برای 

مه در یک دز برای هتقریبا یسند وداروخانه همه یكسان مینویسند.یعنی در نسخه فقط نام دارو را مینو
واندازه واحد دارو میدهند.چهارما در مدت بیش از بیست سال آموزش وطبابت حتی یک نفر را 

نمیكنند.پنجما: همه كشور ودنیا را متكی به مركز كرده اند.ومخصوصا  برای استادی معرفی تاییدمورد
روتهیه كنند.در حالی كه روش اهلبیت)ع( این در داروسازی همه باید از یک مركز داروسازی دا

ر را تركیب میكنند ولی هرگاه طبیب دیگری اینكا )ع(نبود.ششما:ایشان مفردات داروهای معصومین
هفتما:البته نقدهای محتوایی برمطالب استاد فراوان را میكند آن طبیب را غیر اسالمی میخوانند.

ارایه خواهد شد.امتیاز بزرگ حوزه شیعه همین  ومفصل است.كه درمجالهای بعدی رساله ای مفصل
 فضای باز نقدعلمی است.

شروع بود وهنوز تاكمال مطالب نیاز به كار  تاد خودشان گفته اند كتاب ایشاناما همانطور كه اس
رگی كرده از جمله طب فتح بز )ع(داریم.البته حقیقتا این استاد بزرگوار در اعتماد به علوم معصومین

ان بسیارموفق هستند.همه اطبای كشور باید آموزه های ایشان را بیاموزندواال از چرخه اند.ودر درم
 درمان به حاشیه خواهند رفت.بیان این نقد ها در این كتاب عمومی از روی ناچاری وباهدف تكمیل

ه بوده است.وبنده در راه توسع طبابت برخی از دوستان كه انحصارا با روش ایشان درمان میكنند
دیک چون روش ایشان بسیار نزفروگذار نبوده ام.مالی وآبرویی ووقتی و..ایشان از هیچ تالشی روش 

 به طب اسالمی است.
 هر بیماری که داشته باشید اول:

. و هرچه می توانید و حوصله دارید تعدادی از درمانهای 3. باید ریشه های بیماریها را رفع كنید،۴
مورد  در قسمت  3. قانونهای كلی و غیر قابل نقص را عمل كنید.همه این 3 .مشترک را عمل كنید

 .درمانها وریشه ها وقانونهای مشترک آمده است
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بیماریها با رفع ریشه های بیماریها و عمل به تعدادی از درمانهای مشترک و رعایت قوانین كلی در 
این موارد درمان سخت و ناقص درخت بیماری خود به خود رفع و ریشه كن می شود.بدون رعایت 

 و گاه محال است.
این نكته فوق العاده مهم و حیاتی است تا ریشه های بیماریها را رفع نكنید بیماری تغییر شكل می 
دهد ولی از بین نمی رود.از بزرگترین نقص ها ی پزشكی جدید و پزشكی چین و حتی طب سنتی 

زیاد  اًتمی برد.البته طب سنتی ایران به دلیل اتصال نسباز بین ن كامل همین است كه ریشه بیماریها را
به طب اسالمی نقص كمتری دارد.طب اسالمی در این باب نیز برتر از همه شیوه های طبی است 

 چون علل معنوی و روانی و... را نیز رفع می كند.
یشه های كه ر پس حتما و حتما همه ریشه های بیماریها را شناخته و حتما رفع كنید اگر می بینید

 بیماری ها در شما زیاد است به تدریج شروع كنید.
اگر صدها كتاب و نسخه طبی مطالعه كنید و حتی عمل كنید به اندازه رفع  برادر و خواهر عزیز،

ریشه درخت بیماری مفید نخواهد بود از برتری های طب اسالمی بر همه مكاتب طبی جهان حتی 
گر نام و یعنی حتی ا انهایی دارد كه برای همه بیماریها مفید است.طب سنتی ایران، این است كه درم

مشخصات بیماری و مزاج بیمار یا علت بیماری را نتوانیم بفهمیم و حتی خود بیمار را ندیده باشیم ، 
می توانیم درمانهای مشترک را تجویز كنیم و ریشه های مشترک بیماری را رفع كنیم،كسانی كه 

اند می دانند كه این مسئله فوق العاده امتیاز بزرگی است.حتی اطبای سنتی  كارهای درمانی كرده
فعلی ایران نیز به این نكته توجه و اهتمام الزم ندارند و در موقع درمان از این برگ برنده استفاده 
نمی كنند. به نظر حقیر همین یک قانون )درمانها و ریشه های مشترک بیماریها( از همه جدید برتر 

رمانگر است و عموم مردم اگر همین یک قانون را عمل كنند بهتر از پزشكان و حتی اطبای سنتی و د
و چینی می توانند پیشگیری و درمان كنند یعنی كسی كه سواد خواندن و نوشتن دارد با فهم و عمل 

كته به نبهتر از پروفسور ها می توانند درمان كنند.این  به قانون)ریشه و درمان مشترک بیماری ها(
اگر ملت های جهان همین یک حسن و فایده كالم اهل بیت علیهم  دفعات بر ما ثابت شده است.

موج موج به اهل بیت )ع( و حوزه های شیعه روی می آورند ولی باید خون گریه  السالم را بدانند،
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بت نتایج ثكرد كه شیعیان و حتی خواص نیز از این نكته غافلند.حتی اجازه وامكان آزمایش كردن و
 وآثار این روایات را نیز نمی دهند.

پس در رفع ریشه های بیماری ها و عمل به درمانهای مشترک اهتمامی ویژه داشته باشید و در میان 
پس در همه  درمانهای مشترک اسباب معنوی و عوامل روحی روانی مهمتر از عوامل جسمی است.

یماریها را عمل كنید و بعد نسخه مخصوص آن بیماری بیماریها باید از ریشه ها و درمانهای مشترک ب
 را.

 چرا گاهی درمان نمی شویم؟ دوم:
چرا گاهی حتی به نسخه های طب اسالمی و سنتی جدید و چینی عمل می کنیم 

 ولی درمان نمی شویم؟
علل زیاد دارد و ترک اسباب معنوی و دینی و خواست الهی از عوامل اصلی است ولی در باب جسم 

اگر موارد مضر را ترک  چون پرهیز سرآمد درمان هاست. رعایت پرهیز درمان نمی شوید، بدون
نكنید یا درمان نمی شوید یا ناقص درمان می شوید.رعایت مواردپرهیزی مهمتر و درمانگر از رعایت 

 نسخه هاست.
ر و كم تریشه ای  عمومی تر، ماندگارتر،كم خرج تر، قوی تر، بیشتر، فایده درمانی ترک مضرها

پس درباره هر بیماری ابتدا موارد مضر و پرهیز ها را از همه نسخه  ضرورتر از عمل به نسخه هاست.
های اساتید جمع آوری كنید و به هر اندازه كه حوصله دارید این موارد پرهیز داده شده را ترک 

ر درمان ... منتظپرخوری و غذای صنعتی، مرغ، بدون انجام حجامت و ترک گناه و ترک برنج، كنید.
 نباشید.

 تعداد نسخه ها زیاد و نمی دانیم به کدام عمل کنیم؟سوم: 
 ؟زیاد است و نمی دانیم به کدام نسخه عمل کنیم ها بیماری برخیتعداد نسخه ها در 

د ولی می یاستاد عمل نكن 3خه ها عمل كنید یعنی همزمان به نسخه سهنگام عمل فقط به یكی از ن
 را همزمان به نسخه بیش از یک استاد عمل كنید: توانید موارد زیر
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 . . رعایت موارد پرهیزها3. رعایت درمانهای مشترک 3. رعایت ریشه های بیماریها ۴
 .. رعایت موارد مربوط به اصالح تغذیه۰

نسخه استاد الف را برای عمل كردن انتخاب كردید، پس به نسخه استاد دوم عمل  اگر یعنی اینكه
 گانه باال را به مجموع همه نسخه ها عمل كنید. ۰نكنید.ولی موارد 

مورد افراط نكنید و قوانین كلی را نقص نكنید.مثال  ۰نكته مهم دیگر اینكه هنگام رعایت مجموع این 
مورد را پرهیز داده است  شما  ۰۴صیه نموده كه مصرف كنید و غذا را تو 3۴مجموع همه نسخه ها 
 چنین عمل می كنید:

. به تدریج و با كمی صبر و مدارا شروع به ترک پرهیز ها می كنید.البته اگر تعداد موارد پرهیزی ۴
انقالب نكنید یعنی به سرعت و ظرف یک روز همه را ترک نكنید اما اگر تعداد موارد  زیاد بود،

داده شده كم بود، می توانید بصورت انقالبی و سریع همه را ترک كنید.پس الزم است همه  پرهیز
 ۰۴موارد پرهیز داده شده در این بیماری و پرهیزهای مشترک و عمومی را ترک كنید.یعنی همه 

مورد باید ترک شود هرچه تعداد بیشتری را ترک كنید درمان سریع تر و كاملتر خواهد بود  و 
 برعكس.
مورد غذایی كه توصیه شده چنین عمل می كنیم كه این غذاها را جایگزین غذاهای  3۴ولی در 

توصیه غذایی را عمل كنید.توصیه غذایی  3۴پرهیز داده شده می كنیم. ولی الزم نیست همه این 
 نسخه  انتخابی را عمل كنید و مابقی موارد توصیه های غذایی بقیه نسخه ها را مستحب فرض كنید. 

 
 چهارم: نحوه عمل به توصیه های غذایی نسخه ها چیست؟

 لكه نكنید ب هنكته خیلی مهم دیگر اینكه: توصیه های غذایی را به برنامه غذایی تان اضاف
جایگزین موارد پرهیز داده شده كنید و هرگز از غذا سیر نشوید،پراكنده خواری نكنید و اگر میل به 

آب میوه ها یا نوشیدنی ها یا خشكبار یا سایر غذاها را جایگزین حتی  غذا ندارید،نخورید و ننوشید،
 سایر غذاها بكنید و هنگامی مصرف كنید كه گرسنه یا تشنه هستید.
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منظور این نیست كه غذا نخورید و فقط اینها را بخور بلكه منظور این است كه طبق قوانین غذای 
حذف كنید و غذاهای توصیه شده را  عادی خود را مصرف كنید ولی موارد پرهیز داده شده را

 جایگزین آنها كنید.
 داروهای گیاهی چیست؟ی پنجم: نحوه عمل به نسخه ها

ات و موارد پرهیز داده شده( )غیر از اصالح تغذیه و مسلمّ اما درباره داروهای گیاهی و سایر درمانها
وانید ارید كه مفید است می تفقط به یک نسخه عمل كنید اما اگر از سایر نسخه ها مواردی را یقین د

 عمل كنید.
 ششم: مهمترین عامل سالمتی جسم چیست؟

از برتری های طب اسالمی بر طب سنتی و طب جدید اصالح روح وروان و استفاده از اسباب معنوی 
است.سالمت جسم بدون سالمت روح و روان و بدون ایمان و ارتباط سالم با خداوند و حقایق معنوی 

ایده درمانی معنویات و اصالح اخالق وروان و افكار و اعمال مهمتر از توصیه از محال است و ف
 رعایت توصیه های جسمی است.

