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 طب اسالمی

 

 

السالم  ا حجت تحقیق  و تحصیل سال چند از علم طبابت که حاصل گزیده ای نوشته ی پیش رو

  .بیماری ها پرداخته استبیان شده و به شناخت و درمان  می باشد و المسلمین حاج آقا یکتا

د نالعه کنشروع به مط که از ابتدا دنقت داشته باشد دناین نوشته را مطالعه میکنبزرگوارانی که 

و  مصرف داروها بدون شناخت از بدن و مزاج خود  که د چراننرو سراغ درمان ها یکبارهبه و 

دید  بیماری ها را هم تش است ممکن کند بلکه نمی ینه تنها کمک به بهبودهمینطور توصیه ها 

 .شدهبیان مورد از احادیث پزشکی  123و در پایان هم  تعداد . کند

 

قابل استفاده در کامپیوتر،   ،این نوشته pdfیافت در صورت تمایل به درفونت این نوشته مناسب چاپ است 

 با ارسال پیامی به آدرس ایمیل زیر آن را دریافت کنید. ،تبلت و گوشی

 

 .از خدای رحمن برای شما خواستارم آرزوی سالمتی و تندرستی را

 کانون فرهنگی شهید قنوتی
 محمد رضا گل ناری
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 مقدمه

پیدا نکنیم و  ااگر علم و معرفت امام ر. است  ائمه ت بشر چه در امور اخروی و چه دنیوی ارتباط بادراه نجات و سعا

نی و یا حتی دیبا مطالب ضد اما با رنگ و بوی علمی  اعلمی ما رء کرده و خال نشناسیم دشمن از این ضعف استفاده امام را

 .ن امام بزرگوار استو فرزندان ای  علی نه امیر المومنینادر خو برکات، تمام خیرات  .دما میدهخود به 

بحث  الاما به عنوان مثم ینک ن قبول نمیامنبراحتی از اطرافیا ، پیشنهادات و هر چیز دیگری رامطالب، صحبت هاما خیلی از 

راحتی از ب بگیریم ن پیگیری کنیم و نتیجهخودما یچ دلیل و مدرکی و بدون اینکهبدون ها پزشکی رمثل بحث های ی یها

 :میفرماید 82سوره مائده آیه خداوند در در صورتی که  .کنیم قبول می میگیریم و اه غربی

 ﴾ أَشْرَكُوا لَّذِينَٱوَ لْيَهُودَٱ ءَامَنُوا لِّلَّذِينَ عَدَوَةً لنَّاسِٱ أَشَدَّ لَتَجِدَنَّ ﴿
 بطور مسلّم، دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهی یافت؛

، را در اختیار دارند که االن سازمان بهداشت جهانیی ، کسانددشمن شما هستن سال است قرآن میگوید 1400یهودیانی که 

 .دنکسانی که نژاد پرست هستند و به غیر از خودشان کسی را آدم حساب نمی کن

ی مصرف کننده که چطور از آن استفاده کند و یکی برا دستگاه وجود داردداخل  بروشور ای میخرید دووسیله  وقتی شما

ا تجربه بمانده باید  یک سلول بدن انسان ارد و بشر هنوز درد این همه پیچیدگی انسانی که رای تعمیرکار. حالهم ب دیگری

 .و صالح ما را بهتر میداندخلق کرده  یا کسی که ما را و امروز چیزی بگوید و فردا رد کند ددهنظر  درباره انسان و آزمایش

 مشوی فرستاد تا عالوه بر اینکه ما عارف و عابد و به حقایق عالم باالتر آشنا را  اطهار و ائمه رهزار پیامب 124 وندخدا

 .اه و چاه و سالمتی زندگی دنیوی را هم به ما نشان دهندر

 :میفرماید پیامبر  در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت امام هادی 

 .شما خزینه های علم هستید ﴾الْعِلْم  خُزَّانَو  ﴿

 نهج البالغه می فرماید: در امیر المومنین 

 ﴾الجَهْلِ  مَوْتُ وَ ،العِلْمِ عَیْشُ هُم ﴿

 .نه با آزمایش و تحقیق دگیرن از خالق می علم خودشان را انکه امام استسر این 

 صحیفه سجادیه خطاب به حضرت حق می فرمایند: 47در دعای  امام سجاد 

 .خزینه علم خودت قرار بده خدایا اهل بیت پیامبر را

 :فرمود ـ عتیبه بن حکم و کهیل بن سلمة به امام باقر 

 ﴾ البَیتِ أهلَ عِندِنا مِن یَخرُجُ شَیئا إالّ صَحیحا عِلما تَجِدا لَن غَرِّبا و شَرِّقا ﴿

 .شود صادر خاندان ما از که چیزى همان مگر یافت، نخواهید را درستى دانش هرگز بروید، غرب و شرق به اگر
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 ﴾ بالصین ولو العلم اُطلبوا ﴿

 دنبال علم باشید حتی اگر در چین باشد

 است که علم مردم آنید نه به این معنی ون علم برهر جای دنیا هم که بود بدنبال آ خب این یعنی اگر علم معصومین در

 .ببریم و درامور زندگی بکار بدون استدالل و بدون تطابق با علم معصوم دریافت کنیم منطقه را

عنوان علم به خود ما ه وارونه کرده و ب را نآدشمن  ددست گذاشتن  هر کجا که ائمه اطهارهم در باب طب اسالمی 

 .کردیمهم قبول  و ما داده

 به عنوان مثال

 اثیراتت ...  که مزاج این غذاها سرد است و اگر بدون توجه مصرف کنید و ماهی ، شیر ، لبنیات ،گوشت سفیدغذاهایی مثل 

 د.نترویج داد اسردی خواری ر و با تمام سعی خود که جا داشته یجایتا  ،اند کردهمنفی زیادی دارد حال ببینید چه 

میتوان  راپزشکی  درصد مشکالت 80 عمل کنیم ددر مصرف غذاهایی که مزاج سرد و گرم دارنطبق دستورات طبی اگر 

 کرد. درمان

 طب از منظر ائمه

 .نفس را سنگین میکندو ، بلغم را زیاد که بدن را ذوب کم ماهی بخورید چرا : امیر المومنین علی 

 .کند ماهی نخورید که بدن را گرفتار سل می : امیر المومنین علی 

 .کند : ماهی تازه جسم را ذوب میامام کاظم 

 .تازه پی چشم را ذوب می کند : ماهیامام کاظم 

 :البته در قرآن داریم که

 14 نحل ﴾ اطَرِیًّ لَحْمًا مِنْهُ لِتَأْکُلُوا لْبَحْرَٱ سَخَّرَ لَّذِىٱَهُوَ  و ﴿

 .داو کسی است که دریا را مسخّر )شما( ساخت تا از آن، گوشت تازه بخوری

 .خواهد شدگفته  که استچند شرط  مصرف آن مستلزم اما .بد نیست ماهی بطور کلی مصرف

که اشتهایی به خرما نداشتم بلکه بخاطر سردی ماهی  دبعد گفتن دبعد از خوردن ماهی خرما طلب کردن امام صادق 

 .خرما خوردمبود که 
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 گوشت سفید

 .خوک پرندگان است، مرغ:  امیر المومنین علی 

 .(دی مرغ به هر نوع نجاستی نوک میزنول دخور میرا  نجاست خودو مرغ این است که خوک خوک  بین)تفاوت 

در خصوص مرغ های ماشینی ممکن است بگویید این مرغ ها که بهداشتی اند و هر چیزی به مرغ ها نمیدهند باید عرض 

 کنم که:

 هامرغ ات کرده خاموش را هاچراغ شبها باید. هستند بیدار مدام و کنندمى زندگى سربسته فضاى در ماشینى هاىمرغ: اوال

 تغذیه به وادار را هاجوجه و گذارندمى روشن را چراغها روز،شبانه طول در هامرغدارى اکثر ولى کنند، استراحت هاجوجه و

 .کنندمى

 )موقع جوش دادن.شودمى مرغ گوشت بدبویى موجب امر همین و شودمى استفاده رویهبى مختلف، هاىویتامین از: ثانیا

 مرغ این بو بیشتر به مشام میرسد(.

 معموال. ذاردگمى استخوان مغز بر خطرناکى عوارض که شودمى استفاده کلرامفنیکل مانند بیوتیکآنتى داروهاى از: ثالثا

 از بلق هفته دو بهداشتى، نظر از. شوندمى العالجى صعب بیماریهاى دچار کنندمى استفاده مرغها نوع این از که افرادى

 .شودنمى رعایت مسائلى چنین معموال ولى شود؛ قطع باید داروها انواع مصرف مرغ کشتار

 اىبر آن مصرف که است این شد، متذکر باید مرغ گوشت خصوص به و سفید گوشت مورد در که اىمساله ترینمهم

 .است مضر هستند، استخوانى بیماریهاى دچار یا مزاجبلغمى  که افرادى

 بیماریهاى موجب و است مضر انسان سالمتى براى آن از رویهبى استفاده و است زیادى کلسترول حاوى مرغ تخم زرده

 .شودمى عروقى و خونى

 گوشت قرمز

 .گوشت گوسفند دواست: حضرت رسول 

خورد مگر هر مومنی که مخالف یهود اعدا اهلل  نمی که گوشت شتر: بر شما باد به خوردن گوشت شتر حضرت رسول 

 .ستا

 .در پزشکی مدرن نهی شده اما

البته به این معنی نیست که گوشت ضرر ندارد و هر چقدر خواستیم میتوانیم مصرف کنیم. در مصرف هر نوع گیاه و میوه و 

 .دارو نه افراط کنید نه تفریط

 .نکنید جانوران گورستان را هایتان شکم:  علی امام
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 .میشود دل سنگ بخورد، گوشت پیوسته روز چهل کس هر:  خدا پیامبر

 .افزاید می تان شنوایی بر که بخورید؛چرا گوشت.شود می بدخوی نخورد، گوشت روز چهل کس هر:  پیامبرخدا

 .شود می تباه گذارد،عقلش وا را آن کس هر.سازد می افزون را وعقل رویاند می گوشت گوشت،:  صادق امام

 آب

 .ریشه ی هر دردی استکه آب زیاد خوردن  یدورخ: آب زیاد نامام صادق 

 .کرد : اگر مردم کم آب می خوردند بدنشان استقامت پیدا میامام صادق 

 .: اگر مردم کم آب می خوردند بدنشان سالم تر بود امام صادق

 .را زیاد می کند : آب زیاد خوردن مدت هر بیماریامام صادق 

 .خصوصا در مدت زمان بیماری ها دآب می کن میل کردنتوصیه به  چقدر علم مدرنحاال 

 

عد از سواالت ب بود شده ن به دیالیز کشیدهاو بعضا کارش داشتند همراجعه کردند و مشکل کلی منکسانی به ا یکتا:حاج آق

 .است از عوارض زیاد آب میل کردناین هم یکی . دندآب زیاد می خور و معالجه هایی که میکردم مشخص شد که

 نمک

ان شبیماری های خود دنستند که در نمک چه خاصیتی وجود داراچقدر توصیه به کم نمک خوردن میکنند اگر مردم ما می د

 البته نمک طبیعی نه نمک های بسته بندی یددار. .با نمک درمان می کردن را

نمک بخور که هر که در غذا خوردن  افتتاح و اختتام به نمک کند خدای تعالی دفع  ،: در اول و آخر طعامپیامبر اکرم 

 .کند از او هفتاد بال را که آسانترین آن ها خوره باشد

 پیسی، خوره، دیوانگی، است؛ درد هفتاد درمان نمک در که چرا کن، آغاز نمک با را خود غذای! علی : ایپیامبر اکرم 

 .دردهاست این جمله از درد، دل و درددندان گلودرد،

 لعنت دایَتخ: » فرمود السالمعلیه پیامبر. زد نیش را خدا پیامبر ، کژدمى: السالمعلیه باقر امام از ، مسلم بن محمّد از نقل به

 و مالید گزِش جاى بر و خواست نمک قدرى سپس!«.  را کافرى یا بگزى را مؤمنى که کندنمى تفاوتى برایت هیچ که کند

 .ندجستنمى پادزهرى هیچ دیگر آن، وجود با داشتند، آگاهى هست، نمک در آنچه از مردم اگر. نشست فرو درد، نتیجه در

 

 .صحبت خواهد شد که ان شاء اهلل جلوتر .نه کمتر نه بیشتر شودنمک باید به انداره مصرف 
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 ماهی و ژاپنی ها

 ؟؟؟چه جوابی برای این دارید است ن هم طوالنیاو عمرش دمیخورن ژاپنی ها ماهی زیادد که یممکن است این سوال پیش بیا

 د.ژاپنی ها چند ویژگی دارن

 ینچنداز سبزی ها م اکه هر کد و .... ، ریحان(که امام داروهاست) ، جعفریمرزه، ترب، پیاز  ؛دزیاد می خورن سبزی .1

 .دخواص جداگانه دار

لغم کم کردن ب بعد از انس با خدا و قرآن و ائمه دارویی بهتر از طبیعت برای و...کوه ، دشت ، دریا  ؛دکر دارنطبیعت بِ .2

 .دعصاب و دیگر بیماری ها وجود ندارا و راحتی

وند عصب وقتی روی زمین ناهموار راه میررصد رگ های عصبی از کف پا رد شده. د 90؛ حدود دهموار دارنزمین نا .3

 .و درمان و پیشگیری بیماری ها استراحتی اعصاب این عامل بسیار مهمی برای  ه کهدشهای کف پا تحریک 

نقش  سالمتی ست و این حرارت بدن باعث پایین آمدن بلغم میشود. که درن باالفعالیت زیاد حرارت بدنشا به خاطر .4

 .می داردمه

 خشک از رد کرد و بعدخُ میتوانا )جلبک ر دلبک در درمان معجزه و غوغا می کنکه ج دو جلبک دریایی زیاد میخورن .5

 .و میل کنید(ریخته آب  بر روی نشد

بی  تیدو حانسان با ایمان خود کشی نمی کن دیده میشود. که در بین ژاپنی ها خودکشی زیاد است نها اینآولی عیب مهم 

رعایت  خصوصیات و منابع طبیعی ود. گرچه ژاپنی ها با با داشتن دست به این کار نمیزن ودرده نشایمان هم تا زمانی که افس

   .هدردسر نینداخت پنج مورد باال تا حدودی از عوارض ماهی درامان مانده اند ولی با این حال ژاپنی ها را هم کم به

 .دداشتن کرده البته نه برای همه برای کسانی که غلبه صفرا جویزدرمان هم ماهی ت یمعصوم برا

یا آاین سوال را از خود بپرسیم  .کرده و باید مواظب باشیمت سنگینی به مسلمانان وارد ضربا غفلت از قرآن و اهل بیت 

 ؟است نده یکیابجا م با منابع پزشکی که از ائمه  ودتدریس می شدر دانشگاه ها که این منابع پزشکی 

 .کم بخورید ماهی، قبل از غذا و بعد از آن کمی نمک بخورید، آب کم بخورید :میگوید معصوم

 واقعا چرا این گونه است  . !!ماهی زیاد بخورید، نمک کم بخورید، آب زیاد بنوشید:  پزشکی مدرن

 بزنیم: چند مثال

که دائما حالت است مشکل ویار در بین خانم های باردار و  ایجاد زردی و کم خونی بچهیکی از عوارض مهم سردی خواری 

 .در صورتی که گفته میشود گرمی باعث زردی بچه است .دتهوع دارن
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پل و بچه ی ت و سالی یک دسپری کنن ابدون هیچ مشکلی دوران بارداری ر دنناتا خانم ها بتو ودیشدر ادامه راه حلی داده م

 .دنهسرخ تحویل جامعه ی شیعه بد

  سردی خواری دیگر عوارض

صرف سردی مکم حوصلگی مادر نتیجه ، بی انگیزه بودن و بی تابی بچه و تنبلی، ضعف اعصاب، بی حالی، افسردگی، ناامیدی

 .کافی استهمین یکی  د غلط کردمنویو میگ کابوس کی ودکه بچه آوردن میش است این بدون دقت است.

کند عالوه بر اینکه کامال مفید تعدیل  راکه مزاج  شودن گرمی هم مصرف آه او همر شود مصرفسردی زمانی که  راگ

 پزشکی را میتوان حل کرد. درصد مشکالت 80 است،

 .مصرف نکنندگرمی هم زیاد در دوران بارداری  که دنهم باید مواظب باش انالبته مادر

ستفاده اباید با خرما یا عسل  ایر ردر صورتی که ش برای بدن الزم است شیرمصرف روزی دو سه لیوان که  ودگفته میش

 .لبنیات به تنهایی هیچ نفعی ندارد خوردن شیر و و کلسیم بهتر جذب بدن شود. تا سردی شیر تعدیل کنیم

 قطره آهن

 ؟یمهن قرص و قطره آهن بدیمان و بچه هااچرا باید به خودم

 م این کاربرا عدم انجا دو دلیل عقلی

 در ار شنیازمطمئنا پس  د.دارو ویتامین و ... نست که این بشر نیاز به آهن اد نمی هخلق کرد اخدایی که انسان ر رمگ .1

 .آفریده این ما هستیم که از خود و اطراف خود غافلیم طبیعت

خواهد کرد. خواهشا کمی تامل با معده و کبد لطیف بچه چه  دله و پوسیده میکن ان سفتی رآن به اقطره ای که دند .2

 کنید.

