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   طب الصادق 

  )تغذیه و خوراکى ها در فرهنگ طب الصادق(

  دکتر محمد دریایى: مؤلف

  
  
  

 اسالمی شبکۀ االمامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، احتمالیالزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی 
 . نگردیده است
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  مقدمه
و صـلى اهللا علـى محمـد    ، الحمدهللا تعالى مبدع االشیاء و خالق الداء و الدواء

  . و على اهل بیته االطهار النجباء، صفوة الرسل و االنبیاء
و حضـرت مـولى    در طول تـاریخ علـم پـس از پیـامبر اعظـم اسـالم       

  هیچ یک از نوابغ جهان و بزرگـان علـم و دانـش     ن حضرت على الموحدی
براى جامعه ى انسـانى مفیـد فایـده و     بشرى به اندازه ى امام جعفر صادق 

  . بهره ورى از خوشه هاى نبوغ بشرى نبوده است
افق هاى درخشانى از معارف الهى و ، این پیشواى الهام گرفته از مخزن وحى

و ، سانى را براى بشریت گشود و سـهم عمـده و سـازنده اى در ایجـاد تمـدن     ان
فرهنگـى و صـنعتى و   ، هنـرى ، فلسـفى ، تحولى عظـیم در زمینـه هـاى علمـى    

  . ساختارى نظام انسانى را به خود اختصاص داده است
رازهاى نهان کاینات و تمام مظـاهر موجـود را   ، دامنه ى علوم و معارف امام

از آن جا به فضاى الیتناهى برون و بر ساکنان سیارات سر مى در بر مى گیرد و 
موجـب حیـرت و   ، کشد و زوایاى آفرینش را مى شکافد و با این همـه گسـتره  

یکى از افق هاى بى کران علم او دانش پزشکى و علم تغذیـه  . دهشت مى گردد
گویى حضرتش ممتازترین متخصص خبره این عرصه اسـت و  . و بهداشت است

لحاظ پایه گذار مکتب ویژه طب و تغذیه و فرهنگ بهداشت در اسـالم  به همین 
و در شبه جزیره ى عربستان و عرصه هاى مدنیت گسترده قلمرو اسالم به شمار 

در این عرصه بسیارى از پزشـکان و پژوهشـگران و بیمـاران در قـرن     . مى رود
سـته اى  بهره ها جسته و بزرگان برج  سوم و چهارم از خوان گستره ى دانشش 

را تحت آموزه هاى خود پرورده و بسیارى را با بهره گیرى از علـوم و معـارف   
طبى به سوى شهرها و محافل گسیل داشـته و آوازه ى معـارف و آمـوزه هـاى     
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علومش بر مراکز علمى و فرهنگى دانشـمندان نهضـت رنسـانس گسـترده و از     
ـ  ى تـوان از  سرچشمه پرفیض دانشش سیراب ساخته است که در این مجموعه م

  . البالى کالم درس آموزش بهره ها یافت و معناها جست
دانشى که برگرفته از معدن وحى و الهام است الجرم بر دل ها نشیند و قلـب  

  . ها و جان هاى پاك عطشناك را سرمست و سیراب خواهد نمود
. علم و دانش آن حضرت وسیع تر از آن است کـه بتـوانیم آن را بیـان کنـیم    

بلکـه در بسـیارى از   ، رت اختصاص به فقه و حدیث و تفسیر نداشتتعالیم حض
، مطالب بسیار مهمى را به شاگردان و افراد مستعدى که مى یافتنـد ، علوم و فنون

حتى برخى از نویسندگان بر این اعتقادند که امام صـادق اولـین   . تعلیم مى دادند
جـابر  . تعلیم داد کسى بود که با تعالیمش روش تجربى را در علم به شاگردانش
وى در ابتـداى  . بن حیان یکى از آنهاست که در زمینه شیمى تحقیـق مـى کـرد   

بـوده و   مرشد و راهمناى او امام صادق ، مى نویسد» االحجار«کتاب خود 
در این مجموعه به برخى . دانشى که از او آموخته سبب توفیق وى گردیده است

زش علمى آنها امروز آشکار شده است اشـاره  از تعالیم علمى آن حضرت که ار
  . خواهیم داشت

مى دانیم که بسیارى از آن فرمایشات حتى بـراى پیـروان آن حضـرت بعیـد     
لذا یا در سند احادیث خدشه وارد مى کردند یا حداکثر به عنوان ، جلوه مى نمود

د مى پذیرفتند تعب .  
ث و مناظرات ارزنده اى از در زمینه تفسیر و کالم و اخالق و عقاید نیز احادی

آن حضرت به دست ما رسیده است که به برخى از آنها در صفحات آینده اشاره 
: ابوزهره که از علماى اهل سنت است در ایـن زمینـه مـى نویسـد    . خواهیم کرد
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بلکه او علم کالم نیز تدریس مى ، دانش امام صادق منحصر به فقه و حدیث نبود
  . فرمود

امام صادق ، باالتر از همه ى این علوم: کتابش مى نویسدو در جاى دیگر از 
اطالعات بسیار ارزنـده  ، در زمینه ى اخالق و علل و انگیزه هاى فساد آن 

  . اى داشت
فرصتى پیش آمد تا معارف و علوم نهفته در گنجینه هاى ، در زمان حضرتش

توده هاى محروم و  والیت علوى از نهانخانه ى تراکم حکمت نبوى برون آید و
  . تشنه حکمت و حقیقت را سیراب کند

پس از هشتاد سال ، حکومت بنى امیه و بنى مروان در زمان امام صادق 
خونریزى و جنایت مضمحل شد و بنى العباس که در سفاکى و ظلم و ستم دست 

ضت بـا  عباسیان در آغاز نه. کم از بنى امیه نداشتند حکومت را به دست گرفتند
واگذارنـد  ) اهل بیت رسول خـدا (این شعار که مى خواهند حکومت را به اهلش 

اما وقتى حکومت را به دست گرفتند بیشترین ستم . مردم را با خود همراه کردند
در فرصتى که بنـى مـروان و بنـى    . را در حق علویان و اهل بیت مرتکب شدند

ز دوره ى بنى عبـاس  عباس سرگرم جنگ براى تصاحب قدرت بودند و در آغا
فرصت بسیار گرانبهایى پدید آمـد  ، که هنوز حکومت خود را تثبیت نکرده بودند

تمـاس بگیرنـد و    و امام بـاقر   که مردم بتوانند به راحتى با امام صادق 
امام باقر و امام صادق . حقایق و معارف ناب اسالم را از آن دو بزرگوار بیاموزند

خود را بکار گرفتنـد و نظـرات شـیعه را کـه در       در این برهه حداکثر تالش نیز 
واقع همان اسالم حقیقى و دور از انحرافات بود بیـان داشـتند و مایـه ى دوام و    

عقایـد را بـه گونـه اى    . فقـه را احیـا کردنـد   . جاودانگى اسالم را فراهم آوردند
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شیوه هـاى  ، و ملحدان داشتندمستحکم بیان داشتند و طى مناظراتى که با زنادقه 
  . بحث کالمى را به پیروان خویش آموختند

اکنون نیز در قرن پانزدهم هجرى قمرى بارقه هاى امید در افق هاى گسترده 
آیات و پدیده هاى طبیعى درخشیدن گرفته و عقول و نبـوغ بشـرى را بـه نقـد     

غرضان عرصه پژوهه هاى خردورزانه آن امام راسخ در علم فرا مى خواند و بى 
چرا کـه خـالق   . ى دانش و ادب و کالم و نجوم و زیست را به چالش مى طلبد

  : هستى آفرین در کالم موزون خود فرموده
خود را در افق هاى گسترده فضاهاى بى پایان ) قدرت(به زودى نشانه هاى 

و در وجود آدمیان به وضوح به نمایش مى گذاریم تا حق و حقیقت بر همگـان  
  . شکار گرددروشن و آ

این مجموعه قطره اى از آن دریاى بى کران معرفت شناسـى و نبـوغ بشـرى    
است که گوشه هایى از آن همه شگفتى را ترسیم مى کند و پـرده از رمـز و راز   
حیات عصاره ى نبوغ انسانى مى گشاید تا شاید مفتاح گشایش هـاى شـگرف   

  . علمى دیگر شود و امید آن که چنین باشد
  دریایىدکتر محمد 

  85آبانماه 
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  »پیام در چارچوب نظام«تدوین کننده 
کندوکاو در تاریخ جنبش هاى انقالبى مکتبى نشان مى دهد که در هر نهضت 

نهضـت  . »نظـام «و مرحله » اقدام«مرحله » پیام«مرحله : سه مرحله وجود دارد
» نظـام «تجلى مى کند و سپس به صورت » اقدام«و » پیام« در آغاز به صورت 

اسـت و بـه صـورت    » اقدام«و » پیام«تا وقتى که نهضت در مرحله . مى آید در
ضـد  «همواره در برابر یورشهاى بى امـان نیروهـاى   ، تدوین نشده است» نظام«

آسیب پذیر است و قدرت هاى طاغوتى چشم بـه  » شرك«و » کفر«و » انقالبى
ئولوژیک خفه کردن آن در نطفه مى دوزند و چون نهضت پشتوانه ى عمیق و اید

تمام شـود و  » سوخت«قدرت هاى طاغوتى انتظار مى کشند که ، و فکرى ندارد
همراه باشد » پیام«وقتى با » اقدام و حرکت«ولى ، شعله هاى جنبش فرو بنشیند

  . دیگر جنبش آسیب ناپذیر مى گردد، تدوین گردد» نظام«به صورت » پیام«و 
، در دوره امویان و عباسـیان . در تاریخ اسالم نیز شواهد این امر فراوان است

و جنبش زیدیـه از قدرتمنـدترین جنـبش    ) پیروان محمد حنفیه(نهضت کیسانیه 
» عمـل زدگـى  «هاى انقالبى محسوب مى شدند ولى چون این جنبش ها دچار 

هـیچ گـاه بـه    » پیـام «چیره شـد و  » پیام«بر جنبه » اقدام«گردیدند و جنبه ى 
موى و عباسى توانستند این جنبش ها را قدرت هاى ا، در نیامد» نظام«صورت 

  . از صفحه روزگار محو سازند
استراتژى جنبش زیدیه به سوى عمل زدگى انحراف پیدا کرد و توجـه کـافى   

نتیجـه ایـن شـد کـه     . مبـذول نگشـت  » نظام«و تدوین آن به صورت » پیام«به 
را حماسه هاى پرشور حضرت زید و فرزندش یحیى که با قیام خود ارکان رژیم 

به لرزه در آورده بود به باد فراموشى سپرده شد و به خاطر نداشـتن پشـتوانه ى   
کم کم در فرقه هاى دیگـر تحلیـل   »زیدیه«، ایدئولوژیک و مبانى مستقل فکرى
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اسـماعیلیه در قـرن   . رفت و جنبش اسماعیلیه نیز به همین سرنوشت دچار شـد 
ا به وجود آوردند که هفتم و هشتم هجرى چنان قدرت نیرومندى ر، ششم، پنجم

المـوت و  «خالفت را منفجر کرد و نفوذ آنها در آن موقـع در میـان تـوده هـاى     
به قدرى عمیق بود که انقالب هاى بزرگى را در آن مناطق بـر  » طبس و بیرجند

را بـه  » پیـام «ولـى چـون   ، پا کرد و دستگاه خالفت سلجوقیان را مضمحل کرد
  . ر رکورد و انحراف گردیدجنبش دچا، در نیاوردند» نظام«صورت 

و » اقدام«با » پیام«ولى استراتژى الهى امامان شیعه که متنى بر تواءم ساختن 
موجـب شـد شـیعه همـواره     ، بـود » نظـام  «به صورت » پیام«سپس در آوردن 

  . تشخص و شخصیت مکتبى و ماهیت انقالبى و اسالمى خویش را حفظ کند
دفـاع از  ، پاسـدارى از اسـالم   هدف ثابت استراتژى امامان اهـل بیـت   

مکتب و مبارزه ى مستمر با نیروهاى ضد اسالمى بود و بر حسب شرایط و نیاز 
گاه از طریق قیام بـه شمشـیر و   . زمان شیوه هاى گوناگون را به کار مى برده اند

گاه از طریق مبارزه عمیق فکرى و گسترش معـارف اسـالمى و گـاه از طریـق     
  . لت عظیم را تحقق بخشیدندنیایش این رسا

» علـم زدگـى  «و » تـک بعـدى  «رهبرى شیعه هیچ وقت گرفتـار پدیـده ى   
نگردید و بر خالف جنبش کیسانیه و زیدیه تنها متوجه جبهه سیاسى نبود بلکـه  

  . توجهش را به جبهه ایدئولوژیک نیز معطوف داشت
و سـپس  » پیـام «با » اقدام«ائمه ى شیعى همواره به ضرورت همراه ساختن 

و جمـل  » صـفین «در تاریخ ما . تاءکید داشتند» نظام«به صورت » پیام«تدوین 
، »حسـین  «ها را به دنبال داشت و همواره پشت سـر  »نهج البالغه«همواره 

بودند و » پیام«حامل  زینب و امام سجاد . تبلور یافتند» سجاد«و » زینب«
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» نظـام «به صورت » پیام«لیهما السالم در آوردن سپس امام باقر و امام صادق ع
  . پرداختند

مرحله ى تـدوین پیـام بـه    . نماد عظیم مرحله ى سوم است امام صادق 
ادامه دهنده ى همان استراتژى واحد الهى  زیرا امام صادق . »نظام«صورت 

عیسـى و محمـد   است که از آدم شروع و از طریق نـوح و ابـراهیم و موسـى و    
استراتژى دفـاع از سـنگر اسـالم    ، و فرزندانش ادامه پیدا کرد و على  

امام صـادق  . همان گونه که حسین در کربال با خون خود یزیدها را شکست داد
نقشـه ى هشـام هـا و منصـورها را نقـش بـر آب       ، از طریق تدوین مکتب 

ت را از طریق تدوین تعالیم راستین اسالم به صورت ساخت و هدف مقدس امام
از این پس نهضت تشیع چنان آسیب ناپذیر گشـت کـه علـى    . دنبال کرد» نظام«

اختناق ها و یورش هاى سیستماتیک دربارها و عناصر ، رغم بدترین شکنجه ها
تشیع در سراسر جهان گسترش یافت و پرچمدار انقالب اصیل اسـالمى  ، وابسته

  . ریخ گشتدر طى تا
  : دو نوع برداشت و تحلیل وجود دارد درباره ى امام صادق 

یکى از برداشت هایى که شیوع پیدا کرده و خاور شناسان مغرض نیز کوشیده 
» اندیشـمند «را به عنوان یـک   امام صادق ، اند این برداشت را تقویت کنند

ل سیاسى کنار کشیده و تنهـا مشـغول   بزرگ معرفى مى کنند که خود را از مسائ
امام را حداکثر تـا تـدوین   ، این برداشت. درس و تدریس و تربیت شاگردان بود

تنزل مى دهد و آن را کسانى رواج داده اند که در صـدد  » فقه جعفرى«کننده ى 
  . سیاسى از خود و جامعه اند -سلب مسئولیت در مبارزه ى اجتماعى 

شـبه  «و یا » انقالبى«اصر از جانب برخى عناصر در مقابل آن در سالهاى مع
یک برداشت دیگرى نیز عنوان مى شده است که آن نیز مبتنى بـر یـک   » انقالبى
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در این گونه تحلیل ها تالش مى شود کـه امـام صـادق    . فکر انحراف آمیز است
را به عنوان صرفا یک مبارز سیاسى کـه همـواره در صـدد فـراهم کـردن       

  . مطرح کنند، یک کودتاى سیاسى بود مقدمات
و کـم  » عمل زدگى«این برداشت نیز بر یک فکر انحراف آمیز مبتنى است و 

و  مؤمنبها دادن به کار زیر بنایى ایدئولوژیک و تدوین مکتب و ساختن عناصر 
این دسته از نویسندگان شواهد تاریخى را که نشان مـى دهـد امـام    . متعهد است

عذرخواهانـه  «گسترش معارف مبذول داشته است بـا لحـن    توجه بیشترى را به
  . و توجیه مى کنند و یا حتى نادیده مى گیرند تأویل» اى

روش درست مطالعه و پژوهش هاى زندگى و سیره ى امامان این اسـت کـه   
آنان و تطبیق قالب » اسوه«آنان را آن گونه ببینیم که بودند و در صدد پیروى از 

با رفتار آنها باشیم نه آنان را آن گونه ببینیم که ما مـى  هاى فکرى و عمل خود 
  . آنان با قالب هاى دلپسند خود باشیم» سیره«خواهیم در صد تطبیق 

بنـا بـه بیـنش الهـى امامـت       واقعیت تاریخى این است که امـام صـادق   
تـدوین مکتـب و عمـق    ، تشخیص داد که بزرگترین وظیفـه ى وى در آن زمـان  

به مبانى عقیدتى شیعیان و گسترش معارف اسالمى و ایـدئولوژى الهـى   بخشیدن 
محـض نیسـت   » دانشمند«و » محقق«و » اسالم شناس«کار امام کار یک . است

بلکه رسالت یک رهبر الهى و پاسدارى از نهضت انقالبى اسالمى بود که بنـا بـه   
معـه  جا« و » فردسـازى «الهام الهى امامت تشخیص داد که رسـالت اصـلى وى   

  . و تدوین مکتب و پرورش عناصر متعهد و انقالبى است» سازى
  اجتماعى و سیاسى چنان تشـخیص  ، امام با در نظر گرفتن ضرورت تاریخى

داد که به جاى مبارزه کورکورانه و عمل زدگى که در آن زمان در رفتـار برخـى   
لوژى ایـدئو «ضرورت داشت کـه  ، از مجاهدان فرقه کیسانیه و زیدیه مشهود بود



10 

 

داده شود تا دربارهـا    اسالم تدوین و بین توده ها گسترش » مکتب «و » مبارزه
و عناصر وابسته به بلندگوهاى رژیم نتوانند تعالیم اهل بیت را از صفحه روزگار 

  . محو سازند
از نظـر سیاسـى دوره ى رقابـت شـدید سیاسـى و       دوره ى امام صادق 

از . اکمه و اصطکاك بین امویان و عباسیان بودجنگ زرگرى در داخل هیاءت ح
بنى عباس به سـرعت  ، یک طرف بنى امیه رو به زوال مى رفت و از طرف دیگر

تضاد میان این دو غول که به شدت به جـان یکـدیگر مـى    . روى صحنه مى آمد
مجال تنفسى در مدینه ایجاد کرد که اگر به رایگان از دسـت مـى رفـت    ، افتادند

آغـاز   این شرایط از زمان امام باقر . ین فرصتى پیدا نمى شددیگر شاید چن
امام باقر و امـام  ، ادامه یافت و از همین رو گردید و در دوره ى امام صادق 

صادق علیهما السالم فرصت استثنایى براى تربیت شاگردان و گسـترش معـارف   
شاگردانى را تربیت کرد کـه هـر یـک     امام صادق . اسالمى به دست آوردند

پایه گذار شاخه اى از معارف اسالمى و بنیانگـذار رشـته اى از دانـش بشـرى     
  . گردید

عالوه بر نکته فوق شرایط فرهنگى آن دوره نیز ایجاب مـى کـرد کـه بـراى     
  . حفظ موجودیت سیماى راستین اسالم به تدوین مکتب مبادرت گردد

دوران رخنه و نفوذ افکار و اندیشه هاى بیگانـه در   دوره ى امام صادق 
مزدکـى و  ، مسـیحى ، اندیشـه ى بـودائى  ، موج افکار یونـانى . جهان اسالم است

آن » شـرق زدگـان  «و » غربزدگـان « الحادى در جهان اسالم گسترش یافتـه و  
مسلمانان را به مناظره هاى آزاد طلبیـده و اسـالم را بـه مبـارزه خواسـته      ، روز
  . البته شیوع افکار بیگانه ناشى از عوامل زیر بود. ندبود
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گسترش مرزهاى جغرافیایى جهان اسالم که موجـب شـده بـود جهـان     ) الف
انطاکیـه و  ، اسالم شامل بسیارى از کانون هاى اندیشه ى بیگانه چون اسـکندریه 

  . جندیشاپور و سبب گردد اندیشمندان بیگانه در دنیاى اسالم پراکنده گردد
شویق دستگاههاى حاکمه که با انحراف توجه جامعه از مسائل اصـلى و  ت) ب

سیاسى و مالحظات مکتبى موجب شد که به مسـائل فرعـى   ، دردهاى اجتماعى
  . فلسفى و کالمى مکاتب بیگانه سوق داده و آن را تقویت نمایند

در این شرایط ضرورت ایجاب مى کرد که دیدگاه هاى اصیل اسالم راجع بـه  
فلسفى و غیره مدون گـردد تـا جامعـه دچـار سـردرگمى      ، کالمى، هىمسائل فق

  . فکرى و آشفتگى عقیدتى نشود
برخى عناصر وابسته را بسیج کـرده بـود کـه    ، هیاءت حاکمه، در همین دوره

تفسیر رسمى از نظامات اسالم را تدوین کنند و بدین سـان خطـر سـوء تفسـیر     
هـاى گونـاگون و مسـخ شـدن     با قرائت هاى متفاوت و نگرش ، حقایق اسالمى

از این رو امام پنجم و امـام ششـم تـدوین    . سیماى واقعى اسالم نیز مطرح گردد
  . مکتب را محور فعالیت هاى خویش ساختند

تربیت یافتگان مکتبش در عین حال که توجه اصـلى خـود   ، امام صادق 
از ، شـتند مبـذول دا » روشـنگرى مکتبـى  «و » امت سازى«و » فردسازى«را به 

اجتماعى و انقالبى عملى غافل نبودند و مى بینیم چنـد تـن از   ، مبارزات سیاسى
دست به قیام مسلحانه مى زنند و انقالب هاى بزرگـى   فرزندان امام صادق 

را به پا مى کنند که فرصت شرح آن قیام ها در این مقال مختصر نیسـت و مـى   
فقهى بـودن اندیشـه انقالبیـون بـه      -سیاسى تواند به عنوان شاخصه هاى ممتاز 

  . صورت مستندهاى جداگانه مورد امعان نظر قرار گیرد
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  دستاوردهاى عظیم امام صادق 
تشیع را آسیب ناپذیر ساخت و تعـالیم اسـالم را آن چنـان     امام صادق 

هـا و بلعـم   گسترش داد که توطئه هاى صاحبان زر و تزویر و فرعون ها قارون 
باعوراهاى زمان نتوانند اسالم را مسخ کنند و تصـویر انحرافـى از اسـالم را بـه     

سهم امام صادق چنان بزرگ بود که مذهب شیعه . جاى اسالم واقعى معرفى کنند
، بـود » پیـام «تا زمان امام صادق تشیع به صـورت  ، نامیدند» مذهب جعفرى«را 

  . امام آن را به صورت نظام در آورد
رسالت ایدئولوژیک خویش را به طور عمده از چهار طریـق   م صادق اما

  . مطرح و گسترده ساخت
  تربیت شاگردان) 1
َلف) 2 روایت احادیث پیامبر و امامان س  
  تدوین نظام فقهى شیعه) 3
  روشن ساختن مواضع اعتقادى و کالمى شیعه) 4

و چشمگیر است کـه  دستاوردهاى امام در صحنه علمى و فکرى چنان عظیم 
صـاحب بـن   . تمام دانشمندان طراز اول اسالم و جهان مجبور به اعتراف شده اند

که از بارزترین دانشمندان در تاریخ اسالم محسوب مى شود ) 385متوفى (عباد 
 دانشمندى بزرگتر از امام صـادق  ، بعد از پیامبر گرامى در اسالم: گفته است

  . بوجود نیامده است
بلکـه نخسـتین   . درآورد» نظـام «نه تنها تشیع را به صورت  امام صادق 

ن ساخت چرا که امامـان چهـار گانـه    . کسى است که در تاریخ اسالم فقه را مدو
ت محسوب مى شـوند از   اهل سنت که به عنوان پایه گذار مکاتب فقهى اهل سنّ

ابوحنیفـه کـه   . بودنـد  شاگردان بالواسطه یا بالواسـطه امـام جعفـر صـادق     
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ت است از شـاگردان امـام صـادق     نخستین تدوین کننده ى فقه در میان اهل سنّ
: و خود اعتراف مى کند که، که دو سال تمام از محضر امام استفاده برد. بود 

هالك مى ) ابوحنیفه(نعمان ، اگر آن دو سال نبودند« )1(لوال سنتان لهلک النعمان 
  » .شد

امامان شیعه خورشید جهان افروزى بودند که از محضر آنان تمام فرقه هـاى  
نه تنها پایـه گـذاران مکاتـب    . اسالمى و حتى غیرمسلمانان استفاده مى کرده اند

فقهى و کالمى اهل سنت بلکه حتى دانشمندان نصارى و صابئین نیز در حوزه ى 
مسلمان و کافر در «: گویدشیخ ابوالحسن خرقانى مى . درس امام حضور داشتند

حضور به هم مى رسـانیده انـد و از خـوان     محضر درس امام جعفر صادق 
وقتـى قـوم   «: یکى از خاورشناسـان مـى نویسـد   » . فضلش بهره مند مى شدند

با دوره ى ما بعد آن مقایسه مـى   صابئى را در دوره ى ماقبل جعفر صادق 
  ». )2(ند مقایسه ظلمت با نور است کنیم مى بینیم که مان

تنها علوم نقلى تدریس نمى گردیـد بلکـه علـوم     در محضر امام صادق 
امام ششم تنها به تدوین فقـه و  . تجربى و فلسفه نیز مورد مطالعه قرار مى گرفت

توسعه و تفسیر و حدیث و کالم نپرداخت بلکه نخستین کسى است که در تاریخ 
پـیش از  . طبیعى و هیئت و فیزیک را در سطح وسیعى مطـرح کـرد  اسالم علوم 
امام باقر نیز فیزیک و جغرافیا را تدریس مى نموده اسـت ولـى    امام صادق 

دانشــمندان مــؤ سســه تحقیقــات . ایــن علــوم را توســعه داد امــام صــادق 
نتیجه رسیده اند که  استراسبورگ که از اسالم شناسان معروف اروپایى اند به این
خورشید دور زمین   امام صادق هزار سال پیش از کوپرنیک بر نظریه ى گردش 
ایراد گرفت و آن را ، که تا قرون اخیر از مسلّمات علمى محسوب مى شده است

امام صادق نخستین بار اعالم کرد که زمین دور آفتاب مى گردد و توالى . رد کرد
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فقـط  «: اندیشمند اروپایى مى نویسـد . مى باشدروز و شب ناشى از این گردش 
کسى مى تواند به این پدیده در آن شرایط پى ببرد که عقل فوق العاده اى داشـته  

کسى که بدون داشتن وسیله و زمینه به حقیقتى پى ببرد که پیش از او هیچ ، باشد
  ». )3(کس نگفته باشد 

کسى است که با  ولى خاورشناس غربى نمى تواند دریابد که امام صادق 
علـم  ، الهـام ، براى کسى که معتقد بـه وحـى  . منشاء علم آسمانى در تماس است

هبى و توانایى ویژه ى انبیاء و امامان نباشد توجیه این امر مشـکل اسـت کـه    ، و
کرویت و گردش زمین را دور آفتاب هزار و اندى سال  چگونه امام صادق 

آن هم در نقطه اى چون مدینه که از مراکـز  . کوپرنیک اعالم کردپیش از کپلر و 
علمى آن روز همچون قسطنطنیه و اسکندریه و انطاکیه و جندیشاپور دور بـوده  

انبیاء و امامان که انسانهاى کامل اند از توانایى هاى ویژه اى برخوردارنـد  . است
  . و حقایق را بى پرده مى بینند

ت چون وحى و الهام و اشراق و تعقل و تجربـه  ابزارهاى مختلف کسب معرف
ولى در وحى و الهام یکباره حقایق روشن ، ى حسى همه منابع کسب حقیقت اند

  . مى شود ولى از راه تعقل و تجربه تدریجى و ناقص
دانشمندان مؤ سسه ى استراسبورگ به این نتیجه رسیده اند که نخسـتین بـار   

برخالف فیزیک ارسطو ایـن مسـاءله را عنـوان    ، در تاریخ بشر امام صادق 
. عناصر بسیط نیستند بلکه مرکب از عناصر دیگر اسـت » باد«و » خاك«کرد که 

در آن هنگام و حتى تا صدها سال دیگر عناصر اربعه یکى از ارکان علم االشیاء 
امام جعفر صادق هزار و یکصد سـال  «: به قول محقق اروپایى. محسوب مى شد

لماى قرن هجدهم میالدى اروپا که اجزاى هوا را کشف و از هـم جـدا   قبل از ع
یک عنصر نیست بلکـه از چنـد عنصـر بوجـود آمـده      ) هوا(گفت که باد ، کردند
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برجسته ترین دانشمندان فیزیک جهان بعد از ارسطو نمى دانستند کـه بـاد   . است
ثـر  حتى در قرن هجدهم مـیالدى تـا زمـان الوازیـه اک    . یک عنصر بسیط نیست

دانشمندان باد را یک عنصر بسیط مى دانستند و بعد از این که الوازیه اکسیژن را 
از سایر گازهایى که در هوا هست جدا کرد و نشان داد که اکسـیژن در تـنفس و   

جمهور علماء قبول کردند که هـوا بسـیط نیسـت بلکـه     ، سوختن اثر بزرگ دارد
هزار و یکصد سال از زمـان   بدینسان امام صادق . متشکل از چند گاز است

  ». )4(خود پیش بود 
نه تنها فرمود که هوا مرکب از عناصر مختلـف اسـت بلکـه     امام صادق 

. خاطر نشان ساخت که تمام اجزایى که در هوا هست براى تنفس ضرورى است
حتى پس از قرن هجدهم و کشف اکسیژن بوسیله الوازیـه دانشـمندان گازهـاى    

گرى را که در هوا وجود دارد از لحاظ هوا بى فایده مـى دانسـتند و تنهـا در    دی
نیمه دوم قرن نوزدهم میالدى دانشمندان نظریه ى خود را تصـحیح کردنـد و بـه    

ریه ى انسـان  ، این نکته پى بردند که اگر گازهاى دیگر با اکسیژن مخلوط نشود
ت الزم اسـت کـه گازهـاى    براى ادامه حیا. و حیوان مى سوزد و آنان مى میرند

دیگرى نیز با اکسیژن وارد ریه ى انسان و جـانوران شـوند و بدینسـان پـس از     
را تصدیق کرد که تمام گازهایى  جهان علم گفته ى امام صادق ، دوازده قرن

  ». )5(که در هوا وجود دارد براى تنفس ضرورى است 
امروز مـى  » مانند هیزم بسوزانیمما مى توانیم آهن را «: نیز امام ششم فرمود

دانیم که هر گاه یک قطعه آهن را به طورى داغ کنیم که قرمز شود و بعـد آن را  
در اکسیژن خالص فرو ببریم با شعله اى درخشنده مى سوزد و مى توان چراغى 

پـیش  . حتى الوازیه به این نکته پى نبرده بود. ساخت که فتیله اش از آهن باشد
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اکسـیژن و خـواص آن را بهتـر از آنـان بیـان       امـام  ، وازیهاز پریستلى و ال
  . فرمود

هبـى سـیراب مـى     مى بینیم که امامان اهل بیت که از چشمه ى الیزال علم و
نه تنها به گسترش علوم معنوى و روحـانى و مـذهبى پرداختنـد بلکـه     ، شده اند

. فیا و علوم نیز گشودندبراى بشریت به افق هاى تازه اى در علوم طبیعى و جغرا
» روح«و » دنیـا «را از » دین«این عمل مظهر بینش و جهان بینى اسالم بوده که 

، »علـم «، »دانـش «، »دیـن «جدا از هم و بى ربط نمى بیند و بـین  » ماده«را از 
امامان با عمل خـود  . تضادى قایل نیست» تجربه«و » عقل«، »الهام«، »مذهب«

د که نه تنها در علوم مذهبى بلکه در قلمرو دانـش  براى پیروانشان روشن ساختن
مسلمان هـا  . طبیعى و انسانى نیز پیشاپیش همه ى ملل و اقوام باید حرکت کنند

باشـند چـرا کـه    » الگـو «و » شاهد«، »امام«باید در تمام زمینه ها براى بشریت 
کسـى اسـت کـه    » شـاهد «. آفریده است» شهداء على الناس«خداوند آن ها را 

حتى در تکنولوژى بر ، مسلمانان باید در همه ى زمینه ها. داشته باشد» فاشرا«
  . سایر ملل باید اشراف و تقدم داشته باشند

. تمام و کاملنـد » انسان«آنان ، امامان شیعه داراى شخصیت چند بعدى هستند
و از سوى دیگر داراى کماالت اخالقى و عملى ، از یکسو داراى کماالت فکرى

را نه تنها معصوم و  امام جعفر صادق ، شیعه. رج الهى و روحانىدر کنار مدا
رهبر خدایى مى داند بلکه سایر مسلمانان غیر شیعه نیز امام را از حیث مقامـات  

ـ تمام سلسله هاى عرفایى به امیـر  . معنوى پیشواى عرفاى دنیا مى دانند ان مؤمن
اب عرفایى همچون شـیخ عطـار   منتهى مى شود و امام صادق نیز به اعتراف اقط

پیشـواى  ، و ابوالحسن خرقـانى » ربیع االبرار«زمخشرى در » تذکرة االولیاء«در 
  . عارفان جهان بوده است
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عرفانى که امامان ما پیشواى آن محسوب مى شده اند با عرفان غیر اسـالمى  
امامان ما مظهر عرفان اصیل اسالمى اند عرفـانى  . تفاوت دارد، صوفیه ى منحط

که به گریز از اجتماع و نظریه بافى هاى وحدت االوجودى نمـى انجامـد بلکـه    
سخن در ایـن زمینـه و   . عرفانى است که از توجیه اسالمى در چارچوب توحید

  . ابعاد دیگر موسع است که در مجالى دیگر به بحث و نقد خواهیم نشست

  نتیجه گیرى
ان فتـرت و انتقـال   در دوران حاکمیت ظلمت بنى امیه در تـک نفسـگاه دور  

امـام بـاقر و امـام صـادق     (قدرت از بنى امیه به بنى عبـاس دو امـام بزرگـوار    
از این فرصت برزخى استفاده کرده به تبلیغ رسالت و تدوین نظـام  ) علیهماالسالم

مى پردازند این نهضـت بـه ویـژه در دوران شـکوهمند و متبلـور امـام صـادق        
امل نظام و تحقق و تبلور حقایق دین مبین بـوده  که به حق دوران تدوین ک 

  . بیشتر تجلى دارد
  : عبارتند از مهمترین ویژگى هاى مبارزات فرهنگى امام صادق 

 مناظرات میان امـام صـادق   ، از ویژگى هاى فلسفى هاى آن دوران - 1
دهریون و خنثى سازى با ابن ابى العوجا و امثال او و پاسخ به شبهات مادیون و 

جو حاکم بر اندیشه ى مسلمین و پاکسازى اذهـان از اندیشـه هـاى الحـادى و     
کفرآمیز و زندقه و نفى سفسطه هاى گمراه ساز با تکیه بر منطقى استوار و بیـانى  

و القـاى  ... و بحث و منـاظره بـا ابوشاکردیصـانى   . روشنگر و کارآمد و نیرومند
  ... هاى فیزیکىتعالیم علوم طبیعى و آموزه 

ذ و بهـره گیـرى از خـوان       - 2 اعتراف ائمه ى مذاهب مهم اسـالمى در تلمـ
گسترده ى علمى امام صادق است که مى توان در قالـب محـاورات و دیـالوگ    

  . هاى مستند به اسناد و مدارکى معتبر تجسم و ارایه داد
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ـ ، پروردگان و نمونه هاى عینى مجسم و شاگردان مبـرز حضـرت   - 3 : دمانن
جـابر بـن یزیـد    ، ابن ابى یعفور، هشام بن سالم، محمد بن مسلم، جابر بن حیان

عین، جعفى ابان بن تغلب و ، مفضل بن عمر جعفى، حمران بن شیبانى، زرارة بن اَ
نجـوم و ریاضـیات   ، شـیمى ، فلسـفى ، نقلـى ، بسیارى دیگرى که در علوم عقلى

سله جنبان نهضت رنسانس در متبحر و ممتاز گردیده که اینان خود برخى سر سل
جابر ، قرون وسطى بوده و به اعتراف برخى از شخصیت هاى ممتاز علمى غرب

بن حیان و برخى دیگر از شاگردان امـام صـادق را موجـب تحـرّك و تجدیـد      
استناد بـه تصـریحات جرجـى زیـدان در     . حیات علمى رنسانس اروپا مى دانند

سوى در خصوص تاریخ تمـدن اسـالم   تاریخ تمدن اسالمى و گرستاولوبون فران
  . بیانگر این حقایق مستند مى باشد

از امـام صـادق   ، صـدراعظم حکـومتگران دیالمـه   ، تجلیل صاحب بـن عبـاد  
و بیانات مبسوط این مرد دانشمند از امام بزرگوار شـیعى و نیـز اظهـارات     

دیشـه هـاى امـام    بررسى و نقد افکار و ان، تقدیرآمیز ابن راوندى از امام صادق
 . توسط وى تجلى درخشش انوار والیت جعفرى را فزونتر مى سازد

نظامى بنى العباس و سوء استفاده باند تبهکار آنان از نـام   -تحرکات سیاسى 
و بهره بردارى ابزارى و بهره بردارى ابـزارى از مفـاهیم    و عنوان اهل بیت 

ونان ابومسلم خراسانى در دسـتیابى در  ارزشمند عترت و نیز استحمار افرادى چ
به مناصب و کرسى هاى قدرت که مى توان به رگه هـاى پژوهشـى عمیقـى در    
تبیین چالشهاى میان قدرت هاى فاسد دست یافت و آن را به وضوح به صـحنه  

در این میان مى توان . ى تجسم کشید و نقاب از چهره هاى مزور تاریخ برگرفت
را با شفافیت و ظرافتى خاص بـه رشـته ى    صادق  نقش هدایتگرانه ى امام

و باالخره بسیارى نکات ظریف و محاورات و مناظرات و ارایه و . تحریر کشاند
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واگویى نکات پزشکى و بهداشتى نهفته در اظهارات ارشادى امام صادق کـه بـه   
ادق نـام گرفتـه اسـت را مـى تـوان در محـاورات و دیالوگهـاى          حق طب الصـ

رمندانه میان پرسناژهاى تصویرى و هنرى گنجاند و به شیوه اى علمى القـاى  هن
، بالینى، فرهنگ تغذیه صحیح اسالمى را در قالب آموزه ها و رهنمودهاى علمى

  . تحقق و تجسم بخشید، به گونه اى ارشادآمیز



20 

 

  میالد سعادت آفرین و فرهنگ امام صادق 
در هفـده ربیـع    آن است که امام صادق مشهور میان مورخان و محدثان 

  . قمرى چشم به جهان گشوده است 83و یا  80االول سال 
در این مجموعه بـه مناسـبتى اشـاره داریـم بـه ایـن کـه امـام در برخـى از          

محمد بن . من متجاوز از هفتاد سال دارم: برخوردهایش با منصور عباسى فرمود
او پیرمردى بـود کـه بـیش از    : امام گفته است ربیع که ماءمور جلب و بازداشت

از محمد بن سعید روایـت کـرده   » بحاراالنوار«در » مجلسى«. هفتاد سال داشت
  . هفتاد و یک ساله بوده است، که امام به هنگام وفات

سازگار  83و  80مالحظه مى شود که این روایات با هیچ کدام از دو احتمال 
قمـرى   148در سـال   ارند که امام صـادق  زیرا مورخان اتفاق نظر د؛ نیست

بنابر این تاریخ تولد آن حضرت سه سال و یا سه سال و اندى . وفات یافته است
و بدین ترتیب روایات وارده در میالد امام را مـى  ، باید باشد 80پیش از سنه ى 

اسـت و شـاید آن    80توان به سه گروه تقسیم کرد که قـول میانـه همـان سـال     
  . زدیک به صحت باشدن

برخـى بیسـت و   . روایات مختلف است، این که امام در چه ماهى وفات یافته
ى    ؛ پنج شوال و برخى نیمه ى رجب روایت کرده اند ولى مورخـان شـیعه و سـنّ

هجرت بوده است و روایت بیست  148اتفاق نظر دارند که سال وفات امام سال 
  . و پنج شوال نیز مشهور است

ندگان و تاریخ دانان شیعه متفقا اعتقاد دارند که والـى مدینـه از   همچنین نویس
را به وسیله زهر مسـموم و شـهید کـرده     امام صادق ، سوى منصور عباسى

روایت کرده که امام با انگورى زهر آگین مسموم » مصباح«در » کفعمى«است و 
هادت امـام را  در این میان برخى محققان اهل سـنت نیـز شـ   . و شهید شده است
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، »اسـعاف الـراغبین  «روایت کـرده انـد کـه از جملـه مـؤ لفـان       ، بوسیله ى زهر
  . را مى توان نام برد» الصواعق المحرقه«و » تذکرة الخواص«، »نوراالبصار«

  لحظه شهادت
دسـتور  ، در آخرین لحظات حیات که مرگ را نزدیـک دیـد   امام صادق 

ن نزدیکش بر سر بالینش جمع گردند و پس از آن داد که تمام خانواده و خویشا
چشم بگشود و به صورت یکایـک آنهـا   ، که همه آنان در کنار امام حاضر شدند

  : نظر افکند و فرمود
  )236ص ، 82ج ، بحار االنوار(ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصلوة 

به ، دنماز جایگاهى مهم دار، این وصیت امام دلیل آن است که در آیین اسالم
گونه اى که امام در آخرین لحظه هاى زندگى از میان هزاران مساءله فقط نمـاز  

هادى امت و پاسدار  را سفارش مى کند و این نیست جز این که امام صادق 
  . دین است و نماز از این دیدگاه از اهمیت فراوانى برخوردار مى باشد

آن کـه  ، به نماز سـفارش مـى کنـد   راز این که امام خویشاوندان نزدیکش را 
پس تبلیغ و توصیه ى این فریضـه از  ؛ مردم از او انتظار ارشاد و راهنمایى دارند

نکته دوم آن که نزدیکان امام و منسوبان عترت نپندارند . زبان آنان مؤ ثرتر است
که به علت قرابت و داشتن نسبت با پیامبر از شفاعت او و اوصـیاى گرامـى اش   

  . هر چند که در عمل به برخى احکام سهل انگار باشند، واهند بودبهره مند خ
خویشاوندى با پیامبر اگـر   -بدین وسیله خواستند بیان کنند  امام صادق 

. سودى براى آنان نخواهـد داشـت  ، تواءم با انجام فرایض و تکالیف دینى نباشد
  . بلکه این نسبت مسئولیت آنان را سنگین تر خواهد ساخت

از ایـن حـال    و همسر امام صادق  ام حمیده مادر امام موسى کاظم 
امام در شگفت بوده که چگونه امام به هنگام وفات نیـز از ایـن فریضـه بـزرگ     
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مـى گریسـته   ، غفلت نداشته است و هر گاه این حال امام را بـه یـاد مـى آورده   
  . است

لـتش آن کـه دسـتور داد بـراى تمـام      از کارهاى عجیب امام در سـاعت رح 
خویشاوندان نزدیکش صله و تحفه اى فرستاده شود و حتى براى حسن افطـس  

چگونـه بـه   : سالمه کنیز و خدمتکار آن حضرت پرسید. مبلغ هفتاد دینار فرستاد
، مردى که با دشنه و خنجر به شما حمله آورده و قصد قتل شما را داشـته اسـت  

  ؟ یدچنین مبلغى عطا مى فرمای
: مى خواهى مشمول این آیـه قـرآن نباشـم کـه فرمـود     : امام در پاسخ فرمود

  . والذین یصلون ما اءمراهللا به اءن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب
و آنان که فرمان خدا را در مورد صله ى رحم و دلجویى از خویشـاوندان  (: 

  . )بد فرجام بیم ناکند اجرا مى کنند و از خدایشان مى ترسند و از محاسبه ى
خداوند بهشت را بیافریـد و بـوى آن را بسـیار خـوش و مطبـوع      ! اى سالمه

لیکن عاق و ؛ گردانید که از فاصله اى به مسافت دو هزار ساله به مشام مى رسد
این وصیت . بوى آن را احساس نمى کند و در نمى یابد، کسى که قطع رحم کرده

حم است و رفتار خود امام هم این گونه بوده که امام نیز بیانگر اهمیت صله ى ر
با ارحامش پیوند داشته و حتى با آنان که با او بریده و به قصد کشتنش به طرف 
او حمله کرده بودند به طریق نیکو رفتار کرد و مبلغى صله فرستاد و بـه راسـتى   

  . که این خلق و خوى انبیاء اولیاست

  پس از شهادت
  ضمنا دستور داد در میان دو تکه پارچه ى سـفید کـه لبـاس     امام کاظم 

احرام او بود به اضافه ى پیراهن و دستارى که یادگار جدش حضرت علـى بـن   
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پیچیـد  ، بود و نیز در میان بردى که آن را به چهل دینار خریده بود الحسین 
  . و به خاك سپرد

چراغ اتاقى را که پدرش در آن مـى  ، دادضمنا دستور  امام موسى کاظم 
در مدینه  زیست همچنان روشن نگه دارند و این چراغ تا امام موسى کاظم 

پیش از این نیز امـام  . همه شب روشن بود تا این که او به عراق احضار شد، بود
یره ى ابـوهر . چراغ اتاق پدرش امام باقر را روشن نگاه داشـته بـود   صادق 

عجلى که از شعراى اهل بیت و از عالقمندان آنان بوده در رثاى امام آن هنگـام  
چنـین سـروده   ، که بدن مطهرش را روى تخت روان به سوى بقیع مى بـرده انـد  

  : است
آیا مى دانید کـه  : گفتم، به آنان که رفتند امام را روى دوشهایشان حمل کنند«

! وه ثبیر را که چه مرتفع و بلنـد اسـت  ک: ؟چه شخصیتى را به گورستان مى برید
. مى ریزند  اینک مردمانى را مى بینم که هر یک مشتى خاك روى بدن مقدسش 

  . چقدر شایسته است که روى سر خویش بریزند
به پدر پاك و پـاکیزه ات  ! اى صادق و راستگو و اى فرزند راستان و صادقان
خاوران نیز به وجود شـما  سوگند راستین مى خورم و خداى تعالى و پروردگار 

دوازده ستاره ى درخشـانى کـه در علـم الهـى     : سوگند یاد کرده و فرموده است
  . »همیشه پیشرو و پیشگام بوده اند

در گورستان بقیع در کنار نیاى مادریش حسـن   بدین ترتیب امام صادق 
ه روان درود خداوند ب(مجتبى و جد پدریش حضرت سجاد و پدرش باقر العلوم 

به خاك سپرده شد و او آخرین امامى بود که در بقیع دفـن گردیـد و   ) همه شان
در سرزمین ، که در خراسان آرمیده پس از او تمام فرزندان او جز امام رضا 

  . عراق به خاك سپرده شده اند
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  کنیه ها و القاب امام
ابواسـماعیل و ابـو   ، ابوعبداهللا: کنیه هاى متعددى داشته مانند امام صادق 

: چـون ، که مشهورتر همان نخستین آنهاست و القاب چنـدى هـم داشـته   ، موسى
  . منجى و غیر اینها که اولین مشهورترین آنهاست، کافل، قائم، فاضل، صادق

چنان که ابوهریره در روایتـى از  ، لقب صادق را جدش پیامبر به او داده است
و خداوند از صلب فرزندم محمد باقر پسـرى  : ... درسول خدا نقل کرده که فرمو

نـام او  : ابن مسعود مى پرسد. آورد که کلمه ى حق و زبان صدق و راستى است
جعفر صادق که راستگو و درست کردار اسـت و هـر   : پیامبر مى فرماید؟ چیست

به من بد گفتـه  ، کس به او طعن زند و بد گوید و هر که دست رد بر سینه او زند
  )6(. رد بر سینه من زده است و دست