 ۶۴آیت اهلل تبریزیان فرد اول طب اسالمی در حال حاضر می فرمایند:بیماریهای مسلمانان با دعا تا 
 درصد خوب می شوند. 3۴درصد خوب می شوند و مسیحیان حدود 

  صدقه، عهد، نذر، عقیقه، اصالح عقاید و اخالق، عنوی مانند ترک گناه،سایر اسباب م
ز اول نما قرآن، ذكر، تربت امام حسین)ع(، زمزم و آب دعا شده، قربانی،آبهای معنوی مانند نیسان،

روضه امام حسین)ع( و... مهمتر از اصالح جسم است حتما باید به این مساله  مراسمات معنوی، وقت،
داشته باشید.قبل از همه موارد باید این مسائل حل شود.پس عمل به دستورات دین الزم عنایت ویژه 

 و ضروری است.
كسی كه مبتال به گناه،حسد،كبر،عجب،ریا،فراموش كردن خدا،بی نماز و... است به بیماری جسمی 

ی كنید را اسالممبتال می شودباید ماه ها در این باب مطالعه كنید و عقاید و اخالق و اعمال و فكرتان 
و از اسباب معنوی مستحب كه تعدادی از آنها در كتاب چگونه غذای ما دوای ما باشد،آورده شده 

 است،عمل كنید.
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 هفتم: چگونه عموم مردم در مدت چند ماه طبیب شوند؟
امام رضا)ع( در رساله ذهبیه می فرمایند:هیچ كس عذری برای یاد نگرفتن توصیه های طبی اسالم 

 ندارد.
رگ  ماساژ، زالو، طب شامل بخش عملی و نظری است.بخش عملی شامل مهارت در حجامت،

 گیری ، شكسته بندی ، جراحی و... است و در بخش نظری شامل شناخت مزاج، اصالح تغذیه،
 نسخه نویسی و.. است. شناخت عنبیه و نبض و مدفوع و ادرار، اصالح روان و اخالق وروح،

ی مخزن االدویه و... است.برا قانون،ذخیره، ز شامل آیات و روایات طبی،منابع طب اسالمی سنتی نی
طبیب كامل شدن همه اینها الزم است ولی الزم نیست شما همه اینها را بدانید و بشناسید بلكه می 

 ر یک دورهو ددرصد بیماریها را به آسانی و با مطالعه چند كتاب  ۶۴توان پیشگیری و درمان حدود 
 د گرفت برای اینكار شما باید موارد زیر را یاد بگیرید:كوتاه مدت یا

 صالح روح و روان و اخالق و معنویات،عقاید،افكار و اعمال و شغلا. شناخت و ۴
 . شناخت و اصالح مزاج3
 . شناخت و اصالح تغذیه3
 . شناخت و اصالح خون۰
 . شناخت و اصالح ریشه های بیماریها8
 ک. شناخت و اصالح درمانهای مشتر۸
 . شناخت و عمل به نسخه مخصوص هر بیماری1
است ولی به دلیل اهمیت  ۸و8شناخت و اصالح مشكالت اعصاب و گوارش )البته این جزء مورد  ..۶

 جدا آورده شده است.(
 برای یاد گرفتن همه اینها چند منبع معرفی می شود:

م مراجعه را بدانید و در موقع لزونكته: الزم نیست نسخه ها و اطالعات ریز را حفظ كنید بلكه قوانین 
 كنید.
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. یادگیری عقاید و اخالق و احكام اسالمی كه در كتابهایی مانند قران و نهج البالغه و كتب سال ۴
اول و دوم حوزه علمیه آمده برای عموم مردم ضروری است.البته همراهی و دوستی و اطاعت از 

شركت در مجالس دینی در جستجوی علوم اهل  علمای ربانی و داشتن دوست مومن و دانا به دین و
مورد  3بیت بودن سرچشمه همه خیرات عالم است از جمله سالمتی دین و دنیا و جسم آخرت. با این 

 می توانید به همه سعادت ها دست یابید.
وی اسباب معن به اصالح تغذیه،(را مطالعه كنید.چون چگونه غذای ما دوای ما باشد  )كتاباول . 3

 وبرای عموم مردم الزم ومناسب است. .میپردازده های بیماری ها و ریش
 نمونه های علل، درمان، پیشگیری، مضرات، . )مجموعه دوره كتاب نسخه های حاضر( كه عالئم،3

ریشه های بیماری ها،درمانهای مشترک پرداخته است.البته نسخه ها را حفظ نكنید بلكه  درمان شده،
و درمانهای مشترک را بدانید و آنها را حفظ كنید و به نسخه ها فقط فهرست ریشه های بیماریها 

 مراجعه كنید.
آموزشها  د.شویاستاد خیراندیش و چند استاد دیگر كه همراه كتابها عرضه م ی. بسته دی وی دی ها۰

ز یو نسخه های سایر اساتید مانند استاد موسوی، ضیایی، دریایی، خدادادی، روازاده، یكتا، باقری و..ن
 جلدی آمده است. 38در همین مجموعه 

مزاج شناسی  ماساژ، . شركت در دوره علمی موسسه حجامت ایران و یاد گرفتن زالو،حجامت،8
میتوانید از طریق سایت اینترنتی موسسه حجامت ایران زمان ومكان و..این دوره  عملی در این دوره.

 ها را بدانید.
 دارویی .ارتباط و آشنایی با عطاری و گیاهان۸
.یادگیری مرحله مقدماتی طب سوزنی وزنبور درمانی نیز بسیار مفید است.میتوانید طی یک دوره 1

فشرده یكماهه،هردو را یادبگیرید.بزودی دوره آموزشی طب سوزنی منتشر خواهد شد.كه با شیوه 
به  وزشای نو وبسیارآسان ومناسب برای عموم خواهد بود.با این شیوه جدید،فقط با ده ساعت آم

 سال به آن مرحله از مهارت نمیتوان رسید.3حدی از تسلط در طب سوزنی خواهید رسید كه شاید در 
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.خالصه كتاب دراسه فی طب رسول المصطفی كه بزودی منتشر خواهد شد.این امور را حتما باید ۶
یت اهلل آ مطالعه نمایید. در حال حاضر ،بهترین كتاب طب اسالمی همین كتاب است كه اولین بیمار

تبریزیان، همسرش بود كه سرطان داشت ودكتر های پزشكی غربی گفته بودند درمان نمیشود ولی 
 با طب اسالمی درمان شد.

 مورد برای پیشگیری و درمان  بیماری ها كافی است. ۶این  
 موارد زیر را مطالعه كنید. برای طبیب كامل شدن الزم است مدت چند سال كتابهایی مانند

 طب رسول المصطفی اثر آیت اهلل تبریزیان اب كاملكت .۴
 .كتاب قانونچه 3
 . كتاب ذخیره خوارزمشاهی 3
 كتاب مخزن االدویه ۰
 . كتاب قانون8

را بخوانید و مدتی در كنار اساتید  با تجربه به صورت عملی طبابت كنید. این راه را برای كسانی كه 
 .ه می كنیم و برای عموم راه اول توصیه می شودعالقه و استعداد،وقت و پول كافی دارند توصی

البته دوره های پزشكی سنتی نیز هست كه استاد خیر اندیش و... برگزار می كنند ولی سالی حدود 
 میلیون تومان هزینه دارد.۴۰

البته ما كسانی را می شناسیم كه در این دوره پزشكی شركت نكرده اند و خودشان یاد گرفته اند و 
پزشكان طب سنتی درمان می كنند.امیدوارم منظور ما را خوب فهمیده باشید. پس شما روش بهتر از 

 اول را پیگیری كنید.

 هشتم:اگر به یک نسخه عمل کردید و درمان حاصل نشد چه باید کرد؟
نسخه استاد دوم را انتخاب كنید و عمل كنید.البته اگر از نسخه اول مواردی بود كه به فایده درمانی 

 به آن نیز عمل كنید و ادامه دهید. دوما در خودتان دیدید همراه با نسخه آن ر
 نهم: نسخه هایی را که مقدار و مدت را بیان نکرده اند چه کنیم؟

 اگر مدت ذكر نشده است نكات تغذیه ای و پرهیز ها و مسلمات را تا آخر عمر باید
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 ها را كم كنید. ولی نكات دارویی رارعایت كنید.البته بعد از درمان شدن باید كمیت و شدت آن 
 تا زمان درمان شدن ادامه دهید و بعد از درمان شدن ترک كنید.

اما در مورد مقدار مصرف داروها و غذاها، در صورت امكان دسترسی به طبیب از او مشورت بگیرید. 
 دارویدم كردنی ها را روزی یک استكان مصرف كنید و برای یک انسان معمولی ،نشدو اگر 

و برای قاشق مربا خوری مصرف كنید. ۴گیاهی را حداقل نصف قاشق مربا خوری و حداكثر 
 كودكان و افراد پیر متناسبا كمتر شود.

راهكار سوم اینكه اگر بقیه نسخه های داخل همان بیماری را مطالعه كنید،شاید مقدار و مدت در 
 نسخه استاد دیگر بیان شده است.

اصل احتیاط عمل كنید هرجا در نسخه های طبی تعارض یا نقصی مشاهده كردید راهكار چهارم:یا به 
 می توانید مقدار كمتر را مصرف كنید تا به احتیاط عمل شود.

