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  مقدمه
 كه با اهداف پيـشگيري، درمـان و زيـور           ،ت كه بر گرفته از مواد موافق با ساختار خلقتي چشم اس           ست  طبيعي  اي سرمه ماده 

  .مورد استفاده قرار مي گيرد )مردان و زنان(چشم و صحت بدن 
  

از جمله اين خواص مي توان به موارد پيشگيري . مختلفي هستند و خواص مختلفي را شامل مي شوندسرمه ها داراي ساختار 
 آب  زش چشم، بسته شـدن مجـراي اشـكي، كيـست پلـك،             كور رنگي، خارش و سو      شب كوري،  :و درمان بيماري هايي مانند    

مرواريد، آب سياه، اشك ريزي بيش از حد، درد چشم، ضعف چشم، قوز قرنيه، آستيگماتيسم، افتادگي پلك، كم پشتي مژه و                     
 ت، كم نور بودن صورت، ضعف و خستگي در عبادات و مراقبا     بدبويي و پوسيدگي دهان و دندان     موي ابرو و سر، بد بويي بدن،        

  .اشاره كرد...  و، خواب سنگين و كم انرژي بلغم سر و چشم ها،،و اعمال روزانه
  

اين مواد بـا    .  شده باشند  ظ و يا دوده هاي سمي و كربن تغلي         ي اشباع   سوخته و غير سوخته    سرمه ها نبايد داراي مواد روغني     
از . ايي و آسيب هاي مختلفـي مـي شـوند   ايجاد انسداد در مجاري و منافذ چشم باعث خشكي، تيرگي بصر، ضعف چشم و بين             

سرمه هايي كـه از  . اشاره كرد...) سرمه ي هفت مغز و(اين جمله مي توان به سرمه هايي كه از دوده ي دانه هاي روغني مثل   
حـال آنكـه   . مضر و آسيب زننده هستند و از سوزاندن مواد تهيـه مـي شـوند     سمي،  بسيار  فرايند دوده گيري بدست مي آيند       

 از مواد طبيعي بدون سوزاندن ،اي با كيفيت و درمان كننده و زيور كننده ي ارائه شده توسط معصومين عليهم السالمسرمه ه
باشد كه از كيفيت و سـالمت   د سرمه ي اثمد و كافوري مي    راز جمله ي اين موا    . و بدون آسيب هاي مختلف تشكيل شده اند       

توجه داشته باشيد  . و درمان بسياري از بيماري هاي چشم را فراهم مي آورندبسيار بااليي برخوردار بوده و موجبات پيشگيري
  .تغليظ  شده مي باشند  سوخته، اشباع وكه اين سرمه ها از دوده تشكيل نشده اند و فاقد چربي هاي

اسب بـا  متن(همچون ساير اشخاص نفع جسته و مقيد شده به سرمه هاي اسالمي، كساني كه به مدت يك سال به طور منظم    
  ! از اين سرمه ها استفاده كنند، حتما نتايج حيرت آور آنها را مشاهده خواهند كرد و ديگر آنها را رها نخواهند كرد) فرمول

  .در ادامه با هر كدام از اين سرمه ها بيشتر آشنا خواهيم شد
  

 ، سرمه هـاي اصـلي و مفيـد        وضوعيماين مكتوب برگرفته از كتاب دو جلدي عود و عطر آسماني مي باشد؛ و با هدف معرفي                  
  .اميدوارم كه مورد استفاده ي شما عزيزان واقع گردد. تبيين و منتشر شده است

  
  
  

  با احترام                                                                                                          
 ايمان آسماني                                                                                                                    
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  سرمه اثمد

 كه عمومـا    ست از مواد معدني     گونه اي  ، مي گويند   اثمد  يا سرمه سنگ   كه در فارسي به آن سرمه اثمد      " كُهل اَالثْمد "
البته بايـد   . ، با قيمت بااليي به فروش مي رسد        سنگ طق دور و فقير از آن     از نظر جهاني كمياب است و تقريبا در منا        

كه در اين مكتـوب آنهـا را معرفـي          (  سرمه سنگ با سرمه سنگ اثمد دو چيز متفاوت هستند           بصورت تخصصي  دانست كه 
 بـوده  )  گرافيتتقريبا شبيه به مغز مداد يا   (داراي جالي سياه و خاكستري      سرمه سنگ   بايد بيان كرد كه     . )خواهم كرد 

 بـا  ، كه روش فرآوري آن انـدكي      از آن به عنوان سرمه استفاده مي شود       نيز يافت مي شود و      ...) اصفهان و (و در ايران    
با اين حال سنگ اثمـد بـه صـورت طبيعـي در كـوه هـاي مكـه و مدينـه و منطقـه اي از                 .  متفاوت است  سنگ اثمد 

 . يافت مي شـود     ايالم و كرمانشاه در ايران     اصفهان، ين استان هاي   و همچن  شهرت دارد " اصفهان"هندوستان كه با نام     
 اما اين مناطق به عنوان منابع اصـلي محـسوب نمـي    ،البته در مناطق ديگر جهان نيز به صورت جزئي يافت مي شود   

ست و بعضا با تركيبات ديگري يافت مي شود؛ كه همـين مـسئله   ييافتن اين سنگ به صورت خالص كار مشكل    . شوند
). تغييرات طيف رنگ و نوع رسوب و سـختي        (اعث مي شود كه به صورت هاي مختلفي در طبيعت يافت شوند مثل              ب

ايـن سـنگ گاهـا بـا تركيبـات قـوي تـا        . است )  سولفيد آرسنيك (As اما تقريبا در اكثر موارد داراي عنصر آرسنيك  
 ، كلسيوم Bi  بيسموت ،Pb سرب ، Zn ، روي Mn ز، منگن Mg ، منيزيوم Cu ، مس S ، گوگرد Ag ، نقره Fe ضعيفي از آهن  

Caو نيكون  Niز مقادير  رسوب مي كند و اين مقادير در نمونه هاي مختلف بعضا موجود و يا گاها ناموجود هستندو د ،
  . متفاوت خواهد بود،موجود بر حسب شرايط منطقه و رسوبات حاضر در بستر شكل گيري

  
 در جدول تناوبي عناصر Sb و نماد عنصري ANTIMONY با نام علمي آنتيمن يا آنتيماني اين سنگ يا به عبارتي نيمه فلز

  .معرفي و شناخته مي شود
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  : از اثمد و سنگ سرمه را مشاهده مي كنيد هاييدر تصاوير زير نمونه
  

  )خالص (سنگ اثْمد 
تصوير مقابل نمونه ي خالصي از اثمد يـا آنتيمـاني مـي             

ــق   ــه متعل ــه ي اصــفهان در  باشــد؛ ك ــه منطق ــشور ب ك
  .هندوستان است

همانطور كه مشاهده مي شـود از براقيـت فلـزي بـااليي             
برخوردار است و بيشتر شبيه به فلز نقره و يا آلومينيـوم            

و  البته نمونه هاي متفاوتي از اثمد در هندوسـتان            .است
  .مي شوديافت و ساير نقاط جهان  گاها مكه و مدينه

  Sbفرمول عنصري 
  ANTIMONYام علمي ن

  
  )ناخالص (سنگ اثمد

تصوير مقابل نمونه اي ناخالص از سنگ اثمد موجـود در           
،  مكـه، مدينـه    اين سنگ در منـاطقي چـون      . ايران است 

 )... كرمانـشاه و     ،ايـالم  ،اصـفهان (ايـران   هند، پاكـستان،    
همانطور كه مـشاهده مـي شـود بخـاطر           .يافت مي شود  

گي تيره و نـسبتا خاكـستري       وجود عناصر ديگر داراي رن    
    .مي باشد

  )مناسب درمان (سنگ سرمه
 سـنگ سـرمه ي اصـفهان در         تصوير مقابل نمونـه اي از     

  .ايران است؛ كه از جمله عناصر موجود در آن آهن است
همانطور كه مشاهده مـي شـود سـاختاري اليـه اليـه و              

  . است يا همان گرافيت دارد و همرنگ مغز مدادشكننده
 از خـود بجـاي      روشـن  رنگ خاكستري ستفاده  در زمان ا  
    .، و خواص درماني داردمي گذارد

  )خالصنا(سنگ اثمد 
تصوير مقابل نمونه اي ناخالص از سنگ اثمد است كه از           

يـا  (كروم، تنگستن، منگنز، آنتيمـاني      : تركيباتي همچون 
  .، بيسموت و سرب تشكل شده است)اِثمد

رنگـي تيـره بـوده    راي ااين سنگ همچون سنگ سرمه د     
  .ولي براقيت سنگ سرمه در نمونه ي قبل را ندارد

همانطور كه مشاهده مي شود اين نمونه هم بـه صـورت            
  .اليه اليه رسوب كرده است

  

www.takbook.com



 سرمه هاي آسماني

۵ 

  
و طبـق   .  نمونـه ي متفـاوت اسـت       ۱۶سنگ اثمد كه به صورت سولفيد مورد استفاده قرار مي گيـرد داراي بـيش از                 

ف از جمله دپارتمان داروسازي دانشگاه پادشاه عبدالعزيز در عربستان سعودي و ارائه ي              تحقيقات دانشگاه هاي مختل   
  : علمي با عنوان ي تحليلمقاله

KOHL AL-ETHMED  
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY, JEDDAH, SAUDI ARABIA   
JKAU: Med. Sci., Vol. 15 No. 4, pp: 59-67 (2008 A.D. / 1429 A.H.)  

  
براي چشم بسيار مفيـد  صلوات اهللا عليه و آله سرمه ي اثمد معرفي شده توسط حضرت رسول اكرم اعالم داشتند كه    

بوده و شامل مواد معدني مفيدي براي پرده ي اشك است و اين آنزيم ها براي مبارزه با ميكرو اُرگانيسم هـاي معلـق     
صر در رشد مو و مبارزه بـا ميكـروب هـا    و تحقيقات براي مشخص كردن مقدار تاثير اين عن      . در هوا بسيار مفيد است    

  .ادامه دارد
 كه همان سنگ اثمـد خـالص اصـفهان          صلوات اهللا عليه و آله     نمونه ي توصيه شده ي آن توسط حضرت رسول اكرم         

  .مي باشد فاقد عنصر سرب بوده و بسيار مفيد و قابل توجه است) هندوستان(
  

.  از بين بردن و خارج ساختن مواد غير الزم در آن شده استالبته روش هاي فرآوري اين سنگ نيز كمك بسزايي در      
  .در ادامه به برخي از آن اشاره خواهم كرد

 داشته باشيد كه هر نوع سنگي كه رنگ سياه يا خاكستري داشته باشد را نمي تـوان بـه عنـوان سـرمه مـورد                          توجه
گ سرمه فرآوري هاي مخصوص به خود را طلب و بايد توجه داشت كه هر نمونه از سنگ اثمد و سن. استفاده قرار داد

  .ياري جوييد در صورت يافتن چنين سنگ هايي براي شناسايي آن حتما از متخصصين .مي كنند
 ي ديگر اينكه امروزه سرمه هايي با نام اثمد در بازار جهاني موجود است كه اصل نيست، از نـشانه هـاي اثمـد                         نکته

 ؛ بازتابي اكليل مانند از خـود نـشان مـي دهنـد    ، دارد و ذرات آن به زير نوراصل اين است كه رنگي تقريبا خاكستري      
 و در نهايت زمـاني      ، از قيمتي نسبتا باالتر از ديگر سرمه ها برخوردار هستند          همچنين توسط آهنربا جذب نمي شوند     

وارد تـشخيص  ايـن روش هـا مـ   . ( و ماندگار از خود بجاي مـي گـذارد     كه بر روي پوست كشيده مي شوند ردي سياه        
  .)عمومي محسوب مي شوند

  
  )تمام گونه ها (:فرآوري عمومی سنگ اثمد

براي از بين بردن تاثيرات آزاردهنده ي مواد مـازاد موجـود در             
اوتي  مي توان از روش هاي متف)مثل خارش جزئي (سنگ اثمد

  :م پرداختي خواه برخي از آنها بهاستفاده كرد كه در ذيل
  

 شـسته و بـه تكـه        از هرگونه آلودگي   د را سنگ اثم : روش اول 
 ريخته و به روي ) يا ظروف غير فلزي و پالستيكي (هاي كوچكي تقسيم كنيد، سپس آنها را در ظرفي از جنس چيني

هر سه روز يك بار آب آن را تعويض كرده و . آن مقداري آب ريخته، به حدي كه آنها به طور كامل در آب غرق شوند    
 سـنگي بـه خـوبي       ن آنهـا را در يـك هـاو        ،پس از گذشت اين مدت زمان     . وز پياپي تكرار كنيد   اين عمل را تا چهل ر     

  .در نهايت مورد استفاده قرار دهيد. كوبيده و سپس آسياب كنيد به قدري كه ذرات آن به گَرد تبديل شود
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فـي از جـنس      شسته و به تكه هاي كوچكي تقسيم كنيد، سـپس در ظر            از هرگونه آلودگي   سنگ اثمد را  : روش دوم 
، و  دن تا كامال در آب غرق شو       ريخته و به روي آن مقداري آب جوش ريخته         ) يا ظروف غير فلزي و پالستيكي     (چيني

اين عمل را تا بيست روز ادامه دهيد و در نهايـت آن را در هـاون                 . آن را تعويض كنيد   ) جوش(هر سه روز يك بار آب     
  .در نهايت مورد استفاده قرار دهيد. شودكوبيده و آسياب كرده تا ذرات آن به گرد تبديل 

  
 شسته و به تكه هاي كوچكي تقسيم كنيد، سپس در ظرفـي از جـنس                از هرگونه آلودگي    سنگ اثمد را   :روش سوم 

، و   تا كامال در آب غرق شـود        ريخته و به روي آن مقداري آب جوش ريخته         ) يا ظروف غير فلزي و پالستيكي     (چيني
اين عمل را تا ده روز ادامه دهيد و در نهايت آن را در هاون كوبيده و                 . را تعويض كنيد  آن  ) جوش(هر روز يك بار آب    

  .در نهايت مورد استفاده قرار دهيد. آسياب كرده تا ذرات آن به گرد تبديل شود
  

 شسته و به تكه هاي كـوچكي تقـسيم كنيـد، سـپس در ظرفـي از                  از هرگونه آلودگي    سنگ اثمد را   : :روش چهارم 
 به قدري  از قبل جوشيده بريزيد شير گاو ريخته و به روي آن مقداري) يا ظروف غير فلزي و پالستيكي(جنس چيني
 سـاعت رهـا كنيـد، سـپس شـير را      ۲۴ و اين تركيب را به مـدت   سانتي متر روي سنگ ها را بپوشاند ۵كه تا ارتفاع    

به ) در ازاي هر ليتر آب( نمك اندراني  و سنگ ها را بشوييد، مقداري آب را به درون ظرف ريخته و يك مشت               ريخته
سپس سنگ ها را اضافه كنيد و به مدت سه شبانه روز . آن بيافزاييد و خوب مخلوط كنيد تا نمك ها كامال حل شوند

پس از آن به مدت پنج روز سنگ ها   . و هر روز آب و نمك را تعويض و تازه كنيد          . درون آب و نمك اندراني رها كنيد      
در نهايت آن را در هاون كوبيده و آسياب كرده تـا ذرات             . قرار داده و هر روز آب آن را تعويض كنيد         را در آب خالص     

  .در نهايت مورد استفاده قرار دهيد. آن به گرد تبديل شود
  

 شسته و به تكه هاي كوچكي تقسيم كنيد، سپس در ظرفي از جـنس               از هرگونه آلودگي    سنگ اثمد را   :روش پنجم 
ريختـه و بـه   ) به روش قبل( ريخته و به روي آن مقداري آب و نمك اندراني  ) فلزي و پالستيكي   يا ظروف غير  (چيني

در نهايت آن را در هاون كوبيـده و آسـياب كـرده تـا     . و محلول را هر روز تعويض و تازه كنيد. مدت ده روز رها كنيد  
  .در نهايت مورد استفاده قرار دهيد. ذرات آن به گرد تبديل شود

  
 

ود كه در روز آخر قبل از كوبيدن سنگ هـا، بايـد             توجه ش 
اجازه دهيد كه سنگ ها كـامال خـشك شـوند تـا آسـياب               

  .كردن آنها راحت تر صورت پذيرد
  
  

پس از آسياب سنگ، حتما بايد آنها را از الـك ريـز             : نکته
عبور دهيد و دوباره آسـياب كنيـد تـا هـيچ گونـه ذره ي                

  .نددرشت و آزار دهنده اي در آن باقي نما
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  )درمانی (فرآوري عمومی سنگ سرمه

جهت فرآوري نمونه ي سنگ سرمه ي معرفي شده در باال،    
 شسته و به     از هرگونه آلودگي   تنها كافيست سنگ سرمه را    

بـه  (تكه هاي كوچكي تقسيم كنيد، سپس مقـداري آب را           
به روي شعله قرار ) اندازه اي كه سنگ ها در آن غرق شوند

 شروع به جوشش كـرد، سـنگ هـا را            آب دهيد، زماني كه  
اضافه كنيد، در اين مرحله بايد به طور دقيق اين سنگ ها            
. به مدت يك ساعت در آب درحال جوشـش بـاقي بماننـد            

سپس آنها را بيرون آورده و پس از سرد شدن به خوبي در             
رب ظرف را گذاشته و اجازه د. هاون كوبيده و به درون ظرف درب دار فلزي ريخته و بر روي شعله ي زياد قرار دهيد                

پـس از  . )بدون آب و هر ماده ي ديگـري     ( تحت حرارت باال پخته شود      ي ديگر  دهيد پودر سنگ به مدت سي دقيقه      
 سـپس آنهـا را   . زمان خنك شدن بسته نگهداريـد و درب آن را تا   گذشت اين مدت زمان، ظرف را از شعله جدا كرده           

ب كرده تا ذرات آن به گرد        در نهايت در هاون كوبيده و آسيا       شسته و 
 پـودر حاصـل از ايـن        .در نهايت مورد استفاده قرار دهيد     . تبديل شود 

   .فرايند به رنگ خاكستري نسبتا روشن است
توصيه مي كنم پس از مرحله ي آخر اجازه دهيد اين پودر بـه مـدت                

  . ساعت استراحت كند و سپس مورد استفاده قرار دهيد۲۴
  

 حتما بايد آنها را از الك ريز عبور دهيد و           پس از آسياب سنگ،   : نکته
دوباره آسياب كنيد تا هيچ گونـه ذره ي درشـت و آزار دهنـده اي در     

  .آن باقي نماند
  

  تاثیرات
ميـل   ۷ پيشگيري از انواع مختلفي از بيماري هاي چشم و همچنين درمان در مواردي كه شبها به عدد           :سنگ اثمد 
 ،هي قوز قرن،يفيضع، گلوکوم، دي آب مروار:ن سرمه دارد را ميتوان به اين شرح آورداز جمله فوائدي كه اي. كشيده شود

 بلغـم  ، پلـک ستيـ ک، ي اشکي بسته شدن مجرا،سوزشضعف بينايي، آستيگماتيسم،  ، خارش ،يرنگ  کور ،يشب کور 
ل فشار چشم،  تلخي كام و اشكريزي بيش از حد؛ همچنين كمك به تعدي بدبويي تعرق،بدبويي دهان و دندان، چشم،

  و تيرگي تصاويربيرون راندن آلودگي ها از چشم، پيشگيري از آب مرواريد و آب سياه و كمك به درمان ضعف بينايي
زيور كننده چشم، افزايش نور صـورت، يـاري دهنـده بـدن در انجـام             . در صورتي كه هر شب هفت ميل كشيده شود        

