تغػیه ظؼ اقالم
چًع هؿاؼ زعیث نیقه ؼاخـ به تغػیه ؼا ایًدايب (هًغفی يیک البال) تتبـ يمىظه ام که ضاليه آو چًیى اقت:
ظؼ اقالم ،اصل بؽ تقاظل اقت « :کلىا و اشزبىا و التظزفىا »(بطىؼیع و بیاناهیع ،ولی اقؽاف يکًیع ) .چىو اکثؽ هؽظم ضیلی بیم اؾ همعاؼ يیاؾ ضىظ هی ضىؼيع،
تقاظل ظؼ آو چیؿی اقت که اکثؽ هؽظم آو ؼا کنضىؼی هی ظايًع .اؾایىؼو ،ظؼ ظیى هبیى اقالم ،يكبت به کم ضىؼی بكیاؼ تهىیك نعه اقت  .ظؼ ؼوایات هطتلف ،آثاؼ
ؾیاظی بؽای کن ضىؼی غکؽ نعه اقت  .اؾ خمله ؼوایت نعه اقت که کن ضىؼی قالهت بعو ،ظفـ اهؽاٌ ،عؽاوت چهؽه ،عىل فمؽ ،يفای غهى ،به قاهاونعو و
فؿويی ايعیههّ ،
يىؼايیت ظل ،تىفیك فباظت و لؽب به زك ؼا هىخب هینىظ .ظؼ بؽشی ؼوایات ،اؾ کنضىؼی به «تا به گًدایم يیمۀ نکن ضىؼظو» تفكیؽ نعه اقت .ظؼ
بؽضی ؼوایات ،تىيیه نعه اقت که اؾ خؿ آيچه بعو به آو يیاؾ ظاؼظ ،ظقت بهىییع  .و ظؼ بؽضی ؼوایات تىيیه نعه اقت که به هماو غػایی بكًعه کًیع که بعو با آو
قاؾگاؼ اقت و بعاو ضى گؽفته اقت  .ظؼ بؼابؽ ،ظؼ ؼوایات بكیاؼی ،پؽضىؼی و ؼيگاؼيگ ضىؼی يکىهم نعه که ایى يفت هضاف بؽ ایًکه يهاو ظوو ّ
همتی اقت،
هىخب قكتی بعو ،بكیاؼی بیماؼی ،ظافی به گًاهاو و قؽکهی و قؽهكتی ،بافث لكاوت و هؽگ ظل و قكتی اؼاظه ظايكته نعه اقت  .ظیگؽ ایًکه ایى يفت ،يىؼ
هقؽفت ؼا ظؼ ظل ضاهىل هیکًع و پؽضىابی و آنفتهضىابی هیآوؼظ و يیؿ هايـ نبؾيعهظاؼی هینىظ.
کمیت غػا بىظ ،اها ظؼباؼۀ ّ
آيچه تاکًىو گفتین ؼاخـ به ّ
کیفیت غػاضىؼظو ظؼ ؼوایات آهعه اقت که ظقت ها ؼا پیم و پف اؾ غػا بهىییع؛ با يام ضعا آغاؾ کًیع (و يیؿ
پیم اؾ ظقت بؽظو به هؽ يىؿ غػایی که بؽ قفؽه اقت ،بكن الله بگىییع یا اگؽ با قطى گفتى ؼنتۀ غػاضىؼظو ؼا گككتیع ،لبل اؾ ایًکه باؾ ظقت به لممه ای ظیگؽ
ببؽیع ،بكنالله بگىییع )؛ با آؼاهم بطىؼیع؛ ضىب بدىیع؛ لممۀ کىچک بگیؽیع؛ به چهؽۀ ظیگؽاو يگاه يکًیع و به لممۀ ایهاو چهن يعوؾیع؛ اؾ خلىی ضىظ غػا بؽ ظاؼیع؛
آوگىيه يبانیع که اؾ هؽ آيچه ظوقت ظاؼیع ،به يؽف ظوقت ظانتى و هىـ کؽظو بطىؼیع ،بلکه به آيچه هی ضىؼیع يؾؽ ظانته بانیع؛ ظؼ زال خًابت و غضب غػا
ّ
ّ
يطىؼیع؛ با تىخه به زضؽت زك و ظؼ قکىت (بیتکلن) غػا بطىؼیع؛ با فؽوتًی غػا بطىؼیع؛ غػا ؼا (بهضًىو ياو ؼا ) گؽامی ظاؼیع؛ يه غػا ؼا ضىاؼ نماؼیع ،يه ؾیاظ اؾ
آو تقؽیف کًیع؛ ظیگؽاو ؼا ظؼ غػای ضىظ نؽیک کًیع  .همچًیى تىيیه نعه اقت که پیم و پف اؾ ضىؼظو غػا ،کمی يمک بطىؼیع و ایًکه بؽ قؽ قفؽه قبؿی
ّ
بگػاؼیع .با قبک تؽیى غػا آغاؾ کًیع؛ غػا يه قؽظ بانع و يه ظاك؛ زتی االهکاو یک ووؿ غػا بطىؼیع؛ پیم اؾ قیؽی ظقت اؾ عقام بؽظاؼیع؛ پف اؾ غػا نکؽ کًیع؛
بؽای هضن غػا ظؼيگ کًیع (ظؼ بؽضی ؼوایات تىيیه نعه اقت که به پهت ظؼاؾ بکهیع )؛ بیى غػا و ضىاب کمی فايله بیًعاؾیع؛ به ظو وفعه ظؼ ؼوؾ (يبر و نب )
بكًعه کًیع؛ اؾ غػای ضىظ يعله ظهیع؛ اضافۀ قفؽه ؼا ،بهضًىو ولتی ظؼ عبیقت غػا هیضىؼیع ،بؽای زیىايات بگػاؼیع؛ ظؼ زال ؼاه ؼفتى ،ظؼاؾکم و یا تکیهظاظو
غػا يطىؼیع؛ یقًی تا آيدا که هی تىايیع اؾ نیىۀ ّ
هتکبؽاو ظوؼی کًیع؛ اؾ اعؽاف ؽؽف بطىؼیع ،يه اؾ وقظ آو؛ با ظيعاو و همچىو ّظؼيعگاو غػا ؼا(بهضًىو گىنت ؼا)
َ
َ
يکًیع؛ آب ؼا ظؼ قه يفف بًىنیع و آيؽا بمکیع و به ضًىو یک خا ؽؽف آب ؼا قؽ يکهیع  .همچًیى ظؼ ؼوایات ،ضىؼظو عقام قىق (غػای باؾاؼ ) و عقاهی که ؾو
زائضه(ؾو ظؼ ایام فاظت هاهیايه) آو ؼا پطته يیؿ هکؽوه ظايكته نعه اقت.
ّ
بزرطی تفصیلی هىاد غذایی در روایات :آو غػایی ؼا يطىؼظ که ضعا زؽام ظايكته اقت؛ اؾ آيچه عیب يیكت ،یقًی عبـ بهؽ اؾ آو يفؽت ظاؼظ ،يطىؼظ  .تىضیر
ایًکه زؽام ها هماو اقت که ظؼ لؽآو آهعه اها ظؼ بؽضی اؾ ؼوایات اؾ ضىؼاکی های ظیگؽی هن يهی نعه؛ ولتی ایى هكؤله ؼا با ائمه (ؿ) ظؼ هیاو گػانته ايع ایهاو
فؽهىظهايع زؽامها هماو اقت که ظؼ لؽآو تًؽیر نعه؛ هابمیۀ يهیها تًؿیهی و تىيیهای اقت .یقًی زمل به کؽاهت هیهىظ.
افضل آو آيچًايکه که اؾ ؼوایات بكیاؼی بؽهیایع گىشت اقت .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ گىنت ،گىنت
بؽزكب يؾؽ اقالم غػای ايلی ياو اقت با ضىؼنتی که
ِل
هیؽویايع .اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ بؽ ـهـ و بًؽ هیافؿایع و ّ
همى ی اقت  .ظؼ ؼوایتی اهام ؼضا (ؿ) به کكی که ضقیف نعه بىظ ظقتىؼ ظاظيع که گىنت ؼا کباب کًع و