 دهم:اگر حجم یا مقدار نسخه یک استاد خیلی زیاد بود چه کنیم؟
االی گاهی به ب استاد فهرست بزرگی از مضرها و مفیدها را آورد ه اند كه مثال یک مثال نسخه های

لیوان آب میوه را  ۴۸مورد می رسد یا در نسخه های استاد خدادادی،گاهی در یک نسخه تا  3۴
توصیه كرده است. این لیست بزرگ یعنی اینكه این موارد مفید هستند یا مضر هستند، نه اینكه همه 

آن عمل كنید و می د را انتخاب می كنید و به رمو 8الی  3موارد را رعایت كنید.پس شما تعداد 
 مورد روز قبل عمل نكنید. 8توانید در روزهای بعدی به چند مورد جدید عمل كنید و به 

 یازدهم: مهمتر و درمانگرتر از عمل به نسخه ها چیست؟
ا علت بیماری روحتما الزم است قبل از شروع به عمل به نسخه ها مزاج خودتان را تشخیص دهید 

شه بیماری ضروری است و اال درمان نكنید همیشه دنبال علت تشخیص دهید شناخت علت و ری
 ومزاج به نسخه مخصوص بیماری عمل كنید.علت باشیدوبعد از یافتن 

طبق مزاجتان به نسخه ها عمل كنید و برنامه غذایی و عملی و اخالقی تان را طبق مزاجتان تنظیم  
. خودتان مطالعه كنید و مزاجتان را 3. از متخصص بپرسید ۴راه دارید: 3كنید. برای شناخت مزاج 

 . سایت های معتبر مزاج شناسی در اینترنت مراجعه 3بفهمید 
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 كنید تا مزاجتان را مشخص كند.
 و روش یک نتیجه را مشخص كرد اطمینان كنید 3روش عمل كنید اگر  3كه به هر  میشودتوصیه 

 اال بیشتر تحقیق كنید.
 تشخیص ندادید چه باید کرد؟ اگر مزاج و علت بیماری را دوازدهم:

 اگر مزاج و علت بیماری را تشخیص ندادید یا نتوانستید بفهمید چه باید کرد؟
در این صورت به اصالح ریشه های مشترک بیماری ها،درمان های مشترک،اسباب معنوی و اصالح 

ته شده باشد شتغذیه و به مسلمات عمل كنید. یا به نسخه های استادی عمل كنید كه براساس مزاج نو
 و به روایات عمل كنید.

 سیزدهم: چگونه می توانیم در احیاء و گسترش طب اسالمی کمک کنیم؟
یاد بگیرید.عمل كنید ،تا معجزه طب اسالمی را درک كنید.به دیگران یاد بدهید.یا تبلیغ كنید. اگر 

كنید.از شما میخواهید در راه خدا احسان كنید در آموزش واحیا وگسترش طب اسالمی هزینه 
خواهش می كنیم برای توسعه و احیاء طب اسالمی  ایرانی حتما و حتما نتیجه عمل به این نسخه ها 

 را در فرم موجود كه در پایان كتاب هست به آدرس پستی ما ارسال كنید.
و اگر در شهر ومنطقه شما امكان برگزاری همایش های طبی هست،هماهنگی كنید تا در شهر و 

برگزار شود.اگر یک بیمار جسمی و روحی و خانوادگی و... به خاطر این تالش شما منطقه شما 
 خیر دنیا و آخرت خواهید داشت. درمان شود،

ای شهری كنید ه نگران هزینه و ... نباشید، بر خدا توكل كنید و با نیت خیر اقدام به برگزاری همایش
 قطعا مدد خواهند كرد. خداوند و اهل بیت )ع(

 وستان كسی كه عالقه و استعداد طبابت دارد به ما معرفی كنید.تا راهنمایی شود.اگر از د
ت ادارا اگر می توانید موافقت مسولین كتابخانه های آموزش وپروش ها ،پایگاه های بسیج،

،شهرداریها وكتابخانه های عمومی ،كتابفروشیها ،فروشگاه ها ،عطاریهاو..جلب كنید تا منابع 
سنتی را تهیه كنند ودر اختیار مردم قرار دهند.برای تهیه این منابع آموزشی با  آموزشی طب اسالمی

 تماس بگیرید.۴9۴۴۴9۸919۸یا ۴93883۶۶3۸1شماره
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یا در شهر ومنطقه خودتان عطاری یا دوره آموزشی طب اسالمی برگزار كنید یا در دوره ها شركت 
یا  ندگی پخش و فروش در شهركنید. اگر مایل هستیدبرای پخش كتب و محصوالت طبی ،نمای

 منطقه تان داشته باشید با شماره باال تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.
 ؟چه کنیم تا در انتخاب نسخه بیماری اشتباه نکنیم چهاردهم:

 چه کنیم تا در انتخاب نسخه بیماری اشتباه نکنیم و نسخه کامل پیدا کنیم؟
امل مطالعه كنید.حتی افراد متخصص نیز گاهی در حتما همه لیست های بیماری ها را یک دور ك

پیدا كردن عنوان دقیق بیماری ها و ریشه های بیماری ها مشكل دارند.گاهی شما یک لفظ و معنای 
خاصی از بیماری تان را در ذهن دارید ولی همان بیماری با نام یا جمله دیگری معرفی شده است 

.مثال در عنوان تغذیه و مراقبتها در دوه بارداری عنوان پس فهرست بیماریها را یک دور مطالعه كنید
های زیادی آمده است.از جمله حجامت در دوره بارداری ،عمل جراحی یا داروی شیمیایی در دوره 

  .بارداری
حال اگر شما مثال حجامت در دوران بارداری را جستجو كنید پیدا نخواهید كرد ولی اگر لیست همه 

 واهید یافت.بیماریها را بگردید خ
 پانزدهم: اول به نسخه کدام استاد  عمل کنیم؟

همه اساتید متخصص و بزرگوارند ولی هدف ما سالمتی شماست البته به آسان ترین و كم عارضه 
ترین و كم هزینه ترین شكل.این اولویت بندی به معنای رتبه بندی اساتید نیست بلكه استعداد و نیاز 

 ایم.بیماران را در نظر گرفته 
اول:به ریشه های بیماری ها و درمان های مشترک و اصالح تغذیه و اسباب معنوی و روحی وروانی 

 و مسلمات عمل كنیم.
 دوم: به نسخه های استاد خیراندیش عمل كنید.

 سوم: به روایات عمل كنید.
ذیه غعمل كنید.چون جنبه پیشگیری دارند واكثر نسخه اصالح ت یچهارم: به نسخه استاد خداداد

قط عمل كنید. یعنی فكامل هستند.البته حتما الزم است حجم و مقدارها را كه در نسخه استاد آمده 
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لیوان میل  3الی  ۴به مقدار حداقل ها اكتفا كنید.مثال اگر روزی چند لیوان آب میوه تجویز شده شما 
ه رواقع اصالح تغذیكنید چون باید سایر نسخه ها نیز عمل شود و نسخه های استاد خدادادی چون د

هستند می توانید همراه سایر نسخه ها عمل كنید یعنی همزمان هم به نسخه استاد خیراندیش یا ... 
عمل كنید و هم به نسخه استاد خدادادی عمل كنید.به همین دلیل باید حجم نسخه های استاد 

 را باید كم كنید.  یخداداد
مورد  8الی  3ه كرده اند،تعداد یی موارد زیادی را توصنكته دیگر اینكه در مواردی كه استاد خداداد

 روز عمل نكنید. را انتخاب كنید و به آن ها عمل كنید یعنی اینكه همه موارد را در یک
 چهارم:بعد سایر اساتید را عمل كنید.

پنجم: ولی نسخه های استاد باقری و استاد یكتا را در آخرین مرحله عمل كنید چون داروهای بسیاری 
از نسخه های استاد باقری را فقط خود استاد دارند و فقط به بیماران خودشان می دهند و نیز هزینه 

 این دارو ها خیلی باالست.
نسخه های استاد خیراندیش و یكتا عالوه بر درمان، جنبه آموزشی برای عموم و تربیت طبیب و بیان 

 بر نسخه های سایر اساتید امتیاز ویژه دارند. ریشه ها و علل بیماری ها را نیز دارند. و از این لحاظ
ششم: بیشتر نسخه های استاد موسوی نیز تخصصی است و برای اجرای آن نیاز به مراجعه به متخصص 

 دارید.

 شانزدهم: اگر چند بیماری با هم داشته باشیم چه کنیم؟
  :اگر چند بیماری دارید

سلمات و اسباب معنوی و روحی و روانی و اصالح به ریشه ها و درمان های مشترک بیماری ها و م. ۴
 تغذیه را عمل كنید.

. فهرست بیماری هایتان را تهیه كنید و نسخه های همه بیماری هایی كه دارید مطالعه كنید و بعد 3
مورد بیماری دارید  ۴۴به درمانهایی كه مشتركا برای همه بیماری هایتان مفید است عمل كنید مثال 

ای همه آن ها مفید است در این صورت كباب زیاد بخورید. یعنی سیاست، یک و فرضا كباب بر
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دارو در حجم بیشتر را عمل كنید. یعنی به جای اینكه چند دارو در حجم كم مصرف كنید،یک یا 
 دو دارو را در حجم زیاد بخورید.

 و مواردی كه برای بیماری هایتان مضر است را ترک كنید.
تان را بیابید وعلت ها را درمان كنید.در اكثر مواردی كه فرد چندین  یا.علت مشترک بیماریه3

موارد این علت همان غلبه  .در اكثربیماری دارد در حالی كه همه آنها فقط یک یا دو علت دارند
 .مزاج واسباب معنوی است

ی را دیک یا دو مورد از بیماری هایتان را انتخاب كنید وآن را درمان كنید و بعد بیماری بع -۰
درمان كنید. البته در انتخاب بیماری اول آن بیماری را درمان كنید كه باید اورژانسی درمان شود. 

 وبعد بیماری كه سریعتر وزودتر درمان می شود.
مثال اگر هم زمان مزاج صفرا،دم ،بلغم و سودا)هركدام در قسمتی از بدنتان یا چند مزاج در كل بدن 

مركب دارید.اول صفرا و دم را با حجامت و كاهش گرمی و افزایش سردی غلبه كرده است( و مزاج 
 ها سریع)حدود یک ماه( درمان كنید و بعد بلغم و بعد سودا را درمان كنید.