  سیماى امام
و خـوش سـیما   ، زیبـا روى ، مردى بوده است چهـار شـانه   امام صادق 

موهایش کوتاه و پرپشت بوده و وسط استخوان بینى اش کمى برچستگى داشـته  
پوست بدنش نازك و بر گونه اش خالى ، قسمت باالى پیشانى اش کم مو. است

  )7(. ندین خال سرخ وجود داشته استمشکین و در بدنش چ
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  نیاز مردم به پزشکان آگاه و متعهد
مردم هیچ آبادى اى از سه گروه بى نیاز نیستند که در کـار  : امام صادق 

ند و چون آنان را نداشته باشند رَ شوربخت ، دنیا و آخرت خویش به ایشان پناه ب
  : باشند

  . و طبیب آگاه و مورد اعتماد، کار و فرمان رواامیر نیکو، فقیه دانا و پرهیزگار

  شناخت دقیق پیامبران و امامان از دانش پزشکى
روزى امـام صـادق   : -حاجب منصور عباسى ، به نقل از ربیع -علل الشرایع 

در حالى که مردى هنـدى نـزد او بـود و کتـاب     ، منصور درآمد  به مجلس  
چـون آن مـرد   . به خواندن او گوش سپرد امام صادق . هاى طب مى خواند

آیـا از  ! اى ابوعبـداهللا : گفـت  به امام صادق ، خواندن را به پایان برد، هندى
  ؟ آنچه همراه دارم چیزى مى خواهى

  . »به همراه دارم، برتر از آنچه تو همراه دارى؛ نه«: فرمود
  ؟ آن چیست: پرسید
تَـر را بـه خشـک    ، خشک را به تَـر ، رد را به گرمس، گرم را به سرد«: فرمود

باز مى گردانم و آنچه را پیامبر خـدا  ، درمان مى کنم و کار را یکسره به خداوند
، و پرهیـز ، خانه ى همه دردها، به کار مى گیرم و مى دانم که معده، فرموده است

  . »وامى دارم، یگانه درمان است و بدن را بر همانچه بدان خو گرفته
  ؟ چیزى جز این است، آیا طب: هندى گفت مرد

چیـزى فـرا   ، آیا گمان مى کنى از کتاب هاى طـب «: پرسید امام صادق 
  . »؟ گرفته ام
  . آرى: گفت
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اینـک بگـو   . جز از خداوند سبحان نگرفته ام. نه، به خداوند سوگند«: فرمود
  . »؟ که آیا من به طب آگاه ترم یا تو

  . بلکه من، تو نه: گفت
  . »؟ آیا از تو چیزى بپرسم«: فرمود امام صادق 

  . بپرس: گفت
  . »؟ رخنه ها و الیه هاست، به من بگو که چرا در سر! اى هندى«: فرمود

  . گفت نمى دانم
  ؟ چرا موها در باالى سر قرار داده شده اند«: پرسید

  . گفت نمى دانم
  . »؟ چرا پیشانى از مو تهى است«: پرسید
  . ت نمى دانمگف

  . »؟ چرا پیشانى داراى چین و چروك است: پرسید
  . گفت نمى دانم

  . »؟ چرا چشم ها همانند بادام قرار داده شده اند«: پرسید
  . گفت نمى دانم

  . »؟ چرا بینى در میان دو چشم قرار داده شده است«: پرسید
  . گفت نمى دانم

  . »؟ چرا سوراخ بینى در پایین آن است«: پرسید
  . گفت نمى دانم

  . »؟ باالى دهان قرار داده شده است، چرا لب و سبیل«: پرسید
  . گفت نمى دانم
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دندان هاى جـانبى پهـن اسـت و    ، تیز است، چرا دندان هاى پیشین«: پرسید
  . »؟ بلندتر است، دندان نیش
  . نمى دانم: گفت
  . »؟ چرا ریش براى مردان قرار داده شده است«: پرسید
  . منمى دان: گفت
  . »؟ فاقد حیات است، چرا ناخن و مو«: پرسید
  . نمى دانم: گفت
  . »؟ همانند دانه ى صنوبر است، چرا قلب«: پرسید
  . نمى دانم: گفت
تنها در جاى ثابت خویش قرار ، چرا ریه دو پاره است و حرکت آن«: پرسید

  . »؟ داده شده است
  . نمى دانم: گفت
  . »؟ چرا کبد قوسدار است«: پرسید
  . نمى دانم: گفت
  . »؟ همانند دانه لوبیاست، چرا کلیه«: پرسید
  . نمى دانم: گفت
  . »؟ چرا زانو به عقب تا مى خورد«: پرسید
  . نمى دانم: گفت
  . »؟ چرا کف پا داراى گودى است«: پرسید
  . نمى دانم: گفت

  . »اما من مى دانم«: فرمود امام صادق ، در این هنگام
  . پس خود پاسخ ده: تآن مرد گف
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چون هر چیز درون ؛ رخنه ها و الیه هاست، در سر«: فرمود امام صادق 
زودتر به سراغش آید و چون چند تکـه  ، شکستن، هر گاه یک پارچه باشد، تهى

  . احتمال شکستگى آن کمتر است، قرار داده شود
بـى را بـه مغـز    موى سر باالى آن قرار داده شده است تا با ریشه هـایش چر 

بخار را از مغز بیرون ببرد و سرما و گرمایى را که بدان مـى  ، برساند و سرِ موها
  . از آن دفع کند، رسد

و در ، از آن رو که محل رسیدن نور به چشمان است، پیشانى از مو تهى است
بدان سبب که عرقِ فرو ریخته از سر را ، چین و چروك قرار داده شده است، آن

بوس سازد و مانع رسیدن آن به چشمان شـود تـا بـدان وقـت کـه      مح، در خود
آن سان که نهرها در زمین آب هـا را در خـود   ، عرق خویش را پاك کند، انسان

  . محبوس مى سازند
ابروها در باالى چشمان قرار داده شده اند تا نور را به اندازه کافى به چشمان 

دست خـویش  ، وى چیره شود مگر نمى بینى آن که نور بر! اى هندى. راه دهند
را بر فراز چشمان مى گیرد تا نور به انـدازه کـافى از زیـر آن بـه چشـمان راه      

  . بگشاید
بینى در میان دو چشم قرار داده شده است تا نور را در میان دو چشم بـه دو  

  . بخش مساوى قسمت کند
و  همانند بادام است تا میل بتواند دارو را در داخـل آن جریـان دهـد   ، چشم
مربع شکل یا دایـره اى  ، اگر چشم. از آن به سهولت بیرون آید) عفونت(بیمارى 

و نـه  ، نه دارو به همه ى آن مى رسـید ، نه میل در داخل آن حرکت مى کرد، بود
  . بیمارى از درون آن خارج مى شد
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) عفونت هایى(سوراخ بینى در پایین آن قرار داده شده است تا بیمارى هایى 
، از آن پایین آید و بوها از آن باال رود و به مشـام رسـد  ، رو مى آیدکه از مغز ف

نه بیمارى اى از آن به زیر مـى  ، در باالى بینى بود، در حالى که اگر این سوراخ
  . آمد و نه بویى را حس مى کرد

در باالى دهان قرار گرفته است تا مانع رسیدن آنچه از مغز فرو ، سبیل و لب
مبادا که طعم خوراك و نوشیدن بر انسان مکدر گردد و ، دبه دهان شو، مى ریزد

  . آن را از خودش دور کند
تنها براى مردان قرار داده شده است تا بـدین وسـیله از زنـان متمـایز     ، ریش

) همه ى چهره و مالحظـه ى آن بـراى شناسـایى   (گردند و نیازى به باز گشودن 
  . نباشد

ـ ؛ تیز قرار داده شده است، دندان جلو کـار گـاز گـرفتن    ، را بـه واسـطه آن  زی
زیـرا آسـیاب   ؛ صورت مى پذیرد و دندان هاى جانبى پهن قرار داده شده اسـت 

بلندتر است تـا تکیـه گـاه    ، کردن و جویدن به کمک آنها انجام مى گیرد و نیش
 . به سان ستون در یک بنا، دندان جانبى و دندان جلو باشد

امـا  ؛ کار لمس انجام مى گیـرد  چون به کمک آنها، کف دست از مو تهى است
انسان نمى دانست آنچه پیش روى اوسـت و آن را  ، اگر در آنها مو وجود داشت

  . چیست، لمس مى کند
زیرا بلند شدن آنها مایه کثیفى و زشتى است و ؛ فاقد حیات است، مو و ناخن

انسان به ، پس اگر در آنها حیات وجود مى داشت. کوتاه کردنشان پسندیده است
  . گام کوتاه کردن آنها احساس درد مى کردهن
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باریـک  ، زیرا وارونه است و یک سـر قلـب  ؛ به شکل دانه صنوبر است، قلب
مبـادا کـه مغـز از    ، خنک شود، قرار داده شده تا البالى ریه برود و با سردى آن

  . گرماى آن بسوزد
ار دو پاره قرار داده شده است تا قلب در البالى فشـارگاه هـاى آن قـر   ، ریه

  . خنک شود، گیرد و به کمک حرکت آن
قوسدار است تا معده را سنگینى کند و به تمامى بر روى آن قرار گیرد و ، کبد

رَد و در نتیجه   . بیرون برود، بخارى که در آن هست، آن را بِفشُ
نقطـه  ، زیرا مسیر ریزش منى؛ به شکل دانه ى لوبیا قرار داده شده است، کلیه

نقطـه ى  ، پس اگر کلیه به شکل مربـع یـا دایـره بـود    . تبه نقطه ى آن عضو اس
مانع رسیدن منى به نقطه ى دوم مى شد و موجود زنده نمى توانست بـا  ، نخست

چه این که منى از ستون فقرات به سمت کلیه فرو ؛ احساس لذت کند، خروج آن
د که جمع مى شود و بـاز مـى شـود و    ) کلیه(=مى آید و آن  نیز به کرمى مى مانَ

  . به سان تیرى که از کمان رها مى شود، دریجا منى را به سوى مثانه مى راندت
چرا که انسـان بـه سـمت    ؛ تا خوردن زانو به سمت عقب قرار داده شده است
انسـان در  ، اما اگر این نبـود ، جلو راه مى رود و حرکات او با تعادل همراه است

  . مى افتاد) زمین(هنگام راه رفتن بر 
زیرا هر چیز چون به تمامى سـطح  ؛ دى اى قرار داده شده استدر کف پا گو
اگر بـا لبـه اش بـر    ، به اندازه سنگ آسیاب سنگین مى شود، بر زمین قرار گیرد
اگر هم . براند) از جاى خویش(یک کودك هم مى تواند آن را ، روى زمین باشد

سـنگین  ، حتى بر یک مرد، جابه جا کردن آن، چیزى به روى بر زمین قرار گیرد
  . »مى آید
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این دانش براى تـو از کجـا حاصـل آمـده     : مرد هندى پرسید، در این هنگام
  ؟ است

از ، )صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (از پیامبر خـدا  ، آن را از پدرانم«: فرمود
یعنـى همـو کـه تنهاسـت و     ، -جل جالله  -از پروردگار جهانیان ، جبرئیل 

  . »فته امفرا گر، جان ها را آفریده
راست گفته اى و من نیز گواهى مى دهم که خدایى جـز  : پس آن هندى گفت

د پیامبر خدا و بنده اوست و تـو آگـاه تـرینِ کسـان روزگـار      ، اهللا نیست و محم
  )8(. خویش هستى

  هر دردى را درمانى است
ود را خـ «: پیـامبر خـدا فرمـود   : )(به نقل از پدرانش  -امام صادق 

مگر ایـن کـه بـه همـراهش     ، هیچ دردى فرو نفرستاده، خداوند، چه؛ مداوا کنید
  . »جز مرگ که آن را هیچ درمانى نیست، درمانى نیز نازل کرده است

  دارو و درمان، از تقدیر است
درمـان نمـى کـنم تـا     : گفت. پیامبرى از پیامبران بیمار شد: امام صادق 

بـه او  ) عزوجـل (خداونـد  . درمانم کنـد ، خود، کرده استهمان کسى که بیمارم 
  . »که شفا از من است، مگر درمان کنى، شفایت نمى دهم«: وحى فرستاد

  شفا از خداوند است
در آن . نامیــده مــى شــد» معــالج«پزشــک ، در گذشــته: امــام صــادق 

  ؟ از کیستدرد ! پروردگارا: پرسید موسى بن عمران ، روزگاران
  . »از من«: فرمود
  . »؟ پس درمان از کیست«: پرسید
  . »از من«: فرمود
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  ؟ پس مردم با معالج چه مى کنند: پرسید
پـس از همـین   . دل آنان را خوش و خرسند مى سازد، او به این کار«: فرمود

  »او را طبیب نام نهادند، روى
  : دعائم االسالم

، ه مردى را یک یهودى یا مسحى درمان کنـد در مورد این ک امام صادق 
فا بـه دسـت خداونـد متعـال      . اشکالى نیسـت ، در این کار«: فرمود، پرسیدند شـ
  . »است
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  آداب طبابت و وظایف طبیب
  احساس مسئولیت

آن که درمان کردن زخـمِ زخمدیـده   «: مى گفت مسیح : امام صادق 
؛ ک کسى است که زخم را بر بدن وى نشـانده اسـت  شری، ناگزیر، اى را واگذارد

تباهى مجروح را خواسته است و آن کـه درمـان وى را   ، چه آن که زخم رسانده
، نـاگزیر ، پس اگر که بهبود وى را نخواسـته . بهبود او را نخواسته است، واگذارده

  . »تباهى او را خواسته است

  مسئول بودن پزشک در صورت به بار آوردن خسارت
که بـه وى بـراى ایـن کـه     ) و صاحب حرفه اى(هر کارگر : صادق  امام

  . ضامن است، اما اگر آن را خراب کند، مزدى دهید، کارى را درست کند

  مسئول نبودن ماهر و امین
  . امین محسوب مى شوند، قابله: یا امام صادق  امام باقر 

  اخت بیمارى، با وجود احتمال مرگجائز بودن درمان به شرط شن
بـه امـام   : -به نقل از اسماعیل بن حسن که پیشه ى طبابت داشت  -الکافى 

طـب  . آگـاهى اى دارم ، من مردى از عرب هستم و به طبابت: گفتم صادق 
ى عربى است و بر این کار خویش مزدى نمى گیرم، من طب .  

  . »اشکالى ندارد«: فرمود
ل ها و غده ها را نیشتر مى زنیم و با آتشما : گفتم م داغ مى نهیم، د .  
  . »اشکالى ندارد«: فرمود
  . و این زهرهاى اسمحیقون و غاریقون را به مردم مى خورانیم«: گفتم
  . »اشکالى ندارد«: فرمود
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  . شاید شخص بمیرد: گفتم
  . »هر چند بمیرد«: فرمود

کسـى  : گفـتم  امـام صـادق    بـه : -به نقل از یونس بن یعقوب  -الکافى 
سود برد و شـاید هـم ایـن    ، شاید که بدین کار، دارویى مى نوشد یا رگ مى زند

  ؟ )حکم چیست(. او را بکشد، کار
  . »بزند و بنوشد«: فرمود

در  از امـام صـادق   : -به نقل از یونس بن یعقوب  -) (طب االئمه 
شاید این دارو او را بکشـد و شـاید   . کسى دارویى مى نوشد این باره پرسیدم که

د   ؟ )حکم چیست(. ولى بیشتر سالم مى ماند، هم از آن به سالمت مانَ
درد را فرو فرستاده و شـفا را هـم فـرو فرسـتاده     ، خداوند«: فرمود امام 
ار داده مگر این که برایش درمانى نیز قـر ، هیچ دردى را نیافریده، خداوند. است
  . »آن را بنوش و نام خداى تعالى را بر زبان آور. است

  جایز بودن معالجه توسط جنس مخالف در هنگام ضرورت
روایت شده که از او در این باره پرسـیدند   از امام صادق : دعائم االسالم

 آیا درست است که مردى او را درمان، اگر زنى به بیمارى جسمى مبتال شود: که
  . »اشکالى ندارد، اگر چاره اى جز این نباشد«: فرمود؟ کند

  درمان با داروى حرام
  . نهى فرمود، پیامبر خدا از مداوا کردن با داروى ناپاك: امام صادق 
  . در هیچ حرامى شفایى نیست: امام صادق 
نـه شـفایى قـرار    ، کردهدر هیچ چیز از آنچه حرام ، خداوند: امام صادق 

  . داده است و نه دوایى
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در پاسخ به کسى که دربـاره ى دارویـى آمیختـه شـده بـه      : امام صادق 
چـه رسـد   ؛ دوست ندارم بدان بنگرم، نه به خداوند سوگند: -شراب پرسیده بود 
البته مردمى . آن به منزله ى پیه خوك یا گوشت خوك است. که با آن درمان کنم

  . دارو و درمان مى کنند، آنبا 
  : تفسیر العیاشى

روایـت شـده کـه     از امام صادق ، از پیرى از شیعیان، از سیف بن عمیره
دردى دارم و : بودیم که پیرمـردى پرسـید   راوى گفته است نزد امام صادق 

، یشـان آن گاه این شـراب را بـراى ا  ، پیر. براى درمان آن شراب خرما مى نوشم
  . توصیف کرد

آبى که خداوند از آن هر چیـز  ) نوشیدن(چه چیز تو را از «: امام به او فرمود
  . »؟ باز مى دارد، زنده اى را آفریده است

  . با مزاجم سازگار نمى افتد: گفت
در حـالى  ، عسل باز مـى دارد ) خوردن(چه چیز تو را از «: پرسید: امام 

  . »؟ شفایى هست، در آن براى مردم«: که خداوند فرموده است
  . آن را نمى یابم: گفت
پس چه چیز تو را از شیرى که گوشتت از آن روییـده و اسـتخوانت   «: فرمود

  . »؟ باز مى دارد، از آن استوارى یافته است
  . با مزاجم سازگار نمى افتد: گفت

ى کـه تـو را بـه    آیا مى خواه«: در این هنگام به وى فرمود امام صادق 
  . »تو را به این کار امر نمى کنم، به خداوند سوگند. نه! ؟شراب نوشیدن امر کنم
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ل بن عمرو  -الکافى  ! فدایت شوم: گفتم به امام صادق : -به نقل از مفضّ
خـون و گوشـت خـوك را حـرام     ، مـردار ، شراب، مرا آگاه ساز که چرا خداوند

  ؟ ساخته است
نه از سرِ عالقه اش به آنچه بـر مـردم    -سبحانه و تعالى  -د خداون«: فرمود
این چیزها را بر ، و نه از سرِ بى رغبتى به آنچه بر آنان حالل ساخته، حرام کرده

بلکه او آفریدگان ؛ بندگان خویش حرام گردانده و جز آنها را حالل دانسته است
آگاهى داشت و ، مى آیدبدان برپاست و به کارشان ، را آفرید و به آنچه تن آنان

بـر آنـان حـالل و    ، همین چیزها را از سرِ لطف و براى مصلحت بندگان خویش
آگاه بوده و آنان را ، از آنچه هم به ایشان زیان مى رساند) از سویى(مباح کرد و 

سپس همـین محرمـات را   . از آن کار نهى فرمود و آنها را بر ایشان حرام گرداند
مبـاح و  ، ه هنگامى که تن وى جز به آنها برپا نمى شـود ناچار و ب، براى هر فرد

نـه  ، به قدر نیاز بـردارد ، حالل قرار داد و البته او را بدین نیز امر فرمود که از آن
  »بیش از آن

  پرهیز از مراجعه به پزشک و مصرف بى رویه ى دارو
دارو  و نوشـیدن : ... ناخوشایندى در پى مى آورد، سه چیز: امام صادق 
رَد، هر چند شخص از آن دارو، بدون بیمارى جان به در ب .  

هر کس تندرستى اش بر بیمارى اش چیرگى داشته باشـد و  : امام صادق 
  . به زیان خویش اقدام کرده است، دارو بنوشد

هر کس تندرستى اش بر بیمارى اش غلبـه داشـته باشـد و    : امام صادق 
از او ، من در پیشـگاه خداونـد  ، یزى درمانى کند و پس از آن بمیردخود را به چ

  . بیزارى مى جویم
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  عوامل شادابى و نشاط
در ، تا هنگامى که آن را کهنه کند، هر کس کفش زرد بپوشد: امام صادق 
  . شادمانى است

آنچـه  : الغر مى کند، سه چیز چاق مى کند و سه چیز دیگر: امام صادق 
، استنشـاق بـوى خـوش   ، پیوسـته حمـام کـردن   : عبارت است از، چاق مى کند

  .... پوشیدن جامه ى نرم
امـام  : -از یکـى از یـارانش   ، به نقل از احمد بن محمد بـن خالـد   -الکافى 

سه چیز است که خوردنى است که خـوردنى نیسـت ولـى    «: فرمود صادق 
دو چیـز اسـت   ؛ است ولى الغر مى کند سه چیز است که خوردنى؛ چاق مى کند

و دو چیز است که ، ضرر ندارد، که براى هر چیزى سودمند است و براى هر چیز
اما آن سه چیز که خوراکى . زیان دارد و براى هیچ چیز فایده ندارد، از هر جهت

و نوره ، بوى خوش، پوشیدن زیرپوش کتان: نیست و چاق مى کند عبارت اند از
عبـارت انـد از گوشـت    ، چیز که خوردنى است و الغر مى کنـد  آن سه. کشیدن

: و در حدیثى دیگر آمـده اسـت  (پنیر و خرماى تازه به بار نشسته ، خشک شده
آن دو چیزى هم که براى هر چیزى سودمند . )گوشت راسته ى شتر و لرد روغن
گـرم و انـار  : عبارت انـد از ، است و براى هیچ چیز ضرر ندارد و و آن د. آب نیم

عبارت اند ، چیزى هم که براى هر چیز زیان دارند و براى هیچ چیز مفید نیستند
  . گوشت خشک شده و پنیر: از

آن جا گفتى الغر مى کننـد و ایـن جـا    ! گفتم فدایت شوم) : راوى مى گوید(
  ! ؟مى گویى زیان مى رسانند

زیـان دیـدگى   ) مصـداق هـاى  (خـود از  ، آیا نمى دانى کـه الغـرى  «: فرمود
  »!؟است
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، سوارى، قدم زدن: در ده چیز است، )نشاط و شادى(تعویذ : امام صادق 
بـه زن خـوش   ، خـوردن و آشـامیدن  ، به سبزه نگریستن، در آب غوطه خوردن

سر را با خَطمى در حمام و جـز  ، مسواك زدن، آمیزش جنسى، سیما نگاه کردن
  . و با مردم هم سخن شدن، آن شستن

که فقـر  ، دست هایتان را پیش و پس از غذا خوردن بشویید: امام صادق 
رَد و بر عمر مى افزاید را مى ب .  

  عوامل طول عمر
  موجبات پیرى زودرس 

که فقـر  ، دست هایتان را پیش و پس از غذا خوردن بشویید: امام صادق 
رَد و بر عمر مى افزاید را مى ب .  

پیش از فرا رسیدن هنگام پیـرى پیـر   ) انسان را(هار چیز چ: امام صادق 
بـاال رفـتن بـر    ، نشستن بر جاى مرطـوب ، خوردن گوشت خشک شده: مى کند

  . پلکان و آمیزش با پیرزنان

  عوامل فرسودگى بدن
: بکُشد) فرد را(بدن را فرسوده مى کند و شاید هم ، سه چیز: امام صادق 

ر ر ،حمام رفتن با شکم پ و همبسترى با پیرزنان، آمیزش کردن با شکم پ .  
، دو چیزِ مناسب اند که بـه هـیچ درون نادرسـتى در نیاینـد    : امام صادق 

و دو چیز نامناسب انـد کـه بـه هـیچ درون     ، مگر این که آن را به درستى آورند
، ز مناسبآن دو چی. کنند) و ناسالم(مگر این که آن را نادرست ، سالمى درنیایند
پنیـر  : و آن دو چیز نامناسب نیز عبارت اند از؛ انار و آب نیم گرم: عبارت اند از

  . و گوشت خشک شده



39 

 

  خاصیت هاى بوى خوش
عقل را استوار مى کند و بر تـوان جنسـى مـى    ، بوى خوش: امام صادق 

  . افزاید
، تـا شـب  ، کنـد  هر کس در آغاز روز بوى خوش اسـتعمال : امام صادق 

  . عقلش او را همراهى مى کند
خـوش  ، در آغـاز روز ، هر کس در حـالى کـه روزه اسـت   : امام صادق 

  . عقل خویش را از کف ندهد، بوکننده اى به کار ببرد

  نقش کفش در سالمت
جلـوگیرى مـى   ، از مرگ هاى بـد ، عادت به پوشیدن کفش: امام صادق 

  . کند
هنگامى که به یکى از اصحاب خود نگریسـت کـه کفـش     -ق امام صاد
آیا نمى دانى کـه ایـن کفـش بـه     ! ؟تو را کفش مشکى به چه کار: -سیاه داشت 

گـران تـر   ، از دیگر انواع، آلت مردانگى را سست مى کند، چشم زیان مى رساند
  ! ؟ى کنداحساس نخوت م، مگر این که با آن، است و هیچ کس آن را نمى پوشد

  نهى از درمان به چشمه هاى آب گرم و آب هاى تلخ
نهـى فرمـوده   ، از درمان با چشمه هاى آب گرم، پیامبر خدا: امام صادق 

  . چشمه هایى از آب گرم در کوهستانهاست که بوى گوگرد دارد، و آنها، است
درمـان  ، ارپدرم خوش نداشت به آب تلـخ و آب گـوگردد  : امام صادق 

آب ها را فراخوانـد  ، آن هنگام که توفان به پا شده بود، نوح«: او مى فرمود. کند
، پس. مگر آب هاى تلخ و آب هاى گوگرد دار، و همه ى آنها به او پاسخ دادند

  . »این آب ها را نفرین کرد
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  حکمت بیمارى
هر ، هیچ پدیده اى بى حکمت نیست، تردیدى وجود ندارد که در نظام هستى
دربـاره حکمـت    امـام صـادق   . چند این حکمت بر ما پوشیده مانده باشـد 

  : بیمارى فرموده است
بیمـارى کیفـر و بیمـارى اى کـه     ، بیمارى آزمون: بیمارى بر چند گونه است
  . علت مرگ قرار داده شده است

هـر   سه حکمت براى بیمارى ذکر کرده و ایـن ، در این سخن امام صادق 
  . ناشناخته است، سه بر دانش طب

  تربیت
ان بـه بیمـارى   مؤمننقل شده است که امیر  حکایت جالبى از امام صادق 

: جمعى ایشان را عیادت کردند و از حال وى پرسـیدند و گفتنـد  . اى گرفتار شد
  ؟ به چه حالتى شب را به روز آوردى، انمؤمناى امیر 
  : عادت متعارف فرمود بر خالف امام 

رّ حت بِشَ با بدى شب را به صبح آورده ام: اءصب .  
سخن چون ، آیا این! سبحان اهللا: شگفت زده شدند و گفتند، آنان از این سخن

  ؟ تویى است
الخَیـرِ  «: خداوند متعال مى فرماید: امام در پاسخ آنان فرمود رّ و م بِالشَّ وکُ و نَبلُ

عونَ رج الغنى: خَیرُفال» و الَینَا تُ ۀ و ح ر، الص الشَّ الفَقـرُ : و و َرض بـارا   ، المالء و اختابـت
همان تندرستى و بى نیازى و شر همان بیمارى ، خیر، یعنى در این سخن خداوند

  . و فقر است که آزمون و امتحان هستند
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  تعریف بیمارى
  از بزرگترین گرفتارى ها

م عليهامام صادق  ال ، آتـش : اندکش هم بسـیار اسـت   چهار چیز است که: الس
  . تهى دستى و بیمارى، دشمنى

  شمارى از حکمت هاى نهفته در بیمارى ها
کودك خردسالى : در پاسخ به مردى زندیق که پرسیده بود -امام صادق 

مسـتحق دردهـا و   ، بـه چـه سـبب   : که نه گناهى کرده و نه جرمى از او سر زده
: بیمـارى بـر چنـد گونـه اسـت     : -ى مى رسـد  بیمارى هایى شده است که به و

اما . بیمارى کیفر و بیمارى اى که علت مرگ قرار داده شده است، بیمارى آزمون
نوشیدنى آلوده و بیمـارى اى اسـت   ، تو مدعى هستى که آن از خوراك نامناسب

بـدن خـویش را   ، که در مادر وى وجود داشته است و گمان مى کنى که هر کس
سـودمند و  ، نیک بنگرد و در آنچه مى خورد، و در احوال خوددرست تدبیر کند 

) عقیـده (تو در این دعوى به . بیمار نمى شود، زیان آور را از همدیگر بازشناسد
جز از خوردنى ها و نوشـیدنى  ، کسانى مى گرایى که مى پندارند بیمارى و مرگ

، و جـالینوس سرآمد حکیمان بود ، افالطون. استاد طبیبان بود، ارسطو. ها نیست
، اما نتوانست مرگ را آن گاه که در آستانه ى وى فرود آمـد ؛ پیر و پرتجربه بود
د در حالى که در حفـظ خـویش و در اندیشـیدن بـه     ، همه مردند. از خویش برانَ

چه بسیار بیمارى که . آنچه با بدن سازگار است از هیچ کوششى فروگذار نکردند
ه است و چه بسیار طبیب داناى آشنا بـه دارو  درمان کننده ى او را بیمارى افزود

فردى ناآگاه به طب مدتى درازتر پـس از او  ) در برابر(که خود مرده و ، و درمان
ت  و فرارسیدن اجلـش ) زندگى(زنده مانده است و نه آن را پس از سرآمدن مد ،
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و ) زنـدگى (و نه این را پیش از سرآمدن مـدت  ، سودى نبخشیده، آگاهى به طب
  . زیانى رسانده است، ناآگاهى از طب، دورتر بودن اجل به گاه

  منافع بیمارى
  تاءدیب 

بـه کـدامین   ، اگر بنا بود هیچ درد و رنجى به انسـان نرسـد  : امام صادق 
فروتنى مى کـرد و بـا   ، وسیله از زشتى ها دامن در مى کشید و در برابر خداوند

آن هنگام کـه دردى دامنگیـرش   ، نسانآیا نمى بینى ا؟ مهربانى مى ورزید، مردم
و سرِ تسلیم فرود مـى آورد و بـر درگـاه پروردگـار     ، فروتن مى شود، مى شود
  ؟ عافیت مى جوید و دست به صدقه مى گشاید، خویش

! خداوندا: -در دعاى خویش آن هنگام که بیمار شده بود  -امام صادق 
  . ب قرار دهاد) مایه ى(بلکه ، غضب) نشان(این را نه 

  پاداش 
بیدارى یک شب به علت بیمـارى یـا درد   : یا امام صادق  امام باقر 

ر پاداش تر از عبادت یک سال است برتر و پ .  

  پاداش دوران تندرستى
سرِ خود را به سوى آسمان بلند کرد و لبخند زد ، پیامبر خدا: امام صادق 

دیدیم سرِ خویش را به سوى آسمان بلنـد کـردى و   ! پیامبر خدااى : و پرسیدند
  . لبخند زدى
از دو فرشته در شگفت شدم که از آسمان بـه زمـین آمدنـد و    ! آرى«: فرمود
درستکارى را در جاى نماز خویش که همـواره در آن نمـاز مـى     مؤمنبنده ى 
ا  ؛ عمل آن شـب و روزش را بنویسـند  ، جستند تا براى وى، گزارد وى را در امـ

فالن بنـده  ! پروردگارا: پس به آسمان بازگشتند و گفتند. مصالى خویش نیافتند
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ت را در مکان نمازش جستیم تا براى وى عملش را در آن روز و شـب  مؤمنى 
پـس  . تو دیدیم) بیمارى (ولى آن جا به او دست نیافتیم و او را در بند ، بنویسیم
براى او ؛ زمانى که بنده ام در بند من استتا : فرمود) به آنان) (عزوجل(خداوند 

، انجـام مـى داده اسـت     در هر شب و روز همانند آنچه در دوران تندرستى اش 
چه بر من است هنگامى که او را از آنچه در دوران تندرستى انجام مى ؛ بنویسید
  . »براى وى پاداش همان را بنویسم، بازداشته ام، داده

دو فرشته ى بنده ى بیمار بـه آسـمان   ، ون در هر شامگاهچ: امام صادق 
براى بنده ام در بیمارى اش «: مى پرسد -تبارك و تعالى  -پروردگار ، مى روند

  . »؟ چه نوشته اید
  . نالیدن: مى گویند

انصاف روا نداشـته ام اگـر او را   ، با بنده ى خویش«: پس خداوند مى فرماید
  . »مانع نالیدن او شوم، د بدارم آن گاهدر بازداشتى از بازداشت هاى خو

همانند آن کارهاى نیکى را کـه  ، براى بنده ام«: مى فرماید) به فرشتگان(پس 
در دوران تندرستى اش مى نوشتید و هیچ گناهى بر او ننویسید تا هنگـامى کـه   

در زندانى از زندان هاى ، چرا که او اکنون؛ آزاد کنم، وى را از بازداشت خویش
  . »من است

  پنهان داشتن بیمارى: وظایف بیماران
امـام  : - از یکى از یاران امام صـادق  ، به نقل از ابن ابى عمیر -الکافى 

هر کس سه روز بیمار باشد و آن را پنهان کند و هیچ کـس  «: فرمود صادق 
ر بیمـارى  که د(خداوند براى او گوشتى بهتر از آن گوشت ، را از آن آگاه نسازد
پوستى بهتر از پوسـت وى و مـویى   ، خونى بهتر از خونش، )از دست رفته است
  . »جایگزین مى کند، بهتر از موى وى
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  ؟ چگونه جایگزین مى سازد! فدایت شوم: پرسیدم
پوست و مویى را جایگزین مى کند که با آنها ، خون، براى او گوشت«: فرمود

  . »گناه نکرده است

  شکیبایى
هنگامى که از ایشان درباره ى تعریف شکوه از سوى بیمار  -امام صادق 

» بیدار ماندم ، دیشب«و » امروز تب دارم«: گاه شخص مى گوید: -پرسیده شد 
بـه  «: شکوه تنها آن اسـت کـه بگویـد   . این سخن او راست است و شکوه نیست

چیـزى  : ویـد و بگ؛ »بدان گرفتـار نیامـده اسـت   ، چیزى مبتال شدم که هیچ کس
: اما شکوه آن نیست که بگویـد ؛ »دامنگیرم شده که دامنگیر هیچ کس نشده است

  . یا سخنى دیگر از این قبیل، »امروز تب دارم«و » دیشب بیدار بودم«

  سپاسگزارى
هرکسى شـبى  «: -از امام صادق ، از پدرش، به نقل از عرزمى -الکافى 

ه جان بپذیرد و سـپاس آن را بـه درگـاه خداونـد     بیمار باشد و این بیمارى را ب
  . »آن شب برایش همانند عبادت شصت سال است، بگزارد

  ؟ پذیرفتن بیمارى چیست: پرسیدم از امام 
دیگران را از آنچه در ایـن شـب بـر او گذشـته     ، بر آن شکیبایى کند«: فرمود

بر آنچـه بـوده اسـت    خداوند را ، و چون شب را به صبح آورد، است خبر ندهد
  . »سپاس گوید

  صدقه دادن
صدقه اى به سائل بدهد ، مستحب است بیمار به دست خود: امام صادق 

  . و از او بخواهد براى وى دعا کند
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  دعا کردن
تو خود کسانى ! خداوندا: -دعاى ایشان به هنگام بیمارى  -امام صادق 

و کسانى را که به جاى خداوند به خدایى مـى  بگ«: را سرزنش کردى و فرمودى
و ، فرا خوانید تا ببینید که نه نمى توانند سختى اى از شما بگشـایند ، پنداشته اید

پس اى آن که هـیچ کـس جـز او نتوانـد     » . نه شما را به حالتى دیگر در آورند
بر محمد و خانـدانش درود  ! سختى اى از من بگشاید و مرا به حالتى دیگر ببرد

 -و سختى را از من بگشاى و آن را به سوى کسانى ببر که در کنار تـو  ، رستف
  . خدایى دیگر را مى خوانند -که خدایى جز تو نیست 

  پادش پرستارى
در این سخن خداوند در سوره ى » احسان«در تفسیر واژه  -امام صادق 
» نیکو کاران مى بیـنم  آن آگاه کن که تو را از تأویلما را از « : یوسف که فرمود

  . پرستارى مى کرد، از بیماران، یوسف: -

  آداب پرستارى
طایفه اى از دزدان را که دلیل بر ضدشان اقامه شـده بـود و   : امام صادق 
  پس دسـتان آنـان را بریـد و سـپس     . ان آوردندمؤمننزد امیر ، اقرار کرده بودند

زخم هایشان را درمان ساز و به نیکى از ، برآنان را نزد خود ب! اى قنبر«: فرمود
  . »آنان پرستارى کن

  تشویق به عیادت
! بر شما باد پاك دامنى و تالش در انجام دادن وظایف دینى: امام صادق 
  . حاضر شوید و به عیادت بیماران بروید، در تشییع جنازه
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  پاداش عیادت
ى دیگر را در هنگـام بیمـارى اش بـراى    مؤمنى که مؤمنهر : امام صادق 

فرشته اى از فرشتگان عیادت کننده را با ، خداوند، عیادت کند) عزوجل(خداوند 
او مى گمارد که در قبـرش از وى عیـادت نمایـد و تـا روز قیامـت بـراى وى       

  . آمرزش بطلبد
   بیمار دیگرى را در زمان بیمـارى اش  مؤمنى که مؤمنهر : امام صادق 

در (او را همراهـى کننـد و چـون    ، هفتاد هزار فرشته، به هنگام صبح عیادت کند
او را در میان مـى گیـرد و فرشـتگان بـراى او از خداونـد      ، رحمت، بنشیند) نزد

و اگـر هـم او را   ؛ آمرزش طلبنـد تـا زمـانى کـه شـامگاه فـرا رسـد       ) عزوجل(
نى که شب را بـه صـبح   او را پاداشى همانند باشد تا زما، شامگاهان عیادت کند

  . برساند
خداونـد بـراى   ، هر کس بیمارى از مسلمانان را عیادت کند: امام صادق 

هفتاد هزار فرشته را با او مى گمارد که به خانه ى او در مى آینـد و در  ، همیشه
مـى  » اللّه اکبـر «و » ال اله اال اهللا«تسبیح و تقدیس خداوند و ، آن تا روز قیامت

  . د و نیمى از نماز آنان براى عیادت کننده بیمار استگوین
بایسـته بیمـار   «: - از امام صـادق  ، به نقل از عبداللّه بن سنان -الکافى 

به عیادت وى بروند ، آگاه سازد تا آنان، برادران خویش را از بیمارى خود، شما
بر آنچـه بـراى او کـرده    پاداشى یابد و هم آنان در برا، و هم او به سبب کار آنان

  . »پاداش بگیرند، اند
، آنان با رفتن بـه عیـادت بیمـار   ) مى فهمیم که(آرى : در این هنگام گفته شد

  ؟ اما او چگونه به سبب کار آنان پاداش مى یابد؛ پاداش مى گیرند
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سنات از سوى آنان شده است«: فرمود به ، به این سبب که واسطه ى کسب ح
ده ، براى او ده حسنه نوشته مى شـود ، یابد و بدین واسطه سبب آنان پاداش مى

  . »ده گناه از او محو مى گردد، مرتبه مقامش باالتر برده مى شود و بدین وسیله

  آداب عیادت
  هدیه دادن به بیمار

یکى از وابسـتگان  : - به نقل از یکى از وابستگان امام صادق  -الکافى 
روانـه ى  ، یمار شد و مـا کـه شـمارى از وابسـتگان او بـودیم     ب امام صادق 

بـا مـا رویـارو شـد و      امام صادق ، در میانه ى راه. عیادت آن بیمار شدیم
  . »؟ آهنگ کجا دارید«: پرسید

  . آهنگ فالن کس داریم تا از او عیادت کنیم: گفتیم
  . »بِایستید«: فرمود

  . »؟ یا قطعه اى عود به همراه دارید، بِه، آیا سیب«: پس فرمود. ما ایستادیم
  . هیچ یک از این چیزها را همراه نداریم: گفتیم
مى   احساس آرامش ، آیا نمى دانید که بیمار از آنچه نزد وى مى برند: فرمود

  . »؟ کند
آن بیمـار بـراى   ، هر کس بیمارى را براى خدا عیادت کنـد : امام صادق 
خدا چیزى نخواهد مگر آن که خداونـد دعـایش را اسـتجابت    از ، عیادت کننده

  . کند
آن کس از شما بیشترین پاداش را مى بـرد کـه   ، در عیادت: امام صادق 

  . کمتر از همه بنشیند
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عیادتى نیست و آنگاه که عیـادت الزم  ، در کمتر از سه روز: امام صادق 
بیمار بـه کسـانش   ، هم بیمارى به درازا انجامداگر . یک روز در میان باشد، شود

  . واگذارده مى شود
  اشاره به حکمت نهفته در دستگاه قلب

به شـکل دانـه ى صـنوبر    ، قلب: -خطاب به طبیب هندى  -امام صادق 
زیرا وارونه است و یک سرِ قلب باریک قرار داده شده است تا ال بـه الى  ؛ است

  . مبادا مغز از گرماى آن بسوزد، خودش را خُنک کند ،ریه برود و با سردى آن
ل بن عمـر   -امام صادق  قلـب را  ، اکنـون ! اى مفضّـل : -خطاب به مفضّ

سوداده شده بـه سـمت   ، بدان که در آن سوراخ هایى است: برایت وصف مى کنم
به گونه ، و همین هاست که قلب را خُنک مى کند، هایى که در ریه است سوراخ 

، ها با همدیگر تفاوت مى یافتند و رو به روى هم نبودنـد  اى که اگر این سوراخ 
رد روا ، اکنون آیا صاحبِ اندیشه و تاءمل. خُنکا به قلب نمى رسید و انسان مى م

و در درون ، بـه اهمـال پدیـد آمـده اسـت     ، مى داند که بگوید چنـین پدیـده اى  
  ؟ از بدارندب، گواهى نیابد که او را از این پندار، خویش

به شـمار رگ  ، سیصد و شصت بار، در هر روز، پیامبر خدا: امام صادق 
پروردگـار جهانیـان را بـه    «: خداوند را سپاس مى گفت و مى فرمود، هاى بدن

  »! سپاس، فراوانى و در هر حال
سیصد و شصـت  ، در بدن آدمیزاد«: پیامبر خدا فرموده است: امام صادق 

. ساکن انـد ، و صد و هشتاد تاى دیگر، صد و هشتاد تاى آن متحرّك: گ استر
، و اگر آن رگ هاى ساکن، انسان نمى خفت، ساکن بودند، اگر رگ هاى متحرك

سیصد و شصت ، هر روز صبح، پیامبر خدا. »متحرك بودند نیز انسان نمى خفت
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و » ! سـپاس ، خداونـد جهانیـان را بـه فراوانـى و در هـر حـال      «: بار مى گفت
  . شامگاهان نیز چنین مى گفت

  براى سالمت قلب و تقویت آن
  سیب 

بیمارانشان را جز به ، اگر مردم مى دانستند در سیب چیست: امام صادق 
سودمندترین چیز براى قلب و مایه ، بویژه، بدانید که سیب. آن درمان نمى کردند

  . ى شست و شوى آن است

  سرکه
بـه ویـژه سـرکه ى سـیب     (. قلب را روشن مى کنـد ، سرکه: امام صادق 

  )طبیعى که کاهنده چربى ها و کلسترول اضافى و تعدیل و تعادل اندام است

  انار
قلـبش را چهـل روز   ، )آن انـار (، هر کس ناشتا انار بخورد: امام صادق 
  . روشن مى کند

  گالبى
دل را جال مى دهد ، که به اذن خداوند متعال، دگالبى بخوری: امام صادق 

  . و دردهاى درون را تسکین مى بخشد

  تلبینه
، چنان کـه انگشـتان  ، دل اندوهگین را جال مى بخشد، تلبینه: امام صادق 

و شـیره    تلبینه نوعى آش اسـت کـه از سـبوس    (. عرق را از پیشانى مى زدایند
  . )تهیه مى شود، عسل
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  متى رگ هابراى سال
  بادنجان

؛ بخوریـد ) بادمجان(/فراوان بادنجان ، در هنگام خرماچینى: امام صادق 
رگ ها را نرم مى کند و ، بر روشنىِ چهره مى افزاید، چرا که شفاى هر درد است

  . را افزون مى سازد) نیروى جنسى(آب کمر 

  حوك 
، بـدان کـه در آن  . بران اسـت سبزى پیـام ) بادروج(/حوك : امام صادق 

گرفتگى هـاى عـروق و مجـارى را مـى     ؛ هضم کننده است: هشت ویژگى است
غـذا را  ؛ دهان را بوى خـوش مـى بخشـد   ؛ آروغ را خوش بو مى سازد؛ گشاید

و امانِ ؛ بیرون مى کشد، درد و بیمارى را از درون بدن؛ دوست داشتنى مى سازد
همه ى بیمارى ها را ، نسان جاى گیردچون در درون ا) و(؛ انسان از جذام است

  . فرو مى نشاند

  شام خوردن
. هر چند به سه لقمه ى نان و نمـک باشـد  ، شام را وامگذار: امام صادق 

یک رگ در بدن وى مـى میـرد و ایـن رگ    ، هر کس یک شب شام را واگذارد
  . هرگز زنده نمى شود
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  مغز و اعصاب
  صبىاشاره به حکمت مغز و دستگاه ع

: در پاسخ طبیبى فرومانده از پاسخ به این پرسش امام کـه  -امام صادق 
چون هر چیز : -» ؟ از چند استخوان و الیه تشکیل مى شود، چرا کاسه ى سر«

شکستن زودتر به سراغش مى آید و چون چند ، درون تهى اگر یک پارچه باشد
  . شکستگى از آن دورتر است، تکه قرار داده شود

اگر جمجمه باز مى شد و مـى   -خطاب به مفضل بن عمر  -امام صادق 
کـه روى  ) الیـه هـایى  (مى دیدى که بـه حجـاب هـایى    ، توانستى مغز را ببینى
در میان گرفته شده است تا هم آن را از عارضه مصـون  ، همدیگر قرار گرفته اند

و مـى دیـدى کـه    ؛ اه نیابـد لـرزش ر ، تا بدان، و هم آن را استوار نگه دار، بدارد
لَه خودى بر آن قرار گرفته است تا آن را از اثر ضـربت هـاى   ، جمجمه به سان کُ

تـاجى از مـو بـر روى    ، سـپس . حفـظ کنـد  ، سختى که ممکن است به سر برسد
همانند پوستینى براى سر است کـه آن را از  ، جمجمه پوشانده شده و این پوشش

پس چه کسى مغـز را در چنـین دژى جـاى    . نگه مى دارد، شدت سرما و گرما
مگر همو که آن را آفرید و سرچشمه احساس ساخت و به واسطه ى ، داده است

و نیز به واسطه ى مرتبه بلند و جایگـاه برجسـته   ، منزلت واالیى که در بدن دارد
  ؟ اش آن را سزامند این همه حفظ و مراقبت دانست

ل انسان قـرار داد و زِرِهـى کـه     چه کسى قلب را در درون سینه ى! اى مفضّ
بر آن قرار داد و آن را به دنده ها و گوشت و عصبى که ، پوشش استوار آن است

  ؟ مصونیت داد تا جراحت و آزارى بدان نرسد، بر آن است
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ل در ال بـه الى  ، نیک بیندیش که چرا مغز که جسـمى رقیـق اسـت   ! اى مفضّ
حفاظـت کنـد و   ، است که از آنآیا جز براى این . استخوان ها حصار یافته است

  ؟ آن را مصون بدارد

  عوامل استحکام و توانمندى عقل و مغز
  باقال

، استخوان هاى ساق را تراکم درونى مى دهـد ، خوردن باقال: امام صادق 
  . توان مغز را افزون مى سازد و خون تازه تولید مى کند

  روغن مالیدن
  . مغز را نیرو مى بخشد، شهروغن بنف: امام صادق 

  سرکه
چنان که شما با نمک آغـاز مـى   ، ما با سرکه آغاز مى کنیم: امام صادق 

  . عقل را استحکام مى بخشد، چرا که سرکه؛ کنید

  سرکه ى شراب 
انگل هـا  (جنبندگان ، لثه را تقویت مى کند، سرکه ى شراب: امام صادق 

  . شکم را مى کُشد و عقل را استحکام مى بخشد) و باکترى هاى مضر

  گوشت 
د و بر عقل مى افزاید، گوشت: امام صادق  و هر کـس  ؛ گوشت مى رویانَ

  . عقلش تباه شود، آن را چند روز واگذارد

  آنچه بر توان ذهن مى افزاید
الید و ذهـن  چرا که معده را مى پا؛ انار را با پیه آن بخورید: امام صادق 
  . را افزون مى کند
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  سودمند براى پیشگیرى از فراموشى
رَد و حافظـه را بـار مـى    ، سه چیز: امام صادق  فراموشى را از میان مى ب

  . مسواك زدن و روزه گرفتن، قرائت قرآن: آورد

  آنچه اعصاب را استحکام مى بخشد
مویز چه نیکو خـوراکى  ، ا طعام را بخوریدبه نام خد: فرمود پیامبر خدا 

  ! ... است که اعصاب را استحکام مى بخشد

  خوردن گوشت گوسفند همراه با شیر
، هر کس به ضعفى در قلب یـا بـدن خـویش گرفتـار آمـد     : امام صادق 

هر درد و عارضـه اى  ، چرا که این خوراك؛ گوشت گوسفند همراه با شیر بخورد
رَدرا از اندام و تن او را تقویـت مـى کنـد و لثـه هـاى او را نیـز       ، ى بیرون مى ب

  . استحکام مى دهد

  سودمند براى سردرد
  شستن سر با خَطمى

  . مایه ى ایمنى از سردرد است، شستن سر با خطمى: امام صادق 

  )وِلَرم(نوشیدن آب نیم گرم 
، با حلوایى آغاز مى کرد و بدان ،پیامبر خدا به هنگام افطار: امام صادق 
و ؛ با شکرینه اى دیگر یا چند دانـه خرمـا  ، اگر حلوا نمى یافت. روزه مى گشود

ایـن معـده و جگـر را    : آن گاه مى فرمود. با آب نیم گرم، اگر نیز یافت نمى شد
رَد... پاك مى کند و و سردرد را از میان مى ب« .  
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  مالیدن روغن بنفشه
درد را از سـر و  ! چه خـوب روغنـى اسـت روغـن بنفشـه     : امام صادق 
رَد آن را به خود بمالید. چشمان مى ب .  