،  ناحيه سران پاكسازي خازنوالني، زمان عبادت و سجده هاي ط و ياري كننده در،اعمال روزانه و داشتن خوابي سبك
  . ... وبسياري تاثيرات مفيد ديگرروياننده موي سر و مژك و آرامش اعصاب
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معرفي شد داراي تاثيراتي تقريبا شبيه به سنگ اثمد است، البته نه به پيش از اين سنگ سرمه اي كه : سنگ سرمه
 تعديل فشار پشت چشم، آرامبخش اعصاب، كمك بـه درمـان            مواردي همچون، اين سنگ مي توان در      وسعت آن، از    
  .اشاره كرد...  و كاهش حرارت كره ي چشم ،كم خوابي

اين سنگ برعكس سنگ اثمد بعد از استفاده اثر زيادي از خود بجاي نمي گذارد و ردي روشـن از رنـگ خاكـستري                        
  .بجاي مي گذارد

  !در احادیث، همان سنگ اثمد است و نه این سنگباید دقت کرد که منظور از سرمه سنگ 
  

  روش هاي مصرف
 هر شب به تعداد سه تا پنج مرتبـه در چـشم كـشيده               ،اگر براي پيشگيري مورد استفاده قرار مي گيرد        :سنگ اثمد 

 و اگر براي درمان مورد استفاده قرار مي گيرد، هر شـب بـه   .شود، و از چشم راست شروع و به چشم راست ختم كند   
  .تعداد هفت مرتبه در چشم كشيده شود و از چشم راست شروع و به چشم راست ختم شود

 در اثمـد از حـضـرت امـام رضـا عـليـه السـالم مـنقولستكه هر كه را ضعف در باصره بهم رسد هفت ميـل از سـرمه         
  در آداب سرمه كشيدن/نهمفصل / باب دوم/حليه المتقين .سه در چشم چپ  وقت خواب در چشم كشد چهار در چشم راست و

 ي دارونکـه يالبتـه بعـد از ا  .  و شب تا صـبح بمانـد  دهي به آن مال ي اثمد سرمهزد،يري سر و ابرو م ي که مو  ييدر جاها 
  .اين عمل براي افراد واجد شرايط بايد تكرار شود در كنار سرمه كشيدن البته.  زده شديپوست

  
 آن بايد از آن بـه صـورت يـك     مفيدلكه براي بهره گيري از تاثير مصرف اين سرمه نبايد روزانه باشد ب       :سنگ سرمه 

تعداد دفعات مصرف همچون سنگ اثمد .  توصيه نمي شود  اصال و استفاده به صورت روزانه    . روز در ميان استفاده كرد    
  . همچنين فقط در روز بايد مورد استفاده قرار بگيرد و نه هنگام شب.مي باشد

  
 و  شي بـا سـا    زيـ  سـنگ سـرمه ن     ي زبر گردد، ي شدن آن م   زي بر سطح چاقو باعث ت     شياهمانگونه که سنگ ساب با س     

د يـ ح چـشم جـدا کـرده و تول    مرده را از سط يها   شده و سلول   هي شدن سطح قرن   دهياصطکاک بوجود آمده، باعث سائ    
چـشم و ضـعف آن       به استفاده از سرمه باشد، ابداً دچار مـشکالت           دي مق ي اگر فرد  ؛ دارد ي نو و تازه را در پ      يها  سلول

  . يـا داخـل دهـان نـرود        وارد نـشود   به بينـي     از آنجايي كه سرمه يك ماده ي سمي ست، لذا          دقت كنيد  .نخواهد شد 
  . استفاده نماييد و دستكشهمچنين در زمان آسياب سرمه از ماسك

  
  :روایات وارد شده

  :آله و سلّم  و هيعل  اهللا  ي خدا صلامبريپ
  .ه منبتَۀٌ للشَّعرِ، مذَهبۀٌ للقَذى، مصفاةٌ للبصرِ بِاإلِثمد؛ فَإِنَّعلَیکُم

  . استدهي دافتني و صفا ي رفتن آلودگاني مو، از مدنيي روهي شما باد سرمه با اثْمد؛ چرا كه مابر
 وكالهما عـن  اءي األولةي نقالً عن حل۱۷۲۰۵ ثيد، ح۶۴۶، صفحه ۶ كنز العمال، جلد    ة،ي عن محمد بن الحنف    ۱۰۶۴ ثي، حد ۱۱، صفحه   ۲المعجم األوسط، جلد    : منبع

  ۳۰۰ / ۱: ي پزشكثي دانش نامه احاد۲۶ ثي، حد۱۵۱، صفحه ۶۲ نحوه، بحار األنوار، جلد ۵۱۷ ثي، حد۱۴۶، صفحه ۲؛ دعائم اإلسالم، جلد 

  
 دارد سرمه ماني که به خدا و آخرت ايکس ؛کْتحلیمنْ کانَ یؤْمنُ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ فَلْ«):  السالمهيعل( الرضا قال
  )۹۷/۷۳ ،يمجلس(. »بکشد
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؛ سـرمه بـا     الاکْتحالُ بِالْإِثْمد ینْبِت الْأَشْفَار و یحد الْبصرَ و یعینُ علَى طُولِ الـسجود            «):  السالم هيعل( الباقر   قال

  )۹۷/۷۳ ،يمجلس(. »ه کمک کند کند و به دراز کردن سجدزياثمد مژگان را برآرد و چشم را ت
  
إِذَا أَردت أَنْ تَکْتَحلَ فَخُذ الْمیلَ بِیدك الْیمنَى و اضْرِبه فی الْمکْحلَۀِ و قُلْ بِسمِ اللَّه                «): عليه السالم ( الرضا   فقه

          اج رِي وصب ر نَو مفَقُلِ اللَّه ک نَییی عیلَ فالْم لْتعی إِلَـى طَرِیـقِ             فَإِذَا جند اهـ و ک علْه فیه نُوراً أَبصرُ بِه حقَّ
ر علَی دنْیاي و آخرَتی            نَو ماللَّه بِیلِ الرَّشَادی إِلَى سندشأَر قِّ و را بـه دسـت      لي م ي سرمه کش  ي؛ چون خواه  الْح 

 در ي چشمم را و نورن روشن کايبار خدا:  بگوي نهاد در چشمميلشبسم اهللا و :  و در سرمه دان بزن و بگوريراست گ
 ،يمجلـس (. » کني و آخرتم را نوراناي دنايبار خدا.  به راه حق و بکشانم به راه درست  مينما   و ره  نميآن نِه که حق تو را بب      

  )۳۰۱/۱-۳۰۰ ،ي پزشکثي؛ دانش نامه احاد۹۵/۷۳

  
 بـه شـمار     دي؛ هر کس از شـما سـرمه کـش          وتراً   اَحدکُم  فَلْیکْتَحل   إِذَا اکْتَحلَ   «):  و آله  هي اهللا عل  يصل( اکرم   رسول

 دني جمع دفعات سـرمه کـش  اي ، را فرد سرمه بکشد به شمار دفعات فرد      ي هر چشم  ايحال  (دفعات فرد، سرمه بکشد     
  )۳۰۴/۱-۳۰۵ ،ي پزشکثياحاددانش نامه (. »)هر دو چشم فرد باشد

  
هـر کـه    :  و در چپ دو تـا و فرمـود         ديکش ي م لي بود که در چشم راست سه م       وهيرا ش )  و آله  هي اهللا عل  يصل (غمبريپ 

 و  ديکش ي ندارد، بسا روزه بود و سرمه م       ي کند گناه  شي خواهد، هر که کم و ب      يخواهد سه بار سرمه بکشد و هر زمان       
  )۶۴ بحار، ص۱آداب و سنن، ترجمه جلد (.  او اثمد بودسرمه و ديکش ي داشت که در شب از آن سرمه ميسرمه دان

  
 ،ي آب جـار بـا، ينگاه کردن بـه صـورت ز    . شود ي انسان م  يماي س تي سبب نوران  زيچهار چ «):  السالم هيعل(امام صادق   

  )۶۲آداب و سنن، ترجمه شانزدهم بحاراالنوار، ص(. »در هنگام خواب دنيسبزه و سرمه کش

  
 و  اهي از آب سـ    يريجلوگ » از آب آوردن چشم    دساز ي امان م  دنيسرمه وقت خواب  «: فرمودند)  السالم هيعل(امام صادق   
  )۶۴همان، ص(. ديآب مروار

  
  .»کند ي دهان را تر و تازه مدني؛ سرمه کش الْکُحلُ یعذب الْفَم«):  السالمهيعل( الصادق االمام

  
ب الْفَم و منْفَعتُه إِلَى أَ«):  السالمهيعل( الصادق   االمام طَی لِ یلُ بِاللَّیاحاًالْکُحبینَ صعبدر هنگـام  دني؛ سـرمه کـش  ر 

  )۳۸۸/۱-۳۸۹ ،ي پزشکثيدانش نامه احاد(. »ماند ي مي روز باق۴۰ و منفعت آن تا کند يشب دهان را خوشبو م

  
 اکحالکم االثمد انـه     ری موتاکم و من خ    های و کفنوا ف   ضی الب ابکمیالبسوا من ث  «):  وآله هيصلى اهللا عل  (ي النب قال
 دي و مردگانتان را در پارچه هـاى سـف         دي انتخاب کن  دي را از پارچه هاى سف     تاني لباسها » الشعر تنبی البصر و    جلوی

 که سرمه اثمد باعث جالى چشم و رشد         د،يني است برگز  رمه نوع س  ني را از اثمد، که بهتر     تاني و سرمه ها   ديکفن نمائ 
  . آمده استزي، جلد اول، ن۳۰ الواسائل، جلد اول، آداب الحمام، باب  در مستدرکتي رواني اهيشب. ۲۴۵، صفحه ۳السنن الکبرى، جلد .گردديموها م
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هذا کـان   :  و مکحلۀ من عظام فقال     دی من حد  الًیم)  السالم هیعل(ارانى ابوالحسن «: ديـ  بن جهم مى گو    حسن
ن  آليـ سرمه دانى که از اسـتخوان و م    )  السالم هيعل( امام هشتم  فاکتحل به فاکتحلت  )  السالم هیعل( الحسن یالب

 نيـ بوده است با ا   )  السالم هيعل( موسى کاظم  ام از پدرم ام   نيا: که از آهن ساخته شده بود را به من نشان داد و فرمود            
  ۵۷۵، صفحه ۵الخدائق الناظرة، جلد   »دميسرمه بکش، سپس من با آن سرمه کش

  
 بـدهم   ميدعائى به تو تعل    ايآ:  کرد، آن حضرت فرمود    تيشکا)  السالم هيعل( از ناراحتى چشمش به امام صادق      شخصى

: حـضرت فرمودنـد  . ديـ  دهد؟ آن شخص عرض کرد، بله، بفرمائني و درد چشمت را تسک     دي و آخرتت مف   ايکه براى دن  
 نةيسـف ( دادنـد  مي را به آن مـرد تعلـ  اين دعاسپس .  دعا را مى خوانىنيا) بعد از اذان صبح  ( بعد از مغرب و طلوع فجر     

  )۴۴۸، صفحه ۶البحار، جلد 
قِّ محمد و آلِ محمد اَنْ تُصلِّ        یهم انّ اَللّ« بِح ک ئَلُ ر     ی اَسص فى بـ ور  ،ي على محمد و آلِ محمد، و اَنْ تَجعلَ النُّ

المۀَ فـى نَفْـسى، والـسعۀَ فـى رِزقـى،                 نَیقی والْ نى،ی فى د  رَةَیوالْبص السلى، ومفى ع الص  فى قَلْبى، والْاخْ
ک اَبداً ما اَبقَ     کْرَ لَ بر محمد و آل محمد درود فرستى، و چـشمانم را پـر نـور               : مى خواهم که   پروردگارم   »تَنىیوالشُّ

 و ى، را در قلب و روحم نافذ گردانى، و عملـم را بـا اخـالص سـاز    نيقي گردانى، و رتي با بص نميقرار دهى، و مرا در د     
 شـکرگزارى نعمتهـا را بـه مـن     قيـ  ام را وسعت بخشى، و تا زنده ام توف   جسم و جانم را سالم گردانى، و رزق و روزى         

  ۹۶، صفحه ۷۳، به نقل از بحار االنوار، جلد ۴۹مکارم االخالق، صفحه ! ارزانى دارى
  

لقیت من علۀ عیسى شدة فکتبت إلى أبی محمد أسأله أن یدعو لی، فلما نفـذت الکتـاب                  «:  آمده تيدر روا 
لیه أن یصف لی کحال اکحلها فوقع بخطه یدعو لی سالمتها إذ کانت احداهما    لیتنی کتبت إ  : قلت فی نفسی  

 فانه یجلو ما فیها من      اأردت أن أصف لک کحال علیک أن تصیر مع االثمد کافورا وتوتی           : ذاهبۀ وکتب بعده  
 مواجه  يبخاطر مشکل چشمم با سخت     «يعني »فاستعملت ما أمرنی به فصحت    : قال. الغشاء وییبس من الرطوبۀ   

 خودم گفـتم  شي پ، نامه را فرستادمي دعا کند، وقتمينوشتم و از او خواستم برا) ليه السالمع (يشدم و به امام عسکر  
 کند که با آن سرمه بکشم، امام جواب داد و دعا کرد که چشمم يعرف به من ميا  که سرمه نوشتم ي او م  ي برا کاش يا

 کنم،  ي معرف يا   شما سرمه  ي که برا  يز آن نوشت شما خواست     از چشمانم کور شده بود، و بعد ا        يکيخوب شود، چون    
 مـن   ديـ گو  يم) يراو (کند، ي و رطوبت چشم را قطع م      کند ي چشم را برطرف م    ي تار راي ز ا،يبر تو باد اثمد، کافور، توت     

  .۵۳۴، ص۳مناقب آل ابي طالب، ابن شهر آشوب، ج» . استفاده کردم و چشمم خوب شدنيهم از ا
  

فرمود كه هرشب سرمه سنگ را كـه      فرمود كه سرمه كشيدن قوت جماع را زياد ميكند و          لسالمحضرت صادق عليه ا   
  در آداب سرمه كشيدن/فصل نهم/ باب دوم/حليه المتقين .مشك نداشته باشد در ديده بكشد چشمش هرگز آب سياه نياورد

  
ـ       يمسواك كردن كـه چـشـم را جال م      ه  حضرت صادق عليه السالم فرمود بر شما باد ب         سـرمه  ه دهـد و برشـما بـاد ب

شود از چشم و جال مى   بلغم نازل مي،كـند آدمى  زيرا كه چون مـسـواك مـي،كند كشيدن كه دهان را خوشبو مي  
 حليـه   . و دهـان خوشـبو شـود       ،شـود  دهان نازل مـي   ه  ب شود و   بلغم از چشم برطرف مي     ، و چون سرمه مى كشد     ،يابد

  مه كشيدندر آداب سر/فصل نهم/ باب دوم/المتقين
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  )صادق علیهما السالمامام سرمه امام باقر و  (سرمه کافوري
سرمه كافوري يكي از سرمه هاي بسيار قدرتمند، معطر و درمان كننده است به اذن خداي عزيز و يكـي از معجـزات                       

به عبـارتي دو    عليهما السالم وارد شده به دو شكل، يا         صادق   و   باقراين سرمه از امام     . طب اسالمي محسوب مي شود    
در تفكـر غيـر اسـالم شـيعي         (در مورد اين سرمه بايد بيان كرد كه در هيچ طبي چه قديم و چه جديـد                  . روش تهيه 
وارد نشده است و اطالعي هم از آن ندارند و اين يكي از ميليون ها دليل حقانيت اين دين و علم به حـق                        ) اثناعشري

ي از خود بجاي نمي گذارد و به عبارتي رنگي بـه پلـك        استفاده رد  اين سرمه در زمان   . معصومين عليهم السالم است   
در زمان استفاده برخي از افراد ممكن است در چشم خود احساس خُنكي كرده و برخي هم سوزش جزئي                   . نمي دهد 

  اين يك امر طبيعي و واقعه اي مرسوم در زمان استفاده از اين نـوع از سـرمه مـي    احساس اندكي تلخي در حلق، و و
اين سرمه يكي از موارديست كه اگر كسي لذت و فوائد استفاده از آن را بدرستي درك كـرد، هرگـز آن را رهـا                   .باشد

  .نمي كند
  

  تاثیرات
تاثيرات وارد شده براي اين نوع از سرمه اكثر بيماري هاي چشم و سر را شامل مي شود ولي بـه صـورت جزئـي مـي      

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد
 آب ريزش، ضـعف چـشم، رشـد مـژه و      آب سياه،وز قرنيه، آب مرواريد،قناخنك،  و چشم، بيماري هاي سر،      بلغم سر   

 بويي بدن و دهان، ، رمد يا ورم ملتهمه ي چشم، وجود چرك و ميكروب در چشم، بدتيرگي بصر، كاهش دقت بينايي
  ... .، ريزش مو و غيرهافسردگي، جنون

  
  :مواد تشکیل دهنده

) يا مر حجازي(، مر مكي )آلوئه وِرا( و تاريخچه ي غني اي از جمله كافور، صبر مواد قدرتمند و با اصالتسرمه از   اين  
هر كدام از اين مواد از تاثيرات چشمگيري برخوردار مـي باشـند كـه در ادامـه بـه آنهـا خـواهيم                        . تشكيل شده است  

  :پرداخت
  

  :کافور
  . شده استكافور ماده ايست كه در قرآن كريم از آن ياد 

  » إِن الْأَبرار يشْربون من كَأْسٍ كَان مزَاجها كَافُورا «
  ۵ سوره مباركه انسان آيه . استعطر و طعمش از كافورنوشند كه  از جامى مى) در بهشت(به يقين ابرار و نيكان 

ـ                 گونـه ي مختلـف و       ۲۵۰يش از   گياه دارچين در حقيقت از خانواده ي بزرگ درختان كافوريست، اين گيـاه داراي ب
 يـا   بـه گونـه ي چينـي پـرك        . هميشه سبز است، كه به نژادهاي بزرگ هندي، چيني و سريالنكايي تقسيم مي شود             

كه البته در ايران به تمام .  اطالق مي شود يا سينامون گفته مي شود و به گونه ي هندي و سريالنكايي دارچينكاسيا
و . و بيشتر گونه هاي موجود در ايران از نـوع چينـي آن يعنـي پـرك مـي باشـد         . داينگونه ها دارچين اطالق مي شو     

البته بايد بيان كرد كه در اينجـا زمـاني كـه مـي     . ، رنگ و عطر آن است  ضخامتعالمت تميز دادن بين اين دو گونه        
 بـومي جنگـل   گوييم دارچين چيني منظور جنس درجه چندم از توليدات چين نيست، بلكه اين دارچين در حقيقت              

  .هاي كشور چين است
  .در ذيل به دو گونه ي آن اشاره شده است
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 و از صمغ و     ، با نام دارچين برداشت مي كنيم      ، به عنوان ادويه   ،گونه اي از اين خانواده    پوست درخت   در حقيقت ما از     

 درخت دارچين را نيز در ايران كـشت مـي         امروزه. برگ آن با نام كافور در موارد دارويي مورد استفاده قرار مي دهيم            
  . تيره داردي و رنگضخيمكنند كه همچون پرك چيني پوستي 

  
 ،از ديرباز تا كنون از كافور به عنوان يك مـاده ي دارويـي             
. آرايشي و مذهبي مورد اسـتفاده قـرار مـي گرفتـه اسـت             

ساليان درازيست كه در معابد هند تكه هاي بزرگ كـافور           
موجب تبرك معبد و    كنند تا عطر تند آن      را نگهداري مي    