ن وقتی مصرف میشود روی صورت یکی از عوارض قرص و قطره آهن لک صورت است که در زمان بارداری و بعد از آ

 .دی هم که مصرف میکنند لک و خال بر روی پوست آنها مشاهده میشودکامال مشخص است. افراد عا

سم  نستاخب زمانی که نتو از بدن است. کار کبد هم که دفع سموم د.تعطیل می کن ادر دوران بارداری قرص آهن کبد ر

 .می باشد لک صورت آن یکی از عوارض کهبرگشته و مجددا به سرتاسر بدن میرود خون  به داخل سموم ددفع کن ار

 کمی تامل

 ود.بیشتر میش هم دوا و دکتر دپیشرفت میکن دچرا زمانی که علم دار

 دده مانجا دناآخرین کاری که میتو د.رمان ندارسرماخوردگی هم توان د یحتی برا یکه طب شیمیای ویمبه جرات میگ

ی این ظاهر بینید خوب شده ول با یک پنی سیلین می د و یا آنفالنزا گرفتوقتی کسی سرما خورآن بیماری است.  تسکین
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درصورتی که  خواهد شدا کوچکترین نسیم دوباره فعال اما خشک شده و ب ددر واقع چرک در بدن وجود دار است. کار

را آفریده و دوای این درد و بیماری هاست و با و ... ، عسل زردچوبهسیر، پیاز، نمک، پونه،  ،هایی مثل نعناخداوند متعال دوا

 .از بین میبردو  شسته ا کامالمریضی ر مصرف این گیاهان

 فقط جسمی نیستسردی خواری  عوارض

 ریشه های طالق

 در اخالق خوب یا تند تاثیر دارد.سردی که  بد اخالقی ...... .1

 ود.حل میشغالبا مشکل و حجامت  و دقت در مصرف ناباروری ....... که با کم سردی خوردن .2

 است. سردی مزاج و کم خونی که باز ازضعف قوه جنسی ....... .3

در صورت عدم رضایت از  .خواهد آوردبه اعصاب فشار  وددر صورتی که شخص ارضاء نش است قوه ی جنسی یک نیاز

د نمی کنن ار این کار دو اگر خانم یا آقا تقوا داشته باشن رابطه ی جنسی شخص تمایل به ارتباط با دیگران پیدا خواهد کرد

 و... . کولیت روده و تیروئید مشکلهمین میشود  های عصبی شدید بر روی شخص استفشار و نتیجه آن

 برادر و با بد اخالقی والدین دنه محبت نبینناخ درو  دنباش یصابخب وقتی اع د.نه احتیاج به محبت دارناخ درپسر و دختر 

 .ندبیرون از خونه دنبال محبت می گرد زمان است کهن آ وند.خواهر مواجه میش

در رفتار  ه آنکه نتیج داحساس حقارت می کنن دبینن ن میاباالتر از خودش ار شخصیوقتی  کنندن این کار را هم رحاال اگ

 .وندریا کار میشو  است ریا و کارها

 است پرهیز  در درمان و پیشگیری اولاصل 

 پرهیز 

یچ ه و پرهیز نکنیدکرد. البته اگر دارو مصرف کنید  درمان را ضیمریمیتوان هیچ دارویی  در بعضی موارد بدون مصرف

 ردید.کاری نک

 :می فرمایند امیر امونین علی 

 .آنه ب کند ضرر آنچه از ایستادن باز و پرهیز یعنى است، حمیه بدن صالح. الحمیة البدن صالح

 .الح بدنصپرهیز برابر است با پس 

 است. از عوارض بلغم روماتیسم دیگر یکی

اتیسم روم ار که اسمش دنت می کنعفوو  ودبعد پوک میش شده ون اسردی و رطوبت وارد استخو .است بلغم خلط سرد و تر

 د.ذارنگ می
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 3وجود امگا بخاطر یگوینددرمان روماتیسم م یبرا ببینید حال است. ریشه بلغم هم سردی خواری است، رماتیسم بلغمریشه 

 در ماهی فقط امگای آن را دیده اند. .کنید مصرفباید ماهی 

. البته پزشکان ما از این حرف ها و بحث ها بدشان نیاید مطمئنا یا قبال پیگیر بوده و یا با خواندن این فکر کنید یکمباز 

و پزشکی امروز چیست. پزشکان ما همه شیعه و مسلمانند و قصد نوشته پیگیر میشوند که علت اختالف در نظر معصوم 

ه در این دارند ک این را خیانت ندارند اما کسانی که در راس هستند و پزشکانی که توانایی تحقیق و پژوهش و یا توانایی

نمیدهند. و متکی به پزشکان غربی میشوند و بعد از اینکه  برای روشن شدن قضیه کنند یاقدام دستوری بدهند و خصوص

چیزی در آزمایشگاه آنها بیرون می آید همه را به آن نتیجه توصیه می کنند و فضای مجازی و تلویزیون را پر میکنند از 

 ی میکنندکوتاه پزشکان ما در خصوص طب اسالمی ایرانی. چرا مراقب سهل انگاری و عواقب اخروی آن باشند این خبر

 چرا و چرا  )البته نه همه(

ن آ، تکار ساز واقعی اس . زمانی که به این باور برسیم که پزشکی روزپرهیز منوط به باور است سالمتی منوط به پرهیز و

ست ا ن. سازمانی که دست یهودیاودن بهتر از این نمیشاکارم ودز سازمان بهداشت جهانی تغذیه میشا کهمدرنی پزشکی 

  د.هستن دشمن شما ویدمیگاست  سال 1400ن ی که قرآنیهودیان آ

 

جایی که امکان آن  تا اام است شده هورمونی و سمی همه چیز و اکثراًن امیوه ها و مرغ و گوشت و برنج و ن، ب چه کنیمخ

 .دطبیعی مصرف کنی غذا ها و میوه ها را است مقدور جایی کهتا یعنی  .نید پرهیز کنیدامی توو  هست

 .گفته شود﴾ بسم اهلل الرحمن الرحیم ﴿ قبل از خوردن غذا و

 :ری اگر مجبور به خوردن غذایی شدید بگوییدو در زمان ناچا

 ﴾اگه به من ضربه بزنی ددشمنت علی ابن ابیطالب باش ،خصمک علی ابن ابیطالب ان ضررتنی ﴿

 اصل دوم در درمان شناخت مزاج است

 مزاج

 است.خاک و م نماینده چهار عنصر آتش ، هوا ، آب اکه هر کد وددر بدن چهار خلط تولید میش

 خشک ، که گرم وآتش -----صفرا  .1

 ، گرم و ترهوا -----   دم  .2

 ، سرد و ترآب  ----- بلغم  .3

، سرد و خشکخاک -----سودا  .4

 د.غلبه سودا و بلغم دارنتر شو بی داغلب مردم ما سوداوی هستن

ن شخص آنه هایی در اشن خلط عالئم و نآمتناسب با  هوقتی یکی از خلط ها غلبه کرد یعنی بیشتر از حد نیاز تولید شد

 .دآی بوجود می
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 مثال دغلبه خلط به تغذیه ما بستگی دار

 .میزند باال خشک بود صفراوقتی تغذیه ما گرم و 

 .میزند باال ی تغذیه ما گرم و تر بود دموقت

 .میزند وقتی تغذیه ما سرد و تر بود بلغم باال

 .میزند باال بود سوداوقتی تغذیه ما سرد و خشک 

 این چهار مورد را بخاطر بسپارید و هنگام مصرف گیاهان و غذاها به سرد و گرم و تر و خشک بودن آن دقت کافی کنید.

 :مثال را به وجود خواهد آوردمشکالتی  درمان اگر بدون شناخت مزاج چیزی مصرف کنید برای

 است مانند گرم هم سرد و بعضی از آنهاکه بعضی  دتقویت میکن اداروهایی که کبد ر

و آن را  کبد مفید است یشود همه براکه بعدا گفته می رچیز دیگ د، خاکشیر، زردچوبه و چن، کاسنی، شاطره، زیتونزرشک

بدتر  ،هیچ ودکه نمیشخوب  میل کندآب زرشک  است سی که بلغمی مزاجک ،بدون شناخت مزاج رخب اگاصالح میکند. 

 ی ها با خوردن سردی بدحال تر میشوند و بیماری های دیگری به دوش میکشند. چرا که بلغم ود.هم میش

ابل ق ولی بدون شناخت مزاج غیر مفید است ، سرکه و....دوس، نعنا، پونه، آبغورهخ، اسطوآبلیمو عفونت روده ییا مثال برا

 .چرا که بدتر هم میشوند درمان است

 لط موثرر تخیل و تفکر در ایجاد خ، شنوایی و المسه و همینطوفقط خوردن نیست پنج حس ما بینایی، چشایی، بویاییتغذیه 

افزایش خلط ها موثرند و همانطور که نگاه به طبیعت در درمان اعصاب و بیماری ها مفید است نگاه ممنوعه هم در  .است

 یا خواندن و گوش دادن به قرآن در کم کردن بلغم بسیار مفید است اما موارد ممنوعه شرعی بالعکس آن است.

 کرد مشخص را پایه مزاج توان می خونی گروه طریق از

. که به آن مزاج پایه زمانی که کودک متولد میشود از همان ابتدا دارای یک مزاج است و بدن او همیشه آن مزاج را دارد

 میگویند.

 .است همراه سودا با داشت منفی اگر هستند مزاج دموی -- O ---خونی  گروه

 .هستند سوداوی منفی چه مثبت چه -- A ---خونی  گروه

 .سودا همراه داشت منفی اگر و هستند مزاج صفراوی - AB ---خونی  گروه

 .سودا همراه داشت منفی اگر وهستند  بلغمی مزاج - B ---خونی  گروه
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 عالئم غلبه بلغم

 سردی پوست وسفیدی ، نرمی  .1

ولی  اهد شدخوید بله سف میل کنید.شیر  دنوشن سفید یتاید بچه هاهخوا می ربه خانم های باردار که اگ ودتوصیه میش)

 ،ابی بچهت قبال هم که گفته شد بی .دییابمزاج با انواع بیماری ها بدنیا  بلغمی چه گناهی کرده که باید ن بچه بیچارهآ

 (و چند چیز دیگر نتیجه ی سردی خواری است بی حوصلگی

 .)یعنی خون به کندی حرکت میکند(دجات ضعف کرده و بعضا افت فشار پیدا می کننبا خوردن سردی ها و ترشی .2

ن سر رفته و خواب سراغشان می کردن حوصله هایشا هنگام انجام کارهای دقیق و حساس خسته و بعد از کمی کار .3

.آید

                                                                  .دارند تنبل و حرکات کند .4

 .دارند حافظه ی ضعیف .5

                                                                            .هستند بسیار سرمایی .6

 .دارند میل بسیار بخواب .7

 .سستی و بیحالی .8

                                                               .خواب آلودگی ها .9

 ستا این نه مورد غالب عالئم بین بلغمی ها

  ودمیش بدن اموبایل حالشواج متراکم در شلوغی ها بخاطر ام است المتی که بین تمام بلغمی ها رایجع .10

 د(.بلغم قوه بینایی بر میگرد با حجامت و خروج) دارندضعف بینایی  .11

      اختالالت قاعدگی و عفونت و کیست و ناباروری در خانمها .12

   عصبانیت هنگام حضور در شلوغی ها بخاطر امواج موبایل .13

                                                                                                                                                                                                                                                              فسردگی ، بی حالی ، سستی تشدید ضعف ، ا .14

 .بی رنگ بودن ادرار .15

 .جاری شدن آب از دهان در بیداری .16

 .سفید شدن مو و ریزش مو قبل از پیری .17

 .درد پشت و گرفتگی ماهیچه ی پشت .18

 .کمر درد ، زانو درد ، پا درد و گردن درد .19

 .و لقوه )کج شدن دهان و صورت( فلجی .20

 .لرزش دست حتی در سن باال و پیری .21

 .قلب مخصوصا موقع بیدار شدن از خوابتپش  .22

 .تنگی نفس و لکنت زبان .23

 .استرس .24

 .رقیق بودن آب بینی .25

 .لک سفید روی چشم .26

                است. پوشیده کاز سفید شانزبان .27

            هستند. لوس و ننر .28

 .آرام حرف زدن و کند فهم .29

     هستند. معموال بی خیال و خوش گذران .30
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          دارند. تورم درد های مفاصل همراه با .31

           .زیادی ادرار .32

         .بی حس بودن .33

    .کم کاری تیروئید .34

        .کم حواسی .35

میشود افزایش بلغم در معده باعث نفخ معده ، درد معده خصوصا بعد از مصرف سردی ها 

 دم اس می کنرسوب بلغم در مغز ایجاد بیماری ا  

 سودا

 وند.تبدیل به سودا میش دوقتی اخالط می سوزن

 ود.باعث غلبه سودا میش داز انسان بگیر اانونمند و سالم به همراه آرامش رهر عاملی که زندگی طبیعی ، ق

ه وختروغن س کردسوخت و ساز ن تبدن انسان هم وقتی درس پیدا میکندروغن سوزی  دکار نکن تماشین درس یکوقتی 

 .سودا ودمیش آن

 د.زیاد میکن اسودا ر برق ، ، تلویزیونمثال موبایل ، لپ تاپ ، 

 تشعشعات موبایل و لوازم برقی

ه اما برق چون ب وده به آرامی هوا تاریک و روشن میشطوری قرار داده ک ا؛ خب خداوند داخل شدن شب و روز ربرق 

 تاس که کسی خواب ید زمانیه ادیدبحال زیاد  تاو  گذار استدر اعصاب بشدد تاثیر  ودیکباره روشن و خاموش میش

هم  این یعنی به .خاموش کن گوید المپ راو گاهی اوقات با ناراحتی مید رمیخو ناکمی تک ی کنیدروشن م را تی برقوق

 .استا کی از عوامل ایجاد بلغم و سودناراحتی اعصاب ی و ،خوردن اعصاب

 عالئم غلبه ی سودا

 بی نشاطی و افسردگی .1

 فکر وخیال زیاد .2

 دل تنگی و بی قراری .3

 خوردن زیاد حرص .4

 پژمردگی روح و جسم .5

 ه زیر چشم هاژتیرگی پوست بوی .6

 وندشمی زود عصبانی  .7

 نگرانی و فکر و خیال نسبت به مطالب و مسائل اطراف .8

 ستاهای غالب سوداوی مزاج ها  انهاین هشت عالمت از نش

 ود(.که دفع مدفوع درست انجام نمیش ن کولیت روده )زمانیماا هقلنج روده ی .9

یان گویی ذبه علت سرعت فکر در بین این افراد شاعران و سیاست مداران بیشتری یافت میشود که اغلب نظراتشان ه .10

   (.تن که با امام زمان ارتباط دارنیک کشور مدعی هساست )مثال در رابطه با مدیریت 
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 .گرفتگی ایجاد میشود ،در ناحیه ی گلوی آنها بصورت حلقه .11

 .(دخورد و خالی کنن د)دوست دارن دارناشتهای کاذب د .12

        د.چون اعتماد به دیگران ندارن دنهدببه تنهایی انجام  اکار ها ر ددوست دارن .13

 .(هدمید ه اوب اسریع مبلغ زیادی ر دننال تا گدایی می بیزود احساساتی می شوند ) مث .14

 .و در پاییز بیماری آنها تشدید میشود هستند ردر بهار از تعادل بهتری برخوردا .15

 .ممکن است کارشان به بدبینی هم کشیده شود ددر تصمیم گیری ها بسیار شک و تردید دارن .16

 .در دوران بارداری( آهن مصرف قرصبیش فعالی در کودکان )نتیجه ی  .17

 .خروج لخته های سیاه در هنگام قاعدگی و فیبروم و کیست .18

         را زیاد میکند.)بویژه زمانی که به صورت غیر اصولی گوش بدهید(. موسیقی سودا .19

 خستگی و کوفتگی بدن .20

 الغری .21

           یبوست مزاج .22

 خود خوری .23

                                                                             شور بودن دهان .24

 بوی بد دهان .25

                                                                                  ضعف چشم .26

 شب کوری .27

                                                                                 سوزش معده .28

 کابوس .29

 اخالق تند و زشت .30

                                                سیاهی و غلظت خون هنگام حجامت .31

       بوجود آمدن لکه های سیاه در بدن .32

 زخمی شدن پوست به سبب خارش .33

 (آلزایمر)فراموشی  .34

 افسرده و گوشه گیر .35

         دعطش دارن .36

 های سیاه در پوستمشکالت پوستی و لکه  .37

    درگیری دائم فکری و رنجش از خود .38

 سخت گیری زیاد و انعطاف کم .39

            اگزما )نوعی خارش( .40

 در نتیجه وسواس در کارها ،دقت بیش از حد .41

 بواسیر)هموروئید( .42

میشود گاهی باعث ناباروری در مردان وزنان .43

 124طه   ﴾ أَعْمى الْقِيامَةِ  يَوْمَ  نَحْشُرُهُ  و َ ضَنْكاً  مَعِيشَةً  لَهُ   فَإِنَّ ذِكْرِي   عَنْ أَعْرَضَ مَنْ  وَ ﴿
 شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشتهر کس از یاد من روی گردان 

 :میفرمایند امیر المومنین علی 

 می آید شیگرفتار دنیا شد سه مشکل برایش پ کسی که دلشآگاه باشید 
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 هم و غم را زیاد میکند  .1

 حرص که هیچ وقت رهایش نمی کند .2

 آرزویی که هیچ وقت به آن نمیرسد .3

 ود.است که باعث باال رفتن سودا میش که مورد یک و دو از عواملی

 .که ناراحتی اعصاب یکی از نشانه های سودا بود استموسیقی  ده به اعصاب شدیدا آسیب وارد میکنی کرعامل دیگ

 :امام صادق 

اگر در منزلی چهل روز نوای موسیقی پخش شود شیطانی وارد منزل می شود و شیطان همانند صاحب خانه جایی را برای 

خانه  خود اتخاب می کند و کنترل خانه را در دست میگیرد این قدرت چنان است که غیرت و حفظ ناموس را از صاحب

 .بر میدارد چنانکه اگر به ناموس او تجاوز کنند در نزد او اهمیتی نخواهد داشت و غیرت بخرج نمیدهد

 رتیاین هم از بی غی دهم پیدا باش ش، کمی از موهای د، جوراب نازک بپوش دببین ش را کسیطالی دستاگر خانمی البته 

 به ......  چه رسد است

به همین خاطر مطلبی در خصوص موسیقی از یک دانشمند  ! دنهعده به فرمایش معصوم اهمیتی نمید کچه کنیم که ی

 ریمآو فرانسوی غیر مسلمان می

 دکتر الکسیس کارل 

 خدیرت و ;نیست انکار قابل وجه هیچ به آن تخدیرى آثار زیرا ; شناخت مخدّر موادّ ردیف در را موسیقى باید کلّى بطور

 .کند تخدیر را خود اعصاب مختلف طرق از تواند مى بشر و دارد اقسامى و انواع

 وىنیر و آورد مى وجود به اعصاب در شدیدى تخدیر که الکلى هاى نوشابه مانند ; است خوردن وسیله به تخدیر گاهى

 .اندازد مى کار از را انسان عقل و درک

 اعصاب ، دهش بدن وارد بینى طریق از که.هروئین گرد مانند شود، مى ایجاد بدن در بینى از استنشاق وسیله به تخدیر گاهى

 .کند مى تخدیر مدّتى براى را

 .گیرد مى انجام رگ در مخدّر موادّ تزریق طریق از دارند تخدیر به احتیاج که بیمارانى از بسیارى براى و

 یجادا تخدیرى اثر شنونده اعصاب در «کنسرت» و موسیقى استماع و پذیرد مى صورت گوش مجراى از تخدیر همین گاهى

 همه از را او توجّه آورده بیرون طبیعى حالت از زده، بهت افراد مانند را انسان که شود مى شدید چنان آن زمانى و کرده

 .کند مى سلب چیز
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مجلس عروسی  کاما بعد از ی دبعد از مراسم عزاداری و روضه مردم شاد و سرحال هستن د کهو تجربه کردن دهمه دیدن

 ستا آخر شب ود کهگفته ش است خب ممکن د.نوبش همبی حال و بی حوصله و بعضا شاید دچار درگیری و بد اخالقی 

 فقط و دنه مجلسی هم باشاخ داخلروز هم وقتی  درولی زمانی که . بخاطر این چند ساعت استلیت زیاد بوده خستگی افع

ذشت باز بعد از گولی  د که شاد هستندحالت تخدیری احساس میکننبخاطر  شود و کسی هم کاری نکندموسیقی پخش 

 .ددست میدهافراد ن حالت بی حالی و خستگی به اهمکوتاه  مدت یک

د از اما بع دکه شاد هستن دحالت تخدیری ایجاد کرده و مردم فکر میکنن دذارنگن موسیقی که در مجلس عروسی  میآ

 .دندارن مدن هیچ حال و حوصله ایآبیرون 

 دکتر رائفی پور

 ‹‹‹تابحال تجربه کرده اید که ، وقتی به یک موسیقی گوش میدهید بی اختیار دست و پایتان شروع به حرکت می کند . ››› 