بطىؼظ .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ نفاقت  .هؽوی اقت ّ
همى ی بؽ خماؿ اقت و فمل ؼا فؿوو کًع ؛ بغىؼیکه اگؽ کكی هعتی آيؽا تؽک کًع فملم فاقع گؽظظ  .ؼوایت
اقت ُحذقى ش لك آوؼظ  .اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ ؼقىل ضعا بكیاؼ گىنت هیطىؼظ و بكیاؼ آيؽا ظوقت هیعانت همچًیى اهاهاو  .اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ ضىب اقت
یکؽوؾ ظؼ هیاو گىنت ضىؼظه نىظ ؾیؽا هؽ ؼوؾ ضىؼظيم فاظت (ضؽاوة) هیاوؼظ .البته ؼوایتی هن به قًع يسیر هكت که ؼاوی گىیع پايؿظه ؼوؾ با اهام بالؽ (ؿ) همؽاه
بىظم و هؽ ؼوؾ گىنت هیطىؼظین  .ظؼ بؽضی ازاظیث اؾ تؽک چهل ؼوؾ گىنت یا چهل ؼوؾ پهت قؽ هن ضىؼظيم يهی نعه  .بهتؽیى گىنت ،گىنت گىقفًع ظايكته
نعه و اؾ گىنت گاو يهی نعه هگؽ آيکه گىقاله بانع چًايچه ظؼ آیۀ نؽیفه اقت که زضؽت ابؽاهین (ؿ) بؽای ههمايايم گىـالۀ بؽیاو آوؼظ؛ ظؼ ایو يىؼت کؽاهتی
1