طب گيـاه   (داي هند بازديد كنندگان گردد و در طب آيوروِ      
 از آن به عنوان دارو مورد استفاده قـرار مـي            )درماني هند 

در دين اسالم و كشور ايران از آن به عنوان دارو و همچنين تطهير و تكريم مردگان مـورد اسـتفاده قـرار مـي                         . گيرد
  .گيرد

 و داروهاي مختلف  ، معموال براي ايجاد آرامش و برطرف سازي افسردگي، پاكسازي و تطهير، عبادت و مراقبه              از كافور 
  . اين درخت بسيار بزرگ فوائد زيادي براي محيط و موجودات در آن دارد.مورد استفاده قرار مي گيرد

در مسئله ي سرمه سـازي منظـور از كـافور در            
نجايي كه ما   و از آ  .  آن است   معطر حقيقت برگ 

 فاقد اين درخـت مبـارك        به طور بومي   در ايران 
.  آن استفاده مـي كنـيم      صمغم، اجبارا از    يهست

هرچند كـه صـمغ آن نيـز بـه صـورت اصـل و               
طبيعي براحتي در دسترس نيـست و از قيمـت          

از ايـن رو در    . بسيار بسيار بااليي برخوردار است    
ايران و ساير كشورهاي فاقد اين گيـاه مفيـد، از     

 اسـتفاده مـي    بيشتروع شيميايي و صنعتي آن ن
توجه كنيد كه صمغ كافور در حالت اوليه        . شود

زمـاني كـه ايـن شـيره در     .  يك شيره ي سفيد رنگ و نسبتا چسبناك است     لدر زمان ترشح از تنه ي درخت به شك        
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 هاي كريستالي سفيد    تبديل به دانه  متبلور شده و    ت رسوب مي كند و مدت زيادي را باقي مي ماند،            خحفره هاي در  
اين ماده معموال به آرامي در رطوبت و جريان هـوا حـل             . و نسبتا شفافي مي شود كه امروزه آن را مشاهده مي كنيم           

از اين رو بايـد آن را در ظـروف درب دار بـه دور از نـور خورشـيد                    . شده و پراكنده مي شود و به گاز تبديل مي شود          
تحصال بخاطر درخواست زياد متقاضيان بسيار زمان بر است و مقـرون بـه صـرفه           امروزه اين فرايند اس   . نگهداري كرد 

نيست، از اين رو كارگاه هاي تخصصي و اصيل، صمغ كريستالي كافور را با روش تقطير تنه هاي پير و قطور درخـت                       
ي سـردكُن   سـردكُن، كـافور در فـضا   س از تقطير روغن و انتقال بـه ديـگ    كافور بدست مي آورند؛ به اين شكل كه پ        

تبديل به كريستال شده و در بر روي روغن معطر خود شناور مي شود و در نهايت روغن و صمغ به صورت جداگانه و         
كافور ماده اي بسيار سرد مزاج است و به عبارتي سرد تر از كافور در دنيـا موجـود                . قيمت گزافي به فروش مي رسند     

 دارد و باعث تقويـت و جـالي   تي بخش سفيد چشم تاثير نيكويي به عبارابر بخش صلبيه ي چشم ي   اين ماده   ! نيست
  . و براي ضدعفوني كردن و جالي پرده ي اشك بسيار مفيد استآن مي شود

تاثير ديگر اين ماده ايجاد خنكي در چشم است و          
اين باعث مي شود كه سوزشي كه از طريق مـواد           

 مـر    صـبر زرد و    تند و تلخي همچون      گرم، غليظ، 
جاد مي شود، تا جـاي ممكنـه تعـديل    در چشم اي 

 و از آسـيب رسـيدن بـه چـشم جلـوگيري             ؛گردد
  .شود

در حقيقت اين خصوصيت از كافور باعث مي شود       
كه حرارت زيادي كه باعث سوختن مـي شـود از           

 در كنـار    بين رفته و به چشم كمك كند تا بتواند        
  .در استفاده ب نيز از خواص مواد موجود در سرمهخواص مفيد خودش

        ايـن  .باشـد مي   و تازه و جوان سازي آنها بسيار مفيد          ،بيه و مردمك  نَهمچنين خود كافور در تقويت پيه ي صلبيه، ع 
ماده با تحريك غدد اشكي و تشويق آنها به توليد و ترشح اشك باعث مي شود كه چشمي كـه بـر اثـر صـفراي زيـاد              

 از جهتي اين ماده باعث آزاد سازي گره         .آن باز گردد  خشكيده است دوباره مرطوب شده و تازگي، خنكي و جواني به            
يكـي از  .  روحاني چشم بسيار مهم هستندتغذيه ي الكتريكي وهاي خازنان روحاني چشم شده كه در وضوح چشم و      

داليلي هم كه حضرت رسول اهللا صلوات اهللا عليه و آله توصيه مي فرمودند كه در زمان شستن صورت در هنگام وضو        
، همچنين مسح كـردن چـشم هـا بـا            نبنديد، پاكسازي اين خازن ها به وسيله ي قواي جاذبه ي آب است             پلك ها را  

چرا كه دو ماده در عالم هستند كه حول و قوه ي نيك و بد را به خـود جـذب و        . دست خيس بعد از هر وعده غذايي      
 با آب وضو و غسل مي گيريم و بـا  به همين خاطر است كه ما. در خود نگه مي دارند و اين دو ماده آب و خاك است           
  .خاك تيمم مي كنيم و همچنين بر آن سجده مي كنيم

 جـذب و از درون و اطـراف آن   ،اين دو ماده باعث مي شود كه ميادين الكترومغناطيسي و روحاني آلوده و مازاد بـدن  
  .شده، به حركت آيند و دفع شوندجدا 

  و تجزيه ي آلودگي هـاي آزاد شـده،  ،د اشكي در اطراف چشم  ت آب و همچنين تحريك غد     اكافور با داشتن خصوصي   
 همچون  دارويي كرده تا چشم بتواند خود را از آلودگي ها غسل داده و سپس با در دست داشتن مواد                    آمادهمحيط را   
  .اختدر ادامه به فعاليت هاي اين دو ماده ي مفيد بيشتر خواهيم پرد.  خود را بازسازي كند... و مر مكّي،صبر زرد
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در آخر بايد گفت كافور كه اصل آن در بهشت است، خداي حكيم به آن يك موجوديت پاك و شفابخش عطا فرموده                 
  .كه اگر روش صحيح استفاده از آن را بياموزيم، بيشترين بهره را از آن خود كرده ايم

  
   کافورفرآوري

افيست كه سطح برگ را از هرگونه مواد زائد يت با برگ درخت كافور است، جهت فرآوري آن تنها ك   ودر اين سرمه اول   
 پاكيزه كرد و سپس با آب سرد شست و شو داد، در نهايت اجازه دهيد كه برگ ها در مكاني دور از ،مثل گرد و خاك  

نور خورشيد و منابع گرمايي به آرامي و به طور كامل خشك شوند، سپس آنها را در هاون كوبيده به قدري كه هـيچ                        
 تا كامال آري از هر      كنيدر آن باقي نماند، سپس آن را از الك ريز عبور داده و آنقدر اين كار را تكرار                   ذره ي درشتي د   

برخـي از پـارك هـاي شـهر شـيراز درخـت هـاي كـافور          در  البته خبر خوب اين است كه        (.نوع ذره ي درشت گردد    
پارك ( شيراز "پارك شهر"ي توانند به كهنسالي موجود است و عالقمندان به ساخت اين سرمه با برگ كافور طبيعي م 

 و بـا شناسـايي   مراجعه كردهبراي يافتن اين درخت ها بايد در فصل بهار و تابستان به پارك        . مراجعه فرمايند ) آزادي
   !)، درخت را شناسايي كنند) داردمليحكافوري  بوي (برگ و ميوه ي درخت و پاره كردن برگ درخت و بوييدن برگ

  )مي شوند نيلي كبودميوه ها زماني كه كامال بالغ شوند،  (:وير زير استفاده كنيداتر درخت، از تصجهت شناسايي به
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...ناچارا
در صورتي كه از صمغ طبيعي آن استفاده مـي شـود، بايـد     
مواد زائد چسبيده به آن را جدا كرد و كـامال آن را پـاكيزه               

صـورتي  در  (نمود، سپس اجازه داد كه كامال خشك گـردد          
، در نهايت آن را آسياب كرده بطوري كه         )كه مرطوب است  

  .كامال به گرد تبديل شود
و در نهايت اگر از كـافور صـنعتي اسـتفاده مـي كنيـد، در                
صورتي كه مواد زائد و يا آلوده اي به آن آغشته شده آن را              
كامال جدا كرده و در نهايت آسياب كنيد تا كامال بـه گـرد               

  .تبديل گردد
ان مواد بدست آمده را بايد در ظرف شيـشه اي درب            در پاي 

دار كامال تميز به دور از نور خورشـيد و حـرارت نگهـداري              
  .كنيد
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  :صبر
صبر يا همان گياه آلوئه ورا از خانواده ي گياهان گوشتالود           
و آبدار است، در زير دسته ي كـاكتوس هـا قـرار دارد امـا             

اي خارهـاي   كاكتوس نيست، چرا كه بـه گياهـاني كـه دار          
 اين گيـاه بـا      .زياد و متعدد باشند كاكتوس گفته مي شود       

داشـتن خــواص فــراوان و تجربــه شــده از جملــه گياهــان  
انتخاب نام صـبر زرد     . دارويي و درمانگر محسوب مي شود     

براي اين گياه از آنجهت است كه زماني كه بر روي حرارت   
رد رنگي بوجـود   قرار گيرد بخشي از آن سياه شده و بر روي آن ذرات ز            

 هم به صورت زنده و هم به صورت فرآوري شـده بـا              ،اين گياه . مي آيد 
 به شكلي كه گفته شد به فـروش مـي رسـد و از       و يا نور آفتاب    حرارت

 اين گياه داراي گونه هاي زياديست  ا.قيمت نسبتا پاييني برخوردار است    
 بـرگ  و دو گونه ي معروف آن آلوئه ورا با برگ هاي سبز و ديگـري بـا                

اما نمونه ي سـبز آن از عموميـت بيـشتري برخـوردار         . هاي سرخ است  
اين گياه با داشتن مزاج گرم و خشك به عنوان يك تقويت كننده . است

موارد مصرف اين گياه حوضه هاي زيـادي      . دمورد استفاده قرار مي گير    
را پوشش ميدهد، اما مصرف اصلي اين گياه در موارد دارويي و آرايشي             

  .شتي مي باشدو بهدا
ايـن مـاده بـا تـامين     . مـي شـود  استفاده از اين گياه در سرمه ي كافوري موجب تقويت مايع ژالتيني كره ي چـشم              

 همراه با ساختار ژالتيني خود باعث تغذيه و تقويت كره ي چشم شده و شـفافيت       ،ويتامين ها و آنزيم هاي مورد نياز      
 . باز مي گرداندآنو جواني را به 

 آنجايي كه كـره ي چـشم پيـه ي           همچنين از 
ژالتيني است، بـراي آن مـوادي تلـخ همچـون           
صبر زرد فرآوري شده و مر مكّي مفيد است تا          
آن را تعديل كند و انسجام دهد و ورم و التهاب 

  .را نيز از آن برگيرد
اين گياه سرشار از ماده اي ژالتينـي در مركـز           

زماني كه برگها برش بخورد . برگهاي خود است  
 اين  .ين ماده به راحتي قابل مشاهده مي باشد       ا

ماده بسيار آبدار و لزج است و حاوي انواع مواد          
مفيد براي ارتجـاعي كـردن و تعـديل سـاختار           

از اين ماده به صورت تازه و ژالتيني مي توان براي نواحي اطراف پلك و صـورت بهـره            . ساختماني كره ي چشم است    
  .جست
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  فرآوري عمومی صبر زرد
  )گياه صبر زماني كه فرآوري شد به صبر زرد معروف مي شود: نكته (.ومي فرآوري مي شود زرد به دو روش عمصبر

برگ شاداب و تازه بالغ يا به عبارتي ميانسال صبر را به شكلي كه در هيچ كجـاي آن عالئـم زخـم،              : قبل از هر چیز   
 يا چاقوي بسيار تميز اليه ي پوست مانند و سـبز  بيماري، زرد شدگي و فساد ديده نمي شود تهيه كنيد و با يك تيغ  

  .اطراف آن را برش داده و مواد ژالتيني آن را در يك ظرف شيشه اي كامال تميز قرار دهيد
  

بر روي ظرف شيشه اي يك تكه گاز نو و پاكيزه ي پانسمان قرار دهيد به شكلي كه تمام لبه هاي ظـرف    :روش اول 
كاسه را در يك نقطه ي مرتفع از سطح زمين قرار داده تا از آلـودگي و دسـترس                   سپس اين   . يا كاسه را پوشش دهد    

اين مكان بايد بيشترين ميزان نـور مـستقيم خورشـيد را در طـول شـبانه روز                  . حيوانات تا جاي ممكن در امان باشد      
اگـر  . مال خشك گردد  ظرف را رها كنيد تا تمام مواد ژالتيني كا        . و از گردش هواي خوبي برخوردار باشد      . دريافت كند 

مقدار مواد ژالتيني زياد است، بهتر است كه در ظرف شيشه اي مسطح و بزرگي قرار دهيد تا راحت تـر و سـريع تـر                 
در نهايت .  سعي كنيد كه به طور روزانه به آن سركشي كنيد تا از تغييرات ايجاد شده اطالع حاصل كنيد. خُشك شود

ظرف را با يك قاشق چوبي يا يك ليسك پالستيكي جـدا كـرده و در                پس از خشك شدن كامل ، مواد خشك داخل          
يك ظرف شيشه اي درب دار كامال تميز و بدون بو در جاي خشك و خنك به دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري                       

  )حرام مخصوصا در زمان ا،اين روش بيشتر توصيه مي شود (.تاريخ انقضاء اين مواد حداكثر شش ماه است. كنيد
  
سپس يك شعله .  ژل حاصل شده از گياه صبر را در يك ظرف شيشه اي مقاوم در برابر حرارت قرار دهيد:وش دومر

سپس ظـرف را بـر   . پخش كن را بر روي اجاق گاز قرار داده و اجاق را روشن كنيد، ميزان شعله را به حداقل برسانيد          
در اين هنگام مـي تـوان بـه دو روش    .  تبخير شودروي شعله پخش كن قرار دهيد و اجازه دهيد كه آب آن به آرامي          

يا بالفاصله ظرف را از روي حـرارت بـرداريم و مـواد را بـه     .۱ :عمل كرد، كه اين مسئله به نوع مصرف ما بستگي دارد    
همان شكل روش قبل جمع آوري و نگهداري كنيم،  

يا اينكه اجازه دهيم تا مواد انـدكي سـياه شـده و             .۲
در سـاخت  . آن شكل بگيـرد  بر روي   ذرات زرد رنگ    

سرمه ي كـافوري از هـر كـدام از ايـن دو نـوع بـه                 
صورت جداگانه و يا با همـديگر مـي تـوان اسـتفاده       

در نهايت همچـون قبـل مـواد را جمـع آوري             . كرد
كرده و در يك ظرف درب دار كامال تميز و بدون بو            
در جــاي خــشك و خنــك بــه دور از نــور مــستقيم 

ريخ انقـضاء ايـن مـواد       تـا . خورشيد نگهداري كنيـد   
  .حداكثر شش ماه است
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  :مر مکّی یا مر حجازي
مر يك لغت عربي به معناي تلخ يا تلخه يـا           

و اين نام متناسب با طعم ايـن        . تلخك است 
مر همچـون كـافور     . ماده انتخاب شده است   

ــواحي    ــه در ن ــوع از صــمغ اســت ك ــك ن ي
، آفريقا و برخي از    ...)مكه، حجاز و   (عربستان

كافور، كندر و مر    . كشورهاي ديگر مي رويد   
سه صمغ گرانقيمت و پر منفعت هستند كه        

.  مي شدند  داد و ستد   بجاي پول    در گذشته 
از نظر مذهبي اين سه صمغ و البتـه صـمغ           

از جملـه اقـالم   ) مصطكي، جاوي، كُپال، كهربا، خون سياوشان، صمغ عربي، صمغ صنوبر و سـندروس   (هايي همچون   
اين صمغ از درخت مر كه تقريبا شبيه به درخت كندر است بـه صـورت طبيعـي در        . و پر مصرف هستند   بسيار مفيد   

در زمان ترشح، اين صـمغ  . و امروزه با ايجاد خراش در سطح درخت آنرا برداشت مي كنند. هواي گرم ترشح مي كند  
سفيد رنگ است ولي پس از گذشت حدود يـك          

تغييـر  هفته به رنگ نـارنجي، سـرخ و قهـوه اي            
  .رنگ مي دهد

از .  بـسيار گـرم و خُـشك اسـت       صـمغ  مزاج اين 
ضد موارد استفاده ي اين صمغ ساخت داروهاي        

ميكروب، ضد تشنج، محرك، مـشكالت دهـان و         
دندان، داروهاي قائدگي، مشكالت گردش خـون       
و امالح در بـدن، زخـم، كـوفتگي، دمـل، فـشار             

عطــر و حتــي داروي تــرك ، بخــورات مجراحــت
  .ستاعتياد ا

  . گونه ي متفاوت از درختان خزان پذير و نيمه خزان پذير است۱۸۰اين درخت داراي بيش از 
  :فرآوري

جهت فرآوري تنها كافيست كه آنها را از هرگونه مواد زائد مثل شاخ و برگ درختـان، گـرد و خـاك و هرگونـه مـواد           
 تا كامال به گرد تبديل شود، سپس از الـك  مختلف مثل حشرات و غيره پاكسازي كرد و سپس آنها را در هاون كوبيد      

  .عبور داده و دوباره عمل آسياب كردن را ادامه دهد تا هيچ ذره ي درشتي در آن باقي نماند
  

  تهیهروش 
  سرمه کافوري امام صادق علیه السالم

اندازه برابر در هـاون  فرآوري شد، تنها كافيست كه از هركدام به         ) كافور، مر و صبر زرد    (حال كه هر كدام از اين مواد        
 توري بسيار  يادر اين مرحله بايد آن را از الك          .ند تبديل شو  يتا كامال به گَرد بسيار ريز     ريخته و دوباره آسياب كنيم      

 نگهـداري   ، به دور از نور خورشيد و حـرارت        خشك و پاكيزه  درب دار    عبور دهيد و مواد عبور كرده را در ظرف           يريز
  .نماييد
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  .انيد هر كدام از روش هاي فرآوري صبر را مورد استفاده قرار دهيدشما مي تو: نکته
   .هر سه ماده بايد به اندازه ي برابر باشند: نکته

  
   سرمه کافوري امام باقر علیه السالم

و تمام مراحـل هماننـد قبـل        . تفاوت اين روش با روش قبل در اين است كه اين سرمه بدون صمغ مر تهيه مي شود                 
ـ  آسـياب گرد باهمو در اين فرمول واجب است كه هردو ماده يعني كافور و صبر            . تكرار مي شود    كـامال بـه گـرد    ود ن

  .تبديل شود و الك شود
  .هر دو ماده بايد به اندازه ي برابر باشند: نکته

  
  :روش مصرف

ايـن سـرمه    . داين سرمه بايد پس از تهيه تنها ماهي يك بـار اسـتفاده شـو              : روش مصرف سرمه امام باقر عليه السالم      
روز مناسب براي استفاده از اين سـرمه جمعـه اسـت،     . بيماري هاي ناحيه ي سر را خارج و دفع مي كند    اكثر انشااهللا