 از طب شیمیایی یا چینی چگونه و چه موقع استفاده کنیم؟ هفدهم:
 ها،اصالح اگر همه نسخه ها و توصیه های كلی)درمان ها و ریشه های مشترک بیماری 

تغذیه و...( را رعایت كردید و درمان نشدید حتما از طب سوزنی و زنبور درمانی و ماساژ وطب 
فشاری هم استفاده كنید.البته در بیماری های سخت می توانید هم زمان كه از نسخه های طب اسالمی 

 اده كنید.ز استفنی یایرانی استفاده می كنید،از نسخه های طب سوزنی و زنبور درمانی و طب فشار
شما را درمان نكرد حتما از داروی شیمیایی نیز استفاده  حال اگر هیچ یک از این دو گروه درمان،

 ساله را طی كرده است و هنوز باید كمیصدكنید. چون اوال طب سنتی یک كودتا و تعطیلی چند
كه هر چقدر هم  ستا سیستم بیماری زای زندگی به سبک غربی آنچنان گسترده اثانیكاملتر شود و 

 رعایت كنید باز عوامل بیماری در شما تاثیر خواهد كرد.
البته به اعتقاد حقیر بعد از توسعه و كاربردی شدن طب فراگیر اسالمی ،همه مكاتب طبی برچیده 

 خواهد شد و طب اسالمی به تنهایی قویترین مكتب طبی جهان خواهد شد.
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را بعداز گذراندن دوره های مقدماتی  طب سوزنی مهم:نسخه های تصویری طب فشاری و سوزنی 
 و فشاری عمل كنید وعموم مردم به این نسخه ها عمل نكنند.

 بسیار مهم -برای جلوگیری از عوارض نسخه ها هجدهم:
عوارض نسخه های طب اسالمی بسیار ناچیز است وجای نگرانی ندارد.ولی نكته مهم دیگر اینكه: 

ا هر نسخه یا هر توصیه غذایی یا پرهیز رلی به روش زیر عمل كنید. برای رفع عوارض مختصر احتما
كه تصمیم به اجرا گرفتید حتما از مقدار و تعداد كم شروع كنید و اول نكات مربوط به تغذیه را 

مورد غذا را  ۴۴اصالح كنید و بعد گیاهان و درمانها را شروع كنید. مثال شما تصمیم می گیرید مثال 
عمل طبی  8داروی گیاهی را مصرف كنید و  8مورد غذا را مصرف كنید و  ۴۴ثال پرهیز كنید و م

مانند حجامت و ... را هم عمل كنید. برای اینكه عوارض احتمالی به كمترین میزان برسد به روش 
 زیر عمل می كنید.

روز روز اول  یک غذا را ترک و یک غذای توصیه شده را اضافه كنید،روز دوم غذای دوم و... تا 
 غذای توصیه شده را اضافه كنید. ۴۴غذای پرهیز داده شده را پرهیز كنید، ۴۴دهم 

اگر درمان حاصل شد هیچ داروی گیاهی را مصرف نمی كنید و اگر اصالح تغذیه شما را درمان 
را انتخاب  ۴نكرد داروهای گیاهی را شروع می كنید و در داروهای گیاهی داروی گیاهی شماره 

روز اول نصف مقدار توصیه شده را مصرف می كنید و روز دوم نصف داروی گیاهی  می كنید و در
داروی گیاهی را در نصف مقادیر گفته شده،عمل كنید  8را انتخاب می كنید و... تا همه ی  3شماره 

و در دور سوم مصرف داروهای گیاهی به تمام مقادیر گفته شده اضافه می كنید. این توصیه عوارض 
عمل كرد.  ۴۶البته در بیماریهای اورژانسی نمیتوان به توصیها به شدت كاهش می دهد.احتمالی ر

زیرا باید سریع بیمار درمان شود ونمیتوان منتظر ماند.اما برای اینكه عموم مردم بتوانند از این نسخه 
لی عمل نمایید.و ۴۶ها استفاده كنند ودر صورت تشخیص غلط عوارضی ایجاد نشود ،حتما به توصیه 

 عمل كنند. ۴۶افراد متخصص الزم نیست به توصیه 



 چگونه غذا، اعمال و افکار ما، دوای ما باشد؟ 

  118 

 نوزدهم:تاثیر مثبت یا منفی داروها را چگونه بفهمیم؟
هر شب خالصه ی غذاها و كارهای روزانه )مخصوصا موارد متفاوت با روز قبل( و وضعیت جسمی 

ان را كشف تآن روز را بنویسید این كار باعث می شود بعد از مدتی شما بهترین نسخه موثر بر بدن
 كنید و به نسخه ای دست یابید كه درواقع بهتر از نسخه اطبا برای شماست.

 با عوارض دارو ها چه کنیم؟ بیستم:
یل عمل به نسخه را تعطیا اگر بعد از رعایت توصیه های راهنمای كتاب نسخه ها عوارض ایجاد كرد 

ه را صر بود نسخه رفع این عارضاگر عوارض خیلی مخت یاكنید و نسخه استاد دیگر را عمل كنید.
نیز،هم زمان با نسخه اصلی عمل كنید.مثال اگر در اثر عمل به نسخه گرم كردن معده یبوست در شما 
عارض شد،نسخه رفع یبوست را نیز عمل كنید یا اگر مثال در اثر عمل به نسخه كیست های زنان 

 د.میمه كنیضیزی شدید را نیز ه كمی اضافه تر شد،عمل  به نسخه خونرنخونریزی عادت ماهیا
 غذاها  و کارهای ممنوع )پرهیزها( به تدریج عمل نمایید:  بیست و یکم

عالوه بر درمان ها و ریشه های مشترک بیماری ها و غیره كه قبال بیان شد فهرست غذاها  و كارهای 
نمایید. پرهیز دو نوع ممنوع برای همه)پرهیزها( و غذاها و كارهای الزم برای همه را به تدریج عمل 

است: پرهیز مطلق )یعنی كال باید ترک شود( و پرهیز نسبی) یعنی مواردی كه باید مصرف آن 
 كارهای توصیه شده جایگزین كنید. كاهش یابد( هر دو نوع پرهیزها را با غذاها و

 به نسخه های طبی غربی بیماری چگونه عمل کنیم؟ :بیست و دوم
 نسخه های قسمت معرفی بیماری چگونه عمل کنیم؟به نسخه های طبی غربی و 

به هیچ یک از توصیه ها و نسخه هایی كه در قسمت معرفی بیماری آمده است عمل نكنید این قسمت 
صرفا برای معرفی بیماری در منابع طب غربی آمده است.مخصوصا داروهای شیمیایی كه در قسمت 

باید نسخه داروی شیمیایی را پزشک طب غربی تجویز معرفی یا .... آمده را هرگز عمل نكنید.و حتما 
 كند.
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 وم: اگر نسخه ها تناقض داشت چه کنیم؟سبیست و 
 اگر بین نسخه ها تعارضی دیدید می توانید به صورت زیر عمل كنید:

. احتیاط كنید و به هیچ یک از این دو مطلب متناقض عمل نكنید. البته الزم نیست كل نسخه را ۴
 بلكه فقط آن قسمت كه تعارض دارد ترک شود.ترک كنید 

 . یا اینكه نسخه استاد دیگر را عمل كنید و به هیچ یک از این دو نسخه عمل نكنید.3
 . به یک متخصص مراجعه كنید و به تشخیص او عمل كنید.3
 .د. یک یا چند مورد مشابه از نسخه ی سایر اساتید انتخاب كنید وآن را جایگزین مورد تناقض كنی۰
 درصد  ۶۴. نسخه های سایر اساتید را مطالعه كنید و به هر كدام از نسخه ها كه 8

استاد یک نظر دارند و دو  ۶اساتید آن را تایید كرده اند عمل كنید یعنی مثال در یک مورد متناقض،
درصد رسید عمل  ۶۴استاد عمل كنید ولی اگر رای به كمتر از  نظراستاد نظر دیگر دارند شما به 

 نكنید یعنی مورد تناقض را ترک كنید.
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 ۴۰1                                                          انار -۰
 ۴۰۶                                                        ریانج -8

 ۴8۴                          اعمال اصالح: دوم فصل
 ۴8۴                          سکون و حرکت: اول بخش
 ۴83          خالل و استنشاق مسواک، :دوم بخش

 ۴8۰                                 یمال روغن: سوم شخب
 ۴8۰                               اتیروا در یمال روغن-۴
 ۴88                      اتیروا در یمال روغن زمان -3
 ۴88                  روایات در بنفشه با یمال روغن -3
 ۴88                                  تونیز با یمال روغن -۰
 ۴88                         زنبق و خلوق و بان روغن -8
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 ۴8۸                     یداریب و خواب:چهارم بخش
 ۴89  هایماریب همه یبرا درمانگر اعمال:پنجم بخش

 ۴89 اساسی و مهم بسیار)ع(صادق امام كلی قانون نُه-۴
 ۴۸3 است محال درمان خون ینسب اصالح بدون-3
 ۴۸3                         افتمی كه یا نسخه نیتریقو-3
 ۴۸8       (السالم هیعل)علی امام از اساسی قانون چهار-۰
 ۴۸۸    فقر ورفع وروزی رزق ووسعت جلب اسباب -8
 ۴۸۸                   اتیروا در عمر طول اسباب از -۸
 ۴۸1                                                   حجامت -1
 ۴۸1         بوستی مخصوصا استفراغات اصالح -۶
 ۴۸9         نو یا دهیا-رگ به ها دمكرده قیتزر -9

 ۴۸9                  مال و مشت و یدالك و ماساژ -۴۴
 ۴1۴     درمان نیسودمندتر ،یگرسنگ و روزه -۴۴
 ۴13                   (دیمف اریبس)یعمد كردن یق-۴3
 ۴13                   ؟ دیمف یسرما و مضر یسرما-۴3
 ۴13                                             وضوگرفتن-۴۰
 ۴13                  حمام به ورود هنگام گرم آب-۴8
 ۴13                           نشستن سفره سر بر ادیز -۴۸
 ۴13                                                زدن شانه -۴1
 ۴1۰                                        زنان با زشیآم -۴۶
 ۴1۰                                                 مسواک -۴9
 ۴18                                  یمال روغن و سرمه-3۴
 ۴18                    ازغذا پس دنیخواب پشت به -3۴
 ۴18                                                    عطسه -33
 ۴1۸                        آب دنینوش جرعه جرعه -33

 ۴1۸                          بدن به یدگیرس و دقت -3۰
 ۴1۸               لیبیس و ناخن و مو كردن كوتاه -38
 ۴1۶                                                       هیتنق -3۸

 ۴۶۴  یسوزن و یفشار طب در مشترک یها درمان
 ۴۶۰           ها یماریب مشترک ملواع:ششم بخش