ً
يعاؼظ و ؼوایاتی ظال بؽ ایًکه ائمه (ؿ) گىنت گاو هیطىؼظه ايع ،زمل بؽ آو هیهىظ  .ؼوغى و کؽۀ زیىايی خعا يافـ ظايكته نعه بغىؼیکه اؾ آو به فًىاو نفاء يام
ً
ً
هیبؽيع .البته بؽای افؽاظ ّ
هكى بطًىو نبايگاه تىيیه يهعه  .ؼاخـ به گىنت هؽك و ؼوایتی که آيؽا ضىک هاکیاو ظايكته ؽاهؽا بعلیل ایى اقت که هايًع ضىک گاها
يداقتضىاؼ اقت  .پف اگؽ هؽك ظؼ خایی پؽوؼل یابع که غػای او هقلىم و ههطى بانع ایى کؽاهت بؽظانته هیهىظ  .ظؼ هؽ زال ؼوایات ؾیاظی هكت که گىنت
هؽك بطًىو خىخه غػای هقًىهیى (ؿ) بىظه اقت .هاه ی هباؼک ظايكته نعه اها اؾ ؾیاظ ضىؼظو آو يهی نعه اقت  .تخن هزؽ ظؼ ؼوایات غػایی ّ
عیب ظايكته
نعه که هىخب کثؽت يكل اقت  .شیز گاو قتایم بكیاؼ نعه و ظواء و نفاء ظايكته نعه و ظؼ زعیثی پیاهبؽ (و) اؾ آو بهتؽ غػایی يهًاضته  .ؼوایت اقت نیؽ
ت کیع نعه و فدیب اقت که آيؽا هىخب اقتدابت ظفا ظايكته ايع .همچًیى بؽضىؼظو پًیؽ با گؽظو و
هیچگاه ضؽؼی يعاؼظ  .پًیز ضىؼظول الالل ظؼ اول هاه لمؽی أ
نبها ظؼ بؽضی ؼوایات تؤکیع نعه  .آيؽا آؼاهبطم و هاضن و هىخب الغؽی ظايكتهايع .هاطت ضىؼاک غالب اهیؽهئهًاو (ؿ) بىظه اها تىيیه نعه که به آو ؾيیاو یا
ظیگؽ هاضنها اضافه کًًع  .ياو گًذم هباؼک و لىت غالب ظايكته نعه و هىخب ّلى ت .بطًىو گفته نعه اگؽ ياو گًعم هیطىؼیع نکؽ آو ؼا بدا آوؼیع  .بؽ تکؽین
ياو بكیاؼ تؤکیع نعه اقت  .ؼوایت نعه ضىظ ظؼ ضايه آقیاب کًیع و ضمیؽ بكاؾیع و ياو بپؿیع و لؽيهای ياو ؼا کىچک بگیؽیع  .واو جى افضل اؾ ياو گًعم ظايكته
نعه و اؾ ضىاو خى بطًىو زؽیؽه(قىپ غلیؼ) آو ظؼ ازاظیث تقعیل هؿاج و نفای فمىهی و لعؼت اقت  .خى لىت ايبیاء اقت .و ؼوایت اقت که پف اؾ آيها بهؽۀ
ابؽاؼ اقت و ضعاويع ابا ظاؼظ که انمیاء بعاو هیل کًًع  .بزيج ظؼ ؼوایات هعذ بكیاؼ نعه و آيؽا قیع عقام ظيیا و آضؽت پف اؾ گىنت ظايكتهايع .يطكتیى ظايهای اقت
که الؽاؼ به وزعايیت ضعا کؽظ  .آيؽا نفاء ظايكته ايع .آيؽا هىخب زلن ظايكته ايع .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ روغى سیتىو بطىؼیع که ظؼضت هباؼکی اقت و ظؼ زعیث
اقت که اؾ آو ابؽاؼ و اضیاؼ و همىاؼه هباؼک اقت  .طزکه ظؼ اضباؼ بكیاؼی هعذ نعه و بؽ ضىؼظو بؽ آو تؤکیع گهته  .ظؼ بؽضی ؼوایات آيؽا بهتؽیى ضىؼنت ظايكته ايع.
ظؼ ازاظیث هكت که ضايه ای که ظؼ آو قؽکه بانع فمؽ ظؼ آو يیكت  .اؾ ؼقىل ضعا (و) ؼوایت اقت که هالئکه بؽ قفؽه ای که ظؼ آو قؽکه و يمک ضىؼظه هیهىظ
ظؼوظ هیفؽقتًع .تويیه نعه که غػا ؼا با قؽکه آغاؾ کًیع  .قؽکه قىظا و يفؽا ؼا هیبؽظ  .ظؼ زعیثی اؾ فلی (ؿ) اقت که للب ؼا يىؼايی هیکًع  .اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ
ؽلمت للب ؼا بؽعؽف هیكاؾظ و هىخب ؼونًی ظل اقت  .ظؼ بؽضی اضباؼ هكت که فمل ؼا تمىیت هیکًع  .اؾ اهام ياظق (ؿ) اقت که نهىت ؾيا ؼا اؾ هیاو هیبؽظ  .اؾ
ایهاو اقت که بؽای لثه ها يافـ اقت و کؽههای ؼوظه ؼا هیکهع  .ظؼ ؼوایات اقت که آو قؽکه ای که اؾ ضمؽ بعقت آهعه بهتؽ اقت تا آيکه اؾ اول ظقتکاؼی نعه تا
ايال نؽاب يهىظ  .ػذص(يخىد) :ظؼ ؼوایتی اهام ياظق (ؿ) هیفؽهایًع آيچه ظؼ هعذ فعـ ؼقیعه ؼاخـ به يص وظ اقت ؾیؽا آيچه نما فؽالیاو آو ؼا يطىظ هیعايیع
ظؼ لكاو ؼقىل ضعا (و) و ؾباو اهل زداؾ فعـ ياهیعه هیهعه  .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ فعـ ؼا هفتاظ پیاهبؽ هباؼک ظايكته ايع یا قتىظه ايع .ظؼ زعیث اقت که
چىو پیاهبؽی اؾ لكاوت للب و کمی انک به ضعا نکایت بؽظ بعو وزی نع که فع ـ بطىؼ  .ظؼ زعیثی اهام ياظق (ؿ) هیفؽهایًع زؽیؽۀ فعـ ظؼهاو ظؼظهای
بكیاؼی اقت .اؾ اهام ؼضا (ؿ) ؼوایت اقت که ظؼهاو کمؽ ظؼظ اقت  .باقالء :اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ فضالت ؼا هسکن هیکًع و بؽ فمل هیافؿایع و ضىيكاؾ اقت .
هؽوی اقت که آيؽا با پىقتم بطىؼیع.ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه غػای فیكی (ؿ) بىظه.
طبشیها :اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ ؾیًت قفؽه قبؿی اقت  .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ زضىؼ آو بؽ قفؽه به اضافه تكمیه (بكن الله گفتى ) ظؼ آغاؾ غػا  ،عؽظ کًًعۀ
نیغاو اقت .بطًىو اؾ تزه بكیاؼ هعذ نعه آيؽا قیع قبؿی ها ظايكتهايع .ؼقىل ضعا (و) هیفؽهایع قبؿی ايبیاء اقت  .ظؼ ؼوایتی ؼاوی اؾ ضقف نکىه هیکًع و
اهام کاؽن (ؿ) هیفؽهایًع تؽه بطىؼ  .ظؼ ؼوایتی آيؽا هىخب پیهگیؽی اؾ بىاقیؽ ظايكته ايع .ظؼ ازاظیث بطًىو ؼوی ؾیاظ ضىؼظو آو تؤکیع نعه  .هؽوی اقت فلی (ؿ)
ً
تؽه ؼا با يمک ظؼیا به فًىاو یک غػا هیطىؼظه  .ظؼ ؼوایاتی يیؿ اؾ کاطىی هعذ نعه و آيؽا عقام ايبیاء و (هتىاتؽا) گیاهی بههتی ظايكتهايع .ظؼ بؽضی ؼوایات بؽای آو
آثاؼی هقًىی هثل فالبت بطیؽی لائل نعه ايع .آيؽا بافث ؾیاظی فؽؾيع ،غکىؼ گهتى و ؾیبا نعو آو ظايكته ايع .ظؼ زعیثی آيؽا ظؼهاو قؽظؼظ ظايكته ايع .ظؼ بؽضی
ازاظیث اؾ آو به فًىاو ظؼهاو فمىهی (نفا) يام بؽظه نعه .اؾ فدایب که ظؼ زعیثی ؼقىل ضعا (و) ضىؼظو آو ؼا بافث اثؽ يکؽظو قسؽ ظايكتهايع .ناهی که اهؽوؾه
نایـ اقت به ؾفن ایًدايب يىفی کاقًی اقت  .هؽوی اقت که اهام کاؽن (ؿ) هیفؽهىظ ؾیاظ شاهی بطؽیع و بطىؼیع  .ظؼ ؼوایات ظیگؽی اهام کاؽن (ؿ) هیفؽهایع
اضباؼی ظؼ يهی ناهی ؼقیعه که هدقىل اقت و يانی اؾ ازممی هؽظم اقت که آيها ؼا لبىل هیکًًع