  .مخصوصا بعد از غسل جمعه ي قبل از ظهر
  

اين سرمه را ميتوان متناسب با شدت بيمـاري در فواصـل يـك شـب در                 :  عليه السالم  صادقروش مصرف سرمه امام     
 يا هر پانزده روز يك بار و در نهايت هر ماه يك بار مورد استفاده قرار مرتبه سه شب در ميان يا هفته اي يك ميان، يا

 روز مناسب براي استفاده از اين سرمه جمعـه          . و تشخيص اين فواصل بايد توسط شخص متخصص صورت پذيرد          .داد
  ) روز يك بار مصرف شود۳۰ تا ۱۵ در حالت عمومي هر (.است، مخصوصا بعد از غسل جمعه ي قبل از ظهر

اسـت و از چـشم راسـت    ) ۷ يـا  ۵ يا ۳( همانند سرمه ي اثمد به تعداد فرد   ،كشيدن ميل در هر دو نوع     تعداد دفعات   
  .شروع و به چشم راست ختم مي شود

  
  احادیث وارد شده

فَکَتَـب إلَیـه    : عینَیه أذى، قـالَ    ى من رمد  عن ابنِ أبی عمیرٍ ، عن سلَیمٍ مولى علی بنِ یقطینٍ أنَّه کانَ یلق             
     هندن عم نِ علیه السالم ابِتداءسوالحأب :              یبـاحکـافورٍ ر زء عفَرٍ علیه السالم؛ جـن کُحلِ أبی جم ک منَعما ی

ثلَ ما              م نهلُ مکتَحریرةٍ یالنِ بِح ی       وجزء صبِرٍ اُصقوطرى ، یدقّانِ جمیعا وینخَ الکَحلَۀُ فـ ، دنَ اإلِثملُ مکتَحی
  .فَکانَ یکتَحلُ بِه، فَما اشتَکى عینَیه حتّى مات: قالَ. داء فی الرَّأسِ وتُخرِجه منَ البدنِ الشَّهرِ تَحدر کُلَ

  
، از درد چشم )نيقطين  بياحتماالً عل (ي نقل شده كه و    ن،يقطي بن   يعلي   وابسته   م،ياز سل : ري عم يبه نقل از ابن اب    

 ني چنـ ي وي باشـد، بـرا  دهي پرساي داده باشد ي اطّالع،ي آن كه وي ، خود و بالسالم هيپس امام كاظم عل   . در رنج بود  
بر صـ  سـهم  كي ،ي سهم كافور رباح  كي دارد؟ يباز م  ) السالم هي عل قرامام با ( تو را از سرمه ابو جعفر        زيچه چ «: نوشت
 و به همان اندازه كه از سنگ سرمه، بـر چـشم كننـد، از    شوند ي غربال م  ر،ي حر يا ر پارچه  كه با هم آرد و ب      يطرواصق
. » بـرد رونيـ  را كه در سر هست، فرود آورد و از بدن، بي بار، سرمه كند تا هر دردكي ي چشم را ماه  زي مخلوط ن  نيا
  .رد نداشت و از آن پس تا زنده بود، چشم دكرد ي مخلوط سرمه مني، به ا)نيقطيابن  (يو

 است كـه كـافور   ىي رباح، نام جا۲۹۴ / ۱: ي پزشكثي، دانش نامه احاد۲۳ ثي، حد۱۵۰، صفحه ۶۲، بحار األنوار، جلد    ۵۸۳ ثي، حد ۳۸۳، صفحه   ۸ جلد   ،يالكاف: منبع
 كـافور را  نيـ  ابـار،  ني كه بـراى نخـست  اند نستههان هند دا از پادشاكىي را نام    احي ر زياند و برخى ن     گفته زي ن احىيكه دهخدا آورده، كافور ر     چنان. اند را بدان نسبت داده   
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 اهيـ گ. اند  گفتهزيعامه، بدان سقوطره ن. رود  هند، در سمت چپِ كسى است كه از غرب به سمت هند مى             انوسي در اق  اى رهيطرى، جز وقصا.م).نامه دهخدا  لغت(شناخت  
  آورند جا مى  را از آناوشاني خون ساهيبر و گص
  

الَم ِإنَّ لَنَا فَتَاةً کَانَـت           : حمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ جمیلِ بنِ صالحٍ قَالَ        عنْه عنْ أَ   اَلس هلَیع اَللَّه دبأَبِی عل قُلْت
ـ     ثْلَ اَلْحب قُلْت ِإنَّ بصرَها ضَـعف فَقَ م تَرَاه و مرَّةِ قَالَ نَعثْلَ اَلْج م کَبتَرَى اَلْکَو    رِّ و اَلْمـ بِرِ وا بِالـص لْهـالَ اُکْح

  .اَلْکَافُورِ أَجزَاء سواء فَکَحلْنَاها بِه فَنَفَعها
گفتم ما يك دختركى داشتيم كه اختران را به بزرگى يـك سـبو              )عليه السالم (امام صادق ه  از جميل بن صالح گويد ب     

صبر و مـر و     : فرمود  گفتم چشمش ضعيف شده،    ،بيند  ه يك دانه مى   اندازه  بسيار خوب اكنون آنها را ب      :فرمود. ديد  مى
كافور را سرمه كن و بچشم او بكش اجزاء آن برابر هم باشند و ما چشم او را بدان سرمه كشيديم و براى او سـودمند                          

  .بود
 . عالّمه مجلسى۲۹۲ / ۱: ي پزشكثيه احاد، دانش نام۲۱ ثي، حد۱۴۹، صفحه ۶۲، بحار األنوار، جلد ۵۸۱ ثي، حد۳۸۳، صفحه ۸ جلد ،يالكاف: منبع

 
 

سرمه كافوري امام باقر عليه السالم داراي مزاجي معتدل است و تنها ماهي يكبار مورد استفاده قرار مي گيرد،                   : نکته
بخاطر افزوده شدن مر كه گرم و خشك (در صورتي كه سرمه ي امام صادق عليه السالم داراي مزاج گرم خالص است 

به عبارتي وقتـي كـه   .  آنها را گرم خالص مي كند، كافور در مقابله با اين دو مزاج، كه گرم و خشك است است و صبر  
 باعث شود كـه      است و اين علت ممكن   ). ! مزاج گرم خالص شكل مي گيرد      ، با يك سرد مقابله كنند     ،دو گرم و خشك   

منظـور از  حديث سرمه ي امام باقر عليه سالم در  شايد ،هرچند. فرد بتواند دفعات بيشتري در ماه از آن استفاده كند 
ماهي يك بار برحسب احتياط  ولي ما قول اول را ارجح قرار داده و    ، اين باشد كه حداقل ماهي يك بار       ،يك بار در ماه   

  .را افضل قرار مي دهيم
  . اينكه به صورت سرمه در چشم كشيده شوديا اين محصول هم مي تواند در چشم ريخته شود و !توجه

  
در مورد سرمه كافوري امام باقر عليه السالم كه مواد با وزن مساوي و با يكديگر آسياب مي شوند، بخاطر اينكه : نکته

صبر داراي آب فراوان است، و بعد از خشك شدن از وزنش كم مي شود، بهتر است ابتدا صد تا سيـصد گـرم صـبر را           
، به اين شكل متوجه مي شويد       )ف وزنش مشخص شود   تا اختال (خشك كنيد و پس از خشك كردن، آن را وزن كنيد          

كه از چه ميزان صبر مرطوب بايد استفاده كرد تا در زمان خشك شدن، وزنش بـا بـرگ كـافوري كـه از قبـل بـا آن              
  .تركيب شده برابر مي شود
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  سرمه عنابی
 ۸عناب درختي بلند قامت است كه ارتفاع آن بـه           

 گرمـسير    اين درخت بومي منـاطق     .متر مي رسد  
است، كشت آن در شمال آفريقـا، جنـوب اروپـا و            

ــه رايــج اســت  ــواحي مديتران عنــاب سرشــار از . ن
اين ميوه  . ويتامين ها، امالح، قند و پروتئين است      

  .بسيار خوش خوراك است
ــپزي    ــايي و آش ــي، زيب ــوارد داروي ــاب در م از عن

  .استفاده ي زيادي مي شود
 است و يكي از خصوصيات عناب داشتن لعاب زياد

. از خواص ديگر عناب آرامش اعصاب و تقويت قوه ي عصب اسـت . اين يعني خواص نرم كننده و ارتجاعي بخش دارد      
 شبيه بـه     از نماي روبرو   عنابجالب است كه    

 آب   و يـك درمـان نيكـو بـراي         ،!عنبيه اسـت  
 و ورم ، فــشار درد، خــستگي، تــاريمرواريــد،

ملتهمه ي چشم و برطرف كننده دانـه هـاي          
اين ميوه كمك بـه      .ي اطراف چشم است   چرب

هچنـين  . آرامش و خوابي با كيفيت مي كنـد       
كمك به رشـد مـژه و مـوي سـر كـرده و در               

  .سالمت چشم را به ارمغان مي آوردنهايت 
  

   فرآوري
 عناب بسيار ساده است، تنها كافيست سطح آن را از هرگونه گرد و غبار و آلودگي كامال پاك كـرده و اجـازه                        فرآوري

سپس آن را در هاون قـرار داده و بـه خـوبي     . يد كه عناب در زير نور آفتاب يا در مكاني خشك كامال خشك شود             ده
  .نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه عناب را بايد با هسته ي آن آسياب كرد. آسياب كنيد

سپس آن را از الك بسيار ريز عبـور داده و  عمل آسياب را آنقدر ادامه دهيد تا هيچ ذره ي درشتي در آن باقي نماند،         
عمر مفيـد   . در نهايت در يك ظرف شيشه اي درب دار به دور از نور خورشيد و هرگونه منبع حرارتي نگهداري كنيد                   

  .آن تنها شش ماه است
  

  روش تهیه
 در اين روش تنهـا كافيـست عنـاب كـه را             :روش اول 

همراه با هسته ي آن آسـياب شـد، بـه ظـرف سـرمه               
  .قل كرد و در نهايت مورد استفاده قرار دادمنت

يــك پيمانــه هليلــه زرد بــه  در ايــن روش :روش دوم
سـه   ،)به توضيحات هليله مراجعه شـود     (فرآوري شده 

پيمانه عنـاب فـرآوري شـده بيافزاييـد و هـردو را بـه            
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داده و در ظـرف درب دار        يك بار ديگر آسياب كنيد، در نهايت آنها را از الك بسيار ريز عبـور                 ،صورت كامل در هاون   
 اين سرمه قبل از خواب همراه با سرمه .تعداد دفعات مصرف زوج است و آغاز آن از چشم راست است         . نگهداري كنيد 

ي اثمد مورد استفاده قرار گيرد و به صورت دو شب درميان مصرف مي شود؛ براي پيشگيري و درمـان آب مرواريـد                       
  .مفيد است

  

  روش مصرف
و آغاز آن از چشم . دفعات زوج مصرف گردد و بايد گيردبايد هر سه روز يك بار مورد مصرف قرار    خالص عنابسرمه  

 و   هـا  يكـشنبه در حالـت طبيعـي و بـه جهـت پيـشگيري              روزهاي مناسب استفاده از ايـن سـرمه          .راست خواهد بود  
  .ستهاچهارشنبه 

  ...اما
 ،ي درد چشم بهتر است کـه عـالوه بـر سـرمه عنـاب     يراب . درد استفاده شوديهر روز تا بهبود: درمان درد چشم براي  

  .مورد استفاده قرار گيرد نيز ي، سرمه اثمد و کافور چشمداروي شافيه
  . آمدن فشار چشم استفاده شودنيي هر روز تا پا: فشار چشمدرمانبراي 
  . استفاده شوددي هر روز تا بر طرف شدن ّآب مروار:دي مروارآب درمانبراي 

  
دن دانه هاي چربي اطراف چشم آن را با آب باران يا آب مقطر تركيب كرده تا خميري بدست آيـد و       براي برطرف كر  

در نهايـت   . در نهايت آن را بر روي نواحي مورد نظر قرار داده و اجازه دهيد در طول شب در همان نواحي باقي بماند                     
  .اين عمل را تكرار كنيد تا كامال برطرف گردند

ويت و بهبودي پوست صورت نيز مي توان استفاده كرد و دفعات آن دو روز در ميان يا سه روز از ماسك عناب براي تق
  . مصرف دمنوش آن نيز به تسريع فرايند هاي درماني آن كمك بسزايي مي كند.در ميان است

  
  حدیث وارد شده

یـا  : منـام ، فقلـت      فی ال ) ع(کانت عینی قد أبیضت ولم أکن أبصر بها شیئا ، فرأیت علیا أمیر المؤمنین               «
خذ العناب فدقه واکتحل به ، فأخذته ودققته بنواه وکحلتها بـه            : سیدي عینی قد آلت إلى ما ترى ، فقال          

 دم،يـ د ي نمـ يزيـ  شـد و چ    دي سـف  مچشم «يعني» .فانجلت عن عینی الظلمۀ ونظرت أنا إلیها فإذا هی صحیحۀ         
 به چه روز افتاده، امام فرمودند عناب ينيب يم را م چشني من اي و عرض کردم آقادميرا در خواب د) ع (يحضرت عل

 کـردم و سـرمه هـم        ابي کن و با آن سرمه بکش، من هم عناب گرفتم و با هسته خودش آسـ                ابي و آن را آس    ريرا بگ 
مكـارم    ». و سـالم اسـت     حي ندارد و صـح    يدي که سف  دمي از چشمم برطرف شد و به چشمم نگاه کردم د          ي تار دم،يکش

  .۱۷۶دين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، صاالخالق، رضي ال
  
  

  )بیاض العین (سرمه نُشادر
همچون سرمه ي كافوري و اثمد، يكي از داروهاي بسيار قوي و موثر در زمينه درمان بيماري هاي چـشم،                 اين سرمه   

. صيه شده اسـت اين سرمه به سفارش معصوم عليه السالم ارائه و تو. همچون آب مرواريد و يا سفيد شدن چشم است   
  .البته نام نشادر بخاطر وجود ماده اي با اين نام در فرمول اين سرمه است
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  نشادر

 وميـ آمون.  اسـت  آمونيـوم  كلرايـد  ييايمي ش  ي نشادر ماده 
 و نمـک   NH4Cl بـا فرمـول      ييايمي شـ  بيـ  ترک کيـ  دايکلر
از .  محلـول در آب اسـت      اري است که بس   يدي و سف  يبلور

 رنگ و فاقـد     دي سف يرت نمک  ماده به صو   ني ا ينظر ظاهر 
 که در ي نشادر معدنيکي. دو نوع نشادر وجود دارد. بوست
دست ها را در آن آب بـه        اگر   بوده و    وجود آب ها م   يبرخ

 آن  گـر ي کنـد و نـوع د      ي کـف مـ    يك ديگر مـالش دهنـد     
نـشادر  .  شـود ي مـ ديـ  که در کارخانه هـا تول  صنعتي ست 

 پوسـت، اثـرات   ي محصول به صـورت ضـماد بـر رو    ني خواص ا  ني جمله مهمتر  از. داراي طبيعتي گرم و خشك است     
 يسيـ  پي کـرد و جهـت رفـع لکـه هـا     بي توان ترکينشادر را به همراه عسل م    .  است )پيسي ( برص ي آن برا  يدرمان

  .استفاده نمود
 گـرم در  ۹ دوز بـا   لننسيماري باي ورم بدن يماري افراد مبتال به بي ادرار آور برا   ي دارو کي به عنوان    داي کلر وميمونآ

 نمـک باعـث     ني ا راي شود، ز  ي استفاده م  زي کننده ن  يدي اس  ماده ي  کي حال، به عنوان     نيدر ع .  شود يروز استفاده م  
 سـاعت پـس از مـصرف بـه     ۶ تـا  ۵ به مدت ومي آمونديکلر. شود ي آزاد مدروژني ه ي ها وني تهيدي غلظت اس  شيافزا

  . کنديجذب دارو در دستگاه گوارش کمک م
  

 کـه در    ي افـراد  اي و   يگاري افراد س  ي ممکن است برا   راي تحت نظارت پزشک باشد ز     دي با ومي آمون ديکلر مصرف: توجه
 ماننـد سـردرد،   ي از حد آن ممکـن اسـت عـوارض جـانب    شي بمصرف . داده اند، مضر باشدصي کبد تشخ يماريآنها ب 

  . ها را داشته باشديماري بري و ساي افسردگ،يي اشتهاياستفراغ، اسهال، ب
  
 ي به روش هـا    اکي کاهش آمون  قي منظور از طر   ني ا يبرا.  شود ي استفاده م  ي از روش سالو   ومي آمون دي کلر دي تول يراب

 محلـول  ايـ  دروژنيـ  هدي با گاز کلر  NH3 اکي امون بي از ترک  ينشادر به روش صنعت   . د شو ي سود برده م   ي خاص يصنعت
  : شودي مدي تولکيدروکلري هدياس

NH3 + HCl → NH4Cl  
  . شناسندي ماکي شود که آن را با نام آموني مافتي ي آتشفشاني هاطي در محيعيده به صورت طب ماني انيهمچن

  
  کاربرد هادیگر 

  . شودي استفاده مي و چرم در رنگرزي    در صنعت نساج
  . شودي مواد منفجره سنگ معدن استفاده مهي تهي ماده براني    از ا

   زدودن برفي شستشو ، براي پودرهاهي    در ته
   گرمزهي گالوانعي ، در صناي انجمادي مخلوط هاي    برا

  يسازي     در صنعت باطر
  ي    در صنعت آبکار
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  ي در عکاستي به تثبدني سرعت بخشي براي    به عنوان ماده افزودن
  ومي آمونباتي ترکهي کننده رنگ و چاپ ، در تهتي    به عنوان کود ، ماده تثب

  ونشاندن شعله جهت فري قلم زني    در کارها
  . شدهمي لحي آهن هاي پاک سازي براي و دامپزشکي    در داروساز

  
چرا كه فلفـل  . دليل استفاده از نشادر در اين سرمه بخاطر خاصيت ضد سوزش و حرارت اين ماده است  

هاي مورد استفاده در اين سرمه باعث سوزش چشم و بـاالرفتن حـرارت آن مـي شـوند، نـشادر باعـث                  
نشادر را در نانوايي هاي سنتي مثل نان سنگك كه افراد در            .  حرارت بيش از حد است     تعديل سوزش و  

، دادنـد  سوزش مورد استفاده قرار مـي        سوختن و  كنار كوره فعاليت مي كردند به شكل يك صابون ضد         
همچنين در سيرك ها كساني كه مـي خواهنـد از طريـق دهـان آتـش توليـد كننـد، از نـشادر بـراي                          

 . تن صورت، دهان و لبها استفاده مي كنندجلوگيري از سوخ
  

  آوريفر
جهت فرآوري اين ماده تنها كافيست كه اگر آلودگي اي به 
آن چــسبيده اســت آن را جــدا كــرده و ســپس در هــاون 

البته در اين سرمه هر سه مـاده بايـد بـا هـم و در             . بكوبند
لذا از آسياب كردن آنها به صـورت        . كنار هم كوبيده شوند   

دليل ايـن مـسئله ايـن اسـت كـه           . اجتناب كنيد جداگانه  
زماني كه دو يا چند ماده با يكديگر آسياب مي شـوند، در             
اثر اصطكاك حاصله از سايش و كوبش، حرارتي توليد مـي    

 تركيب شـدن     واكنش شيميايي و   شود و اين اتفاق موجب    
 با دو ماده ي ديگر درآميزد لذا همـه          در اين سرمه نياز است كه نشادر به خوبي        . اين مواد به شكل نيكوتري مي شود      