  استعمال اَنفیه
انفیه مـى  ، به روغن کُنجد، چون سردرد مى کرد، پیامبر خدا: امام صادق 

  . کرد

  آنچه مانع دیوانگى مى شود
  کوتاه کردن سبیل و ناخن در هر جمعه

اندکى از سبیل و ناخن هاى خـود را بگیـر و   ، در هر جمعه: امام صادق 
جذام و پیسى بـه تـو   ، دیوانگى، بساى) کمى(آن را ، اگر هم چیزى نداشته باشد

  . نمى رسد

  آبى که از دهان کودك مى ریزد
در بیان نعمت هایى که خداوند متعال بـه انسـان بخشـیده     -امام صادق 

موجـب بیـرون رفـتن    ، خـود ، ن آبى که از دهان کودکان مى ریزداما آ: -است 
د در آنان پدیده هایى گران رخ مى ، رطوبتى است که اگر در بدن هایشان مى مانْ

چنان که مى بینید برخى کسان رطوبت بر آنان غلبه یافته و آنان را به مـرز  . داد
سسـت  : دیوانگى و آشفته عقلى و بیماریهـاى مختلـف دیگـرى چـون    ، پخمگى

آن رطـوبتى  ، از این روى خداونـد . اندامى و َکج دهانى و همانند آنها رانده است
زمینه ى سالمت و تندرسـتى  ، را که در خردسالى از دهان کودکان فرو مى ریزد

بر خلق خویش به آنچه از آن آگاهى ، و بدین سان، آنان در بزرگسالى قرار داده
به ایشان لطـف کـرده   ، اختش فرو مانده اندمنت نهاده و بدانچه از شن، نداشته اند

ایشـان را  ، این شناخت، اگر نعمت هاى خداوند بر خویش را مى شناختند. است



55 

 

پس پاکا خدایى که چه نعمت هـاى  . از فرو غلتیدن به نافرمانى او باز مى داشت
او از آنچـه بـى   . ارزانـى داشـته اسـت   ، گرانى داده و بر سزاوران و ناسـزاواران 

  ! بسیار واالتر و فراتر است، ى پندارندعقیدگان م

  آنچه مانع سست اندامى مى شود
  خوردن خرما پس از خوردن ماهى

از یکـى از وابسـته هـاى امـام صـادق      ، به نقل از سعید بن جنـاح  -الکافى 
اشـتهایى  «: سـپس فرمـود  . چند خرمایى خواسـت و خـورد  ) امام (: -

  . »رده بودماما ماهى خو؛ نداشتم
چنـد  ، هر کس در حالى بخوابد که ماهى خورده و در پـى آن «: سپس فرمود

رگ سسـت انـدامى بـر او غلبـه     ، تا صبح، خرما یا مقدارى عسل نخورده است
  . »خواهد داشت

  مفید براى درمان ترس و وحشت
 امـام صـادق   : -به نقل از محمد بن مسکان حلبى  -) (طب االئمه 

من دخترى دارم ! اى پسر پیامبر خدا: در پاسخ یکى از دوستدارانش که گفته بود
خواب اویـم و او  در بسـیارى از اوقـات  ، شـب و روز ، و پیوسته نگران و بیدار ،

عافیـت مسـئلت   ، براى او از خداونـد ، اگر مصلحت مى دانى. آشفته خاطر است
چرا کـه از  ؛ به او بگو رگزنى کند«: دعا کرد و سپس فرمود، براى آن دختر، فرما

  . »سود خواهد برد، این کار
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  اشاره به حکمت نهفته در چشم
از ، از مو تهى اسـت ، پیشانى: -در مناظره با طبیب هندى  -امام صادق 

و در آن چین و چـروك قـرار داده   ؛ آن رو که محل رسیدن نور به چشمان است
محبوس سازد ، یخته شده از سر را در خودبدان سبب که عرق فرو ر، شده است

ق خویش را پـاك  ، تا بدان وقت که انسان، و مانع رسیدن آن به چشمان شود رَ ع
  . آب ها را در خود محبوس مى سازند، آن سان که نهرهاى زمین، کند

ابروها در باالى چشمان قرار داده شده اند تا نور را بـدان انـدازه کـه بسـنده     
  ؟ چشمان راه گشایداست از زیر آن به 

به دو ، بینى در میان دو چشم قرار داده شده است تا نور را در میان دو چشم
  . بخش مساوى قسمت کند

تا میل بتواند دارو را در داخـل آن جریـان دهـد و    ، همانند بادام است، چشم
نه میل ، مربع شکل یا دایره اى بود، اگر چشم. از آن بیرون آید) عفونت(بیمارى 
و نـه بیمـارى از   ، نه دارو به همه ى آن مى رسـید ، اخل آن حرکت مى کرددر د

  . درون آن خارج مى شد
ل بن عمـر   -امام صادق  اکنـون بـه ایـن    ! اى مفضّـل : -خطاب به مفضّ

آنها را به انسان اختصاص داد و بدین ، حواسى که خداوند از میان همه آفریدگان
چگونه چشمان انسان به سـان  . بنگر، داشته است او را بر دیگران گرامى، واسطه

در سر انسان قرار گرفته تا قـادر بـه مطالعـه ى    ، چراغ هایى که فراز مناره است
قـرار نگرفتـه اسـت تـا     ) از قبیل دست و پا(اشیا باشد و در اندام هاى پایین تر 

سد چیزهایى بدانها بر، آفت ها بدان برسد و از پرداختن مستقیم به کار و حرکت
چشم ها در اندام هاى میانى . در آن اثر گذارد و از آن بکاهد، که ناتوانش سازد

نیز قرار نگرفته است تا چرخش آنها به سوى چیزها و ) چون شکم و پشت(بدن 
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از آن رو که جاى چشم ما هیچ ، بدین سان. دشوار باشد، نگاهشان به سوى اشیا
بـه  ، همان سر است که خود، حواس عالى ترین جاى، کدام از این اندام ها نبوده
د   . صومعه حواس مى مانَ

حواس نیز پنج چیز قرار داده شده که پنج چیز را درك مى کنند تا چیـزى از  
. چشم آفریده شده است تا رنگ هـا را درك کنـد  . از کف نرود، این محسوسات

، اگر رنگ ها وجود داشتند و در این حالت چشمى نبـود کـه آنهـا را درك کنـد    
  . سودى در آنها متصور نبود هیچ

  اگر صداها وجود داشتند و گـوش  . گوش آفریده شده تا صداها را درك کند
دیگر هیچ نیازى بـه آنهـا نبـود و هـیچ مقصـودى را      ، نبود که آنها را ادراك کند

  . دیگر حواس نیز چنین اند. برآورده نمى ساختند
ولـى  ، وجود داشـت اگر چشم . صادق است، از سویى دیگر نیز همین حقیقت

وجـود    یا اگـر گـوش   ؛ چشم را هیچ خاصیتى نبود، رنگ ها وجود نمى داشتند
پس ببین که . ولى صداها وجود نمى داشتند گوش را هیچ جایگاهى نبود، داشت

چگونه این حواس و محسوس ها با همدیگر اندازه و همسـان شـده انـد و هـر     
هر محسوسى را نیـز حسـى   حسى را محسوسى است که بر آن اثر مى گذارد و 

واسـطه  ، با وجود اینها چیزهایى همانند نور و هـوا . است که آن را درك مى کند
جز به کمک آنها کامل ، ى میان حواس و محسوس ها آفریده شده اند که حواس

چشـم نمـى   ، نبـود ، اگر نورى که رنگ را بر چشم آشکار سازد، چه؛ نمى شوند
گوش ، نبود، یى که صدا را به گوش برساندتوانست رنگ را درك کند و اگر هوا
  . نیز نمى توانست صدا را درك کند

، پس آیا بر هر کس که نگاهى درست بیفکند و فکر خویش را به کـار گیـرد  
پوشیده مى ماند که پدیده اى چون فراهم بودن حواس و محسوس هاى همسان 
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نها کامل مـى  و نیز فراهم شدن چیزهاى دیگر به کمک آ، و همنواخت با یکدیگر
مى تواند از چیزى جز هدفدارى و اندازه گیـرى از  ، شود و توصیف آنها را گفتم
  ؟ سرچشمه گرفته باشد، جانب خداى لطیف آگاه

ل اندیشـه  ، در زندگى نابینایان و خللى که در کارشان روى مى دهد! اى مفضّ
پـیش   نه، نه جاى گام هاى خویش را مى بیند، کن و ببین که چگونه چنین کسى

نه چشم اندازهاى زیبا ، نه میان رنگ ها تفاوت مى گذارد، روى خود را مى بیند
گودالى را که ، نه اگر از سویى به او حمله ببرند، و زشت را از هم باز مى شناسد

، نه اگر ضربه ى شمشـیرى بـه سـویش فـرود آیـد     ، مى بیند، پیش پایش هست
داد و ، نوشـتن : ادن کارهایى چونو نه به انجام د، دشمن و ضربت او را مى بیند
بـه پـاره   ، تا آن جا که اگر کارآیى ذهنى وى نبود، ستد و زرگرى راهى مى یابد

  ... سنگى افتاده بر زمین مى مانست
ل بر آن ، تاءمل کن و بنگر که چگونه به سان پوشش، در پلک چشم! اى مفضّ

ـ   ى ماننـد و چـه   قرار گرفته و چگونه مژه گاه ها به آویخته گاه هاى ریسـمان م
کـه اطـراف   (چشم را در درون غار خویش نشانده و پرده موهایى ، سان خداوند

  . بر آن افکنده است، )آن است

  پیشگیرى از برخى بیماریهاى چشم
  : کتاب من ال یحضره الفقیه

گفتـه مـى شـود    ! فدایت شـوم : گفت عبداهللا بن ابى یعفور به امام صادق 
سـبب نـزول   ، تعقیبات میان طلوع سپیده و طلـوع خورشـید  هیچ چیز به اندازه 
  . روزى نشده است
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گرفتن سبیل و کوتاه کـردن  : اما تو را از بهتر از این آگاه سازم؛ آرى«: فرمود
درد را دور    . ناخن در روز جمعه کوتاه کردن ناخن در روز پنج شـنبه نیـز چشـم

  . »مى کند
از جـذام و پیسـى و   ، هـا در روز جمعـه  کوتاه کردن ناخن : امام صادق 

  . آنها را بِساى، ایمن مى دهد اگر هم نیازى به کوتاه کردن نبود، کورى
) چشـم (مایه ایمنـى از آب  ، سرمه کشیدن در هنگام خواب: امام صادق 

  . است
ثمد آمیخته ناشـده بـا مشـک بخوابـد    : امام صادق  هرکس با سرمه ى ا ،

د، تا زمانى که بر این حالت مى خوابد، همیشه براى   . از آب سیاه در امان مى مانَ
مـى رود    چشمانش از جاى خویش ، مرد چون روزه بگیرد: امام صادق 

چشمانش به جاى خـویش بـاز مـى    ، دیگر بار، و چون با شیرینى روزه بگشاید
  . گردد

، فراوانـى عطسـه  : - م صادق از اما، به نقل از ابوبصیر -مکارم االخالق 
بادهـاى  ، دوم؛ نخسـتین آن جـذام اسـت   : ایمن مى سازد، شخص را از پنج چیز

سوم آن که مایـه ایمنـى از جـاى    ؛ جاى مى گیرد، بدخیمى که در سر و صورت
مصـونیت  ، چهارم آن که از سختى حفره هاى بینى؛ گرفتن آب در چشم مى شود
اگـر  «: فرمود. ایمنى مى دهد، یرون آمدن مو از چشممى دهد و پنجم آن که از ب

  . »با روغن مرزنجوش انفیه کن، دوست داشتى که عطسه ات کم شود
  ؟ چه مقدار: پرسیدم
  »به اندازه یک دانگ«: فرمود

  . از میان رفت) عارضه ام(این کار را پنج روز انجام دادم و : راوى مى گوید
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  ممفید براى درمان برخى بیمارى هاى چش
دختر جوانى : گفتم به امام صادق : -به نقل از جمیل بن صالح  -الکافى 

  . داریم که ستاره را به سانِ کهکشان مى بیند
  . »و گاه نیز آن را به سان یک دانه مى بیند! خوب«: فرمود
  . چشمش ضعیف شده است: گفتم
، به سهم هـاى برابـر   ،و کافور) توتیا(آن را به گیاه صبر زرد و تلخه «: فرمود
  . »سرمه کن

  . وى را بدان چیزها سرمه کردیم و برایش سودمند افتاد
مـردى کـه چشـم درد    : -از راوى دیگـرى  ، به نقل از ابن محبوب -الکافى 

چـرا از ایـن سـه    «: به او فرمـود  امام . وارد شد بر امام صادق ، داشت
  . »؟ غافلى، توتیاکافور و ، گیاه صبر زرد: چیز

  . آن کار را انجام داد و چشم درد او از میان رفت، مرد
  : )(طب االئمه 

نقل شد که مردى نـزد   درباره ى امام صادق ، از پدرش، از عمر بن توبه
دردى در دنـدانش و بـادى در مفصـل    ، آن حضرت از سفیدى اى در چشـمش 

ل سـفید و قـدرى    امام  .هایش اظهار ناراحتى کرد لفُ به او فرمود که قدرى فُ
نشادر بـردارد  ، و نیز به وزن یک درهم، از هر کدام به وزن یک درهم، دار فلفل

همه ى اینها را بساب و غربال کـن و در هـر چشـمى از ایـن     «) : سپس فرمود(
) لعزوجـ (سه میل سرمه کن و دمـى آن را نگـه دار کـه اذن خداونـد     ، مخلوط

گوشـت چشـم را تمیـز مـى کنـد و درد را      ، سفیدى چشم را ریشه کن مى کنـد 
بـا سـرمه ى   ، پس چشمانت را با آب سرد بشوى و در پِى آن. تسکین مى دهد

  . »سرمه کن، سیاه
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درد را از سـر و از چشـمان   ! چه نیکو روغنى اسـت ، بنفشه: امام صادق 
رَد آن را به خود بمالید. مى ب .  

ثْمد«کشیدن با سنگ سرمه ى  سرمه ا«  
ب «عربى بادیه نشین که او را : امام صادق  لَیـ مـى گفتنـد و آبریـزش    » قُ
مـى بیـنم چشـمانت    ! اى قلیب«: به او فرمود. آمد نزد پیامبر ، چشم داشت
ثمد. آبریزش دارد که روشنایى چشم است، بر تو باد سرمه ى ا« .  

ثمد: صادق امام  موى بر مى رویانـد و  ، چشم را جال مى دهد، سرمه ى ا
  . اشک ریزش را مى برد

د ، مو بر مى رویاند، سرمه: امام صادق  آب ، اشک ریزش را مى خشـکانَ
  . دهان را گوارا مى سازد و دیده را جال مى دهد

و انسـان  ، دیده را تیزى مى بخشـد ، مو بر مى رویاند، سرمه: امام صادق 
  . را بر طوالنى ساختن سجده یارى مى رساند

  مسواك زدن
  . چرا که دیده را جال مى دهد؛ بر شما باد مسواك زدن: امام صادق 
اشک ریزش را مى برد و دیـده را جـال مـى    ، مسواك زدن: امام صادق 

  . دهد

  پوشیدن کفش
  . مایه ى سالمت دیده است، کفش: امام صادق 
  . قدرت بینایى را افزون مى کند، به پا کردن کفش: امام صادق 

  نگریستن به قرآن
از بهـره بینـایى برخـوردار    ، هر کس قرآن را از رو بخوانـد : امام صادق 

  . هر چند کافر باشند، است و از گناه پدر و مادرش کاسته مى شود
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  نگریستن به آسمان آبى و سبزه ها
ل بن عمـر   -امام صادق  در رنـگ آسـمان و درسـتى    : -خطاب به مفضّ

سازگارترین رنگ با چشم و تقویت ، این رنگ. بیندیش، تدبیرى که در آن است
تا جایى که یکى از سـفارش هـاى طبیبـان بـه     ، کننده ترین رنگ براى آن است

این است که ، ن رسیده و به بینایى ایشان ضرر رساندهکسانى که عارضه اى بدانا
، طبیبان چیره دست. بنگرند، پیوسته به رنگ سبز و سبزى که مایل به سیاه است

در «: براى کسانى که چشمشان خسته است نیز این نسخه را تجویز کرده اند کـه 
  . »بنگرید، ظرف سبزى که پر آب است

  نماز شب
رَد و   ، روى را نکو مى سازد، ز شبنما: امام صادق  اندوه و غم را مـى بـ

  . دیده را جال مى دهد

  فایده هاى گریه براى کودکان
ل بن عمر  -امام صادق  ل: -خطاب به مفضّ از سـودى کـه در   ! اى مفضّ

رطوبتى است کـه  ، آگاه شو و بدان که در مغز کودکان، گریه براى کودکان هست
اعم از نابینایى و (رخدادهایى سخت و بیمارى هایى گران ، نانبراى آ، اگر بماند
گریه آن رطوبـت را از سـرِ آنـان روان مـى     ، از این رو. پدید مى آورد) جز آن

، اکنـون . سازد و این خود تندرستى و سالمت چشم را برایشان در پى مـى آورد 
این را ، ادرشاز گریه سود ببرد و پدر و م، آیا این احتمال وجود ندارد که کودك

ندانند و در تالش پیگیر باشند که او را ساکت کنند و خواسـته هـاى وى را بـر    
بـرایش کارآمـدتر و خـوش    ، در حالى که نمى دانند گریـه ، آورند تا گریه نکند

  ؟ فرجام است
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  گوش اشاره به حکمت نهفته در آن
ل بن عمر -امام صادق  کـه چـرا   ... بیندیش! اى مفضل: -خطاب به مفضّ

مگر جز بـراى آن اسـت کـه    ؟ به سان یک زندان پیچ در پیچ است، درونِ گوش
و نیـز بـراى آن کـه    ، به شنوایى برسـد ، پیاپى روان شود و سرانجام، صدا در آن

  . صدمه نرساند، شتاب باد را در هم شکند و به گوش

  حکمت موجود در مایع گوش
و اگر ؛ گوش ها را تلخ قرار داد... -الى خداوند تبارك و تع: امام صادق 

  . جنبندگان بر آن هجوم مى بردند و مغز وى را مى خوردند، این نبود
؛ تلخى قرار داد، بر آدمى در گوش وى، از سر منت، خداوند: امام صادق 
  . جنبندگان بدان در مى آمدند و مغز وى را مى خوردند، و اگر این نبود
گوش ها را تلخ قرار داد تا هر چه بـدان  ) عزوجل(خداوند : امام صادق 

  . آدمى زاده را مى کشتند) خزنده(حشرات ، و اگر این نبود؛ بمیرد، در مى آید

  اشاره به حکمت نهفته در بینى
در پایین آن قرار داده شده اسـت تـا بیمـارى    ، سوراخ بینى: امام صادق 

از آن پایین بیاید و بوها از آن باال برود و ، مغز فرود مى آید هایى که از)عفونت(
نه بیمـارى اى از  ، در حالى که اگر این سوراخ در باالى بینى بود، به مشام برسد

  . آن به زیر مى آمد و نه بویى را حس مى کرد
آب ، هـاى بینـى   در سـوراخ   -تبارك و تعـالى   -خداوند : امام صادق 

بوى خـوش  ، باال و پایین برود و شخص، نفس، رار داد تا به کمک آنق) مخاط(
  . باز شناسد، را از بد
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بینى را سرد و مخاطى قرار داد تـا هـیچ   ) عزوجل(خداوند : امام صادق 
مغـز  ، و اگر ایـن نبـود  ؛ مگر این که بیرونش آورد، فرو مگذارد، دردى را در سر

   .مى شد و کرم مى افتاد، سنگین

  اشاره به حکمت نهفته در حنجره
ل بن عمر  -امام صادق  در صـدا و کـالم   ! اى مفضّـل : -خطاب به مفضّ

هماننـد لولـه اى   ، حنجره. فراوان اندیشه کن، فراهم بودن ابزارهاى آن در انسان
براى شکل گرفتن حروف ، لب ها و دندان ها، براى بیرون آمدن صداست و زبان

را درست » سین «نمى تواند ، نمى بینى هر کس دندان هایش بیفتدمگر . و آواها
  ؟ ادا کند، را به فصاحت» راء«ادا کند و هر کس داراى لب نباشد نمى تواند 

حنجره به نـىِ آن  . یک سر سرناى بزرگ است، همانندترین چیز به این پدیده
تا هوا به نى در همانند آن انبانى است که دمیدن را انجام مى دهد ، ریه. مى ماند

، بیـرون آیـد  ) از حنجـره (اندام هایى هم که بر ریه فشار مى آورند تا صدا ، آید
رد تا هوا در نى درآید و لب ها  همانند آن انگشت هایى است که انبان را مى فشُ

به انگشت هـایى مـى   ، و دندان هایى هم که صدا را به حروف و آواها بدل کنند
هـر  ، البته. آهنگ بسازند، حرکت مى کنند تا از ناى نى مانند که در دهانه ى نى
رنا تشبیه کنند، چند در داللت و تعریف ا در حقیقـت ، مخرج صدا را به این سام ،

رناست که باید به مخرج صدا تشبیه شود این س .  
، اکنون تو را از آواهایى که براى ساخت کالم و ایجاد حروف در اندام هسـت 

منافعى دیگـر نیـز   ، افزون بر آنچه یادآور شدم، این اندام ها اما در؛ آگاه ساختم
  : هست
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از آن به سوى ریه راه مـى گشـاید تـا بـا     ، جایى است که این نسیم، حنجره
س  قلب را باد بزنـد و   -انسان مى میرد ، که اگر اندکى متوقف شود -دایمى   تنفّ

د کش گردانَ   . خُنَ
مى تواند آنها را از هم باز شناسـد   ،مزه ها احساس مى شود و انسان، با زبان

لَـس ، شیرین را از تلخ: و هر یک را به تنهایى تشخیص دهد رش را از م شـور  ، تُ
بر فرو بـردن  ، افزون بر این که همین اندام؛ و خوش مزه را از بدمزه، را از گوارا

  . آسان خوردنى ها و نوشیدنى ها یارى مى رساند
ند تا ن، دندان ها و دندان ها بـا  . رم شود و گوارش آن آسان گرددغذا را مى ج
آنها را نگه مـى دارد و  ، تکیه گاهى براى لب هایند که از درون دهان، وجود این

  آن که مى بینى کسى که دندان هایش ریخته لـب هـایش   ، گواه. تقویت مى کند
 . نیز افتاده و حرکت آنها نا به سامان است

، آنچه از نوشیدنى ها به درون مى رسـد با لب ها نوشیدنى مکیده مى شود تا 
نه یک باره به درون فرو ریزد و شخص از آن گلوگیر ؛ به اندازه و سنجیده باشد
به دو لنگه ى درِ هماهنـگ مـى   ، افزون بر این، دو لب. گردد یا درون را بیازارد
آنها را بـاز مـى   ، هرگاه بخواهد، بسته مى شوند و انسان، مانند که بر روى دهان

  . مى بندد، و هر گاه بخواهد کند
این نکته روشن مى شود که هر یـک از  ، در آنچه از این حقایق وصف کردیم

آن ، منافعى چنـد دارنـد  ، به گونه اى ویژه عمل مى کنند و هر یک، این اندام ها
همانند تیشـه کـه هـم در نجـارى از آن     ؛ به چند کار مى آید، سان که یک ابزار

  .... ن و هم در دیگر کارهاهم در کند، استفاده شود
ل یکـى بـراى خـروج    : دو روزن قرار داده است، چه کسى در حلق! اى مفضّ

و دیگـرى بـراى    -است که به ریه مى پیوندد ) ناى(همان حلقوم ، و این -صدا 
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، -و این مرى است که به معده مى پیوندد و غذا را بدان مى رسـاند   -گذر غذا 
تا نگذارد غذا ، )زبان کوچک (قرار داده است  سرپوشى، بر حلقوم) چه کسى(و 

  ؟ بکشد) شخص را(به ریه برسد و 
قـرار داده  ، چه کسى ریه را خُنک کننده ى سستى ناپذیر و بـى توقـف قلـب   

  ؟ جاى گیرد و به نابودى بینجامد، است تا نگذارد حرارت در قلب

  اشاره به حکمت نهفته در شُش ها
زیرا ؛ قلب به شکل میوه ى صنوبر است: -هندى  به طبیب -امام صادق 
باریک قرار داده شده است تا البه الى ریه برود و با ، یک سرِ قلب. وارونه است

  . مبادا که مغز از گرماى آن بسوزد، سردى آن خُنک شود
در البه الى فشارگاه هاى آن قـرار  ، دو پاره قرار داده شده است تا قلب، ریه

  . خُنک شود، گیرد و با حرکت آن
س از ریه، اندوه از جگر، عقل از قلب است: امام صادق    . نَفَ

  سودمند براى درمان برخى بیمارى هاى بینى و حنجره
  . چیزى همانند شورباى شیر نیافته ایم، براى گلودرد: امام صادق 

  فواید زکام
هـیچ  «: مان نمى کـرد و مـى فرمـود   زکام را در، پیامبر خدا: امام صادق 

این رگ ، و چون زکام به شخص برسد؛ کس نیست که رگى از جذام در او نباشد
  . »را در هم مى کوبد

  سودمند براى درمان زکام
پنبه اى را به روغن بنفشه آغشته مى کنى و به هنگام خفتن : امام صادق 

  . سودمند است، براى زکام، به خواست خداوند. در نشیمنگاهت مى گذارى
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از : - از امام صـادق  ، به نقل از ابراهیم بن ابى یحیى-)(طب االئمه 
پدیـده اى از پدیـده هـاى    «: فرمـود . اظهار نـاراحتى کـردم   زکام نزد امام 

نى آن را به پیکار بـا بیمـارا  ، و سربازى از سربازان خداست که خداوند، خداوند
د، در تن تو برانگیخته بـر  ، پس چون آن را از میان برکَنـد . تا آن را از جاى برکَنَ

  . تو باد

  پیاز
امـام صـادق   : -به نقل از محمـد بـن عبـداهللا بـن محمـد جعفـى        -الکافى 
بلغم را مى برد و ، بوى دهان را خوش مى سازد« : از پیاز یاد کرد و فرمود 

  ». یدبر توان جنسى مى افزا

  حوك
  : امام صادق 

وك  بدانید که در آن هشت ویژگـى اسـت  . سبزى پیامبران است، )بادروج(ح :
دهـان  ؛ آروغ را خوشبو مى سـازد ؛ گرفتگى هاى عروق و مجارى را مى گشاید

  .... اشتها آور است؛ را بوى خوش مى بخشد

  تره
دربـاره ى تَـره    از امـام صـادق   : -به نقل از فرات بن احنـف   -الکافى 
  بوى دهان را خوش : چرا که در آن چهار ویژگى است؛ بخور«: فرمود. پرسیدند
  »... مى سازد

  مشکک
چرا که دهان ؛ مشکک را ال به الى دندان هاى خویش کنید: امام صادق 

  . را خوش بو مى کند و بر توان همبسترى مى افزاید
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  آویشن و نمک
  : خالقمکارم اال

چهار چیز است که دیده را جال مـى دهـد و سـود    «: فرمود امام صادق 
  . دارد و زیانى نمى آورد

  . درباره آنها از او پرسیدند
) مخلـوط شـوند  (آویشن و نمک که چون در کنار هم قـرار گیرنـد   «: فرمود

آب را ، وزانندبلغم را مى س، انسداد را مى گشایند، بادها را از دل برون مى رانند
معده را نرمـى  : بوى دهان را خوش مى سازند، به جریان در مى آورند) در بدن(

  . »بوهاى بد را از دهان ببرند و آلت را سفتى مى بخشند، مى دهند

  سرمه کشیدن
ر و تازه مى کند، سرمه کشیدن: امام صادق    . دهان را تَ
دهان را خوش بو مـى کنـد و   ، هنگام شبسرمه کشیدن در : امام صادق 

  . استمرار مى یابد، منفعت آن تا چهل روز
  : مکارم االخالق

و ؛ که دهان را خوش بو مى کنـد ، بر شما باد سرمه«: فرمود امام صادق 
  . »که دیده را جال مى دهد، بر شما باد مسواك

  ؟ چگونه: پرسید) راوى(
؛ جال یابد، دیده، بلغم فرو نشیند و در پى آن ،زیرا چون مسواك زند«: فرمود

  . »خوش بو شود، بلغم برود و دهان، و چون سرمه کشد
آب ، اشک ریزش را مى خشـکاند ، مو را مى رویاند، سرمه: امام صادق 

  . دهان را گوارا مى سازد و دیده را جال مى دهد
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  خضاب کردن
رَدبدبو، حنا کردن: امام صادق  ق را از میان مى ب رَ و بر طـراوت و  ، یى ع

  . بوى دهان را خوش مى سازد و فرزند را نکو مى کند، تازگى چهره مى افزاید

  )وِلَِرم(آب نیم گرم 
پیامبر خدا به هنگام افطار با حلوایى آغاز مى کـرد و بـدان   : امام صادق 
دیگر یا چند دانه خرما و اگر  اگر حلوا نمى یافت با شکرینه اى. روزه مى گشود

معده و جگر را پاك «و : آن گاه مى فرمود. این نیز یافت نمى شد با آب نیم گرم
  . »... دهان را خوش بو مى سازد و دندان ها را تقویت مى کند، مى کند

  آنچه دهان و لثه را استحکام مى بخشد
  سرکه ى شراب

، آن: -از سرکه ى شـراب یـاد شـد     هنگامى که نزد ایشان -امام صادق 
  . جنبندگان شکم را مى کُشد و دهان را استحکام مى دهد

جنبنـدگان شـکم را   ، لثه را تقویت مى کند، سرکه ى شراب: امام صادق 
  . مى کُشد و عقل را نیز نیرو مى بخشد

  پیاز
دهان را خـوش   بوى: چرا که سه ویژگى دارد، پیاز بخورید: امام صادق 

  . و آب و توان آمیزش را افزون مى کند، لثه را نیرو مى بخشد، مى سازد

  آنچه دندان ها را تقویت مى کند
  شانه زدن

  . دندان ها را استحکام مى بخشد، شانه زدن ریش: امام صادق 
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رَد   ، شانه کردن موى سر: امام صادق  زدن  شـانه ، بلغم را از میـان مـى بـ
دندان ها را استحکام مى ، ایمنى از جذام است و شانه زدن موى گونه ها، ابروها
  . دهد

  برخى از عوامل بیمارى هاى دهان و دندان
چرا که وباى دندان هـا  ؛ حذر کن، از مسواك زدن در حمام: امام صادق 

  . را در پى مى آورد

  آنچه براى درمان دندان درد سودمند است
از امـام صـادق   ، از پدرش، به نقل از محمد بن ابى نصر -) (الئمه طب ا
از ناآرامى سر و دندان هایم و از دردى شـدید در چشـم    نزد امام : - 

  . اظهار ناراحتى کردم -تا جایى که صورتم در اثر آن ورم کرده بود  -هایم 
آن را بِفشُـر و آبـش را بگیـر و از ایـن شـکر      . بر تو باد این کاسنى«: فرمود
رزد چرا که درد را تسکین مى دهـد و ضـرر آن   ، بر آن بریز، به مقدار فراوان، طَب

  »را دفع مى کند
ایـن دارو را  ، پـیش از آنکـه بخـوابم   ، من به خانه ى خود رفتم و همان شب

هبود یافته به حمد و منت الهى ب، صبح که شد. ساختم و خوردم و بر آن خوابیدم
  . بودم

  سودمند براى درمان و رفع بوى بد دهان
بوى بد دهـان  ، دیده را جال مى دهد و سرمه، مسواك زدن:: امام صادق 

  . را مى برد
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  اشاره به حکمت نهفته در دستگاه گوارش -دستگاه گوارش 
عـده را  قوسدار اسـت تـا م  ، کبد: -خطاب به طبیب هندى  -امام صادق 

، سنگینى کند و به تمـامى بـر روى آن قـرار گیـرد و آن را بفشُـرد و در نتیجـه      
  . بیرون رود، بخارى که در آن هست

ل بن عمر -امام صادق  در همـه ى انـدام   ! اى مفضّـل : -خطاب به مفضّ
هاى بدن و در این حقیقت بیندیش که چگونه هر کدام از آنها براى هدفى سامان 

جگر را بـراى  ، معده را براى هضم کردن، دهان را براى غذا خوردن: ... اندیافته 
  ... و روده ها براى انتقال آنها، گذرها براى برون شد پس مانده ها، افشُره ساختن

چه کسى معده را درشت و سـخت قـرار داده و آن را بـر گـوارش غـذاهاى      
هضم نرم قرار داده اسـت   و چه کسى جگر را نازك و؟ توانمند ساخته است، دیرْ

تا غذاى ناب و نرم را پذیرا شود و گوارشى که دقیق تر و حسـاس تـر از کـار    
اهمـال و بـه خـود    ، آیا به گمان تو در هیچ کدام از اینها؟ انجام دهد، معده است

بلکه اینهـا همـه تـدبیرى اسـت از سـوى      ! هرگز، نه؟ واگذاشتگى پذیرفته است
هـیچ چیـز   ، پیش از این که آنها را بیافریند، زهاتوانا و آگاه به چی، مدبرى حکیم

  ... و همو لطیف و خبیر است، او را ناتوان نسازد
نـه برآمـده   ، مخرج انسان را در پوشیده ترین جاى بدن او قرار داده، خداوند

بلکه نهفته در جایى بسته پوشیده و پنهـان  ؛ و نه برجسته از عقب، شسته از جلو
و سرین ها با گوشتى که در ؛ سر ران به هم مى رسنداز بدن جایى که در آن دو 

آن هاست بر آن پرده افکنده و آن را مى پوشاند و چـون انسـان را بـه قضـاى     
آن مخرج براى بیرون دادن فضـوالت آمـاده   ، حاجت نیاز افتد و آن سان بنشیند

آفرین بر خدایى که منت هایش پى در پى رسـیده و نعمـت هـایش از    . مى شود
  ! ... ون استشمار بیر



72 

 

آن به گونه اى آفریده شده . تاءمل کن، در آب دهان و سودى که در آن است
که پیوسته در دهان جریان داشته باشد تا حلق و زبـان کوچـک را تَـر بـدارد و     

، واگذاشـته شـوند  ) گونـه (چه این جاى هاى اگـر بـدین   ؛ نگذارد خشک شوند
رطوبتى نبود کـه در  ، اگر در دهان افزون بر این که، نابودى انسان را در بر دارند

. انسان نمى توانست هیچ غذایى را مزه کند و گـواراتر را بیابـد  ، غذاها نفوذ کند
  ... گواهى مى دهد، بر این حقیقت، تجربه

رى در جایى دیگر از ، بدان که رطوبت هوار غذاست و قدرى از این تَ رکب رم
ر مى سازدصفرا نیز جریان مى یابد و این خود تندرستى کا در ، مل انسان را میس

  ... انسان نابود مى شود، حالى که اگر صفرا خشک شود
نیروى جذب کننده که غـذا را  : چهار نیرو وجود دارد، بدان که در بدن انسان

نیروى نگه دارنده که غذا را حبس مـى کنـد تـا    ؛ مى پذیرد و به معده مى رساند
گوارش که غذا را مى پرورد و افشـره  نیروى ؛ اثر خود را در آن بگذارد، طبیعت

و نیروى دفع کننده کـه فضـوالت   ؛ ى آن را بیرون مى کشد و در بدن مى پراکند
نیاز خـود را از آنهـا بـر مـى     ، پس مانده را پس از این که نیروى گوارش کننده

  . بیرون مى راند، گیرد
بـه   در عملکـرد آنهـا و  ، در سامان یافتگى این نیروهاى چهار گانـه در بـدن  

اندازه بودن آنها با نیازى که بدانها هست و هدفى کـه از وجـود شـان هسـت و     
اگـر آن نیـروى   ، بینـدیش ، در تدبیر و حکمتى که در این همه هسـت ، سرانجام

چگونه انسان در جستجوى غذایى که مایـه ى برپـایى جسـم    ، جذب کننده نبود
غذا در درون مى مانـد   چگونه، اگر نیروى نگهدارنده نبود؟ به راه مى افتاد. است

چگونه غذا پخته مى شـد تـا   ، اگر نیروى گوارش نبود؟ تا معده آن را هضم کند
ر مى کنـد  افشره اى که خوراك بدن را تاءمین مى کند و رخنه گاه هاى آن را پ ،
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چگونه فضـوالت کـه   ، و اگر آن نیروى دفع کننده نبود؟ از آن بیرون کشیده شود
  ؟ از بدن رانده و بیرون فرستاده مى شد، یک به یک، هاضمه بر جاى مى گذارد

سـن تقـدیر      نع دقیـق خـود و حاکنون مگر نمى بینى که چگونه خداوند به ص
در   این نیروها را به خدمت بدن انسان و انجام دادن آنچه درسـتى اش  ، خویش

سـراى  ، جسـم انسـان  . برایـت مثـالى مـى آورم   ، در این بـاره ؟ آن است گمارد
ــاهى را ــه در آن  پادش ــد ک ــى مانَ ــدمتگزاران، م ــاى و  ، خ ــبک پ ــانِ س غالم

نیازمنـدیهاى  ، یکـى : سرگماشتگانى هسـتند و کـار سـراى را بـر عهـده دارنـد      
یکـى آنچـه را آمـده    ، خدمتگزاران را فراهم مى آورد و در اختیارشان مى نهـد 

، تحویل مى گیرد و براى فراورده شدن و آماده شدن بـه انبـار مـى سـپرد    ، است
آلـودگى را از  ، و دیگـرى ؛ آن را آماده و پرورده مى سازد و مى پراکنـد دیگرى 

آفریـدگار حکـیم و پروردگـار    ، در این جا نیز. خانه مى پاالید و بیرون مى برد
، آن سراى است خـدمتگزاران ، پیکر انسان. همان پادشاه است، جهان و جهانیان
  . ستندو سرگماشتگان نیز همان چهار نیرو ه، اندام هاى بدن اند

شاید گمان کنى آنچه درباره ى این چهار نیرو و عملکرد آنهـا پـس از بیـان    
بر سـیاق آن  ، اما نه آنچه گفتم؛ زیادت و افزونى است، کلى درباره شان آورده ام

و نه سخن ما در این باره بـه سـان   ، چیزى است که در کتاب هاى پزشکان آمده
نوان چیزهایى که در فـن طبابـت و   چه آنها این آگاهى را به ع؛ سخن آنان است

یادآور شده اند و ما آنها را به عنوان آنچه در درسـتى  ، تندرستى بدان نیاز است
یادآور شـده ایـم هماننـد آن    ، دین و شفاى دل ها از گمراهى بدان نیاز مى افتد

، تدبیر و حکمتى که در کار بدن است و آن را به توصیفى فراگیر و حکایتى آشنا
 .. .باز گفتم
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ل بیندیش که جا به جایى روز و شـب  ، در طلوع و غروب خورشید! اى مفضّ
در حـالى  ، مردم آرام و قرار نداشـتند ، چه اگر غروب نبود؛ ...را سامان مى دهد

، نیازى فراوان اسـت تـا بـدن هایشـان بیاسـاید     ، که آنان را به آرامش و راحتى
و ، برانگیختـه گـردد  به کار گوارش غـذا  ، دستگاه گوارش، حواسشان جمع شود

  . غذا به اندام ها راه بگشاید
باد و آب ، آتش، نور، سپس در آدم: -در روایتى از ایشان  -امام صادق 

و به آتش خـورد و  ، به نور دید و اندیشید و فهمید، انسان. را به جریان انداخت
درون آدمیـزاد   اگر در؛ معده غذا را نرم نمى کرد، اگر در معده آتش نبود. نوشید

و اگـر  ؛ آن آتش بـر نمـى افروخـت   ، بادى نبود که آتش معده را شعله ور سازد
آن آتـش درون  ، درون آدمیزاده آبى نبود که زبانه هاى آتش معده را فرو نشـاند 

  . آدمى را یکسره مى سوزاند

  سالمت دستگاه گوارش
  . رمانیگانه د، معده خانه ى درد است و پرهیز: امام صادق 

  سودمند براى گوارش
  خرما

بهترین خرماى «: - از مردى از امام صادق ، به نقل از ابوعمرو -الکافى 
رنى است، شما خستگى را ، بیمارى نمى زاید، دردها را مى برد و خود؛ خرماى ب

بلغم را از میان مى برد و با هر خرمـایى خـوبى   ، مى زداید و زیانى در بر ندارد
  . »مراه استاى ه

گوارا و سبک مى کند و خسـتگى  ) خرما(« : در روایتى دیگر است که فرمود
رَد و سیر مى کند را مى ب« .  
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  سویق
  . کلّه پاچه را هضم مى کند، )قاووت گندم یا جو(سویق : امام صادق 

  به پشت دراز کشیدن پس از غذا خوردن
بدن را چاق مـى  ، دن پس از غذا خوردنبه پشت دراز کشی: امام صادق 

  . بیرون مى کند) از درون انسان (غذا را گوارا مى سازد و درد را ، کند

  عوامل پاالیش و تقویت معده
  سیب 

  . سیب پاالینده و خوش بو کننده معده است: امام صادق 

  انار
س را با پیه آن بخورید: امام صادق  لَ ا کـه معـده را پـاك مـى     چر؛ انار م

  . کند
از سنگینى اى کـه در قلـبم    -به نقل از حارث بن مغیره -)(طب االئمه 

نـزد امـام صـادق    ، احساس مى کردم و از بدگوارى و سوء هاضمه اى که داشتم
از این انار شیرین میل کن و آن را با پیه اش «: فرمود. اظهار ناراحتى کردم 

غـذا را  ، بدگوارى را درمان مى سـازد ، را که معده را کامال پاك مى کندبخور چ
  . »تسبیح مى گوید، هضم مى کند و در درون بدن

  گالبى
همگـون  ، گالبى معده را مى پاالید و تقویت مى کند و با بِه: امام صادق 

هر کس هـم کـه   . خوردنش روى غذا سودمندتر است تا چاشت ناخورده. است
  . بخورد) بر روى غذا(از آن ، ساس سنگینى مى کنداح
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  بِه
چـرا کـه قلـب    ؛ بر تو باد خوردن بِه شیرین با دانه هـایش : امام صادق 

  . معده را مى پاالید و معده را پاك مى سازد، ضعیف را تقویت مى کند
خشـد و  دل را استحکام مـى ب ، معده را گشایش مى دهد، بِه: امام صادق 

  . مگر آن که بِه نیز خورده است، هیچ پیامبرى را مبعوث نفرمود، خداوند

  باقال
  . چرا که معده را پاك مى کند؛ باقال را با پوستش بخورید: امام صادق 

  حزا
  . براى معده سودمند است، حزا به همراه آب سرد: امام صادق 

زا( مـزه ى  . در فارسى آن را دینارویه مى گویند، گیاهى است شبیه کرفس، ح
  . )تلخى دارد

  موجبات زیان معده
  بدگوارى

کـه  ، مگر تب، )سنگین خوارى است(هر دردى از بدگوارى : امام صادق 
  . به خودى خود به بدن در مى آید

  نوشیدن آب سرد و فقاع در حمام
چـرا کـه   ؛ حـذر کـن  ، در حمام از نوشیدن آب سرد و فقاع: امام صادق 

  . معده را تباه مى کند
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  سودمند براى برخى دردهاى شکم
  گالبى

دل را جال مـى  ) عزوجل(که به اذن خداوند ، گالبى بخورید: امام صادق 
  . دهد و دردهاى درون را تسکین مى بخشد

  برنج و سماق
فرمود بـراى  . شکم درد داشت امام صادق : -به نقل از عمران  -الکافى 

  . آن را خورد و بهبود یافت، آن گاه. سماق بیفزایند، او برنج بپزند و بر آن

  تنقیه کردن
نوعى درمان است گفته اند که شـکم را بـزرگ   ، تنقیه کردن: امام صادق 

  . در حالى که مردان صالحى این کار را انجام داده اند، مى کند

  آرد برنج
ایشـان  . بـودم  نزد امام صادق : -به نقل از محمد بن مروان  -ن المحاس
در حالى که بسیار بر حـال ایشـان   ، شامگاهان. سختى داشت) اسهال(شکم درد 
نزد ایشان بازگشـتم و دیـدم دردى کـه    ، فردا روز. از نزد وى رفتم، نگران بودم

، وز که از تو جـدا شـدم  شامگاه دیر! فدایت شوم: گفتم. فرو نشسته است، داشته
  ! ؟آن چنان بیمار بودى

. خشک کردنـد و آسـیاب کردنـد   ، شستند، گفتم قدرى برنج آوردند«: فرمود
  . »بند آمد، و شکمم) و خوردم(ساختم ) سفوفى(سپس از آن دارویى 

 نـزد امـام صـادق    ، از شـکم درد : -به نقل از خالد بن نجـیح   -الکافى 
، آن را بشوى و در سـایه ، قدرى برنج بگیر«: به من فرمود. ماظهار ناراحتى کرد

به اندازه یک کف دسـت  ، سپس آن را آسیاب کن و در هر صبحگاه. خشک کن
  . »از آن بردار
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آن را در آبى به وزن یـک اوقیـه   «: اسحاق جریرى بدین حدیث افزوده است
  . »بجوشان و آن گاه بخور

م و در ابن بیمـارى بـه شـکم درد گرفتـار     سخت بیمار شد: امام صادق 
گفتم که قدرى بـرنج در آب جوشـاندند و از آن آشـى    . آمدم و تنم تحلیل رفت