 ۴۶۰             اتیروا در زودرس یریپ اسباب از-۴
 ۴۶۰                                               یخور تک-3
 ۴۶۰                                 رآفتابیز ماندن ادیز-3
 ۴۶8                            ادیز دنیوخواب دنیخند -۰
 ۴۶8      اتیروا در بدن شدن فرسوده اسباب از -8
 ۴۶8                                  غلط یجنس زشیآم -۸
 ۴۶۸                               یجنس زشیآم كثرت -1
 ۴۶۸                     زشیآم از بعد( ادرار)شابیپ -۶
 اعمال ،خون، هیتغذ اصالح از قبل دارو با درمان -9
 ۴۶۸                                            اخالق و افكار و

 ۴۶۸                          توالت در ماندن یطوالن -۴۴
 قاتل ومجروح، ماریب درمان در كننده یكوتاه-۴۴

 ۴۶1                                                             است
 ۴۶1  پزشكان به مراجعه و یماریب تحمل عدم -۴3
 ۴۶۶           یپولك و تقوا كم بیطب به مراجعه -۴3
 ۴۶۶                           ناآگاه بیطب به مراجعه -۴۰
 ۴۶۶                     تجربه كم بیطب به مراجعه -۴8
 ۴۶9           تلخ و دار گوگرد چشمه با درمان -۴۸
  ۴۶9          یماریب علت شناخت بدون درمان -۴1
 ۴9۴                                    پر شكم با حمام -۴۶
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 ۴93یمعنو اسباب و اتیمعنو اصالح: سوم فصل

 ۴93                                   برمؤمن بیماری آثار: ۴
 ۴93                              بیماری داشتن نگه پنهان:3
 ۴93      روز سه از بعد مؤمن برادران كردنآگاه: 3
 ۴93                   خداوند غیر به شكایت كراهت: ۰
 ۴9۰  خدا رضای برای مؤمن عیادت عظیم ثواب: 8
 ۴9۰                 فرشتگان دعای مانند بیمار دعای: ۸
 ۴98                                 بیمار یبرا هیهد بردن: 1
 ۴98                               بیمار از پرستاری ثواب: ۶
                                خداست از دواء و شفا: 9

۴98  
 ۴98                  درمان و یسالمت بر صدقه آثار: ۴۴
 ۴9۸   )ع(حسین امام تربت با درمان و پیشگیری: ۴۴
 ۴9۸            اهلل بسم گفتن با پیشگیری و درمان: ۴3
 ۴91سفره هاینان ریزه خوردن با پیشگیری و درمان:۴3
 ۴91    چشم اشک كمی و دلی سنگ هایدرمان از:۴۰
 ۴9۶                    یسالمت بر یمعنو یآبها آثار: ۴8
 ۴9۶مانندعقیق،زمرد سنگها باانواع ودرمان پیشگیری:۴۸
 یهاروش و پنهان و بزرگ یخطر زخم چشم: ۴1

 3۴۴                                           آن از شدن حفظ
 3۴۴               آن درمان و آن خطرات و جادو: ۴۶
 3۴3          عقیقه و قربانی با درمان و پیشگیری: ۴9
 3۴3                عهد و نذر با درمان و پیشگیری: 3۴
 3۴3 درمان نیتریضرور و نیكاملتر و نیبرتر: 3۴

 3۴۰ كوچک و بزرگ درد هر یبرا گرید ییدارو: 33
   3۴۰  دردها و هایماریب همه درمان یبرا جامع ییداور:33
 3۴8                                   خدا به میوتسل دیام: 3۰
 گناه باز میكن یم معروف به امر چه هر چرا: 38

 3۴8                                              شود؟ یم شتریب
 3۴۸                           یاخالق یاعتقاد یماریب: 3۸
 3۴۸                       (مهم اریبس) یسالمت جستن: 31
 3۴۸                                خدا یرضا از یرویپ: 3۶
 3۴۸                        مومن خورده دهان یغذا:  3۴
 3۴۸                                           یدرمان دعاء:  3۴
 3۴۶                              (ع)نیحس امام ارتیز: 33
 3۴۶                             قلب یماریب و سالمت: 33
 3۴۶                                                ...اهلل ماشا: 3۰
 3۴۶                                               حج ریتاخ: 38
 3۴9                              رانیفق حج از ممانعت: 3۸
 3۴9            حج انیدرپا دوباره بازگشت قصد: 31
 3۴9                          بلند یصدا با گفتن اذان: 3۶
 3۴9                                              سی سوره: 39
 3۴۴                                   (ص)امبریپ هیتوص: ۰۴
 3۴۴                                    فاطر و سبا سوره:  ۰۴
 3۴۴                              (ع) نیحس امام تربت: ۰3
 3۴۴                                               رحم صله: ۰3
 3۴3              سخت یهایماریب و مرگ درمان: ۰۰
 3۴3                      مرگ كننده عیتسر گناهان: ۰8
  3۴3                                    تیب اهل به یكین: ۰۸
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 3۴3                                           فراوان اندوه: ۰1
 3۴3                                            حمد سوره: ۰۶
 3۴3                                      ماه یابتدا اعمال: ۰9
 3۴3                                            فطره زكات: 8۴
 3۴3                                     آسا معجزه نسخه: 8۴
 3۴۰                                قرآن از یشفاخواه:  83
 3۴۰                                              انعام سوره: 83
 3۴۰..و جنگ و وبا مانند دیشد خطرات هنگام: 8۰
 3۴8                                        قدر سوره آب: 88
 3۴8      فرد خود و ،اموال خانواده یمنیا یبرا: 8۸
 3۴8                           سال كل در یمنیا یبرا: 81
 3۴8                                              نحل سوره: 8۶
 3۴8                             عمر همه یسالمت یبرا: 89
 3۴۸                              وصافات جمعه سوره -۸۴
 3۴۸                    درمسجد دهان آب فروبردن: ۸۴
 3۴۸                                    گاه سجده خاک: ۸3
 3۴1                                                   استغفار: ۸3
 3۴1                                                   سفر در: ۸۰
 3۴1                    ،ثبات یخواب ،كم ییگو كم: ۸8
 به یحت كه ییدعا)خانه در سر بر اهلل بسم: ۸۸

 3۴1                                  (بود داده مهلت فرعون
 3۴1                                خدا نام با غذا شروع: ۸1
 3۴۶                                 ازخوردن قبل یدعا: ۸۶
 3۴۶                            (ع)كاظم امام نام به دعا: ۸9
 3۴۶                    دعا اجابت یبرا یعال یروش: 1۴

 3۴۶                                       یدار زنده شب: 1۴
 3۴9              خوردن به محبت و عالقه كاهش: 13
 گناه آشكارا) فاسق با یهمراه و یدوست: 13

 3۴9                                                      (كنندگان
 3۴9                     بیطب از یماریب كردن پنهان: 1۰
 3۴9                     (ص)امبریپ از یعال یا نسخه: 18
 33۴                                قوة ال و حول ال ذكر: 1۸

 333   افکار و اخالق روان، اصالح: چهارم فصل
 333 وروان اخالق اصالح یدیراهکارکل چند:اول بخش

 333                        افكار و روان،اخالق اصالح-۴
 338      روان و روح اصالح یهاروش گرید از -3
 33۸ منحرف آلوده دوستان وترک مؤمن دوستان داشتن -3
 331                                یربان یعلما با ارتباط-۰
 331       میباش یسالمت علوم و یاله علوم طالب -8
 اصالح و یشاد خنده، ح،یتفر یروشها از -۸

 33۶                                             یروان اختالالت
 33۴    م؟یكن دیتول حركت و دیام ،یزندگ سر نشاط، چگونه -1
 333                                            سهیمقا روش -۶
 333                                        نیتلق از استفاده -9

 333 ساز هیروح و آور نشاط یكارها و غذاها -۴۴
 333                         غم و اندوه درمان و آثار -۴۴
   جسم، بر شبهه یغذا و حرام حالل، ریتأث -۴3

 33۰                                                  روان و روح
 33۰                       گذار اثر و جالب حكایتی -۴3
 338                           ارواح تعرض رفع برای -۴۰
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 33۸                    بدن چهارقوه تعادل: دوم بخش
 33۸                        بدن قوه چهار روابط لیتعد-۴
 33۸                        زا شهوت كارهای و غذاها -3
 331                شهوت كنترل برای راهكارهایی -۰
 3۰۴     بزرگان منظر از شهوات كنترل یروشها -8
 3۰3  جنسی گناهان از برخی جسمی مضرات از -۸
 3۰3    جنسی گناهان از برخی روانی مضرات از -1
 نیتر یضرور از كرد؟ دیبا چه گناه از بعد -۶

 3۰۰                                       یزندگ یها مهارت
                     غضب كنترل برای روشهایی -9

3۰۸  
 3۰9 ها مـزاج اصـالح و شـناخت:پنجم فصل

 3۰9          مزاج وآثاراصالح  اهمیت: اول بخش
 38۰                             چیست؟ مزاج: دوم بخش
 38۸عتیطب نیقوان همان بدن  نیقوان:سوم بخش

 و خلط به بدن در چگونه غذا: چهارم بخش
 38۶                                    شودمی تبدیل مزاج
 389  هامزاج جسمی خواص سهیمقا: پنجم بخش
 3۸3      یوروان اخالقی خصوصیات: ششم بخش
 3۸۰                           مهم نکته چند:  هفتم بخش

 اصالح در وبزرگان نیمعصوم یعمل رهیس: اول
 3۸۰                                            (مهم اریبس)مزاج
 3۸8                  مزاج هر یبرا مناسب مشاغل: دوم
 3۸۸                 مزاج اصالح یبرا كلی قانون: سوم

 3۸۸                هم با خلط چند اغلبهی نقص: چهارم

 ههم اعتدال یبرا مشترک عوامل: هشتم بخش
 3۸1                                                          مزاجها

 یبرا  ساده کار راه و نکته چند :نهم بخش
 3۸۶                                             مزاج صیتشخ

 مزاج است؟ کدام متعادل مزاج :دهم بخش
 313                                 چیست؟ عرفی متعادل

 31۰   بلغم مزاج اصالح و شناخت: ازدهمی بخش
 31۰                             بلغم مزاج اتیخصوص:اول
 318(ترها و سرد) هابلغمی روحی هایبیماری: دوم
 31۸                   هابلغمی جسمی هایبیماری: سوم