 اين عمل موجب مي شود كه ذرات و ملكول هاي نشادر اطـراف ذرات  .ي مواد بايد با يكديگر كوبيده و آسياب گردند    
   . از سوزش و حرارت آنها بكاهد و در آنها تعديل ايجاد كند در زمان سرمه كشيدنو ملكول هاي فلفل را پوشانده و

گاه هاي تجهيزات و مواد پزشكي و همچنين عطاري ها و فروشگاه هـاي طـب سـنتي عرضـه مـي                    اين ماده در فروش   
  . البته داراي دو كيفيت خوب و بد است، سعي كنيد كه بهترين كيفيت را تهيه كنيد.گردد

  
  دار فلفل

 ستيـ  بــه ارن   ىـونانيـ خــود فـلفــل در زبــان        . در فـارسـى بـه فـلفـل دراز شـهــرت دارد         
ـِدر هـنـد بـه آن بِ. اسـت  روف  مـع ه عرق الذهب  در زبان عربى بلفلدار ف. ـنـديل مـى گـوـلب

 ايـ  به درخت توت و همانند لوب      هي خـوشه مانند درختى است شب     ـوهيل مـ دارفـلف. شهرت دارد   
 گرم و اري بسعتىي بوده و داراى طبزي تند و ت  اريبس. بوده که در غـالف آن دار فـلفـل قرار دارد        

  .  بهار از درخت مى افتدامي است که در اديشکوفه آن مانند شکوفه درخت ب.  است خشک
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اين گياه معروف است به تُنيك جوانسازي، و به بازسازي و جوان سازي سلول هاي پير و مـرده كمـك بـسزايي مـي                         
عمومي بدن، همچنين تقويت كننده ي قواي تضعيف شده ي جنسي، ساخت بسياري از داروهاي تقويت كننده            . كند

  .مشكالت بي حسي و فلج مفاصل و عضالت، و همچنين پادزهر نيش حشرات، از جمله عقرب است
استفاده از اين گياه در سرمه نشادر باعث از بين رفتن سلول هاي پير و فرسوده ي چشم و كمك به بازسازي و توليد         

  .استآب مرواريد و آب سياه يكي از همان موارد . سلول هاي جوان مي شود
  

  فرآوري
جهت فرآوري اين گياه تنها كافيست پس از خشك كـردن    

در جاي خشك و خنك و بدور ) در صورت تازه بودن(فلفل 
از نور مستقيم آفتاب، آلودگي ها را از آن پاك كـرده و بـا                
دقت بسيار زيادي آن را آسياب كرد تا كامال به گرد بسيار            

  .ريزي تبديل شود
بيان شد در اين سرمه مـا بايـد هـر           البته همانطور كه قبال     

سه ماده را با يكديگر آسياب كنيم، از اين رو تنها بايد پس             
اگر فلفل سبز و تازه اي در دست داريد قبـل       . (از خشك كردن آن، تمام آلودگي ها و گرد و خاك را از آن جدا كنيد               

 و هرگونه آلودگي از آن زدوده شود، سـپس         از اينكه آنها را خشك كنيد، ابتدا آن را با آب سرد شسته تا گرد و خاك                
  .)اجازه دهيد در سيني خشك كُن بطور كامل خشك گردد

  
  )سفید(فلفل 

فلفل هاي بسيار معروف سياه و سفيد، در حقيقت از يك گيـاه              
. استحصال مي شوند و تنها تفاوت آنها در روش فرآوري آنهاست          

يدن از  فلفل سياه همان دانه هاي فلفـل اسـت كـه قبـل از رسـ               
شاخه چيده شده و به زير نور خورشيد خشك مـي شـوند، و در               

ه و به رنگ سياه تغيير رنگ مـي         اين فرايند پوست آنها تيره شد     
حال آنكه فلفل سفيد دانه ي كامال رسيده ي فلفـل اسـت             . دده

 روز خيسانده تا بـه      ۱۰ آنها را در آب به مدت        ،كه پس از چيدن   
 پوست آنها بـه راحتـي از آن         حالت تخمير برسند، در اين حالت     

جدا شده و اليه ي سفيد زيرين نمايان مي گردد، البته بايد گفت كه در اين فراينـد بخـاطر مجـاورت فلفـل بـا آب،                           
در اين فراينـد زمـاني   . مقداري از طعم تند آن كاسته شده و همچنين بخشي از روغن معطر آن در آب آزاد مي شود            

ف غشاء بيروني فلفل باقي مي ماند و اين باعث مي شود كه عطر و طعم فلفل بيشتر كه روغن در آب آزاد شد در اطرا
  .و اين رخداد باعث ايجاد تفاوت ميان فلفل سياه و سفيد مي گردد. احساس شود

  
 و  ديـ  سرشـار از فالوونوئ    ديفلفـل سـف   . دليل استفاده از فلفل سفيد در ايـن سـرمه خـواص اعجـاب انگيـز آن اسـت                  

 از  ي سـالم  رهيـ  اسـت و ذخ    يمي رژ بري منگنز، آهن و ف    يادي مقدار ز  ي دارا ديفلفل سف .  است C و   A  ،K يها  نيتاميو
از اين فلفل باعث تقويـت قـواي بينـايي و           ) سرمه( مصرف خوراكي و دارويي      .کند يمفراهم   بدن   ي را برا  يمواد معدن 
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 ي اكسيداني خـود بـه جـدا سـازي         اين فلفل با داشتن خواص آنت     . پيشگري و درمان آب مرواريد و آب سياه مي شود         
 سلول هاي مرده ياري رسانده و محرك خوبي براي بازسازي و جوانسازي سلول هاي تـضعيف شـده و                    )اليه برداري (

گـردش    افـزايش   با كمك بـه    در نهايت  .همچنين قابليت كمك به توليد سلول هاي جوان را در كارنامه ي خود دارد             
 از خـواص ديگـر ايـن فلفـل كمـك بـه رشـد         . شـود   ي مـ  آن  و طراوت  ياداب ش  باعث ، به بافت  يرسان ژنيخون و اکس  

موهاست، زماني كه در اين سرمه استفاده شود به رشد          
مژه، ابرو و موي سر كمك كرده و زماني كه بخواهيم از 
آن براي موي سر استفاده كنيم تركيب ايـن فلفـل بـا             

  .دانه هاي ليمو كمك بسزاي به آنها خواهد نمود
  

  فرآوري
جهت فرآوري اين گياه همانند قبل تنها كافيست آنهـا          
. را از آلودگي ها پاك كرده و بطور كامل آسياب كنيـد           

همچون موارد قبل بايد دقت كـرد كـه در ايـن سـرمه              
  .مواد بايد باهم آسياب شوند

  
  روش تهیه

 دو دشش گرم و نيم   (م  ره (    از فلفل سفيد، دو دم  ره)   سه گـرم و بيـست و       (ك درهم   از دارفلفل و ي   ) شش گرم و نيم
و از الـك بـسيار ريـز عبـور دهيـد و             . با هم تركيب كرده و به خوبي با يكديگر آسياب كنيد          نشادر را   ) پنج صدم گرم  

دوباره آسياب كنيد؛ و اين عمل را آنقدر تكرار كنيد تا مواد كامال به گرد بسيار ريزي تبديل شده و كامال بـا يكـديگر         
كه شما مي توانيد در اين فرمول بجاي لغت درهم از لغـت پيمانـه اسـتفاده كنيـد، در ايـن       توجه شود   . تركيب شوند 

صورت فرمول برابر است با دو پيمانه از هر فلفل و يك پيمانه از نشادر، واجب است كه پيمانه ي شـما از واحـد وزن                          
  . ماده با ديگري متفاوت استتبعيت كند تا از صحت مقدار هركدام اطمينان حاصل كنيد، چرا كه جرم و حجم هر

  
  روش مصرف

  :در مورد روش مصرف اين سرمه بايد دقت كرد
  ) چشمتمامنه به ( شود ي مدهي فقط به ناخنک مالکبار،ي يروز: درمان ناخنکجهت 

 دهي در چـشم راسـت کـش   ليـ  در چشم چپ و سه ملي سه م،کباريده روز   : ) چشم يديسف(ديآب مروار جهت درمان   
  .  شودمصرف بعد از آن سرمه اثمد و با آب سرد شسته چشم را ساعت بماند، سپس دويك تا  و ،شود

  
  حدیث وارد شده

                       ، ه رسـعا فی ضجوو ، هینیاضا فی عب الً شَکا إلَیه جقِ علیه السالم أنَّ ر ادنِ الصع ن أبیهۀَ عرَ بنِ تَوبمن عع
الً أبیض ودار فُلفُل، من کُلِّ واحد وزنَ درهمینِ، ونُشادرا جیدا صافیا ورِیاحا فی مفاصله ، فَأَمرَه أن یأخُذَ  فُلفُ

                   قطَـعی ه ؛ فَإِنـَّ الثَۀَ مراوِد، واصبِر علَیها ساعۀً وزنَ درهمٍ، واسحقها کُلَّها وانخَلها، واکتَحل بِها فی کُلِّ عینٍ ثَ
الع نَقّی لَحموی ، یاضبِإِذنِ اللّهالب ع جنُ الو   .  تَعالى، فَاغسل عینَیک بِالماء البارِد وأتبِعه بِاإلِثمد  ینِ، ویسکِّ

www.takbook.com



 سرمه هاي آسماني

٢۶ 

  
 و دي کرد، امام امر فرمودند فلفل سف     تيدرد، و التهاب مفصل شکا       چشم، و دندان   يدياز سف ) ع( به امام صادق     يکس«

 ريبگ)  و پنج صدم گرمستيسه و ب  ( درهم   کينشادر خوب و صاف     و  )  گرم ميشش و ن  (دار فلفل از هرکدام دو درهم       
 يدي ساعت صـبر کـن، همانـا سـف       کي ل،ي سه م  شم کن، و الک کن، و سرمه بکش در هر چ          ابيو هر سه را باهم آس     

 متعـال، سـپس   ي بـه اذن خـدا  دهد، ي م ني درد چشم را تسک    کند، ي و گوشت چشم را صاف م      کند، يچشم را قطع م   
  ». سرد بشور، بعد از آن سرمه اثمد بکشها را با آب چشم
 ثيـ ، دانـش نامـه احاد  ۱۶ ثي، حد۱۴۷، صفحه ۶۲، بحار األنوار، جلد ۸۷ بسطام، صفحه يطب األئمة البن،  من بحار األنواربي، والتصو »ثم فاغسل «:  المصدر يف: منبع
  .۸۷طب األئمه، ابن سابور الزيات، ص،  ۲۹۴ / ۱: يپزشك

  
  سرمه توتیا

 نظير ساير سرمه ها از قدرتمند ترين سرمه ها در درمان بيماري هاي چشم محسوب مي شود، و اسـتفاده                     اين سرمه 
از آن فوايد زيادي دارد، سرمه توتيا با داشتن خواصي همچون پيشگيري و درمان آب مرواريد، تازه كردن گوشـت يـا     

يت ضدعفوني كنندگي و در نهايت رفع پيه ي چشم و جال دادن به آن و همچنين رفع شب كوري و كور رنگي، خاص             
مواد تشكيل دهنده ي اين سـرمه شـامل توتيـاي           . كليت بيماري هاي چشم، از جمله نقاط قوت استفاده از آن است           

  .ست آب آسمان، هليله زرد و نمك اندراني ا الذهب، سنگ اثمد،يهندي، اقليم
  

  توتیا
 جانور خاردار دريايي، اكسيد بخار :به چند چيز اطالق مي شودنكته اي كه در اين ماده وجود دارد اين است كه توتيا 

مسئله اين است كه از آنجايي ... .  و سرب، گياه توتيا و اكسيد رويطبيعي حاصل شده از ذوب نقره ي خالص، سنگ 
  !ود؟كه فرمول اين سرمه از معصوم عليه السالم رسيده است، منظور از توتيا كداميك از اين موارد را شامل مي ش

 در ذيل تصوير اين نمونه ها را مـشاهده  ،توتيا تفسير كرده اند و برخي گياه توتيا     آبي رنگ   بعضي از علما آن را سنگ       
  :مي نماييد

  

  
  سنگ توتيا  گياه توتيا

PRIMULA AURICULATA  HEMIMORPHITE  
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. شد گياه توتيا اسـتفاده مـي شـود        سنگ توتياست و در صورتي كه يافت ن        پودر   بايد گفت كه در اين سرمه اولويت با       
 ايـ توت در گذشته از     .و بهتر آن است كه از نوع هندي آن باشد         .  را مشاهده مي كنيد    مادهدر تصوير باال بلور اين      البته  

 ي مـ هيـ  تهي باستان، سرمه از مواد مختلفـ      يدر زمانها .  شده است  ي چشم و هم سرمه استفاده م      يهم به عنوان دارو   
 و ختنـد ي ريم هاي سفالي  کردند در قالبي را پودر ما سرمه، گالنهي تهيبرا.  بوده است اننها گال  آ ني تر جيشده که را  

 بـر اثـر     ا موجـود در گالنـ     ومينديا .دي سرب به دست آ    دي دادند تا گوگرد آن آزاد شود و اکس        ي آتش حرارت م   يبر رو 
ـ  (  ضـد  تي ماده خاصنيا.  شودي ملي تبدوميندي اديحرارت به اکس  و يريشگيـ  پي دارد و بـرا UV ) نفشمـاوراء ب

 سـال   ۷۰۰ يعنـ ي در آن زمان     راني ا يايبر اساس سفرنامه مارکوپولو، توت    .  موثر است  اري چشم بس  يدرمان آفتاب زدگ  
 بـه بـافق و کوهبنـان    زديـ  از  ي وقت ييايتالي مارکوپولو، جهانگرد ا   يروزگار.  شده است  ي و اروپا صادر م    ني به چ  ش،يپ

   . بردني را به عنوان سوغات با خود به چيالد فونهي و آايرفت، توت
 سرمه به دست ي نمونه هازي گزارش ها، آنالني از ايکيدر  . وجود دارد  مورد سرمه توتيا   در   ياديگزارشات و مقاالت ز   

 ,GALENA شـامل  بيـ  از چهـار ترک ي دهد که سـرمه مـورد اسـتفاده آنـان، مخلـوط     يآمده از مصر باستان نشان م
PHOSGENITE, CERUSSITE, LAURIONITEيهـا يچـون کان .  بوده است PHOSGENITE, LAURIONITE    بـه صـورت

 شده  ي م هي ته ييايمي دو ماده به طور ش     ني پنداشتند که ا   ني نشده است، محقق   افتي در مناطق مورد مطالعه      يعيطب
 کار بـه    نيا.  دادند يم کردند و حرارت     ي را با آب و نمک مخلوط م       ا سال قبل، پودر گالن    ۳۰۰۰ در   زي ن انيوناني. است

 مخلـوط نمـک   نيـ سپس بـه ا .  شودلي تشکLAURIONITE شد تا ي آب افزوده متباً مرافت،ي ي روز ادامه م   ۴۰مدت  
 نيـ  زودتـر ا   کي کـدام  انيـ وناني و   انيراني که ا  ستيمشخص ن . دي به وجود آ   PHOSGENITE کردند تا    ي اضافه م  ييايقل

 ي مـ هي تها و گالنتيک را با استفاده از ماالMESDEMET به نام اي از توتيرگي نوع دانيمصر.  را فرا گرفته اند  يتکنولوژ
 شد ي م هيته) تيهمات(خرا  ل اُ  شده، سرب، خاکستر و گ     دي بادام سوخته، مس اکس    بينوع گرانتر سرمه از ترک    . کردند

  . کردندي شکل مي آن، چشمها را باداملهي گفتند و به وسي مKOHLکه به آن 
  

  گیاه توتیا
 بـه علـت     اي تــوت   ارزشـمند  يي دارو هايگ

 از حد   شي احشام و استفاده ب    ادي ز يچرا
 در حال   ، از  آن   انييکوهنوردان و روستا  

 بـه نـام     يـي  دارو اهيـ  گ نيا . است ينابود
 موالسـه، ي از خـانواده پر    کوالتاي ار مواليپر

 از آن بـه عنـوان       ي محلـ  ي ها شيدر گو 
 ي و پامچالِ طناز   يباري پامچالِ جو  ا،يتوت
  . شودي مادي
ـ  جـان ي آذربا ي در استان هـا    ايتوت  ،ي غرب

 در دامنـه    يهمدان، کردسـتان و مرکـز     
  . کندي رشد ماي متر باالتر از سطح در۴۰۰ هزار و ۲ هزار تا ۲ ني زاگرس در ارتفاع بيرشته کوه ها

  . کندي عمر مبهشتي روز در ارد۱۵ تا ۱۰ هر سال تنها در مدت يي دارواهي گني ا
  . کردندي خود استفاده مي چشميهايماري درمان بي بـراـاهي گني از اي ،پـادشاهان هنديخيار تي اساس نوشته هابر
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 ي صورتي به رنگهاباي زي آن گلي کند که روي متر رشد مي سانت۲۰ تا ۱۵ به ارتفاع ي ساقه ااهي گني وسط بـوته ااز
جود دارد که با قطع کردن گل آن، گرد          و ي رنگ دي گـرد سف  متري سانت ۳ تا   ۲ گل   ني ا ري ز رد . زند يو بنفش شکوفه م   

  .جذب چشم شود ي دارند تا گرده به خوبي نگه مهي ثان۱۰ پلک بـه مـدت ري رنگ را به داخل چشم و زديسف
 امـا موجـب   ، کنـد ي مـ ري را از چـشم سـراز     يـاديـ  اشـک ز   قهي دق کي دارد و پس از      ي کـار سوزش در پ    ني ا اگـرچه
 چـشم   يکيولـوژ يزي کننـده اعمـال ف     مي کننده و تنظ   تي تقو اي تـوت يي دارو اهـيگ  . شود ي چشم م  تي و شفاف  يزگيپاک
 چـشم   ي حرکت دهنده عدسـ    ي ها چهي ماه ژهي اطراف و داخل کره چشم به و       ي ها چهي ماه اهي گ ني از ا  استفاده .است

 شـده اسـت   هي قبـل از طلوع آفتاب توصـ ـاهي گني از ا  استفاده البته   . کند ي م تيکه عمل تطابق را به عهده دارند تقو       
  . کندي گرد را کم مني و مقدار اتي رنگ ساقه آن، خاصدي به گرد سفديچون بـا تـابش نـور خورش

  . استاي توتاهي استفاده از گدي چشم، فواي تراخم و خشکد،ي آب مـرواراه،ي از آب سيريجلوگ
 کننـده اعمـال   مي و تنظـ  کننـده تيـ  تقوايـ  توتيـي  دارواهيـ گ: دنـ ي گو يمـ  نيز يي دارو اهاني و کارشناسان گ   پزشکان

 و ي غـدد اشککي کنـد، سبب تحري ميري جلوگي زودرس چشم و شب کـوريري از پايتوت . چشم استيکيولوژيزيف
 يري شود ، کره چشم را مرطوب و شفاف کرده و از تار شدن و کم نور شدن چشم جلـوگ                    يغدد مترشحه لبه پلکها م    

  .گردد ي چشم و چشم درد مي رفتن تارني چشم باعث از ب دراي توتدني معتقدند که کشي سنتاطبا . کنديم
 ني شده و بنـابرا    تي چشم تقو  ي حرکت دهنده عدس   يها  چهي چشم از جمله ماه    يها  چهي با استعمال آن ماه    نيهمچن
  .گردند ي مبتال مي چشمري به پرتري دندينما ي دارو استفاده مني که از ايافراد
 که از آن ي فراوان کسانيکروبي ميها ي در گذشته با توجه به آلودگنيبنابرا است و  ي قو اري کننده بس  ي ضدعفون ايتوت