  . تنم به من برگشت) نیروى(پس . از آن استفاده مى کردم، ساخته شد و من

  نان برنج
چـرا کـه هـیچ    ، نان برنج بدهید، به کسى که شکم درد دارد: امام صادق 

معـده را پـاك   ، آن. سودمندتر از آن به شکم چنین بیمارى در نیامده است، چیز
  . مى کند و درد را به کلى از بدن بیرون مى کشد

  آرد گاورس 
، در مدینه بیمار شدم و به اسـهال : -به نقل از عبدالرحمان بن کثیر  -الکافى 
ـ    امام صادق . گرفتار آمدم را فرمـود کـه آرد   برایم گاورس نسـخه کـرد و م

این کار را کـردم و اسـهالم متوقـف شـد و     . گاورس بگیرم و با آب زیره بخورم
  . بهبود یافتم

  مفید براى درمان بواسیر
دربـاره ى تـره    از امـام صـادق    -به نقل از فرات بن اَحنَـف   -الکافى 
ى بد دهـان  بو: چهار ویژگى است، چرا که در آن؛ آن را بخور«: فرمود. پرسیدند

و ، بواسیر را ریشه کـن مـى کنـد   ؛ مى راند) از بدن(بادها را ؛ را خوش مى سازد
  . »مایه ى ایمنى از جذام است، آن مداومت ورزد) خوردن(براى کسى که بر 

  زردك 
مایه ى ایمنى از قولنج و بواسیر و توان نزدیکـى را  ، زردك: امام صادق 
  . تقویت مى کند
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  برنج
روده هـا را فـراخ مـى کنـد و     ! خوب خوراکى است، برنج: صادق امام 

ما بر مردم عراق غبطـه مـى خـوریم کـه بـرنج و      . بواسیر را ریشه کن مى سازد
روده ها را فراخ مى کنند و بواسیر را ریشه کن ، این دو. خرما خرك مى خورند

  . مى سازند

  سنجد
معده را پاك مـى سـازد و   ، ا را گرم مى کندکلیه ه... سنجد: امام صادق 

  . مایه ى ایمنى از بواسیر و تنگدستى است

  طهارت گرفتن با آب سرد
  . بواسیر را از میان مى برد، طهارت گرفتن با آب سرد: امام صادق 

  )رگزنى(فصد 
د کبـد  از در نزد امام صادق : -به نقل از محسن وشّاء  -مکارم االخالق 
همچنین . رگزنى را خواست و او پاى مرا رگ زد امام . اظهار ناراحتى کردم

  . »آبِ زیره کوهى بنوشید، براى درد پهلو«: فرمود

  سیاه دانه
نـزد  ، ذریـح محـاربى  : -به نقل از عبدالرحمان بن جهم  -) (طب االئمه 

ر مى کند اظهار کرد که شکم امام صادق  رغُ آیا درد هم «: امام پرسید. وى غُ
  . آرى: گفت» ؟ دارى

  »؟ بهره نمى جویى، چرا براى درمان آن از سیاه دانه و عسل«: فرمود

  سرکه ى شراب 
  . جنبندگان شکم را مى کُشد، سرکه ى شراب: امام صادق 
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  خرما خوردن پیش از خواب 
خرما ، هفت خرماى عجوه بخورد، هنگام خوابهر کس به : امام صادق 

  . کرم هاى شکم او را مى کشد

  آب درمانى
. با حلوا افطار مى کـرد ، به هنگام روزه گشودن، پیامبر خدا: امام صادق 
بـا آب  ، و اگر آن نیز نبود، با شکرینه اى دیگر یا چند دانه خرما، اگر حلوا نبود

، دهان را خوشـبو مـى کنـد   ، کبد را تمیز مى کند آب معده و«: مى فرمود. خالى
، چشم را قوت مى دهد و دیده را جال مـى بخشـد  ، دندان ها را محکم مى سازد
رگ هاى برآشفته و تلخه ى تحریک شده را فرو ، گناهان را از انسان مى شوید

و سردرد را نیز ، حرارت را از معده بر مى دارد، بلغم را از بین مى برد، مى نشاند
  . »از میان مى برد

  سودمند براى درمان بى اشتهایى
  پنیر

، دهان را تَـر و تـازه مـى کنـد    ! چه نیکو لقمه اى است پنیر: امام صادق 
و براى غذاى بعـد  . غذاى پیشین را هضم مى کند، بوى دهان را خوش مى سازد

  . اشتها را باز مى کند

  حوك 
بدانید که در آن هشت ویژگـى  . یامبران استسبزى پ، حوك: امام صادق 

آروغ را خوشبو ، گرفتگى عروق و مجارى را مى گشاید، هضم کنند است: است
) بـدن (اشـتها آور اسـت و درد را از   ، دهان را بوى خوش مى بخشـد ، مى سازد
  . مى کشد، بیرون



81 

 

  نشانه هاى بیمارى هاى خون
جوشى کـه از انـدام   : شانه داردسه ن، خون و جوش آمدنش: امام صادق 

  . خارش و حرکت جنبندگان، بر آید

  سودمند براى درمان بیمارى هاى خون
، مـى آمـد    هنگامى که خون کسى از خدمتگزارانش جوش : امام صادق 

خـون را آرام    چرا که جوشـش  ؛ قدرى سویق عدس بخور -: به وى مى فرمود
  . شاندمى کند و حرارت بدن را فرو مى ن

  . چرا که خون را تصفیه مى کند؛ بر شما باد کاهو: امام صادق 

  خوردن انار پس از حجامت 
بـودم کـه    نـزد امـام صـادق    : -به نقل از زید شحام  -مکارم االخالق 

ابزارهـاى حجامـت خـود را بشـوى و     «: حجامتگرى را طلبید پس به او فرمود
  ». بیاویز

انـار دیگـرى   ، چون حجامت را بـه پایـان بـرد   . ارى طلبید و خوردآن گاه ان
  ». این صفرا را فرو مى نشاند«: طلبید و خورد و فرمود

  آنچه خون تازه تولید مى کند
  باقال -الف 

، استخوان هاى ساق را تراکم درونى مى دهـد ، خوردن باقال: امام صادق 
  . ه تولید مى کندتوان مغز را افزون مى سازد و خون تاز

  سودمند براى درمان درد طحال
نـزد او از درد  ، مردى از دوستان وى: درباره امام باقر : امام صادق 

در حالى که پیش تر هر درمانى را براى ایـن درد بـه   ، طحال اظهار ناراحتى کرد
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کـه در آسـتانه ى    اما هر روز بر درد وى افزوده مى شد تا جـایى ، کار بسته بود
  . مرگ قرار گرفته بود

قـدرى تَـره بخـر و آن را در    ، با سکه اى نقـره «: به او فرمود امام باقر (
کامال بجوشان و هر کس را که چنین دردى دارد سـه روز از ایـن   ، روغن عربى

  ». چرا که اگر چنین کند به خواست خداوند بهبود خواهد یافت؛ بخوران

  ن به بدنمالیدن روغ
  خواص چرب کردن پوست  -الف 

  . روغن بدى را از میان مى برد: امام صادق 

  چرب کردن با روغن بنفشه -ب 
  . مهتر همه ى روغنهاى شماست، بنفشه: امام صادق 
حکایت ما در میان مـردم  ، حکایت بنفشه در میان روغن ها: امام صادق 

  . است
برترى بنفشه بر دیگر روغن ها به سـان برتـرى اسـالم بـر     : صادق امام 

  . درد را از سر و چشمان مى برد! خوب روغنى است، بنفشه. دیگر ادیان است

  استفاده از روغن بان -ج 
  ! خوب روغنى است روغن بان: امام صادق 
اما مـن  ! وب روغنى است بانچه خ. بان روغن مردانه است: امام صادق 

لوق خوشم مى آید   . از خَ

  استفاده از خیرى -د 
: -از روغن بنفشه نام بـرد و آن را سـتود و سـپس فرمـود     : امام صادق 

  . نرم و لطیف است، خیرى
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  استفاده از خطمى
  . مایه ى شادابى است، شستن سر با خطمى: امام صادق 
و شستن سر با خطمى در حمام : ... شادابى در ده چیز است: امام صادق 

  . و غیر آن

  خضاب کردن
مایـه ى ایمنـى از جـذام و    ، حنا کردن در پى نوره کشـیدن : امام صادق 
  . پیسى است

  آغاز کردن غذا با نمک
جـذام و  که ایمنـى از  ... نان و نمک: بر شما باد آن دو سفید: امام صادق 
  . در نمک است، پیسى و دیوانگى

  نوشیدن سویق با روغن زیتون
، که با روغـن زیتـون فـراهم آمـده باشـد     ) سویقى(نوشیدن : امام صادق 

پوست را نازك مى کند و ، استخوان را استحکام مى بخشد، گوشت را مى رویاند
  . بر توان جنسى مى افزاید

  سنجد
هسته اش اسـتخوان را  ، گوشتش گوشت مى رویاند، سنجد: امام صادق 
رگ جذام را به کلى از میـان مـى   ... پوستش پوست را مى پرورد، رشد مى دهد

  . برد

  گیاه انیسون و گردو
سـودمند اسـت و هـیچ    ، چهار چیز چشم را جال مـى دهـد  : امام صادق 
  . زیانى ندارد
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و ، وقتـى بـاهم باشـند   ، آویشن و نمک« :فرمود. درباره آنها از امام پرسیدند
  ». وقتى با هم باشند، انیسون و گردو

؟ به چه کار مـى آینـد  ، این چهار چیز وقتى با هم باشند: به آن حضرت گفتند
بـاد را دور مـى کننـد و رنـگ     ، بواسیر را مى سوزانند، نانخواه و گردو«: فرمود

  »... پوست را زیبا مى سازند

  پیاز
پشت را قـوى مـى سـازد و    ، دهان را خوشبو مى کند، پیاز: امام صادق 

  . پوست را نرمى مى دهد

  گیاه سنا
هر   ارزش ، اگر مردم مى دانستند گیاه سنا چه خواصى دارد: امام صادق 

مایـه  ، بدانید که این گیـاه ! هان. مثقال آن را به اندازه دو مثقال طال مى رساندند
کایمنى یافتن از  هبایـد آن را بـا   . فلـج و لقـوه اسـت   ، دیوانگى، جذام، پیسى، ب

زرد و ، همراه با مقـدارى برابـر از هلیلـه ى کـابلى    ، کشمش سرخ و بدون هسته
مصرف کرد و هنگامى که بـه بسـتر   ، به اندازه سه درهم، سیاه و به صورت ناشتا
  . وهاستمهتر همه ى دار، که این، همین اندازه مصرف کن، خواب مى روى نیز
  : مکارم االخالق
، )کهیـر (روایت شده که مردى در حضور ایشان از خارش  از امام صادق 
در فاصـله ى میـان   ، سه بار در هر دو پا«: فرمود امام . اظهار ناراحتى کرد

  . »حجامت کن، پِى پا و استخوان قوزك
  . ز میان رفتاین کار را انجام داد و خارش بدن وى ا، آن مرد

  . مردى دیگر نیز اظهار ناراحتى کرد
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سه بار حجامت کن که ) یکى از پاها یا هر دو پا(در پىِ پا «: فرمود امام 
  . »بهبود یابى، به خواست خداوند

  تاءثیر برخى از ذکرها در بهداشت پوست
کسـى سـخن   هر کس پیش از نماز صبح و پیش از آنکه با : امام صادق 

بسم اهللا الرحمن الرحیم ال حول و ال قوة اال بـاهللا العلـى   : هفت بار بگوید، بگوید
را پـس از  ) ذکر(و هر کس این ، هفتاد گونه بال را از او دور کند، العظیم خداوند

هفتاد گونه بال را ، بر زبان آورد، نماز مغرب و پیش از آنکه با کسى سخن بگوید
  . از او دور کند، پیسى استکه کمترین آنها جذام و 

  عوامل بیمارى هاى پوستى
  به جوش آمدن خون

جوشى که از اندام بر : خون و جوش آمدنش سه نشانه دارد: امام صادق 
  . )مورمور شدن بدن(و حرکت جنبندگان ) کهیر(خارش ، آید

  عوامل ابتال به جذام
  خوردن تره تیزك به هنگام شب 

رگ جذام به بینى او ، تره تیزك بخورد، هر کس شب هنگام: امام صادق 
  . خون دماغ شود، حمله کند چون شب بخوابد

  خوردن شلغم
ایـن  . هیچ کس نیست که در او ریشـه اى از جـذام نباشـد   : امام صادق 

  . شلغم بسوزانید) خوردن(ریشه را با 

  خوردن چغندر
  . ندر در برابر جذام ایمنى مى دهدخوردن چغ: امام صادق 
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بدان سـبب کـه   ، جذام را از میان یهودیان برداشت، خداوند: امام صادق 
  . چغندر مى خوردند و رگ ها را بیرون کشیدند

  خوردن حوك 
و امـان انسـان از   ... سبزى پیـامبران اسـت  ) بادروج(حوك : امام صادق 
همه ى بیمارى ها را فرو مـى  ، انسان جاى مى گیرد چون در درون. جذام است

  . نشاند

  خوردن هزار اسپند
امـا هـزار   : -در پاسخ پرسشى درباره هزار اسپند و کُنـدر  : امام صادق 

هیچ ریشه اى از آن در زمین فرو نمـى رود و هـیچ شـاخه اى از آن بـه     ، اسپند
ه اى را بـر آن گمـارد تـا آن    فرشـت ، خداونـد  -مگر این ، آسمان بلند نمى شود

شیطان نیز از خانه اى که در . هنگام که خشک شود با به سرنوشتى دیگر در آید
شفاى هفتاد بیمارى اسـت  ، و آن، هفتاد خانه دور مى شود، آن هزار اسپند است

  . پس مبادا که آن را از دست بدهید. که کمترین آنها جذام است

  تاءثیر زکام در پیشگیرى از جذام
هـیچ  «: زکام را درمان نمى کـرد و مـى فرمـود   ، پیامبر خدا: امام صادق 

ایـن رگ را  ، اما چون زکام به او رسد؛ کس نیست که رگى از جذام در او نباشد
  . »مى زداید

مایـه ایمنـى از   ، گرفتن سبیل و ناخن ها از جمعه تا جمعـه : امام صادق 
  . جذام است
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  پیسى عوامل ابتال به
  مالیدن سفال بر بدن در حمام

. چرا که چربى کلیه ها را ذوب مى کند؛ تکیه نزن، در حمام: امام صادق 
را بـه تـن   ) سـنگ پـا  (سفال . چرا که مو را باریک مى کند؛ شانه مزن، در حمام
چـرا کـه آب روى را   ؛ لُنگ را نیز بر خود مکش. چرا که پیسى مى آورد؛ ممال

  . مى برد

  پیشگیرى از پیسى
  استفاده از خطمى -الف 

مایه ى ایمنى از پیسى و ، شستن سر با خَطمى در هر جمعه: امام صادق 
  . دیوانگى است

  خوردن بادمجان -ب 
زیرا شفایى است که ؛ بورانى) بادنجان(/بر شما باد بادنجان : امام صادق 

  . چنین است، م که به روغن زیتون سرخ شودبادنجانى ه. از پیسى ایمنى مى دهد

  سودمند براى درمان پیسى
  خوردن گوشت گاو با چغندر -الف 

آب گوشت چغندر با گوشت گاو سـفیدى را از میـان مـى    : امام صادق 
  . برد

  آب گوشت گاو -ب 
  . پیسى را از میان مى برد، آب گوشت گاو: امام صادق 
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  سویق -ج 
سـفیدى و پیسـى را از   ، )قاووت گندم و جو(سویق خشک : م صادق اما

  . میان مى برد

  سودمند براى درمان ترك پوست
رَك پوست دست و پاى خـود  : -به نقل از عمر بن اُذَینَه  -الکافى  مردى از تَ

و یک  پنبه اى بردار«: امام به او فرمود. اظهار ناراحتى کرد نزد امام صادق 
  . »گیاه بان در میان آن قرار ده و آن را در ناف خود کن

گیاه بان را در میان پنبه اى بپیچـد و آن  ! فدایت شوم: اسحاق بن عمار گفت
  ؟ را در ناف خود قرار دهد

و (کـه بـزرگ اسـت    ، بان را در ناف خـود بریـز  ! اما تو اى اسحاق«: فرمود
  . »)گنجایش دارد

آن مرد را دیدم و به مـن گفـت کـه آن    ، از آن ماجرا پس: ابن اذینه مى گوید
  . کار را یک بار انجام داده و ناراحتى او از میان رفته است

  سودمند براى درمان کک و مک صورت
کَـک و  ، هر کس بر نخستین لقمه ى غذاى خود نمک بپاشد: امام صادق 

  . مک صورت او از میان مى رود

  )شوره سر( مفید براى درمان سبوسه
برکنار ماندن ، مایه ى ایمنى از سردرد، شستن سر با خطمى: امام صادق 

  . و پاکیزگى سر از سبوسه است، از فقر

  سودمند براى درمان بدبویى عرق
بر طراوت صورت مى . بوى بد عرق را از میان مى برد، حنا: امام صادق 

  . و فرزند را نیکو مى سازد دهان را خوش بو مى کند، افزاید
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  اشاره به حکمت نهفته در مو
در گفتگو با امـام  ، از مفضل بن عمر، به نقل از محمد بن سنان -بحاراالنوار 

امـام   -: )در بیان نعمتهایى که خداوند متعال به انسان بخشیده است( صادق 
  ه حسن تدبیرى در آفـرینش  در این بنگر و تامل کن که چ«: فرمود صادق 

از آن رو که آنها از چیزهایى اند که بلند مى شوند و زیـاد  . موها و ناخن هاست
  فاقـد حـس   ، به گونه اى که نیاز هست پیوسته از آنهـا کاسـته شـود   ، مى شوند

در حالى که اگر ؛ تا انسان از کوتاه کردن آنها احساس درد نکند، آفریده شده اند
زهایى بودند که حس داشتند انسان در کوتاه کردن و چیدن آنها مو و ناخن از چی

یا این که آنها را واگـذارد تـا بلنـد شـود و بـر او      ، میان دو ناخوشایند مى ماند
سنگینى کنند و یا آن که با تحمل درد و رنجى که او را مى آزارد آنهـا را کوتـاه   

  ». کند
ى آفریده نشده اند که زیاد و چرا اصوال اینها به گونه ا: گفتم: مفضل مى گوید

  ؟ بلند نشوند تا انسان به کوتاه کردن آنها نیازمند نگردد
خداوند را در این باره بر بنده نعمتهایى است که آنها را نمى شناسـد  «: فرمود

بدان که دردها و بیماریهاى بدن همراه بـا درآمـدن   . تا او را بر آنها سپاس گوید
از . از بدن بیـرون مـى رونـد   ، اخن ها از انگشتانموها از بستر خود و درآمدن ن
سرتراشیدن و کوتاه کـردن نـاخن در هـر هفتـه     ، همین رو انسان به نوره کشیدن

فرمان یافته تا موها رشد شتابان ترى یابند و با درآمدن آنها دردها و بیمارى ها 
دنشـان  سرگردان مى مانند و در آم، اما هنگامى که بلند شوند. از تن بیرون بروند

مایه هاى دردها و بیمارى ها در بدن حبس شوند ، کاهش مى یابد و بدین سبب
موها از جاهـایى کـه بـه    ، افزون بر این. و دردها و بیمارى هایى را پدید آورند

باز داشته شـده  ، مى آورد  انسان زیان مى رسانند و تباهى و ضرر براى او پیش 
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اگـر در دهـان مـى    ! ؟را نابینا نمى کردآیا دیده ، اگر مو در چشم مى رویید. اند
اگـر در  ! ؟ناگوار نمى سـاخت ، آیا خوردنى ها و نوشیدنى ها را بر انسان، رویید

آیا مانع لمس صحیح توسط انسان و مانع از برخـى دیگـر   ، کف دست مى رویید
آیا لذت آمیزش ، و اگر در شرمگاه زن یا بر آلت مرد مى رویید! ؟کارها نمى شد

مو ، پس بنگر که چگونه به واسطه ى مصلحتى که بوده! ؟تباه نمى کردرا بر آنها 
  . بر این جاها نروییده است
درنـدگان  ، بلکه آن را در چارپایان، ویژه انسان نیست، دیگر آن که این پدیده

مى بینى که تن آنها به مو شکوهى یافتـه  . و دیگر جانوران پستاندار نیز مى یابى
تامل کن کـه  ، در آفرینش. تهى از موست، ه همان علتعینا ب، و جاهاى یاد شده

چگونه از نقطه هاى خطا و زیان دورى مى گزیند و درستى و سودمندى را مـى  
  . آورد

آنگاه کـه کوشـیده انـد عیبـى در کـار      ، و طوایف همانندشان) مانویان(منانیه 
نـد کـه   خُرده گرفتـه انـد و ندانسـته ا   ، بر موهاى عانه و زیر بغل، آفرینش بیابند

آن سـان  ، رویش این موها از رطوبتى است که بدین مواضع مى ریزد و در نتیجه
از دیگـر  ، مگر نمى بینى کـه ایـن مواضـع   . که در هر نقطه آبگیر علف مى روید

  ؟ آماده تر است، جاها پوشیده تر و براى پذیرش این زیاده
ایـن بـدن    از هزینه ها و تکالیف) موى عانه و زیربغل(دیگر آن که این موى 

زیرا اهتمـام انسـان بـه تمیـز     ؛ بدان واسطه که در میان آنها مصلحتى است، است
از چیزهـایى اسـت کـه غـرور     ، کردن بدن و گرفتن موهایى که بر آن مى رویـد 

و وى را از بخشى از سرمسـتى و  ، او را از ستم باز مى دارد، انسان را مى شکند
  . دمى رهان، بطالتى که از بیکارى حاصل مى آید
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  حفظ گرماى بدن
مو بـر بـاالى سـر    : -در تبیین علت روئیدن مو بر روى سر: امام صادق 

سـر  (روغن ها به مغز برساند و با سـر خـود   ، قرار داده شده است تا با بن خود
  . دفع کند، بخار را از مغز خارج کند و گرما و سرمایى را که بدان مى رسد) موها

  پیشگیرى از جذام
گشادى گریبان و روئیدن مـو در بینـى مایـه ى ایمنـى از     «: صادق  امام

  . »جذام است
پیراهن مرا تنها ( (: مگر نشنیده اى سخن شاعر را که مى گوید«: سپس فرمود

  »؟ گشاده گریبان و گشاده آستین مى بینى

  بهداشت مو
در ایـن بـاره    از امـام صـادق   : -به نقل از ابوالعبـاس بقبـاق    -الکافى 

آیا میان موها فرق باز کند یا آنها ، پرسیدم که اگر مردى موى فراوان داشته باشد
  ؟ را واگذارد
  )). فرق باز کند( (: فرمود

سمه  کَتَم(خضاب کردن با و و(  
دربـاره خضـاب    از امام صادق : -به نقل از ابوشیبه ى اسدى  -الکافى 

  . کردن موها پرسیدم
بـه حنـا و    -که درود خدا بـر آنهـا بـاد     -) باقر(حسین و ابوجعفر «: رمودف

  . »وسمه خضاب مى کردند
. درباره خضـاب مـو پرسـیدم    از امام صادق : به نقل از حلبى -الکافى 

  ».خضاب مى کرده اند، به وسمه، حسین بن على و ابوجعفر، پیامبر خدا«: فرمود
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  شانه کردن مو
  . از بلغم مى کاهد، شانه کردن فراوان: امام صادق 

  : مکارم االخالق
شـانه زدن  . بلغم را از میان مى برد، شانه کردن سر« : فرمود امام صادق 

خسـاره   ، مایه ى ایمنـى از جـذام اسـت   ، ابروها دنـدان هـا را   ، و شـانه کـردن ر
  ». استحکام مى بخشد

  . پرسیدند درباره تراشیدن سر، از ایشان
  ». خوب است«: فرمود

چـرب کـردن   ، دشمن را درهم مى شـکند ، جامه ى پاکیزه«: امام صادق 
  ». وبا را دور مى کند، سختى را از میان مى برد و شانه کردن سر، پوست

  ؟ وبا چیست: راوى گوید که پرسیدم
  ». دندان ها را استحکام مى بخشد، شانه کردن ریش. تب«: فرمود

  . چرا که وباى مو مى آورد، از شانه کردن در حمام بپرهیز: امام صادق 

  کوتاه کردن مو
موى «: به من فرمود امام صادق : -به نقل از اسحاق بن عمار  -الکافى 

گردنت ستبر ، کم شود، خود را از ته بزن تا آلودگى اش و جنبندگان و چرك آن
  ». و تنت راحت شود«: و در روایت دیگرى است» . یابدگردد و دیده ات جال 

دربـاره بلنـد کـردن    : گفـتم  به امام صادق : به نقل از ابن سنان -الکافى 
  ؟ موها چه مى فرمایى

  . یعنى کوتاه مى کردند، »موهاى خود را مى زدند، یاران محمد«: فرمود
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  تراشیدن موها
بـه امـام صـادق    : -از امام صـادق  ، به نقل از اسحاق بن عمار -الکافى 
گاه موهاى پشت گردنم زیاد مى شود و به سـختى مـرا   ! فدایت شوم: گفتم 

) موهـاى (آیا نمى دانى که تراشیدن ! اى اسحاق«: مرا فرمود. اندوهگین مى کند
  »؟ پشت گردن اندوه را از میان مى برد

آن گـاه  : -)واذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمـات (آیه ى در تفسیر : امام صادق 
آزمود و وى ایـن آزمـون   ، اسماعیل، که خداوند او را به رؤ یاى ذبح نیاى عرب

را به درستى پشت سر نهاد و تسلیم فرمان خدا شد و آهنگ انجام دادن خواسته 
چون خداوند به پاداش صدق و راستى و عمل او برایش چنین مقـرر  ، ى او کرد

آیین حنفى را کـه همـان   » . امام قرار مى دهم، من تو را براى مردم«ت که ساخ
پـنج مـورد از آن   : این طهارت ده چیز است. بر او فرستاد، پاکى و طهارت است

: عبارتنـد از ، اما آن پنج مورد که در سر اسـت . و پنج مورد دیگر در تن، در سر
آن . زدن و خالل کردن مسواك، کوتاه کردن موها، واگذاردن ریش، گرفتن سبیل

کوتاه ، ختنه کردن، تراشیدن موهاى بدن: پنج مورد که در تن است نیز عبارتند از
همـان آیـین حنیـف    ، این، غسل جنابت و طهارت گرفتن با آب، کردن ناخن ها

نسخ خواهد ، پاکى است که ابراهیم آورد و نه نسخ شده است و نه تا روز قیامت
پیـروى  ، از آیـین حنیـف ابـراهیم   «: است که فرمود این معناى کالم خداوند. شد
  ».کن

  : کتاب من ال یحضره الفقیه
. موى زیر بغل خود را در حمام نوره مى کشـید و مـى زدود   امام صادق 

شانه ها را ضعیف مى کند و بینـایى  ، از ریشه کندن موهاى زیر بغل«: مى فرمود
  ». را سست و کم قدرت مى سازد
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، در مدینه بودیم که میان من و زراره: به نقل از عبداهللا بن ابى یعفور -الکافى 
تراشـیدن آنهـا   : من گفـتم . بحث پیش آمد، بر تراشیدن یا کندن موهاى زیر بغل

اجـازه   آنگـاه از امـام صـادق    . کندن آنها بهتر است: زراره گفت. بهتر است
یى مى کرد و موهاى زیر بغل خـود  موزدا، در حالى که در حمام. دیدار خواستم
  ؟ است  تو را بس : به زراره گفتم. به ما اجازه دیدار داد، را زدوده بود

شاید این کار را به جهتى انجام داده است که انجام دادنش براى من ، نه: گفت
  »؟درباره چه گفتگو مى کنید«: پرسید پس امام . درست نیست، از آن جهت
با من مخالفـت کـرده   ، راره در مورد کندن یا تراشیدن موهاى زیر بغلز: گفتم
من گفته ام که تراشیدن و زدودن آنها بهتر اسـت و زراره گفتـه اسـت کـه     . است

  . کندن آنها بهتر است
تراشیدن آنهـا از  . تو به سنت راه یافته اى و زراره بدان نرسیده است«: فرمود

  . »از تراشیدن نیز بهتر، )نوره و همانند آنبه (کندن شان بهتر است و زدودن 
  ». موزدایى کنید«: سپس به ما فرمود

  . سه روز پیش این کار را انجام داده ایم: گفتیم
  ». خود نوعى طهارت است، چرا که موزدایى، دوباره انجام دهید: فرمود

ا قطـع  ام، اشکال ندارد، قطع کردن و کندن تار موهاى سفید: امام صادق 
  . کردن آنها از کندن شان بهتر است

  گرفتن سبیل
نـزد  (: -از راوى که خود از وى نام برده است ، به نقل از ابن فضّال -الکافى 

  . از کوتاه کردن سبیل سخن به میان آوردیم) امام صادق 
 نوعى پیشگیرى از بیمارى و عمل بـه سـنت پیـامبر    ، این عمل«: فرمود

  ». است
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  به کار گرفتن نوره براى زدودن موهاى بدن
هار و زیـر سـرین را نـوره    ، پیامبر خدا در هر جمعه: امام صادق  موى ز

  . مى کشید
و با نوره در هر پانزده ، زدودن موها با تیغ در هر هفت روز: امام صادق 

  . روز پسندیده است
ت در مورد نوره: امام صادق  آن است که هـر پـانزده روز یـک بـار     ، سنّ

اگر بیست روز بر تو گذشت و این کار را انجام ندادى و هـیچ چیـز   . انجام شود
  . به حساب خداوند قرض کن، هم براى خرید آن نداشتى

به  روزى با امام صادق : -به نقل از عبدالرحمن بن ابى عبداهللا  -الکافى 
  ». موزدایى کن! اى عبدالرحمن«: به من فرمود. رفتمحمام 
  . چند روز پیش موهاى خود را زدوده ام: گفتم
  . »چرا که این یک طهارت است، موزدایى کن«: فرمود

از ده بار در زمستان بهتـر  ، یک بار نوره کشیدن در تابستان: امام صادق 
  . است

  سودمند براى درمان کم مویى
دیده را تیزى مى بخشد و انسان را ، مو بر مى رویاند، سرمه:  امام صادق

  . بر طوالنى ساختن سجده یارى مى رساند
ثمد: امام صادق  مو مى رویاند و اشک ، چشم را جال مى دهد، سرمه ى ا

رد را مى ب .  
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  ناخن
ل بن عمر: امام صادق  ل: خطاب به مفضّ کـه    ر ایـن بینـدیش   د! اى مفضّ

جـز بـراى آن کـه از انگشـت     . چرا ناخن ها در سر انگشت ها واقع شـده انـد  
  . محافظت کنند و در انجام دادن کارها یارى دهند

  کوتاه کردن ناخن
پوشیده ترین و پنهان ترین جایى کـه شـیطان بـراى چیـره     : امام صادق 

  . ر ناخن ها جاى گیرداین است که در زی، شدن بر آدمیزاد مى یابد
  . کوتاه کردن ناخن ها از سنت است: امام صادق 
عانـه  ) مـوى (گرفتن سبیل و تراشیدن ، کوتاه کردن ناخن ها: امام صادق 

  . از سنت است، در احرام

  کوتاه کردن ناخن در روز جمعه
مایه ى ایمنى از ، جمعه گرفتن سبیل و ناخن ها از جمعه تا: امام صادق 

  . جذام است
و ، اندکى از سبیل و ناخن هاى خود را بگیـر ، در هر جمعه: امام صادق 

تـا دیـوانگى و جـذام و    ، جـاى آن را بسـاى  ، اگر هم چیزى وجود نداشته باشد
  . پیسى به تو نرسد

  دفن ناخن هاى گرفته شده
چه ، گر زمین را محل اجتماع نگردانیدیمم(در تفسیر آیه ى : امام صادق 
  . مقصود به خاك سپردن مو و ناخن است: -) ؟ چه براى مردگان، براى زندگان

آنچـه را گرفتـه   ، چون ناخن و موى خود را مى گیـرد ، مرد: امام صادق 
  . است) مستحب(سنت ، و این کار، به خاك بسپارد، است
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  نهفته در استخوان هااشاره به حکمت  -استخوان ها 
به سمت عقـب  ، تا خوردنِ زانو: -خطاب به طبیب هندى  - امام صادق 

چرا که انسان به سمت جلو راه مـى رود و حرکـات او بـا    ، قرار داده شده است
مـى  ) بـر زمـین  (انسان در هنگام راه رفـتن  ، اما اگر این نبود، تعادل همراه است

  . افتاد
چون به تمامى سطح ، زیرا هر چیز؛ اى قرار داده شده استگودى ، در کف پا

اگر بـر لبـه اش بـر    . به اندازه سنگ آسیاب سنگین مى شود، بر زمین قرار گیرد
د) از جاى خویش(یک کودك هم مى تواند آن را ، روى زمین باشد اگر هم . برانَ

، حتـى بـر یـک مـرد    ، جابه جا کـردن آن ، که چیزى به روى بر زمین قرار گیرد
  . سنگین مى آید
ل بن عمر : امام صادق  بنگـر کـه چگونـه    ! اى مفضّـل : -خطاب به مفضّ

برترى و مهتـرى داده  ، انسان در خلقتش ویژگى هایى یافته است تا بر چارپایان
او به گونه اى آفریده شده است که راست مى ایستد و راست مى نشیند تـا  . شود

وى چیزها قرار گیرد و بتواند با آنها در آویزد و کارى رویار، با دستان و اندام ها
نمى توانسـت  ، صورت به سوى زمین داشت، اگر او به سانِ چارپایان. انجام دهد

  .... هیچ یک از کارها را انجام دهد
جز براى آن که ، این گوشت را حمل مى کند، چرا انسان بر ران و سرین خود

آن سان ، احساس درد نکند، از نشستن بر آن زمین نگه دارد تا) درشتى(او را از 
که چون انسان نحیف و کم گوشت بنشیند و میان او و زمین حائلى نباشد کـه او  

 ... ؟ احساس درد کند، نگه دارد، را از درشتى زمین

. اندیشه کن، در ساختار بدن جانوران و سامان یافتن آنان بر وضعى که دارند
نه خم مى شدند ، و اگر چنین بودند؛ یده شده اندسخت آفر، آنها نه به سانِ سنگ
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آنهـا بسـیار نـرم و    ، همچنین. و نه مى توانستند به انجام دادن کارى دست بزنند
کا  سست آفریده نشده اند که نتوانند سنگینى خود را حمل کنند و نه به خویش اتّ

نیـز  آنها از گوشتى نرم آفریده شده اند که خم مـى شـود و در درون آن   . ورزند
استخوانهایى سخت است و عصب و رگ آن را نگه مى دارد و اینها همـه را بـه   

بر روى همه ى اینها غالفى از . یکدیگر پیوند مى زند و در کنار هم نگه مى دارد
  . پوست قرار گرفته است که همه ى بدن را در بر مى گیرد

حکایت این تندیس هاست کـه از چـوب سـاخته و در آن هـا     ، حکایت بدن
به هم بسته مى شود و آن گـاه  ، پارچه اى بر اطراف چوب پیچیده و به کمک نخ

پارچه ها ، چوب ها به منزله ى استخوان. الیه اى از صمغ نیز آنها را مى پوشاند
ها به منزله عصب و رگ و آن الیه نیز به منزله ى پوست  و نخ ، به منزله گوشت

بـه خـودى خـود و بـدون     ، متحرّكاگر این احتمال روا باشد که جانوران . است
چنین چیزى درباره این تندیس هاى بـى جـان نیـز    ، پدید آمده باشند، آفریدگار

سزامندتر آن است ، روا نباشد  اما اگر این احتمال درباره تندیس ؛ روا خواهد بود
  ... که درباره جانوران نیز روا نیست

دسـت یازیـدن بـه     انسان ها چون توانسته اند صاحب ذهن و زیرکى و توان
برایشـان کـف   ، رنگرزى و جز آن باشـند ، تجارت، بنا ساختن: حرفه هایى چون

قرار داده شده اسـت تـا بتواننـد    ، دستانى بزرگ و برخوردار از انگشتان درشت
 . چیزها را در دست گیرند و الزم ترین آنها همین حرفه هاست

مسـیحى از امـام   مـردى  : -به نقل از سـالم ضـریر    -مناقب آل اءبى طالب 
  . درباره تشریح بدن پرسید صادق 
استخوان و بر  246بر ، انسان را بر دوازده اندام اصلى، خداوند متعال«: فرمود

اسـتخوان هـا   ، رگ ها همه بدن را آبیارى مى کننـد . سیصد و شصت رگ آفرید



99 

 

گوشت ، باستخوان ها را نگه مى دارد و عص، گوشت، اندام ها را نگه مى دارند
  . را نگه مى دارد

اسـتخوان از ایـن    41، در هر دست: استخوان قرار دارد 82، در دستان انسان
یکى در ، دو استخوان در فاصله ى میان مچ و آرنج، استخوان در کف 35، تعداد

  . و به همین اندازه نیز در دست دیگر؛ بازو و سه تا در شانه ى اوست
سـى و پـنج اسـتخوان در    ، از ایـن تعـداد  . استخوان اسـت  43در پاى او نیز 

دو تـا در  . ، یکـى در ران ، سه تا در زانو، دو تا در ساق، قسمت پایین تر از مچ
  . و به همین اندازه نیز در پاى دیگر؛ سرین اوست

در ، در هر یک از پهلوهاى او نُه دنده است، در پشت او هم هجده مهره است
استخوان  28در دهانش ، استخوان 36در سر وى نیز ، )استخوان(گردنش هشت 

  . استخوان است 32) آن گاه(و 

  آنچه استخوان ها را استحکام و از پوکى استخوان جلوگیرى مى کند
گوشت بر مى ، با روغن زیتون) قاووت گندم و جو(خوردن : امام صادق 

ان پوست را نـازك مـى کنـد و بـر تـو     ، استخوان را استحکام مى بخشد، رویاند
  . جنسى مى افزاید

. بـودم  نزد امام صـادق  : -به نقل از بکیر بن محمد  -)(طب االئمه 
اما در او کم عقلى و ؛ زاده مى شود، فرزند! اى پسر پیامبر خدا: مردى به او گفت

  . سستى است
آن را ؟ بـاز داشـته اسـت   ، )قاووت گندم و جـو (چه چیزى تو را از «: پرسید
اسـتخوان را  ، چرا که گوشت مـى رویانَـد  ؛ همسرت را نیز بدان فرمان ده. بخور

  . »استحکام مى بخشد و سبب مى شود که جز فرزندانى قوى از شما زاده نگردد
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، استخوان هاى ساق را تراکم درونى مى دهـد ، خوردن باقال: امام صادق 
  . مى کندتوان مغز را افزون مى سازد و خون تازه تولید 

هسته اش اسـتخوان را  ، گوشتش گوشت مى رویاند، سنجد: امام صادق 
رگ جذام را به کلى از میـان مـى   ... پوستش پوست را مى پرورد، رشد مى دهد

  . ساق پا را نیز قوى مى کند... ، با این همه. برد
داده مـى  ، شده شسته) قاووت گندم و جو(سه بار ، به تبدار: امام صادق 

رَد. شود د و ساق پاها را تقویت مـى  ، این تب را مى ب صفرا و بلغم را مى خشکانَ
  . کند

  آنچه مفاصل را نرم مى کند
درباره  از امام صادق : -به نقل از ازرق بن سلیمان  -)(طب االئمه 
از آن ، البتـه . رم مى کندبراى تلخه مفید است و مفاصل را ن«: فرمود. آلو پرسیدم
  . »چرا که بادهایى را در مفاصل تو در پى مى آورد؛ فراوان مخور

  سودمند برا درد پهلو
آیا : پرسیدم از امام صادق : -به نقل از عبداهللا بن سنان  -قصص االنبیاء

  ؟ مبتال مى شد، به آنچه آدمى زادگان بدان مبتال مى شوند عیسى 
او در خردسالى بـه درد بزرگسـاالن و در بزرگسـالى بـه درد     . آرى«: رمودف

چون در دوران خردسالى به درد . گرفتار مى شد و بیمار هم مى شد، خُردساالن
: مـى گفـت    به مـادرش  ، مبتال مى شد -که از بیمارى بزرگساالن است  -پهلو 

میـر بسـاز و بـرایم    خ، برایم عسل و سیاه دانه و روغن زیتون فراهم کن و از آن
مـادرش  . نمى دانست  اما او آن را خوش ، مادرش آن را برایش مى آورد. بیاور

؟ آن را طلبیـده اى ، در حالى که خود، چرا آن را خوش ندارى: از او مى پرسید
به دانش نبوت آن را برایت نسخه کـردم و بـه   . بده به من: او در پاسخ مى گفت
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او دارو را مـى بوییـد و پـس از آن مـى     . اشتمآن را خوش ند، بى تابى کودکان
  . »نوشید

از ) عـز و جـل  (به درگـاه پروردگـار خـویش    ، پیامبر خدا: امام صادق 
با گوشـت  ) احتماال گندم یا نخود(خداوند به او فرمود که دانه اى . کمردرد نالید

  . یعنى هلیم، بخورد
از ) عـز و جـل  (ه پروردگـار خـویش   به درگـا ، پیامبر خدا: امام صادق 
  . یعنى هلیم، خداوند به او فرمود که دانه اى با گوشت بخورد. کمردرد نالید
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  دستگاه تناسل و دفع ادرار
  اشاره به حکمت نهفته در آن

ل بن عمر : امام صادق  ل: -خطاب به مفضّ که   در این بیندیش ! اى مفضّ
قـرار داده  ، به گونه اى همخوانِ این کار، زن چگونه آلت هاى آمیزش در مرد و

آلتى انبساطپذیر قرار داده شده است که دراز مى شـود تـا   ، براى مرد. شده است
بدان نیاز دارد که آب خـویش در دیگـرى   ، نطفه به زهدان برسد چه این که کرد

جاى دهد ، براى زن هم ظرفى گود آفریده شده تا هر دو آب را در خود. بیفکند
گنجایش او را داشته باشد و او را حفظ کند تا ، رزند را در درون خود بپذیردو ف

ر مهـر       ، آیا این. زمانى که استحکام یابد برخاسـته از تـدبیر خـدایى حکـیم و پـ
  ! ... پیراسته و فراتر باد، از آنچه برایش شریک مى گیرند؟ نیست

تـا آنهـا را   چه کسى گذرگاه پیشاب و مدفوع را خود جمع شونده قرار دهد 
؟ مهار کند و نگذارد پیوسته در جریان باشند و زندگى انسان را بر او تباه سـازند 

  ... ؟ چه اندازه نعمت از این دست را هر شمارنده اى مى تواند در شمار آورد
چگونه مى توانسـت بـه   ، همیشه سست و فروهشته بود، اگر آلت تناسلى مرد

و اگر نیز همیشه در حالـت  ؟ را خالى کندژرفاى زهدان برسد تا در آن جا نطفه 
از این پهلو بدان پهلو بچرخد و یـا  ، چگونه مرد مى توانست در بستر، نعوظ بود

چنـین  ؟ در میان مردم راه برود، در حالى که چیزى پیش آمده در جلو او هست
در همـه  ، تحریک شـهوت را در زن و مـرد  ، افزون بر زشتى چشم انداز، چیزى
  . آورددر پى مى ، وقت

، تقدیر کرد که بیشتر آن در همه ى اوقـات  -جل اسمه  -بدین سان خداوند 
بلکه خداونـد در آن  ؛ دشوارى اى بر مردان تحمیل نشود، به چشم نیاید و از آن
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چـرا کـه او خـود تقـدیر کـرده کـه       ؛ راست شود، نیرویى قرار داد که به گاه نیاز
  . از رهگذر آن باشد، استمرا و ماندگارى نسل

  کارکردها
  عادت ماهانه زنان

مگر ، خون نمى بیند، هنگامى که به پنجاه سالگى برسد، زن: امام صادق 
  . آن زنى که از قریش باشد

م عليهامام صادق : -به نقل از عبدالرحمن بن حجاج  -الکافى  ال : فرمـود  الس
ـ : سه کس اند که در هر حالتى مى توان با آنها عقد نکـاح بسـت  « ه هنـوز  آن ک

  »خون ندیده است و همانندهایش نیز هنوز خون نمى بینند
ى آن چیست: پرسیدم   ؟ اندازه سنّ
آن ) دوم: سپس ادامـه داد ( . وقتى کمتر از نه سال بر او گذشته باشد«: فرمود

آن کـه از حـیض نومیـد شـده و     ) سـوم (که کسى با او دخـول نکـرده اسـت و    
  . »همانندهایش نیز حائض نمى شوند

  ؟ حد آن چیست: گفتم
  . »وقتى پنجاه سال داشته باشد«: فرمود

وارد شـد و   زنى بر امام صادق : -به نقل از حفض ین بخترى  -الکافى 
خونش استمرار مى یابد و نمـى دانـد ایـن    ، از ایشان در این باره پرسید که زنى

  . حیض است یا چیزى دیگر، خون
سـیاه رنـگ و داراى جهـش و    ، خالص، مگر، خون حیض«: امام به او فرمود

داراى ، پـس اگـر خـون   . زرد و سـرد اسـت  ، اما خون استحاضه؛ حرارت است
  . »زن باید نماز را واگذارد، حرارت و جهش و سیاهى بود
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، به خداوند سـوگند : در حالى که مى گفت، آن زن پس از شنیدن بیرون رفت
  . بر این نمى افزود، اگر یک زن هم مى بود

  روستات مایع پ
ذى و ودى بیـرون آیـد و در حـال    : امام صادق  اگر از آلتت چیزى از م

هر چنـد  ، نه آن را بشوى و نه وضوى خود را به سبب آن باطل بدان، نماز باشى
. چرا که این به منزله آب بینـى اسـت  ؛ به پس تو نیز رسیده باشد) از فراوانى(که 

یـا  ) غده ها(از رگ هاى پشت ، یرون مى آیدهر چیز هم که پس از وضو از تو ب
مگر این که جامه ، آن را از جامه ات مشوى. از بواسیر است و چیز مهمى نیست

  . را آلوده کند
ذْى، منى: امام صادق  ى و وذى از آلت بیرون مـى آینـد  ، مدآن ، منـى . و

ل مى شوند و بدن سست مـى  گـردد و   چیزى است که به سببش استخوان ها شُ
ذى از شهوت بیرون مى آید و در آن چیزى نیسـت . موجب غسل است دى. مو ،

وذى هم آن چیزى است که به . آن چیزى است که پس از پیشاب بیرون مى آید
  . چیزى نیست، سبب بیمارى ها بیرون مى آید

  نمونه هاى از بیمارى هاى زنان
  شاخک و فنج -الف 

بـه واسـطه ى   : ه واسطه ى چهار چیـز پـس دهنـد   زن را ب: امام صادق 
البته تا زمانى که مـرد   -که همان فنج است  -دیوانگى و شاخک ، جذام، پیسى

  . نه، اما اگر با او همبستر شده باشد؛ با او همبستر نشده باشد
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  فقدان دوشیزگى -ب 
لـه ام  تو دوشیزه بـه حج : درباره مردى که به زنش گفته بود: امام صادق 

زیرا دوشیزگى بدون آمیـزش نیـز از بـین مـى     ؛ بر او چیزى نیست: -نیامده اى 
  . رود

  تکیه زدن بر حمام
چرا که پیـه کلیـه هـا را آب    ؛ تکیه مزن) به دیوار(در حمام : امام صادق 

  . مى کند

  برخى از عوامل سالمت دستگاه ادرارى و تناسلى
  . عقیقه و ختنه کنید، را در روز هفتمنوزاد : امام صادق 
سوراخ کردن گوش پسر بچه از سنت است و ختنه کردن او : امام صادق 

  . در هفت روزگى هم از سنت است

  پلیدى زدایى و شستن
بر استفاده از سنگ دست ) از مخرج(سنت در پلیدى زدایى : امام صادق 