 31۶                   بلغم اندک غلبه مثبت آثار:چهارم
 31۶                     هابلغمی درمان و پیشگیری:پنجم
 39۴سودا مزاج اصالح و شناخت:دوازدهم بخش

 39۴                                                     میعال:اول
 39۴                 هاسودایی روحی هایبیماری: دوم
 39۴                هاسودایی جسمی هایبیماری: سوم

 393                            وسودا یسرد درمان:چهارم
 393                                         سودا ضد حقنه -۴
 سودا، ،(یزرد)رقانی چرب، كبد درمان -3

                                                   یكبد خون غلظت
393 

 393                            سوداء از بدن یپاكساز - 3
 398                (موثر و مهم) سودا یاساس درمان-۰
 398                                                        عسل -8
 398                                                         زیمو -۸
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 398نك یریشگیپ -است كشنده د،یشد یسودا -1
 39۸                                             چغندر ترک -۶
 39۸                                                        كندر -9

 39۸                                                      یماه -۴۴
 39۸                                         مرطوب اسپند -۴۴
 391                                            طبرزد شكر -۴3
 391                                       ناشتا آب ترک -۴3
 391                                          یاسالم حمام -۴۰
 391                           (تُو قُوَّ=  قیسو) قاووت -۴8
 39۶                                                      ترب -۴۸
 39۶                                           یبرن یخرما -۴1
 39۶                                        حجامت و انار -۴۶
 39۶                                             كردن شانه -۴9
 399                               افهیق بد زن و ریتصو -3۴
 399                                   سوداء غلبه درمان -3۴
 399                                  سودا مزاج اصالح -33
 3۴۴                                            سودا درمان -33
 3۴۴                                     سودا غلبه درمان -38
 3۴۴                          هاسودایی اصالح روش -3۸

 3۴3    دم مزاج واصالح شناخت :زدهمیس بخش
 3۴3                                       دم مزاج میعال: اول
 هایدمو روحی غالب و رایج هایبیماری: دوم

 3۴۰                                                 (ترها و گرم)
 3۴8                         هادموی جسمی بیماری: سوم

 3۴8              دم مزاج اندک غلبه آثارمثبت:چهارم

 3۴۸                             دم مزاج یها درمان: پنجم
 3۴۸                                                    حجامت-۴
 3۴۸                                                 نیریانارش -3
 3۴۸                                                           تره -3
 3۴۸                                                           آلو -۰
 3۴1                                   عدس( پودر)قیسو -8
 3۴1                    دیشد یگرما در گردو ترک -۸
 3۴1                                  صبح نماز از بعد نان -1
 3۴1                                                        بیس -۶
 3۴۶                                                         زیمو -9

 3۴۶                                                      خرفه -۴۴
 3۴۶                 توالت در مدت یطوالن ماندن -۴۴
 3۴۶                             هادموی اصالح روش -۴3

 3۴9 صفرا مزاج اصالح و شناخت:چهاردهم بخش
 3۴9                               هاصفرایی یها نشانه: اول
 3۴۴                  هاصفرایی روحی هایبیماری: دوم
 3۴۴               هاصفرایی یجسم یها یماریب: سوم

 3۴3                                صفرا غلبه درمان: چهارم
 3۴3                                   ترها و سرد مصرف-۴
 3۴3                                                      سركه -3
 3۴3                                                       عسل -3
 3۴3                                              خنک آب -۰
 3۴3                                               اهیس یآلو -8
                                            و حركت و مسهل -۸

  3۴۰                           (یمعنو و یماد)ركود عدم
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 3۴۰                   دیشد یگرما در گردو ترک -1
 3۴۰                     صبح نماز از بعد نان خوردن -۶
 3۴۰                                                       بیس -9

 3۴۰                                                       زیمو -۴۴
 3۴8                                                      خرفه -۴۴
 3۴8        توالت در مدت یطوالن ماندن ترک -۴3
 3۴8                                        حجامت و انار -۴3
 3۴8                                                    سركه -۴۰
 3۴8                                             كردن شانه -۴8
 3۴۸                                      مرطوب قاووت -۴۸
 3۴۸                         صفرا غلبه  اصالح روش -۴1
 3۴۸باشد یم (كِلگوگ)بر صفراء كه ییزهایچ -۴۶
 3۴1                                                  انیزیتبر-۴9
 3۴1                     خون یاضاف یصفرا درمان -3۴
 3۴1                           (زاده روا) صفرا درمان -3۴

 3۴۶                        بدن یبادها: پانزدهم  بخش
 3۴۶                                         بدن یبادها درمان

 3۴۶                                               كهنه یآلو-۴
 3۴۶                                                        ترب-3
 3۴۶                                                        هیانف -3
 3۴9                                  (ع)جواد امام نسخه -۰
 3۴9               مشک و زعفران با حمد دنینوش -8
 3۴9                                                      عطسه -۸
 33۴                                        نمک با شنیآو -1
 33۴                                                      تونیز -۶

 33۴                                      ناشتا یآلو ترک -9
 33۴                                                       ریس -۴۴
 33۴                                       ریانج با لهیشنبل -۴۴
 33۴                                                      عسل -۴3
 33۴                           شده تجربه و ارموثریبس -۴3
 33۴                          انیزیاستادتبر ورم نسخه -۴۰

 33۴  هایدنینوش و ها یخوردن مزاج:شانزدهم بخش
 33۴                                             هامزه مزاج: اول
                      مصلحات و مزاج فهرست: دوم

 333                                       هایدنینوش و یخوردن
 333                  تر و گرم یها یدنینوش و یخوردن
 338       وخشک گرم یها یدنینوش و ها یخوردن
 33۴      خشک و سرد یها یدنینوش و ها یخوردن
 333                   تر و سرد یها یدنیونوش یخوردن

 331  یاسالم یسنت طب در یداوی اعمال:ششم فصل
 331هایماریب تمام یبرا ییدارو جامت:اول بخش

 331                               حجامت تیاهم درباره-۴
 33۶                     حجامت یجسم ریغ دیفوا از -3

 33۶                است خون ادرار و مدفوع حجامت،
 33۶                                        حجامت و روز علم

 339خون یاهدا با حجامت یهاتفاوت جمله از -3
                          دارد؟ عوارض حجامت ایآ -۰

 3۰۴                                كنند؟ چه خون كم افراد
 3۰۴             است؟ یبهداشت حجامت لوازم ایآ -8
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       كند،یم حجامت كه یكس هر به ایآ -۸
 3۰۴                                    كرد؟ مراجعه توانیم
 3۰۴                   كرد؟ دیبا چه حجامت از قبل -1
 3۰3                   كرد؟ دیبا چه حجامت از بعد -۶
 3۰3بدن یهاستمیس و اعضا بر حجامت آثار از -9

 باز بدن توسط بدن، از شده خارج خون ایآ -۴۴
 3۰3                                              شود؟یم دیتول
 حجامت( تعداد) زانیم و حجامت امیا نیبهتر -۴۴
 3۰3                                                        سال در
       حجامت هم یخارج یكشورها در ایآ -۴3

 3۰3                                                   دارد؟ رواج
 3۰۰   است؟ مؤثر ییهایماریب چه یرو حجامت -۴3
 3۰۰              م؟یكن حجامت هم را اطفال ایآ -۴۰
 3۰8                ماریب هزار یرو حجامت جینتا -۴8
 3۰۸                      حجامت یبرا زمان نیبهتر -۴۸
 3۰1                        حجامت تیممنوع موارد -۴1
 3۰1                                   یریپ در حجامت -۴۶
 3۰۶                     یباردار دردوران حجامت -۴9
 3۰۶                نوریم یخون كم یبرا حجامت -3۴
 3۰۶ یماریب عیسر صیتشخ در عام حجامت ریتاث -3۴
 3۰9                                      حجامت از بعد -33
 38۴                    حجامت از قبل یها هیتوص -33
 38۴                   حجامت از پس یها هیتوص -38
 طب دیاسات اكثر یحت كه مهم اریبس یا نكته -3۸
 383                                        غافلند آن از یسنت

 38۰                               یدرمان زالو: دوم بخش
 38۰                                              درمانی زالو-۴
 388یدرمان زالو از قبل توجه مورد یها هیتوص -3
 38۸یدرمان زالو از پس توجه مورد یها هیتوص -3

 38۶                       یزن رگ  و فصد: سوم بخش
 38۶                        فصـد از قبـل یهـا ـهیتـوص-۴
 389                      فصـد از پـس یهـا ـهیتـوص -3

 3۸۴                      بادکش و ماساژ:  چهارم بخش
                 یگذار بادكش با كه ییهایماریب از

 3۸۴                                            است درمان قابل
 3۸3        است ممنوع گذاشتن بادكش كه یموارد
 3۸3                 گرید یداوی اعمال: پنجم  بخش

 3۸3                               (هیدروپاتی) درمانی آب
 3۸3                                                  سوزنی طب

 3۸۸                یعموم یپاکساز:  هفتم فصل
 3۸۸              عفونت از یناش یهایماریب جمله از

 3۸۸                         العاده فوق یدارو کی شلغم
 3۸9   (سالمال همیعل)تیب اهل غیتبل یبرا فرصت نیبهتر

 31۴  ابیماریز مواد و سموم از بدن پاكسازی هایروش
 یپاكساز و هایماریب غالب درمان یبرا یروش

 31۴                                                بدن از سموم
 و هابیماری غالب از سالمتی برای یگرید رژیم

 31۰                                          بدن از سموم دفع
 318            گرید عفونت ضد یاهیگ یدارو چند
 318                          مستند و جالب یماجرا چند
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 31۶           مهم نکات و نیقوان:  هشتم فصل
 31۶                                            خداست از شفا

 319                                          طب مبدأ و شهیر
 3۶۴و درقم یاسالم طب محقق دوستان با مهم  یسخن

 3۶3                       ییغذا جامع برنامه میتنظ روش
 3۶۶   (ع)نیمعصوم كالم در سالمتی دانش اهمیت
 و مسلمانان غفلت خواب و هودی میعظ توطئه

 39۴                                                        انیحیمس
 393است یشرع واجب مارانیب به ها نسخه رساندن

 39۰میریبگ عبرت و كنیم فكر خوب مطالب این به
 برجهان و كرد؟ اجرا را توطئه این چگونه یهود
 398                                                  دارد؟ سلطه

                          بیماری و سالمتی عوامل مهمترین
 39۶                                             جرجانی نظر از