 می دانید علتش چیست؟

شار خون و اال رفتن فکه باعث ب ه ای به نام آدرنالین ترشح می کندکبد ماد انی که به موسیقی ریتمیک گوش میدهیدزم

و اکثر اوقات هنگام گوش دادن به  تیار دست و پا به حرکت درآیدکه بی اخ خون میشود و همین امر باعث خواهد شدقند 

یت و موسیقی ال ،مثال در حد دویدن و ورزش کردن تولید شده در خون سوزانده شود موسیقی هیچ فعالیتی نداریم تا قند

کامال  ا راموسیقی ه . خبقلیل و قند در خون تولید نمیشودخون تبا گوش دادن به این موسیقی فشار  کامال بالعکس است

ه ترشح بکه هر سه چهار دقیقه کبد مجبور  با هم گوش میکنید اصولی گوش میدهید یعنی موسیقی الیت و ریتمیک را غیر

 کبد خراب شد انواع بیماری ها از کهو زمانی  و عدم ترشح آدرنالین میشود 

 .های پوستی به همراه خود می آوردو بیماری جمله ضعف اعصاب 

 دارو مصرف در تنوع درمان در سوم اصل

 از باید شدک می طول روز سه از بیشتر که هایی بیماری میرود. بین از تاثیرش مرور به کنید استفاده دارو یک از مکرر اگر

 .کنید پرهیز دارو خوردن در تکرر

 که چرا خاموش کنید کتری رامدن حرارت زیر آ جوش از قبلو نخورد  جوش گیاه که این است ها کردنی دم از منظور 

 شوند. می مضر زیادی جوش اثر در گیاهان از بعضی

 



 

 
18 

 درمان بلغم و سودا

 د.سودا و بلغم را کم میکن  اطهار و ائمه حضرت فاطمه ،  برای سید الشهدا ریختن  اشک .1

اما اشک ریختن برای غم و غصه های دنیایی مضر  دروپایین بیاا بلغم و مزاجش ر دنواهمینطور اشک و گریه بچه میت

 د.رمیبباال  او بلغم ر است

 :قاعده ای است که استاد الهی فرموده اند .2

 د.بخوری دچیزی که میل نداری بودید مریض تو هر وق دبخوری ان کشیدمیلت ههر چ دهر وقت سالم هستی

بپوشید  اشدضخیم هم نبن آنید کفشی که کف اا پای برهنه باشه میتوکه حتما ب دلزومی هم ندار ،پیاده رفتن در طبیعت .3

 .که کال فقط از کفش چرمی استفاده کنید است البته خیلی خوب دیوو روی ریگ ها و ناهمواری ها راه بر

ا ن رانید اعصابتاببینید که بدون هیچ هزینه ای میتو ااین کار خدا ر .درصد رگ های عصبی رد شده 90)در کف پا 

آن هم با اسم کفش طبی مثال چند الیه که  دنچه کار کردبا ما با کفشهای ضخیم و پاشنه بلند  نمدآدرمان کنید اما 

 (برای کمر و چه و چه خوب است کال ارتباط کف پا را با زمین قطع کرده اند

 وید:میگآمده که شیطان سوره مبارکه ی نساء  119در آیه ی 

 آفرینش پاک خدایی را تغییر می دهم  ﴾اللَّهِ  خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ ﴿

 د.خوب پیش می بر را پس شیطان با واسطه )انسان های جاهل و مریض و خودخواه و مستکبر ( کارش

 تیجهن د کهروی اعصاب تاثیر داربر ، بیداری سحر قبل از اذان صبح بشدت زود خوابیدن و صبح زود بیدار شدنشب  .4

 آن کم شدن سودا است.

 جدی از موبایل پرهیز .5

 د.امتحان کنید تا ببینید امواج موبایل چه تاثیری دار

 لی سنگینخی شدیدید یا اگه بیدار وکنار بالشت صبح یا از خواب بیدار نمیش دذاریگسه چهار موبایل روشن موقع خواب ب

 .شدید ریآدم دیگ احساس میکنیدو اصال  دهستی

حض نزدیک شدن م به کهبردند کنار کندو زنبور عسل  ی راموبایل .ببینید ابعد تاثیرش ر دذاریگکنار ب اهفته موبایل ر کی

 ریختند که این هم یکی از نشانه های تاثیر امواج است. بیرونهمه زنبور ها و  شدندا عصبانی هبه کندو همه زنبور

قرار  ایلموب دوبین  را  تخم مرغ کیانجام دادند (مویسنکو لوگوسکی و آندری آزمایشی که دو خبر نگار روسی )والدیمیر و

 دقیقه، 25 از بعد شد، گرم اندکی مرغ تخم دقیقه15 از کردند بعد بین این دو موبایل با هم ارتباط تلفنی برقرار دادند و

 .شد کامال پخته مرغ تخم دقیقه،65 از پس و شد گرم بسیار مرغ تخم
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م بیرون از تخچنتا از جوجه ها ناقص  که دیده شد بعد از شکستن تخم ها دگذاشتنموبایل زیر شکم مرغ کنار تخم ها یک 

 آمدند.

 هشدار به خانم های باردار

ود)اصطالحی که بعضی از پزشکان میگویند یعنی قلب ایی قلب جنین تشکیل نمیشه وقت کنید که یاهمه هم خوب مید

 باشید تشعشعات الکترو مغناطیس برای جنین بسیار خطر ناک است.کنند. مراقب و باید کورتاژ  جنین درست کار نمیکند(

 تفریح در طبیعت .6

 حجامت عام )بین تو کتف( .7

 د.دو هفته قبل گیاهان خون ساز مصرف کنن از قبل از حجامت است کم خون ها بهتر

اهدا خون اهدا  .یمهنجات مید همرا نفر  کن یایم جهیم خون میدهچرا خون ند کهدیسوال پیش بیا است خب ممکن

 .زندگی است

 است. اهدا خون اهدا مرگ ویمولی من میگ

 رگا .دمیر ن شخص میآ یمخون تزریق نکن راگ ودد خون زیادی از کسی میرآی پیش می ین تصادفاخیاب دروقت  کی

 خون دبرب او مجروح ر خودش را برساند آمبوالنسد تا آی هیچ مشکلی هم پیش نمی دمسئله طبی بین مردم رواج پیدا کن

مقدار عسل و زرد چوبه  کی تهسهم ن ها یهمه ی ماش داخلن کمک های اولیه که اهم رولی اگ رفتهاز شخص  زیادی

تا  دثانیه حاال نهایتا خیلی وضع بد باش 20 تا به موضع بمالیم و آن رابا ترکیب ساده عسل و زردچوبه  ودمیش ،دذارنگهم ب

با خوردن گیاهان خون ساز کمبود خون  ودکه بعد هم میش ودواقع خون زیادی نمیر در .خواهد آمدیک دقیقه بعد خون بند 

 جبران کرد. ار

سوالی که پیش می آید این است که اگر خون ریزی داخلی بود چه باید کنیم. خونریزی داخلی هم درمان دارد و به     

 تخصصی میشود از بیان در این نوشته صرف نظر میکنیم.عنوان مثال بومادران برای این مورد استفاده میشود اما چون کار 

ولی خون دادن اینطور  گرفته میشودیف ثکه در حجامت فقط خون غلیظ و ک است تفاوت بین حجامت و خون دادن این

و کسی که خون میدهد تا حدودی برای شخص مفید است ولی کسی که خون میگیرد یعنی تمام بیماریها را دریافت  نیست

 .است کرده

 گل ، زعفران ، زنجبیل ، نارنج بهار ، دارچین ، هل ،( المومنین علی  امیر )معروف به چای بادرنجبویه ، اسطوخدوس .8

 لیمو به ، گالب ، رازیانه ، شوید ، گاوزبان گل ، الطیب سنبل ، افسنتین )افسنطین( ، افتیمون ، نسترن بیدمشک ، ، سرخ
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 به یک چهارم یا یک پنجم مثال مصرف کنید هم با را چند دارو توانید روزی می که گرم است داروهای از بخشی اینها

 و دم کنید. کرده تقسیم

 .(مردانه هورمون هل و کند می تقویت را زنانه های هورمون رازیانه) شود مصرف هم با رازیانه و هل

 اریدد تحرک که زمانی کنید میل خواب از قبل را گاوزبان گل البته شود مصرف هم با الطیب سنبل و گاوزبان گل

 نکنید. مصرف

 یزند وم باال  صفرا بخورد گرمی اگر حالت این در ،سودا هم داشته باشد صفرا هم نفر یه که میشود اییهوقت یک خب .9

 اب انس بعد ، ائمه و قرآن و خدا با انس یعنی میرود.  باال سودا بخورد سردی اگر

 .کردن حجامت دائم و ساز خون گیاهان خوردن ، ورزش ، طبیعت

 ها برای صفراوی و هم خوب است ها سوداوی برای بسیار که هم دارویی .10

 .(کافی است افتیمون قاشق یک کرده افتیمون دم لیوان یک برای) افتیمون کرده دم+  الجبن ماء

 حجامت ای فصد بعد هفته دو و کنید )نصف لیوان ماء الجبن و نصف لیوان دم کرده افتیمون( میل ناشتا لیوان دو روزی

 .کنید

 تهیه ماء الجبن روش

 به آن را رکهس و بگذارید کنار آن را خورد جوش که شیر ، طبیعی سرکه استکان نصف ، گاو طبیعی شیر گرم کیلو یک

ود. به این گرفته ش آن آب تا بریزید کیسه یک داخل آن را شد یا به اصطالح بریده شد پنیری حالت وقتی کنید اضافه

 آب ماء الجبن میگویند.

 .شود جویده هم یا و خورده آب همراه قرص دو روزی کندر .11

.روزه گرفتنخوردن کندر ، عسل ، قرائت قرآن ، مسواک زدن و  .12

 عدد( 21 حدود نهما) مویز مشت یک .13

 پرهیز از خوردن سردی و ترشی .14

 دادن به موسیقینگوش  .15

 انجیر .16

 پسته .17

 عسل .18

ورزش .19

 صفرا غلبه عالئم

 (کبد) جگر سوزش و تشنگی .1

 .(دنهمید کش را مسائل ها سوداوی و ها بلغمی بالعکس) مآرا و نپشیما هم زود و دنوش می عصبانی زود .2
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 د.نوش می صورت های جوش دچار کردنی سرخ و گرمی خوردن با .3

 .است دهنده آزار برایشان در شلوغیحضور و گرم هوای .4

 .دخورن می زیاد آب .5

 .خشک است نیشالبها .6

 .راحت تر است ند بدنشاخورن می هر موقع سردی .7

 هاست صفراوی عالئم غالب عالمت هفت این

 .دهندمی نشان تمایل کمتر گرمیجات و شیرینی به اما ددارن دوست بشدت را ترشی .8

 .شود می آنها روان و جسم آرامش باعث خنک غذاهای و فعالیت کردن کم .9

 .بدن های قسمت سایر یا صورت در ای قهوه یا سفید های لکه شدن نمایان .10

 .ریزد می موهایشان و شده پوستی های بیماری دچار افراد این اغلب .11

 .شود می تشدید گرمی خوردن با که میگرنی های سردرد .12

 .افتد می گود رطوبت رفتن دست از علت به ها چشم دور .13

.یابد می شدت تابستان در افراد این در خشکی و گرمی .14

 است سوزان گاهی و پررنگ گاهی صبح ادرار اولین .15

 .خونریزی و جنگ مثل هولناک های خواب دیدن .16

 .رود می کاله سرشان سختی به و هستند زرنگ .17

 .شوند می تحریک زود کوچک حرف یک با .18

 .میکنند درک سریع را مطالب و هستند الغر .19

 .سبک است خوابشان یا دهستن خواب بی یا .20

 صورت. در خشکی با همراه های لکه .21

                         کردن. ترش بصورت معده جوشش .22

 پا.                  و دست پوست خوردن ترک .23

 تلخ. گاهی و زبر و خشک زبان .24

 .یخ آب و یخ نوشیدن به عالقه .25

                                    د.برن می لذت زمستان هوای از .26

                                         دارند. خشک بینی و دهان .27

               .تب داشتن یا بدن گرمی .28

 .خویی تند و جویی بهانه .29

                    .ندارند شادابی ی چهره .30

 صورت.                           پوست زبری .31

 .چشم رفتن سیاهی .32

 دارند. سرگیجه .33

                                   .ادرار بودن کدر .34

                                                پوست. خارش .35

                                                گوش. وز وز .36

 .چشم زردی .37

                            .تهوع حالت .38

                                               .شقیقه درد .39

                                      .سر شوره .40

                                      .مو ریزش .41

 .درد سر .42
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       .شوند می عصبانی زود .43

               کم. اشتهای و زیاد عطش .44

 .هستند باهوش و فعال و جوش و جنب پر .45

.ددهن می نشان زیادی عالقه خیار و ساالد به .46

 ها مزاج دموی )خون( عالئم

 .(خون بودن زیاد خاطر به) اطراف به ها دست کشیدن و بدن قوس و کش ،(خمیازه) دره دهان .1

 .عصبانی هم زود و شوند می دوست زود و کرده برقرار رابطه زود خیلی دیگران با .2

 .ها شانه و کتف و سر پشت و پیشانی در بخصوص بدن ریز های جوش و دمل بروز .3

 .بیشتر بهار فصل در البته ددارن خارش احساس حجامت و فصد در .4

 .دنومیش بیدار خواب از سختی به صبح و دنومیر بخواب راحتی به .5

 .دارند جوانی اصطالح به های جوش و میگرنی های درد .6

 د.دارن دوست شیرینی و ترشی و ددارن خوبی اشتهای .7

 تندهس کسل معموال و است سنگین آنها اندام سرو .8

 .است بیشتر دیگران به نسبت بدنشان دمای .9

 لثه. و بینی مثل متعدد نقاط از ریزی خون .10

 .مغزشان( در رطوبت از) حواس کندی .11

 .هستند سریع و تند حرکات دارای .12

 .است تند و سریع قلبشان ضربان .13

                                 هستند. بردار فرمان و شجاع .14

                                         .آرامش از برخورداری عدم .15

 .شاداب و خلق خوش .16

                                                   .شیرین دهان ی مزه .17

 .کارند فراموش .18

   .قرمز چهره رنگ .19

                                                                                                            .هستن گرمایی .20

 درمان صفرا و دم

 پنج زمین روی بعد میل و ناشتا صبح ، شده کم حرارتش که ای جوشیده آب لیوان دو در طبیعی زیتون روغن قاشق دو .1

 (مرتبه یک ای هفته) ، کنید( استفراغ) قی و ببرید حلق به انگشت زدن غلت از بعد و بزنید غلت دقیقه

 گالب ، نسترن ، بیدمشک ، اترج ، انار ، بنفشه ، کاهو ، خاکشیر ، شاطره ، کاسنی ، زرشک خوردن .2

 .و میل کنید را دم زرشک

 .میکند کم را ها صفراوی عطش خاکشیر مقداری و( لیوان نصف) شاطره و کاسنی عرق

 .کنید دم و میل را بنفشه

 .کرد استفاده میشود بجای انار هم انار رب و انار آب

 .لیوان مصرف کنید دو یا یک روزی خاکشیر و( لیوان نصف) بیدمشک و اترج عرق

 .کنید دم شاطره و کاسنی همراه به و بهتر است که گرم است گالب و افسنتین
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 .کنید پرهیز خشک و گرم جاهای و آفتاب گرمی از .3

 کم خونی

 عوامل ایجاد کم خونی

از ذاها دقت کنید و تا جایی که ممکن است ) حتما در مصرف این نوع غ مواد افزودنی و نگهدارنده ها در مواد غذایی .1

 .طبیعی استفاده کنید( خوردنی های

 .پخت و پز و جوشاندن در ظروف تفلن ، آلومینیوم ، استیل .2

 .با سر و بینی باز به مستراح رفتن .3

 مصرف چای سیاه. .4

 هاخون ساز

ید بود باید با قلع سفید شده باشد خیلی مراقب باشید که تقلبی نباشد و با سرب استفاده از ظروف مسی و اگر هم سف .1

 بسیار مضر و خطرناک است.سفید نکرده باشند. 

 ( ، نقره ، طالصورتی که از سرب ساخته نشده باشد آهن طبیعی ، فلز برنج )در .2

 استفاده نکنید.م که از قند و شکر درست شده حصوالت کنجد اما هر کدام .3

 هموقع مصرف هم عسل اضافرنده شده و با عرق نسترن ، عرق بیدمشک و گالب ترکیب و  سیب سرخ به همراه پوست، .4

 که است اییهچیز از یکی این کنیم مصرف باید چه آهن ی قطره و قرص بجای میگوید که مادری و مصرف کنید 

ا مدت ت و سیب را بیشتر کنید کند و برای جذب بیشتر بهتر است مقداری سفت باشد می تامین را بدن آهن خوب

 بیشتری در  معده بماند.

 گرم ( 350تا  300م حدود اگالب هم هر کد کیلو گرم ، عرق نسترن و بیدمشک و 1) سیب 

 ﴾ ت تر، در معده بیشرت میامند و عمل خون سازی بیشرت میشودسفچه مایع تر باشد زود تر دفع می شود و هر چه خون ساز هر  ﴿

 استفاده از دیگچه ی سنگی .5

 .تولید نمی کنددر بدن اما رطب مضافتی خون سالم  (خرما از هر نوعی که باشد ) خرمای زاهدی بهتر است .6

 .(ده کرد )دو برابر اسفناج آهن دارداستفاآن تخم هم از هم از برگ و  ودیونجه ، میش .7

 

 مشتقات انگور بجز شرابانگور و  .8

 سبوس گندم ، جو ، برنج .9

                                                        زرد آلو                 .10

 مویز .11

 زرشک .12

 آلبالو     .13

 دارچین .14

                                                    بهار نارنج                .15

 مرزه .16

 عناب .17

 پسته    .18

 بادرنجبویه .19
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 شاطره .20

 انار .21

 بومادران     .22

 کباب برگ زغالی .23

زیره)زیاده روی کردن برای  .24

 (مضر است چشم

 جعفری   .25

 کاسنی .26

 گزنه .27

خوردن غذا یک فنجان میل کنید و عرق این گیاهان را  از با عسل یا خرما یک ربع ، نیم ساعت بعد دم کنید این گیاهان را

 .هم میشود با عسل میل کرد

 خروج سم از بدن

 .(وغن دنبهر مربوط به )قسمتورزش البته با در نظر گرفتن نوع و میزان روغن مصرفی  .1

  .استفاده کرد نوش هابجای چای از دم ودمیش .2

 کنید. حجامت .3

 عوامل بیماری در بدن

 (ل جراحی )روح مقاومت را از بدن بیرون می کندعم .1

                                                عدم اعتدال در مزاج      .2

 ضعف سیستم ایمنی .3

                                                 مواد افزودنی                .4

 کم خونی .5

 

 تقویت سیستم ایمنی )واکسینه کردن(

 واکسینه های طبیعی

 ب واکسینه های طبیعی هم وجود دارددر ط

البته هسته ی هلیله ی زرد سمی است : سه روز اول هر ماه قمری رازیانه و پوست هلیله زرد ) شربتی از امام رضا  .1

یز و یانه و در پایدر بهار و تابستان از راز .ن دم کرده و میل کنیدروزی یک فنجا ( و شکر سرخو باید دور ریخته شود

 .ی استفاده کنیدزمستان از مصطک

بخودش جذب میکند و این خاصیت  روب ها رابخورید)پیاز میک به هر شهری که وارد شدید پیاز آن شهر را توصیه شده .2

ن شهر دچار بیماری با خوردن پیاز آت کند و درسهر میکروب های موجود در هر شهر را که پادز پیاز باعث میشود

 ید(وش نمی

 پخت و پز در مس و دیگچه ی مسی .3

 پرهیز هایی که گفته شد .4

 حجامت .5
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 پرهیز های عمومی

طور از ا که به معده آسیب میرساند و همیناز خوردن میوه هایی که در یخچال بوده و سرد است جدا پرهیز کنید چر .1

 خوردن آب بخصوص آب سرد بعد از خوردن میوه ها. بگذارید میوه ها گرم شوند بعد تناول کنید.