  . س از آن هم از آب استفاده مى شودنخورده جریان یافته است و پ

ب رُ   خوردن تُ
ب بخور: امام صادق  رُ برگش بادهـا را دور  : چرا که در آن سه ویژگى، تُ

قسمت میانى اش پیشاب را روان سازد و ریشه اش بلغم را از میان مى ، مى کند
  . برد

ب: امام صادق  رُ ، قسمت میـانى اش ، ردریشه اش بلغم را از میان مى ب، تُ
  . ادرار را به طور کامل به جریان مى اندازد، گوارش مى دهد و برگش
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  خوردن خربزه
سنگ را در مثانه ذوب مى : -درباره ى ویژگى هاى خربزه : امام صادق 

  . کند
پیـه زمـین   : چرا که در آن ده ویژگى اسـت ؛ خربزه بخورید: امام صادق 

، میـوه اسـت  ، آب است، خوراك است، نه دردى در آن است و نه فسادى، است
مثانه ؛ توان جنسى مى افزاید؛ خورش است؛ شست وشودهنده است، سبزى است
  . و ادرار آور است؛ را مى شوید

  سودمند براى درمان احساس درد به هنگام دفع پیشاب
اظهار کـردم کـه در    به امام صادق : -به نقل از فضل  -مکارم االخالق 

  . هنگام ادرار با سختى رویاروى مى شوم
  ». در آخر شب قدرى شونیز استعمال کن«: فرمود

  حرمت آمیزش با زن حائض
بر همسرش حـرام گـردد کـه بـا او از     ، زن که حائض شود: امام صادق 

د تـا  نزدیکشان مشـوی (: چرا که خداوند متعال فرموده است؛ کارى کند، شرمگاه
  )پاك شوند

  زیان هاى آمیزش با زن حائض
ذافر صـیرفى   -الکافى  آیـا ایـن   «: فرمـود  امـام صـادق   : -به نقل از ع

  »؟ ناهنجارى آفریده شدگان را مى بینى
  . آرى: گفتم
  آمیـزش  ، اینان کسانى اند که پدرانشان خود در دوران آلودگى آنان«: فرمود
  ». مى کردند
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  آنها آمیزش مکروه است مواردى که در
: بکشد) فرد را(بدن را فرسوده مى کند و شاید هم ، سه چیز: امام صادق 

ر و همبسترى با پیرزنان، آمیزش کردن با شکم پر، حمام رفتن با شکم پ  

  آداب آمیزش 
  چیرگى شهوت 

  . آمیزش مکن، جز از سر چیرگى شهوت: امام صادق 

  پوشیده داشتن
با همسر یا کنیـزش  ، نباید با وجود پسر بچه در خانه، انسان: امام صادق 
  . زیرا این کار پیامد زنا دارد؛ آمیزش کند

  دعا
پـس از نمـاز جمعـه دو    ، هر که بخواهد زنش بچه دار شود: امام صادق 

: بگویـد رکعت نماز بگذارد و در آنها رکوع و سجده را طوالنى سـازد و سـپس   
. از تـو مـى خـواهم   ، به حرمت آنچه زکریا بدان از تو مسئلت داشت! خداوندا«

از نزد خویش مرا ! خداوندا. برترین وارثانى، مرا تنها مگذار که خود! پروردگارا
به نام تو او را بـر خـویش   ! خداوندا. فرزندانى پاك ببخش که تو شنواى دعایى

اگر در رحم او بـرایم  ، اکنون. ختیار گرفتماو را در ا، حالل ساختم و به امانت تو
او را فرزندى خجسته و پیراسته قـرار ده و در او بـراى   ، فرزندى تقدیر کرده اى

  ». شیطان بهره و سهمى قرار مده

  آنچه به هنگام آمیزش بایسته است
  . آمیزش مکن، جز از سر چیرگى شهوت: امام صادق 
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  خوددارى از سخن گفتن
؛ از سخن گفتن بپرهیزیـد ، به گاه به هم رسیدن ختنه گاه ها: دق امام صا

  . چرا که گُنگى مى آورد

  آنچه پس از آمیزش بایسته است
  غسل

همانـا  ؟ علـت غسـل چیسـت   : در پاسخ زندیقى که پرسـید : امام صادق 
گى کارى حالل انجام داده است و کار حـالل هـم مایـه ى آلـود    ، آمیزش کننده

خونى است استحکام نایافته ، چرا که نطفه؛ همانند حیض است، جنابت: -نیست 
پـس  . مگر به حرکتى سـخت و شـهوتى چیـره   ، و آمیزش هم امکان پذیر نیست

در خـود بـویى بـد    ، آن  بدن نفس مى کشد و مرد از نفس ، چون به پایان رساند
افزون ، جنابتغسل براى همین واجب شده است و البته غسل . احساس مى کند

، سپرده است تا از این رهگـذر   بر این امانتى است که خداوند بر بندگان خویش 
  . آنان را بیازماید

  آنچه انسان را بر آمیزش جنسى یارى مى دهد
  خوردن زردك 

، مایه ى ایمنى از قولنج و بواسیر است و بـه جمـاع  ، زردك: امام صادق 
  . کمک مى کند

کلیه ها را گرم مى کنـد و آلـت را بـر مـى     ، خوردن زردك: امام صادق 
  . خیزاند



109 

 

  خوردن پیاز
لثه را استحکام ، بوى دهان را خوش مى سازد؛ پیاز بخورید: امام صادق 

  . و آب و توان آمیزش را زیاد مى کند؛ مى بخشد

  خوردن تخم مرغ همراه با پیاز و روغن زیتون
 بـه امـام   : - به نقل از یکى از یاران امام صادق  -مکارم االخالق 

دوست دارم چیزى به من تعلیم فرمایى کـه  . من کنیز مى خرم! فدایت شوم: گفتم
  . آنها توانایى یابم) آمیزش با(بر 

تخم مرغـى هـم در ظرفـى    ، پیاز را در روغن زیتون کمى سرخ کن«: فرمود
آنگاه این تخـم مـرغ را روى پیـاز و روغـن     . بپاش بشکن و قدرى نمک بر آن

  ». زیتون بریز و اندکى بجوشان و سپس از آن بخور
هر گاه قصد آمیـزش بـر آن   ، این کار را انجام دادم و از آن پس: راوى گوید
  . بر آن توانایى داشتم، کنیزان مى کردم

  خوردن تخم مرغ با گوشت 
عـز و  (از کمى فرزندان به درگاه خداونـد  ، نیکى از پیامبرا: امام صادق 

  ». گوشت با تخم مرغ بخور«: خداوند فرمود. شکایت برد) جل

  خوردن هلیم
از ضعف و کمى توان آمیـزش بـه درگـاه    ، یکى از پیامبران: امام صادق 

فرمـان  ، او را به خوردن هلـیم ، خداوند. اظهار ناراحتى کرد) عز و جل(خداوند 
  . داد
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  وردن سویق با روغن زیتونخ
گوشـت مـى   ، با روغن زیتون) قاووت گندم و جو(خوردن : امام صادق 

پوست را نـازك مـى کنـد و بـر تـوان      ، استخوان را استحکام مى بخشد. رویاند
  . جنسى مى افزاید

  استفاده از مشکَک 
ک به ال به الى دندان ها خویش در : امام صادق  چـرا کـه   ، آوریدمشکَ

  . دهان را خوشبو مى کند و بر توان همبسترى مى افزاید

  بوى خوش 
قلب را استوارى مى بخشد و بر تـوان جنسـى   ، بوى خوش: امام صادق 

  . مى افزاید

  سرمه کشیدن
  . توان همبسترى را افزون مى سازد، سرمه: امام صادق 
حنـا نیـز بـر آن    . توان همبسترى را افزایش مى دهد ،سرمه: امام صادق 

  . مى افزاید

  آنچه از توان جنسى مى کاهد
، در حالى که کفش سیاه پوشـیده بـودم  : -به نقل از سنان بن سدیر  -الکافى 

  . وارد شدم بر امام صادق 
سـه   ،آیا نمى دانى که در آن؟ ! تو را به رنگ سیاه چه کار! اى حنّان«: فرمود

آلت را سست مى سازد و پیرى مـى آورد  ، دیده را ضعیف مى کند: ویژگى است
  »؟ و افزون بر این جامه ى جباران است

  ؟ پس چه پاى افزارى بپوشم: گفتم
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، دیده را جال مى دهد: چرا که در آن سه ویژگى است، بر تو باد زرد«: فرمود
ى کند و افزون بـر ایـن از   و اندوه را از انسان دور م، آلت را استحکام مى بخشد

  ». جامه ى پیامبران است
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  آداب خوردن و مصرف خوراکى ها
  فایده باطنى کم خورى

هنگـامى  ) عـز و جـل  (نزدیک ترین حالت بنده به خداوند : امام صادق 
  . است که شکم وى سبک باشد

کـم  : -منسـوب اسـت    در حدیثى که به امام صـادق   -مصباح الشریعۀ 
در آن ، زیرا منفعـت بـاطن و ظـاهر   ؛ ستوده است، در میان هر طایفه اى، خورى
  . است

  تشویق به پرهیز غذایى
به ، من برتر از آنچه تو همراه دارى: خطاب به طبیب هندى: امام صادق 

به کار مى گیرم و مـى دانـم کـه    ، آنچه را پیامبر خدا فرموده است.... همراه دارم
نیز بدن را بر آنچه بدان خـو  . یگانه درمان است، خانه همه دردها و پرهیز، معده

  . عادت مى دهم، مى گیرد

  درباره ى مدت پرهیز بیمار
در گفتگـو بـا امـام صـادق     ، از مردى، از جعفر بن اسماعیل -معانى االخبار 

  ؟ چند روز پرهیز داده مى شود، بیمار: از ایشان پرسیدم: 
ق«: فرمود بیک د« .  

. در این بـاره از ایشـان پرسـیدم   ، از همین روى. من نمى دانستم دبق چیست
  . »ده روز«: فرمود

از یکى از معتمدین حـدیث از  ، به نقل از یعقوب بن زید -)(طب االئمه 
  . »است و از آن پس پرهیزى نیست» دین«یازده ، پرهیز«: امام صادق 

یک واژه رومى و به معنـاى یـازده روز   » دین«: الئمه گفته استمؤ لف طب ا
  . است
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  . سودى ندارد، براى بیمار، پس از هفت روز، پرهیز: امام صادق 

  نکوهش پرخورى
رخورى: امام صادق  ناخوشایند است، پ .  

  زیان هاى پرخورى
  کاهش تندرستى

تبـاهى کشـت در   ، ر فراوانـى خـوراك اسـت   د، تباهى تـن : امام صادق 
یعنـى  (در واگذاردن صلوات بر برترین مردمـان  ، و تباهى شناخت، ارتکاب گناه
  . )پیامبر خدا 

  زیان هاى باطنى پرخورى
  کمى عبادت  -الف 

ابلـیس بـراى   «: - از امام صادق ، به نقل از حفص به غیاث -المحاسن 
ن زکریا چهره آشکار ساخت و ناگاه یحیى دید که از هـر چیـزى بـر او    یحیى ب

  ؟ این آویزه ها چیست! اى ابلیس: آویزه هایى است و از او پرسید
  . هوسهایى است که آدمیزاده را بدانها گرفتار ساخته ام، اینها: گفت
  ؟ آیا از این ها چیزى براى من هم هست: پرسید
تـو را از نمـاز و   ، این سیرى، ى و در نتیجهسیر شده باش) روزى(شاید : گفت
  . سنگین کرده باشد، یاد خدا

ر ، عهد مى بندم که هرگز شکم خویش را از خوراك، با خداوند: یحیى گفت پ
عهد مى بنـدم کـه هرگـز مسـلمانى را انـدرز      ، با خداوند: ابلیس هم گفت. نکنم
  »! ندهم

   امام صادق 
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فر و خاندان جعفر را با خدا این عهد است کـه  جع! اى حفص«: سپس فرمود
پر نکنند و جعفر و خاندان جعفر را با خدا ، هیچ گاه شکم خویش را از خوراك

  . »این عهد است که هرگز براى دنیا کار نکنند

  دورى از خداوند -ب 
کسى اسـت کـه شـکمش پـر     ، دورترین مردمان از خداوند: امام صادق 

  . باشد
  . پرخورى را دشمن مى شمارد) عز و جل(خداوند : دق امام صا

نزدیک ترین حالت بنـده  . سرکش مى شود، شکم با خوردن: امام صادق 
هنگامى است که شکمش سبک باشد و دورتـرین حالـت   ) عز و جل(به خداوند 

  . پر باشد  نیز آن هنگام است که شکمش ) عز و جل(بنده از خداوند 

  گرسنگى در روز قیامت  - ج
اى بنـده  «: فرمـود . صداى آروغ مردى را شنید، پیامبر خدا: امام صادق 

بیشترین گرسـنگى را  ، زیرا کسانى که در روز قیامت، آروغت را کوتاه کن! خدا
  ». آنانى هستند که در دنیا سیرترین مردم بوده اند، مى کشند

  سنگدلى ناشى از زیان هاى پرخورى
بسـیار  : -منسوب اسـت   در حدیثى که به امام صادق  -مصباح الشریعه 

زاده مى شود و ایـن  ، و بسیار نوشیدن از سیرى فراوان، از نوشیدن بسیار، خفتن
انسان را نسبت به فرمانبرى از خدا سنگین مى کنند و دل را سخت تر از آن ، دو

  . مى کنند که تفکر و خضوع داشته باشد
بـراى  : -منسوب اسـت   در حدیثى که به امام صادق  -اح الشریعه مصب

دو چیـز را پدیـد مـى    ، هیچ چیزى زیانبارتر از پرخورى نیست و آن، مؤمندل 
  . سنگدلى و برانگیختگى شهوت: آورد
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  آداب غذاخوردن
  شستن دست ها

: -) (پدرانش از  از امام صادق ، به نقل از هشام بن سالم -االمالى 
  هر کس از این خرسند مى شود که خیر و برکت خانـه اش  : پیامبر خدا فرمود«

و هر کس پـیش و پـس از   ، در هنگام آورده شدن غذا وضو بسازد، بسیار باشد
، در گشایش روزى به سر برد و از هر بالیـى در تـن خـویش   ، غذا وضو بسازد

  . »برکنار باشد
! اى هشـام بـن سـالم   «: به من فرمـود : امام صادق : هشام بن سالم گفت

  ». شستن دست ها پیش و پس از غذاست، در این جا» وضو«مقصود از 
  . سبزى است، هر چیز را زیورى و زیور سفره: امام صادق 

 .بر سر سفره اى نشسته بودم با امام صادق : -به نقل از حنّان  -الکافى 
در حالى که من به دلیـل بیمـارى اى کـه    ، ایشان دست به سوى سبزى دراز کرد

  . از آن پرهیز نمودم، داشتم
ـ مگر نمى دانى نزد امیر ! اى حنّان«: امام به من رو کرد و فرمود  ان مؤمن

  »؟ مگر این که سبزى هم داشت، هیچ طبقى آورده نمى شد
  ؟ چرا! فدایت شوم: گفتم
  ». میل دارد، ان سبز است و به همانند خویشمؤمنیرا دل هاى ز«: فرمود

  نام خدا مقدمه ى شروع غذا
براى کسى که بر غذاى خود نـام  «: فرمود ان مؤمنامیر : امام صادق 

  ».به هیچ درد و رنجى گرفتار نمى شود، ضمانت مى کنم که از آن غذا، خدا ببرد
اء  ـ اى امیـر  : پرسید -را شنید که این  -ابن کو مـن دیـروز غـذایى    ! انمؤمن

  ! اما آن مرا آزار داد، خوردم و نام خدا را نیز به گاه خوردن آن بردم
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و بر برخى گونـه هـا نـام    ، شاید چند گونه غذا خورده اى! اى نادان«: فرمود
  . »خدا برده و بر برخى دیگر نام خداى نبرده اى

هیچ «: فرمود ان مؤمنامیر  -) (ل از پدرانش به نق: امام صادق 
  . »مبتال نشده ام ، گاه به بدگوارى

  ؟ چرا: پرسیدند
مگر این که نام خدا را بـر  ، هیچ لقمه اى به سوى دهان نبرده ام) زیرا(فرمود 

  . »آن یاد کرده ام
مـن  : گفـتم   به امام صادق: -به نقل از مسمع بن عبدالملک  -المحاسن 

  . بدگوارى مى کنم  احساس ، گاه
  »؟ آیا نام خدا مى برى«: فرمود
  ! بسم اهللا هم گفته ام: گفتم
  ؟ شاید غذاهاى گوناگون مى خورى: فرمود
  . آرى: گفتم
  »؟ بسم اهللا مى گویى، براى هر گونه«: فرمود
  . نه: گفتم
  »؟ ى شوىگرفتار م، از همین جاست که به بدگوارى«: فرمود

از این که پـس از خـوردن    نزد امام صادق  -به نقل از مسمع  -الکافى 
  . اظهار ناراحتى کردم، غذا از آن آزار مى بینم

  »؟ بسم اهللا نمى گویى«: فرمود
  ! اما غذا مرا آزار مى دهد، بسم اهللا هم مى گویم: گفتم
سم اهللا پیشین را مى گسـلى  رشته آن ب، آیا هنگامى که با سخن گفتن«: فرمود

  . »؟ دوباره نام خدا را مى برى، و سپس دیگر بار به غذا ادامه مى دهى
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  نه: گفتم
زنهار که اگـر بـه گـاه    . از همین جاست که غذا به تو زیان مى رساند: فرمود

  . غذا تو را زیان نمى رساند، نام خدا را مى بردى) دیگر بار( ، ادامه دادن به غذا

  غذا با نمک و به پایان بردن آن با نمک یا سرکهآغاز کردن 
با سرکه آغاز مى کردند و با آن نیـز  ) غذا را( ، بنى اسرائیل: امام صادق 

  . ولى ما با نمک آغاز مى کنیم و با سرکه به پایان مى بریم؛ به پایان مى بردند

  خوردن غذا به هنگام گرسنگى و اشتها
صـرى    :امام صادق  تـو را بـه نـه چیـز     : -در سفارش هایى به عنـوان ب

سفارش من به همه کسانى است کـه جویـاى راهـى بـه     ، سفارش مى کنم و این
و از خداوند مى خواهم که تو را در بکار بستن این ، سوى خداوند متعال هستند

  . سه تا از این توصیه ها در تربیت نفس است. سفارش توفیق دهد
س استاما آنها که در  ، از این حذر کن که آنچـه را اشـتها نـدارى   : تربیت نفْ

، جز به گاه گرسنگى مخـور . چرا که در کار کودنى و نابخردى مى آورد؛ بخورى
  . حالل بخور و نام خدا را بر زبان بیاور، و چون خواستى بخورى

  خوردن غذاى گرم، پیش از سرد شدن
رازِم  -المحاسن  براى ما غذایى گرم فرستاد و  امام صادق  -به نقل از م

  . »خوش تر است، چرا که این؛ بخورید، پیش از آنکه سرد شود«: فرمود

  دست کشیدن بر چهره و دعا کردن پس از شستن دستان
ل  -الکافى  وارد شدم و نزد او از چشم  بر امام صادق : -به نقل از مفضّ

  »؟ آیا نکته اى تازه مى خواهى«: مودبه من فر. اظهار ناراحتى کردم، درد
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بـر  ، دست خویش را شستى، چون پس از غذا خوردن«: سپس به من فرمود
خداوند نیکوکار زیبا کـردار بهـره   ، سپاس«: ابروهایت دست بکش و سه بار بگو

جملِ المنعمِ المفضلِ » . رسان فضیلت بخش را نِ المحس الم لهل مدالح  
خداوند ، سپاس. چشمانم درد نگرفت، ام دادم و از آن پسمن این کار را انج

  . جهانیان راست
ک (کنجدك ، دست کشیدن بر چهره پس از وضو: امام صادق  ک مـ را ) کَ

  . از میان مى برد و روزى را افزون مى کند
، بـا بـاقى مانـده آب   ، چون پس از غذا دستانت را شسـتى : امام صادق 

  . چرا که مایه ایمنى از چشم درد است؛ چشمان خود بکشدستى بر 
اج  -کشف الغمه  رکَیر بن . بودمنزد امام صادق : -به نقل از جمیل بن د ب

انسـان  «: بـه او گفـت   امـام  . وارد شد، در حالى که چشم درد داشت، اعین
  »! ؟زیرك هم چشم درد مى کشد

  ؟ چه مى کند: پرسید) کسى(
  دسـتى بـر چشـمانش    ، هنگامى که چربى را از دستان خود شسـت «: فرمود
  ». بکشد

  . من این کار را انجام دادم و چشم درد ندیدم

  به پشت دراز کشیدن پس از غذا
غذا را هضم ، بدن را چاق مى کند، دراز کشیدن پس از غذا: امام صادق 

  . ن مى کشدبیرو) از درون انسان(مى نماید و درد را 
از ایشان دربـاره  : - در گفتگو با امام صادق ، به نقل از سماعه -الکافى 

  . پرسیدم، این که کسى با دست چپ بخورد یا بیاشامد
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مبادا کسى با دست چپ بخورد یـا بیاشـامد و یـا بـا آن چیـزى را      «: فرمود
  . »بردارد

  پرهیز از خوردن پس از سیرى
چراغ در شـب  ، بذر در شوره زار: هدر مى رود، چهار چیز: امام صادق 

  . خوردن پس از سیرى و نیکى به کسى که شایسته آن نیست، مهتابى
خفـتن  : اسـت ) عز و جـل (در سه چیز ناخشنودى خداوند : امام صادق 

و ، خندیـدن بـدون شـگفتى   ) و احساس نیـاز بـه خـواب   (بدون بیدارى کشیدن 
  . ز سیرىخوردن پس ا

  پرهیز از خوردن غذاى داغ
را   آتـش  ، خداونـد «: فرمـود . نزد پیامبر غذایى داغ آوردند: امام صادق 

پس آن را واگذاشتند تـا  . »کنارش بگذارید تا سرد شود. خوراکمان نکرده است
  . سرد شد

نین نیست چ«: فرمود. براى پیامبر غذایى بسیار داغ آوردند: امام صادق 
آن را در جایى بگذارید تا سرد شـود  . آتش را خوراکمان کرده باشد، که خداوند

شـیطان را در آن  . برکت نـدارد ، چرا که غذاى داغ، آرام بگیرد) ، جوشش آن(و 
  . »بهره اى است
برایمـان  . بودیم نزد امام صادق : -به نقل از عائذ بن حبیب  -المحاسن 
در . دستان خود را به سوى آن دراز کردیم و دیدیم که داغ است. تریدى آوردند

دسـت  . نهى شـده ایـم  ، ما از خوردن آتش«: فرمود امام صادق ، این هنگام
  ». چرا که برکت در سرد شدن آن است؛ بردارید



120 

 

  آداب خوردن گوشت
بـا زهـرى کـه در سردسـت     را  پیامبر ، آن زن یهودى: امام صادق 
دست و شانه گوسفند را دوست داشـت و  ، پیامبر. مسموم کرد، گوشت نهاده بود

  . دوست نداشت، بن ران را به دلیل نزدیک بودنش به پیشابگاه

  پرهیز از خوردن گوشت خشکیده نمک سود
 پیـر ، پیش از فرا رسیدن هنگام پیرى) انسان را(، چهار چیز: امام صادق 

بـاال رفـتن از   ، نشستن بر جـاى مرطـوب  ، خوردن گوشت خشک شده: مى کند
  . پلکان و آمیزش با پیرزنان

خوردن : بدن را فرسوده مى کند و شاید هم بکُشد، سه چیز: امام صادق 
ر، گوشت خشکیده ى فاسد ام رفتن با شکم پو همبسترى با پیرزنان، حم .  

گوشـت  : موجـب الغـرى اسـت   ، نوع از خـوردنى هـا  سه : امام صادق 
  . پنیر و شکوفه خرما، خشک شده

زیان دارد و براى هـیچ چیـز   ، دو چیز است که از هر جهت: امام صادق 
  . گوشت خشک شده و پنیر...: فایده اى ندارد

  نهى از خوردن گوشت خام
دربـاره ى خـوردن    از امام صادق  -به نقل از هشام بن سالم  -الکافى 

  ». خوراك درندگان است، این«: فرمود. گوشت خام پرسیدم

  پرهیز از اعتیاد به خوردن گوشت
عادت به خوردن گوشت را بد مى شـمرد و مـى    على : امام صادق 

  ». آن اعتیادى همچون اعتیاد به شراب است«: فرمود
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  نوبت هاى خوردن گوشت
در هر هفته یک بار گوشت بخورید و خـود فرزنـدانتان را   :  امام صادق

نیـز  . زیرا موجب اعتیادى همچون اعتیاد به شراب مى گـردد ؛ بدان عادت ندهید
  . چرا که آنان را بدخوى مى کند؛ از آن محروم مدارید، آنان را بیش از چهل روز

از . بـودم  صـادق  نـزد امـام   : -به نقل از ادریس بن عبداهللا  -المحاسن 
یـک  ، یک روز با گوشـت بخـور  ) غذا را(: سخن به میان آورد و فرمود، گوشت

  . »و یک روز با چیزى دیگر، روز با شیر

  عواقب عدم مصرف گوشت به مدت چهل روز
رد: امام صادق  گوشت اسـت ، هر چیز را دل دادگى است و دل دادگى م .

، بدخوى شد  و هر کس . بدخوى مى شود، را واگذارد هر که چهل روز آن، پس
  . در گوش راستش اذان بگویید

هر کس گوشـت را چهـل روز   . گوشت مى رویاند، گوشت: امام صادق 
در گـوش راسـتش اذان   ، و هـر کـس بـدخوى شـد    . بدخوى مى شود، واگذارد
  . بگویید

، آن را چهل روز واگـذارد هر کس ، گوشت از گوشت است: امام صادق 
  . چرا که بر شنوایى و بینایى مى افزاید، آن را بخورید. بدخوى مى شود
هـر  . و عقل را افزون مى سازد، گوشت مى رویاند، گوشت: امام صادق 

  . عقلش تباه مى شود، کس آن را چند روز واگذارد
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  آداب خوردن میوه
  شستن میوه با آب 

رات بن اَحنَفبه نقل ا -الکافى  هـر میـوه اى را   «: - از امام صادق ، ز فُ
ى(زهرى  آن را در آب «یا  -» آبى به آن بزنید، پس اگر میوه آوردید. است) سم

  . یعنى بشویید -» فرو ببرید

  جدا نکردن پوست میوه
اح درباره ى امام صـادق   -الکافى  روایـت شـده اسـت کـه      از ابى القد

  . پوست کندن میوه را دوست نداشت، انایش

  پرهیز از خوردن چند میوه با هم
  : دعائم االسالم

از پیامبر خدا روایت شده که ایشان از جاى دادن دو خرمـا در کنـار هـم در    
  . دهان و یا دو میوه ى دیگر نهى فرمود

گر در صورتى است که شخص با دی، البته این«: فرموده است امام صادق 
هر گونه که ، اما اگر کسى به تنهایى مى خورد؛ مردم و بر سفره اى مشترك باشد

  . »بخورد، دوست دارد

  آداب آشامیدن
  آنچه در آشامیدن، بایسته است 

مایـه ى قـدرت افزونتـر و    ، ایستاده آشـامیدن آب در روز : امام صادق 
  . تندرستى بیشتر است

موجب عرق کـردن بیشـتر و   ، ستاده آشامیدن آب در روزای: امام صادق 
  . توان افزونتر بدن است
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غـذا را گـوارا مـى سـازد و     ، ایستاده آشامیدن آب در روز: امام صادق 
  . زرداب مى آورد، ایستاده آشامیدن آب در شب

و در آب ، شـام آب میا، در حالت ایسـتاده : یا امام صادق  امام باقر 
و با یک لنگه ، مچرخ و در خانه اى تنها ممان، و بر گرد قبر، پیشاب مکن، برکه

شـیطان  ، چرا که چون بنده اى در یکى از این حالتهـا باشـد  ؛ راه مرو، پاى افزار
 . بسیار زود به سوى او مى شتابد

  آشامیدن آب نیم گرم
چ درون نادرسـتى در نمـى   دو چیز مناسب است که بـه هـی  : امام صادق 

و دو چیز نامناسب است که به هیچ ، مگر این که آن را به درستى مى آورند، آیند
آن . مـى کننـد  ) و ناسالم(مگر این که آن را نادرست ، درون سالمى در نمى آیند
و آن دو چیـز نامناسـب   ) وِلـرم (انار و آب نیم گـرم  : دو چیز مناسب عبارتند از

  . گوشت خشک شدهپنیر و : عبارتند از

  نوشیدن آب فراوان
  . چرا که سرچشمه هر دردى است؛ آب بسیار منوش: امام صادق 
  . بدن هایشان به سامان بود، اگر مردم کمتر آب مى نوشیدند: امام صادق 
  . تندرست است، هر کس کمتر آب مى نوشد: امام صادق 
چرا که هر دردى را بـه سـوى خـود مـى     ؛ کمتر آب بنوش: امام صادق 

  . بپرهیز، از درمان نیز تا هنگامى که بدنت تاب درد را دارد. کشد

  نوشیدن آب سرد و آب جو در حمام
حـذر کـن   ، در حمام) فُقّاع(از نوشیدن آب سرد و آب جو : امام صادق 

  . چرا که معده را تباه مى کند
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  نوبت هاى غذا
  صبحگاهان و شامگاهان

از دردهـا و   نزد امـام صـادق   : -به نقل از شهاب بن عبد ربه  -الکافى 
صـبحانه بخـور و   «: به من فرمود. اظهار ناراحتى کردم، بدگوارى هایى که داشتم

. چرا که موجب تباهى تـن اسـت  ؛ شام بخور و در فاصله میان آنها چیزى مخور
صـبحگاهان و  ، و آنـان «: مـى فرمایـد  ) عز و جـل (د مگر نشنیده اى که خداون

  . »روزى ویژه خویش را دارند، شامگاهان
پاره نانى بخور تا با آن دهـان  ، چون نماز صبح را خواندى: امام صادق 

دنـدانهایت را اسـتوار   ، حرارت خود را فـرو بنشـانى  ، خویش را خوشبو سازى
خویش را بـه چنـگ آورى و خـوى    روزى ، لثه ات را استحکام بخشى، سازى

  . خود را نکو سازى
از خانـه بیـرون   ، را بایسته است که تا غـذا نخـورده   مؤمن: امام صادق 

  . چرا که این کار به او استوارى بیشتر مى دهد؛ نرود

  تاءکید بر خوردن شام و نهى از ترك آن
با نمـک  ) نان(به سه لقمه  هر چند، خوردن شام را وا مگذار: امام صادق 

  . باشد
  . سرچشمه ویرانى تن واگذاردن شام است: امام صادق 
خوب نیست با شـکم سـبک   ، براى کسى که پا به سن نهاده: امام صادق 

ر بخوابد برایش بهتر است؛ بخوابد بلکه اگر با شکم پ .  
، ایسته است که حتمـا بـه گـاه خفـتن    ب، براى پیر کهن سال: امام صادق 

ر باشد این سبب خواب آرامتـر و بـوى خوشـتر دهـان بـراى      . شکمش از غذا پ
  . اوست
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در حالیکـه امـام صـادق    ، شـبى : -به نقل از مفضّـل بـن عمـر     -المحاسن 
ل«: بر ایشان وارد شدم فرمود، شام مى خورد    . »پیش آى و بخور! اى مفضّ

  . ام شام خورده: گفتم
هنگامى که به میان سالى ، زیرا مستحب است مرد؛ پیش آى و بخور«: فرمود
  . »شب را در حالى بخوابد که غذایى تازه در شکم اوست، در آمد

  . من نیز پیش رفتم و خوردم
آن هنگام کـه  ، براى مرد. مایه ى پیرى است، واگذاردن شام: امام صادق 
  . ت که تنها در حالى بخوابد که درونش از غذا پر باشدبایسته اس، پا به سن نهاد

طبیبـان  «: فرمـود  امام صـادق  : -به نقل از على بن على لهبى  -الکافى 
  . »؟ چه مى گویند، شما درباره شام شب

  . باز مى دارند، ما را از آن: گفتم
  . »شما را بدان فرمان مى دهم، اما من« : فرمود

. شـام خـوردم   با امام صادق : -از زیاد بن ابى الحالل  به نقل -الکافى 
  . »شام پیامبران است، شام پس از نماز خفتن«: فرمود

رگى در بدن وى مى میرد و هرگز ، هر کس شام را واگذارد: امام صادق 
  . زنده نمى شود
پشـت سـر هـم     ،هر کس شام را در شب شـنبه و یکشـنبه  : امام صادق 

نیروى وى از کف مى رود و این نیرو تـا چهـل روز بـه وى بـاز نمـى      ، واگذارد
  . گردد

نیرویـى از او کاسـته مـى    ، هر کس شام خوردن را واگذارد: امام صادق 
  . شود و به او باز نمى گردد
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  درمان با میوه ها و گیاهان دارویى
  ترنج

  خوردن تُرنج پس از غذا
: فرمـود  امـام صـادق   : -ه نقل از عبداهللا بن ابراهیم جعفـرى  ب -الکافى 

رنج چه دستور مى دهند   . »؟ پزشکانِ شما درباره تُ
  . دستور مى دهند که آن را پیش از غذا بخوریم: گفتم
  . »شما را به خوردن آن پس از غذا فرمان مى دهم، اما من«: فرمود

آنـان  : گفـتم  به امام صادق : -یمانى  به نقل از ابراهیم بن عمر -الکافى 
رنج   . حالت ناشتاست، مدعى اند که بهترین وضعیت براى خوردن تُ

پس از غذا به مراتـب  ، اگر پیش از غذا خوب باشد«: فرمود امام صادق 
  . »بهتر و پسندیده تر است

نج را پس از غذا بخورید: امام صادق  رُ چنین مـى   ا که محمد چر، تُ
  . کنند

  آنچه تُرنج را هضم مى کند
، میهمانى داشتم که به تُـرنج همـراه بـا عسـل    : -به نقل از ابوبصیر  -الکافى 

سـپس نـزد امـام    . آن را به او دادم و خود نیز بـا وى خـوردم  . اظهار تمایل کرد
: بـه مـن فرمـود    -ان گشوده است رفتم و دیدم که سفره اى نزد ایش صادق 

  . »پیش آى و بخور«
ترنج و عسل خورده ام و اکنـون سـنگینى   ، پیش از آنکه نزد شما بیایم: گفتم

  ! زیرا زیاد خورده ام، آن را احساس مى کنم
: نزد کنیز برو و به او بگـو ! اى غالم«: فرمود) ایشان به یکى از غالمان خود(

  . »بفرست، ن چه در تنور خشک مى کنىبرایمان یک کناره نان خشک از آ
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چرا که تُـرنج  ، از این نان خشک بخور«: آن نان آورده شد پس به من فرمود
  . »را هضم مى کند

  . گویا که هیچ چیز نخورده ام، من آن را خوردم و سپس از جاى برخاستم

  مرباى ترنج
 مام صـادق  ا: -به نقل از ابراهیم بن حسن جعفرى  -) (طب االئمه 

به من بگویید که پزشکانتان درباره ى تـرنج بـه شـما    «: فرمود  به یاران خویش 
  . »چه دستور مى دهند

  سـفارش  ، پیش از غذا، ما را به خوردن آن! اى پسر پیامبر خدا: گفت) یکى(
  . مى کنند
و  بدتر نیست، هیچ چیز از آن در حالتى که پیش از غذا خورده شود«: فرمود
بر شما . در حالتى که پس از غذا خورده شود سودمندتر نیست، از آن، هیچ چیز

  . »بویى چون بوى مشک دارد، که در درون انسان، باد مرباى آن

  آلو
هر چند که بادها ، آلو در حالت ناشتا صفرا را فرو مى نشاند: امام صادق 

  . را نیز تحریک مى کند
 از امـام صـادق   : -بـه نقـل از ازرق بـن سـلیمان      -) (طب االئمه 

؛ براى صفرا مفید است و مفاصل را نیز نرم مى کنـد «: فرمود. درباره آلو پرسیدم
  . »بادهایى بر جا مى نهد، در مفصلهایت، زیاد مخور که سرانجام، اما از آن

  خواص برنج
نگه   ما آن را براى بیماران خویش  .نیکو غذایى است، برنج: امام صادق 

  . مى داریم
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از جانب شما چیزى دوست داشـتنى تـر از بـرنج و بنفشـه     : امام صادق 
از دردى سخت در رنج بودم و در ایـن هنگـام   ) ، یک بار(من . براى ما نمى آید

عز ( خداوند، پس... گفتم که آن را فراهم آوردند. به من الهام شد که برنج بخورم
  . دردم را از میان برد، با آن) و جل

  )حوك(بادروج 
و ، دوست داشتنى ترین نان خـورش ، سرکه، نزد پیامبر خدا: امام صادق 

وك  دوست داشتنى ترین سبزى بود، )یعنى بادروج(ح .  
، بـه بـادروج   -که درودهاى خدا بـر او بـاد    -ان مؤمنامیر : امام صادق 

  . داشت عالقه
وك سبزى پیامبران است: امام صادق  هشت ویژگـى  ، بدانید که در آن. ح

آروغ را ، گرفتگى هاى عروق و مجـارى را مـى گشـاید   ، اشتها آور است: است
. درد و بیمارى را از بدن مى کشد و امان انسان از جذام است، خوشبو مى سازد

  . ها را فرو مى نشاند همه بیمارى، چون در درون انسان جاى گیرد

  بادمجان
  . بادمجان بخورید که شفاى هر درد است: امام صادق 
  . درد نمى آورد، بادمجان بخورید زیرا درد را مى برد و خود: امام صادق 
، زیرا شفایى است کـه از پیسـى  ؛ بر شما باد بادمجان بورانى: امام صادق 
  . بادمجان سرخ شده در روغن نیز چنین است. دایمن مى ساز

خوب است و به صفرا نیز زیـان نمـى   ، براى سودا، بادمجان: امام صادق 
  . رساند
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بادمجـان سـرخ    روایت شده است که نزد امـام سـجاد   : امام صادق 
ـ   . شده در روغن بود بـه  . ى خـورد ایشان چشم درد داشت و از ایـن بادمجـان م

  ! ؟است  از این مى خورى در حالى که آتش ! اى پسر پیامبر خدا: ایشان گفتم
از پیـه  ، بادمجان: پدرم از جدم برایم نقل کرد که گفته است! خموش«: فرمود

  . »آن را خوش و خوشبو مى سازد، زمین است و در هر چه بیفتد
اد بخورید زیرا درمان هـر  بادمجان زی، در فصل خرماچینى: امام صادق 
رگ ها را نرم مى کند و به آب کمر ، فروغ چهره را افزون مى سازد، دردى است
  . مى افزاید

  خواص باقال
  . بیمارى اى نیست، بیمارى را مى برد و در آن، باقال: امام صادق 
  . ى بخشداستخوانهاى ساق پا را استحکام م، خوردن باقال: امام صادق 
مغز اسـتخوانهاى سـاق پـا را اسـتحکام مـى      ، خوردن باقال: امام صادق 

  . بخشد و خون تازه تولید مى کند
  . چرا که معده را پاك مى کند؛ باقال را با پوستش بخورید: امام صادق 

  پیاز
  . تب را مى برد، پیاز: امام صادق 
بـر  ، پیه را اسـتحکام مـى بخشـد   ، خستگى را مى برد، پیاز: امام صادق 
  . آب را افزون مى سازد و تب را مى برد، گامها مى افزاید

از پیـاز یـاد    امام صـادق  : -به نقل از عبداهللا بن محمد جعفى  -الکافى 
 و توان آمیزش را، بلغم را مى برد، بوى دهان را خوش مى سازد«: کرد و فرمود
  . »مى افزاید
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پشت را قـوى مـى سـازد و    ، دهان را خوشبو مى کند، پیاز: امام صادق 
  . پوست را نرمى مى بخشد

  خواص خربزه
ذوب مـى  ، سنگ را در مثانـه : -درباره ویژگى هاى خربزه : امام صادق 

  . کند
) ماننـد (: گـى اسـت  ده ویژ، چرا کـه در آن ، خربزه بخورید: امام صادق 

خوراك است نوشـیدنى  ؛ نه دردى در آن هست و نه فسادى، دنبالن کوهى است
؛ خـورش اسـت  ؛ شست وشودهنده است؛ خوش بو کننده است؛ میوه است؛ است

  . و ادرارآور است؛ مثانه را مى شوید؛ توان جنسى را مى افزاید

  نهى از خوردن خربزه در حالت ناشتا
  . سست اندامى مى آورد، خوردن خربزه در ناشتا :امام صادق 

  خواص تخم مرغ
  . تخم مرغ بخورد، هر کس فرزند ندارد: امام صادق 

رازِم  -الکافى  از تخم مرغ یاد کرد و فرمـود  امام صادق : -به نقل از م :
ک است« ـ ؛ دل دادگى به گوشـت را فـرو مـى نشـاند    . هان که خوراکى سب ى ول

  . »عارضه هاى گوشت را هم ندارد

  خوردن تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون
در گفتگو با ایشان  به نقل از یکى از یاران امام صادق  -مکارم االخالق 

دوسـت دارم چیـزى بـه مـن تعلـیم      . من کنیز مى خرم! فدایت شوم) : گفتم(: -
  . فرمایى که بر آنها توانایى یابم
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تخم مرغى هم بـردار و در  . سرخ کن، ز را ریز و در روغن زیتونپیا«: فرمود
آن گاه این تخم مرغ را روى پیاز و . سینى اى بشکن و قدرى نمک بر آن بپاش

  . روغن زیتون بریز و اندکى تفت بده و سپس از آن بخور
، هر گاه قصد آمیزش با کنیزان مـى کـردم  ، این کار را انجام دادم و از آن پس

  . نایى داشتمبر آن توا

  خوردن تخم مرغ با گوشت
عـز و  ( به درگاه خداوند ، از کمى فرزندان، یکى از پیامبران: امام صادق 

  . »گوشت با تخم مرغ بخور«: خداوند فرمود. شکایت برد) جل

  زرده ى تخم مرغ
ک و سفیده، زرده تخم مرغ: امام صادق  سنگین است، سب .  

عین  -المحاسن  کسانى مى : گفتم به امام صادق : -به نقل از حمران بن اَ
  . سبک تر است، از سفیده آن، گویند زرده تخم مرغ

  »؟ دلیلشان براى این سخن چیست«: فرمود
ر: گفتم از زرده است، از سفیده است و استخوان و پى، مدعى اند پ .  

ر«: فرمود امام صادق  پس پ ،ک ترینِ آنهاستسب« .  

  تخم مرغهاى حالل و تخم مرغهاى حرام
  و  امام باقر 

، از آن مخور، اگر به نیزارى درآمدى و تخم پرنده اى یافتى: امام صادق 
  . مگر آنچه دو سویش ناهمسان است

، آنچـه دو سـویش ناهمسـان اسـت    ، از تخم هاى پرندگان: امام صادق 
  . ورده مى شودخ
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. خوردنش حالل اسـت ، آنچه دو سویش با هم تفاوت دارد: امام صادق 
  . خوردنش حرام است، و آنچه دوسویش همسان است

دقه  -الکافى  دة بن ص سع شـنیدم کـه مـى     از امام صـادق  : -به نقل از م
  . »بخور، ن استآنچه را دو سرشان ناهمسا، از تخم هاى پرندگان«: فرمود

آنچه همانند و هم شکل تخم مـرغ  ، از تخم هاى پرندگان دریایى«: نیز فرمود
  . »و گرنه مخور، خوردنى است، )یعنى یکى از دو سرش پهن تر است(است 

مـردى بـه   : پرسیدم که از امام صادق : -به نقل از ابوالخطاب  -الکافى 
رندگان گوناگونى مى یابد و نمى دانـد کـه   نیزار در مى آید و آن جا تخم هاى پ

  ؟ از آنِ پرندگان ناخوشایند است و یا پرندگان خوشایند: تخم چه پرنده اى است
هر تخمى را که سر و ته ! بنگر. نشانه اى پنهان ناشدنى است، در آنها«: فرمود

  . »واگذار، بخور و هر چه را از این نظر همسان بود، آن را از هم باز شناختى

  واص سیبخ
  . پاالینده و خوش بو کننده معده است، سیب: امام صادق 

معده را ، سیب«: -از امام صادق ، به نقل از اسحاق بن مطهر -المحاسن 
  . »گشایش میدهد

درون را سرد ، چرا که حرارت را فرو مى نشاند، سیب بخور«: همچنین فرمود
  . »مى کند و تب را مى برد

  . »وبا را از میان مى برد«: حدیث دیگرى است که فرمود در
سودمندتر از ، چرا که هیچ چیز، به تبداران خود سیب بدهید: امام صادق 
  . سیب نیست
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بیمارانشان را جز ، اگر مردم مى دانستند که در سیب چیست: امام صادق 
سودمندترین چیز براى قلب و ، ویژهب، بدانید که سیب. به سیب درمان نمى کردند

  . مایه ى شست و شوى آن است
مـردى از  : روایـت شـده اسـت کـه     درباره امام صادق  -دعائم االسالم 

  . سرزمینى وبازده به ایشان نامه نوشت و از وباى آن جا خبر داد
  . »آن را بخور. بر تو باد سیب«: در پاسخ نوشت امام 

  . این کار را انجام داد و عافیت یافتاو هم 
حرارت را فرو مى نشاند و درون را خنک مى کند و تب را ، سیب«: و فرمود

  . »مى برد
گفتم کسى از ما که  به امام صادق : -به نقل از محمد بن فیض  -الکافى 

  . توصیه مى کنند، او را به پرهیز، درمانگران، بیمار مى شود
بیمـاران  (پرهیز نمـى کنـیم و   ، جز از خرما، اما ما خاندان«: فرمود امام 

  . »درمان مى سازیم، با سیب و آب سرد) خویش را
ل بن عمر مرا با هدیه هایى : -به نقل از درست بن ابى منصور  -الکافى  مفضّ

  . فرستاد نزد امام صادق 
 از سیب سبز نزد امام صادق  در روزى تابستانى و در حالى که سینى اى

! فـدایت شـوم  : بى درنگ به او گفتم، به خداوند سوگند. بر ایشان وارد شدم، بود
  ؟ از آن مى خورى، این را خوش نمى دارند، آیا در حالى که مردم

همـین  «: بـه مـن فرمـود   ، در حالى که گویا مرا از دیر باز مى شناخته اسـت 
، آن. ستادم و آن را نزد مـن آوردنـد و آن را خـوردم   کسى فر، امشب تبدار شدم

  . »تب را ریشه کن مى سازد و حرارت را فرو مى نشاند
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و به آنها سیب . من به سوى نزدیکان خویش باز گشتم و دیدم آنان تب دارند
  . دادم و تب را از آنان ریشه کن ساختم

ل بن عمر -الکافى  نـزد ایشـان از   : - درباره امام صادق ، به نقل از مفضّ
جز به آب سردى که بر بدن ما ریخته مـى  ، ما خاندان«: فرمود. یاد کردند، سیب

  . »درمان نمى کنیم، شود و جز به خوردن سیب

لبینه   تَ
سـود  ، اگر چیزى وجود داشت که انسان را در برابر مرگ«: امام صادق 

  ؟ تلبینه چیست: دپرسیده ش. »تلبینه سود مى بخشید، مى بخشید
و ایـن را  » شورباى فراهم آمده با شـیر . شورباى فراهم آمده با شیر«: فرمود

  . سه بار تکرار کرد
همچنان که انگشـتان  ، غم را از دل غمگین مى زداید، تلبینه: امام صادق 

  . عرق را از پیشانى کنار مى زنند

  خواص خرما
ـ ، به نقـل از ابـوعمرو   -الکافى  بهتـرین  «: - از امـام صـادق   ، ردىاز م
رنى است، خرماى شما بیمـارى نمـى زایـد   ، دردها را مى برد و خود. خرماى ب ،

بلغم را از میـان مـى بـرد و بـا هـر      ، خستگى را مى زداید و زیانى در بر ندارد
  . »سازگار است، خرمایى

خسـتگى  ، کندگوارا و سبک مى ) غذا را(« : در روایتى دیگر است که فرمود
  . »سیر مى کند، را مى برد

ظـرف  ، پس. هیئت بنى عبدالقیس بر پیامبر خدا وارد شدند: امام صادق 
: پیامبر خـدا پرسـید  . خرمایى بافته از شاخه هاى خرما پیش روى ایشان نهادند

  . هدیه است: گفتند. »؟ یا هدیه، صدقه است«
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  . »؟ ین خرما از کدام نوع استا«: فرمود پیامبر 
  . از خرماى برنى است! اى پیامبر خدا: گفتند
نُـه  ، به من خبر مى دهـد کـه در ایـن خرمایتـان    . جبرئیل است، این«: فرمود

بـر تـوان   ؛ پشت را قوى مى کنـد ؛ شیطان را به دیوانگى مى افکند: ویژگى است
انسان را به خدا نزدیـک  ؛ بینایى و شنوایى را افزون مى سازد؛ آمیزش مى افزاید

درد را مـى  ؛ غذا را هضم مى کند؛ دور مى سازد، انسان را از شیطان؛ تر مى کند
  . »برد و دهان را خوشبو مى نماید

  : دعائم االسالم
نقل شده که یکى از یـارانش نـزد ایشـان غـذایى      درباره ى امام صادق 

، آنچه دارى! اى کنیزك«: گفت امام ، چون سفره ى غذا را بر چیدند. خورد
  . او نیز خرما آورد. »بیاور

! و انگور اسـت ) ى سردرختى(هنگام میوه ، اکنون! قربانت شوم: آن مرد گفت
  . تابستان بود، و آن هنگام
در خرماى : پیامبر خدا فرمود. که این از خوى پیامبر خداست، بخور«: فرمود
جوه رضه اىنه بیمارى اى هست و نه عا، ع« .  