 .تزب :ظؼ ؼوایت اقت که بلغن ؼا اؾ هیاو هیبؽظ و کلیه ؼا

پاکكاؾی هیکًع .ریحاو :ؼوایت اقت که گیاه پیاهبؽاو اقت ،و ظؼهايی فمىهی اقت  .خزفه :ؼقىل ضعا (و) آيؽا هباؼک ظايكته و هىخب ؾیاظ فمل بؽنمؽظه  .ظؼ
بؽضی ؼوایات آيؽا ظؼهاو فمىهی ظايكته ايع .آویشى :ؼوایت اقت که بؽای هقعه بكیاؼ يافـ اقت  .ظؼ ؼوایتی هكت که ظوای اهیؽالمىهًیى (ؿ) بىظه اقت .کكی به
اهام کاؽن (ؿ) اؾ بلغن نکایت کؽظ زضؽت (ؿ) فؽهىظ يانتا آویهى بطىؼ  .ؼقىل ضعا (و) هیفؽهایًع آویهى و ؾيیاو و قیاه ظايه ؼا هطلىط کًیع که هاضن و ظوایی
يافـ اقت بؽای گىاؼل ،همچًیى بلغن ؼا هیبؽظ و هايـ لغىه هیگؽظظ.
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صیفیجات :کاهى :ؼوایت اقت فعیل زداهت اقت یقًی اگؽ اهکاو زداهت يبىظ بدایم کاهى بطىؼیع که ضىو ؼا تًفیه هیکًع و فؽوق ؼا باؾ هیکًع  .ظؼ ؼوایت
ظیگؽی هكت که ضىابآوؼ اقت .اطفًاج یا بزگ چغًذر :اهام ؼضا (ؿ) آيؽا هعذ کؽظه و گیاهی بههتی ظايكته وفؽهىظهايع اقتطىايها و فضالت ؼا هسکن هیکًع .
ظؼ زعیث اقت که فمل ؼا ؾیاظ هیکًع و ضىو ؼا تًىیه هیکًع  .کزفض :ؼقىل ضعا (و) آيؽا عقام الیاـ و یكـ و یىنـ ظاوقته و فؽهىظه فمل ؼا ؾیاظ هیکًع و بافث
زافؾه اقت .ظؼ ؼوایتی اقت که يفای للب هیآوؼظ .کلن :ؼوایت اقت که ؼقىل ضعا (و) کلن ظوقت ظانت .قارچ اؾ گیاهاو بههتی ظايكته نعه اقت .هىیج:
اهام کاؽن (ؿ) فؽهىظ بؽای کلیه يافـ اقت  .ظؼ ؼوایتی اقت که لىام آلت ؼا ؾیاظ هیکًع و هفافع بؽ خماؿ اقت  .ظؼ ؼوایت اقت که ضام و پطتۀ آو هؽ ظو يافـ ايع .ظؼ
ؼوایتی اقت که آؼاهبطم گىاؼل اقت و اؾ بىاقیؽ خلىگیؽی هیکًع  .خیار :ؼقىل ضعا (و) هیفؽهىظه اؾ ته ضیاؼ نؽوؿ به ضىؼظو آو کًیع که بؽکت ظؼ آيداقت .
ؼوایت اقت که ضیاؼ ؼا با يمک بطىؼیع یا ؼعب .ظؼ ؼوایتی اقت که هؽ ؼوؾ ضىؼظو آو هايـ قؽهاضىؼظگی ظؼ تابكتاو اقت .شلغن :هؽوی اقت که ضىاو آو اؾ اقؽاؼ
اقت اؾ يااهل بپىنايیع  .هؽوی اقت که ؼگ خػام ؼا هیطهکايع  .بؽ ؾیاظ ضىؼظو آو ظؼ فًلم قفاؼل بكیاؼ لظه  .بادهجاو :ظؼ ؼوایتی هكت که بهتؽیى ضىؼل
اقت .هؽوی اقت که اولیى يیفی اقت که ایماو آوؼظ  .اهام قداظ (ؿ) فؽهىظ بؽای هؽچیؿی يافـ اقت .ؼوایت اقت که هقعل المؿاج اقت یقًی هؿاج قؽظ ؼا گؽم و
گؽم ؼا قؽظ هیکًع .فدیب اقت که ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه هؽکف با ایى باوؼ آو ؼا بطىؼظ که ظؼظ اقت بؽایم ظؼظ اقت اها آيؽا با ایى ّيیت بطىؼیع که نفاء اقت تا
بؽایتاو نفا بانع  .اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ ظؼهاو قىظاقت  .ؼوایت اقت که ظؼهاو قفتی و تًلب فؽوق اقت  .ؼوایت اقت که هًی ؼا ؾیاظ هیکًع  .ؼوایت اقت که