  .اند شده ي به دور بوده و به چشم درد مبتال نمي چشميهايماري از باند نموده ياستفاده م
 مبتال  يکور  نموده و چشم کمتر به شب      مي چشم را تنظ   ي قسمتها ري و سا  هي به شبک  يرسان  دارو خون  ني از ا  استفاده

  .دي کمک نمازي ني چشمعاتي از ضاي بعضمي در ترمتواند ي منيهمچن .گردد يم
 است مرکز ي آن در کوتاه مدت ضرورري امکان کم تکثگري دي و ازسويي دارواهي گني اتي هر حال بـا توجه به اهم      به
 در جهـت حفـظ      گـر ي د ي ارائه دهد و از سو     اهي گ ني ا ري تکث ي برا ي و عمل  ي علم ي راهکارها ي جهاد کشاورز  قاتيتحق
  . کرديري جلوگانيي از حد کوهنوردان و روستاشي احشام و استفاده بهي روي بي گونه ارزشمند از چرانيا

  
  اقلیمیا الذهب

  .اين ماده از بخاري كه در ديواره ي كوره هاي ذوب طال مي نشيند بدست مي آيد
  

  سنگ اثمد
  .توضيحات اين سنگ قبال به شرح رسيد

  
  هلیه زرد

 است اما به اعتبار مراحـل رشـد آن نـوع آن متفـاوت               اهي گ کي لهيهل
  .شود يم
بـشود   است اگر درشت تر      ي برنج لهي هل برسد به اندازه دانه گندم      اگر
 و اگـر    شـود  ي مـ  اهي س لهي رنگ شد هل   اهي اگر س  ،شود ي م يني چ لهيهل

 و اگر کامال رشد کـرد  ،شود ي زرد م لهي هل ،شدزرد رنگ   بيشتر ماند و    
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 جزء معجـزات تمـام      لهيهل .شود ي م ي کابل لهيو بزرگ شد هل   
  .ها است طب

در مورد خواص خانواده هليله مي توان به ايـن مـوارد اشـاره              
 - تقويت معده    - جذام   - تقويت بينايي    -تقويت حافظه   : كرد

 - ماليخوليـا    - بواسـير    - سوءهاضمه   - سفيدشدن مو    -سودا  
قوه  ل-  فلج - سياهي دور چشم - جمع شدن پوست -سردرد 

  ... اگزما و- برص - تكرر ادرار -
  

  : از اهميت هليله ياد مي كنيميدر اينجا با بيان حديث
  :عليه السالم مي فرمايدامام صادق 

نم فَإِنَّه دويلَجِ الْأَسلبِالْإِه كُملَياء  عكُلِّ د نفَاٌء مش يهف و رم همطَع نَّةرِ الْجشَج   
   . استيماري چراکه از درخت بهشت است طعم آن تلخ و در آن شفاء از هر باهي سلهيلبرشما باد ه

  ۳۱ ص،ي مستغفر،يطب النب
  

  فرآوري
  .جهت فرآوري هليله تنها كافيست كه آن را از هرگونه آلودگي پاك كرده و به خوبي كوبيده و از الك ريز عبور دهيد

  
  نمک اندرانی

 نمك است كه از كوه      منظور از نمك اندراني همان بلور     
حصال مي شود و از بهترين نوع نمـك بـه حـساب             ستا

اين نمك داراي هشتاد و شش نوع مختلـف از          . مي آيد 
امالح و مواد معدني بوده كـه بـراي حيـات بـدن مهـم          

از اين نمك در روايات شيعي به عنوان يك غذا . هستند
بايد دقت  . و يك داروي بسيار مفيد نام برده شده است        

كه اين نمك كامال بلورين باشد و هيچگونه گـرد          كنيد  
  .و خاكي در آن ديده نشود

نمكي كه از كوه نمك جهرم استان فارس استخراج مي        
شود از بهترين بلور هاي نمك بحـساب مـي آيـد و بـه        

توجه كنيد كه بلـور طبيعـي نمـك بـه شـكل             . شكل مكعب مربع كامل است و آري از هر نوع آلودگي و سموم است             
 .مربع است و كامال بلورين و شفاف، هرچه شفافيت آن بيشتر باشد از خلوص و كيفيت باالتري برخوردار است                  مكعب  

در كل بايد بيان كرد، زماني كه ماده اي به بلور تبديل مي شود، درواقع به كيفيت و خلوص بااليي از خلقت وجودي                       
  .ي تشكيل دهنده ي آن است و اين بخاطر چيدمان منظم و صحيح اتم ها.خود دست يافته است

  
دانستند كه نمك چه فوايـدى       غذايتان را با خوردن نمك آغاز كنيد ؛ چرا كه ، اگر مردم مى              :السالم امام على علیه  

  .دادند  دارد آن را بر پادزهر مجرب ترجيح مى
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خداوند عز و جل به موسى       :آله و سلّم   علیه و     اهللا    پیامبر خدا صلى  
غذا را با نمك ، آغاز كـن و بـا نمـك ،        «: ستاد كه   بن عمران ، وحى فر    

پايان ده ؛ چرا كه در نمك ، درمان هفتاد درد است كه كمترين آنهـا ،       
  .» درد و شكم درد باشد ديوانگى ، جذام ، پيسى ، گلودرد ، دندان

  
خواص ضدعفوني كنندگي آن    دليل استفاده از بلور نمك در اين سرمه         

 چشم است، بخاطر مزاج گرم و خشك آن و جالبخشي به گوشت و پيه
بلغم سر و چشم را نازل مي كند و با دارا بودن بيش از هشتاد نوع مواد 
معدني كره ي چشم را به خوبي تغذيه مي كند و در نهايت بصر را جال    

  .داده و از بيماري هاي مختلف همچون درد و ضعف و ديگر موارد مصون مي دارد
ه آن اشاره كرد خواص آب، خاك و نمك است، در عالم هستي دو ماده اصـلي وجـود دارد                    از جمله مواردي كه بايد ب     

ايـن دو مـاده از   . به خود جذب مي كند و آن دو عنـصر آب و خـاك هـستند             ) چه خوب و چه بد    (كه قوا يا انرژي را      
ل و تيمم از ايـن      به همين جهت ما در زمان وضو، غس       . شوينده هاي جسماني و صد البته روحاني به حساب مي آيند          

دو عنصر بهره مي گيريم، چرا كه وقتي آب بر سطح پوست جاري مي شود آلودگي ها و آغشتگي هاي روحي و رواني 
همين خاطر است كـه بعـد از وضـو و          ه  ب. كند دفع مي    خود و به همراه     را به خود جذب كرده    موجود بر سطر پوست     

و دليل آن اين است كه انرژي هاي آلوده اي كـه            . حمام كردن و يا شنا كردن ما احساس خيلي خوبي داريم          غسل يا   
و اما نمـك،  . باعث افسردگي ما مي شود توسط آب و خاك جذب شده و از بدن جسماني و روحاني ما جدا مي شوند                    

ه توجه كنيد كه تابحال هيچ كـسي از  به اين نكت. نمك باعث مي شود كه اين آلودگي جذب شده تجزيه و دفع گردد   
د نمك در چشم قبل از هر چيـز باعـث   وجو. و اين بخاطر وجود نمك در آب است   ! ورود به آب دريا بيمار نشده است      

تجزيه و دفع گردد، بعد از آن باعث دفـع تـاثيرات هرگونـه    ، مي شود كه قواي منفي جذب شده توسط رطوبت چشم  
 شدن آن جلـوگيري     ذوب مي شود كه كره ي چشم منسجم بماند و از گنديدن و              باكتري و ويروس مي شود و باعث      

 و بسياري   .همچنين موجب مي شود كه در هواي سرد كره ي چشم و آب موجود در آن از انجماد مصون بماند                   . شود
  .داليل ديگر كه طرح آنها از موضوع و حوصله ي اين مكتوب خارج است

  
  فرآوري

 آن را به طور كامـل آسـياب كـرده و از    ، كافيست كه پس از پاكسازي از هر نوع آلودگي  جهت فرآوري اين نمك تنها    
  .الك ريز عبور داد و دوباره آسياب كرد و اين كار را آنقدر تكرار كرد تا هيچ ذره ي آزاردهنده اي در آن باقي نماند

  
  آب آسمان

جهت استحصال ايـن مـورد،      . و اولويت با آن است    در اين سرمه از آب آسمان يا همان باران پاكيزه استفاده مي شود              
اگر در محيط شهري زندگي مي كنيد بايد در فصول بارندگي اجازه دهيـد كـه بارنـدگي اول و ترجيحـا دوم صـورت         

دليل آنهم آلودگي هاي مختلف موجـود در هـواي شهريـست كـه در زمـان                 (گيرد و از بارندگي سوم استفاده نماييد        
براي جمع كردن آن آب تنها كافيست در نقطـه ي     ).  چسبيده و به سطح زمين فرود مي آيند        بارندگي به ذرات باران   

بلندي كه از آلودگي ها و گرد غبار در امان است، در زمان بارندگي سيني مسطحي قـرار دهيـد تـا آب بـاران در آن                          
اگر بـه آب    . نگهداري نماييد باريده و جمع گردد، سپس آن را در شيشه اي درب دار و پاكيزه ريخته و درون يخچال                   
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باران دسترسي نداريد، تنها كافيست كه از آب مقطر استفاده كنيد، توجه كنيد كه اين آب بـا آب سـرنگ تغذيـه ي                        
  .آب مقطر كامال خالص از هر نوع ماده ي ديگري مي باشد. بيمار تفاوت دارد چرا كه در آن امالح و نمك است

  :د، به اين روش عمل كنيداگر مكاني براي خريد اين آب نداري
براي جلوگيري از هزينه هاي احتمالي، تنها كافيست كه كتري را آب كرده و اجازه دهيد كه جوش آيد، پس از اينكه 
خروج بخار را از لوله ي كتري مشاهده كرديد، يك بشقاب كامال تميز را در فاصله ي يك سانتي متـري آن لولـه بـه              

ه و بخار تبديل شده به قطرات آب را كه از قسمت پايين بشقاب شروع به چكيـدن                  نگهداشت) مايل و كج  (رب  طور مو 
در نهايت پس از رسيدن مقدار آن       .  اين همان آب مقطر است     .مي كنند را در يك ظرف بسيار تميز جمع آوري كنيد          

  .به اندازه ي مورد نيازتان، درب ظرف را بسته و در يخچال نگهداري نماييد
  

  روش تهیه
از هركدام از مواد باال به صورت جداگانـه مقـداري را برداشـته و در آب بـاران يـا      : ل امام باقر علیه السالم    به فرمو 

توجه كنيد كه بايد هر ماده را به صورت جدا در آب باران آسياب كنيد بـه شـكلي كـه                     . مقطر به خوبي آسياب كنيد    
جـدا  ) از طريـق وزن كـردن     ( مقدار برابري از هر مـاده را         پس ابتدا . البته مقدار هر مواد بايد برابر باشند      . خمير گردد 

گانه با مقدار اندكي آب باران آسياب كنيد تا خميري يكدست حاصـل گـردد،               نيد، سپس هر كدام را در ظرفي جدا       ك
 و آنقدر به آسياب كردن ادامه دهيد كه هيچ دانه ي درشـت و آزاردهنـده   ام مواد را با يكديگر تركيب كنيد   سپس تم 
  . آن باقي نمانداي در

 تاريخ انقضاي اين سرمه نهايتا شش .در نهايت در يك ظرف درب دار كامال پاكيزه ريخته و در يخچال نگهداري كنيد 
  .ماه است

  
 يـا (در اين فرمول تنها كافيست يك دانه هليله ي زرد را با هفت دانـه فلفـل                  : به فرمول امام حسین علیه السالم     

 آسياب كرده، به شكلي كه هيچ دانه ي درشت و آزار دهنده )دارفلفل "شاخيك "حب از  يا هفت سياه فلفل هفت دانه
  .  اي در آن باقي نماند، سپس الك كرده و به آسياب ادامه داده تا به گرد ريزي تبديل گردند

  
  روش مصرف

قبل از سرمه ي اثمد دوره ي درمان با اين سرمه، چهل روز متواتر است، و هر شب : در روش امام باقر علیه السالم
، و به تعداد سه يا پنج يا هفت مرتبه از چشم راست شروع و بـه                 )يك تا سه ساعت قبل    ( مورد استفاده قرار مي گيرد    
  .اين سرمه برعكس سرمه ي نشادر نياز به شستن ندارد. چشم راست ختم مي گردد

وز متواتر است، و پس از يك ساعت شسته دوره ي درمان با اين سرمه، پانزده ر: در روش امام حسین علیه السالم
   . تعداد دفعات اين سرمه همچون سرمه ي اثمد است.و با سرمه ي اثمد سرمه بكشند

  ! روزه همراه است۱۵تكرار دوره هاي درمان، با فواصل 
  
  دیث وارد شدهاحا

ا الـذَّهبِ    خُذ: شَکا رجلٌ إلى أبی جعفَرٍ الباقرِ علیه السالم بیاضا فی عینه، فَقالَ            زءا وإقلیمیـج يندتوتیا ه 
ق کُـلَّ                ] و  [ جیدا جزءا   ] ا[ جزءا، وإثمد  اسـحو ، یرانلحٍ أنـدن مزءا ملیلَجِ األَصفَرِ ، وجنَ الهزءا مل ججعلی
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ع البیاض ، ویصفّی لَحم العینِ      واحد منها على حدةٍ بِماء السماء، ثُم اجمعه بعد السحقِ فَاکتَحل بِه؛ فَ             إِنَّه یقطَ
  . عز و جل  وینَقّیه من کُلِّ علَّۀٍ بِإِذنِ اللّه

 يايـ  توت يقدر«: فرمود.  كرد ي در چشمش اظهار ناراحت    يا يدي از سف  السالم هي نزد امام باقر عل    يمرد: حيبه نقل از ذُر   
 نمك  زي ن ي زرد و سهم   لهي هل ينگ سرمه مرغوب بردار و سهم      س ي و زر، و قدر    ميس) مير( جوش كوره    ي قدر ،يهند

 جداگانه در آب باران، خوب بساب و سپس، همـه را پـس از               را از آنها    كيبردار و هر    ] همراه آن ) [نمك بلور  (اندراني
 نايـ  عـارض بـر چـشم را از م         يدي، به اذن خداوند عز و جل، سف       ]كار [نيا.  و از آن سرمه ساز     زي به هم درآم   دنيساب
  .»ديپاال ي ميا يماري و از هر بكند ي مهي گوشت چشم را تصفبرد، يم

، صـفحه  ۶۲، بحار األنـوار، جلـد   ۸۷ بسطام، صفحه يطب األئمة البن. من بحار األنوار   بي، والتصو »بالسحق«:  المصدر يف. أثبتناه من بحار األنوار    ني المعقوف نيما ب : منبع
  ۲۹۲ / ۱: ي پزشكثي دانش نامه احاد۱۷ ثي، حد۱۴۷

  
  :عليه السالم نقل شده است نياز امام حس

 ملع لَو  النَّاس                      و فْرَاء ۀً صـ یلَجـلخُـذْ ه ابِهحنْ أَصلٍ مرَجقَالَ ل با وا َذههنزا بِوهفَرِ لَاشْتَرَویلَجِ الْأَصلی الْها فم 
ع حبات فُلْفُلٍ و اسحقْها و انْخُلْها باسلْ بِهاکْتَح و .    

 لـه ي دانـه هل کيـ  از اصحاب خود فرمود يکي و به دادند ي معادل وزن آن طال م    ستي زرد چ  لهياگر مردم بدانند در هل    
   .ها سرمه بکش  کن و الک کن و با آنابيرا آس زرد و هفت دانه فلفل

  ۸۶ ص،يشابوري ناتيطب االئمه، ابن سابور ز
  
  سرمه لُبان

 همان خون حيات بخش درختان و گياهان        صمغ كه در حقيقت   
 باعث ترميم زخـم هايـشان، درمـان بيمـاري           ،محسوب مي شود  

هايشان، دفاع در برابر دشمنانشان و هرگونه عفونت و بيماري به           
حساب مي آيد و تغذيه ي اصـلي گيـاه از طريـق ايـن مـاده ي                  

 بـه عنـوان يـك       ؛ در نهايت   نگهداري و حمل مي گردد     ،ارزشمند
  .تي براي تمام جانداران به حساب مي آيدشاخص حيا

لُبان يك لغت عربي به معناي كُنـدر اسـت، ايـن صـمغ يكـي از            
 داد و   ،گرانبها ترين مواد موجود است كه قبال بجـاي سـكه و ارز            

 بـه   و نقـره  و امروزه در برخي موارد گرانتـر از طـال      ستد مي شد  
كنـدر نـام درختـي سـت كـه در صـحراهاي             . فروش مـي رسـد    

تان، آفريقا، هندوستان و برخي نقاط پراكنده ي جهان مي          عربس
اين درخت معموال در ارتفاعات بلنـدي رشـد مـي كنـد و              . رويد

در دين .  بسيار داراي ارزش و همچنين تاريخي هزاران ساله است
اسالم توصيه هاي فراواني براي استفاده از ايـن صـمغ ارزشـمند             

شـيعه و  (مانان شده است، آنقـدر كـه از ملزومـات زنـدگي مـسل       
؛ و در ميــراث تمــام پيــامبران بــراي محــسوب مــي شــود)ســني

  .فرزندانشان جاي داشته است
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ناگوني همچون مواد غذايي، دارويـي، آرايـشي و بهداشـتي،            گونه ي متفاوت و مصارف گو      ۲۵كندر با داشتن بيش از      
 ارزشمند ترين محصول طبيعت و  رين معروف ت از،... و غيره و روحاني، صنعت، مراسم مذهبي)عطر و بخور (معطرات  

  .بحساب مي آيد
   

ايـن صـمغ بـه صـورت طبيعـي از تنـه ي ايـن درخـت         
 نارزشمند جاري مي شود، اما امروزه به دليل تبديل شد

به يك قطب تجاري پر مصرف و پر درآمد، به وسـيله ي          
زخم كردن تنه ي درخت، در عرض يك هفته جـاري و            

  .وري مي شودخشك مي شود و در نهايت جمع آ
  

از تنوع كندر با داشتن روايح گوناگون و لذت بخش خود   
زيادي برخـوردار اسـت و بـا سـليقه ي افـراد گونـاگون               

  .سازگاري دارد
امروزه از اين صمغ در صنعت آرايش و بهداشت استفاده          
ي گسترده اي مي شود و از روغن آن در سـاخت انـواع              

نـده،  كـرم هـاي تـرميم كن      : محصوالت آرايشي همچون  
لوسيون هاي ضد چروك و اليه بردار، ماسك، برق لـب،           

  ...خط چشم، مواد و وسايل طبيعي گريم سينمايي و
صــابون مــايع و جامــد، : محــصوالت بهداشــتي همچــون

 خمير   مسواك و  شامپوي جامد و مايع، مام، پماد، بوگير،      
  ...دندان و

ت الغري، محصوالت چاق كننده، تقويت كننـده،  ، محصوالقرص ها و كپسول هاي ديابت: محصوالت دارويي همچون  
، پماد، روغن ماساژ، محـصوالت      )از هر نوع  (مكمل غذايي، مكمل دارويي، نگهدارنده ي طبيعي، داروهاي ضد سرطان           

 آمــاس ،درمــاني، داروهــاي خــوراكي و مالــشي
مفاصــل و مــشكالت مغــز اســتخوان، داروهــاي 
تقويت حافظه، آدامس هاي طبيعـي، داروهـاي        