 399   هایماریب یها شهیر گرازید یتعداد  فهرست
 ۰۴3              مدت بلند و مدت كوتاه یهایماریب

 و نتیس اطبای عطاریها، طبی، كتب از استفاده طرز
 ۰۴3                                                 طبی روایات

                         : جلد نیا اتیخصوص جمله از
 ۰۴8                                       هایماریب یهاشهیر

 ۰۴8                        درمان از برتر و درمان برترین
 ۰۴1                                    بیطب به مراجعه لزوم

 ۰۴۶                             كند تیرعا دیبا یبیطب هر
 ۰۴9   طب نیمخالف با یسخن -طب از یاصل هدف

 ۰۴۴    كرده حاكم نیبرمسلم خدارا دشمنان كه یغفلت

 ۰۴۰                          اتیروا با علوم تعارضات از
  انآس درمان و یریشگیپ یبرا( ص)امبریپ نسخه

 ۰۴۰                                                 هایماریب همه
 ۰۴۰؟كنند ینم ریتاث ها نسخه یگاه چرا:یكل قانون
 ۰۴8                          یدرمان معلول ای یدرمان علت

                بر یاسالم طب یها یبرتر و ها تفاوت از
 ۰۴8                                                      یسنت طب
 ۰۴۸                        مهم اریبس یول ساده نکته ده

              ،ها مطمئن به عمل و اطیاحت به عمل اصل
 ۰۴9                      كند یم معجزه مورد کی نیهم
 وشک جهل اصال ای میدینرس نانیاطم به اگر اما

 ۰۴9                                           م؟یكن چه میداشت
 ۰3۴                                 عَرَب یپزشك هیپا هفت

 ۰3۴                                یاسالم طب یایاح یبرا
 ۰3۴    مرطوب یهایماریوب سرد یهایماریب عیسر درمان

 ۰33                                      ها یماریب كل سیرئ
 ۰33                                               منضج و مسهل

 همه درمان یبرا  نسخه نیكاملتر و نیتریقو
 ۰33                          هایماریب نیدتریشد و هایماریب

 ۰38                                دردها همه درمان و علت
 ۰38                                 طبی منابع و مراجع از

 ۰38                                          عمومی طب( الف
 ۰31                                         كالسیک طب( ب

 ۰3۶        اسالمی و سنتی طب بیمارستان راهکار
 ۰3۶                                    تخصصی درمانگاه -۴
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 ۰39                                            بستری بخش -3
 ۰39                                         آموزشی بخش -3
 ۰39                                                  داروخانه -۰
 ۰39                                  پژوهش و تحقیقات -8

 ۰33     ها نسخه به عمل یراهنما:  نهم فصل
 ۰33             دیینما  عمل كتاب یراهنما طبق حتما

        یداروها مصرف و ها نسخه به عمل روش
 ۰33                                                انیزیتبر استاد
 ۰3۰                       دیباش داشته كه یماریب هر: اول
 ۰3۸                  م؟یشو ینم درمان یگاه چرا: دوم
 لعم كدام به میدان ینم و ادیز ها نسخه تعداد: سوم

 ۰3۸                                                            م؟یكن
 ها نسخه ییغذا یها هیتوص به عمل نحوه: چهارم

 ۰31                                                        ست؟یچ
 یاهیگ یداروها یها نسخه به عمل نحوه: پنجم

 ۰3۶                                                        ست؟یچ
 ۰3۶   ست؟یچ جسم یسالمت عامل نیمهمتر: ششم
 بیطب ماه چند مدت در مردم عموم چگونه: هفتم

 ۰39                                                          شوند؟
 درمان و دیكرد عمل نسخه کی به اگر:هشتم

 ۰۰۴                             كرد؟ دیبا چه نشد حاصل
 نكرده انیب را مدت و مقدار كه را ییها نسخه: نهم
 ۰۰۴                                                م؟یكن چه اند

 ادیز یلیخ استاد کی نسخه مقدار ای حجم اگر:دهم
 ۰۰3                                                م؟یكن چه بود

 ها نسخه به عمل از درمانگرتر و مهمتر: ازدهمی
 ۰۰3                                                        ست؟یچ

 صیتشخ را یماریب علت و مزاج اگر: دوازدهم
 ۰۰3                                      كرد؟ دیبا چه دینداد

 گسترش و اءیاح در میتوان یم چگونه: زدهمیس
 ۰۰3                              م؟یكن كمک یاسالم طب

 یماریب نسخه انتخاب در تا میكن چه: چهاردهم
 ۰۰۰                                                  م؟ینكن اشتباه

 ۰۰۰ م؟یكن عمل  استاد كدام نسخه به اول: پانزدهم
 هچ میباش داشته هم با یماریب چند اگر: شانزدهم

 ۰۰8                                                            م؟یكن
 وقعم چه و چگونه ینیچ ای ییایمیش طب از: هفدهم
 ۰۰۸                                                م؟یكن استفاده

 ،ها نسخه عوارض از یریجلوگ یبرا: هجدهم
 ۰۰1                                                      مهم اریبس

 چگونه را داروها یمنف ای مثبت ریتاث:نوزدهم
 ۰۰۶                                                         م؟یبفهم

 ۰۰۶                ؟ میكن چه ها دارو عوارض با: ستمیب
( زهایپره) ممنوع یكارها و  غذاها:  كمی و ستیب

 ۰۰۶                                     دیینما عمل جیتدر به
 یماریب یغرب یطب یها نسخه به: دوم و ستیب

 ۰۰۶                                        م؟یكن عمل چگونه
 چه داشت تناقض ها نسخه اگر: سوم و ستیب

 ۰۰9                                                           م؟یكن
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 فهرست منابع
 قرآن مجید؛ .۴

 نهج البالغه؛ .3

 میزان الحكمه، اثر محمدی ری شهری، ناشر دارالحدیث، چاپ پنجم؛ .3

 احادیث پزشكی، اثر محمدی ری شهری؛  .۰

 ، چاپ چهارم؛۴3۶9طب االئمه علیهم السالم، اثر عالمه شبر، نشر مهر حدیث  .8
 ؛۴3۶3، چاپخانه حیدری، 33طب الكبیر اثر محمد سرورالدین، تهران، چاپ  .۸

 ؛۴39۴، نشر عطر یاس، ۴8های پزشكی عارفان اثر محمد بستان، چاپ توصیه .1

 ، نشر ابتكار دانش؛۴39۴سردردهای رایج، اثر دكتر پور فخاران،چاپ اول،درمان میگرن و  .۶

 ؛۴39۴طب الكبیر، اثر محسن شكری پینودی، نشر، آوای شمال، چاپ اول،  .9

 ؛۴39۴آشنایی با طب سوزنی اثر محمد رضا صافی، نشر ابتكار دانش، چاپ اول  .۴۴

 ، قم؛۴3۶9میوه درمانی اثر دكتر گیلوردهاوزر، نشر وفائی، چاپ هفتم،  .۴۴

 ؛۴39۴بادكش درمانی اثر محمد رضا صافی و...، نشر ابتكار دانش، چاپ سوم،  .۴3

 غ۴3۶۸داروخانه گیاهی اثر كاظم مقدم، نشر برگزیده، چاپ اول،  .۴3

 ؛۴3۶9استرس، اثر پرفسور ویلكینسون، نشر آیینه دانش، چاپ اول،  .۴۰

 ؛۴39۴، چهره جان اثر محمد لک علی آبادی، نشر انتشارات هنارس، چاپ دوم .۴8

 ؛۴39۴آب درمانی اثر محمد رضا صافی و...، نشر ابتكار دانش، چاپ اول،  .۴۸

 ؛۴3۶1معجزه درمان در طب سنتی ایران، اثر احمد حبیب الهی، چاپ سوم، ، چاپ ذاكر،  .۴1

 های درمان طبیعی و بدون دارو،ترجمه نسیبه سادات میر باقری، چاپ اول،نشرنسیم كوثر؛روش .۴۶

 ؛۴3۶9نورانی،  نشر كوثر غدیر، چاپ اول،  گیاه درمانی، اثر مصطفی .۴9

 ؛۴39۴، ۸طب الصادق اثر محسن شكری پینوندی، نشر اسماء الزهرا، چاپ  .3۴

 ؛۴3۶۶عسل درمانی، اثر روح اهلل نائینی، نشر عصر جوان، چاپ اول،  .3۴

 ؛۴39۴، 3راز سالمتی و شادابی اثر علی سپهر منصوری، نشر بوستان دانش، چاپ  .33



 

  111 

 فهرست منابع

 ؛۴39۴لیرضا عمویی، نشر بقیه اهلل عج، چاپ دوم، اكسیر شفا بخش اثر ع .33

 ؛۴39۴میوه درمانی اثر آتیه متقی زاده، نشر بوستان دانش، چاپ اول،  .3۰

 ؛۴3۶۶، ۸خدایا چه بخورم؟ اثر زیبنده خدائی، سنتر نگاران نور، چاپ  .38

 ۰،۴3۶8چاپ طب النبی )ص( و الصادق)ع(، اثر ابوالعباس مستغفری نشر مؤمنین .3۸

 ؛۴39۴، ۰تا سالمتی، اثر جمشید خدادادی، نشر شهر، چاپ روز  ۴8خالصه  .31

 ؛۴39۴، ۴3طب االئمه علیهم السالم، ترجمه دكتر حسین صابری، نشر عروج اندیشه، چاپ .3۶

 ؛۴39۴، ۴آشنایی با زالودرمانی، اثر محمود حبیب الهی و... نشر ابتكار دانش، چاپ  .39

 ؛۴3۶9، 8، چاپ معجزه نگین اثر علیرضا اسداللهی فرد، نشر صبح پیروزی .3۴

 مائده صالح؛ .3۴

 تغذیه در طب اسالمی ایران؛ .33

 چند سایت اینترنتی؛ .33

های شفاهی و حضوری و كتبی اساتید و محققین طب مانند استاد خیر اندیش، روازاده، آموزه .3۰
 و...؛ آل اسحاق، حكیم و شاگرد ایشان یكتا، آبیار، الهی، گوارا، درخشان پور