اهاو اؾ بؽو اقت  .ؼوایت اقت که هن آب پؿ آو و هن قؽش نع ۀ آو ظؼ ؼوك ؾیتىو يافـ اقت  .ؼوایت اقت که زکمت هیاوؼظ  .کذو حلىایی :ؼوایت اقت که عقام
فیكی بىظه .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ که هىخب فمل اقت  .هقؽوف اقت که به هىخب ظاقتاو یىيف ،غضب ؼا ههاؼ هیکًع  .ؼقىل ضعا (و) به کعو زلىایی فاللۀ
ؾیاظی ظانت .پیاس :ایى ضىاو ظ ؼ ؼوایات به پیاؾ يكبت ظاظه نعه  :ضقف فمىهی بعو ؼا اؾ بیى هیبؽظ ،ظؼظ هفايل ؼا ههاؼ هیکًع ،لعؼت خًكی ؼا هیافؿایع ،بلغن ؼا
اگ يپطته ال ؼا
هیبؽظ ...،ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه واؼظ هؽ قؽؾهیًی نعیع اؾ پیاؾ آيدا بطىؼیع تا اؾ اهؽاٌ آيدا ظؼ اهاو بانیع  .اهام ياظق (ؿ) ظؼ زعیثی هیفؽهایع ؼ
ضىؼظیع هكدع يؽویع تا بىی آو ظیگؽاو ؼا اغیت يکًع  .طیز :ظؼ ؼوایات بكیاؼی آيؽا ظؼهاو فمىهی ظايكته و به ضىؼظو گاه گاه آو (ظؼ زعیثی ال الل یکباؼ ظؼ هفته )
تؤکیع کؽظهايع .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه هؽکه قیؽ ضىؼظ به هكدع يیایع .اهام کاؽن (ؿ) فؽهىظه آيؽا با قؽکه تؽنی کًیع.
هیىهها :ؼقىل ضعا (و) هیىهها ؼا هماو هیىههای بههتی ظايكته که ايعکی تغییؽ ظؼ آيها ؼش ظاظه و به آیۀ نؽیفۀ  25قىؼۀ بمؽه اقتًاظ کؽظهايع که هؽهیىهای بؽای
اهل بههت هیاوؼيع آيها هیگىیًع ظؼ ظيیا هثل ایى وخىظ ظانت  .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه ظؼ البال هیىهها به آيها البال کًیع که ّ
هًر ذ بعو اقت و بؽعؽف کًًعۀ
زؿو و ظؼ فًل اظباؼ آيها آيها ؼا واگػاؼیع که بافث ظؼظايع  .یقًی هیىه ؼا ظؼ فًل ضىظل بطىؼیع  .ؼوایت اقت که هیىه ها ؼا لبل اؾ ضىؼظو ضىب بهىییع  .ؼوایت اقت
که اهام ياظق (ؿ) اؾ پىقت کًعو هیىه ها زػؼ هیکؽظ و تا هیتىايكت آيها ؼا پىقت هیطىؼظ گىیا اکثؽ فایعۀ هیىه ظؼ پىقت آو اقت  .ؼوایت اقت که ؼقىل ضعا (و)
هیىهها ؼا يطكت هیبىییع و هیبىقیع قپف تًاول هیفؽهىظ  .ؼقىل ضعا (و) هیفؽهىظ بطًىو هًگام ضىؼظو هیىه بكن الله بگىییع تا ضؽؼی هتىخه نما يهىظ .
ؼقىل ضع (و) هیفؽهىظ هیوه ؼا یکی یکی بطىؼیع  .ؼوایت اقت که اهام ياظق ظیع عفلی ظؼ ضايه ال گاؾی به قیبی ؾظه و بمیه ؼا ظوؼ ايعاضته پف ياؼازت نعه
فؽهىظ اگؽ گؽقًه يیكتیع ضیلی اؾ هؽظم گؽقًه ايع به آيها بؽقايیع  .ايار :هیچ هیىهای هايًع اياؼ هعذ يهعه و آثاؼ و غؽائب هقًىی به آو يكبت ظاظه يهعه .ظؼ ؼوایتی
اياؼ اؾ ُحم ِّولىهات زیات هئهى ظايكته نعه  .ظؼ اضباؼ بكیاؼی هكت که اياؼ للب ؼا يىؼايی هیکًع  .ظؼ ؼوایاتی هكت که فالج وقىقه اقت  .ظؼ زعیثی هكت که نیغاو
ّ
يىؼايیت يًیب
آظهی هعتی اؾ او بگؽیؿظ  .اؾ فلی (ؿ) ؼوایت اقت که زتی یک ظايۀ اياؼ يفف ؼا يىؼايی هیکًع  .ظؼ بؽضی ا زاظیث هكت که یک اياؼ کاهل تا چهل ؼوؾ