 کیسه جای آن سبزی را خرد و خشک کرده و درب زیاد میکنداند و سودا را هم غذای فریز شده به کبد ضرر می رس .2

 دهید و آویزان کنید. قرار

، ، عطر محمدیخوب استعطر قمصر که برای اعصاب عطر و ادکلن شیمیایی خون را کثیف می کند و بجای آن از  .3

 .، استفاده کرداین گل از دیوانگی جلوگیری می کندعطر نرگس که بوییدن 

 ی بوجود می آورد و خانم ها در صورتشان ریش می روید.غ و تخم مرغ و....( نا متعادلی هورمونغذاهای هورمونی )مر .4

 د.( سر و بینی را بپوشیهنگام استفاده از شوینده ها از دستکش و بویژه موقع استفاده ازسفید کننده)وایتکس .5

 .از زعفران ، زردچوبه ، رب انار ، رب نارنج استفاده کرد ی رنگ گرفتن غذا میشودبرا گوجه فرنگی استفاده نکنید، .6

 از خوابیدن بعد از غذا پرهیز کنید دست کم یکی دو ساعت بعد از غذا نخوابید. بخصوص بعد از شام. .7

 .و خصوصا روغن جامد به هیچ وجه مصرف نکنید روغن های صنعتی هم استفاده نکنید .8

 زین شود و بجای چای از دمنوش ها.شکر سرخ جایگ نبجای آ چای و قند و شکر ، .9

 صا غذاهای آبدار که باعث کم خونی میشود.خصو پخت و پز نکنید در آلومینیوم .10

 زودپز خواص غذا را از بین میبرد و بجای آن از دیگچه ی سنگی استفاده کنید. .11

 .می آوردکنید چون چسپندگی روده  در حد توان از سیب زمینی هم پرهیز .12

 .محصوالت کارخانه ای که مواد افزودنی و نگهدارنده دارندعدم استفاده از  .13

 مصرف نکنید. غذای مانده شده ی روز و شبهای قبل .14

 (مصرف نکنید )سویا سرد و خشک استسویا  .15

 .میوه های گلخانه ای و کال و نرسیده .16

 .جوشیدن آب در ظروف استیل .17

 مصرف نکنید. برنج هندی .18

 ت و پز نکنید.در تفلن پخ .19

 هم مصرف نکنید. قارچ .20

 .دکتر معتضد : چای ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی هدیه ی آمریکاست

 روغن دنبه

 استروغن مایع و جامد  خیلی خیلی بهتر ازروغن دنبه 

و  ستا ولی چربی مثبت و مفید دباال باش بی خونشاید بخاطر کم تحرکی چر دهیددنبه آزمایش روغن بعد از خوردن ر اگ

 اد نخواهد کرد.هیچ ضرر قلبی عروقی هم ایج
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تما ح سر سفره برنج سرد ، روغن مایع سرد ، قیمه سرد ، ماهی سرد ، ماست سرد ، و... .باز توصیه به نخوردن سردی میکنم

 )روغن دنبه گرم است( .کنید مصرف هم گرمیدر کنار اینها 

 ود.سنین باال روغن دنبه شب مصرف نش فقط در

 توجه

 مصرف کنیم.و میوه و ...   تگوش نیماتو میکه خواستیم چقدر  چون هر چیزی طبیعی بود هر ددلیلی ندار 

 آزمایش کنید کی

ه خواهید دید ک بریزید هم روغن دنبه ک مقدارنه یاسرامیک آشپزخ یزید روداغ کنید بعد بری ار صنعتیروغن مقداری 

خت و پز شده پ ستن ظروفی که با روغن صنعتی داخل آنیا ببینید ش رد.گی بخودش می مانند حالت پالستیکی روغن صنعتی

 .تمیز میشود یا آن که با روغن دنبه پخت و پز شده بهتر

ی ستیکحالت پالن هما بدن دراین روغن  دبدن حرارت دار .برنج و مصرف می کنید یریزید رو می اروغن رسر سفره حاال 

بخود ی تیکبیشتر حالت پالس ،با حرارت بیشتر روغن دینامثال به اصطالح چربی بسوز دیهم که ورزش کن راگ بخود میگیرد

 دناوپوست نمیتطریق  و بدن هم از ودنافذ پوست میشاز طرفی باعث گرفته شدن م آورد بیشتر بند می او رگ ها ر میگیرد

ا این در صورتی که ب دبینید که ورزشکارای حرفه ای دچار قند خون هستن و می خواهد شدبدن دچار مشکل  و دنفس بکش

 د.داشته باشنمشکلی نباید همه ورزش 

 تهیه روغن دنبه

یشه ای( نصف استکان سرکه شآبلیمو های ، یک سوم استکان آبلیموی تازه )نه عدد سیر 7عدد پیاز،  1دنبه،  گرم کیلو 5

 محلی کاسه ماست 1، (است سیب )قرمز بهتر عدد 1، کان گالباست 1، ی طبیعی

خوش بو تر  یهم براا نید هل و زنجبیل و دارچین را. می توهم پوست کنید ازخمی و سیر ر ا، سیب رقاچ کنید 4 ایاز رپ

نبه تازه توجه داشته باشید که د .داستفاده نکنن نجبیلاز هل و دارچین و ز است ن گرماشدن بزنید البته کسانی که مزاجش

 باشد، هر چه دنبه مانده ی روز های قبل باشد روغن بدبوتر میشود.

ه اضاف آن به اه آب شدن کرد سیر و پیاز و ... ربعد که شروع ب دهیدحرارت مالیم قرار  و رویظرف بریزید  داخل ادنبه ر

ر ب ن حالت داغیاهم ا درذارید و کل روغن رگیک آبکش پارچه ی تمیزی ب یروشوند کنید تا جایی که چزه ها طالیی 

 .کیلوگرم روغن بدست می آید 4کیلوگرم دنبه  5ودا از . حدشودخالی کنید تا روغن گرفته آن  روی

بعد  دخب گیاه خودش روغن دار ،دخور نمی اند و گوسفند هر گیاهی رابه گوسفند شناس ار شناسیگیاه علم خداوند خوب 

دارویی  انه یک عطاری گیاه یعنی با خوردن دنبه شما، می شودو بعد تبدیل به دنبه  شدهبدن گوسفند تصفیه  دراز خوردن 

 .مصرف می کنید
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 مراقبت های دوران بارداری

 دارد وجود که متاسفانه با وضع تغذیه ای از مادر میگیرد. برای رشد و نمو هر چه الزم داشته باشد جنیندر زمان بارداری 

  د.نواز حال میر دنوتا خانم ها باردار می ش

 کردن بر روی جنین و قطع نسل آنها میباشد. یکی از سیاستهای غرب علیه مسلمانان بویژه شیعه کار

 .هم رعایت کنید اه شد این موارد رعالوه بر مطالبی که قبال گفت

 ساند.میر چرا که به سیستم ایمنی مادر و جنین آسیب ی در دوران بارداری مطلقا مصرف نکنندتمام داروهای شیمیای .1

 .و مصرف نکنید فعالی بچه و افزایش سودا می شودمصرف قرص آهن باعث بیش  .2

 مصرف ویتامین بچه را عقب مانده می کند. .3

 ، آنتی بیوتیک و کلسیم سنگ کلیه می آورد و باعث ضعف کبد میشود. قرص های فولیک اسید .4

از دکتر خیر اندیش سوال شد شما میگویید طب برای هرچیزی درمان دارد مثال اگر بچه سرش باال باشد باید با ___ 

 زایمان کرد شما چه کار می کنید؟سزارین نوزاد بدنیا بیاید و طبیعی نمیتوان 

 اهد آمد.برای این کار کافی است یخ را بگذارید باالی شکم مادر ، بچه بر میگردد و طبیعی به دنیا خو

زردی بچه نتیجه ی گرمی خوردن نیست بلکه بخاطر ضعف کبد است. البته گرمی زیاد هم نباید مصرف شود ___ 

 همانطور که نباید سردی زیاد مصرف کنید.

 .کنیدن هم مشکلی نبود اصال این کار را اید خیلی خیلی کم انجام داد و اگرو ب سونوگرافی به بچه آسیب می رساند .5

 شیمیایی. محصوالت هورمونی )مرغ و تخم مرغ و...( و عطر و ادکلن مصرف نکردن .6

 ، مایکروفر را کنار بگذارید.لپ تاپ  ، تلویزیون ، موبایل .7

 .ذارید و مصرف نکنیدگکنار ب دمواد افزودنی و غذاهایی که نگه دارنده دارن .8

 سهولت زایمان

بته د الو میل کنی زعفران + آویشن + اسطو خدوس  دم کرده+ پونه + زمانی که عالئم زایمان مشاهده شد گل گاوزبان  .1

   زودتر مصرف نکنید چرا که باعث زایمان زودرس میشود.

 نوشیدنی سرد ، یخ ، یخمک ها مصرف نکنید چرا که ماهیچه ها را ضعیف و زایمان را مشکل می کند. .2

و شور را به خانواده میدهد دلیل بی حالی و چیزی به اسم افسردگی زایمان نداریم و با به دنیا آمدن یک بچه شادی 

 افسردگی سردی خواری است.) از اول مدام تاکید بر مصرف صحیح سردی میشود(.

 بارداری راحت و بدون ویار

دقت  و و کم خونی است پس اول گیاهان دارویی خون ساز مصرف کنید البته نه هر گیاهی ویار نتیجه ی مصرف سردی .1

 در مصرف غذای گرم و سرد.
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 مزاج آن و ...( جامت ، مصرف غذاها با توجه به نوعید.)مثال با ورزش ، حمتعادل کن قبل از بارداری مزاج را .2

قبل از بارداری و یا حتی قبل از ازدواج خون ساز مصرف و مرتب حجامت کنید با این کار سیستم ایمنی تقویت و خون  .3

 .ید یا خیلی کموچار ویار نمیشیا د زه تولید میشودتا

 بوست را از بین میبرد.گزنه و قیصی ی .4

لی به باشد روزی دو پیمانه خیمیوه  مفید است اگر کم خونی و برای قلب بچهسیب ، بیدمشک ، عسل ، برای  ترکیب .5

 خوب است.

تما حاقب باشید که مر ، اگر مس سفید شد بودیدوتا دچار کم خونی نش غذا درست کنید ف مسی و یا سنگیوداخل ظر .6

 شده باشد.با قلع سفید 

 مویزمصرف  .7

 ی(برگه زرد آلو )قیس .8

 ناکنید مثال هفته ای دو فنج، زیاده روی نبه سقط نشدن بچه می کند و هم کمک هم خون ساز است گزنه و بادرنجبویه .9

 درمان اورژانسی ویار

زیره سیاه)خون ساز و گرم( دم کرده و ترجیحا زنجبیل)داروی گرم و ضد تهوع( + بادرنجبویه )خون ساز و گرم( +  .1

 خنک شود و میل کنید.

 گفته شده از چهار ماه به بعد میشود حجامت کرد اما مورد تایید نیست و بوعلی سینا این کار را تایید نکرده.

 خونریزی در خانم ها

قداری روغن دنبه و یا کنجد با قرص تقریبا بزرگ و قهوه ای( دو سه عدد پودر کنید آنرا تفت داده م قرص کمر )یک .1

 کنید. میل لیوان دو آب اضافه کنید وقتی جوشید صبر کنید تا خنک شود و با عسل مخلوط کرده و روزی

 کار را انجام بدهید. همین باال مثل و کنید پودر شد که خشک و را با آب بشویید عدس هم خوب است ، عدس

 (نکند مصرف مادر دارد زردی بچه اگر)  زنجبیل کرده دم .2

 (لیوان یک برای زنجبیل خوری چای سوم یک)  عسل و زنجبیل کرده دم .3

یک قاشق غذاخوری گل ختمی  سقز را بگذارید داخل فریزر که کامال سرد شود بعد آن را بیرون آورید و پودر کنید. .4

 میل کنید.سفید خیس یا دم کنید خوب که لعاب داد صاف و لعاب گل ختمی را به همراه سقز پودر شده 

 شیر خِشت .7 بید خِشت .6 ترنجبین .5

 کمبود کلسیم

بیعی نه مصرف شود کلسیم طبخاطر کمبود کلسیم که باید کلسیم  دبعد از بارداری خانم ها ریزش مو و دندان پیدا میکنن

 قرص داروهای شیمیایی.
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و به  ددارکمبود کلسیم  فرزندمولی  مصرف کردمماهی زیاد و ، شیر گفته در زمان بارداری لبنیاته و مادری مراجعه کرد

حتما  دهکه عدم جذب کلسیم از عوارض خوردن سردی ها بدون توجه بوباید عرض کنم  .بیماری های مختلف دچار شده

 و هم جذب کلسیم بیشتر شود.همراه آنها گرمی مصرف شود تا هم مزاج متعادل 

 تامین کلسیم

 ی تامین کلسیم مفید است.کشک طبیعی برا و گوسفند ظروف سنگی ، استخوانپخت و پز در  .1

 اضافه  ار ، نعنا داغ ، پیاز داغ ، و سیر داغ و روغن دنبه و کنجد را اضافه کنیدنید بعد کشک بجوشا دو ساعت استخوان را .2

 مصرف کنید. چون سرد هم هست بهتر استهفته ای دو سه مرتبه  ی کمبود کلسیم غوغا می کند.کنید. برا کرده و میل

 .یدزنجبیل هم اضافه کن

کله پاچه هم کلسیم خوبی دارد و مصرف آن با نان باعث میشود بیشتر در معده بماند و در نتیجه کلسیم بیشتری جذب  .3

 خواهد شد. استخوان گوسفند سرد است اما استخوان گوساله سردی بیشتری دارد.

 ن بیان با عسل هم برای کمبود کلسیم مفید است ) اما در دوران بارداری مصرف نکنید(شیری .4

 کنید. میلشیرین بیان با عسل دم کرده روزی یک فنجان 

 آهن تامین 

 ، نقره ( منظور از آب فلزات همان جوشیدن فلز در آب است که آن آب خاصیت آب فلزات )آهن ، مس ، برنج ، طال .1

 رد.فلز را بخودش میگی

 جگر)البته مادران و کسانی که میخواهند باردار شوند در مصرف آن زیاده روی نکنند. .2

 مویز   .3

 زردچوبه .4

 آویشن .5

 عدس .6

 (زیره)زیاده روی نشود .7

 اسفناج    .8

 مصرف صحیح سردی .9

 یونجه    .10

 زردی

کنید یا مزاج گرم دارید مواظب خشک زندگی میگر در جای گرم و ، اگرم و خشک استکندر) مصرف کنید کندر .1

 (باشید

 تا دو سه قطره خون خارج شود. حجامت کنید وش )لبه ی گوش( رااگر بچه زردی داشت جداره گ .2

 (ار سرخ سرد است)انار شیرین خنک و ان خوردن انار با پی آن بهتر است ،مصرف انار .3

 به بچه بدهید.قاشق  15تا  10ق کاسنی ، عرق شاطره ، عرق بید ، از روز تا شب عر .4

 .تغذیه سالم داشته باشید ، و از خوردن داروهای شیمیای پرهیز کنید .5
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 .سرخ کردنی درست نکنید فضایی که بچه قرار دارد .6

 میوه ی هر فصل هم مصرف کنید .7

 مفید است. عرق بیدمشک و کاسنی .8

به هم  در درمان زردی خوب عمل میکند. .9

 

 عفونت

 ریشه ی هر آب زیاد خوردن است و دلیل اینکه معصوم گفته عفونت ام االمراض است. عفونت در رطوبت رشد می کند

 دردی است همین می باشد.