  بهترین افطارى و سحرى
و ) قاووت گندم یـا جـو  (قاووت ، بهترین سحرى هاى شما: امام صادق 

  . خرماست

  خواص خرما براى زنان باردار و تازه زا
رنـى بدهیـد تـا     ، به زنان خود در دوران زایمـان : امام صادق  خرمـاى ب

  . فرزندان خویش را زیبا سازید
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رنـى بدهیـد تـا     ، به زنان خود در دوران زایمـان : ادق امام ص خرمـاى ب
  . فرزندانتان بردبار شوند

  خوردن خرما با خیار
  . خرماى تازه همراه با خیار مى خورد، پیامبر خدا: امام صادق 

  سیر
جد به مسـ ، هر کس این سبزى را خورد«: پیامبر خدا فرمود: امام صادق 
  . حرام است، این: اما نفرمود؛ »ما نزدیک نشود

  خواص پنیر
، دهان را تـر و تـازه مـى کنـد    ! چه نیکو لقمه اى است پنیر: امام صادق 

غذاى پیشین را هضم مـى کنـد و بـراى پـس از     ، بوى دهان را خوش مى سازد
ـ  ، هر کس آن را سر هر ماه بخورد. اشتها آور است، خود ه هـیچ  نزدیک اسـت ک

د   . حاجت او بى پاسخ نمانَ
نوشیدنِ انسان را خوش بو مى ! چه نیکو لقمه اى است، پنیر: امام صادق 

، هضم مـى کنـد و آنچـه را پـس از آن باشـد     ، آنچه را پیش از آن هست، سازد
  . دوست داشتنى مى سازد

د و براى پس غذاهاى پیش از خود را گوارش مى ده، پنیر: امام صادق 
  . اشتها مى آورد، از خود

  سودمندى خوردن پنیر با گردو
اما ؛ درمان اند، چون با هم یک جا جمع شوند، گردو و پنیر: امام صادق 

  . درد مى شوند، اگر از هم جدا باشند
در هر یک از ، چون با هم یک جا جمع شوند، گردو و پنیر: امام صادق 

  . در هر یک از آنها درد است، اما اگر از هم جدا شوند؛ مان استآنها در
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اگر که پنیر براى هر چیزى زیانبـار اسـت و هـیچ سـودى     : امام صادق 
  . زیانى ندارد، شکر براى هر چیزى سودمند است و براى هیچ چیز، ندارد

مـردى  : -از یکى از مـردانش  ، به نقل از محمد بن فضل نیشابورى -الکافى 
  . پرسید درباره ى از امام صادق 

  . »درمانى هم در آن نیست. دردى است«: فرمود
وارد شـد و نگـاه    همان مرد بر امـام صـادق   ، چون شامگاهان فرا رسید

از ، صـبحگاهان ! قربانت شـوم : افکند و پرسید، خود را به پنیرى که بر سفره بود
دردى اسـت و درمـانى در آن   ، آن: دم و بـه مـن گفتـى   تو درباره ى پنیر پرسـی 

  ؟ ! آن را بر سفره مى بینم، اما اکنون؛ نیست
سودمند اسـت و آب کمـر را   ، زیانبار و شامگاهان، صبحگاهان، پنیر«: فرمود

  . »افزون مى سازد

  تره تیزك
  در نکوهش تره تیزك 

  . ك استتره تیز، سهم بنى امیه از سبزى ها: امام صادق 

  در نهى از خوردن تره تیزك به هنگام شب 
  . پیسى مى آورد، خوردن تره تیزك در هنگام شب: امام صادق 
از بینـى وى  ، رگ جـذام ، هر کس شبانگاه تره تیزك بخورد: امام صادق 

  . بر آن یورش مى آورد و آن شب را شب خونریزى مى کند
درون را از تـره تیـزك   ، هیچ کس پس از گزاردن نماز عشا: امام صادق 

مگر این که جان وى او را به سوى جـذام مـى   ، پر نمى کند و بر آن نمى خوابد
  . کشاند
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  اخبارى که احادیث پیشین را رد مى کند
ق  ، )خدمتکار امام صـادق  (به نقل از نصیر  -الکافى  خـدمتکار  (از موفـَّ
چون به خریدن سبزى فرمـان مـى    امام کاظم ، آقاى من: -)امام کاظم 

آنهـا را بـراى   . »فراوان تهیه شود، از آن و همچنین از تره تیزك: مى فرمود، داد
ند برخى از مردم«: ایشان مى خریدند و ایشان مى فرمود ردکه ، چه قدر سبک خ

در حالى که خداونـد  ، مى رویددر یکى از دره هاى جهنم ، مى گویند تره تیزك
پس چگونه آن جا سـبزى مـى   . »مردمان و سنگ هایند، هیزم آن«: مى فرماید

  »؟ روید

  زردك
مایه ایمنى از قولنج و بواسیر است و توان نزدیکـى  ، زردك: امام صادق 

  . را تقویت مى کند
و آلت را راست مى کلیه ها را گرم مى کند ، خوردن زردك: امام صادق 

  . گرداند
، وارد شـدم  بر امام صادق : -به نقل از داود بن فرقد  -مکارم االخالق 

: زردکى به مـن داد و فرمـود   امام . در حالى که قدرى زردك نزد ایشان بود
  . »بخور«

  . من دندان آسیاب ندارم: گفتم
  . »؟ آیا کنیز ندارى«: فرمود
  . چرا: گفتم
چرا کـه کلیـه   ؛ سپس آن را بخور. به او بگو آن را برایت آب پز کند«: فرمود

  . »ها را گرم مى کند و آلت را راست مى گرداند
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  هزار اسپند
ا  : -در پاسخ پرسشى درباره ى هـزار اسـپند و کُنـدر     - امام صادق  امـ
یچ شـاخه اى از آن  هیچ ریشه اى از آن در زمین فرو نمى رود و ه، هزار اسپند

فرشته اى را بر آن مى ) عز و جل(مگر این که خداوند ، به آسمان بلند نمى شود
  . تا آن هنگام که خشک مى شود یا به سرنوشتى دیگر در مى آید، گمارد

. هفتاد خانه دور مى شـود ، هزار اسپند است، شیطان نیز از خانه اى که در آن
پـس از آن غفلـت   . جذام است، ترین آنهاشفاى هفتاد بیمارى است که کم، و آن
  . نورزید

  نخود
، براى دردکمـر : -هنگامى که نزد ایشان از نخود نام بردند - امام صادق 
  . سودمند است

  خواص نان
  . استوار شده است، بر نان، تن: امام صادق 

  خواص نان جو
، ش از جو بهبود دهندگى مـى دیـد  اگر خداوند در چیزى بی: امام صادق 

  . آن را خوراك پیامبران قرار مى داد
چرا که چیـزى  ؛ نان برنج بدهید، به کسى که شکم درد دارد: امام صادق 
آن معده را پاك مى کند . به شکم چنین بیمارى در نیامده است، سودمندتر از آن

  . و درد را به کلى از بدن بیرون مى کشد
تنها نان برنج است که از صبح تا شب در درون انسـان مـى   : دق امام صا

د   . مانَ
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  کاهو
  . چرا که خون را تصفیه مى کند، بر شما باد کاهو: امام صادق 

  خواص سرکه
رم  ، قلب را زنده مى سـازد ، تلخه را فرو مى نشاند، سرکه: امام صادق  کـ

  . دهان را استحکام مى بخشد هاى شکم را مى کُشد و
قلب را زنده ، تلخه را مى شکند. نیکو خورشى است، سرکه: امام صادق 

  . لثه را استحکام مى بخشد و جنبندگان شکم را مى کُشد، مى سازد
چـرا کـه   ، سرکه اى است که از شراب انگور حاصل مى آید، سرکه ى شراب

  . خوانند مى» شراب«آن را غالبا به همین نام 
  . عقل را استحکام مى بخشد، سرکه: امام صادق 
  . دل را روشن مى کند، سرکه: امام صادق 
  . شهوت زنا را ریشه کن مى کند، خورش ساختن سرکه: امام صادق 

  خواص سرکه شراب
، آن: -یـاد شـد   هنگامى که نزد ایشان از سرکه ى شراب  - امام صادق 

  . جنبندگان شکم را مى کُشد و دهان را استحکام مى بخشد
جنبنـدگان شـکم را   ، لثه را تقویت مى کند، سرکه ى شراب: امام صادق 

  . مى کُشد و عقل را استحکام مى بخشد
چرا که ، سرکه اى است که از شراب انگور حاصل مى شود، سرکه ى شراب(

  . )مى خوانند» شراب«نام  آن را غالبا به همین

  آغاز کردن غذا با سرکه
چنان که شـما بـا نمـک    ، با سرکه آغاز مى کنیم) غذا را(ما : امام صادق 
  . چرا که سرکه عقل را استحکام مى بخشد؛ آغاز مى کنید
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  انار
  مهتر میوه ها
  . انار است، صدوبیست گونه است و مهتر همه آنها، میوه: امام صادق 
  خرمـاى نـارس   ، انار: طبع را اعتدال مى بخشد، چهار چیز: امام صادق 

  . و کاسنى، بنفشه، پخته شده
جـانش  ، تا صبح، یک انار بخورد، هر کس در هنگام خفتن: امام صادق 
  . در امان است

، اى آن را نمـى خـورد  چرا که هیچ گرسنه ، بر شما باد انار: امام صادق 
مگر این که غـذا  ، مگر این که وى را بسنده است و هیچ سیرى آن را نمى خورد

  . را بر وى گوارا مى سازد
شیطانِ وسوسـه را از او دور مـى   ، انار، هر کس انار بخورد: امام صادق 

  . سازد
شـیطانِ  ، دانـه  آن یـک ، هر کس یک دانه از انار را بخـورد : امام صادق 

  . مى سازد) زمینگیر(بیمار ، وسوسه را تا چهل روز
بـودم کـه    نـزد امـام صـادق    : -به نقل از زید شحام  -مکارم االخالق 
ابزارهـاى حجامـت خـود را بشـوى و     «: پس به او گفت. حجامتگرى را طلبید

  . و آن گاه انارى طلبید و خورد» بیاویز
ایـن  «: انارى دیگر طلبید و خورد و فرمود، ایان بردچون حجامت را نیز به پ

د، کار   . »تلخه را فرو مى نشانَ
وارد  بـر امـام صـادق    : -به نقل از یزید بن عبدالملک نوفلى  -الکافى 

ب«: فرمود. در حالى که انارى در دست داشت، شدم عتّ یک انار هم به این ! اى م
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کسى با من شریک نشده است که بـرایم  ، چیزهیچ ) خوردن(چرا که در ؛ مرد بده
 . »انار باشد) خوردن(ناخوشایندتر از شریک شدن در 

. من هم حجامـت کـردم  . حجامت کرد و به من فرمود که حجامت کنم، سپس
ى کـه انـار   مـؤمن هر ! اى یزید: انارى دیگر خواست و پس از آن فرمود، آن گاه

آسـیب  (شـیطان را از  ، ا چهل پگاهت) عزوجل(خداوند ، بخورد و آن را تمام کند
خداونـد  . و هـر کـس دو انـار بخـورد    ؛ فروغ دل او دور مـى سـازد  ) رسانى به

فـروغ دل او دور مـى   ) آسیب رسـانى بـه  (شیطان را از ، تا یک سال) عزوجل(
فـروغ  ) آسیب رساندن به(شیطان را براى یک سال از ، سازد و هر کس خداوند

  . »به بهشت در مى آید، هر کس گناه نکند گناه نمى کند و، دل او دور سازد

  خواص انار شیرین
چرا که هیچ دانـه اى  ؛ آن را بخورید. بر شما باد انار شیرین: امام صادق 
مگر این که بیمارى اى از آن ریشـه کـن مـى    ، ى در نمى آیدمؤمناز آن به معده 

  . کند و شیطانِ وسوسه را از او دور مى سازد
از انار شیرین یاد کـرد   امام صادق : -ه نقل از ولید بن صبیح ب -الکافى 
  . »سازگارتر است، ترش و شیرین در شکم«: و فرمود

چرا که معده را مى پاالید و ذهـن  ؛ انار را با پیه آن بخورید: امام صادق 
  . را افزون مى کند

  خواص مویز
خستگى را مى برد و ، ب را استحکام مى بخشداعصا، مویز: امام صادق 

بـا مشـغول داشـتن    ، اگر قحطى اى به شما رسید. دل را شادى و سرور مى دهد
  . خود را سیر کنید، خویش به مویز
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  خواص خوردن بیست و یک دانه ى مویز
، هر کس به خوردن بیست و یک دانه مویزِ سرخ عادت کند: امام صادق 
  . جز بیمارى مرگ مبتال نمى شود به بیمارى اى

  خواص زیتون
  . را افزون مى سازد) منى= (آب ، زیتون: امام صادق 

نـزد  : -دربـاره ى مـردى   ، به نقل از اسحاق بن محمد زراع بصرى -الکافى 
بادها را به بـدن  : آن مرد گفت. سخن به میان آوردیم، از زیتون امام صادق 
  . ددر مى آور

  . »بلکه بادها را مى راند؛ نه«: فرمود امام 
 بـه امـام صـادق    : -به نقل از اسحاق بن عمار یا کسى دیگـر   -الکافى 

  . بادها را بر مى انگیزد، آنان مى گویند که زیتون: گفتم
  . »بادها را مى راند، زیتون«: فرمود

، گوشت مـى رویانـد  ، ندم با روغن زیتونخوردن قاووت گ: امام صادق 
پوست را نازك مى کند و بر توان جنسـى مـى   ، استخوان را استحکام مى بخشد

  . افزاید
لـى بیـرون زد  ، اگر از بدن کسى از شما: امام صادق  م آن را ، جوش یا د

  . درمان کند، ببندد و با روغن زیتون یا روغن حیوانى

  آویشن
   :مکارم االخالق

سودمند اسـت و  ، چشم را جال مى دهد، چهار چیز«: فرمود امام صادق 
  . »هیچ زیانى ندارد

  . درباره ى آنها از امام پرسیدند
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وقتـى بـا هـم    ، و انیسون و گردو، وقتى با هم باشند، آویشن و نمک«: فرمود
  . »باشند

  ؟ ار مى آیندبه چه ک، وقتى با هم باشند، این چهار چیز: به ایشان گفتند
بواسـیر را مـى   ) ، چـون در بـر هـم قـرار گیرنـد     (، انیسون و گردو«: فرمود
معـده را سـختى   ، رنگ پوست را زیبا مـى سـازند  ، باد را دور مى کنند، سوزانند

  . مى دهند و کلیه ها را گرم مى کنند) مقاومت(
ن مـى  بادها را از دل برو) ، چون در برابر هم قرار گیرند(، اما آویشن و نمک

را زیـاد مـى   ) منـى (آب ، بلغـم را مـى سـوزانند   ، انسدادها را مى گشایند، رانند
بوهاى بد را از ، معده را نرمى مى دهند، بوى دهان را خوش مى سازنند، گردانند

  . »دهان مى برند و آلت را سفتى مى بخشند

  مشکک
چـرا کـه   ؛ مشکک را به البه الى دندان خویش در آوریـد : امام صادق 

  . دهان را خوش بو مى کند و بر توان همبسترى مى افزاید
وارد  بـر پیـامبر   ، در حالى که بِه در دست داشت، زبیر: امام صادق 

: گفت؟ »این چیست که در دست توست! اى زبیر«: از او پرسید پیامبر . شد
  . بِه استاین یک ! اى پیامبر خدا

  . »چرا که داراى سه ویژگى است؛ بِه بخور! اى زبیر«فرمود 
  ؟ آن ویژگى ها چیست! اى پیامبر خدا: پرسید
بخیل را گشاده دستى مى دهد و ، قلب را آسایش و آرامش مى دهد«: فرمود

  . »ترسو را دلیر مى کند
 بـراى پیـامبر   . بود نزد پیامبر ، جعفر بن ابى طالب: امام صادق 

، جعفـر . قطعه اى از آن را برید و به جعفر داد پیامبر . هدیه آوردند، یک بِه
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چرا که قلـب را هشـیارى   ؛ بگیر و بخور«: فرمود. از خوردنش خوددارى ورزید
  . »مى دهد و ترسو را دلیر مى کند

در «: فرمود امام صادق : -به نقل از طلحۀ بن زید  -) (طب االئمه 
  . »ویژگى اى است که در دیگر میوه ها نیست، بِه

 -از دانـش پیـامبران   ، این، به خداوند سوگند. ترسو را دلیر مى کند«: فرمود
  . »است -که درودهاى خداوند بر تمامى آنان باد 

عرق ، چنان که دست، اندوهگین را از میان مى بردبِه اندوه : امام صادق 
  . پیشانى را مى برد

درباره ى  از امام صادق  -به نقل از طلحۀ بن زید  -) (طب االئمه 
  . حجامت در روز شنبه پرسیدم

  . »سستى مى آورد«: فرمود
  . از ضعف و کم قوتى من است، اصال بیمارى من: گفتم
زیرا ضعف را از بـین  ؛ بِه شیرین را با دانه اش بخور، در این صورت«: فرمود

  . »مى برد و معده را خوش بو مى کند و آن را پاك مى گرداند
مایه توان قلب و بیـدارى دل اسـت و ترسـو را    ، خوردن بِه: امام صادق 
  . دلیر مى کند

  فایده هاى ناشتا خوردن بِه
نطفه اش پـاکیزه مـى شـود و    ، هر کس ناشتا یک بِه بخورد: امام صادق 

  . فرزندش نیکو مى گردد

  خواص بِه براى زن باردار
باید پدر این : -هنگامى که به پسر بچه اى زیبا نگریست  - امام صادق 

  . بِه خور باشد، پسر
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  خواص شکر
: از پـدرم پرسـید   امام صادق : -به نقل از یحیى بن بشیر نَتال  -الکافى 

  . »؟ با چه چیز بیمارانتان را درمان مى کنید! اى بشیر«
  . با این داروهاى تلخ: پدرم گفت

کر سـفید    ، اگر کسى از شما بیمار شد! نه«: به وى فرمود امام  قـدرى شـ
چرا که آن ؛ آب سرد بر رویش بریز و آن را به بیمار بخوران. آن را بساى، بردار

بر این هم تواناست که درمان را در شـکرینه قـرار   ، درمان نهاده، در دارویى تلخ
  . »دهد

عفى  -الکافى  پرسـید . وارد شـدم  بر امام صادق : -به نقل از ابراهیم ج :
  . »؟ چرا تو را رنگ پریده مى بینم«

  . تب رِبع دارم: گقتم
ـ ، تو را از خجسته ى پاك، چه چیز«، فرمود شـکر را بسـاى و   ؟ ى داردباز م

  . »سپس در آب حل کن و آن را ناشتا و همچنین در شامگاهان بخور
  . گرفتار نیامدم، به این حالت، این کار را انجام دادم و از آن پس

نزد : -از یکى از هم مسلکان ما ، به نقل از حسن بن على بن نعمان -الکافى 
  . ى کردماظهار ناراحت، از درد امام صادق 

  . »دو شکر پاره بخور، چون به بستر رفتى«: به من فرمود
  . این کار را انجام دادم و بهبود یافتم

در حدیثى که سـند آن را بـه معصـوم رسـانده     ، به نقل از ابن عمیر -الکافى 
  . از وبا اظهار ناراحتى کرد مردى نزد امام صادق : -است 

م عليهامام  ال   . »؟ با پاك خجسته چگونه اى«: پرسید از او الس
  ؟ پاك خجسته چیست: گفتم) من(
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  . »سلیمانى شما) شکر(این «: فرمود
سلیمان بن ، نخستین کسى که شکر ساخت«: همچنین فرمود: امام صادق 

  . »داوود بود

  شلغم
نش را آن را بخوریـد و پیوسـته خـورد   . بر شما بـاد شـلغم  : امام صادق 

؛ پنهـان بداریـد  ، جز آنان که اهلش هستند، استمرار بخشید و آن را از همه کس
ایـن رگ را بـا شـلغم    . زیرا هیچ کس نیسـت کـه در او رگـى از جـذام نباشـد     

  . بسوزانید
ایـن  . هیچ کس نیست که در او ریشـه اى از جـذام نباشـد   : امام صادق 

  . ریشه را با شلغم بسوزانید
مگر این که در او رگـى از جـذام وجـود    ، هیچ کس نیست: ق امام صاد

رد. دارد شلغم را در فصل آن بخورید تا این رگ را از شما بب .  
مگر این که در او رگـى از جـذام وجـود    ، هیچ کس نیست: امام صادق 

ردى را شلغم را در فصل آن بخورید تا هر د. این رگ را مى سوزاند، شلغم. دارد
  . از شما ببرد

  چغندر
  . در برابر جذام ایمنى مى دهد، خوردن چغندر: امام صادق 
بدان سـبب کـه   ، جذام را از میان یهودیان برداشت، خداوند: امام صادق 

  . چغندر مى خوردند
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  روغن حیوانى
  مکروه بودن روغن حیوانى براى پیران

به بدن درنیامـده  ، چیزى است که همانند آن، وغن حیوانىر: امام صادق 
  . ناخوشایند مى دانم، اما من آن را براى پیر؛ است

اما من آن را بـراى  ؛ چه نیکو خورشى است، روغن حیوانى: امام صادق 
  . ناخوشایند مى دانم، پیر

رد: امام صادق  مبـادا در حـالى کـه در    ، هر گاه به پنجاه سالگى رسید، م
  . شب را به بستر رود، درون او چیزى از روغن است

از روغن : -در ضمن سخن خود با پیرى از مردمان عراق  - امام صادق 
  . چرا که با پیر سازگارى ندارد؛ حذر کن، حیوانى

  سنا
هـر  ، شـتند آگـاهى دا ، اگر مردم از آنچه در گیاه سنا هست: امام صادق 

مایـه ى  ، زنهـار کـه ایـن گیـاه    . مثقالِ آن را با دو مثقال طال به چنگ مى آورند
  . سست اندامى و کژْدهانى است، دیوانگى، جذام، پیسى، بهک: ایمنى از

  خواص قاووت
گوشت مـى رویانـد و اسـتخوان را اسـتحکام مـى      ، قاووت: امام صادق 

  . بخشد
چرا که ایـن  ؛ ه کودکانتان در خردسالى شان قاووت بدهیدب: امام صادق 

  . گوشت مى رویاند و استخوان را استحکام مى بخشد
در حـالى کـه پسـر    ، عیثَمـه : -به نقل از بکر بـن محمـد آزادى    -المحاسن 

 بـر امـام صـادق     -و گمانم نام او محمد بـود   -خویش را به همراه داشت 
  . وارد شد
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. »؟ نحیـف اسـت  ، چرا مى بینم تـن فرزنـدت  «: به او فرمود  امام صادق
  . او بیمار است: گفت

بـده زیـرا ایـن    ) ... جـو و ، مانند هریره گندم(به او قاووت : امام به او فرمود
  . معجون قاووت گوشت مى رویاند و استخوان را استحکام مى بخشد

چـرا کـه   ؛ الى شـان قـاووت بدهیـد   به کودکانتان در خردس: امام صادق 
  . گوشت مى رویاند و استخوان را استحکام مى بخشد

رتـوان مـى    ، هر کس چهل روز قاووت بخـورد : امام صادق  بـازوانش پ
  . شود

، گوشـت مـى رویانـد   ، خوردن قـاووت بـا روغـن زیتـون    : امام صادق 
مى کند و بر توان جنسـى مـى   پوشت را نازك ، استخوان را استحکام مى بخشد

  . افزاید
ر کنید، درون تب دار را از قاووت: امام صادق  سه بـار در آب شسـته   . پ

  . شود و آن گاه به او خورانده شود
کـامال جـدا مـى    ، و بلغم را از معده، صفرا را از تن، قاووت: امام صادق 

   .کند و هفتاد گونه بال را دور مى سازد

  خواص برخى از انواع قاووت
یکى از همراهانمـان در مکـه بـه بیمـارى     : -به نقل از سیف تمار  -الکافى 

رسام رفتم و او را آگاهاندم من به حضور امام صادق . مبتال شد، ب .  
بهبـود  ، چرا که به خواست خداونـد ؛ قاووت جو به او بخوران«: به من فرمود
  . »ى در درون تن بیمار استغذای، آن. خواهد یافت

بهبـود  ، مگر این که همـراه مـا  ، به او قاووت ندادیم) یا دوبار(ما جز دو روز 
  . یافت
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  قاووت عدس 
در حدیثى که سند آن را به امام صـادق  ، به نقل از محمد بن موسى -الکافى 
ا از میـان  تشـنگى ر ، قاووت عدس«: فرمود امام صادق : رسانده است 

صفرا را خاموش ، درمان هفتاد درد در آن است، معده را تقویت مى کند، مى برد
  . »مى کند و درون را سردى مى بخشد

جدایى نداشت و چون در کسـى از  ، از این قاووت، چون سفر مى کرد، ایشان
  از قـاووت عـدس   «: به وى مى فرمـود ، خدمتگزارانش خون به جوش مى آمد

مـى    وش آمدگى خون را فرو مى نشاند و حرارت را خاموش چرا که ج؛ بخور
  . »کند

  قاووت برنج
  : السرائر

وى اش نزد ایشان  روایت شده که یکى از اصحاب امام صادق  از شکم ر
به او فرمود که قدرى قاووت آبکى برنج برگیرد و  امام . اظهار ناراحتى کرد

  . بیاشامد
  . انجام داد و بهبود یافت او این کار را
  : دعائم االسالم

وش  درباره ى امام صادق  بیرون (نقل شده که یکى از یارانش از شکم ر
وى که قاووتى از بـرنج  : به او فرمود امام . نزد ایشان اظهار ناراحتى کرد، )ر

  . بر گیرد و بیاشامد
  . او این کار را کرد و شکمش بست

اسـتفاده از  ، پـس خداونـد  . من دو سال یا بیشتر بیمار شدم«: ین فرمودهمچن
  سـپس  ، خشـک کردنـد  ، شستند، گفتم تا آن را آوردند. برنج را به من الهام کرد
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قدرى از آن را قاووت و قدرى را شوربا . روى آتش گرفتند و آن گاه آرد کردند
  . »کردم و از آن بهره جستم و بهبود یافتم

  پالوده سیب 
ت: امام صادق  سراغ ، دارویى سودمندتر از پالوده ى سیب، براى مسمومی

  . ندارم
کَیر  -الکافى  سالى در مدینه به خـون دمـاغ مبـتال شـدم    : -به نقل از ابن ب .

، درباره ى چیزى کـه مـانع خـونریزى بینـى شـود      یارانمان از امام صادق 
  . »او پالوده ى سیب بدهیدبه «: پرسیدند به آنان فرمود

  . آنان به من از این پالوده خوراندند و خونریزى بینى ام قطع شد

  خواص قاووت خشک
، قاووت خشـک در حالـت ناشـتا   ، سه کف دست) خوردنِ(: امام صادق 

تا جایى که تقریبا چیزى را از آن بر جاى نمـى  ، بلغم و تلخه را خشک مى کند
  . گذارد

حـرارت را  ، چـون ناشـتا خـورده شـود    ، قـاووت خشـک  :  امام صادق
ا چـون بـه روغـن در آمیختـه و      ؛ خاموش مى کند و تلخه را فرو مى نشاند امـ

  . این اثر را ندارد، خورده شود

  پیه
، آن لقمه هم اندازه ى خویش، هر کس یک لقمه پیه بخورد: امام صادق 

  . ردبیمارى را از بدن بیرون مى ب
هنگامى که امـام صـادق   : -به نقل از یونس بن یعقوب  -) (طب االئمه 
: به مـن فرمـود  ، بیمار بود و اسهال خونى داشت و او را خدمت مى گزاردم 

الهام شد کـه  ، مگر نمى دانى به من درباره ى بیمارى! چه بى خبرى! اى یونس«
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، خشـک کردنـد  ، شسـتند ، ن را فراهم آوردندپس آ؛ برنج بخورم و من نیز گفتم
آن گاه نـرم سـاییدند و پختنـد و آن را بـا پیـه خـوردم و       ، سپس در آب پختند

  . »؟ درد و بیمارى را از من برد، خداوند با همان
  : المحاسن

  هـر کـس   «: که فرموده بـود  درباره ى سخن پیامبر  از امام صادق 
» بیمارى را از بدن برون مى راند، آن لقمه هم اندازه خود، از پیه بخورد لقمه اى
  ؟ مقصود چیست: پرسیدند

  . »مقصود پیه گاو است«: ایشان فرمود
آن پیـه  ! فدایت شوم: پرسیدم از امام صادق  -به نقل از زراره  -الکافى 

  ؟ ستچی، بیمارى را از بدن بیرون مى برد، که هم اندازه خود
در ایـن بـاره از مـن    ، هیچ کس پیش از تو! اى زراره. پیه گاو است«: فرمود

  . »نپرسیده بود
بودم که مردى آمد  نزد امام صادق  -به نقل از محمد بن فیض  -الکافى 

وش: و به ایشان گفت تکیده الغر گشته است، دخترم از بیمارى شکم ر .  
لـوى چـرب  « :فرمود: امام صادق  ؟ بـاز مـى دارد  ، چه چیزى تو را از پ

برنج را در دیگى قرار بـده  . چهار یا پنج تکه سنگ بردار و در کنار آتش بگذار
در ظرفـى بریـز و از آن سـنگ    ، و خوب بپز و مقدارى چربى تازه ى قلوه گـاه 

در آن قرار بده و ظرف دیگرى را بر روى آن بگذار و خوب بـر  ، هاى داغ شده
هنگـامى کـه روغـن ذوب شـد و     . خارج نشود، مواظب باش بخار آن هم زن و

) دختـرت (روغن آب شده را در برنج بریز و به بیمـار  ، برنج هم خوب پخته شد
  . »بخوران
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  عدس
، در حالى که پیامبر خدا در جاى نماز خویش نشسـته بـود  : امام صادق 

من ! اى پیامبر خدا: یشان آمد و گفتمردى از انصار به نام عبداهللا بن تَیهان نزد ا
اما نه دلم نازك مى شود ؛ بسیار در محضر تو مى نشینم و بسیار از تو مى شنودم

  . و نه اشکم فرو مى ریزد
چـرا  ؛ آن را بخـور . بر تو باد عدس! اى پسر تَیهان«: به او فرمود پیامبر 

ـ      دوام ، و هفتـاد پیـامبر  . ى دهـد که دل را نازك مـى کنـد و اشـک را شـتاب م
  . »سودمندىِ آن را از خدا خواسته اند

به او . اظهار ناراحتى کرد، مردى نزد پیامبر خدا از سنگدلى: امام صادق 
  . »چرا که دل را نازك مى کند اشک را شتاب مى دهد؛ بر تو باد عدس«: فرمود

  درمان با عسل
  . درمان نیافته اند، چیزى همانند عسل مردم به: امام صادق 

  انگور
  ثاءثیر انگور در از میان رفتن اندوه

، هنگامى که آب فـرو نشسـت و اسـتخوان هـاى مردگـان     : امام صادق 
  . آشفته و اندوهگین شد، بسیار، این را بدید و بدین سبب، نوح. پدیدار شد

  است که خود با خویش  کارى، این«: سپس خداوند عزوجل به او وحى کرد
  . »! تو خود آنان را نفرین کرده اى! کرده اى
  . توبه مى کنم، من از تو آمرزش مى طلبم و به درگاه تو! پروردگارا: گفت

انگور سیاه بخور تا اندوهت از «: به او وحى فرستاد) عزوجل(سپس خداوند 
  . »میان برود
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، از انـدوه ) عزوجـل (به درگاه خداوند  ،پیامبرى از پیامبران: امام صادق 
  . امر فرمود، او را به خوردن انگور) عزوجل(خداوند . شکایت برد

خداوند بـه او  . شکایت برد، به درگاه خداوند، از اندوه، نوح: امام صادق 
  . »چرا که اندوه را مى برد؛ انگور سیاه بخور«: چنین وحى فرستاد

  عنّاب
به سان برترى مـا بـر دیگـر    ، برترى عنّاب بر دیگر میوه ها: امام صادق 
  . مردمان است

  سنجِد
د، سنجد: امام صادق  ) هسته اش(  استخوانش ، گوشتش گوشت مى رویانَ

، سـنجد ، عالوه بر این. استخوان را رشد مى دهد و پوستش پوست را مى پرورد
مایه ایمنـى از بواسـیر و تقطیـر    ، ك مى سازدمعده را پا، کلیه ها را گرم مى کند

  . ساق پا را قوى مى کند و رگ جذام را به کلى قطع مى نماید، البول است

ب رُ   تُ
ب: امام صادق  رُ قسمت میـانى اش  ، بلغم را از میان مى برد، ریشه اش، تُ
  . و برگش ادرار آور است، هضم کننده است

بر سر سـفره اى   در حالى که با امام صادق : -به نقل از حنان  -الکافى 
بى به دست من داد و گفت، نشسته بودم رُ چرا که در ؛ ترب بخور! اى حنان«: او تُ

قسمت میانى اش پیشاب را به ، برگش بادها را دور مى کند: آن سه ویژگى است
  . »بلغم را از میان مى برد، جریان مى اندازد و ریشه اش

رفه   خُ
را   پایش ، پیامبر خدا بر زمین سوخته اى پا نهاد و آن زمین: صادق امام 
سوزش حاصل از زمـین  ، پاى خویش را بر خُرفه نهاد و در نتیجه، پس. سوزاند
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رفه را دوست داشـت  پیامبر ، از آن پس. فرو نشست، سوخته بـراى آن  ، خُ
  . »! ر برکتى استچه گیاه پ«: دعا مى کرد و مى گفت

و ، در روى زمین گیاهى واالتر و سودمندتر از خُرفه نیست: امام صادق 
  . است) س(آن سبزى فاطمه 

  آداب خوردن خیار
چرا که برکتش ؛ آن را از ته بخورید، چون خیار مى خورید: امام صادق 
  . افزون تر است
  . خیار را با نمک مى خورد، پیامبر خدا: امام صادق 

  کدو
  : امام صادق 
از امیـر  : گفـتم  به امـام صـادق   : -به نقل از ذَریح  -) (طب االئمه 

؛ کدو بخوریـد «: حدیثى درباره ى کدو روایت شده که فرموده است ان مؤمن
  . »چرا که مغز را افزون مى سازد

خـوب  ، من نیز مى گویم که براى درد قـولنج ، آرى«: فرمود  امام صادق
  . »است

  کباب
  . تب را مى برد، خوردن کباب: یا امام صادق  امام باقر 

  خواص تره
دربـاره ى تـره    از امـام صـادق   : -به نقل از فرات بن اَحنـف   -الکافى 
بوى دهـان را  : چرا که در آن چهار ویژگى است؛ بخور آن را«: فرمود. پرسیدند
و ؛ بواسیر را ریشـه کـن مـى کنـد    ؛ مى راند) از بدن(بادها را ؛ مى سازد  خوش 

  . »مایه ى ایمنى از جذام است، براى کسى که بِدان مداومت مى ورزد
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سبزى هـا   نزد پیامبر خدا از: -) (به نقل از پدرانش  - امام صادق 
مهتر و سرآمد همه ى سبزى هاست و برترى آن بر دیگـر  ، تره«: فرمود. یاد شد

برکت است و آن سبزى ، در آن. همانند برترى نان بر دیگر چیزهاست، سبزى ها
گویا . من آن را دوست دارم و مى خورم. من و سبزى پیامبران پیش از من است

زى و زیبـایى در بهشـت مـى    بوته ى آن را مى نگرم که برگ هـایش از سرسـب  
  . »درخشند

  گالبى
دل را جال مـى  ) عزوجل(که به اذن خداوند ؛ گالبى بخورید: امام صادق 

  . دهد و دردهاى درون را تسکین مى بخشد
در ، معده را مى پاالید و تقویت مـى کنـد و بـا بِـه    ، گالبى«: امام صادق 

سودمندتر است تا چاشت خورده ، وى غذاخوردنش ر. همگون است) ، خواص(
یعنـى روى غـذا   » از آن بخـورد ، هرکس هم که احساس سنگینى مى کند. شود
  . بخورد

لَبى  -) (طب االئمه  بـه مـردى کـه از     امام صـادق  : -به نقل از ح
  . »گالبى بخور«: فرمود، دردى که در قلب خود نزد ایشان اظهار ناراحتى کرد

  خواص کندر
آیـاتى  ) قرائت(« : عسل مى خورد و مى فرمود پیامبر : امام صادق 

  . »بلغم را از میان مى برد، از قرآن و جویدن کندر

  خواص شیر
در . بـودم  نـزد امـام صـادق    : -به نقل از ابوالحسن اصـفهانى   -الکافى 

مـن در بـدنم   ! فـدایت شـوم  : مردى به ایشـان گفـت   ،حالیکه من نیز مى شنیدم
  . ضعف مى کنم  احساس 
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بر تو باد شیر چرا که گوشت مى رویاند و اسـتخوان  «: به او فرمود امام 
  . »را استحکام مى بخشد

  . براى گلودرد چیزى جز نوشیدن شیر نیافته ایم: امام صادق 

  ماست چکیده ى ماده االغ
ناهـار   همـراه بـا امـام صـادق     : -به نقل از عیض بـن قاسـم    -فى الکا
  »؟ آیا مى دانى این چیست«: به من فرمود. خوردم
  . نه: گفتم
آن را براى یکـى از بیمـاران   . ماست چکیده ى ماده االغ است، این«: فرمود

  . »بخور، اگر دوست دارى از آن بخورى. فراهم ساخته ایم، خود
بـودم کـه چنـد     نزد امام صـادق  : -به نقل از یحیى بن عبداهللا  -الکافى 

، ایـن «: به یکى از آنها اشاره کرد و فرمـود ، ایشان با دست. پیاله برایمان آوردند
فراهم ساخته ، آن را براى یکى از بیماران خود. ماست چکیده ى ماده االغ است

  . »واگذارد، اهدبخورد و هر کس نمى خو، هر کس مى خواهد. ایم

  خواص گوشت
، هر کس چهل روز آن را واگـذارد . از گوشت است، گوشت: امام صادق 
  . چرا که بر شنوایى و بینایى مى افزاید؛ آن را بخورید. بدخوى مى شود

پیـامبرى از  «: فرمود امام صادق : -به نقل از عبداهللا بن سنان  -الکافى 
: پس به او گفته شد. شکایت برد) عزو جل(به درگاه خداوند ، عفاز ض، پیامبران

  . »جسم را استحکام مى دهند، چرا که این دو؛ گوشت را در شیر بپز
ة«همان غذایى است که ، این: گفتم ضیرَ ؟ نام دارد» م  
  . »بلکه گوشت همراه با شیر تازه است، نه«: فرمود

  . پیامبران است خورش، گوشت با شیر: امام صادق 
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، شـام  همـراه بـا امـام صـادق     : -به نقل از زیاد بن ابى حلّال  -الکافى 
  . »خورش پیامبران است، این«: پس فرمود. گوشت و شیر خوردم

  گوشت میش
گوشـت  ، هر کس در قلب یا بدن خود به ضعفى گرفتار آمد: امام صادق 

از بندبنـد  ، هر بیمارى و عارضه اى، این صورتچرا که در ؛ میش با شیر بخورد
  . بدنش نیرو مى گیرد و لثه اش استحکام مى یابد، تن او بیرون مى رود

بکَنجیر   گوشت کَ
هر گاه کسى از شما اندوه یا گرفتارى اى دارد و نمى دانـد  : امام صادق 
ونـد  بـه خواسـت خدا  ، در این صورت. کبکنجیر بخورد، گوشت، علتش چیست

  . فرو خواهد نشست، این اندوه و گرفتارى، متعال

  خوردن گوشت ماهى
! خداونـدا «: مـى گفـت  ، چون ماهى مى خـورد ، پیامبر خدا: امام صادق 
  . »برکت قرار بده و بهتر از این را برایمان جایگزین ساز، براى ما در این

  خوردن خرما یا عسل، پس از خوردن ماهى
: - از یکى از وابستگان امام صـادق  ، ل از سعید بن جناحبه نق -الکافى 

اما ؛ اشتهایى ندارم«: خرمایى طلبید و تناول کرد و سپس فرمود امام صادق 
، مـاهى بخـورد و در پـى آن   ، هر کس شب«: سپس فرمود. »ماهى خورده بودم

رگ فلـج در او مـى   ، حتا صب، چند دانه خرما یا مقدارى عسل نخورد و بخوابد
  ». جنبد
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  نهى از عادت به خوردن ماهى
و امـا آن سـه   ... چاق کننده و سه چیز الغرکننـده ، سه چیز: امام صادق 

اعتیاد بـه خـوردن تخـم مـرغ و مـاهى و      : عبارت اند از، چیز که الغر مى کنند
  . شکوفه خرما

  . را ذوب مى کند بدن، خوردن ماهى) پیوسته(: امام صادق 
  . بدن را ذوب مى کند، ماهى تازه) پیوسته خوردنِ(: امام صادق 

  لوبیا
  . بادهاى نهفته درون را دور مى کند، لوبیا: امام صادق 

  نمک
کَـک  ، هر کس بر نخستین لقمه از غذاى خود نمـک بپاشـد  : امام صادق 

ک صورت او از میان مى ر ودم .  
با سرکه آغاز مى کردنـد و بـا   ) غذاى خود را(، بنى اسرائیل: امام صادق 

ولى ما با نمک آغاز مى کنیم و با سـرکه بـه پایـان    ؛ همان نیز به پایان مى بردند
  . مى بریم

  هلیم
  از درد پشـت بـه درگـاه پروردگـار خـویش      ، پیامبر خـدا : امام صادق 

) یعنى همان هلیم(خداوند او را به خوردن گندم همراه با گوشت  .نالید) عزوجل(
  . فرمان داد

از ضعف و کمى توان آمیـزش بـه درگـاه    ، یکى از پیامبران: امام صادق 
  . فرمان داد، خداوند او را به خوردن هلیم. اظهار ناراحتى کرد) عزوجل(خداوند 
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  کاسنى
هـیچ برگـى از آن نیسـت کـه     . و سبزى اى استنک، کاسنى: امام صادق 

پـدرم  . متکانیـد ، آن را بخورید و به گاه خوردن. قطره اى از بهشت بر آن نباشد
  . آن را بتکانیم، ما را نهى مى فرمود که به هنگام خوردن کاسنى 

هفـت بسـته از   ، هر کس در حالى بخوابـد کـه در درون او  : امام صادق 
  . آن شب از قولنج در امان است، به خواست خداوند، هاى کاسنى باشدبرگ

را افـزون مـى سـازد و    ) منى(چرا که آب ؛ بر تو باد کاسنى: امام صادق 
  . فرزند را نکو مى کند گرم و ملین است و پسرزایى را بیشتر مى کند

، ندانش فراوان شوداو و فرز) منى(هر کس دوست دارد آب : امام صادق 
  . مداومت ورزد، در خوردن کاسنى

ناهـار مـى    همراه با امام صـادق  : -به نقل از محمد بن فیض  -الکافى 
، در کنار ما پیرمـردى بـود کـه از کاسـنى    . خوردم قدرى سبزى نیز بر سفره بود

، سـرد اسـت  ، گویا گمان مى کنید که کاسنى«: فرمود امام . دورى مى گزید
، بلکه معتدل است و برترى آن بـر دیگـر سـبزى هـا    ؛ در حالى که چنین نیست

  . »بسان برترى ما بر دیگر مردمان است
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  توضیح برخى اصطالحات و مفاهیم متن احادیث
به نقل از عالمه مجلسى چنین آمده است مقصود آن نیست که واژه طبیـب از  

، یعنـى واژه طبیـب  ، ز این دو واژهچرا که یکى ا؛ مشتق شده است» طیب«ریشه 
ل است بلکه مقصود آن است که نـامور  ؛ از ریشه مضاعف و دیگرى از ریشه معتّ

بلکـه بـدان   ، نه به دلیل درمان بیمارى هاى جسـم اسـت  ، شدن طبیب به این نام
درمان مى کنـد و خـوش و خرسـند مـى     ، علت است که دل را از ریشه و اندوه

ب «به جاى در برخى نسخه ها هم . سازد ب «، »یطیـ ریشـه  . آمـده اسـت  » یطبـ
به معناى وفق و مدارا در کار و لطف ورزیـدن اسـت و طبیـب را از آن    » طب«

؛ اندوه را از دل مـى گیـرد  ، روى طبیب نامیده اند که با مدارا و تدبیر لطیف خود
بـا تغییـرى   ، 62ص ، 62ج ، بحـاراالنوار (اما شفاى بدن به طبیب تعلـق نـدارد   

  . )199ص ، 25ج ، مرآة العقول: ك. ر، نینهمچ. اندك

  : غاریقون یا اغاریقون
ریشه ى گیاه یا چیزى است که در درخت هاى درون تهى ساخته مى شود و 

ایـن دارو شـادى   . به جریان اندازنده ى اخالط کدر، گشاینده. درمان زهرهاست
، آویخته باشد آور و براى سیاتیک و مفاصل کارآمد است و هر که آن را بر خود

  . نیشش نمى زند، کژدم
و ) اسـت (گیـاهى معطـر   : آورده» بـاذروج «در لغـت  ، لغت نامـه ى دهخـدا  

بـاذرو  ، باذروق، ریحان جبلى، حوك، بارنگ، بادرنجبویه، ریحان کوهى، بادروج
  . )نام هاى دیگر آن است(

  . باذروج؛ همان بادرو باشد: آورده» باذرو«در 
 3ج : لغت نامه دهخـدا (بادرنجویه ؛ بادرنگبویه باشد: ردهآو» باذرنجویه«در 

  . )3451ص 
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، بورنگ؛ بادروچ که ریحان کوهى باشد: مى نویسد» حوك«همچنین در لغت 
است مثل ) ى(سبزى . بادرنگ بویه، بارنگ بویه، پادرو. باذروج و آن هبق است

ص ، 6ج : الغـت نامـه دهخـد   (سپرغم که آن را بونیک گویند و نازبو نیز نامنـد  
8114( .  
ب آن: آورده» بادرنبویه«در    . بادرنجبویه است، یک قسم ریحان است که معرَّ
ب بادرنگبویه است : هم مى نویسد» بادرنجبویه«در  : لغت نامه ى دهخدا(معرَّ

  . )3419ص ، 3ج 
گیـاهى اسـت خـوش بـوى و از جملـه ى      : آورده» بادرنگبویه«در کلمه ى 

بادرونه نیز گفته اند و مهلک عقرب است و دافـع سـم    ریاحین و آن را بادرود و
  . )3420لغت نامه ى دهخدا ص (امراض سوداوى و بلغمى را نافع است ، آن

تـره  . ریحانى است که آن را بادرنجبویه گویند: هم آورده است» بادرو«و در 
ب آن است ، ى خراسانى که ریحان کوهى نیز گویند و باذروج لغت نامـه ى  (معرَّ

  . )3421ص : خداده
سپیده اى است که در درون انار است و دانه ها بر آن تعبیه شده انـد  ، پیه انار

  . )لغت نامه دهخدا(

  ، دانگ یا دانق
پول و حجم بوده و غالبا وقتى به عنوان واحـد وزن  ، واحد اندازه گیرى وزن

، س هـا در اسـالم  اوزان و مقیـا : ك. ر( . معادل نصف مثقال است، بکار مى رود
: ك. ر(. این مقدار را معادل هشت دانه جو نیز دانسـته انـد  ) 17و16ص : هینس

قطعه چى نیز ایـن مقـدار را   . )26 - 22ص : ابراهیم سلیمان، االوزان و المقادیر
. ر(گرم دانسته است  496/0با واحدهاى معیار امروزین سنجیده و آن را معادل 

   .)449ص : معجم لغۀ الفقهاء: ك
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کنایه اى از ، احتماال تسبیح گفتن انار در درون بدن: عالمه مجلسى مى گوید
سودمندى فراوان آن است و از این جهت که بر قدرت حکمت آفریدگار داللـت  

  . گویى هماره در حال تسبیح گفتن خداوند است، دارد

  ، حزا
ى آن را در فارسـ ، ولـى بـا بـرگ هـایى پهـن تـر      ، گیاهى است شبیه کرفس

. بویى تلخ دارد و داراى دو نوع صحرایى و بـاغى اسـت  . مى گویند» دینارویه«
مى » آهو دوستک«و نوع باغى را » برگ کازرونى«نوع صحرایى را به شیرازى 

  . )8905ص ، 6ج : لغت نامه دهخدا(نامند 
» ماءالشعیر«که امروزه به نام  -نوع حالل آبجوست ، مراد از فقّاع در حدیث

مگـر گفتـه شـود    ، نه آب جو کـه نوشـیدن آن حـرام اسـت     -شناخته مى شود 
معده را بـیش از پـیش از   ، عالوه بر حرمت و ایجاد مستى، نوشیدن آن در حمام

  . بین مى برد

  ، اوقیه
واحد وزن با مقادیر متفاوت در زمان ها و مکان هاى مختلف بوده و در اصل 

اوقیـه ى شـرعى در قـرون نخسـتین     . انسته اندآن را برابر یک دوازدهم رطل د
اوزان و : ك. ر(گـرم بـوده اسـت     124اسالمى در مکه معادل چهل درهم برابر 

  . )به بعد 54ص : مقیاس ها در اسالم

  ، گاورس
ن دارد  گیاهى است از تیره ى گندمیان و از دسته غلّات که دانه هاى شبیه اَرز

  گونه اى ارزن است کـه دانـه هـایش    ، حقیقتو با ارزن از یک نوع است و در 
دانه هاى این گیاه را . زِبرتر است، درشت تر است و پوستش نیز از پوست ارزن
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پـاورقى  ، 501ص ، 2ج : ك. ر، همچنین. )فرهنگ معین(بیشتر به کبوتران دهند 
1 .  