مإهى هیکًع .بطًىو بؽ ضىؼظو آو ظؼ نب و ؼوؾ خمقه تؤکیع نعه تا الالل هفته ای یکباؼ ضىؼظه نىظ  .ؼوایات ظؼ نؽیک يکؽظو کكی ظؼ اياؼ و به تًهایی ضىؼظو
یک اياؼ ؾیاظ اقت  .هؽوی اقت ظؼ هؽ اياؼی یک (و ظؼ بؽضی ؼوایات  :چًع) ظايۀ بههتی اقت زؽیى بانیع همۀ ظايه های آيؽا بطىؼیع ؼوایت اقت که کافؽ و هًافك
هقمىال به ضىؼظو آو هىفك يمیهىيع .تىيیه نعه اياؼ ؼا با هكتهها و پیهال بطىؼيع .طیب :ظؼ ؼوایات به فًىاو فالج فمىهی(نفا) هقؽفی نعه اقت .آيؽا اؾ بههت
ظايكتهايع .اهام ياظق (ؿ) هیفؽهایع اگؽ هؽظم هیعايكتًع که چه ظؼ قیب اقت هؽیضهای ضىظ ؼا خؿ به آو هعاوا يمیکؽظيع  .ؼقىل ضعا (و) بؽ ضىؼظو آو يانتا
تؤکیع فؽهىظهايع .ظؼ بؽضی ؼوایات یک قیب ظؼ ؼوؾ تىيیه نعه اقت .ؼوایتی اؾ ؼقىل ضعا (و) اقت که نفا ظؼ ظو چیؿ اقت یکی يانتا ضىؼظو قیب و ظیگؽ نكتى
قؽ با آب قؽظ  .به :هیىۀ ايبیاء ظايكته نعه  .ؼقىل ضعا (و) بكیاؼ به آو فالله ظانته لػا به ایهاو به هعیه هیعاظه ايع .ؼوایت اقت ؼایسۀ ايبیاء ؼایسۀ به اقت .
ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه به للب ؼا لىی هیکًع  .ظؼ ؼوایت ظیگؽی آو ؼا زیات فىاظ ظايكته ايع که ههطًا فایعه ای هقًىی اـت  .ظؼ ؼوایتی ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه
ؽلمت و کؽبت قیًه ؼا بؽعؽف هیكاؾظ  .اهام ياظق (ؿ) هیفؽهایع هىخب ؼفـ زؿو اقت  .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظه غهى ؼا تیؿ هیکًع  .ؼوایت اقت که فمل ؼا ؾیاظ
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هیکًع .هعام ضىؼظو آو هىخب زکمت ظايكته نعه  .اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ ظؼ به ضايیتی اقت که ظؼ چیؿی يیكت  :خبىو ؼا نداؿ هیکًع  .ؼقىل ضعا (و)
فؽهىظه بطیل ؼا کؽین هیکًع .ؼوایتی هكت که ّ
هؽوت هیاوؼظ .ؼوایت اقت که هىخب بچۀ ؾیباقت .ؼوایت اقت که ّلىت هؽظی ؼا فؿوو هیکًع .ظؼ ؼوایاتی بؽای بیًایی
هن يافـ ظايكته نعه  .ظؼ بؽضی اضباؼ هكت که اگؽ کكی ؼا به هعیه ظهیع یا بطىؼايیع هیاو نما هسبت فؿويی گیؽظ  .بؽ يانتا ضىؼظو آو به همؽاه ظايه هایم ؼوایتی
هكت .گالبی :ظؼ بؽضی اضباؼ ضىاو گالبی و به یکی ظايكته نعه ايع .ؼوایت اقت که ظل ؼا ؾيعه هیکًع  .ظؼ ؼوایت اقت که هىخب باؾ نعو فؽوق للب اقت .
تىيیه نعه گالبی ؼا پف اؾ غػا بطىؼیع  .ايگىر :ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ ايگىؼ با اياؼ و ضؽها اؾ عیًت آ ظم ضلك نعه ايع .گىین یقًی يؿظیک تؽیى يفات ؼا به ايكاو
ظاؼيع .فلی (ؿ) ؼا ؾیاظ هیعیعيع که ياو و ايگىؼ هیطىؼظ  .ههمتؽیى فایعۀ ايگىؼ که ظؼ ؼوایات آهعه ؼفـ ّ
هن و غن اقت  .یقًی افكؽظگی ؼا ظؼهاو هیکًع  .ؼوایت اقت که
يىذ پف اؾ غؽق لىهم هسؿوو نع به او وزی نع که ايگىؼ قیاه بطىؼ  .کهمم يیؿ هماو ضايیت ايگىؼ ؼا ظاؼظ هن ؼعىبت و هن قىظا و هن يفؽا ؼا ظؼ بعو اؾ بیى
هیبؽظ و ضىل ضلمی هیاوؼظ  .ايجیز :ؼوایت اقت که بىی بع ظهاو ؼا اؾ بیى هیبؽظ  .اقتطىايها ؼا هسکن هیکًع  .ؼگها ؼا يؽ م هیکًع بافث آؼاهم گىاؼل اقت ضع
بىاقیؽ اقت .ضع يمؽـ اقت .لعؼت خًكی ؼا فؿوو هیکًع و بطًىو هیل خًكی ؼا هیافؿایع .للب ؼا ؼلیك هیکًع .ظؼ ؼوایتی اؾ آو به فًىاو ظوای فمىهی يام بؽظه
و .آلىها :اهام بالؽ (ؿ) فؽهىظ آلى ُحم ّؼة(يفؽا و
نعه اقت .هزکبات(اتزج) :ؼوایت اقت که يماط آوؼ ايع و فمل ؼا فؿوو هیکىوظ  .تىيیه نعه پف اؾ غػا ضىؼظه نى ظ