ط به بيماري هاي دهان و دندان، داروهاي        مربو
مربوط به آسم، داروهاي قدرتمند تشنج ارثي و        
عارضي، داروهـاي ضـد عفـوني كننـده زخـم و            
محيط هوازي، داروهاي ترميم كننده لكه هـاي        

  ...پوستي، جوش و آكنه و
انواع فيوژر، اسپري، اود كلـن،      : محصوالت معطر 

عود هاي طبيعـي، عطـر هـاي        ي ميست معطر، تهويه كننده ي معطر هوا، بخور و           اود تويلت، اود پرفيوم، پرفيوم، باد     
  ... .جامد و ده ها محصول ارزشمند ديگر
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  . دهدي صمغ کندر را به درمان سرطان ارتباط م،ي علمقاتي اکنون تحق، درمان عفونت کاربرد داردي برااهي گنيا
لظت صمغ به زمان برداشـت      غ

 قاتي تحق جينتا. آن ارتباط دارد  
 نيـ  دهد کـه ا    ي نشان م  علمي

 مهـم   ي ها بي ترک يصمغ حاو 
 موضوع  نيا.  است يضد سرطان 

 نـدارد   ي تـازگ  ني مردم چ  يبرا
 صـمغ   ن،ي چ مي در طب قد   رايز

ــرا ــدر ب ــرطان يکن ــان س  درم
 شـد و هنـوز هـم    ياستفاده مـ  

  .ردي گيمورد استفاده قرار م
  
  
  

 فعـال موجـود در صـمغ کنـدر،          ي ها بيدهد که ترک   ي نشان م  ۲۰۱۰ سال   قاتي تحق جينتا : سرطان پروستات  درمان
 ي شـود بـه طـور مـوثر        ي که از درخت صمغ کندر گرفته م       يدي اس بي ترک نيا.  شود يمانع بروز سرطان پروستات م    

  . بردي مني پروستات را از بي سرطانيسلول ها
.  کندي را درمان ميديئ حاد ملوي دهد که عصاره صمغ کندر لوسمي نشان مزي نگري دقاتي تحقجينتا :ي لوسمدرمان
 شـود  ي شروع مـ ي زمانيماري بنيا.  گذاردي مري مغز استخوان تاث   ي سرطان است که رو    ي نوع ،يدي حاد ملوئ  يلوسم

 دهد عصاره صمغ کندر بـه       ي م ن ها نشا  شي آزما جينتا.  شود ي م لي تبد ي سرطان ي به سلول ها   دي سف يکه گلبول ها  
  . دهدي مشيد افزا درص۲۰ را ي سرطاني مرگ سلول هايطور موثر
 دهد عصاره صمغ کندر بـدون       ي انجام گرفت نشان م    ۲۰۰۹ که در سال     يگري د قاتي تحق جينتا : سرطان مثانه  درمان
 کـه   افتنـد ي در يسيـ محققـان انگل   . برد ي م ني در مثانه را از ب     ي سرطان ي سالم، سلول ها   ي سلول ها  ي رو يرگذاريتاث

 را تخمـدان سرطان ) ACETYL-11-KETO-BETA-BOSWELLIC ACID ( اسيدکيزولا ب- بتا- کتو-۱۱ -ليتاسچگونه اَ
طبق آمار سازمان   .  شود ي م افتي است که در عصاره صمغ کندر        يبي ماده ترک  نيا . کند ي درمان م  شرفتهيدر حالت پ  

  . سرطان، علت عمده مرگ در جهان است،يبهداشت جهان
روع به استخراج و در ساعت پانزدهم بسته به ميزان   ساعت از فرايد مداوم تقطير، ش      ۱۱اين اسيد مهم پس از گذشت       

اين صـمغ   مطالب فراواني مي توان در مورد       . حجم صمغ، تقريبا به طور كامل به فالسك جمع آوري منتقل مي شود            
بيان كرد اما از موضوع و حوصله ي اين مكتوب خارج اسـت، اطالعـات بيـشتر در اينبـاره را در كتـاب عـود و عطـر                             

  . خواندآسماني خواهيد
 بيش از يك هزاره است كه عموميت دارد، و يونانيان، مصري ها، آريايي ها و عرب ها ،استفاده از كندر به عنوان سرمه

  . از پيشگامان استفاده از اين سرمه بوده اند
جهـت پيـشگيري و درمـان آب    مختلفي باعث سالمت كره ي چشم شـده و  ه دليل داشتن مواد ارزشمند     اين صمغ ب  

مورد استفاده ... و سر، وضوح ديداري وفشار پشت چشم، آرامش اعصاب، ضعف چشم، بلغم چشم ، د و آب سياهمرواري
  .قرار مي گيرد
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كندر نمونه هاي متفاوتي دارد اما نمونه اي كه براي اين سرمه مورد استفاده قرار ميگيرد، نمونه ي خوراكي آن است، 
  :در ذيل تصاوير هر دو نوع را مشاهده مي نماييد. ناسب هستنددر نمونه هاي خوراكي نوع نر و ماده بسيار م

  
  

نمونه ي روبرو معروف به لبان ذكر يا همان كندر      
نر است، كندر نر داراي رنگـي گراييـده بـه سـبز             

  . است و داراي رايحه اي ليمويي و خنك است
اين كندر از گران ترين و كمياب ترين نوع كندر          

 كنـدر سـبز      ايـن نمونـه بـه      .محسوب مـي شـود    
    !سلطنتي معروف است

  
نمونه ي روبرو معروف به لبـان مونـث يـا همـان             

  .نام ديگر آن كندر كهربا است. كندر ماده است
كندر ماده داراي رنگي متمايل به سـرخ اسـت و           

  .دارد) گرم و شيرين(رايحه اي كهربايي 
  .اين كندر نيز از قميت بااليي برخوردار است

  
  

از كندر را نيز مي توان معرفي كرد، اما در مورد اين سرمه تنها كافيست يكي از نمونه هاي نامبرده نمونه هاي ديگري 
  .و يا هر گونه ي خوراكي را كه امكان تهيه ي آن را داريد بدست آوريد

  
  فرآوري

ياب كنيد، به جهت فرآوري كندر تنها كافيست كه هرنوع از آلودگي را از آن زدوده و به وسيله ي يك هاون آن را آس   
شكلي كه تمام ذرات آن به گرد بسيار بسيار ريزي تبديل شوند، سپس آن را از الك ريز عبـور داده و در يـك ظـرف               

 اگر كندر مرطوب هست پـس       . بدور از نور خورشيد، در جايي خشك و خنك نگهداري نماييد           ،دربدار تميز و بدون بو    
زه  و داراي گردش هوا به خوبي خشك شود و سپس به آسياب دوم               از آسياب اول اجازه دهيد در مكاني تاريك، پاكي        

  .و سوم بپردازيد، در غير اين صورت ذرات آن به يكديگر خواهند چسبيد
  

  روش تهیه
 باعـث مـي    اين يك عمل اشتباه است، و  دوده ي كندر را به عنوان سرمه ارائه مي دهند كه           امروزهكه   كرد   تبايد دق 

كربن، روغن سوخته (همانطور كه قبال بيان شد استفاده از دوده ها . و مضر تبديل شودشود كه به يك ماده ي سمي       
 روش مي توان عمـل  سهبراي تهيه ي سرمه ي درماني كندر به . به چشم آسيب زده و هيچ سودي در بر ندارند     ....) و

  .كرد
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گرد بسيار ريزي تبديل شود، ، سپس در اين روش تنها كافيست كه كندر را آنقدر آسياب كنيد تا كامال به : روش اول
 بدور از نـور خورشـيد، در جـايي خـشك و خنـك      ،آن را از الك ريز عبور داده و در يك ظرف دربدار تميز و بدون بو 

  .نگهداري نماييد
جهـت  : اين فرمول از لبان به پيشگيري و درمان بيشتر بيمـاري هـاي چـشم كمـك مـي كنـد، از جملـه              :روش دوم 

، بـراي تهيـه ي آن از        ... و سـر، و    آرامش اعصاب، ضعف چشم، بلغم چشم      ،آب مرواريد و آب سياه    پيشگيري و درمان    
، فلفل سياه ،  لبان خوراكي ،  )از هر نوع كه باشد    (كافور: تهيه كنيد ) از نظر وزن  (هركدام از اين مواد به اندازه ي مساوي       

  ).لص و پاكيزهدر غير اين صورت آب مقطر خا(، آب باران پاكيزه سنگ اثمد، دار فلفل
ابتدا با مقداري زعفران و آب باران دواتي را تهيه كنيد، سپس به وسيله ي آن در كف يك ظرف شيشه اي يا نعلبكي       

بـسم اهللا   ( را همـراه بـا آيـه ي شـريفه ي             "حمد" سوره مباركه     و با طهارت و وضو      رو به قبله    پاك و طاهر،   شيشه اي 
يسيد، اعراب گذاري الزم نيست اما دقت كنيد كه دندانه هاي حـروف بـه              به طور كامل و صحيح بنو     ) الرحمن الرحيم 

 كه قبال به صورت جداگانه      مواد ديگر  سپس    در اين هنگام به نظر به آن، سوره را قرائت كنيد،           .طور كامل درج گردند   
كنيد و در همـان     ل  يا باران به خمير لطيفي تبدي     و با مقدار كمي آب مقطر       كنيد  به آن اضافه    ،  شده اند كامال آسياب   

 در ايـن  ،ظرف دوباره آسياب كنيد تا متن سوره ي مباركه حمد كامال شسته شـده و بـه درون سـرمه تركيـب شـود           
  .حال سرمه ي شما آماده است. مرحله مواد را كامال با يكديگر تركيب كنيد

  .فاده قرار ميگيرد اين فرمول از لبان براي پيشگيري و درمان اكثر بيماري هاي چشم مورد است:روش سوم
براي شروع، يك پيمانه كندر فرآوري شده، يك پيمانه اثمد فرآوري شده، يك پيمانه صبر فـرآوري شـده، دو پيمانـه      
هليله سياه فرآوري شده و دو پيمانه هليله زرد فرآوري شده را در هاون ريخته و مخلوط كرده و به خوبي با يكـديگر              

سپس آنها را از الك بسيار ريز عبور داده و دوباره آسياب كنيد و براي        . ر درآميزند آسياب كنيد تا تمام ذرات با يكديگ      
   .مرحله ي آخر يك بار ديگر از الك عبور دهيد و در نهايت به ظرف نگهداري منتقل نماييد

  
  روش مصرف
چشم راسـت شـروع و بـه     مرتبه از ۷ يا ۵ يا ۳كه از لبان به تنهايي بهره برده شده است، به عدد فرد    : در فرمول اول  

 تـاريخ انقـضاي ايـن سـرمه     .و روز مناسب اين سرمه چهارشنبه ها، يك بـار در هفتـه اسـت    . چشم راست ختم كنيد   
  .حداكثر تا شش ماه است

اين سرمه بايد به صورت تازه مصرف شود، به عبارتي تاريخ انقضاي آن به اندازه ي يكبار مصرف دوام                   : در فرمول دوم  
ي بايد قبل از ساخت، با توجه به تعداد افراد، مقدار مواد را محاسبه كرد و در نهايت سـرمه را تهيـه و                   و اين يعن  . دارد

. ، سپس براي دفعه ي بعد دوباره بايد آن سـرمه را بـسازيد             )به عبارتي اسراف نشود   (مصرف كرد تا موادي باقي نماند       
 توجه شود كه از چوب درخت كندر بـراي          .ك بار است  فاصله ي استفاده از اين سرمه هر هفت روز يا هر پانزده روز ي             

  .ميل سرمه نمي توان استفاده كرد
اين .  تاريخ انقضاي اين سرمه حداكثر تا شش ماه است.  تعداد دفعات مصرف همچون سرمه اثمد است:در فرمول سوم

  )ن سرمه و سپس اثمدابتدا اي (. قبل از خواب همراه با سرمه اثمد مورد استفاده قرار گيردهر شبسرمه بايد 
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  :احادیث وارد شده
بانِ ؛ فَإِنَّه      :آله و سلّم     علیه و     اهللا    رسول اهللا صلى   ی الـذِّهنَ ، ویجلُـو          . . . علَیکُم بِاللُّ یزید فی العقلِ ، ویذَکِّ

  .البصرَ ، ویذهب النِّسیانَ 
دهـد ،   كند ، ذهن را ذكاوت مـى  عقل را افزون مى... كُندر؛ چرا كهبر شما باد  :آله و سلّم     عليه و     اهللا    پيامبر خدا صلى  
  .برد بخشد و فراموشى را از ميان مى چشم را جال مى

  ۲۴۸ / ۱:  دانش نامه احاديث پزشكي ۲۹۴ ، صفحه ۶۲ ، بحار األنوار ، جلد ۶آله و سلّم ، صفحه  عليه و   اهللا  طب النبي صلى
  

ه ینـِزف بلغَـم                 :السالم   اإلمام الرضا علیه   ضغُ ؛ فَإِنـَّ الم إلَی هبوأح ، غوه بانِ واستَبقوه وامضَ استَکثروا منَ اللُّ
 ئُ الطَّعام فُها ، ویشُد العقلَ ، ویمرِ   .المعدةِ وینَظِّ

بـراى مـن ، جويـدن آن ،    . جويـد  ، آن را در دهان نگـه داريـد و بِ   استفاده كنيد  كُندراز  فراوان   :السالم   امام رضا عليه  
  .گوارد بخشد و غذا را مى كند ، عقل را استحكام مى زدايد و آن را تميز مى تر است؛ بلغمِ معده را مى داشتنى دوست

  ۲۴۸ / ۱:  دانش نامه احاديث پزشكي ۸ ، حديث ۴۴۴ ، صفحه ۶۶ ، بحار األنوار ، جلد ۱۴۴۲ ، حديث ۴۲۳ ، صفحه ۱مكارم األخالق ، جلد 

  
ع               :آله و سلّم     علیه و     اهللا     صلى  رسول اللّه  اإلِصـب حمـسنِ القَلبِ کَمـا یرَّ عالح حمسی بانِ ؛ فَإِنَّه علَیکُم بِاللُّ

ی الذِّهنَ ، ویجلُو البصرَ ، ویذهب النِّسیا قَ عنِ الجبینِ ، ویشُد الظَّهرَ ، ویزید فی العقلِ ، ویذَکِّ   .نَ العرَ
كنند  بر شما باد كُندر ؛ زيرا آن سان كه انگشتان ، عرق را از پيشانى پاك مى             :آله و سلّم     عليه و     اهللا    پيامبر خدا صلى  

بخـشد و فراموشـى را از    دهد ، چشم را جال مـى  كند ، ذهن را ذكاوت مى  كند ، عقل را افزون مى      ، پشت را محكم مى    
  .برد  ميان مى
 ، دانـش نامـه   ۴ ، حـديث  ۳۲۱ ، صـفحه  ۷۶ ، بحـاراألنوار ، جلـد    ۶آله و سلّم ، صفحه       عليه و     اهللا    طب النبي صلى  . ، والتصويب من بحار األنوار       »يلسح«: في المصدر   

   ۴۵۲ / ۲: احاديث پزشكي 

  
الثَۀٌ یِزدنَ فی الحفظ      : السالم لعلی علیه  آله و سلّم   علیه و     اهللا    عنه صلى  بانُ ،  :  ویذهبنَ البلغَم    یا علی ، ثَ اللُّ

واك ، وقراءةُ القُرآنِ  السو.  
افزايد و بلغـم   سه چيز بر حافظه مى! اى على : السالم  خطاب به امام على عليه-آله و سلّم   عليه و     اهللا    پيامبر خدا صلى  

  .كُندر ، مسواك و قرائت قرآن : برد  را مى
 عـن أنـس بـن محمـد     ۱۲۲ ، حديث ۱۲۶ عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه ، الخصال ، صفحه       ۵۷۶۲ ، حديث    ۳۶۵فحه   ، ص  ۴من اليحضره الفقيه ، جلد      

الـسالم ،    كلّها عن اإلمام الصادق عن أبيه عن جده عن اإلمام علي علـيهم ۲۶۵۶ ، حديث   ۳۲۸ ، صفحه    ۲، مكارم األخالق ، جلد      » البلغم«بدل  » السقم«عن أبيه وفيه    
  .به معناى بيمارى آمده است » سقْم«، واژه » بلغم« در الخصال ، به جاى ۴۵۲ / ۲:  ، دانش نامه احاديث پزشكي ۳ ، حديث ۴۴۳ ، صفحه ۶۶بحاراألنوار ، جلد 

  
بانِ ؛ فَإِنَّه أحظى لَکُم عند نسائکُم  :آله و سلّم  علیه و   اهللا  رسول اهللا صلى   .ادهنوا بِاللُّ

 زنانتاناى بيشتر براى شما نزد  با كُندر ، بدن را چرب كنيد ؛ چرا كه اين بهره :آله و سلّم  عليه و   اهللا  ر خدا صلىپيامب
  .كند  ايجاد مى

  ۴۵۲ / ۲:  دانش نامه احاديث پزشكي ۱۷۲۱۴ ، حديث ۶۴۷ ، صفحه ۶ عن ، كنز العمال ، جلد ۲۹۵ ، حديث ۹۱ ، صفحه ۱الفردوس ، جلد 

  
بانَ ؛ فَإِنَّه یزید فی عقلِ الصبِی  :آله و سلّم  علیه و   اهللا   صلى لّهرسول ال   .أطعموا نساءکُم الحواملَ اللُّ

  .كند به زنان آبستن خود ، كُندر بدهيد؛ چرا كه عقل كودك را افزون مى :آله و سلّم  عليه و   اهللا  پيامبر خدا صلى
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 عـن ابـن عمـر    ۳۳۱ ، حديث ۱۰۱ ، صفحه ۱ ؛ الفردوس ، جلد ۸ ، حديث ۴۴۴ ، صفحه ۶۶ ، بحاراألنوار ، جلد ۱۴۳۹ ، حديث ۴۲۳ ، صفحه ۱مكارم األخالق ، جلد   
  ۲۴۸ / ۱: دانش نامه احاديث پزشكي 

  
ص فَلَا          : االمام رضا علیه السالم    ک بِها جسده فَأَصابه الْبرَ امِ خَزَفَۀً فَحمنَ الْحنْ أَخَذَ منَ ملُومنِ    یم و هإِلَّا نَفْس 

أَبِی             اغْتَسلَ منَ الْماء الَّذي قَد اغْتُسلَ فیه فَأَصابه الْجذَام فَلَا یلُومنَ           لـ فَقُلْـت ی لـنُ عب دمحقَالَ م هِإلَّا نَفْس 
ْغتَسلُ فیه الْجنُب منَ الْحرَامِ و الزَّانی الْحسنِ ع ِإنَّ أَهلَ الْمدینَۀِ یقُولُونَ ِإنَّ فیه شفَ وا ینِ فَقَالَ کَذَبینَ الْعم اء

رَاءةُ                         نِ قـی الْعـ فَاء ا شـنِ إِنَّمینَ الْعم فَاءش یهکُونُ فی ثُم قِ اللَّه قٍ منْ خَلْ هما و کُلُّ خَلْ و النَّاصب الَّذي هو شَرُّ
 دمانالْحب    و الْمعوَذتَینِ و آیۀِ الْکُرْسی و الْبخُور بِالْقُسط و الْمرِّ و اللُّ

 مالمـت کنـد و   ا و مبتال به برص شـود فقـط خـود ر      دي که در حمام خود را با سفال بشو        يکس: امام رضا عليه السالم   
 مـي  نـه ي عـرض شـد اهـل مد   .المت کند باشد خود را م    يگري که از غسل کردن شخص د      ي که غسل کند با آب     يکس