همان احسـاس و  ، گویا مقصود از حرکت جنبندگان: عالمه مجلسى مى گوید
ى است که به شخص دست مى دهد و وى مى پندارد که مورچه یـا حشـره   تخیل

مورمـور  (تنمـل  «این حالت را ، پزشکان. اى دیگر بر روى بدن وى راه مى رود
  . خوانده اند» )شدن

  : سویق
یـا  » قـاووت «امـروزه بـه آن   . گفته مى شد» پست«، به آن در فارسى قدیم

را ترکـى مـى   » قاووت«نامه دهخدا لفظ  گفتنى است که لغت. مى گویند» پوره«
گـاه در  ، لـیکن ایـن واژه  ؛ داند که غالبا به معناى آرد حبوبات بریان شده اسـت 

  . نیز کاربرد دارد) مانند برخى میوه ها یا تره بار( مورد غیر حبوبات 
در ، »سویق«کلینى چنین بر مى آید که ) گفته ى(از : مى گویدعالمه مجلسى 
سـویق  «بـه معنـاى   ، نباشـد ) مانند جـو (همراه با قیدى ، ایاتصورتى که در رو

و » باب انواع سویق ها و برترى سـویق گنـدم  «: چرا که مى گوید؛ است» گندم
، »سـویق «حدیثهایى را مى آورد کـه در آنهـا واژه ى   ، سپس در ذیل این عنوان
  . آمده است، بدون صفت یا مضاف الیه

روایـت هـاى   ، ى سـویق و سـود آن   دربـاره «: در الدروس گفته استشهید 
  . »دانسته است، سویق را به معناى سویق گندم، فراوانى رسیده و کلینى
، جـو ، گنـدم : سویق مى سازند، از هفت چیز«: گفته استمؤ لّف بحرالجواهر 

قـى و  ، طبع را مهار مى کند، همه این انواع. دانه ى انار و شلغم، کدو، سیب، کُنار
رطوبت معده را خشک ، از میان مى برد، صفرا زده مى شوددلشوره اى را که از 

و اگر قدرى سویق جو با آب و مقدار اندکى شیر برداشته و خشـخاش  ، مى کند
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وى، بوداده ى ساییده با آن مخلوط شود نیش زدگى ، سودمند است، براى شکم ر
  . »ها را تسکین مى دهد و خواب مى آورد

هر سویقى با چیزى که از آن سـاخته  «: استبه نقل از رازى گفته ، ابن بیطار
بـه  ، سردتر اسـت ، از سویق گندم، سویق جو، براى نمونه. تناسب دارد، مى شود

همچنـین نفـخ   ، این سـویق . طبعى سردتر از گندم دارد، همان اندازه که خود جو
استفاده از سویق گنـدم و سـویق   ، از میان همه سویق ها. بیشترى پدید مى آورد

نفخ آور و موجب کندتر شدن حرکت غذا از معده ، است و این هر دو بیشتر، جو
کـامال بـا آب جوشـانده و سـپس از     ، اگر این دو نوع سـویق ، البته. به پایین اند

آب آنهـا جـدا شـود و بـه     ، پارچه اى درشت باف گذرانده شوند و بدین ترتیب
وشـیده  ن، صورت لقمه هایى فشرده در آیند و سپس همراه با آب سـرد و شـکر  

از نفخ آنها کاسته مى گردد و چنانچه در تابسـتان در اول صـبح مصـرف    ، شوند
سودمند خواهنـد بـود و مـانع    ، براى اشخاص حرارتى و برافروخته مزاج، شوند

از باالترین منـافع  ، تب ها و بیمارى هاى ناشى از گرم مزاجى مى شوند و همین
خیار و ، روز نباید میوه ى تردر آن ، کسى که این نوع سویق را بخورد. آن است

ا سـرمادیدگان و   ؛ یا دست کم نباید از این چیزها زیاد بخـورد ، سبزى بخورد امـ
هایى در شکم یا دردهـایى مـزمن در پشـت و مفاصـل مبـتال       کسانى که به نفخ 

نباید از این سویق ، هستند و همچنین پیران و کسانى که مزاجى کامال سرد دارند
آن را پس از چنـد بـار شسـتن در    ، به خوردن آن ناچارند اگر هم. هیچ بخورند

پس از درآمیختگى با زیتون و روغنِ وندانه و ، آب گرم و همراه با پانیذ و عسل
  . با طبع خود مناسب سازند، همچنین روغن گردو

امـا از آن روى کـه گنـدم    ، سـردتر اسـت  ، هر چند سویق جو از سویق گندم
سویق گندم سردکنندگى بیشترى براى ، کند نسبت به جو آب بیشترى مصرف مى
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براى کسانى که بـه  ، سویق جو، برعکس. سودمندى بیشترى دارد، بدن نیاز دارند
معموال داراى بـدن  ، چنین کسانى. مناسب تر است، خشک کردن طبع نیاز دارند

رخون هستند، هایى ستَبر رگوشت و پ بـدن هـایى   ، در حالى که گروه نخسـت ، پ
  . شت و زردرنگ دارندکم گو، تکیده

تخمى است خوش بوى و شبیه به زنیان که بـر روى  ، سیاه دانه یا سیاه تخمه
نانخـاه و  ، نانوخیـه ، نانجه، شونیز، حبۀ السوداء، سیاه تخمه. خمیر نان مى پاشند

  )لغت نامه دهخدا) (نام هاى دیگر آن است(سیاه دانه 
قسـمى از بقـوالت   . لیپاییـان گیاهى اسـت از تیـره ى چ  ، تره تیزك یا شاهى

تیـزك  ) سـبزى (بـه تـره   ، از این جهت. خوردنى است که مزه اش کمى تیز دارد
لغـت  (. »جرجیـر «گویند و در عربـى  » شاهى«آن را ، نامیده شده و در اصفهان

  )نامه دهخدا
بیرون کشسدن » بیرون کشیدن رگ ها«مقصود از : عالمه مجلسى مى نویسد

اکنون نیز ایـن کـار را انجـام مـى     ، چنان که یهودیان، سترگ از میان گوشت ا
  . آمده است، در برخى از روایت هاى ما هم نهى از خوردن رگ گوشت. دهند

سـفیدى  ، همان پیسى است و این احتمال که مقصود از آن، مقصود از سفیدى
  . بعید است، چشم باشد

  ، وسمه یا کتم
خضاب مـى کننـد و   ، ى آمیزند و موها را بدانگیاهى است که آن را با حنا م

مرکب قلم از آن بدسـت  ، اگر ریشه آن را در آب بپزند. رنگش بر جاى مى ماند
  . مى آید
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  در مورد علل برخى بیمارى ها دیدگاه امام صادق 
که نبوغ علمى ایشـان را بـه اثبـات مـى      یکى از نظریه هاى امام صادق 

بلکـه  ... اند آن که مى فرمود بعضى از بیمارى ها نه از راه هوا یا میکروب یارس
  . فقط توسط تابش برخى امواج از بدن فرد بیمار به فرد سالم منتقل مى شوند

این عقیده از نظر دانشمندان زیست شناسى و پزشـکان در آن زمـان و حتـى    
علل رایـج بیمـارى را    دوره هاى بعد خرافات به شمار مى آمد زیرا در آن زمان

ابتدا از بوها مى دانستند و سپس آب یا هوا یا تماس بین فرد بیمار و سالم را به 
ت انتقال بیمارى در نظر گرفتند اما در هـیچ دوره اى ابـراز نشـد کـه     . عنوان علّ

امواج ساطع شده از بدن شخص بیمار ممکن است سبب ایجاد بیمـارى در فـرد   
  . سالم شود

تحقیقات علمى جدید که پایه ى آن در آزمایشگاههاى شـوروى  ولى امروزه 
نشان مى دهد کـه چنـین نظریـه اى کـامال صـحیح اسـت و       ، سابق گذاشته شد

  . احتمال منتقل شدن و سرایت بیمارى از راه امواج وجود دارد
سیبیرسک در شـوروى سـابق کـه یکـى از مراکـز بـزرگ       -وو-در شهر نوو

به صورتى کامال ، یست شناسى روسیه مى باشدتحقیقات پزشکى و شیمیایى و ز
علمى و غیر قابل تردید ثابت شد که اوال از سلولهاى بیمار اشعه ساطع مى شود 
و ثانیا نوعى از اشعه ها که از سلول هاى بیمار ساطع مى شود در صورتى که به 
سلولهاى سالم برسد آنها را بیمار خواهد کرد و این سرایت بدون کوچک تـرین  

نحوه ى آزمایش بـه ایـن   . س بین سلول هاى بیمار و سالم صورت مى گیردتما
ترتیب بود که دو دسته سلول از یک بافت را انتخاب کرده و بـه طـور جداگانـه    
کشت مى دادند و با استفاده از ابزارهاى آزمایشگاهى مشاهده مى کردنـد کـه از   

سـاطع  ) نـورانى واحد تشکیل دهنده ى امـواج  (هر دسته سلول چند نوع فوتون 
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دانشمندان سپس سلول هاى سالم را به دو گروه تقسیم کردنـد و یـک   . مى شود
گروه از آنها را تحت تاثیر یک عامل بیمارى قرار دادند و بیمار کردند و باز هـم  
با استفاده از ابزارهاى مخصوص مشاهده کردند که اشعه اى از سلول هاى بیمار 

به دو دسته تقسیم و هـر دسـته در یـک     سپس سلول هاى سالم. ساطع مى شود
محفظه ى اول از جنس شیشـه و دومـى از   . محفظه ى شیشه اى قرار داده شدند

شیشه داراى این خاصیت است که تمام امـواج بـه جـز نـور     . جنس کوارتز بود
کوارتز فقـط نـور مـاوراى    ، و در مقابل. ماوراى بنفش را از خود عبور مى دهد

پس از چند ساعت که سلول هاى سالم موجـود  . دهد بنفش را از خود عبور مى
، در محفظه هاى شیشه اى و کوارتزى در مجاورت سلول هاى بیمار قرار گرفتند

مشاهده شد سلول هاى موجود در محفظه ى کوارتزى بیمار شدند ولـى سـلول   
نتیجه ى این آزمایش آن بـود  . هاى موجود در محفظه ى شیشه اى سالم ماندند

هاى بیمار اشعه هاى گوناگونى ساطع مى شود ولى اشعه ى ماوراى که از سلول 
ایـن آزمـایش در   . بنفش است که باعث بیمار شدن سلول هاى سالم مـى شـود  

ت بیست و پنج سال  با بیمارى هاى مختلف تکـرار شـد تـا نتیجـه ى آن     ) !(مد
وراى و اشعه ى مـا . قطعى و قابل استناد باشد و در همه موارد نتیجه یکسان بود

ت بیمار شدن سلول هاى سالمى بود که  بنفش ساطع شده از سلول هاى بیمار علّ
  . در مجاورت آنها قرار داشتند

از مجموعه هاى این آزمایش ها این نتیجه به دست مى آید کـه هـر یـک از    
سلول هاى بدن ما مانند یک فرستنده و گیرنده است که از خود اشعه ساطع مـى  

نیز قرار مى گیرد و آنها را ضبط مى کند و اگر اشعه اى که تحت تاثیر اشعه . کند
، ضبط مى کند از نوع ماوراى بنفش باشد و از یک سلول بیمار ساطع شده باشد

  . سلول سالم را بیمار خواهد کرد
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همچنین در آزمایش هاى متعدد این دانشمندان این نکته هم به اثبـات رسـید   
» توکسـین «لول هاى مـاده ى شـیمیایى   که هر گاه عامل بیمارى دسته اى از س

سلول هاى سـالمى را  ، اشعه ى ماوراى بنفش ساطع شده از این سلول ها، باشد
ى است کـه  » توکسین«. بیمار مى کنند، که هیچ تماسى با آنها ندارند در واقع سم

بعضى از موجودات ذره بینى و انگل در بدن ما تولید کرده و موجب بیمارى مى 
  . شوند

به طـور  . حال این یافته ها افق جدیدى را پیش روى دانشمندان گشود به هر
مثال در مقابله با بیمارى هایى مانند سرطان یکى از روش هاى جدید آن اسـت  
که ابتدا مانع رسیدن اشعه از سلول هاى بیمار به سلول هاى سالم شوند و سپس 

  . مانع از پیشرفت بیمار در سلول هاى بیمار گردند
علمى به قدرى قابل توجه است که کار زیادى بـر روى آن انجـام    این کشف

شده است و دانشمندان دریافته اند که هر نوع بیمارى خاص فوتون با طول موج 
مخصوص به خود را ساطع مى کند و با تکیه بـر ایـن یافتـه اکنـون دانشـمندان      

مـارى  مشغول تهیه ى جداول مربوط به فوتون ها و طول موج هاى مربوط به بی
  . هاى مختلف هستند

به طور مثال اگر طول موج فوتون هاى ساطع شده از سلول هـاى مبـتال بـه    
مى توان اقـدام حسـاب شـده اى در جهـت     ، ویروس آنفلوانزا به دست مى آمد

  . معالجه آنفلوانزا و جلوگیرى از ابتالى سلول هاى سالم به عمل آورد
مبنى بـر   ریه ى امام صادق از آنچه گفته شد نتیجه گرفته مى شود که نظ
کامال صحیح است و ما امروزه ، این که بعضى امواج باعث تولید بیمارى مى شود

سـلول هـاى   ، مى دانیم اشعه ى ماوراى بنفش تابیده شده از سلول هـاى بیمـار  
  . سالم را نیز بیمار مى کند
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صحت  ،اکتشافات زیست شناسى و پزشکى جدید پس از هزار و سیصد سال
  . را به اثبات رساند نظریه ى امام صادق 

البته هنوز مشخص نشده است که چگونه تـابش نـور مـاوراى بـنفش سـبب      
طبق . بیمارى در سلول سالم مى شود و تحقیقات بر روى این موضوع ادامه دارد

بخشى مؤ ثر از عامل بیمارى را بـا  ، نظریه اى گفته مى شود شاید هر فوتون نور
البته این تنها یـک نظریـه اسـت    . خود حمل مى کند و به سلول سالم مى رساند

تا بخشى از عامل بیمارى ، ذره اى از نور به کوچکى فوتون، زیرا عقل مى گوید
  . را با خود حمل نکند نمى تواند در سلول سالم بیمارى تولید کند
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  نظریه ماده و ضد ماده
نظریه ى ، در زمینه ى فیزیک صادق  یکى دیگر از نظریه هاى بدیع امام

بر اساس این نظریه هر چیز در این جهان کـه موجودیـت   . ماده و ضد ماده است
اما بین این دو ضـد تصـادم و   ، داراى ضد خود است) غیر از خداوند(ذاتى دارد 

برخورد به وجود نمى آید زیرا در این صورت ممکن است جهان ویران و منهدم 
  . شود

بیان شده است امروزه به  این نظریه که قرن ها پیش از سوى امام صادق 
شده و دانشمندان در کشورهاى مختلف بـه   تأییدطور علمى از سوى دانشمندان 

به طور ساده تفاوت . تدریج در حال کشف ضد ماده هاى مواد مختلف مى باشند
بـار  ، که در اتـم هـاى مـاده   : ان کردماده با ضد ماده را مى توان به این ترتیب بی

اما در ضد ماده بار الکتریکى الکترون . پروتون است، الکترون و بار مثبت، منفى
هنوز این آزمایش به طـور عملـى انجـام نشـده     . مثبت و بار پروتون منفى است

چـه  ، است که اگر اتم هاى ماده با ضد ماده برخورد کند و انفجار به وجود بیاید
ماننـد  . و هر چه در این مورد گفته مى شود بیشتر جنبه تئـورى دارد خواهد شد 

مـیالدى کـه    1944نظریاتى که در مورد تفکیک اتم هاى اورانیوم قبل از سـال  
لین بمب اتمى خود را آزمایش  در آن . نکرده بود گفته مـى شـد    هنوز امریکا او

زنجیـرى   زمان معتقد بودند که آزمایش بمب اتمى ممکن است موجـب تفکیـک  
گردد و تمام عناصر موجود در کره ى زمین تفکیک شود اما در نهایت این گونه 

اما بین انفجار بمب اتمى و انفجار ناشى از برخورد ماده و ضد ماده تفاوت . نشد
قسمت کمـى  ، وجود دارد زیرا وقتى یک بمب اتمى یا هیدروژنى منفجر مى شود

زیادى از آن باقى مى ماند و تبدیل بـه   از ماده به انرژى تبدیل مى شود و بخش
  . انرژى نمى شود
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انرژى برابر است بـا جـرم ضـرب در    ، بر اساس قانون جرم و انرژى انیشتین
بر طبق این قانون اگر تمام آنچه که در یک بمب اتمـى  . مجذور سرعت سیر نور

. نیـروى زیـادى بـه وجـود مـى آیـد      ، یا هیدروژنى هست به انرژى تبدیل شود
دانشمند انگلیسى در فیزیک که در قرن نوزدهم مـى زیسـت ایـن طـور      »ژول«

ابراز مى کرد که اگر یک کیلوگرم از ماده به طور کامل بـه انـرژى تبـدیل شـود     
از قـدرت زیـاد آن   ، یعنى به طور کامل بسوزد و دود و خاکسـتر نداشـته باشـد   

  . جهان محو خواهد شد
اد نداشت که با تبـدیل کامـل یـک    اما نظریه انیشتین بر خالف آن بود و اعتق

  . نیروى چنین عظیمى به وجود بیاید، کیلوگرم ماده به انرژى
درصد از  19/0حتى در انفجار بمب اتمى که در هیروشیما روى داد نیز فقط 

اما . جرم بمب به انرژى تبدیل شد و بقیه ى آن به مرور زمان فرو پاشیده گردید
لین بمب اتمى را در هیروشیما منفجر کنند هنگامى که دانشمندان قصد داشتند او ،
امروزه نیز در بحث هاى مربـوط بـه برخـورد    . از نابودى کامل زمین بیم داشتند

دانشمندان فیزیک اعتقاد دارند که هر دو ماده و ضـد مـاده در   ، ماده و ضد ماده
ن بر اساس نظر این دانشمندا. این برخورد به طور کامل تبدیل به انرژى مى شود

برخورد یک کیلوگرم ماده با ضد ماده آن قدر انرژى در کره ى زمین بـه وجـود   
. مى آورد که تمام عناصر و مواد موجود در کره ى زمین به گاز تبدیل مى شوند

در فضاى منظومه شمسـى پراکنـده مـى    ، چون حرارت آن گاز بسیار زیاد است
  . شود

با این نظریه مخالف ، سوئیس در» لوند«استاد دانشگاه » آلفون«اما پروفسور 
بود و مى گوید که منبع انرژى آینده ى نوع بشر نه تفکیک اورانیوم در کارخانـه  

بلکه بشر در ، هاى تولید برق است و نه استفاده از هیدروژن آب رودها و دریاها
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آینده از برخورد ماده و ضد ماده انرژى به دست مى آورد به طورى که یک صد 
دو عنصر یعنى پنجاه کیلوگرم ماده و پنجاه کیلـوگرم ضـد مـاده     کیلوگرم از این

بـراى  ، از لحـاظ انـرژى  ، براى تاءمین تمام احتیاجات نوع بشر در کره ى زمین
ت یک سال کافى است مد .  

همان طور که گفته شد هنوز انفجار ماده و ضد ماده بـه طـور عملـى انجـام     
داد اما از لحاظ تئورى و بنـا   نشده است تا مشاهده شود چه اتفاقى روى خواهد

انررژى خالص و بدن هیچ گونـه  ، بر نظریه ى پرفسور آلفون استاد دانشگاه لوند
  . عوامل آلوده کننده محیط به دست خواهد آمد

بنا بر نظریه ى این دانشمند اگر نیم کیلوگرم از ماده با نـیم کیلـوگرم از ضـد    
حرارت به وجـود  ) میلیون درجهصد هزار (ماده برخورد کند صد میلیارد درجه 

حتـى  . در جهان منبعى وجود ندارد که بتواند چنین حرارتى تولیـد کنـد  . مى آید
  . ده میلیون درجه است، حرارت مرکز خورشید هم بنا بر نظریه ى ستاره شناسان

اما آیا نوع بشر مى تواند این حرارت زیاد را مهـار کنـد و از آن بـراى رفـع     
مى گوید بلـى بـا انفجـار نـاقص     » پرفسور آلفون«؟ نماید نیازهاى خود استفاده

منظـور از  . مى توان از میزان حرارت بـه دسـت آمـده کاسـت    ، ماده و ضد ماده
انفجارى است که در بمب هاى اتمى صورت مى پـذیرد کـه فقـط    ، انفجار ناقص

  . قسمتى از ماده را به انرژى تبدیل مى کند و بقیه ى ماده فروپاشى مى شود
، که باعث شده برخورد ماده و ضد مـاده جنبـه ى علمـى پیـدا نکنـد      عاملى

اسـتاد  » آلفـون «زیرا بر طبـق نظریـه ى پروفسـور    . موضوع اقتصادى آن است
براى آن که ماده و ضد ماده با هم برخورد کنند و نیرو بـه  ، فیزیک دانشگاه لوند

ار الزم اسـت و  در مرحله ى آزمایش ده تا پانزده میلیارد دالر اعتب، وجود بیاید
امروزه هیچ مؤ سسه ى خصوصى و دولتى این آمادگى را ندارد که شـرایط کـار   
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ولى تجربه نشان داده است وقتى برخورد بـین مـاده و ضـد مـاده     . را فراهم کند
  . به دست آوردن انرژى آسان مى شود، انجام شد

عناصـر  در بین تمام ، همان طور که در هنگام بهره بردارى از انرژى هسته اى
به نظر مى رسد براى بهره بردارى از نیـروى انفجـار   ، انتخاب گردید» اورانیوم«

ماده و ضد ماده از عنصر هلیوم استفاده شود زیرا دانشمندان فیزیک توانسته انـد  
  . ضد ماده ى هلیوم را به دست آورند
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  بیمارى ها و درمان آن ها از دیدگاه امام صادق 
  سردرد - 1
مردى از اهالى . شرفیاب بودم در محضر امام صادق : مى گویدد رقى داو

سالم کرد و مساءله اى از مسایل دین ، خراسان که عازم مکه بود از در وارد شد
  . حضرت مساءله را برایش تجزیه و تحلیل فرمود. را از امام پرسید

جا به سردردى دچارم از خراسان تا این ! یابن رسول اهللا: مرد خراسانى گفت
  : حضرت فرمود؟ که مرا ناراحت نموده چاره ام چیست

پیش از انجام هر کارى هفت کف دست آب گـرم بـر سـرت    ، به حمام برو -
این سردرد برطرف خواهد شد و دیگر بـه  ، بریز و نام خدا را هر بار بر زبان آور

  . چنین بیمارى دچار نخواهى شد
رفت و به دسـتور امـام عمـل کـرد و شـفا       مرد خراسانى بى درنگ به حمام

اعتقاد راسخ به فرموده ى امام بـر اسـاس اصـل روانکـاوى تلقـین اثـر       (. یافت
  )درمانى را فزون تر مى سازد

  زکام - 2
  : حضرت به او فرمود. مبتال به زکام گردید مردى از یاران امام صادق 

ـ      - د و لشـکرى از سـپاه   زکام یکى از پدیـده هـاى طبیعـى آفـرینش خداون
اگر مى . خداست که به سوى تو آمده تا تو را از عارضه ى دیگرى نجات بخشد

کُندس «و نیم گرم از » سیاه دانه«خواهى زکام برطرف شود به وزن یک گرم از 
بردار و این دو دانه را بکوب تا آرد شود و بعد آن را همراه نفس به بینى باال » )9(

اما اگر مى توانى عارضه ى زکام را بـه حـال   . هد شدبکش زکام تو برطرف خوا
  . خود بگذار زیرا در زکام منفعت هاى فراوانى است
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  ضعف چشم - 3
مردى از اصحاب امام در حضور وى از ضعف بینایى خـود سـخن بـه میـان     

رِّ«از : امام فرمود. آورد بـه  » کـافور «و » صبرزرد«حجازى و » مرّ«مکى یا » م
  . بینایى تو قوى خواهد شد، هیه کن و آن را به چشم بکشنسبت مساوى سرمه ت

  لکه ى چشم - 4
شرفیاب شد که بر سیاهى چشـم وى لکـه اى    مردى حضور امام صادق 

  : امام فرمود. سپید افتاده بود و او را ناراحت مى داشت
 2از نوشادر صاف و پاك به وزن . از فلفل سفید و دارفلفل به وزن یک مثقال

گرم با هم بکوب تا همچون سرمه نرم شود و سپس این کوبیـده را از پارچـه ى   
. به این گونه که به هر چشم سه میل کشیده شود. تنظیف رد کن و به چشم بکش

این عمل لکه ى سپید را از سیاهى چشمت برخواهد داشـت و  . ساعتى صبر کن
آب سرد بشوى و  بعد چشمانت را با. دردش را به فرمان خدا تسکین خواهد داد

  . بکش) سنگ سرمه(» )10(اثمه «سپس با 

  درد شکم - 5
یابن رسول اهللا دختر من از درد شکم سـخت نـاتوان و رنجـور    : مردى گفت

  . شده است
  . چرا به وى برنج و دنبه ى گوسفند نمى دهى: حضرت فرمود

  . و بعد دستورش را نیز به او داد که چگونه دنبه و برنج را با هم بپزد
  . آن مرد با همین غذا دخترش را درمان کرد
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  اسهال - 6
. بیمارى مـن اسـهال بـود   ، در مدینه بیمار شدم: عبدالرحمن بن کثیر مى گوید

را بـا آب  ) ارزن(ابوعبداهللا صلوات اهللا علیه به من دستور داد کـه آرد گـاورس   
  . رفتچنین کردم و اسهال من آرام گ. بیامیزیم و از آن تناول کنم )11(کمون 

  صداى شکم - 7
  : حضرت فرمود. یکى از یاران امام به نام ذریح از نفخ شکم شکایت داشت

چرا از سیاه دانـه و  : فرمود. آرى: جواب داد؟ آیا شکم تو درد هم مى کند -
  . ذریح بى درنگ عمل کرد و شفا یافت؟ عسل استفاده نمى کنى

  ورم دردناك - 8
ادى در بدن من افتاده و از فرق تـا  جابر بن حسان صوفى عرضه داشت که ب

  . در حق من دعا کن تا از این رنج ها رها شوم، پایم را گرفته است
  : امام در حق او دعا کرد و برایش نوشت

  . با استعمالش شفا خواهى یافت. از جیوه و عنبر شیاف درست کن -

  ضعف بدن - 9
: گفتـه شـد  . اشامشیر بی: امام به او فرمود. مردى از ضعف بدن شکایت داشت

  . مرا زیان رسانده است. یابن رسول اهللا شیر نوشیده ام
تو چیز دیگر با شیر خورده اى و آن . شیر مایعى زیان آور نیست: امام فرمود

چه زیان آور بوده آن چیز دیگر است و تو گمان کرده اى کـه شـیر آزارت داده   
  . است

  تب نوبه - 10
به شدت رنگ پریده و علیـل  . ب شده بودابراهیم جعفى به حضور امام شرفیا

  ؟ چه دردى دارى که این چنین بى رنگ و رویى: حضرت فرمود. بود
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ا  . یک روز تب مى کنم و دو روز تب دار نیستم. تب نوبه دارم: عرض کرد امـ
  . این تب به فاصله هر دو روز به سراغم مى آید. روز سوم باز تب مى کنم

شـکر  . اى مبارك و معطر اسـتفاده نمـى کنـى   پس چرا از این دو: امام فرمود
. صبح ناشتا به جـاى آب از ایـن شـربت بنـوش    . سرخ را بکوب و در آب بریز

  . چنین کردم و دیگر تب نوبه بر من عارض نشد: ابراهیم جعفى مى گوید

  اسهال شدید - 11
  به حضور ابوعبداهللا از درد شکم شکایت بردم: خالد بن نجتح مى گوید

را شستشو کن و بعد بکوب و از کوبیـده ى آن هـر روز صـبح     برنج: او گفت
به بیماران مبتال به اسـهال نـان   : سپس حضرت فرمود. یک کف دست تناول کن

. نان برنجى براى معده هاى ضعیف از هر غذایى سودمندتر اسـت . برنجى بدهید
  . برنج معده را تقویت مى کند و درد را برطرف مى سازد

  )لک و پیس(برص  - 12
امام فرمود . مردى از لکه هاى سفیدى که بر تنش پدید آمده بود شکایت کرد

با این دستور که بیش از یک . که به حمام برود و بر این لکه ها نوره و حنا بمالد
  . آن لکه هاى سفید برطرف شدند، بار اجرا نشد

  بلغم - 13
قدارى مساوى انیسون و سیاه دانه به م، آویشن، کندر، از مصطکى: امام فرمود

اندکى فراهم آورید و با هم بکوبید آن چنان که مانند نشاسته نرم شوند و بعـد از  
پارچه عبور دهید و آن را با عسل خمیر کنید و هر شب به قدر یک فندق از آن 

 . انشااهللا سودمند خواهد بود. استفاده کنید
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  سخت ادرارى - 14
م و در حضور امـام صـادق   فضل مى گوید که من به سخت ادرارى مبتال بود

  . شکایت کردم 
  . در آخر شب از سیاه دانه استفاده کنید: حضرت فرمود

  . به این توصیه چند بار عمل کردم و درمان یافتم

  ضعیف بودن اسپرم - 15
عمر بن ابى حسنه ى جمال از این که نطفه اش کمتر اثر مى بخشد و ضـعیف  

  : امام فرمود. است گله مند بود
افرادى که از نظـر  . ابتدا استغفار کن و سپس تخم مرغ و پیاز فراوان بخور -

  . جنسى ضعیف اند باید فراوان تخم مرغ را همراه پیاز بخورند

  ناتوانى جنسى - 16
عرض مرد که من دوسـت دارم از مسـائل جنسـى     مردى به امام صادق 

یى بفرمایید که در این گونه موارد موفّـق  راهنما. بهره ى بسیار ببرم اما نمى توانم
  . شوم

پیاز سفید را قطعه قطعه کن و در روغن زیتون تفت بده و بعد در : امام فرمود
ظرف دیگرى تخم مرغ بشکن و بر آن اندکى نمک بپاش و سپس تخـم مـرغ را   

این خوراك به تـو  . به آن پیاز سرخ شده اضافه کن و بگذار در روغن طبخ شود
  . جنسى خواهد دادتوانایى 

  . آن مرد مى گوید از برکت این غذا آن گونه که دلم مى خواست رسیدم

  عمل جراحى در ضرورت هاى درمانى تأیید
  . عمل جراحى را به هنگام ضرورت تجویز فرموده اند امام صادق 

  : به حضورش معروض شد
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ـ    - از سـیاهرگ  (د بیمارى دوا مى خورد و گاهى الزم اسـت او را فصـد کنن
  ؟ آیا جایز است. احتمال دارد در اثر این عمل فوت کند) هاى او خون بگیرند
  : حضرت فرمود

ا در    جایز است دوا بخورد و از رگ هاى او هم تا حد الزم خون بگیرنـد امـ
  . صورتى که خوف خطر باشد جایز نیست

شـان مـى   و نیز امام در پاسخ به استفاده از دواهاى سمى هم روى موافقـت ن 
  : به عرض رسانید. طبیب بود، اسماعیل بن حسن. داد

گاهى بـه  . طب من عربى است. من مردى عربم و از طب سررشته اى دارم -
  ؟ .آیا جایز است. وسیله ى عملیات جراحى به درمان بیمار مى پردازم

  . احیانا به بیمارم کمى سم مى دهم تا درمانش کنم -
  . مانعى ندارد: امام فرمود

  با خوراکى ها نسخه هاى درمانى امام صادق 
در درمـان بیمـارى هـا بـه      اکنون به طرح نسخه هاى پیشنهادى از امام 

وسیله ى گیاهان و میوه ها که در این عصر نیز دانشمندان تغذیـه از آن اسـتفاده   
ش دسـتورات طبـى و   در چهارده قرن پی امام صادق : مى پردازیم، مى کنند

درمانى مطرح فرموده که با نظرات دانشمندان علـوم تغذیـه و پزشـکى در ایـن     
  . دوران کامال مطابقت دارد

  سیر
به وسیله سیر دردهاى خود را درمان کنید اما با دهـانى کـه   : فرمود امام 

  . از آن بوى سیر به مشام مى رسد به مسجد نروید
  . سیر شفاى هفتاد بیمارى است: رسول اکرم فرمود
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در آن روزگار کسى این گیاه پیش پا افتاده را نمى شناخت ولى در این قـرن  
متخصصان علوم تغذیه خـواص سـیر را   » قرن بیست و یکم«که قرن علوم است 

  . با تحقیقات گسترده مورد توجه و امعان نظر قرار داده اند
» حال آنان که سیر مى خورنـد خوشا به «فرانسوى تحت عنوان » ریم«دکتر 
  : مى نویسد

  . براى تقویت بدن و پیشگیرى از بیمارى هاى گوناگون سیر اثر بسزایى دارد
و » لــوتر«، »بــروت«، »ســالین«و نیــز تجربــه ى پزشــکان معروفــى ماننــد 

و دیگران از خواص غذایى و درمانى این گیاه سـودمند نتیجـه هـاى    » دوبریه«
ل تجربه به این کشفیات ختم شده که سیر در تقویت درخشانى گرفته اند و حاص

ب شرایین و پایین کشیدن فشار خون دوایى کامل و مـؤ   بنیه و جلوگیرى از تصلّ
  . ثر است

. کوتاه سخن آن که در طب جدید سیر را دارویى مستقل و مؤ ثر شناخته انـد 
 سیر جریان خون را در رگ ها تنظـیم مـى  . سیر به عضالت قلب نشاط مى دهد

به طبیعت جسم نیرویى مى بخشد که بـر بیمـارى   . کند و خون را صاف مى کند
از همین رو زنانى که بـه نـاراحتى هـاى دوران قاعـدگى     . هاى خونى غلبه کند

  . دچار هستند اگر از سیر استفاده کنند از عوارض آن در امان خواهند بود
واسـیر ایـن   در پیرى هاى زودرس که نتیجه فساد خون است و روماتیسم و ب

  . گیاه سودمند اثرى شفابخش دارد
مى   سیر این بیمارى ها را نیز درمان مى کند یا حداقل عوارض آن را کاهش 

  : دهد
  سل ریوى - 1
  آنفلوانزا - 2
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  تنگى نفس - 3
  تیرگى رنگ پوست - 4
  سوء هاضمه و عفونت روده - 5
  دیفترى - 6
  تیفویید - 7
  سیاه سرفه - 8
  التهاب معدى - 9

  زخم معده ى حاد و مزمن - 10
  تصفیه مجارى ادرار و حیض - 11
  تصفیه ى کلیه - 12
  کرم هاى نخ مانندى که در روده ى کودکان به وجود مى آید - 13

گفته مى شود در شهرهایى که این گیاه مصرف مى شود عمر افراد طـوالنى و  
  . چهره ها گلگون و زندگانى مقرون به صحت و سالمت است

فیات پیداست که آموزه هاى مختصر و مفیـد امـام دربـاره ى سـیر     با این کش
  . تا چه درجه وسیع و عمیق و فراگیر و درمانگر است» همین گیاه ناچیز«

شاید در آینده اى نه چندان دور که علم به حد کمال خود مى رسـد منـافع و   
 طبعا عظمت و ژرفاى کالم امام نیز آشکارتر خواهد. خواص سیر روشن تر شود

  . شد

  پیاز
پیاز بخورید زیرا در پیاز سـه حکمـت سـودمند    : مى فرماید امام صادق 

  : نهفته است
  . لثه ى انسان را نیرومند و محکم مى سازد - 1
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  . دهان را خوشبو مى کند - 2
  . بر نیروى جنسى مى افزاید - 3

  : نیز فرمود
» نیروى جنسـى «روزد و پیاز بوى دهان را نیکو کند و رنگ چهره را بر اف -

  . را تقویت کند
  : و باز هم فرمود

پیاز خستگى را از تن مى زداید و اعصاب را استوار مى کند و میل جنسى را 
  . زیاد سازد و بیمارى تب زا را درمان نماید

در قرن دوم هجرى در قرنى که مردم از پزشکى و  این گفتار امام صادق 
ولى در این که حقایق علمى . ثبت شده است، نمى دانستندفیزیولوژى جز اندکى 

این گونه گیاهان خـوب مـى تواننـد فلسـفه ى     ، آشکار مى شود» البواتوار«در 
وجودى خود را به جهانیان عرضه کنند و منـافع و خـواص خـود را در دنیـاى     

  . تکنولوژى جلوه گر سازند
تحقیـق قـرار داده    تحلیـل و ، دکتر الکوفسکى که پیاز را تحت مورد بررسـى 

در مقابله با بیمارى هستى بر باد ده سـرطان حریـف قـدر و    » پیاز«عقیده دارد 
  : دکتر الکوفسکى مى گوید. توانمندى است

ما همچنان روى پیاز مطالعه مى کنیم و عقیده داریم که روزى این گیاه ناچیز 
  . مطمئن ترین وسیله براى درمان دردهاى بشر از کار در آید

  : مى گوید» دامر«دکتر 
پزشکان پیاز را در مورد بیمارى . دوا هم هست، پیاز در عین این که غذاست

کلیه و ادرار و استسقا داروى موثرى مى شناسند و ترجیح مى دهنـد ایـن گیـاه    
  . خام خورده شود
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  : پزشک دیگرى مى گوید
س را      پیاز حاوى ماده اى گرانقدر است که درد گلـو و بینـى و مجـارى تـنفّ

  . سبک مى سازد
آنچه پزشکان تا کنون در حق پیاز گفته اند از این قبیل است و مسـلم اسـت   
که آینده اکتشافات سودمندترى در مورد این گیاه به عمل خواهـد آورد و مقـام   

  . پیاز را در دنیاى علوم فراتر خواهد برد
  و اما در مورد ترب ... 