قىظا) ؼا بؽعؽف هیكاؾظ  .ؼوایت اقت که زؽاؼت و ظم ؼا فؽوهیًهايع  .ؼوایت اقت که هفايل ؼا يؽم هیکًع  .ؼوایت اقت که آلىی کهًه (ضهک نعه ) بطىؼیع که يفـ
ؾیاظ آلىی تاؾه هىخب قؽظی و ظؼظ هفايل اقت  .خزبشه و طالبی و هًذوايه  :ؼوایت اقت که اؾ بههت آهعه ايع و اؾ آب کىثؽايع .
ؼقايع و ضؽؼل گؽفته نعه ؾیؽا ِل
ؼوایت اقت که کلیه ؼا پاک کًًع  .ؼوایت اقت که ؼقىل ضعا (و) آيها ؼا با ياو به فًىاو یک غػا هیطىؼظ  .ؼوایت اقت که هًی ؼا هیافؿایًع  .بطًىو ضؽبؿه ظوای
فمىهی ظايكته نعه  .ظؼ ؼوایتی ضىؼظو آو فباظت هسكىب نعه اقت  .ؼقىل ضعا (و) ظؼ يهكتهایی که با ايساب ظانت با آو اؾ ايساب پػیؽایی هیکؽظ  .هىس:
ظؼ ؼوایاتی هكت که هیىۀ پػیؽایی ظؼ هًؿل اهل بیت (ؿ) بىظه.سیتىو :ضىؼظو ؾیتىو ويیت آظم ابىالبهؽ به فؽؾيعايم بىظه  .ؾیتىو لعؼت هیعهع  .گزدو :فلی (ؿ)
فؽهىظ ضىؼظيم ظؼ ایام قؽظ هىخب هسافؾت اقت .خزها :اهام ؼضا (ؿ) فؽهىظ نیقیاو ها بكیاؼ ضؽها هیطىؼيع و ظنمًاو ها هكکؽ؛ چىو عیًت ایًها اؾ ایى اقت و
آيها اؾ آو  .لػا بایع زؽو هئهى به ضؽها هايًع زؽو اهل ضمؽ به هكکؽ بانع  .اهام ياظق (ؿ) فؽهىظ نیؽیًی ؼقىل ضعا (و) ضؽها بىظ و بؽای نیؽیًی ظیگؽی
ضىظ ؼا به تقب يمیايعاضت  .ؼوایت اقت ظؼ قفؽه اؾ ياو و ضؽها آغاؾ کًیع  .ؼوایت اقت با ضؽها افغاؼ کًیع  .ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ ضايه ضىیم ؼا هیچ گاه اؾ ضؽها
ضالی يگػاؼیع .ظؼ ؼوایتی فدیب ضؽها هايـ تؤثیؽ قسؽ ظايكته نعه.
ً
ػظل :ؼقىل ضعا (و) ظائما هیًىنیع و اؾ ؼظ کؽظو آو يهی کؽظهايع .فكل نفاء فمىهی اقت و چًايچه ؼقىل ضعا (و) فؽهىظ هىخب فؽذ هیگؽظظ .هؽوی اقت
ّ
بلغن ؼا هیبؽظ ،زافؾه ؼا ؾیاظ هیکًع ،و هقعل المؿاج اقت  .به هؽ ؼوؾ ضىؼظيم و لؽائت آیۀ هؽبىط به آو زیى ضىؼظو تىيیه نعه  .به ضىؼظو فكل با نیؽ ظؼ ؼوایتی
تىيیه نعه اقت.
يیشکز :يیهکؽ ظؼ فهع ائمه هعی (ؿ) به هًؿلۀ ظؼهاو بىظه که با ؼیطتى کمی اؾ آو ظؼ آب قؽظ بعاو اقتهفا هیکؽظيع  .ظؼ ؼوایات بؽ ضىؼظو آو و يیؿ ضىؼظو و
ضىؼايعو نیؽیًی(السلىی) اها به همعاؼ کن تؤکیع نعه اقت.
يمک :ؼقىل ضعا (و) يمک ؼا هًلر عقام هیعايكتهايع و اؾ آو به فًىاو ظؼهاو فمىهی يام بؽظهايع که ظائن بایع ضىؼظه نىظ اها ايعک.
آب :بؽضالف عب قًتی ظؼ ؼوایات بؽضىؼظو آب قؽظ و يافی تؤکیع نعه و لػت بؽظو ظؼ يىنیعو آو ؼا قتىظه ايع .ؼوایت اقت که آب ؼا بمکیع و يبلقیع که به کبع
آقیب هیؽقايع .ظؼ ؼوایات بؽ ؾیاظ يىنیعو کلی آب تؤکیع نعه و زتی آب يىنیعو پف اؾ غػا ياظؼقت نمؽظه يهعه  .زتی ؼوایت نعه بؽای لػت آب بًىنیع که ایى
ّ
قىت ؼقىل ضعا بىظ  .ؼوایت اقت اگؽ غػا ی چؽب ضىؼظیع پف اؾ آو کن آب بًىنیع  .يیؿ ؼقىل ضعا (و) ولتی گىنت هیطىؼظ ظؼ يىنیعو آ ب قؽفت به ضؽج
يمیعاظ .ؼوایت اقت که آب ؼا به قه يفف بًىنیع و لبلم بكن الله بگىییع  .يین ضىؼظۀ آب مإهى نفا ظايكته نعه  .غیؽ اؾ آب  ،بؽ يىنیعو نیؽ بطًىو با فكل و
يبیػ پیم اؾ تطمیؽ و آب ايگىؼ و قکًدبیى (اؾ نکؽ یا فكل با قؽکه و يقًاء) و آب اياؼ و تىت و قیب و به و يیؿ گالب قفاؼل نعه.
جؾ ایًها غکؽی اؾ کًعؼ و لىبیا و هال و نًبلیله و چغًعؼ و قًا و ّ
فًاب هن ظؼ ؼوایات هكت و اخماال هعذ نعهايع.
ًا
خالصتا بؽای تسًیل اهىؼ ؾیؽ عبك آيچه اؾ ؼوایات اقتًباط هیهىظ ضىؼاکیهای ؾیؽ يافـ اقت:
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قذرت و ّو
قىت :گىنت ،ياو ،زؽیؽۀ یا قىپ ،نیؽ ،پیاؾ ،ؾیتىو،