 .هاستو برای دفع و پیشگیری از عفونت نمک یکی از بهترین گزینه 

ی یک بیماری با خوردن یک دارو خوب میشود قعامو یده اهم کردو تجربه  یده اهمه دید دارو به اذن خداوند عمل میکند

 العظیم  العلی باهلل اال قوة وال حول ال ها هیچ اثری ندارد.ن دارواما در وقت دیگر همان بیماری با هما

و  هستم من همه کاره هد بفهماند کهخوایمثال بو علی سینا با این که طبیب قهاری بود اما مشکل کولیت داشت اینجا خدا م

 .به فرمان من آب از آب تکان نمی خورد

 بیماری های عفونی 

، الفیبروم ، ناباروری ، اسهسرطان ، سینوزیت ، گوش درد ، ضعف قوه ی بینایی ، سرماخوردگی ، دندان درد ، تب ، کیست ، 

 .دنهمه جز عفونت ها بحساب می آی ، تنگی نفس ، ...، آسمعده ، روه ، موضع بدن( ، پروستاتیبوست ، انواع زخم ها )زخم م

 عوامل ایجاد عفونت

 فونت داردناراحتی اعصاب که نقش کلیدی در ع .1

 یبوست .2

 موبایل    .3

 خونی(ضعف بنیه )کم  .4

 مواد افزودنی عفونت را تشدید می کند .5

 راه های پیشگیری و درمان عفونت

 خون هم مصرف روغن مایع و جامد است.و دلیل باال رفتن فشار  از نمک به اندازه استفاده کنید .1

 موجود در خمیر دندان شیمیایی استاما فلوراید های  ی دندان مفید استشب با نمک مسواک زدن ، فلوراید طبیعی برا .2

 .ی که ندارد هیچ ضرر هم میرساندو سود

 میشود.مدن از چشم باعث از بین رفتن عفونت چشم پوست کردن پیاز و سوزش و اشک آ .3

توجه ) پر و اسفند ال ، حجامت و دود گلمو ، سرکه ، آبغوره ، شلغم ، پرتقمصرف میوه ها ، پیاز ، سیر ، پونه ، نعنا ، آبلی .4

 (  یاهان خواص خود گیاهان را هم دارددود گداشته باشید 

 ن سقز جلوگیری از عفونت لثه میکند.جوید .5

 مصرف سبوس گندم .6
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 داروی های عمومی عفونت

 برای اکثر بیماری ها خوب استاین دارو ها 

 دوس ، بومادران ، بادرنجبویه ، کاکوتی ، گل پر ، بابونه ، گزنه ، شیرین بیان ، مرزنجوش ، نعنا ، پونه ، آویشن ، اسطوخ

 .یداز گزنه استفاده نکن یداگر سرما خورده بود

 ند.از مرزنجوش استفاده نکن دو کسانی که مشکل کلیوی دارن

ده را روان نکنید چون معاضافه  رافشه بنعناب و بنفشه هم اضافه کنید و اگر اسهال داشت میتوانید اگر شخص تب داشت 

 .نگی هم اضافه کنیدخا کاسنی ، شاطره و گل ختمی و آبلیمو و آبغوره و میکند

 یک فنجان یک بار یا دو ساعت اگر سرماخوردگی شدید بود هر یک ساعت

 نفنجا 8تا  7معمولی بود روزی  اگر سرماخوردگی 

 نفنجا 3تا  2خفیف بود روزی  اگر سرماخوردگی

 ادهاستف مثال هر دو روز یا سه روز یک بار رای مابقی بیماری ها هم خیلی خوب است ولی در مصرف زیاده روی نکنیدو ب

 .و بعد از بهبودی هفته ای یا دو هفته ای یک بار برا سم زدایی و اصالح کبد مصرف کنید کنید

 سرماخوردگی و تب

ریزید ب داخل شلغم ابه اندازه یک قاشق عسل خالی کنید بعد عسل ر انید به صورت قابلمه ای داخلش رامیتو شلغم را .1

این شلغم و عسل هم داروست هم  .ید یکی دو ساعت که گذشت میل کنیدپر کن و روی آن را با شلغمی که کنده اید

 .غذا

 تنقیه .2

آب تا کم کم  عدروی مق ذاریدگسر شیر دستشویی را ب .دیشیر آبی را باز کنید تا کم کم آب بیادستشویی  مریض را ببرید

 آب داخل معده خالی شود. آنی تب کم میشود.بگذارید  که احساس کردید درون معده از آب پر شدهد بع وارد معده شود

 .استفاده کرد ید بریزید روی گل ختمی بجای آب میشودنابجوش عرق کاسنی را

ورید بعد از داروها استفاده بیا اول حرارت را پایینبود  صفراوی مزاج و اگر شخص چون اکثر داروهای عفونت گرم است .3

 با عسل میل کنید( نی با آبغوره در صورتی که ترش نشودعرق کاس کنید )کل ختمی سفید را در

 اعصاب نقش کلیدی در عفونت دارد. .4

   شادابی در کنار مریض تب را کم می کند.خندیدن و  ،ویدمده که به عیادت مریض بردر روایات آ

 .استفاده شود بهتر استکاسنی  ه و میل کنید در صفراوی مزاج ها اگر بجای آب ازدم کرد بنفشه و عناب راگل  .5

 .ن میل کنیدی تسکین دردگلو میخک و اسطوخدوس یک فنجابرا .6

 ید.هساژ بدبا پیاز رنده شده ما کف پا ، سینه و پیشانی را .7
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 گذاریدتکه تکه کنید باالی سر ب پیاز را .8

 ند(دود گل پر و اسپند )اسف .9

 .آب نمک غلیظ + آبغوره قلقله کنید .10

 استنشاق آب نمک رقیق .11

 عسل + آبلیمو .12

 شلغم .13

 پرهیزهای سرما خوردگی

 ( تشدید و در بعضیها مفید استسرکه ) عمومی نیست در بعضی ها  .1

دبلغمی ها از خوردن سردی پرهیز کنن .2

                                                   سرخ کردنی و بوی سرخ کردنی     .3

 اردهحلوای غذاهای چرب و  .4

 خربزه .5

 خامه .6

 کوبیدهکباب  .7

 انگور .8

 روهایی که از عفونت جلوگیری میکنددا

 اسانس طبیعی نعنا به عنوان عطر .1

 پیاز هم خوردن هم ماساژ دادن .2

 نددود گل پر و اسپ .3

 عسل    .4

 الپرتق .5

 نمک .6

 آبغوره    .7

 جویدن سقز .8

 سرکه .9

 آبلیمو .10

 سیر .11

 درمان اسهال

ه پونه ب .و میل کنید و نعنا تازه هم مصرف کنید هم ضد عفونی می کند هم درمان اسهال نعنا خشک غلیظ دم کرده .1

 همراه نعناع هم قوی تر عمل می کند. 

 (ند به هیچ وجه نباید بجوشد)اسپند را داخل یک لیوان آب دم کرده  بعد با عسل مخلوط و میل کنید.اسپ قاشقیک  .2

 نخودچی    .3

 ادامب .4

 سیر .5

 سنجد .6

 سیب .7

 دهان و دندان

 عفونت لثه و دندان

روی دندان گذاشته ، ترجیحا سرکه انگور  نیداگالب بجوش + گالب ، میخک را داخلنمک + سرکه طبیعی + میخک  .1

 .نبود سرکه ی سیب باشد اگر

 ورید چون فشار عفونت را تشدید می کندفشار نیا کردسقز جویدن، هم پیشگیری میکند هم درمان اگر دندان درد می  .2

 .نیدن از نمک استفاده ککف دریا( شبها بجای خمیر دنداطبیعی وک )نم میکند هم پیشگیری مسواک با نمک هم درمان .3

 .د هم عفونت را خوب میکندهم تسکین میده یا آب نمک غلیظ روی دندان بریزیدنمک  .4



 

 
33 

لبته ا و درد را سریع تسکین میدهد. ارید برای درد دندان و عفونت فوق العاده استسیر را رنده کنید و روی دندان بگذ .5

 .هم درد سریع تسکین داده میشود هم عفونت کشیده میشود اما ارزش آن را دارد یکی دو دقیقه اول سوزش زیاد دارد

 بوی دهان

 جدی یزپره آن از خوردن داخل معده میماند و گندیده میشود، یا از معده ) قند و شکر ت لثه استبوی دهان یا از عفون

 (نداشتید هم بوی بد دهان کنید حتی اگه مشکل

 .رچین + نعنا دم کرده روزی سه فنجان میل کنید یا هل را در دهان نگه داریدهل + دا .1

 سفیدی دندان

 .خاکستر کنید با نمک مسواک بزنید سفیدی دندان عدس را یبرا .1

 کف دریا و نمک هم برای سفیدی مفید است با آن مسواک بزنید.  .2

 سرکه و زاج را با هم ترکیب کنید و دهان را با آن بشویید. .3

 خونریزی لثه

 یا کمبود آهناست  خونریزی لثه یا از عفونت

 شاطره دم و میل کنید .1

 آفت دهان 

 .ویدپس برای درمان سراغ تقویت سیستم ایمنی و کبد بر ز ضعف سیستم ایمنی و ضعف کبد استا .1

 مصرف نکنید آزار داده میشدید گرمی را اگر با خوردن گرمی .2

 .تباشیر )طباشیر( داخل دهان بجوید و خالی کنید .3

 .داخل دهان بجوید و خالی کنید ریحان را .4

 .آبغوره بدون نمک مزمزه کنید .5

 تبخال

اشد که مس و لب تر نب البته مواظب باشیدگذاشته گذارید داخل یخچال تا خنک شود بعد مس را روی تبخال ب مس را

  که باعث چسپیدن مس به لب میشود.

 گوش

 عفونت گوش

 انجام دهید. بادکش  و حجامت  پشت گوش ، روزی یک مرتبه بادکش و در کل یک بار حجامت پشت گوش .1

 تفادهو اس رنده هید پیاز را سریعانجام مید داخل گوش ) فقط زمانی که این کار را نیدبچکا آب پیاز + عسل یک قطره .2

 .(ها را به خودش جذب می کند چون سریع میکروب کنید
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 جویدن سقز .3

 پارگی پرده گوش

 .هر شب یک قطره داخل گوش ریخته شود کنید + زردچوبه طبیعی مخلوط باشد( وحشی)حتما عسل  .1

 عفونت مجاری ادرار

 داروهای مدر )ادرار آور(

 خالی همراه آبغوره طبیعی مصرف کنید.ن با معده خارخاسک ، خارشتر ، روزی سه فنجا آویشن ، گزنه ، .1

د روزی یک قرص یه اداخل آبغوره خرد کنید روزی یک قاشق چایخوری از سیری که داخل آبغوره خرد کرد سیر را .2

 نخورید. لبه ی ظرف بگیرید تا آبغوره جدا شود و آبغوره رارا ل کنید اما موقع برداشتن سیر، آن با آب می

 حجامت پایین کمر دو طرف .3

 عفونت ریه و تنگی نفس 

 .(دتنگی نفس دارن دحجامت پشت مقابل سینه )غالبا کسانی که بلغمی مزاج هستن .1

 .را مصرف کنید داروی عمومی عفونت .2

 .نیدصبح سه چهار قاشق ناشتا میل ک کرده طبا ماست طبیعی مخلو پیاز آب پز کنیدبود کدوی خورشت+ اگر گرم مزاج .3

 .ن جرعه جرعه میل کنیددم کنید روزی سه فنجا گل ختمی + عناب + پنیرک + پرسیاوشان .4

متر خیلی کاما بخاطر دفع گاز سمی از دودکش تاثیرش  ی ریه مضر است بخاری هم تاثیر داردگاز ، سوختن گاز برا

 د.آن کم شو که عوارض روی بخاری کمک می کندذاریدگب یدقابلمه مقداری آویشن بریز داخل یکاز اجاق گاز است.

 را خیس کنند به سر قلیان اضافه کنید. البته قلیان چیز خوبی نیست و باید ترکآویشن و نعنا  دنی هستنکسانی که قلیا .5

 عوارض این کار را انجام دهید.شود اما وقتی کسی را نمیشود از آن جدا کرد و ترکش داد برای کم کردن 

 درمان سرفه

 نیدن قلقله کبا آ و دیهن اضافه و حل کنید و جوش بدمقداری آب سرد به آن بریزید و فنجا نشاسته یک قاشق داخل .1

 .نیدن جرعه جرعه میل ک، دم کرده روزی سه فنجا، ختمیس،کاکوتی، زوفا،پرسیاوشان،گل پنیرکدوپونه،آویشن،اسطوخ .2

 .هیددقیقه ماساژ بد 5م روی سینه آراپی گوسفند را  .3

است  شد باز بهتردوس و یا پونه باعرق آویشن ، کاکوتی ، اسطوخ صمغ عربی ، یک قاشق چایخوری دم کنید اگر داخل .4

 .و جرعه جرعه میل کنید

 کردنی ها ، خربزه و انگور سرفه را بیشتر میکند.سرخ  .5

هم خوب است شیره انگور .7                             د استدم کرده به دانه مفی .6
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 سینوزیت

دوس ، سقز ، آویشن ، بابونه ، مرزنجوش ، سیاه دانه ، بنفشه( مجموعا مخلوط کنید روغن گیاهان ضد عفونت )اسطوخ .1

ش بعد اَنفیه کُندِ یدروی موضع سینوزیت ماساژ بدم دقیقه آرا 10نس نعنا هر شب قطره اسا 5یک قاشق چایخوری با 

 د.استنشاق تا عطسه کنید بعد از دو هفته حجامت سینوزیت انجام بدیرا 

 .باید از موبایل ، لپ تاپ  ، تلویزیون دوری کنید .2

 یا پشمی استفاده شود. پنبه ای تاز بالش و به جای آن ابری استفاده نکنید تپالستیکی و بالش تاز بالش .3

.لیتر 1گرم و عرق آویشن  50ند پند و عرق آویشن. اسپبخور اس .4

                                    ند               دود گل پر و اسپ .5

 پیاز باالی سر گذاشتن .6

                       استنشاق آب نمک رقیق                      .7

 قلقله آب نمک .8

 معده و روده

 یبوست

خون و خون هم که همه  داخل دبر میگرد سموم بیماری وقتی به موقع سم از بدن خارج نشد 200یی  یعنی یبوست به تنها

 .ددچار مشکل می کن او همه جا ر ودجا میر

 عوامل ایجاد یبوست

 میل نکنید( د از غذا نوشیدنینیم  بعآب بین غذا خوردن)از نیم ساعت قبل تا دو ساعت  .1

 مواد افزودنی و نگهدارنده ها .2

 غذای مانده شده شب و روز قبل .3

 چای و قند و شکر .4

 فشار اعصاب در تشدید یبوست موثر است. .5

 پرخوری .6

 

 داروهای تقویت گوارش

 اعصاب خود را آرام کنید. .1

 طبیعت هم در درمان یبوست موثر است .2

 گیاهان .3

، مرزنجوش )کسانی که مشکل کاکوتی ، سبوس )فوق العاده است( نعنا ، شوید ، مرزه ، پونه ، کاسنی ، شاطره ، آویشن ،

 ، نفشهب، رازیانه  ، زنیان، شیرین بیان ، زرشک  ، دارچین، زیتون ، هل ، بومادران  ، دوسد( اسطوخمصرف نکنن دکلیوی دارن

 ، عسل  بادرنجبویه ، زیره ، کی مصط ، سیاه دانه، بهار نارنج ، ترخون 

هر وعده غذا دم شده یک ربع الی بیست دقیقه قبل از داروها هر روز یک چهارم  رف داروها تقسیم شودحتما در زمان مص

 با معده خالی میل کنید.
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کسی  برای و رخ مسهل قوی است خیلی کم مصرف کنیدگزنه ، روغن زیتون ، برگ سنا و گل سرخ )برگ سنا و گل س .4

 .(کندمصرف  ه کار نکرده باشدو یکی دو روز معد دارد شدید که یبوست

 رای معده هم کبد هم روده خوب باشد برای یبوست هم مفید است.هر دارویی که هم ب .5

 شوند( یبوست از پیشگیری و بهبودی باعث توانند می ها )ملین داروهای ملین

بعد از هر غذا یک حب با آب  ه سیاه آسیاب شده با عسل خمیر کنید.، ترکیب مقل ازرق + مرمکی + هلیلزیتونروغن  .1

 میل کنید.

ر آب خاکشی سطح که تا روی گذارید داخل یخچال به اندازه ای آب بریزیدساعت ب سه خاکشیر با آب خیس کنید دو .2

عرق شاطره مصرف کنید.)با آب گرم همان لحظه میل یک سوم  یک سوم لیوان خاکشیر یک سوم عرق کاسنیباشد. 

و  برای کبد هم و را تصفیه میکند هم خون (شود معده جمع میشود هدخورن میکند با آب سرد خیس روا کنید معده را

 خوب است و در نتیجه مشکالت پوستی را حل میکند.یبوست 

از  که ممکن استو تا جایی  استفاده کنیدل ختمی م موثر نبود و چاره ای هم پیدا نشد ازبرگ سنا و گاگر هیچ کدا .3

 .برگ سنا استفاده نکنید

 اخوری داخل یک لیوان آب خیس بخورد بعد میل کنید.، یک قاشق غذسرد است اسفرزه .4

 (کردن آلو برای معده مضر است )زیاد مصرفزرد آلو  .5

 دقیقه انجام دهند( 5میان بادکش دورناف )چهار طرف از هر طرف با فاصله دو انگشت بسته یک روز در  .6

 است و قند را پایین می آورد. گزنه ملین و گرم .7

 )کاهو خنک است(کاهو استفاده از  .8

 ورزش .9

 هویج                                                          .10

 نفخ معده

 .د نفخ میکندرود بلغم به معده ایجاو

 می کند. ایجاد نفخ ی که نیاز به پختن داشته باشد و اگر پخته نشده مصرف کنیدجات یفیمیوه ها و ص

 .نید قبل از خوردن از داروهای ضد نفخ استفاده کردهم ایجاد نفخ می کند. میتوا حبوبات بادگیر نشده

 داروهای ضد نفخ

یم ربع نبا معده خالی یک پونه این گیاهان در عرق کاسنی به همراه عناب ، ریحان  ، گل پر ، زنیان، مرزه  ، زیره ، نعنا -1

 ساعت قبل از غذا مصرف کنید.

 .برگردیدو بعد از چند دقیقه آرام به پهلوی چپ  عد از خوردن به پهلوی راست بخوابیدب

 درمان اسید معده

  د.نوو دچار سوزش معده میش دمیگیرن درد معده دو غذا نمی خورن دچنین اشخاصی زمانی که گرسنه هستن
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ک ی ک فنجان عرق شیرین بیان مخلوط کنیدبلوط + ریوند به صورت آسیاب شده مجموعا یک قاشق چایخوری در ی .1

 .ربع نیم ساعت قبل از غذا میل کنید

 برایشان پیش نیاید. تا در روز مشکلی دماه رمضان سحری ارده و خرما بخورنارده + خرما )چنین افرادی در  .2

 شنبلیله    .3

 درد معده

نصف قاشق شیرین بیان + نصف قاشق چایخوری پودر دارچین در یک فنجان عرق شیرین بیان یا عرق دارچین یا آب  .1

 .میل کنید عده درد میکندن لحظه که مکنید هما خنک مخلوط

 ورژانسی بود دور ناف را بادکش کنید.و اگر ا .2

 درد اثنا عشر

 الی سینه قرار دارد.این درد حو

 .نبات بجویداغذی گون یک تکه مثل آببرای درمان کتیرای ک .1

 ترش معده

دم کرده یک ربع قبل از غذا جرعه جرعه میل  اضافه کنید این ها را هم انید پونه و شیرین بیان راآویشن + نعنا میتو .1

 .کنید

 زخم معده

 .فنجان میل کنید نعنا + پونه + شیرین بیان + عسل دم کرده قبل از غذا یک .1

 قلنج روده )کولیت روده(

 ه حالتی مثل پیچ خوردگی روده است و مدفوع به راحتی دفع نمیشود.ی

 است یا از عصب                                    

 کولیت  

 است یا از عفونت                                    

سفرزه دم کرده قبل از غذا یک بومادران + بابونه + مرزنجوش + ادوس + کاکوتی + نعنا + پونه + آویشن + اسطوخ .1

 و اگر مشکل عصبی دارید بادرنجبویه و بهارنارنج و اسطوخدوس اضافه کنید.   .ن میل کنیدفنجا

 بادکش دور ناف .2

 دیابت

 (یا داخل بدن تولید میشود )کسی که یبوست دارد                     

 سم 
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 یا از خارج بدن به بدن وارد میشود.                     

 عوامل ایجاد دیابت

 عفونت ، یبوست ، کم خونی ، ضعف اعصاب ، ضعف سیستم ایمنی ، سم

 .است درمان موارد باال هم گفته شده باید موارد باال درمان و اصالح شود. پس برای درمان دیابت

 آورد پایین می داروهایی که قند را

 می آورد و معده را روان میکند. گزنه غلیظ قند را پایین .1

 .سوپ هم استفاده کرد( شنبلیله )شنبلیله و گزنه را میشود داخل .2

 برگ گردو و کاسنی .3

 .(ن میکنددر خو انسولینقره قات )تولید  .4

 یک قاشق چایخوری قره قات به یک فنجان آب بزنید و میل کنید.

 قره قات با عسل خمیر کنید روزی دو قرص مصرف کنید.

 .(، قند باال میرود. ولی وقتی بصورت مدام استفاده کنید دیابت را کم می کندانگور خالص )البته ابتدای مصرف شیره ی .5

 شد ممکن است دیابت را تشدید کند(. اگر خون بدن کم حجامت )البته زیاده روی نکنید .6

 م جایی که گونه قرار داره مشکل را حل میکندوقتی که دیابت به چشم زد حجامت زیر چش .7

 ضعف چشم

 د افزودنی در مواد غذایی مصرف نکنید.از وسایل الکترونیکی دوری کنید عطر و ادکلن شیمیایی نزنید و موا

 درمان

 آب جوشانده بچکانید و چشم را شست یک استکان د قطره را درنید چنامیتوبلیمو تازه ، باز سوزش خیلی زیادی دارد آ .1

 و شو دهید.