  : متخصصین علوم تغذیه گفته اند
ت که ادرار را زیاد مى کند و کلیه را شستشو مى دهد و اشتها ترب گیاهى اس

را برانگیزد و ترشحات معده را تنظیم کند و عمل هضم را آسان سازد و بیمـارى  
روماتیسم را بهبود بخشد و گاز شکم را فرو نشاند و سینه را سبک کند و سـرفه  

  . را شفا بخشد و رسوبات کبد را بشکند و بلغم را از ریشه برکند
در سـیزده   امام صـادق  . این پژوهش علم پزشکى در عصر حاضر است

  : قرن پیش از عصر حاضر فرموده است
  ترب مصرف کنید زیرا برگ این گیاه گاز معـده را در هـم شـکند و مغـزش     

  . جریان ادرار را آسان سازد و ریشه اش بلغم را ببرد

  در خصوص هویج
  : مى گویندپزشکان در مورد خواص هویج 

  این گیاه حاوى مقدارى قند گیاهى است که زود جذب مى شود اما هضمش 
  . براى کودکان دشوار است

آب هویج در درمان یرقان اثرى بسزا دارد و این آب اگر بـا عسـل آمیختـه    
. به عالوه براى درمان کبد و روده سودمند اسـت . بر نیروى جنسى بیفزاید، شود
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ه نفسشان تنگ مى شـود یعنـى بـه نـوعى آسـم دارنـد و       پزشکان به بیمارانى ک
  . بیمارانى که به ضعف اعصاب دچارند هویج توصیه مى کنند

پزشکان مى گویند که آب هویج کمک مؤ ثرى به رشد کودکان مـى نمایـد و   
اگر خام خورده شود کرم هاى معده را دفع مى کند و نیـز خـون را زیـاد کـرده     

  . ازدنشاط خون را در بدن محسوس س
صان علوم تغذیه ى عصر حاضر درباره ى هویج سخن بسیار گفته انـد   متخص
و هر چه گفته اند در سودمندى این گیاه شیرین است ولـى امـام جعفـر صـادق     

هویج در درمان قولنج و بواسیر مـؤ ثـر اسـت و    : در عصر خود مى فرماید 
ى افزاید و کلیه را گـرم مـى   این گیاه هم از گیاهانى است که بر نیروى جنسى م

  . کند

  و درباره ى بادمجان... 
  : پزشکان مى گویند

فواید این گیاه آن اسـت  . بادنجان غذایى است که با هر مزاجى سازگار است
بادنجانى کـه در سـرکه   . که معده را تقویت مى کند و به رگ ها نرمى مى بخشد

ال و کیسـه ى صـفرا   بجوشد و بپزد ادرار را روان خواهد سـاخت و بـراى طحـ   
  : فرموده است امام صادق . سودمند خواهد بود

صـفرا  ، بادنجان بخورید زیرا این گیاه بى آن که به کیسه صفر زیانى ببخشد -
  . را سود خواهد داد

بادنجان بخورید زیرا این گیاه بى آن که دردى به وجـود بیـاورد درمـان درد    
ادنجان چند دانه خرما به هضم و جذب آن در بعد از مصرف ب. دیگر خواهد بود

  . بدن کمک مى کند و فواید آن را در بدن دو چندان مى کند
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  در مورد کدو
تقویـت و  ، مـزاج ) خنـک سـازى  (کدو تنبل براى تبریـد  : پزشکان مى گویند

را در رگ هـاى  ) منافذ بسته عرق(به عالوه مسامات . طراوت دماغى نافع است
مخصوصا معده هاى ملتهب را آرام مى . ده لینت مى دهدبدن مى گشاید و به مع

تب هـایى کـه از گرمـى مـزاج بـه      . سازد و بیمارى یرقان را نیز درمان مى کند
  . وجود مى آید به وسیله کدو برطرف مى شود

کسانى که به بى خوابى هاى شدید دچارند اگر کدو بخورنـد خـواب راحتـى    
عمر گذشته اند و طبعا قواى جسـمى و  خواهند داشت و آنان که از نیمه ى اول 

عقلى شان رو به انحطاط است اگر کدو بخورند قواى خـود را تجدیـد خواهنـد    
  . و سلول هاى بدنشان حیات تازه اى خواهد یافت. نمود

  : مى فرماید امام صادق 
کدو قواى عقلى و حیات سلول هاى مغزى انسان را زیاد خواهد کرد و براى 

  . هم داروى سودمندى است) کولیت(نج درد قول

  گفتار امام در مورد میوه ها و سبزى ها
علم امروز درباره ى میوه و سـبزى سـخنان بـدیعى دارد و ایـن دو موهبـت      

  . طبیعى را در زندگانى و بهداشت بشرى بسیار مؤ ثر و نافع مى شناسد
صین علم تغذیه امروز عموما مردم را به خوردن سبزى و میو ه تشـویق  متخص

  . مى کنند
مخصوصا بیمارانى که عارضه ریوى و بیمارى نقرس و غالبا این گونه دردهـا  

زیـرا  . دعوت به خوردن سبزى و میوه مى کنند، را با عوارض و عالیم آن دارند
عناصـر و امـالح   ، با تحقیق به این نتیجه رسیده اند که در این مواد حیات بخش

و قندى و پروتئنى یافـت مـى شـود بـه همـین      قابل توجه همراه با مواد اسیدى 
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جهت گروهى از میوه ها و سبزى ها براى نرمى مزاج و گروه دیگر براى سیستم 
مجارى ادرارى و دسته اى جهت هضم غذا و دسته ى دیگـر در تقویـت مـزاج    

ضمنا دسـتور مـؤ کـد مـى     . مورد توصیه ى پژوهشگران تغذیه قرار گرفته است
و سبزى را پیش از خوردن درسـت بشـویند تـا از     دهند که ضرورى است میوه

  . آلودگى هاى گوناگون پاك و پاکیزه شود
بـه عـالوه   . میوه و سبزى عموما به خاك و آب هاى فاسد شده آلوده اسـت 

چون در دست میوه فروش هاو دوره گردها و افراد گوناگون دستمالى مى شـود  
رثومه هاى گونـاگون پـاك   الزم است با دقت شسته و تمیز گردد تا از آالیش ج

زیرا اگر این میکروب ها به داخل بـدن راه یابـد موجبـات فسـاد بـدن را      . شود
از قرن ها پیش ازآن که این حقایق آشنا  امام صادق . فراهم خواهد ساخت

  : شود مى فرماید
وقتى به دسـتتان برسـد ابتـدا آن را بـا آب     . میوه ها عموما مسموم هستند -
 اکنـون بخشـى از آن چـه را کـه امـام      . و در آب غوطه ور سـازید  بشویید

  : در این جا یادآور مى شویم، درباره ى فواید و خواص میوه ها بیان داشته

  انگور
فایده ى انگور آن است که اعصاب را محکم مى کند و خسـتگى را برطـرف   

  . را مى زداید) ىافسردگ(مى سازد و به انسان نشاط مى بخشد و غم و اندوه 
  : و نیز فرمود

خطـاب  . پیامبرى از پیامبران به درگاه خدا شکایت کرد که انـدوهگین اسـت  
  : رسید
  . انگور تناول کن تا از اندوه رها شوى -

صین علوم تغذیه معتقدند در انگور سه خاصیت وجود دارد متخص :  



188 

 

  . معده را لینت و نرمى مى دهد - 1
  . خون را صاف مى کند - 2
  . به بدن غذا مى رساند - 3

آب انگور قواى فرسوده را تجدید مى کند و گردش خون را آسان مى سـازد  
و مواد تخمیر شده ى معده را مى شکند و براى کبد و کلیه سودمند اسـت و نیـز   

گاز معده و بواسیر را شفا مى دهد ، صفرا، بیمارى هاى قلبى، نقرس، سوءهاضمه
در انگـور ویتـامین   . تا حدودى جلوگیرى مى کنـد  و از بروز سل و سرطان نیز

  . موجود است و دردهاى ناشى از تب را نیز برطرف مى سازد» ث«، »ب«، »آ«
آب انگور ترشح آنزیم ها را در معده زیاد مى : دانشمندان بیوشیمى مى گویند

» آرسـنیک «در انگـور مقـدارى   . کند و براى طحال و ستون فقرات نـافع اسـت  
در نتیجـه رنـگ چهـره را    . جریان خون را سریع تـر مـى سـازد    وجود دارد که

افروخته و سرخ و سفید مى نماید و به همین جهت انگور براى بیماران مبتال بـه  
  . سرطان و سل سودمند بوده است، سفلیس

را نسـبت بـه فوایـد انگـور بـا آن چـه        اکنون بیان مختصر و مفید امام 
صین علوم تغذیه و د انشمندان دوران معاصر کشف کرده اند مورد ارزیـابى  متخص

  . و سنجش قرار مى دهیم و درباره ى عظمت اندیشه و آگاهى امام داورى کنیم
امام از فواید انگور در مورد اعصاب و رفع خستگى و نشاط بـدنى و عامـل   

جـاى  . ضد افسردگى و غم زدایى انگور بیاناتى فرموده اند که شگفت آور است
  . تفحص فزون تر دارد تحقیق و

  در مورد سیب
  : مى فرماید امام صادق 
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سیب بخورید زیرا این میـوه حـرارت را در درون شـما فـرو مـى نشـاند و       
  . نموده و مبتالیان به تب را درمان خواهد کرد) خنک(مزاجتان را تبرید 

  : مى فرماید امام 
واصى نهفته است بیماران خـود جـز بـا    اگر مردم مى دانستند در سیب چه خ
عالوه بر آن که سیب در قلـب آدمـى   . سیب با هیچ دواى دیگر مداوا نمى کردند

  . نشاط و سرورى سریع مى بخشد
اثر سیب در قلب انسان به علت دارا بودن عنصر پتاسیم از اثرش در اعضـاى  

  . دیگر سریع تر است
  : و فرمود

زیرا از سیب سودمندتر برایشان چیز دیگـر  به بیماران تب دار سیب بدهید  -
  . نمى شناسم

  : پزشکان نیز اخیرا گفته اند
کبد را قوى و شادمان خواهد ساخت و بوییدن سیب ، مغز، خوردن سیب قلب

  . سودمند است، براى کسانى که بیمارى خفقان و تنگى نفس دارند
بـه معـده   را اصالح مى کنـد و  » فم المعده«خاصیت دیگر سیب این است که 

  . بیدارى و اشتها مى بخشد
سیب پخته براى سرفه درمان مؤ ثرى است و براى بیمارى هاى جلدى و بى 

  . خوابى نیز همین سیب پخته دواى خوبى است

  در مورد انار
  : امام مى فرماید

  . به کودکان خود انار بدهید و بدین وسیله جوانیشان را تسریع کنید -
  : و فرموده
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پرده هاى نازك سفید اطراف دانه هاى آن بخورید تا معده تان را انار را با  -
را از آلودگى هاى گوناگون پاکسازى کنـد و  » جدارهاى معده«یعنى . دباغى کند

  . به روشنایى ذهن شما کمک نماید
صین علوم تغذیه مى گویند انار صاف کننده ى خون و تولید کننـده ى  : متخص
برطـرف کننـده ى تشـنجات    ، هنده ى اعصـاب مواد مناسب براى بدن و نشاط د

عصبى و گشاینده ى منافذ عرق پوست و لینت دهنده ى شکم و موجب جریـان  
ادرار و مقوى کبد و داروى یرقان و ناراحتى هاى طحال و تپش قلب و مسـکن  
سرفه هاى شدید و برطرف کننده ى خشونت صدا و درخشان کننده ى چهـره و  

  . کننده ى کرم هاى معدى استسیراب کننده ى بدن و نابود 
آن جا . در وصف انار جلوه گر مى شود این جاست که بیان شگفت امام 

  : که حضرت فرمود
، خـون پـاك و جوشـان   . به کودکانتان انار بخورانید تا زودتر جوان شـوند  -

مزاج سالم و مواد ضرورى بافت هاى بدن را تاءمین و مکانیسم بقاى حیـات را  
و چهره ى درخشان و تغذیه سالم براى بدن را به ارمغان مى آورد و این  تضمین

  : امام مى فرماید. خواص در انار موجود است
  . انار معده را دباغى مى کند یعنى هر آالیشى را از جدارهاى آن پاك مى کند

وقتى معده روبیده و دباغى شود عمل هضم سـریع و آسـان مـى شـود و در     
طور مرتب و منظم به سلول هاى بدن مـى رسـد و جریـان     نتیجه خون سالم به

چنین بدنى که از همـه ى جهـات سـالم    . خون با سالمت کامل صورت مى گیرد
است جوانى را نیز مى تواند در خویشتن جلوه گر سـازد زیـرا جـوانى حاصـل     

  . بدنى سالم است
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  در مورد بِه
  : مى فرماید امام 

  . کند و قلب را آرام سازدخوردن به چهره را نیکو 
  : و نیز فرموده

کسى که به را ناشتا بخورد نطفه اش سـالم و در نتیجـه کـودکى کـه از او بـه      
  . وجود آید زیبا خواهد بود

  : و نیز فرموده
  . مایه ى قوت قلب و روشنایى ضمیر است» بِه«

صین علم تغذیه تا کنون نتوانسته» به«آن چه امام در مورد  انـد   فرموده متخص
  . شاید در این تجربه موفق نبوده اند. اظهار کنند

چهره را شاداب و قلب را پرنشاط و قوى و مغز را نیرومند » به«به هر تقدیر 
عمل » به«همچنین . و معده را سالم مى سازد و حیات انسان را رونق مى بخشد

درار و بـه  کلیه را منظم و مثانه را نظیف و پاکیزه مى نماید و به سیستم مجارى ا
سیستمهاى بدن کمک مى کند و معده را لینت مى بخشد و از دردهاى معده مـى  

  . کاهد

  در خصوص انجیر
  : مى فرماید امام 

انجیر بوى دهان را برطرف مى سازد و استخوان را تقویت مـى کنـد و بـه     -
  . پیاز مو نشاط و قدرت مى دهد و دردها را بدون دارو از بین مى برد

خواص مهم این میوه را به میزان ادراك سؤ ال کننده بیـان فرمـوده    امام 
  . است
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صین علوم تغذیه در تحقیقات خود در مورد میـوه اى   چنـین  » انجیـر «متخص
نتیجه گرفته اند که انجیر میوه اى است حاوى عناصر مغذى و مفیـد و مقـدارى   

انجیر عمل هضم را آسان مى سازد . دمواد قندى که براى انسان منافع فراوان دار
چهـره را شـاداب و   ، انجیر بدن را قـوى . و به کار معده نظم و ترتیب مى بخشد

اگـر شـب هنگـام انجیـر میـل کنیـد       . عضالت را پرنشاط و پرانرژى مى سـازد 
. حرکات روده ها نظم و ترتیب خواهد یافت و بدن صحت و سـالمت مـى یابـد   

است و در مورد بیمارى   مغذى و هم لذت بخش  کوتاه سخن آن که این میوه هم
سرطان و رفع ناراحتى هاى کبـدى اثـرى بسـزا    ، سل، هاى ناشى از فساد خون

  . دارد

  در مورد خرما
بـه  ؟ این چیسـت : فرمود. طبقى خرما گذارده شد در حضور امام صادق 

رنى«این از نوع : عرض رسید است» ب .  
در این خرما درمان از سـموم و  : ت و سپس فرموددر این میوه شفاس: فرمود

میوه اى است که با خود دردى به همراه ندارد و مایـه  . مواد ضد سم وجود دارد
ى ناراحتى نیست هرکس هفت دانه از این خرماهاى خشک را به هنگام خواب 

  . تناول کند کرمهاى شکمش نابود خواهند شد
رمان بیمارى هاست و میوه اى است که درد با این سخن که خرما د امام 

و ناراحتى ندارد مردم را به خوردن خرما و استفاده از منافع و فوایدش تشـویق  
  . مى فرماید

دانش تغذیه در عصر حاضر در پرتو وسایل گسترده پزشـکى و ابـزار عظـیم    
  . بیوشیمى منافع خرما را به عرصه ى تشریح و آزمون کشانده است
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خرما بدن را گرم مى کنـد و خـون سرشـار از مـواد و     : گویدطب امروز مى 
  . امالح معدنى به وجود مى آورد و به پوست بدن طراوت و شادابى مى بخشد

صین علوم تغذیه امروزه مى گویند اگـر خرمـا را بـا شـیر بیامیزیـد و      : متخص
  بخورید بر نیروى جنسى مى افزاید و اگـر آن را بـا شـیر بجوشـانند عـوارض      

همچنین این جوشانده سرفه هاى خشک را فـرو مـى   . ابى را درمان مى کندالته
  . نشاند و التهابات ریوى و ناراحتى هاى مجارى ادرار را درمان مى کند

خرما خواص بسـیارى دارد کـه مـى تـوان ویژگیهـایى چـون جلـوگیرى از        
 امـا . خونریزى غیر عادى قاعدگى و جلوگیرى از اسهال و اصالح لثه را برشمرد

موجود در آن است کـه  » منگنز«ماده اى سودمند فلز ، خاصیت شگفت این میوه
  . عامل درمان بیمارى هاى کشنده سرطان شناخته شده است

تحقیق شده است که در میان نخل بانان و کسانى که با خرما سـروکار دارنـد   
هنوز که دانش تغذیه مراحـل  ، کسى چه مى داند. بیمار سرطانى کمتر وجود دارد

ابتدایى خود را مى گذراند شاید در آینده قدرت علم پرده از اسرار درمانى خرما 
  . بردارد و عظمت و ارزش این میوه لذیذ و سودمند را به جهانیان عرضه کند

در آن عصر مردم روى زمین بهتر به این اندیشه هـاى تابنـاك امـام صـادق     
  : رمودپى خواهند برد و معنى سخن امام را که ف 

  . درمان بدون احساس درد را متوجه خواهند شد، در خرما شفا وجود دارد

  درباره ى کاهو
بى دریغ از کاهو استفاده کنید زیرا این گیاه خون : مى فرماید امام صادق 
  . را تصفیه مى کند

کـاهو گیـاهى   : پزشکان امروز که از روى این گیاه تحقیق کرده اند مى گویند
که از انواع ویتامینها سرشار است در این گیاه بـه مقـدار زیـاد ویتـامین و     است 
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اما به این شرط که قسمتهاى سبز و کلروفیـل دار آن  . امالح معدنى موجود است
آن قسمت که بیشتر از نور خورشید استفاده کرده است بیشتر . بیشتر خورده شود

  . داراى خاصیت و سودمندى است
  : مى گوید» ماننیو«شیمى دان معروف 

کاهو گیاهى است که از لحاظ آهن غنى است این گیاه گلبولهاى قرمز خـون  
  . را زیاد مى کند و چهره و لبهاى خورنده خویش را همیشه گلگون نگه مى دارد

، در چشمها برق نشاط مى افروزد، خواب مى آورد، اعصاب را آرام مى سازد
  . مو را درخشان و براق مى کند

  . جزات بر این اساس است که کاهو صاف کننده ى خون استهمه این مع
امام هم همین اثرات را در مورد کاهو بیان فرموده از گیاه کاهو استفاده کنیـد  

  . زیرا این گیاه خون شما را تصفیه مى کند

  در مورد کاسنى
نیـز مـى   . کاسنى سبزى مفید و مـؤ ثـرى اسـت   : مى فرماید امام صادق 

از کاسنى بخورید تا خون شما افـزون و میـل جنسـى در وجـود شـما      : فرماید
  . سرشار شود و فرزند زیبا و نیکو از شما به وجود آید

نهفتـه  ) کاسنى(آن کس که بخوابد و در دل او هفت شاخه از هندبا : و فرموده
  . شب را از درد کلیت ایمن خواهد خوابید، باشد

قوى مـى سـازد و نـور چشـم را      گیاه کاسنى اعصاب را: پزشکان مى گویند
زیاد مى کند و قواى فرسوده بدن را تجدید مى کند و قلب و کبـد و کلیـه را بـه    

  . نشاط مى اندازد و براى رحم سودمند است و به مزاج اعتدال مى بخشد
  : در وصف کاسنى که مى فرماید بیان امام 

  . »کودك مى افزاید این گیاه میل جنسى را زیاد مى کند و بر زیبایى«
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  . بیانى شگفت و کامال منطبق با اصول علمى است
زیرا تا مزاج سالم و خون صاف و بدن قوى و دستگاههاى حیاتى پرنشاط و 

  . کامل نباشد هرگز کودکى زیبا و تندرست به دنیا نخواهد آمد
 هنوز علم بشر تا آن اندازه اعتال و توسعه نیافته که بتواند به حقـایق سـخنان  

صین علـوم تغذیـه و بیوشـیمى    . امام پى ببرد اما در این جا تا حدودى که متخص
اکنـون بـه چنـد    . توانسته اند در اکتشافات علمى خود دست یابند یادآور شدیم

  . سخن کوتاه از گفتار آن بزرگوار در مورد طب و بهداشت مى پردازیم
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  طب و بهداشت از نظر امام
  واژه طبیب

. نامیـده مـى شـد   » معـالج « طبیب تا زمان موسى : ى فرمودم امام 
الهى این دردهـا را چـه   ، روزى موسى بن عمران در مناجات خود عرضه داشت

  ؟ کسى به جان آدمیزاد مى اندازد
باز ؟ به این دردها چه کسى درمان مى بخشد: موسى گفت. من: خطاب رسید

موسـى بـن   . ن دردمنـدم دوا مـى دهـم   من به بندگا: هم ذات اقدس الهى فرمود
پروردگارا وقتى که درد از تو و درمان هم از توسـت  : عمران در این هنگام گفت
  . خطاب آمد؟ پس معالج چه کاره است

فقط معـالج در ایـن میـان    . درد را خودم و درمان را هم خودم مى فرستم -
آن تـاریخ  از . طیب خاطرى پیدا مى کند که بیمار از چنگ خطر گریختـه اسـت  

  . معالج را طبیب خوانده اند
خود مى تواند بـا نیروهـاى   ، تا بدن: فرموده در فراز دیگرى امام صادق 

  . طبیعى بر ضد بیمارى پیکار کند از استعمال دوا پرهیز کنید
کسى که از بیمارى نجات یافته و با این حال خودسـرانه بـه   : امام مى فرماید
خته که به مرگش منجر شده است مستحق نفرت و خشم من استعمال دوایى پردا

  . من از او بیزارم زیرا او در این اقدام خودسرانه خودکشى کرده است. خواهد بود
  : از امام نقل است که فرموده

  . شستن ظروف و جاروب کردن صحن و سرا روزى را افزون کند
عدم هماهنگى و بـر  افراط در مصرف آب که موجب (از نوشیدن آب فراوان 

  . پرهیز جویید) هم خوردن تعادل الکترولیتى سلول هاست
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هرگز به غذایى که دوستش نمى دارى لب میـاالى  : فرمود» عنوان بصرى«به 
و تا گرسنه نباشى بر سفره منشـین  . که این عمل براى تو حماقت و کودنى آورد

را بـه خـاطر دار کـه مـى      و از لقمه هاى حالل بخور حدیث رسول اکـرم  
آدمى هیچ ظرفى را پر نمى کند که شوم تر از شکم خود او باشد و وقتى : فرماید

. خواهى خود را سیر کنى به یاد دار که اندرون تو باید به سه قسمت تقسیم گردد
یک قسمت براى نوشیدنى ها و قسـمت سـوم را   ، یک قسمت براى خوردنى ها

  . ل تنفس آسان انجام شودتهى نگه دار که عم
ر بودن معده(اساس هر درد امتالى معده  است مگر تب که علـت حـدوث   ) پ

  . آن عامل دیگرى است
این بادها عموما از طغیان خون یا بلغم پدید مى آیند و سـزاوار اسـت کـه     -

  . انسان همیشه جانب اعتدال را رعایت کند
  . است» پس افتادن«براى مریض راه رفتن موجب 

  : هرگز بیمار نشود، اگر آدمى در غذاى خود جانب اعتدال را رعایت کند
  انـدازه نگـه دار کـه انـدازه نکوســت    

  هم الیق دوستهم الیق دشمن است و     

   
خوابیدن مایه ى آسایش بدن و سخن گفتن مایه ى آرامـش روح و سـکوت   

  . مایه ى آرامش عقل است
شکم تهى به حمام مروید و در عین حال با شـکم پـر بـه حمـام پـا       هرگز با
بگذارید درون شما به هضم غذا مشغول باشد و بدین وسیله اضـطراب  . مگذارید

  . معده ى شما آرام گیرد
پس از غذا به پشت خوابیدن بدن را فربه خواهـد سـاخت و خـوراك را بـه     

خواهـد    ى هاى درونى را آرامش گوارایى و دلپذیرى هضم خواهد کرد و ناراحت
  . داد
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و همچنین از  نقل است که این حدیث از ابوالحسن على بن موسى الرضا 
  : روایت شده است امام صادق 

چه در تابستان و چه در زمستان عمـل  . در ابتداى شب به بستر زنان نروید«
ست زیرا در آن هنگام معده و رگ هاى نزدیکى با زنان در آغاز شب زیان آور ا

و فلـج و لقـوه و   ) کولیـت (بدن گرم فعالیت هستند و عمل جماع موجب قولنج 
لغزش خواهد شد و سنگ مثانه و فتـق و اخـتالل ادرار و ضـعف چشـم پدیـد      

در . اگر خواستى با زنى همبستر شوى بگذار شب بـه آخـر رسـد   . خواهد آورد
دنى مالیم تـر و سـازگارتر و زمینـه بـراى     سحرگاهان عمل جماع براى قواى ب

انعقاد نطفه مناسب تر بوده و در تکوین جنین اثرى شایسته خواهد داشـت زیـرا   
پیش از آن که عمل جماع شـروع شـود   . کودك را هوشیارتر به بار خواهد آورد

پستان هایش را نوازش کنى و ، شایسته است با همبستر خویش به بازى پردازى
  . یش با لطف دست بمالى تا او نیز از نظر امیال جنسى آماده شودبر سینه و پهلو

در این هنگام شهوت زن بجنبد و آب او جمع شود و آثـار میـل در چهـره و    
چشمانش پدیدار گردد و مانند تو به اوج لـذت جنسـى گرایـد و از تـو همـان      

  . خواهد که تو از وى خواهى
به وى نزدیـک  ، پاك نشود) پریود(ضرورى است که تا زن از دوران قاعدگى 

نشوى و پس از انجام جماع از جاى برنخیز و کمر راست مکن بلکـه از پهلـوى   
  . راست خود به بستر فرو غلت و لحظه اى آرام باش و بعد برخیز و ادرار کن

ادرار در چنین حالتى مثانه را از آلودگى مواد رسوبى پاك مى کند و تو را از 
سپس حمام بگیر و غسل را بـه جـاى   . ى بخشدعوارض سنگ مثانه مصونیت م

  . آور
  : آثار هیجان خون در بدن سه چیز است
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  . بر پوست بدن جوش ها بدمد و دمل برانگیزاند - 1
  . بدن خارش گیرد - 2
  . چنان نماید که در زیر پوست بدن مورچه اى راه رود - 3

  : تب را با سه عمل مى توان درمان کرد
  ردنعرق ک - 1
  نوشیدن مسهل - 2
  قى کردن - 3

  : بهترین راه درمان بیمارى ها چهار عمل است
  حجامت - 1
  ضماد - 2
  حمام - 3
  تنقیه و اماله و شیاف - 4

این عمـل فقـر را برطـرف    . پیش از غذا دست هاى خود را به خوبى بشویید
  . خواهد ساخت و به عمر شما خواهد افزود

ن آموزه هاى عالى مردم را از فقر و کوتـاهى عمـر بـر حـذر     در ای امام 
طب امروز نیز ثابت کرده است که اگر دست ها به هنگام غذا شسته . داشته است

نباشد بعید نیست که میکروب هاى زیان آور با لقمه اى از گلوى » استریلیزه«و 
  . آدمى فرو روند و از معده به کبد و خون و قلب راه یابند

روب ها یا براى او مرگ نابه هنگـام بیاورنـد و یـا او را بـه مرضـى      این میک
دچار سازند که هر چه در کف دارد براى درمان خویش هزینه کنـد و در نتیجـه   

  . به فقر و پریشانى دچار شود



200 

 

براى این که از شرّ میکروب هـاى خطرنـاك دسـت و انگشـتان     : امام فرمود
ا بشویید و بدین ترتیب فقر و مـرگ  دست را پیش از غذ، خویش در امان بمانید

  . زودرس را از خود برانید
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  روانى -گفتار امام در بهداشت روحى 
، همان گونه که بدن انسان هدف بالیا و بیمارى هاى گوناگون این جهان است
  . روح انسان نیز در تمام زمینه ها ممکن است به خطر فساد و مرگ تهدید شود

همان طور هـم در  . حت تن دستورها داده اندپیشوایان آسمانى براى حفظ ص
حفظ بهداشت روانى رهنمودهایى ارائه فرموده اند و شاید از ایـن جهـت سـعى    
فزون ترى به کار برده اند زیرا این الگوهاى انسانى پیش از آنکه طبیـب جسـم   

  . طبیب روح بوده اند، باشند
پاى مى افکنـد و   بدن را از کار مى اندازد و آدمى را از، بیمارى هاى جسمى

  . به عمر افراد پایان مى بخشد
و بیمارى هاى روحى اگر خداى ناکرده جان آدمیـان را هـدف هجمـه هـاى     

  . خود قرار دهند موجب مرگ روح مى گردند
هنگامى که صفات رذیله و شهوات حیوانى و عواطف پست بـر جـان چیـره    

اش فرو شکسـته و   بهداشت روانى انسان نابود مى گردد و رونق روحانى، شوند
  . امتیازات عالیه از کف مى رود

آن روح توانمند نیست زیرا فاقـد روحانیـت و صـفاى    ، در چنین حالى دیگر
  . روحانى است

فالسفه و علماى حکمت و معرفت و روانکاوان با همه ى علم و فضل و فـن  
  و تجربه ى خود تنها راه درمان بیمارى هاى روانى را که مسـتقیم و سـودبخش   

  : شناخته اند باورهاى دینى اعالم کرده اند و مى گویند
و جـز  . جز دین هیچ درمانى نمى توانـد بـه فریـاد روح هـاى بیمـار برسـد      
  . تعلمیات آسمانى انبیا هیچ پدیده اى که جان بیمار را شفا دهد وجود ندارد



202 

 

مسلم است که جز خداى جهان آفرین کسى نمى تواند جان و امراض جان و 
  . راض را تحقق بخشدشفاى ام

. ادیان آسمانى در عالج بیمارى هاى روحى آثارى اعجازگر نشان مى دهنـد 
اثر دین در مداواى ارواح به سحر شبیه تر است اما با این اختالف که سحر شـرّ  

  . محض است و دین خیر محض
دین مقدس اسالم سرآمد ادیان بشرى است با آموزه هاى عالیه اى که سرآمد 

ان در عالج بیمارى هاى روحى است به دغدغه هاى بشر پاسـخ مـى   تعالیم جه
پروردگار متعـال در  . قرآن کریم در این باب اشارات کامل و روشنى دارد. گوید

  : کالم نورانى خود مى فرماید
  استجیبوا اهللا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم 

مـى     در آن هنگام که خدا و رسول شما را به سـوى درمـان حیـات بخـش    
  . خوانند از اجابت دعوتشان روى بر متابید

  : و نیز فرموده
  فلنحیننه حیاتا طیبۀ  مؤمنمن عمل صالحا من ذکر او انثى و هو 
زنـدگانى  ، خواه مـرد باشـند خـواه زن   ، آنان که ایمان آورده اند و نیکوکارند

  . دلپذیر نصیبشان خواهد شد
   ء لما فى الصدورقد جائتکم موعظه من ربکم و شفا: و فرموده

، بیانى که حاوى اندرزهاى خداى شما و شفاى بیمارى هاى درونى شماسـت 
  . به سوى شما آمده است

   ینمؤمنو ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۀ لل: و فرموده
رسول اکرم برنامه هاى نبوت و هدف رسالت خویش را در این جمله کافى و 

  : تمم مکارم االخالقانى بعثت ال: کامل بیان کرده است
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  . من مبعوث شده ام که ارزشهاى واالى اخالقى را تکمیل کنم
  . یعنى بشریت را از آسیب بیمارى هاى روحى نجات بخشم

  و به هنگام رحلت از جانب خویش قرآن و اهل بیت خود را خلیفه خویش 
  . داده و آنان را طبیب بیمارى هاى روحى بشر معرفى فرموده است

خدا که صامت است و عترت او که همـان کتـاب سـخنگوى خداونـد     کتاب 
  . مردم را از بیمارى و خطرها نجات مى دهند، است

عترت طاهره ى رسول اهللا هر یک در عصر خود طبیب بیمارى هاى روحـى  
  . و جسمى مردم بوده اند

در تاریخ زندگانى ائمه ى بر حق اسالم مى بینیـد هـر کـدام طبیـب دوره ى     
  . مانگر بیماران مردم بوده اندخود و در

عقاید و مـذاهب در آن عصـر در   . عصر آشفته اى بود عصر امام صادق 
منتهاى اختالف و اصطکاك بود و سالمت جامعه به طـرز فجیعـى بـه مخـاطره     

بیش از دیگران به معالجه و شفاى دردمندان روحـى   امام صادق . افتاده بود
ضرت به خوبى مى دانست که تنها طبیب و درمانگر مسـئول در  ح. مى پرداخت

او کتاب ناطق خدا و جانشین بر حق رسـول او و رهـایى   . آن عصر خود اوست
  . بخش بشریت در آن عهد تاریک و آشفته بود

رذایل با طغیان زایدالوصفى بر فضایل . فضایل نفسانى سخت ضعیف شده بود
در این دوران اگر به درمـان دردهـاى روحـى بشـر      امام صادق . چیره بود

نکوشد و اگر دست بیماران دردمنـد و مسـتمند را نگیـرد فاجعـه دردنـاکى رخ      
  . خواهد داد

مـى پـردازیم و    حال به شمه اى از درمـان هـاى روحـى امـام صـادق      
  : راهکارهاى حضرتش را در درمانهاى روحى توضیح مى دهیم
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  غضب - 1
یک غریزه سرکش روانى است که وقتـى بجنبـد عقـل را از    » خشم«، غضب

فعالیت باز دارد و سلطنت خود را بر اعضا و جوارح مستولى مى سازد و حـس  
  . انتقام را با بحران و خطر مواجه مى سازد

در این هنگام فشار خون به سمت قلب زیاد مـى شـود و خـون از قلـب بـا      
. د و به سـوى مغـز بـاال مـى رود    شدت و حرارت غیر عادى به رگها فشار آور

خـون در  . چهره ى خشمناك را گلگون سازد و شقیقه ها را بـه ضـربان انـدازد   
سینه بجوشد و چین هاى مخوفى به پیشانى اندازد و حالت انقباضى به لب افکند 

  . تا آنجا که دندانها را نمایان سازد
خـون   عطـش ، در چنین حالتى انسان خشمگین جز انتقام چیزى نمـى فهمـد  

عطش خون خوردن و عطش انتقـام جـان خشـمناك را بـى تـاب مـى       ، ریختن
  . گرداند

  : شاعر عرب به همین مناسبت مى گوید
  من در میان دشمنان بشر پس از یک امتحان دقیق
  هیچ خصم را عنودتر و لجوج تر از غضب ندیده ام

  : عوامل خشم عبارتند از
  وراثت - 1
  حساسیت فوق العاده ى اعصاب - 2
  سوء تربیت - 3
  . سوء تغذیه که موجب مسمومیت مزاج مى شود - 4

  : و نیز گفته اند عوامل انگیزنده ى خشم عبارتند از
  نخوت و کبر - 1
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  خودخواهى و خویشتن دوستى - 2
  شوخى - 3
  مسخرگى - 4
  ننگ و بدنامى - 5
  حیله گرى - 6
  حرص بسیار در جمع مال و کسب مقام - 7

غضـب را  ، ا در ردیف اخالق نکوهیده قرار دارنـد این هفت خصلت که عموم
برانگیزانند و مسلم است تا این خصلت ها تـرك نشـوند از شـر خشـم رهـایى      

عوارض خطرناك و مخوفى که از غضب بـه جـان آدمـى خواهـد     . نخواهند بود
  . افتاد از این قرار است

  بیمارى استخوان فرساى سل ریوى - 1
  اختالل دستگاه گوارش - 2
  تهاب اعصابال - 3
  خونریزى به شکلهاى گوناگون - 4
گفته مى شود که اشخاص زود خشم به یک بیمـارى شـبیه بـه بیمـارى      - 5

هارى دچار مى شوند و اگر در آن حمله ى عصبى کسى را گـاز بگیـرد مرگـى    
دردناك طرف مقابل را فـرا خواهـد گرفـت و بـه ایـن دلیـل آب دهـان مـردم         

  . براى دیگران هم سم کشنده است خشمناك نه تنها براى خود بلکه
. روانى است که به نوبه ى خود بالیى خطرناك است -خشم یک درد روحى 

این بیمارى نه تنها شخص خشمناك را از پاى در مى آورد بلکه از این خشم به 
  . دیگران زیان مى رساند
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خشمناك را دیوانه وار به حمالت جنون آمیزى وا مى دارد کـه  ، خشم شدید
  . است در حال عادى به یک چنین حمله ها اقدام نمى کند مسلم

چه بسیار دانشمندان و فالسفه و پزشکان و حکما به درمان ایـن بیمـارى بـا    
  . داروهاى گوناگون پرداختند اما نتوانسته اند نتیجه به دست آورند

توانسـته اسـت بـه آسـانى     ، دین مبین اسالم که منبع حکمت و معرفت اسـت 
  . ك غضب را درمان کندبیمارى خطرنا

  : در حدیث شفابخش خود فرموده رسول اکرم 
اگـر  . را ادراك مـى کنـد  » خشـم «انسانى که در نفس خود ایـن عارضـه ى   

ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است بخوابد و اگر با این حـال هـم نتوانسـت    
و مقـدارى آب  (کند خشم خویش را فرو نشاند با آب سرد وضو سازد یا غسل 

  . زیرا آتش را تنها آب فرو خواهد نشانید) سرد بنوشد
  : چنین مى فرماید امام صادق 

  . غضب کلید همه ى بدى ها و شرور است - 1
  . غضب قلب حکیم را به تیرگى و ظلمت خواهد کشانید - 2
ه آن کس که نتواند بر غضب خویش حکومت کند نخواهد توانسـت اراد  - 3

  . ى خویش را تحت اختیار خود در آورد
  . بردبارى بهترین یاور شماست - 4

کینه اش رشد خواهد کـرد و آن کـس کـه    ، آن کس که خشمش آشکار شود
  . هوسش قوت گیرد احتیاطش ضعیف خواهد شد
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  دروغ - 2
، انسان دروغگو از لحاظ صـداقت . دروغ انحراف نفس از پویش راستى است

، فریـب ، نفـاق ، تزویـر ؛ روحا بیمار است و عوارض این مرض راستى و درستى
  . عهدشکنى و انحطاط از انسانیت است، خلف وعده، ریا، خیانت

انسان دروغگو را نیز ، عالوه بر آن که صفت دروغ در نفس خود زشتى است
  . هم چون عضو فاسدى در اجتماع به خرابى مبانى اجتماعى بر مى انگیزد

ضو فاسد موجبات فساد اعضـاى دیگـر را نیـز فـراهم     بدیهى است که این ع
  . خواهد ساخت
  : در باب این بیمارى خطرناك روحى چنین فرموده امام صادق 

  . هیچ گاه دردى کینه توزتر از دروغ نیست - 1
  . فروغ جانش ضعیف تر است، آن کس که دروغش بیشتر باشد - 2
  . ارش پاك و مقدس استآن کس که زبانش راست مى گوید کرد - 3
شراب و دروغ کلید مفاسد و شرورند و در عین ایـن کـه دروغ بـدتر از     - 4

  . شراب است
زنهار از هم نشینى با دروغگویان بپرهیزید زیرا دروغگو در حـالى کـه    - 5

مى خواهد به شما سودى برساند زیان خواهد رسانید دروغگو دور را بـراى تـو   
  . دور خواهد ساخت نزدیک و نزدیک را براى تو

  حسد - 3
حسد خصلتى است که حسود را همیشه دشـمن کمـال هـا و نیکـویى هـا و      

حسود از توفیق و سعادت دیگـران همـواره رنـج مـى بـرد و      . خیرات مى دارد
  . پیشرفت مردم پیشرو و فعال را مکروه مى شمارد
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بدبختى حسود این است که شب و روز به نیک بختى مـردم خوشـبخت مـى    
  . شد و از اندیشه ى خود عذاب مى بینداندی

درد حسد از درد بخل استخوان گدازتر است زیرا بخیل مال خود را دودستى 
نگاه مى دارد و از اعطا و انعام مى پذیرد ولى حسود سعى مى کند جلوى نعمت 

  . هاى الهى را ببندد و از عطایاى خدا به بندگانش جلوگیرى کند
بى جهت دوست مى دارد که خوشـبختان  . حسود بى جهت دشمن مردم است

  . بدبخت شوند
مردمى در این جهان به سر مى برند که با نعمت هاى خـدا  : رسول اکرم 
  . دشمن هستند

آنـان کـه بـر    : فرمـود ؟ گفته شد دشمن نعمت هاى الهى کیست یا رسـول اهللا 
  . دیگران حسد مى برند

  : این بیمارى روحى چنین مى فرماید درباره ى امام صادق 
  . هرگز حسودان دل آسوده نخواهند بود - 1
  . حسودان هرگز روى توانگرى و بى نیازى نخواهند دید - 2
  . حسود همیشه ناراحت و سرگردان و غصه دار است - 3
  . حسود با آن جان گزا که در سینه دارد پیوسته مریض است - 4
خورد آن چنان که شعله هاى آتش توده هـاى  حسد ایمان آدمى را مى  - 5

  . هیزم را مى بلعد

  تکبر - 4
این خصلت آدمى را از حدود شخصیت و استحقاق وجودى وى خـارج مـى   
سازد و او را برمى انگیزاند کـه خـود را همیشـه بـزرگ و دیگـران را کوچـک       

  . شمارد
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ق انسان بدبختى که به مرض تکبر دچار است چـون خـود را در مقـامى فـو    
دیگران مى بیند چنان اسیر خویشتن است کـه مطلقـا در وجـود خـود نقـص و      

  . نقیصه اى نمى شناسد
انسان متکبر موجودى فرومایه و کوتاه بین و تنگ چشم است که در خود هر 

بى آن که از نقص . چه مى بیند کمال و در دیگران هر چه مى بیند نقص مى بیند
  . خود و کمال دیگران آگاه باشد

ر و عوارضى که این مرض در وجود انسان مى گـذارد عـالوه بـر زشـتى     آثا
غرور و ظلم و تجاوز به حقـوق دیگـران و کینـه و حسـد و     ) تکبر(خود مرض 

سرپیچى از مقررات و قـوانین و فـرار از نصـیحت و روى تابیـدن از هـدایت و      
  . ارشاد است

  : متکبر را چنین توصیف مى کند امام صادق 
، متکبر موجود ذلیلى است که چون ذلت را در نفس خود ادراك مى کند - 1

  . مى کوشد تا در سایه تکبر این نقص ننگین را در خود بپوشاند
آن کس که متکبر است هرگز نباید از زبان مردم گفتـارى دلپـذیر توقـع     - 2

  . داشته باشد
  . هیچ جهلى از خودپسندى زیان آورتر نیست - 3
  . اط فروتنى استسرآغاز احتی - 4
، دروغ، تکبر«. این سه صفت جز دشمنى مردم حاصلى به بار نمى آورند - 5
  »ستم
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لف وعده - 5   خُ
آن چه این مرض روح کش را به بار مى آورد عدم اعتماد مـردم و انحطـاط   

آن کس که به این بیمارى دچار شود هرگز میان خلق . مقام اجتماعى بیمار است
  . بود و محبوب و آرام نخواهد

هیچ روان شناس و هیچ درمان روحى چاره ى این بیمارى را نمى داند تنهـا  
دین است که مى تواند با قدرت قاهره اى که بر نفوس دارد به درمان این بیمارى 

  . بپردازد
  : درمان این بیمارى را توصیه نموده و مى فرماید اینک امام صادق 

تاخیز ایمان دارند باید بـه وعـده هـاى خـود     آنان که به خدا و روز رس - 1
  . وفادار باشند

این سه فرقه هرگز به خدا ایمان نیاورده اند هـر چنـد نمـازگزار و روزه     - 2
  . دار باشند
  . آن گروه که دروغ مى گویند: اول
  . جماعتى که در امانت خیانت روا مى دارند: دوم
  . آنان که به وعده ى خویش وفادار نیستند: سوم

  حرص - 6
بیمارى حرص از افراط در طلب مال و عطش شدید به جمع درهم و دینار و 

وقتى بیمارى حرص و ولع بر عقل آدمـى  . پول و مال و منال سرچشمه مى گیرد
حرص یک   عوارض . غلبه کند وى را موجودى مریض و آزمند به بار مى آورد

مستمند نگاه مى دارد نوع فقر مستمر است که همواره حریص را گدا و بیچاره و 
عالج این بیمارى در دست قناعت . هر چند که وى مالک گنج هاى قارون باشد

  : از همین رو گفته اند. است
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  . توانگر آن کس است که فطرتى مستغنى داشته باشد
  . قناعت گنجى است که پایان ناپذیر است: و گفته اند

  : مى فرماید امام صادق 
  . ن مردم کسى است که اسیر حرص نباشدتوانگرتری - 1
آن کس که به نصیب خویش رضامند باشد از همه ى مـردم بـى نیـازتر     - 2
  . است
این . کلید بدبختى ها و افسردگى ها و ناراحتى هاى عصبى حرص است - 3

ت مى اندازد   . حرص آدمى را به رنج و دشوارى و گناه و فرومایگى و ذلّ
  . تحرص سرچشمه ى عیوب اس - 4
نعمـت قناعـت و نعمـت آرامـش و     . حریص از دو نعمت محروم اسـت  - 5

  . آسایش
  . حریص هرگز مقام رضامندى و یقین را نخواهد یافت - 6

  خودنمایى و ریا - 7
شهوت خودنمایى و ریا بیمارى است که همچون جـذام آدمـى را از اجتمـاع    

ر خودنمـایى بـه   آنـان کـه د  . مى راند و به دشمنى و نفرت مردم دچار مى سازد
تحقیر و توهین دیگران اقدام کنند و در هر محفل لب به فضل و فضیلت فروشى 

از عوارض . بگشایند جز دشمنى و کینه ى مردم حاصلى به دست نخواهند آورد
این بیمارى انزواى ریاکارانه بوده و کافى است که فرد را در میان مـردم تـک و   

  . تنها و بى کس و کار واگذارد
این بیمارى روحـى را بـا ارشـاد و رهنمودهـاى ارزنـده ى       صادق امام 

  : خویش چنین درمان مى کند
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کسى است که با مردم مدارا کند نه آن که خویشتن را بـه دیگـران    مؤمن - 1
  . بنمایاند

  . خودنمایى و تکبر و غفلت از پرودگار متعال است، معنى جهل - 2
مایى با مردم به بحث و جدل بر مى خیزنـد و  افرادى که به منظور خودن - 3

  . اعمال صالح خویش را به فساد مى آالیند
مباحث فوق خالصه اى از آموزه هاى آن حضرت است ولى محال است کـه  

وارث علـوم   امام صـادق  . پایان پذیر باشد دریاى دانش و بینش امام 
چنـان  . خود را از پروردگار متعال مى دانسـت انبیاء و اولیا بود و دانش و بینش 

که مى دانیم علم الهى الیتناهى و بى پایان است و دانش امامان شیعه نیز پایان و 
  . کرانه اى نمى گیرد

قطره اى بود از آن اقیانوس بیکران و ذره اى از آن خورشـید درخشـان کـه    
حق گـویى و حـق    از پیشگاه الهى مساءلت مى داریم که ما را در. تقدیم گردید

د توفیق عنایت فرماید د و آل محم انه سمیع مجیب. جویى و والى محم .  
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  خالصه ى آموزه هاى طب الصادق 
اما بـا دهـان بوینـاك بـه     ، به وسیله سیر دردهاى خود را درمان کنید: درمان

  . مسجد نروید
حکمت سودمند پیاز بخورید زیرا در پیاز سه : بهداشت دهان و نیروى جنسى

  : نهفته است
  . لثه ى آدمى را قوى و ستبر مى سازد - 1
  . دهان را خوشبو مى کند - 2
  . بر نیروى جنسى مى افزاید - 3

کـه خـوردن پیـاز رنـگ چهـره را      : فرمـوده انـد   همچنین امام صـادق  
برافروخته مى کند و خستگى را از بدن برداشته اعصـاب را اسـتوار مـى کنـد و     

  . یمارى تب را شفا مى دهدب
  : درمان -بهداشت 

  گاز معده را در هم شکسـته و مغـزش   ، ترب مصرف کنید زیرا برگ این گیاه
  . جریان ادرار را آسان ساخته و ریشه اش بلغم را مى برد

  : درمان
خوردن هویج در عالج قولنج و بواسیر موثراست و این گیاه هم از گیاهـانى  

  . مى افزاید و کلیه را گرم مى کند) نیروى جنسى(است که بر قوه ى باه 
  : درمان

خوردن کدو قواى عقلى و حیات مغزى انسان را زیاد خواهـد کـرد و بـراى    
  . درد قولنج هم دارویى سودمند است

  : بهداشت
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وقتى به دستتان مى رسند ابتدا آنهـا را بـا آب   ، میوه ها عموما مسموم هستند
  . بشویید

  : درمان -بهداشت 
وردن انگور فایده اش آن است که اعصاب را محکم مى کند و خسـتگى را  خ

  . برطرف مى سازد و به نفس انسان نشاط مى بخشد
   درمان -بهداشت 

سیب بخوریـد زیـرا ایـن میـوه حـرارت را در      : فرمود امام صادق  - 1
اران را اندورن شما فرو خواهد نشانید و مزاجتان را معتدل خواهد کرد و تـب د 

  . شفا خواهد داد
اگر مردم مى دانستند در سیب چه خواصى نهفته : فرمود امام صادق  - 2

عـالوه  . است بیماران خود را جز با سیب با هیچ دواى دیگرى مداوا نمى کردند
  . بر آن که سیب در قلب آدمیزاده سرورى سریع مى بخشد

  : بهداشت کودکان
  . رانید تا زودتر جوان شوندبه کودکانتان انار بخو

  : درمان -بهداشت 
  . چهره را نیکو مى کند و قلب را آرام نگه مى دارد» به«خوردن  - 1
نطفه اش سالم و در نتیجه کودکى که از او ، را ناشتا بخورد» به«کسى که  - 2

  . به وجود مى آید زیبا خواهد بود
  . خوردن به مایه ى قوت قلب و روشنایى ضمیر است - 3

خوردن انجیر بوى دهان را برطـرف مـى سـازد و    : بهداشت دهان و استخوان
. استخوان را تقویت مى سازد و به پیازهاى رویاننده مو قدرت و نشاط مى دهـد 

  . انجیر دردها را بى دوا از میان مى برد
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  : درمان -بهداشت 
در خوردن خرما شفاى سموم قرار دارد و هـر کـس هفـت دانـه از خرمـاى      

  . در شکمش کشته خواهند شد) انگل ها(کرم ها ، را تناول کندخشک 
  : تصفیه خون -بهداشت 

  . بى دریغ از کاهو استفاده کنید زیرا این گیاه خون را تصفیه مى کند
  : بهداشت تغذیه

از کاسنى بخورید تـا خـون شـما افـزون و میـل      ، کاسنى سبزى خوبى است
  . یکو به وجود آیدجنسى در وجود شما سرشار شود و فرزندتان ن

  : آموزش پزشکى -درمان 
تا بدن شما خود مى تواند با قـواى طبیعـى بـر ضـد     : فرمود امام صادق 

  . از استعمال دوا پرهیز کنید، بیمارى پیکار کند
  : بهداشت

اگر آدمیزادگان در غذاى خود جانب اعتدال را رعایت کنند هرگز بیمار نمـى  
  . شوند

  : بهداشت
مایه ى آسایش بدن و سخن گفتن مایه ى آرامش روح و سـکوت  ، یدنخواب

  . مایه ى آرامش عقل است
  : درمان -بهداشت 

در راه بهداشت خویش هر چه هزینه کنید به اسراف نرفته اید زیرا اسراف در 
  . آن است که پول ها به آزار نفس آدمیزاده مصرف شود

  : بهداشت
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در عین حال با شـکم پـر پـا بـه حمـام      هرگز با شکم تهى به حمام نروید و 
  . مگذارید

  : بهداشت
خواهـد سـاخت و   ) چاق(بدن را فربه ، پس از خوردن غذا به پشت خوابیدن

  . خوراك را به گوارایى و دلپذیرى هضم خواهد کرد
  : بهداشت

ایـن عمـل فقـر را برطـرف     . پس از غذا دست هاى خود را به خوبى بشویید
  . واهد افزودخواهد ساخت و به عمر شما خ

  : روان درمانى
لَ و ال : هنگام غم و اندوه تا مى توانى این جمله ى مقدس را تکرار کن و ال ح

لى العظیم  الع لّا بِاللّهةَ ا و  قُ
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  : پی نوشت ها
  
نقل مى کنـد  » تحفۀ اثنا عشریه«این جمله را شاه عبدالحق از علماى بزرگ اهل سنت در  -1

  . ه شده استکه در رد شیعه نوشت
  . 70و69ص ، از مرکز تحقیقاتى استراسبورگ» مغز متفکر جهان شیعه« -2
  . 95ص ، از مرکز تحقیقاتى استراسبورگ» مغز متفکر جهان شیعه« -3
  . 61و60ص ، از مرکز تحقیقاتى استراسبورگ» مغز متفکر جهان شیعه« -4
  . 61 ص، از مرکز تحقیقاتى استراسبورگ» مغز متفکر جهان شیعه« -5
علل الشـرایع و کفایـۀ االثـر در شـرح حـال و      ، بحاراالنوار، نگاه کنید به خرائج و جرائح -6

  . ترجمه امام صادق 
  281ص ، 4ج ، مناقب بن شهر آشوب -7
  . 1ح  99ص : علل الشرائع -8
ندس ریشه ى گیاهى است که پوستش سیاه و مغزش زرد است -9  عطسـه . بویش بسیار تند. کُ

ندس را . آور است   . »چوب عطسه آور«هم مى نامند یعنى » عود العطاس«این کُ
  . سنگى که از آن سرمه تهیه مى کنند و به چشم مى کشند» اثمه« -10
کمون یا زیره گیاهى است که هم در بیابان مى روید و هم در باغ و بستان یافت مى شود  -11

  ارمنى، حبشى، شامى، فارسى، کرمانى. این گیاه دانه دارد و چند قسم است
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