تقىیت قىای جًظی و تًاطل  :تطن هؽك ،گىنت  ،پیاؾ ،کاقًی ،اياؼ،

ػقل :گىنت ،قؽکه ،ضؽفه ،اقفًاج ،کؽفف ،اتؽج،

به ،ايدیؽ(افؿایم هیل) ،ضؽبؿه ،هىیح(افؿایم يقىػ)،

حکمت :کعو ،باظهداو،
ّو
يىرايیت :اياؼ ،به ،گالبی ،کؽفف ،ؾیتىو و ؼوغى آو ،خى ،ضؽها و نیؽ،

هاضن :قیاهظايه ،آویهى ،ؾيیاو ،هىیح ،اياؼ ،ايدیؽ،
دافغ دم :کاهى ،اقفًاج ،قیب ،آلى،
دافغ طىدا و صفزا :باظهداو ،آلى،

ايگىؼ ،ايدیؽ ،فعـ ،فكل،
ّو
ت :به
هحب
ّو
ررت قلب :فعـ ،ايدیؽ،

اطتحکام اطتخى او و تقىیت ػضالت  :پًیؽ و گؽظو ،يطىظ ،بالال،

حافظه :فكل ،کؽفف ،هىیؿ،

تؽب ،اقفًاج ،پیاؾ ،ايدیؽ ،قًدع،

رفغ وطىطه :اياؼ،

يزم کزدو هفاصل :آلى،

حلن :بؽيح،

هفیذ بزای کلیه :تؽب ،هىیح ،هًعوايه و ضؽبؿه و عالبی،

اطتجابت :پًیؽ و گؽظو،

خىيظاسی :گىنت ،بالال،

آراهش :پًیؽ ،کاهى ،هىیح،

حظى خلق :گىنت ،کهمم،

پیشگیزی اس طزهاخىردگی :تابكتاو ضیاؼ ؾهكتاو فكل،

ههار غضب :بلعؼچیى ،کعو،

رفغ حشو و ایجاد يشاط :به ،اياؼ ،ايگىؼ ،اتؽج ،فكل ،قؽکه،

شجاع کزدو :به،

تؼذیل هشاج :فكل ،خى ،باظهداو

کزین کزدو :به،

درهاو بىاطیز :هىیح ،ايدیؽ ،بؽيح،

هفیذ بزای چشن :به،

طؼام ايبیاء :نیؽ ،خى ،بؽيح ،گىنت ،ؼوغى ؾیتىو ،ايگىؼ ،قؽکه ،فعـ،

تقىیت قلب :به،

تؽه ،کؽفف ،نلغن ،کعو ،اياؼ ،به،

سباو باس کزدو بچه :اياؼ،

درهاو ػمىهی (شفاء) :فكل ،نیؽ گاو ،کؽه و ؼوغى زیىايی ،خى،

الغز شذو :هاهی ،تطن هؽك ،پًیؽ و گؽظو،

فعـ ،بؽيح ،کاقًی ،ؼیساو ،ضؽفه ،باظهداو ،پیاؾ ،قیؽ ،قیب ،ضؽبؿه،

اس هیاو رفتى شهىت سيا :قؽکه

يمک،

کمز درد :يطىظ

درهاو تصلب و ايظذاد ػزور :کاهى ،باظهداو ،گالبی ،به ،ايدیؽ،

ضؼف اػصاب و لغىه :آویهى و ؾيیاو و قیاه ظايه

دافغ بلغن :آویهى ،تؽب ،قیاهظايه ،ؾيیاو ،پیاؾ ،کهمم ،فكل،
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