 که آسیاب شود و بعد با میل داخل چشم بکشید. بشورید بعد که خشک شد با هسته بکوبید سرمه عناب )عناب را .2

 از خوابیدن بعد از غذا پرهیز کنید دست کم یکی دو ساعت بعد از غذا نخوابید. بخصوص بعد از شام. .3

 .باید تحمل کرد ته سوزش داردالب ل وحشی یک قطره مرتب داخل چشم کنیدعس .4

 کرده و روزی دو نخود مصرف کنید. د با عسل خمیرهلیله سیاه آسیاب کنی .5

 .نیدیک قطره آبلیمو داخل چشم بچکاچای ایرانی بدون مواد افزودنی با  .6

 پیاده روی در روی زمین ناهموار .8 حجامت چشم ، حجامت کبد ، حجامت عام .7

 قلب

 ترس و تپش قلب
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 مشکل دارد.یا اعصاب  است یا معده دچار مشکل است قلب از دوجامشکل 

 درمان

+ عرق بیدمشک + عرق نسترن + عرق بهارنارنج + آب طال )جوشیدن طال  کنید فالوده : سیب سرخ و به با پوست رنده .1

 دانه( 12تا  10در آب( + عسل + سیاه دانه )

 ارده .4 دارچین       .3 بادرنجبویه .2

 گرفتگی رگ قلب

عرق گزنه + عرق بومادران + عرق مرزه + عرق کیالک + عناب + دم کرده و صاف کنید در روز سه وعده هر وعده یک  .1

 فنجان میل کنید.

رفتگی رگ را به اذن خدا آزاد درصد از گ 95و تا چهارده روز ادامه بدهید تا  روز اول از خطر سکته جلوگیری میکند

 میکند.

نید و صاف گرم قره قات بجوشا 100فاریقون( + عرق نبود خود هو + عرق گزنه + عرق هوفاریقون )اگر عرق کیالک .2

 قبل از غذا باشد بهتر است. میل کنید. اگر هر وعده یک لیوانکرده سه وعده در روز و 

ن د سه وعده در روز هر وعده یک فنجاسماق دم کرده صاف کنیبرگ درخت به + گل ختمی سفید + عناب + مرزه +  .3

 .همراه با دو حبه سیر میل کنید

 چون موقع کشیدن خون ممکن است خون لخته شده رگ قلب را مسدود کند. پرهیز کنید از زالو درمانی و حجامت .4

 تقویت قلب خوب است.سیر و آبغوره برای  .6 روغن جامد و مایع مصرف نشود. .5

 مشکالت پوستی 

 باید و نباید

 د(.ن)کبد و معده نقش زیادی در مشکالت پوستی بویژه لک و خال دار استفاده از داروهای اصالح کبد و خون و معده .1

 گفته شد عمل کنید تا خون کثیف نشود.و پرهیزاتی که  باید تغذیه اصالح شود .2

 .پرهیز جدی از خوردن قرص و قطره آهن .3

 ه باید روزی چهار پنج بار کار کند.کلی .4

 وزی دو سه بار باید معده کار کند.ر .5

 .حجامت عام ، حجامت کبد .6

 خارش پوست

 بمالید.آب ماست ترش شده + آب دهان مورچه مخلوط کرده و روی موضع  .1

، مورچه ها در بهار خانه تکانی میکنند خاک داخل النه را بیرون می مورچه قوی ترین آنتی بیوتیک است آب دهان

آورند همان خاک های گلوله شده کنار النه ها حاوی آب دهان مورچه هاست فقط موقع برداشتن باید از ظروف تمیزی 

 استفاده کرد.
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 خمیر نارنج .2

قابلمه ی کوچک کمی آب داخل قابلمه بریزید با حرارت کم بگذارید بخار پز و له شود بعد  نارنج را بگذارید داخل

 که خنک شد خمیر نارنج را روی موضع ضماد کنید. تاثیر خوبی دارد.

 زن استفاده از آب .3

تید گرم ، گل ختمی سفید آسیاب شده اگر گرم مزاج هس 150گرم ، حنا  350گرم ، مورد  400زن: سدر روش تهیه آب

 دقیقه موضعی که خارش دارد ماساژ بدهید و بعد آن را بشویید. 10با آبغوره مخلوط یک روز در میان 

 .ن چای یک قاشق آبلیمو روی موضع بمالیدنی با آبلیمو خانگی مخلوط کرده. یک فنجاچای غلیظ ایرا .4

 .لیوان میل کنیدعرق کاسنی نصف لیوان ، عرق شاطره نصف لیوان و مقداری خاکشیر روزی دو سه  .5

 .(د خارش را تشدید کندنان میتوپرهیز از گرمیجات )بادمجا .6

 .داروهای عمومی که گفته شد برای درمان استفاده کنید .7

 .کبدحجامت حجامت عام و  .9 .مثل فلفل و زنجبیل و دارچین پرهیز از ادویه ها .8

 

 و لک جوش صورت

مثال روی سماور قرارش  ساعت بگذارید دم بکشد 1تا  دقیقه 45دم کرده عناب + زرشک + نسترن + مرزه + آویشن   .1

بع آخر مرزه و آویشن روزی سه بعد از نیم ساعت زرشک و یک ر که عناب و نسترن اول کار بریزید ، به نحویهیدبد

 کنید.فنجان میل کنید اگر مشکل اعصاب دارید زرشک کم مصرف 

 اکشیر روزی دو سه لیوان میل کنید.عرق کاسنی نصف لیوان ، عرق شاطره نصف لیوان و مقداری خ .2

 .حجامت کبد .4       هید.پودر آبزن روی صورت ماساژ بد .3

 

 پوست پوست شدن پوست

را هم از  شوره سر راوی مزاج مفید بوده وکسانی که صفخوب است و برای  ختمی سدر ، حنا ، مورد ، آبغوره وماساژ  .1

 .بین میبرد 

 حجامت عام .2

 

 سوختگی با آفتاب ، آتش و هر چیز دیگه

 .ژل صبره زرد )آلوئه ورا( روی موضع بمالید .1

 هید.بد ی موضع ماساژکره ی حیوانی رو .2

 .بمالیدخیس شده ی گل ختمی روی موضع  .3
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 اصالح کبد

لیوان میل کنید هم خون تصفیه عرق کاسنی نصف لیوان ، عرق شاطره نصف لیوان و مقداری خاکشیر روزی دو سه  .1

 میشود هم کبد را اصالح می کند

 .و از خوردن قند و شکر پرهیز کنید یل ، فلفل ، دارچین زیاده روی نکنیددر مصرف تخم مرغ ، زنجب .2

 .مصرف روغن تقویت کبد .3

 بادمجان هم پرهیز کنید .4

                                                                     حجامت کبد              .5

 ماءالجبن .6

 افتیمون   .7

 زرشک .8

 زیتون    .9

 عناب .10

 اترج .11

                                                                              نعنا              .12

 انار   .13

 روغن تقویت کبد

با حرارت کم داغ کنید تا شل شود بعد بگذارید سرد که شد پودرش کنید + نیم   ماهیتابهکی داخل گرم مصط 50 .1

صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری میل کنید ولی چون بد مزه است یک فنجان شربت عسل . طبیعی روغن زیتون گرمکیلو

 آماده کرده روغن را که مصرف کردید بعد شربت را میل کنید.

 یک راه دیگر ترخون را بجوید عطر محمدی خالص زیر بینی بگذارید و بعد خود دارو مصرف شود.

 به اندازه برای تقویت گوارش مفید استسیب  .2

 خون اصالح

 عرق کاسنی نصف لیوان ، عرق شاطره نصف لیوان و مقداری خاکشیر روزی دو سه لیوان میل کنید هم خون تصفیه .1

 هم کبد میشود

                                                       پرهیز هایی که گقته شد        .2

 عناب .3

 زرشک .4

 مرزه   .5

 انار .6

 نسترن .7

 دارچین .8

 آویشن .9

 آلبالو    .10

 برگ درخت گردو .11

 حجامت .12

 ریزش مو

ده گفته ش این مواردبوست ، کمبود کلسیم و کم خونی است درمان عوامل ریزش مو غلبه صفرا ، مواد افزودنی ها ، ی .1

 برای جلوگیری از ریزش موارد باال را درمان کنید.

 یکی دو ساعت خلوط کنید این ترکیب رانخود + آرد سبوس )گندم ، جو ، برنج( با هم م ردحنا + تخم مرغ محلی + گَ .2

 هید بعد سر را بشویید.روی سر قرار بد

 .مصرف کنیدس را مصرف کرد آن را سبو دم کرده سبوس یا هر طور که میشود .3
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 نخود .4

 ستاست نتیجه ی غلبه ی سردی ا اگر مو سفید شده

 فشار خون

 باالفشار خون درمان 

 .ولی برای اعصاب خیلی خوب نیستمی آورد پایین  راترشیجات مثل سرکه و آبغوره فشار  .1

 یشان خوب است.دم کرده سنبل الطیب برا دارد.در باال رفتن فشار خون  نقش مهمی عصابا .2

 حجامت چهار بند )انتهای کمر وسط( با تیغ عمودی برای کنترل فشار خون مفید است. .3

 34 . رجوع به صفحه یکه قبال گفته شدسیر و آبغوره ترکیب  .4

 .دیتا چند قطره خون بیا سر انگشت سبابه را با تیغ تمیز زخمی کنید .5

 .( کردناستفراغدست بردن در گلو و قی ) .6

 سماق .8 پرهیز روغن جامد و مایع .7

 درمان فشار پایین

 میتواند عامل فشار خون پایین باشد. برای درمان این دو عامل )بلغم و کم خونی( را درمان کنید.کم خونی و بلغم  .1

 با عسل شیرین و میل کنید. دارچین + زنجبیل + نعنا دم کرده .2

 

 مشکالت خونی

 .ستدر مشکالت خونی موثر اها مثل روغن مایع و جامد چربی 

 کم کردن چربی خون

 فنجان میل کنید. 3الی  2روزی  و دم کرده کاسنی + آویشن همه را مخلوط زیره + زرشک + عناب + شوید + .1

 34صفحه ی سیر و آبغوره روزی یک قاشق چایخوری میل کنید. رجوع به  .2

 حجامت  .3

 

 مشکالت کلیه

 عوامل تکرر ادرار

 آبغوره زیاد باعث تکرر ادرار میشود. .1

 سردی غذا و هوای سرد .2

 عفونت .3
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 درمان

هن ساعت صاف و داخل سینی پ 48ساعت در دوغ طبیعی خیس کنید بعد از  48( )سرد است راه قوی تر تخم خرفه .1

 .با آب مصرف کنیدکنید تا خشک شود روزی یک قاشق چایخوری 

زنجبیل دم کنید روزی دو سه فنجان و  +دارچین د ، اگر تکرر ادرار از سردی بود مثال بچه هایی که شب ادراری دارن .2

 قبل از خواب مصرف کنید.

 .عرق کاسنی نصف لیوان ، عرق شاطره نصف لیوان و مقداری خاکشیر روزی دو سه لیوان میل کنید اگر عطش دارید .3

 بستن شال دور کمر .5 عرق بید + عرق اترج و خاکشیر .4

 اگر از عفونت بود

 اسطوخدوس + پونه + آویشن + بومادران + خارخاسک + گزنه + خارشتر روزی سه فنجان با معده خالی میل کنید.  .6

 34 ی صفحهرجوع به  یک قاشق چایخوری با آب میل کنید. (سیر و آبغوره )قبال گفته شد .7

 مشکالت کلیه مفید است.لیه برای همه ی بادکش و حجامت ک .8

 کار نکردن کلیه

 به رو میشود. رو لدر نتیجه دفع ادرار با مشک دن زیاد به کبد و کلیه آسیب میرساندآب خور

 داروهای مدر )ادرار آور(

 ان و بادکش و حجامت کلیه ادرار را زیاد می کند.آویشن ، خارخاسک ، گزنه ، خارشتر ، بومادر .1

 .جعفری مثل قرص میل کنیدبا عرق کرده  خردرا سیر  .2

 سنگ کلیه

گذارید و بجوشانید وقتی دو سوم آب بخار شد باقی یک هندوانه سالم داخل قابلمه ب و بریزیدآب  قابلمه ای تا نصف .1

داخل  )بسوزد( بعد بریزید بریزید. یک مشت کاکل ذرت روی آتش کِز بدهیدداخل کتری یا قوری  مانده آب را

ن بعد صاف کنید با یک قاشق عسل شیری ید تا از مجموع یک لیوان باقی بماندناضافه و بجوشا، عرق خارشتر را کتری

 ست(  . )کاکل ذرت و خارشتر فشار را باال میبرد و مصلح آن سیر اروزی یک بار میل کنید

 صلو هساق به گیالس که قسمتی) گیالس دم+  ذرت کاکل+  خارخاسک+  سفید ترب+  سیاه ترب+  جعفری+  گزنه .2

 عسل با کنید صاف نیدبجوشا ساعت دو یکی جعفری عرق یا خارشتر عرق یا خارخاسک عرق با مجموعا( + میشود

 .دکنی کم را خوره آب شد دفع که بعد شود دفع سنگ تا خورد زیاد آب باید استثنا اینجا. کنید و میل شیرین

 جواب سریع کنید میل انداخت آب که ساعت دو یکی از بعدکرده  مخلوط عسل با کنید رنده را سیاه نید تربامیتو .3

 د.میده

 میشود. کلیه سنگ ایجاد باعث که زیاد خوردن آب از پرهیز .4

 خوب است. سنگ یبرا هم سفید ترب و سیاه ترب .5
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 میکند. سنگ شدن کنده به کمک کلیه بادکش .6

 است خوب هم مثانه سنگ برای باال موارد

 تسکین درد

 .غیر از مفصل باعث درد میشودعدم جریان مناسب خون در یک عضو 

 داروهای مسکن

دقیقه  5تا از روغن ها را دوس ، میخک ، زنجبیل ، گل شقایق ، دارچین ، زیتون ، سقز ، هر شب یکی دوروغن اسطوخ .1

 هید.م ماساژ بدآرا

رده کبا هم دم  یاط کنید و زیاده روی نکنید( باید احت نجبیل + گل شقایق )حالت مخدر دارددوس + میخک + زاسطوخ .2

 .و میل کنید

 .و میل کنیدکرده بنفشه + عناب + کاسنی + شاطره + کاهو + زرشک دم  .3

 .مصرف کنید اگر درد از صفرا بود مواردی که صفرا را کم میکند .4

 .درد کردن موضع بادکش .5

 میگرن

که قبال گفته شد  عامل مان رجوع به درمان چهارست و برای درو اعصاب ا مزاج ، یبوست ، عفونت ، سردیعامل میگرن

 .کنید

 درد زانو 

 است. بلغم و خوردن چای درد زانو بخاطر

 میکند. بهبود آرتروزکمک به هم یش زنبور عسل ن و ،34صفحه سیر و آبغوره مصرف ،  کلسیم طبیعی مصرف کنید

 سر درد 

عوامل گسترش سم در بدن از )مثال یکی و سم است. کشسوختن گاز بدون دودغم، کم خونی، صفرا، بل :عامل سردرد

 یبوست است(. درمان موارد باال گفته شده است برای درمان رجوع به قسمت مربوطه کنید.

 داروهای ضد سم

هویج ، پونه ، گردو ، کاسنی ، مُخَلَّصه )در خوردن این داروها زیاده روی نکنید مثال هفته ای دو سه فنجان مصرف کنید  .1

 عقرب و مار به بدن ضرر نمیرساند( این دارو به حدی قوی است که نیش

 اگر کسی مسموم شد دوغ طبیعی + آبلیمو طبیعی مصرف کنید. .2

 کره حیوانی یا روغن حیوانی + عسل ، صبحانه مصرف کنید. .3

 اترج + زنیان + نعنا .4
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 بد خوابی

 ود.وارد ریه شتا این بو باالی سر  گذاریدیک مقدار گالب بریزید ب گذارید روی آنداخل بشقاب یک پارچه تمیز ب .1

 .نید عرق بیدمشک قبل از خواب میل کنیداکه میتو هی اوقات گرمی باعث کم خوابی میشودگا .2

 مصرف کنید. دوس ، بادرنجبویه دم کرده و قبل از خواب جرعه جرعهبهارنارنج ، اسطوخ .3

 حالت تهوع

د برای ین مورا قرمز بهتر استنید سماق ن آب خنک میل کمجموعا یک قاشق بکوبید با یک فنجازیره سیاه + سماق  .1

 .صفراوی مزاج ها خوب است

 .ن میل کنیدگذارید خنک شود زنجبیل که ته نشین شد یک فنجازنجبیل دم کرده ب .2

 حجامت

 موارد ممنوعیت حجامت

 تا یک ساعت بعد از حجامت غذایی مصرف نکنید اگر فشار هم پایین آمد از عسل استفاده کنید. .1

 عصبی مثال گوش دادن به موسیقی بعد از حجامت نداشته باشید. اتحرکت زیاد و هیجان .2

 ساعت بعد از حجامت آمیزش نکنید. 12ساعت قبل تا  12حداقل  .3

 د.دارد اول درمان شود بعد حجامت کنکسی سابقه تشنج و صرع  .4

 تا سه ساعت بعد از حجامت نمک استفاده نشود. .5

 در خستگی مفرط .7 حجامت ممنوع است در گرفتگی رگ قلب .6

 .رعایت کنید ارد زیر رادر موقع حجامت مو

 انده شود.موقع حجامت این دعا خو .1

 الرِّحِیمِ الرِّحْمنِ اللّه بِسم

 مُعافاهَال وَ الْعافِیَهَ اَسْئَلُکَ وَ اَوجاعٍوَ اِسْقامٍ وَ اَمْراض وَ اَعْاللٍ وَ سُوءٍ کُلِّ مِنْ وَ الدِّمِ فی الْعَیْنِ مِنَ حِجامَتی فی الْکَریمِ بِاللّهِ اَعُوذُ

 .داءٍ کُلِّ مِنْ الشِّفاءَ وَ

 چهار زانو بشینید. .2

غن زیتون در محل ش آزار دهنده بود رویکسی درد برا ت درد خیلی کمی موقع تیغ زدن دارد ولی باز اگرحجام .3

 حجامت ماساژ دهد.

  .ستمتر پایین تر از اولین مهره کمر امحل حجامت عام هم دو سه سانتی 
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 عرق ریزی زیاد

 :و اگر غلبه صفرا نداشتید ید یا نه و باید حرارت بدن کم شوددر مرحله ی اول باید ببینیم غلبه ی صفرا دار 

 .ن میل کنید، زوفا ، دم و صبح تا شب سه فنجا مریم گلی ، سنبل الطیب .1

 که عرق ریزه به حالت طبیعی برگردد.به اندازه ای * کف دست بزنید مردار سنگ * پودر  .2

  یکند مشکل کبد دارد.کسی که تعریق زیاد م

 چاقی و الغری

 غالبا یک قاعده ای وجود دارد و آن هم کنترل خروجی و ورودی بدن است که در چاقی و الغری موثر میباشد.