 خالصه قانون در طب؛ .38

 كتاب رازی؛ .3۸

 طبع و مزاج؛ .31

 طب ایرانی اسالمی؛ .3۶

 افزار آموزش طب حقیقت نجات؛نرم .39

 جلدی آموزش مقدمات طب استاد روازاده؛ 3۴دورة .۰۴

 ها  از محمد سرورالدین.های زبان خوراكیكتاب .۰۴

 حجامت درمانی ،دكترشهال اسدزاده،انتشارات ابتكار دانش،چاپ چهاردهم  .۰3

 چاپ دومزالوی ایرانی،سید محمد موسوی،انتشارات زعیم، .۰3

 جلدی آموزش طب سنتی استاد روازاده،نشرطالیی پویندگان دانشگاه،چاپ اول3۴دوره  .۰۰
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 ۴39۴اكسیرشفابخش،علیرضاعمویی،انتشارات بقیه اهلل)عج(،چاپ دوم  .۰8

 ۴39۴عسل ،دكترحسین خیراندیش،انتشارات ابتكاردانش،چاپ دوم  .۰۸

 ۴39۴درمان بیماری های زنان و زایمان،سیدمحمد موسوی،انتشارات زعیم،چاپ اول   .۰1

درمان ساده برپایه مزاج شناسی وتغذیه،دكترسیده زهره اولیایی،انتشارات ابتكاردانش،چاپ  .۰۶
 ۴39۴اول

 ۴3۶9گیاه درمانی،آیت اهلل مصطفی نورانی،انتشارات كوثرغدیر،چاپ اول  .۰9

 محمددریایی،انتشارات سفیر اردهال،چاپ چهارم رمزو راز جوانی و سالمتی،دكتر .8۴

 ۴39۴درمانهای گیاهی خانگی،محمد حسن نعیمی،انتشارات كهكشان دانش،چاپ دوم .8۴

 ۴3۶8طب الصادق،ابوالعباس مستغفری،انتشارات مومنین،چاپ چهارم .83

 روش تهیه غذاهای طبیعی و بدون پخت،محمود خوشنویس،چاپ اول .83

 اكی ترجمه:جواد ثابت نژاد،انتشارات آراد، چاپ اولدرمان طبیعی،رابین هیفیلد و سوه  .8۰

 ۴393آموزش طب سوزنی،پروفسوریوهان بیشكو ترجمه:نادعلی اسماعیلی،چاپ پنجم .88

 ۴3۶۴اصول پایه و بالینی طب سوزنی،دكترعلی اصغرنویدی،انتشارات طبیب،چاپ اول .8۸

 سیدی،انتشاراتاعجاز زهر زنبورعسل در درمان بیماری ها،میهالی سیمیچ ترجمه:سید مظاهر  .81
 ۴39۴نصوح،چاپ ششم 

 ۴39۴بره موم،جیمزفارنلی ترجمه سید مظاهرسیدی،انتشارات نصوح،چاپ چهارم .8۶

 ۴39۴زنبوردرمانی،نیالحینسماتولیال ترجمه:دكتراحمدچیت ساز،نشرنصوح،چاپ چهارم .89

 ۴39۴گلبرگ سالمت،حوریه رضوانی اصل،انتشارات ابتكار دانش،چاپ سوم  .۸۴

 ۴393طب ایرانی اسالمی،مریم نواب زاده،چاپ اول زاج شناسی وتغذیه در  .۸۴

 ۴39۴آشنایی با حجامت،علی اكبر روزگاری،انتشارات نسل نیكان،چاپ هفتم .۸3

 گرده درمانی،سیدجوادسعادتمند،چاپ چهارم .۸3

 ۴39۴میوه درمانی،آتیه متقی زاده،انتشارات بوستان دانش،چاپ اول  .۸۰

 ۴39۴ن،چاپ دومروش صحیح تغذیه،ابراهیم نیكبخت،انتشارات سلوک جوا .۸8
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 *به مشهد مقدس اهداء میشود* به نظر برتر یک میلیون تومان و به بیست نفر كمک هزینه سفر 
 فرم نظر سنجی و ثبت نتایج عمل به نسخه ها

 
 جنسیت:  سن:      نام خانوادگی :        نام :     
 تلفن تماس :       نام شهر/ استان محل سكونت :     

 :شرح مختصری از بیماریهایی که مبتال هستید.۴
 
 
 متن نسخه ای که به آن عمل کرده اید:.3
 
 
 تایج مثبت درمانی عمل به این نسخه :ن.3
 
 
 عوارض منفی عمل به این نسخه ها :.۰
 
 نظر شما درباره این مجموعه کتابها چیست ؟.8
 
 چه کمکی میتوانید برای توسعه طب اسالمی ایرانی و نجات بیماران انجام دهید؟.۸
 

عدی كتاب ارسال نمایید تا در چاپ های ب کدپستی یاسامانه پیامکی یا  ایمیل: پاسخ و نظرات خود را به مهم 
 توسعه طب اسالمی را فراهم نماید. چاپ شود و زمینه تبلیغ و

 کدپستییا  ایمیل: خواهشمند است حتماً نتایج مثبت عمل به نسخه ها را همراه با نام بیماری و نام بیمار به  توجه
 نامه با صندوق پستی رایگان ارسال كنید.     ارسال نمایید. بعد از پر كردن این فرم، آنرا به داخل پاكت 

   tebeslamiqom@gmail.com     : ایمیل 
  0111100100100  سامانه پیامکی:     1101159581    کدپستی : 

mailto:tebeslamiqom@gmail.com


 

 

 "مطالعه نماییدمطلب بسیار مهم زیر را حتماً  "

 فرصتی نو و تحولی بزرگ در احیاء سالمتی و سبک زندگی اسالمی
 "از دغدغه های قلبی من احیاء طب اسالمی ایرانی است، به آن بپردازید.":  مقام معظم رهبری فرمودند

زمینه  یهود وستاد احیاء طب اسالمی ایرانی در راستای فرمایش رهبری، با هدف نجات بشر از توطئه های اشرار 
سازی برای احیاء سبک زندگی اسالمی و اسالمی سازی علوم و زمینه سازی برای ظهور موال صاحب الزمان عج 
و رفع گرفتاریهای جسمی و روحی جامعه بشری با همكاری جمع كثیری از طالب محقق در زمینه طب اسالمی 

 ایرانی برگزار میكند.
 ی طب اسالمی ایرانی و سبک زندگی اسالمی در شهرهای ایران.. برگزاری همایش های آموزشی و تبلیغ۴

 .. برگزاری دوره های مجازی و غیر حضوری طب اسالمی سنتی و ارسال منابع آموزشی به سراسر كشور3
 با عمل به برنامه آموزشی ما همه طب ،از پیشگیری تا درمان طبیعی همه بیماریها ،حتی سرطان را بیاموزید.

 مه مولفین و ناشرین و محققین طب اسالمی ایرانی سنتی :. قابل توجه ه3

 این مركز آماده پخش آثار تألیفی ، نرم افزاری ، فیلم ها و تحقیقات شما در سراسر كشور میباشد.
. قابل توجه محققین طب، عطاران، كتاب فروشان ، مبلغین دینی، مدیران و عموم مردم : برای تهیه  محتواهای ۰

 از كتابها ، نرم افزار، فیلم و جدیدترین آثار بزرگان طب با ما تماس بگیرید. آموزشی طبی اعم

: بعد از مطالعه این منابع، جهت تكمیل مهارت عملی و تئوری ، به مراجع آموزشی معتبر و موفق معرفی  توجه
 خواهید شد. كار را برای شما بسیار آسان و مطمئن خواهیم كرد.انشاءا...

آموزشی موارد زیر است: آموزش اصالح تغذیه، مهارتهای پیشگیری وحفظ سالمتی،كلیات از جمله موارد 
ومسلمات برای عموم مردم، درمانهای مشترک برای همه بیماریها، مزاج شناسی، حجامت، زالو، طب سوزنی، 

ار تالیفی ثماساژ، نسخه نویسی،گیاه شناسی وگیاه درمانی، عنبیه شناسی، نبض، رایحه درمانی، آب درمانی وآ
 وتحقیفی اساتید طب اسالمی ایرانی سنتی ، متون مرجع و..

 برای اطالعات بیشتر وخرید محصوالت وگرفتن نمایندگی پخش و فروش با شماره های :
به وبالگ آموزش و درمان صلواتی طب  یاتماس بگیرید  12518811811 و 19155188211 -19011919191

  www.Tebeslamiqom.blogfa.com  : وبالگاسالمی مراجعه كنید.   

خدا را اگر"در همه جهان است. ان تنصر اهلل ینصرکم "سبک زندگی اسالمی"هدف اصلی ما احیاء 
، پس در این راه مقدس ، هر چه در توان دارید صرف نمایید که ظهور "یاری کنید شما را یاری میکند

 بسیار نزدیک است.انشاء اهلل



 

 

 عطاران ، فروشندگان و خانواده ها قابل توجه اطبا و 

 كیلو عسل نیاز دارند.3۰كیلو عسل مصرف كنند، یعنی درسال  3اگر هر خانواده ماهی 

 باشد، عسل طبیعی میباشد 5طبق استانداردهای ملی اگر ساکارز عسل زیر 

قیمت گذاری اتحادیه عسل فروشان و بازار رایج در   3گیاه با ساكارز زیر  ۰۴عسل 

هزار تومان فروخته میشود، البته متاسفانه بدلیل بی اطالعی مردم 38خرده فروشان باالی 

 .هزار تومان نیز فروخته میشود 1۴وگرانفروشی برخی فروشندگان تا 

 ، مناسب برای بیماران 1پخش عسل طبی با ساکارُز زیر 

 "تومانهزار15 قیمت خرده فروشی اتحادیه باالی  " ار تومانهز08کیلویی 

 هزار تومان01باقیمت 1عسل با ساکارز زیرو 

 هزار تومان01باقیمت 5 ساکارز زیر با و

 هزار تومان01به قیمت  3ساکارز باالی  با و 

 "به سراسر کشور "کیلویی  21فروش عسل در حلب های 

 (=یک حلب02حداقل خرید عمده)درسال
 "دو خانواده تقسیم کنید میتوانید بین"

       19015811851-19155188211 



 

 

برای دریافت داروهای طب اسالمی سنتی  

درمانی  ها وکتب ونرم افزارهای و ابزار

  وآموزشی

 بهکه در این مجموعه کتب آمده است میتوانید 

 پیام بدهید.

19180111111- 19015811851 
 

 )فهرست داروهاوکتب وابزارموردنیاز 
تا در سراسر کشور در مورد نیاز را پیام دهید.

  درب منزل تحویل بگیرید.