 .کنید بیشتر در معرض چاقی قرار میگیریدهر مقدار که آب و غذا بیشتر مصرف 

برای چاق  د.ن میدهصورت چاقی نشابه  آب وارد سلول میشود وقتی زیادی شد گندیده و این گندیده شدن خودش را

ور غذا به ز البته نه زمانی که اشتها به غذا ندارید ود. یشدن بهتر است اشتهای خود را افزایش داده و غذای زیادتری بخور

 کنید.ند معده را وار

 الغر شدن

 تا مجبور نباشید زیاد آب میل کنید. کم کنید با روش هایی که گفته شده حرارت بدن رااگر عطش دارید  .1

 و اگر اشتهای زیادی دارید اشتها را کم کنید برای این کار میتوانید زیره را دم کرده و قبل از غذا یک فنجان میل کنید. .2

ه بزیره هم الغر میکند و هم چربی را میسوزاند و هم اشتها را کم میکند ولی زیره برای چشم مضر است برای اینکه  .3

 آسیاب و با عسل مخلوط روزی دو نخود مصرف کنید.  چشم آسیب نرساند هلیله سیاه را

 خروجی هر چی بیشتر باشد و معده بیشتر کار کند زودتر الغر میشوید. .4

 هم برای اعصاب خوب است هم برای چربی. چای سبز مطمئن .5

 چاق شدن

 در مورد کارکرد معده مواظب باشید که معده خیلی کم کار نکند بر عکس مواردی که برای الغر شدن گفته شد ولی .1

 وید چرا که خیلی از مریضی ها سراغتان خواهد آمد.شار یبوست نو دچ

درون  بعد شود و زنجبیل هم ته نشین گذارید خنک شودنید ببجوشابرای زیادی اشتها زنجبیل را داخل عرق بهار نارنج  .2

 به اذن خدا اشتها چند برابر میشوددقیقه قبل از غذا میل کنید  40تا  30اضافه کنید  کمی رب انار ظرف دیگری بریزید

 .از مواد افزودنی ها و نگهدارنده ها پرهیز کنید .3

 .بل از غذا میل کنیدن زنیان قیک فنجا .4

 .سیب یک ساعت قبل از غذا مصرف کنید .5

 .هویج و کاهو و نعنا و نارنج هم اشتها آور هستند .6

 ظهوره تعالی اهلل عجل مهدی االمام موالنا حرمت به مرضانا کل اشف اللهم
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 احادیث پزشکی

 را کمر و برد مى را قلب سوزش هم کندر کند، مى پاك پیشانى از را عرق انگشت، که طورهمان زیرا بخورید؛ کندر:  پیامبر  - ( 1) حدیث

 294،ص 59 ج( بیروت-ط)االنوار بحار .برد مى میان از را فراموشى و بخشد مى جال را چشم و ذکاوت را ذهن و کند مى زیاد را عقل و محكم

 را ها کلیه زمستان، در آن خوردن امّا کند، مى تحریک را تن هاىزخم و بدن حرارت شدید، گرماى در گردو خوردن:   امام علی – (2) حدیث

 1 ح ،340 ص ،6 ج( االسالمیه-ط)کافى .کند مى دفع را سرما و کند مى گرم

 دندان گلودرد، پیسى، خوره، دیوانگى، است؛ درد هفتاد درمان نمک در که چرا کن، آغاز نمک با را خود غذاى! على اى:   پیامبر – (3) حدیث

 30906 ح ،406 ص ،24 ج الشیعة وسائل .دردهاست این جمله از درد، دل و درد

 4 ح ،343 ص ،6 ج( االسالمیه-ط)کافى .است مفید درد کمر براى نخود:   امام رضا – (4) حدیث

  .کند مى کمک ادرار کامل دفع به برگش و کند مى هضم را غذا خودش برد، مى بین از را بلغم اش ساقه تُرب،:   امام صادق – (5) حدیث

 2 ح ،371 ص ،6 ج( االسالمیه-ط)کافى

 154 ص االخالق مکارم .داد نمى قرار پیامبران خوراك را آن دید، مى شفادهندگى جو از بیشتر چیزى در خداوند اگر:   امام صادق – (6) حدیث

 بدنم در! شوم فدایت :گفت ایشان به مردى شنیدم،. بودم السالم علیه صادق امام نزد:  اصفهانى ابوالحسن : امام صادق – (7) حدیث

( هاالسالمی-ط)کافى .کند مى محكم را استخوان و رویاند مى گوشت که چرا شیربخور،: فرموند او به السالم علیه امام. کنم مى ضعف احساس

 7 ح ،336 ص ،6 ج
 چیزى هر از سیب. کردند مى درمان آن با تنها را خود بیماران دارد، وجود سیب در خواصى چه دانستند مى مردم اگر  امام صادق – (8) حدیث

 135 ص األئمه طب .باشد مى کننده خوشبو که آن ویژه به بخشد مى فایده قلب به تر سریع

 101 ص العقول تحف .کند مى زیبا را فرزند و شجاع را ترسو پاك، را معده ، ضعیف قلب برای ای به،قوه خوردن  م علیاما – (9) حدیث

 ص األخالق مکارم .دهد مى جال را قلب و کم را بلغم نیست، آن در بیمارى هیچ و است اى بیمارى هر شفاى عسل  امام علی – (11) حدیث

166 
 هفتاد و کند مى زیاد را اشک و رقیق را قلب است، پاك و مبارك زیرا عدس، خوردن به کنم مى سفارش را تو على اى پیامبر  – (11) حدیث

 31414ح ،129ص ،25ج الشیعه وسایل .کردند مى استفاده آن از پیوسته پیامبر

 مرض و کند مى محكم را اعصاب باز، را چهره برد، مى بین از را بلغم کند، مى خوشبو را دهان است، خوبى غذاى زیتون  پیامبر – (12) حدیث

 190 ص االخالق مکارم .کند مى خاموش را خشم و برد مى را

 احتیاجى آن وجود با و کند مى برطرف را بیمارى زیاد، را مو رویش محكم، را استخوانها برطرف، را دهان بد بوى انجیر  امام رضا – (13) حدیث

 31554ح ،170ص ،25ج الشیعه وسائل .نیست دارو به

 براى آن هسته گوشت، براى سنجد گوشت: فرمودند مى که شنیدم سنجد درباره السالم علیه صادق امام از  امام صادق – (14) حدیث

 ولب تسلسل و بواسیر از بازدارنده و کرده ضدعفونى را معده گرم، را ها کلیه حال عین در و است مفید پوست براى آن پوست و استخوان

 176 ص االخالق مکارم - 1 ح ،361 ص ،6 ج( االسالمیه -ط)کافى .کند مى کن ریشه بدن از را جذام و تقویت را پا ساق. است

 182 ص االخالق مکارم .دهد مى شفا را بیمارى هفتاد که کنید، مداوا آن با و بخورید سیر پیامبر  – ( 15) حدیث

 168 ص االخالق مکارم دردهاست شفاى که بخورید خرما  امام علی – ( 16) حدیث
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 خستگى قوى، را اعصاب برد، مى بین از را بلغم کند، مى برطرف را صفرا زیرا مویز، خوردن به کنم مى سفارش را شما پیامبر  – ( 17) حدیث

 344 ص خصال .برد مى را غم و بخشد مى آرامش روح به کند، مى خوب را دور،اخالق را

 3 ح ،357 ،ص6 ج( االسالمیه-ط)کافى گردد مى نیكو فرزندش و شود مى پاکیزه اش نطفه بخورد، بِهْ یک ناشتا کس هر امام صادق – ( 18) حدیث

 ص األخالق مکارم خواهد پرهیزکار و بردبار او فرزند که بخورانید خرما کند،می حمل وضع آن در که ماهی در باردار زن به پیامبر  – ( 19) حدیث

169 

 29 ص النبی طب گردد مى اخالق خوش و زیبا فرزندش که این مگر ، بخورد خربزه که نیست باردارى زن هیچ پیامبر  – ( 21) حدیث

 11، ح 357، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .کند مى پاك را معده که چرا بخورید، سیب  امام علی – ( 21) حدیث

 .ناشتا تا است سودمندتر غذا روى خوردنش. است گالبى مثل هم بِه و کند مى تقویت و پاك را معده گالبى،  امام صادق  – ( 22) حدیث

 2، ح 358، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .بخورد غذا روى را آن کند، مى سنگینى احساس کس هر

 12، ح 354، ص6االسالمیه( ج-کافى)ط.شودمی ذهن رشد مایه و کند مى راپاك معده که بخورید،چرا اش پیه با را انار  امام صادق  – ( 23) حدیث

 تولید تازه خون و سازد مى افزون را مغز توان شود، مى پا ساق هاىاستخوان مغز تقویت مایه باقال، خوردن  صادقامام  – ( 24) حدیث

 1، ح 344، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .کند مى

 شما بر: فرمود( ص) خدا رسول که آمده پدرانش از( ع) رضا امام از نقل به سند سه با( ع) الرضا اخبار عیون کتاب در پیامبر  – ( 25) حدیث

 .شودمی اشک شدن زیاد و قلب رقت باعث و است مقدس و مبارك زیرا عدس، و نخود خوردن باد

 229، ص 63بیروت( ج -بحاراألنوار)ط .کند مى زیاد را مغز( کارآیى) و تیز را عقل که چرا بخورید، کدو  امام صادق  – ( 26) حدیث

 که بدانید. نیست آن از مفیدتر چیزى درد دل براى که چرا بدهید، برنجى نان دارد ،(اسهال) درد دل که کسى به  امام صادق  – ( 27) حدیث

 2، ح 305، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .کند مى آرام کامالً را درد و پاك را معده آن،

االسالمیه( ج -کافى)ط .کند مى زنده را قلب و نشاند مى فرو را صفرا شكند، مى را زرداب است، خورشتى خوب سرکه،  امام علی  – ( 28) حدیث

 7، ح 329، ص 6
 .برد مى را تب و کند مى زیاد را جنسى نیروى و چاپک را هاقدم کند، مى قوى را اعصاب برد، مى را خستگى پیاز،  امام صادق  – ( 29) حدیث

 2، ح 374، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط

 408، ح 152دعوات)راوندی( ص  .دانم نمى خوشایند پیر، براى را آن من ولى است، خورشتى خوب حیوانى، روغن  امام صادق  – ( 31) حدیث

االسالمیه( -کافى)ط .سوزاند مى را رگ این شلغم و نباشد، جذام از رگى او در که نیست کس هیچ زیرا بخور، شلغم  امام کاظم – ( 31) حدیث

 1، ح 372، ص  6ج 
 برگزیدگان خورشِ و نیكان روغن زیتون، روغن که چرا کنید، درست خورش آن با و کنید چرب را بدن زیتون، روغن با  امام علی  – ( 32) حدیث

 اى بیمارى هیچ آن، وجود با و است شده نهاده برکت آن، پایان در چه و فصلش آغاز در چه آن، در و شده داده تقدس آن به دوبار است،

 4، ح 331، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .رساند نمى زیان

 293، ص 59بیروت(ج-بحار االنوار )ط .شود مى اخالق بد نخورد، گوشت روز چهل کس هر پیامبر  – ( 33) حدیث

 294، ص 59بیروت(ج-بحار االنوار )ط .شود مى دلسنگ بخورد، گوشت روز چهل کس هر پیامبر  – ( 34) حدیث

 را دهان: است ویژگى چهار آن، در که چرا بخورید، را آن: فرمودند پرسیدند، تره درباره السالم علیه صادق امام از امام صادق – ( 35) حدیث

 -کافى)ط .است جذام از ایمنى مایه بخورد، پیوسته که کسى براى و کند، مى کن ریشه را بواسیر برد، مى بدن از را بادها کند، مى خوشبو
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 4، ح 365، ص 6ج االسالمیه( 

 است معده سرِ در بادهایى کننده ایجاد و آورد مى طحال ورم بیمارى آن، به شدن معتاد و مرغ تخم خوردن زیاد  امام رضا – ( 36) حدیث

 321، ص 59ج  بیروت(-شبیه این حدیث در بحاراألنوار)ط - 28طب الرضا ص .آورد مى بریدگى نفَس و تنگى نفَس پز، آب مرغ تخم خوردن زیاد و

 باد قولنج، شوند، خورده یكدیگر با دو این هرگاه که چرا بِخورى، زمانهم را ماهى و مرغ تخم... که این از بپرهیز  امام رضا – ( 37) حدیث

 63طب الرضا ص .آورند مى درد دندان و بواسیر

 183مکارم االخالق ص  .کند مى هضم را غذا و است آور خواب که چرا بخورید، کاهو پیامبر  – ( 38) حدیث

 سرد گرما، هنگام در و گرم سرما، هنگام در که چرا کنید، تهیه زیاد بادمجان ما، براى:  خود پیشكاران از یكى به  امام رضا – ( 39) حدیث

 139طب االئمة ص  .است خوب حال، هر در و معتدل اوقات، همه در است،

 2، ح 372، ص 6االسالمیه( ج-کافى)ط .کند مى تقویت را جنسى آمیزش و است بواسیر و قولنج از ایمنى مایه هویج،  امام صادق – ( 41) حدیث

 .سازد مى مطبوع را غذا و هضم را قبلى غذاى کند، مى خوشبو و تازه و تر را دهان پنیر، است اىلقمه خوب چه  امام صادق  – ( 41) حدیث

 11، ح 105، ص 63بیروت( ج -بحاراألنوار)ط

 و است مضرّ صبحگاهان پنیر، خوردن: فرمودند امام... پرسید السالم علیه صادق امام از پنیر درباره مردى  امام صادق – ( 42) حدیث

 3، ح 340، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .کند می زیاد را کمر آب و مفید شامگاهان

 :گفت دارد؟ هم درد آیا: پرسیدند امام. کند مى غُرغُر او شكم که گفت السالم علیه صادق امام به محاربى، ذریح  امام صادق – ( 43) حدیث

 100طب االئمة ص  کنى؟ نمى استفاده عسل و دانهسیاه از آن درمان براى چرا: فرمودند امام. آرى

 و هارگ است، کننده هضم: است خاصیت هشت آن در و انبیاست سبزى ریحان،:  السالم علیه صادق امام  امام صادق – ( 44) حدیث

 امان در جذام از برد، مى بیرون بدن از را درد است، آور اشتها بخشد، مى خوش بوى را بدن سازد، مى خوشبو را بازدم کند، مى باز را مجارى

 4ح  ،364، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .برد مى بین از کلّى به را درد شود معده وارد چون و دارد مى

 انگور، خوردن به را او عزوجل خداوند. نمود شكایت اندوه و غم از عزوجل خداوند درگاه به پیامبران از پیامبرى  امام صادق – ( 45) حدیث

 4، ح 351، ص 6االسالمیه( ج -کافى)ط .فرمود امر

 شوید،مى را مثانه است، کننده بوخوش و دهنده شستشو است، آب غذاست،:دارد خاصیت ده که چرا بخورید، خربزه پیامبر  – ( 46) حدیث

، 16مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج .کندمى شاداب را پوست و بَرَدمى را مزاج سردى افزاید، مى بسترىهم نیروى بر کند،مى زیاد را کمر آب

 20373،ح  411ص 

 مزاج سردى و نِقرِس براى و کندمى کن ریشه را بواسیر زیاد، را بسترىهم قدرت که چرا بخورید، خشک و تازه انجیر پیامبر  – ( 47) حدیث

 471 ص االخالق مكارم .است مفید

. برد مى میان از را دندان جِرم و کند مى خوشبو را دهان که برکت و خیر پر درختى از! زیتون است مسواکى خوب چه پیامبر  – ( 48) حدیث

 49مکارم االخالق ص  حدیث این شبیه- 885،ح 369 ص ،1ج المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک .است من از پیش پیامبران و من مسواك این

االسالمیه( -کافى)ط .برید فرو آب در یا و بشویید آب با را آن رسید، دستتان به میوه هرگاه دارد، سمّى اى میوه هر  امام صادق – ( 49) حدیث

 4، ح 350، ص 6ج 

 325مشکاة األنوار ص  - 142دعوات)راوندی( ص غذاى جسم، خوردن و غذاى روح، خوراندن است.  امام علی – ( 51) حدیث
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شود...طول  ها مىسه چیز است که اگر مؤمن از آنها مطلع شود، باعث طول عمر و دوام بهره مندى او از نعمت  امام صادق – ( 55) حدیث

، ص 4االسالمیه( ج -کافى)ط اش با خانواده.کند و خوش رفتارى اى که در آن دیگران را اطعام مى سفرهدادن رکوع و سجده، زیاد نشستن بر سر 

 15، ح 49
: استقامت در سختى ها، راستگویى، امانتدارى، صله رحم، مى توانى آنها را داشته باش مكارم ده تاست : اگر  صادق امام – ( 56) حدیث

-كافى)طحیا. ات حق و حرمت رفیق و در رأس همهمراع نیكى ها، رعایت حق و حرمت همسایهمیهمان نوازى، اطعام نیازمند، جبران کردن 

 4، ح 55، ص 2االسالمیه( ج 

 7، ح388، ص2محاسن ج  .دارد دوست را کردن سالم( همه به) و دادن غذا خداوند   امام باقر – ( 57) حدیث

اى باشد. من بر امّتم از این بیم دارم که با تركِ خوردن شام، پیرى و  شام را ترك نكنید، هر چند به خوردن دانه خرماى خشكیده پیامبر  – ( 58) حدیث

 202، ح 421، ص 2ج  محاسن شكستگى به سراغشان آید؛ چرا که خوردنِ شام، مایه نیرومندى پیر و جوان است.
رسید،  داشتند و هنگامى که وقت نماز مى آله چیزى مثل شام و غیر آن را بر نماز مقدم نمىو علیه  اهلل رسول اکرم صلى  امام علی – ( 59) حدیث

 78، ص 2مجموعه ورام ج  .شناختند گویى که هیچ یک از اهل خانه و دوستان را نمى

 مى فرشتگان «اللّه بسم: »بگوید بنده چون. آیند مى گرد آن اطراف در فرشته هزار چهار شود، مى پهن سفره هرگاه پیامبر  – ( 61) حدیث

( سالمیهاال-ط)کافى .«ندارى تسلّط راه آنان، بر تو. شو بیرون! فاسق اى: »ویند گمى شیطان به سپس!« دهد برکت غذایتان به خداوند،: »گویند

 1 ح ،292 ص ،6 ج

 - 30ص النبی طب .کند مى طرد را شیطان الرحیم، الرحمن اللّه بسم با سبزى زیرا ؛ دهید زینت سبزى، با را هایتانسفره پیامبر  – ( 61) حدیث

 176 ص األخالق، مکارم

 316ص مقنعه .است سحرخورندگان بر خدا صلوات همانا باشد آب جرعه یک چند هر بخورید سحرى پیامبر  – ( 62) حدیث

 13ص ، 2ج الشیعه وسایل .کنند نمى جدا خود از را مسواك گاه هیچ بدانند را کردن مسواك خواص و نتایج مردم اگر  امام باقر – ( 63) حدیث

 17ح ،130ص ،73ج( بیروت-ط)بحاراالنوار - 1327 ح ،
 و ودش سائیده دندانهایم( زدن مسواك کثرت از) ترسیدم که جایى تا کرد مى سفارش مسواك به مرا پیوسته جبرئیل پیامبر  – (64) حدیث

 1300ح ،5ص ،2ج الشیعه وسائل .برود بین از

 کند، مى پاکیزه را دهان. 2 است، آله و علیه اهلل صلى پیامبر سنت از. 1: دارد وجود فایده دوازده زدن مسواك در  امام صادق – ( 65) حدیث

 را لثه. 7 برد، مى بین از را آنها پوسیدگى. 6 کند، مى سفید را دندانها. 5 است، خداوند خشنودى باعث. 4 کند، مى زیاد را چشم نور. 3

 مى شاد فرشتگان. 12 شوند، مى چندان دو حسنات. 11 کند، مى زیاد را حافظه. 11 برد، مى را بلغم. 9 است، آور اشتها.  8 سازد، مى محكم

 { 6،ح 496ص ، 6ج( االسالمیه-ط)کافی - 953ح ، 562ص ، 2ج محاسن در حدیث این شبیه} 53ح ، 481 ص خصال .گردند

 کند، مى اصالح را معده برد، مى را دهان بوى کند، مى محكم را لثه است چیزى خوب زدن مسواك که کنید مسواك پیامبر  – ( 66) حدیث

 1975 ح ، 571ص الفصاحه نهج .آورد مى خشم به را شیطان و کند مى خشنود را پروردگار افزاید، مى را بهشت درجات

 االخالق مکارم .است دهان پاکیزگى و بویى خوش وسیله و پیغمبر سنت اجراى خداوند، خشنودى سبب زدن مسواك  امام علی – ( 67) حدیث

 51 ص

 .سازد مى برطرف را چشم آبریزش و نماید مى پشت پر را مو کند، مى زیاد را چشم نور زدن، مسواك  امام رضا – ( 68) حدیث
 137 ص ،73ج( بیروت-ط)بحاراالنوار - 50ص االخالق مکارم
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 - 153 ص االخالق مکارم .ببینند غذا مانده اى بنده دندانهاى الى که است این فرشتگان نزد چیز بدترین که کنید خالل پیامبر  – ( 69) حدیث

 14،ح 436ص ، 63ج( بیروت-ط)بحاراالنوار
 بیرون دهان از آوردى بیرون خالل با را آنچه و ببر، فرو درآمد زبان با هرچه بگردان، دهان دور را زبان غذا از بعد صادقامام  – ( 71) حدیث

 152 ص االخالق مکارم - 4262ح ، 357ص ، 3ج الفقیه یحضر ال من .افكن

 178 ح ،188ص الفصاحه نهج .بزنید مسواك را ها دندان عرض، از کنید مى مسواك وقتى پیامبر  – ( 71) حدیث

 جرم سفید، را ها دندان خشنود، را خداوند پاکیزه، را دهان: دارد فایده دوازده زدن مسواك:   آله و علیه اهلل صلى پیامبر پیامبر  – ( 72) حدیث

 هلث کنند، مى پیدا حضور فرشتگان شود، مى عمل سنت به کند، مى برابر چندین را حسنات مطبوع، را غذا کم، را بلغم پاك، را ها دندان

 .مسواك بى نماز رکعت هفتاد از است تر محبوب خداوند نزد مسواك، با نماز رکعت دو و گذرد مى قرآن تالوت گذرگاه بر شود، مى محكم
 52 ح ،480 ص خصال

 وحى آن به خداوند نمود، شكایت خداوند درگاه به کشید، مى مشرکین هاى نفس بد بوى از که زجرى از کعبه  امام باقر – ( 73) حدیث

 ىصل محمد حضرت خداوند که هنگامى. کنند مى خالل درخت هاى شاخه با که کنم مى جایگزین را کسانى اینان بجاى که باد مژده را تو کرد،

 924 ح ،558 ص ،2 ج محاسن .کرد وحى او به را کردن خالل و مسواك سفارش جبرئیل توسط فرمود، مبعوث را آله و علیه اهلل

. برد مى میان از را دندان جِرم و کند مى خوشبو را دهان که برکت و خیر پر درختى از! زیتون است مسواکى خوب چه پیامبر  – ( 74) حدیث

 49 ص االخالق مکارم .است من از پیش پیامبران و من مسواك این

 ژولیده موهایتان و زرد و گرفته جرم هایتان دندان که بینمتان مى شوید، مى وارد من بر وقتى است شده چه را شما پیامبر  – ( 75) حدیث

 943 ح ،561 ص ،2 ج محاسن .زنید نمى مسواك چرا. است

 1463 ح ،462ص الفصاحه نهج .زدن عطر و مسواك و کردن، حجامت بردبارى، حیا،: است پیغمبران سنت از چیز پنج پیامبر  – ( 76) حدیث

 121 ص( شعیری)األخبار جامع .شود مى زیاد مالش و عمر کند، کوتاه را هایش ناخن جمعه روز در کس هرپیامبر  – ( 77) حدیث

 1ح ، 490ص ، 6ج( االسالمیه-ط)کافی .کند مى زیاد را روزى و شود مى مانع را بزرگ درد ناخنها گرفتن  امام علی – ( 78) حدیث

 1927ح ، 562ص الفصاحه نهج .شود مى ور غوطه خدا رحمت در بیمار، از کننده عیادت پیامبر  – ( 79) حدیث

 64 ص ،9ج العرب لسان گردد می باز که زمانی تا است بهشتی بستان در بیمار، از کننده عیادت پیامبر  – ( 81) حدیث

 گاه آن تا طلبند مى آمرزش برایش و کنند مى مشایعت را او فرشته هزار هفتاد برود، بیمار عیادت به کس هر  امام صادق – ( 81) حدیث

 2ح ،120ص ،3ج( االسالمیه-ط)کافى .برگردد خود منزل به که

 پروردگارا: کند مى عرض نكردى؟ عیادتم اما شدم بیمار من! آدم پسر اى: فرماید مى قیامت روز در تعالی خداى پیامبر  – ( 82) حدیث

 نمى رمگ نكردى، عیادتش و شد بیمار ام بنده فالن که ندانستى مگر: فرماید مى جهانیانى؟ پروردگار تو کهآن حال کنم عیادت را تو چگونه

 775ح ، 311ص الفصاحه نهج یابى؟ مى او نزد مرا روى، عیادتش به اگر که دانستى

 ص ،3ج الفقیه یحضره ال من .بده هدیه دهد، نمى هدیه تو به که کسى به و کن عیادت آید نمى تو عیادت به که کسى از پیامبر  – ( 83) حدیث

 { 1935ح ، 564ص الفصاحه نهج در حدیث این شبیه} 4076ح ، 300

 عیادتش شد بیمار وقتى و بپذیرد بخواندش وقتى و کند سالم او به ببیندش وقتى. دارد حق پنج مسلمان بر مسلمان پیامبر  – ( 84) حدیث

 2272ح ، 634 ص الفصاحة نهج .بخواهد او براى بخواهد خویش براى چه هر و کند تشییع را اش جنازه بمیرد وقتى و کند
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 امام یاران از اى عده ما و شد بیمار حضرت یاران از نفر یک: گوید السالم ماعلیه صادق امام وابستگان از یكى  امام صادق – ( 85) حدیث

 مى ىفالن عیادت به کردیم عرض روید؟ مى کجا: پرسیدند ما از. شدیم روبرو السالم علیه صادق حضرت با راه در. رفتیم بیرون او عیادت براى

 عرض هست؟ شما از یكى با عود اى قطعه یا عطر کمى تُرنجى، بهى، سیبى، آیا: فرمودند حضرت. ایستادیم ما. بایستید: فرمودند. رویم

 دار-ط)کافى .یابد مى آرامش ببرند، برایش چیزى که این از بیمار که دانید نمى مگر: فرمودند حضرت. نداریم خود با چیزها این از: کردیم

 317ص ،5ج( الحدیث
 اگر آنگاه شدند، مى جویا او حال از دیدند نمى روز سه را خود اصحاب از یكى هرگاه آله و علیه اهلل صلى اکرم رسول پیامبر  – ( 86) حدیث

 19 ص االخالق مکارم .رفتند مى عیادتش به بود، مریض اگر و دیدارش به بود شهر در اگر و کردند مى دعایش بود، سفر در

 خونی و گوشت نكند شكایت کنندگانش عیادت از یک هیچ به و شود بیمار روز سه که هر فرمود جل و عز خداوند پیامبر  – ( 87) حدیث

 1ح ، 115 ص ،3ج( االسامیه دار-ط)کافی کنم می جایگزینش دارد آنچه از بهتر

 .نكند سرزنش خود جز را کسى شود، مبتال جذام به و است شده غسل آن در ترپیش که کند غسل آبى با کس هر  امام رضا – ( 88) حدیث
 38 ح ،503 ص ،6 ج( االسالمیه-ط)کافى

 بساى،( کمى) را آن باشد، نداشته وجود چیزى هم اگر و بگیر، را خود هاىناخن و سبیل از اندکى جمعه، هر در  امام صادق – ( 89) حدیث

 3 ح ،490 ص ،6 ج( االسالمیه-ط)کافى .رسد نمى تو به پیسى و جذام دیوانگى،[ صورت این در که]

  ،500ص ،6ج( االسالمیه-ط)کافى .آورد مى جذام کار این زیرا بكشد،(پا سنگ)سفال را خود پاى( حمام در)کسى مبادا  امام علی – ( 91) حدیث

 6ح ،510ص ،6ج( االسالمیه-ط)کافى .کند مى تقویت را قلب خوش بوى پیامبر  – ( 91) حدیث

 ،6 ج( االسالمیه-ط)کافى .کند مى زیبا را فرزند و خوشبو را دهان شاداب، را چهره برد، مى بین از را عرق بد بوى حنا،  امام صادق – ( 92) حدیث

 273 ح ، 121 ص ، 1 ج الفقیه یحضر ال من - 5 ح ،484 ص

 4 ح ، 515 ص محاسن .شوید مند بهره تا کنید مسافرت. یابید عافیت و سالمتی تا کنید مسافرت  امام صادق – ( 93) حدیث

 ،63 ج( بیروت-ط)بحاراألنوار - 2180ح ، 615 ص الفصاحه نهج .است جماعت با برکت که نباشید، پراکنده و بخورید غذا هم با پیامبر  – ( 94) حدیث

 9ح ، 349 ص
 30436ح ،241 ص ،24 ج الشیعه، وسائل .پرخور منافق و است خوراك کم مؤمن پیامبر  – ( 95) حدیث

 همجموع به معروف الخواطر تنبیه .شودمى مبتال درمان بى دردى به ندهد، او به و کند، نگاه او به دیگرى و بخورد غذا کس هر پیامبر  – ( 96) حدیث

 47 ص ، 1 ج ورام
 الفصاحه نهج .کند مى پیدا قلب قساوت و شود مى بیمار تنش بخورد زیاد کس هر و ماند مى سالم بخورد، کم کس هر پیامبر  – ( 97) حدیث

 2779 ح ، 728ص
 30531ح ، 274 ص 24ج الشیعه، وسائل .مكن تناول فاسق مردم غذای از پیامبر  – ( 98) حدیث

 را شراب پیامدهای چه هر و فرموده حرام عاقبتش خاطر به بلكه نكرده حرام نامش خاطر به را شراب خداوند  کاظم امام – ( 99) حدیث

 20406،ح 420 ص ،16ج المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک .است شراب( حكم در) نیز باشد داشته

 هیچ و بوده صالحى و منفعت آن در که آن مگر است نكرده حالل را نوشیدنى و خوردنى هیچ تعالى و تبارك خداوند  امام رضا – ( 111) حدیث

 باعث که جسم، براى مقوّى سودمندى چیز هر پس است بوده فسادى و مرگ و زیان ن آ در که آن مگر ننموده حرام را نوشیدنى و خوردنى

 20061ح ،333ص ،16ج المسایل مستنبط و الوسائل مستدرک .است شده حالل است بدن تقویت
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 آنها رعایت با که نیاموزم تو به نكته چهار آیا! فرزندم: فرمودند السالم علیه مجتبى امام خود فرزند به سفارشى در امام علی – ( 111) حدیث

 و بكش دست غذا از دارى اشتها تا و نخور غذا اى نشده گرسنه تا: فرمودند حضرت. امیرالمؤمنان اى چرا،: کرد عرض شوى؟ نیاز بى طبیب از

 229 ص خصال .شوى مى نیاز بى طبیب به مراجعه از کنى، رعایت را نكات این اگر. کن حاجت قضاى خوابیدن از قبل و بجو خوب را غذا

 نداشته را سه آن چنانچه و کنند رجوع آنها به خود آخرت و دنیا امور در که نیازمندند چیز سه به شهرى هر مردم  امام صادق – ( 112) حدیث

  .اعتماد مورد بصیرِ پزشک و کنند اطاعت او از مردم که نیكوکارى حاکم پرهیزکار، داناىِ شناسِ دین: شوند مى نابسامانى و جهل گرفتار باشند
 321 ص العقول تحف

 409ح ، 273 ص ،8ج( اإلسالمیة - ط) کافی .کند مى تحریک را دیگرى بیمارى که این مگر نیست دارویى  رضا امام – ( 113) حدیث

 استفاده دارو از آنگاه نكردى تحمل را درد چنانچه بپرهیز، دارو مصرف از کند مى تحمل را درد بدنت که هنگامى تا پیامبر  – ( 114) حدیث

 362 ص االخالق مکارم .کن

( بیروت-ط)بحاراألنوار در آن شبیه} 19ص النبی طب .ندارد درمان که( مرگ) سام مگر نیافریده درمان بى را دردى هیچ خداوند پیامبر  – ( 115) حدیث

 { 27ح ،72ص ،59ج
 340 ص الرضا فقه .نمیكند پرهیز که مریضى و میكند پرهیز که سالمى مریضند، همیشه دوگروه  امام رضا – ( 116) حدیث

-ط)بحاراألنوار - 258ص( صادقی امیر ترجمه)الرضا طب .نخورد آب غذا بین در ندهد، آزارش اش معده خواهد مى کس هر  امام رضا – ( 117) حدیث

 323ص ،59 ج( بیروت
 داشته وجود کند خاموش را معده حرارت شدت که( غذایى) چیزى شكمت در که حالى در مگر نشو حمام داخل  امام صادق – ( 118) حدیث

 5ح ، 497ص ، 6ج( االسالمیه-ط)کافی .مشو حمام وارد نیز است پر غذا از شكمت که حالى در و است تقویت موجب بدن براى که باشد،

 35ص الرضا طب .باشد اسب سوار اینكه لو و ندارد نگه را خود بول نكند شكایت مثانه ناراحتى از میخواهد که کسى  امام رضا – ( 119) حدیث

 فراموش را ات شادابى و جوانى ، فرصت ، توانایى ، سالمتى[ یعنى: ] مكن فراموش دنیا از را خود سهم آیه درباره  امام علی – ( 111) حدیث

 10 ح ،229 ص و 228 ص( صدوق)امالى- 1 ح ، 325 ص االخبار معانی .آورى دست به را آخرت ، آنها با تا ، مكن

 را ثروتت و بیمارى؛ از پیش را ات سالمتى و پیرى؛ از پیش را ات جوانى:  دریاب چیز چهار از پیش را چیز چهار! على اى پیامبر  – ( 111) حدیث

 5762 ح ،357 ص ،4 ج الفقیه یحضره ال من - 435 ص االخالق مکارم .مرگ از پیش را ات زندگى و فقر از پیش

 11148 ح ، 483 ص دررالکلم و غررالحکم تصنیف .است نعمت بهترین سالمتى  امام علی – ( 112) حدیث

 ،رضایتمندى و خرّمى و بشارت عافیت، و تندرستى و گذشت و برکت پیروزى، و رستگارى و کامیابى راحتى، و آسایشپیامبر  – ( 113) حدیث

 بدارد، دوست را طالب ابى بن على که باد کسى بر متعال، خداى سوى از محبّت، و شادى توانمندى، و پیروزى و یارى خویشاوندى، و قرب

 اردو شفاعتم در را آنان که است من بر. بپذیرد والیت به را او از پس امامانِ و نماید، اقرار او برترى به کند، اقتدا او به بپذیرد، را او والیت

  .است من از کند، پیروى من از که هر و هستند من پیروان آنان. کند اجابت آنان درباره مرا خواسته که است من پروردگار بر. کنم
 52 ح ، 92 ص ،27 ج( بیروت-ط)بحاراألنوار

 ها،بدن آسایش ایمان، ریشه معرفت، نور پیامبران، سنت فرشتگان، دوستى پروردگار، رضایت موجب شب، نماز پیامبر  – ( 114) حدیث

 191 ص( دیلمی)القلوب ارشاد .است روزى در برکت و اعمال قبولى دعا، اجابت مایه دشمنان، ضدّ بر سالحى شیطان، ناراحتى مایه

 5 ح ،376 ص ،6 ج( االسالمیه-ط)کافى .است لثه سالمت مایه و کند مى تمیز را دهان که چرا کنید، خالل پیامبر  – ( 115) حدیث

 .بخشد مى سالمتى چشم به و کند مى برطرف را اندوه و غم غذا، از پس و را فقر غذا، از قبل دست شستن پیامبر  – ( 116) حدیث
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  405ص دررالکلم و غررالحکم تصنیف .کند مى تردوام با را او زیبایى و است مفیدتر اش سالمتى براى زن، بودن محفوظ  امام علی – ( 117) حدیث

 6833 ح ، 301 ص دررالکلم و غررالحکم تصنیف .کند مى علیل و فرسوده را بدن حسد،  امام علی – ( 118) حدیث

 1854 ح ، 547 ص الفصاحه نهج .باشید تندرست تا بگیرید روزه پیامبر  – ( 119) حدیث

 181 حکمت ، 502 ص( صالح صبحی)البالغه نهج .سالمت اندیشی دور ثمره و است پشیمانی کوتاهی و تفریط ثمره  علیامام  – ( 121) حدیث

 نگران دل و خرد کم و دارد کمبود اش زندگى در همواره باشد، نداشته را آنها از یكى کس هر که است چیز پنج  امام صادق – ( 121) حدیث

 و همسر: فرمودند امام کیست؟ همرأى همراهِ: پرسید راوى. همرأى همراهِ چهارم فراوان، روزى سوم امنیت، دوم تندرستى، اول،: است

 34 ح ، 284 ص خصال .است آسایش و رفاه اینهاست، همه برگیرنده در که پنجم و خوب همنشین و فرزند

 زج نعمتى هر. نیست شر باشد، بهشت آن دنبال به که شرى و نیست خیر باشد، آتش آن دنبال به که خیرى  امام علی – ( 122) حدیث

 387 حکمت ، 544 ص( صالح صبحی)البالغه نهج .سالمتى آتش، جز بالیى هر و است ناچیز بهشت

  .تندرستی و جوانی:  باشد داده دست از را آنها که کسی مگر دانند نمی را آنها ارزش که است نعمت دو  امام علی – ( 123) حدیث
 7532 ح ، 324 ص دررالکلم و غررالحکم تصنیف
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