 که جنب از حرام است و زنا کننده و ناصب           ي کس ه اند،  فرمود دروغ گفت   ،! آب غساله درمان است از چشم زخم       گويند
 همانـا درمـان چـشم زخـم     ؟،سـت؟  درمان چشم زخم اني بعد ا ،نديشو ي حمام خود را م    نيهمه خلق خدا در ا     رشو  

  .کندر استو  يمرمک قسط و  دادن با و بخوري الکرستي و آ)فلق و ناس(نيبقرائت حمد و معوذت
  ۵۰۳، ص۶ جه،ي ط اسالم،يني کل،يالکاف

  
حج(حرام سرمه در ا( 
  » .أما بالسواد فال ولکن بالصبر والحضض: سألته عن الکحل للمحرم قال«
 رايـ ز( سرمه بکـشد     شود يد نم  امام فرمودند با سرمه اثم     دم،ي پرس مرِح شخص م  يدرباره سرمه برا  ) ع(از امام صادق    «
 ) زهـره ليـ  پايـ  وخـار ي دايـ حـضُض  ( با صبر و حـضض ي، ول)ستي نزي محرم جا  ي برا نتي و ز  شود ي محسوب م  نتيز
  ».شود يم

  .۳۵۷، ص۴ ج،يني کلخياالصول من الکافي، ش

  
ینیـه ،  ال بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک وال کافور إذا اشتکى ع           «: نديفرما يم) ع(امام صادق   

  » وتکتحل المرأة المحرمۀ بالکحل کله إال کحال أسود لزینۀ
 مـار ي کـه چـشمانش ب     ي که در آن نه مشک باشد و نه کافور، در صورت           يا  سرمه بکشد، با سرمه    مرِحم ندارد   ياشکال«

  ».نتي زي برايها سرمه بکشد مگر سرمه مشک  و زن محرمه با همه سرمهشود،
  .۲۶۴۷، ح۳۴۷، ص۲صدوق، ج خيمن ال يحضره الفقيه، ش

  
  » یکتحل المحرم عینیه إن شاء بصبر لیس فیه زعفران وال ورس«: نديفرما يم) ع(امام باقر 

» مرِحتواند يم مسرمه بکشد با صبر که نه زعفران در آن باشد و نه و رس.«  
  .۲۶۴۸، ح۳۴۷، ص۲ صدوق، جخيمن ال يحضره الفقيه، ش

  
  میل سرمه و سرمه دان

  »هذا کان ألبی الحسن فاکتحل به:  أبو الحسن علیه السالم میال من حدید ومکحلۀ من عظام فقالأرانی«

www.takbook.com



 سرمه هاي آسماني

٣٩ 

ـ   از آهـن و سـرمه  يلـ ي مکيبه من نشان داد    ) ع(امام رضا   «  از اسـتخوان، و  يدان
 تيـ  روا نيـ در ا » .بوده، با آن سرمه بکـش     ) ع(دان امام کاظم       سرمه نيفرمودند ا 

 آهـن بـه   گـر ي داتيـ  که در رواي بوده و در حال از جنس آهن   لياشاره شده که م   
 احتمال وجود دارد که منظور فلز بوده و ني شده، اي معرفيعنوان رجس و آلودگ   

 در ي که با خوردنيزيف غذا و چر گفت که استفاده از آهن به عنوان ظتوان ي ماي
 دني کـش رمه سـ ي بـرا ليـ ارتباط باشد اشکال دارد و استفاده از آن بـه عنـوان م        

  . استفاده شودي برنجليال ندارد، البته بهتر است که از ماشک
  .۴۹۴، ص۶ ج،يني کلخياالصول من الکافي، ش

  
بجز چوب كندر، انواع ني، انـار، گـل         (سرمه دان ها و ميل هاي سراميكي، چوبي         

  .از بهترين مواد است  حيوان حالل گوشت، فلز برنج و استخوان)...ها، گز 
  
  

  ان و بانواننکات استفاده براي آقای
  نْهص(ع:(  ى   أَنَّهلَ   أَنْ   نَهکْتَحی                   فَإِنَّه بِه کُملَیقَالَ ع و دالِ بِالْإِثْمحرَ بِاالکْتأَم مِ والنَّو نْدلِ عرَ بِالْکُحأَم تْراً وإِلَّا و 

  مذْهبۀٌ للْقَذَى مصفَاةٌ للْبصر
 قبل از خواب سرمه طبيعـي        و به عدد فرد     سرمه بکشيد و لذا هر شب       و به عدد زوج    ه که با فاصل   فرودندپيغمبر نهي   

ديده را صفا مـي     و    را از بين برده     كه همانا چرك و آلودگي     برشما باد به استفاده از سرمه کشيدن      و فرمودند   . بکشيد
  .تيسسه آل الب، ط مو۴۵۴، ص۱۶ ج،ي نوري بن محمد تقنيمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حس .دهد

  
سعي كنيد چشم و دهان خود را هميشه مورد توجه ويژه قرار دهيد، چرا كه اين دو به هم مرتبط انـد و هركـدام بـر         

  . تاثير مي نهديديگري تاثير مي گذارد، آلودگي و بيماري هر كدام نيز بر سالمت ديگر
 آن بسم اهللا بگوييد و آن را دوبـاره بـه سـرمه            دقت كنيد كه هر بار كه ميل سرمه را به چشم مي كشيد، بايد قبل از               

  .آغشته كنيد
حتما دعاي ارائه شده توسط معصوم را قبل يا هنگام يا بعد از سرمه قرائت كنيد تا از ضررهاي آن در امـان باشـيد و                          

ي هـر  بيشترين تاثير را دريافت كنيد، چرا كه فركانس آزاد شده توسط وجود شما، باعث تاثير بر فركـانس هـاي اتمـ           
امـروزه  . ماده شده و آنها را مجبور به نوسان در راستاي اهداف خود كرده و به عبارتي آنها را برنامه ريزي مـي نمايـد                
، افكـار،   اين مسئله به صورت جهان و با برگزاري سمينارهاي علمي عمومي و خصوصي به اثبات رسانيده اند كه كالم                  

 غـذاها، نوشـيدني هـا و    : مـواد ن اي يتاثير مستقيم دارد و از جمله  شما بر روي محيط اطراف شما        احساسات و نيات  
بايد بيان كرد كه افكار و احساسات شما در غذايي كه مي پزيد نيز ثبت و ذخيـره              . تمام مواد مصرفي شما خواهد بود     

  .مي شود
قـرار داشـته   سمي اين تجربه را هميشه داشته ايم، وقتي كه مادر، خواهر و همسر ما در سالمتي روحي، ذهنـي و جـ        

باشند، غذاهاي آنها طعم و لذت خاصي را در خود دارند و آنرا به ما منتقل مي كننـد، حـال بـرعكس آن زمـاني كـه               
  !افسرده و ناراحت هستند، غذاهايشان ديگر طعم قبل را ندارد و پس از خوردن آن ما نيز غمگين و افسرده مي شويم
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ه است، از پيشروي به شكل تخصصي در مـوارد اينچنينـي اجتنـاب مـي                البته از آنجايي كه موضوع اين مكتوب سرم       
  .ولي همين مقدار را غنيمت شمرده و شرح كوچكي را ارائه دادم. ورزم

  
. استفاده از سرمه جنسيت نمي شناسد، و اين سنت الهي ست و جزو دارو و زينت هر دو جنسيت قرار داده شده است

 ذهن افراد ناآگاه  بهرهنگ هاي قومي و مليتي بجاي فرهنگ اسالمي باب شده ودر كشور ايران متاسفانه بسياري از ف    
 اشتباه از اين قرار اسـت، حـال آنكـه در ديـن              ديدگاه هاي برخي از   . و اين جز نشان از جهل نيست      . تزريق مي گردد  

 عيـب  اي مـردان،  بـر بد دانستن مـوي بلنـد    :  و در برخي توصيه به آن شده است        اسالم ايرادي بر آن وارد نشده است      
 اجتناب از عطـر    لباس مشكي،    نيكو دانستن ،   براي مردان  ، استفاده از زيور نقره بجز انگشتر       مردان براي سرمه   دانستن

 مـردان و عيـب دانـستن        نيك دانستن مو بر بدن    ،  كردن موي سر و محاسن    رنگ  عيب دانستن   در هنگام روزه داري،     
گ روشن مثل سفيد و زرد، پوشـيدن لبـاس هـايي بـا رنـگ هـاي       پوشيدن كفش هاي با رن  عيب دانستن   اصالح آن،   

 و ، پول و ثروت مدرك دانشگاهيمالك قرار دادنمختلف، دوست خدا دانستن ثروتمندان و دشمن خدا دانستن فقرا، 
  .از اصل آن، به دين اسالم نسبت داده مي شودو سواد كافي بسياري موارد ديگر كه متاسفانه بدون داشتن آگاهي 

معصومين عليهم السالم مي فرمايند درست خدا و مردم مي گويند درست نيست، بلكه آنچه كه   هرچه كنيد كهتوجه
قـرار  علـيهم الـسالم      در نزد آموزه هاي معصومين       و زندگي صحيح   گيري علوم انساني  است، پس تالش خود را بر ياد      

ه توجه كنيد كه اگر راي مـردم درسـت بـود،             به اين نكت   .دهيم و علم را از چشمه هاي اصلي و معتبر آن طلب كنيم            
  .خدا اين همه پيامبر و معصوم را مامور اصالح مردم نمي كرد و كتاب هاي بزرگ خود را براي بشر ارائه نمي نمود

 آيت اهللا مجلسي رحمت اهللا عليه بياندازيم، متوجـه مـي    و گردآوريتاليف" حليه المتقين "اگر نگاهي به كتاب معتبر      
  !نيستو بي سواد ات اقوام غير مسلمان ام و اشتباهري از باورهاي جامعه چيزي جز اوهياشويم كه بس

  
 و عمل بـه  ي و الهيني علم ديريادگي شما در ني شدن و کمال دلي که تکمدي مردم بدانيا) : ليه السالم ع (يامام عل 

 از جانـب    ي مـال و روز    راي ز ،ر است  مال الزم ت   لي بر شما از بدست آوردن و تحص       يني علم د  يريادگي ديبدان. آن است 
 کـه آن را از اهلـش   دي شده و شما مامور  ته نزد اهلش نگه داش    يني علم د  ي ول ، گشته ني و تضم  مي شما تقس  انيخدا م 

  .دي آن باشياي پس جو،دييطلب نما
  ۳۵ حه صف۱ جلد ي کافاصول

  

 شي خو تي و ترب  مي به تعل  دي ابتدا با  ، باشد اشوي الگو و راهنما و پ     گراني د يهر کس بخواهد برا   : )ليه السالم ع (يامام عل 
 قبل از ، را از درون خود شروع کند ي مشغول شود؛ و خود ساز     گراني د تي و ترب  مي از آن که به تعل     شي پ ،همت گمارد 

  .                      عادت دهدکويآن که زبان خود را با الفاظ ن
  ۵۶ حه صف۲ جلد بحاراالنوار

  

 هـر چنـد   ، نادان و جاهل باشد مـرده اسـت  يني و دستورات دي که نسبت به احکام الهي کس :)ليه السالم ع (يامام عل 
  . رفته باشداي گرچه از دن، باشد زنده استدهي عالم و فهميني که نسبت به مسائل و دستورات دي و کس،زنده باشد
  ۶۹ حه صفغررالحکم

  

 -۱:  داردي از هفت جهت بر مال و ثروت بر ترينيد و معارف  و روحانييعلم و دانش مذهب   : )ليه السالم ع (يامام عل  
 شـود  ي علم با بخشش و انفاق به مردم کم نمـ   -۲ فرعون هاست    راثي است و مال م    غمبراني پ راثي م ن،ي علم د  نکهيا
 به نگهبـان دارد  اجي خود احتال مي ول، علم حافظ و نگهدار صاحب خود است-۳ شود ي مال با خرج کردن کم م    يول
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 دهي شخص عالم و فهم-۵ شود ي مومن حاصل ميفقط برا ني علم دي ول، گردديمومن و کافر فراهم م ي مال برا-۴
 بـا  ي علم الهـ -۶ ستي عموم مردم نازي شخص مالدار و ثروتمند مورد ني ول، مورد حاجت همه مردم است   نيدر امر د  

 رويـ صاحبش را در عبور از پل صـراط ن         يني و د  ي علم اله  -۷ ماند   ي م ي باق اي مال در دن   ي ول ، شود ي وارد قبر م   يآدم
.                                               شودي و مانع عبور او از آن م، مال و ثروت، وبال گردن صاحب خود بر پل صراط استي ول، کندي مياري دهد و يم
  ۵۵۲ حه صف۱۳ جلد ني الصادقآثار

  

  تقویت کننده هاي چشم
ت به جهت تقويت چشم و جالي بينايي؛ اما در حقيقت اين موارد روش صحيح زيـستن          اعمال زيادي توصيه شده اس    

برخي از اين روش هـا را بـه   . را به ما نشان ميدهند و رفتار عالمانه ي  يك مسلمان سالم را براي ما معرفي مي كنند          
  .اختصار در ذيل آورده ام

  
لى الخضرة، والنظر إلى الماء الجارى، والنظر إلى الوجه ثالثۀ یجلون البصر، النظر إ«: نديفرما يم) ع(امام کاظم 
 نگاه کردن به سبزه، نگاه کردن به آب روان، و نگاه کردن بـه صـورت                 کند، ي م تي را تقو  ييناي ب زيسه چ  «  »الحسن

  .۶۲۲، ص۲المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج ».بايز
  

  ».لمصحف متع ببصره وخفف عن والدیـه وإن کانـا کـافرین      من قرأ القرآن فی ا    «: نديفرما يم) ع(امام صادق   
همچنين  هرچند کافر باشند، و رنديگ ي بر پدر و مادر سبک م      اي که قرآن را از کتاب و با نگاه بخواند، در آن دن            يکس«
  .۶۱۳، ص۲ ج،يني کلخياالصول من الکافي، ش ».شود ي نمييناي و مبتال به ضعف بکند ي استفاده ماش ييناياز ب
  
یطیب النکهۀ، ویطیب المعدة، ویهـضم الطعـام، ویزیـد فـی            : أن فیه تسع خصال   «: نديفرما يم) ص (امبريپ

 و غذا را هـضم  کند، ي و معده را پاک م   کند، يبو م    دارد، بدن را خوش    تيه خاص  نُ ينر ب يخرما « »...السمع والبصر،   
  .۴۱۶وق، صالخصال، شيخ صد ».کند ي مادي را زييناي و بيي و شنواکند، يم
  

 ».کنـد  ي مـ  ادي را ز  ييناي و ب  يي شنوا ،خوردن گوشت  « ».أن أکل اللحم یزید فی السمع والبصر      « :  آمده تيدر روا 
  ۲۷۳، ص۶۲ ج،يبحار األنوار، عالمه مجلس

  

» .کنـد  ي مـ اديـ  را زيينـا ي و بيي خُف شنوادنيپوش « ».لبس الخف یزید فی قوة البصر   «: نديفرما يم) ع(امام باقر   
مكـارم  . شـده  ي به چکمه است که از جنس پوست و نرم است و پاشنه ندارد و در سـفر اسـتفاده مـ                     هي شب يزييخف چ 

  .۱۲۱االخالق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص
  

یا حنان مالک وللسوداء : دخلت على أبی عبد اهللا علیه السالم وفی رجلی نعل سوداء فقال      «:  آمده تيدر روا 
) ومع ذلک من لباس الجبـارین     (تضعف البصر، وترخی الذکر، وتورث الهم       : ن فیها ثالث خصال   أما علمت أ  

تجلو البصر، وتـشد الـذکر،      : علیک بالصفراء فإن فیها ثالث خصال     : فما ألبس من النعال؟ قال    : فقلت: قال
 دهي پوش يفش مشک  که ک  يوارد شدم درحال  )) ع(امام صادق   (بر   « ».وتدرء الهم وهی مع ذلک من لباس النبیین       

 هـا   نيـ  سه خصلت دارد، عـرض کـردم ا        ني که ا  ي ندانست اي آ ،ي کفش مشک  دنيبودم، امام فرمودند شما را چه به پوش       
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 و از لبـاس     شـود،  ي و سبب هم و غم مـ       کند، ي و آلت مرد را سست م      کند، ي م فيضع را   ييناي امام فرمودند ب   ست؟يچ
 امـام فرمودنـد   ست؟ي چها نيدر آن سه خصلت است، عرض کردم ا راي کفش زرد، زدنيجباران است، بر شما باد پوش   

االصـول مـن    » .ا اسـت يـ  و از لبـاس انب کند، ي و هم و غم را برطرف مکند، ي مي آلت مرد را قوکند، ي متي را تقو يينايب
  .۴۶۵، ص۶ ج،يني کلخيالکافي، ش

  
 و ي خف مشکدني پوشامبرانياز سنت پ « ».من السنۀ الخف االسود والنعل الصفراء   «: نديفرما يم) ع(امام صادق   

  .۱۲۵مكارم االخالق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص ».کفش زرد رنگ است
  

السعتر والملح  : ما هی؟ فقال    : أربعۀ أشیاء تجلو البصر وتنفع وال تضر ، فقیل له           «: نديفرما يم) ع(امام صادق   
ـ    کند، ي م تي را تقو  ييناي است که ب   زير چ چها « »والنانخواه والجوز إذا اجتمعن     ضـرر نـدارد، عـرض      ي نفع دارد ول

مكارم االخالق، رضي الدين أبي نصر الحسن بـن الفـضل الطبرسـي،     ». و گردواني و نمک، زن   شني امام فرمودند آو   ست؟يکردند که آنها چ   
  .۱۹۱ص

  
 ني از اصحاب با ا    اي از اهل خانه     يکي اي خودشان   اي شدند ي مبتال به رمد م    امبري که پ  يزمان«: نديفرما يم) ع(امام باقر   

انصر نى على من ظلمنی وارنى       اللهم متعنی بسمعی وبصري واجعلهما الوارثین منی و        کردنـد  يکلمات دعا م  
  .۸۳طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص ».فیه ثاري

  
 امـام، سـپس   يد بود، غمناک شـدم بـرا   که امام مبتال به رم دميآمدم و د  ) ع( نزد امام صادق     يروز«:  آمده تيدر روا 
 يزيـ  رمد را بـا چ     ني امام فرمودند من ا    دم،ي رمد ندارد، از امام درباره آن پرس       دمي آن روز وارد بر امام شدم و د        يفردا

 عوذه به من خبر   ني از ا  کند ي عرض م  ي کردم، راو  ذي با آن تعو   را عوذه است که من دارم، خود        نيدرمان کردم و آن ا    
اعوذ بعزة اهللا اعوذ بقدرة اهللا اعوذ بعظمـۀ اهللا اعـوذ بجـالل اهللا اعـوذ      :اش است  نسخه نيرمودند ا بده، امام ف  

 رسـول  بـآل بجمال اهللا اعوذ ببهاء اهللا اعوذ بغفران اهللا اعوذ بحلم اهللا اعوذ بذکر اهللا اعوذ برسول اهللا اعوذ     
ما احذر   ما اخاف منها و     وجع عینی و   اجده من  اخاف على عینی و     على ما احذر و    ،علیهم اهللا صلى علیه و   

  .۸۴طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص »اللهم رب الطیب اذهب عنی بحولک وقدرتک
  

اشتکت عین سلمان وأبى ذر رضى اهللا عنهما قال فأتاهما النبی صلى اهللا علیه وآله وسلم               «:  آمـده  تيدر روا 
م على الجانب االیسر ما دمت شاکیا من عینیـک وال           عائدا لهما فلما نظر الیهما قال لکل واحد منهما ال تن          

 دو  نيـ  ا ادتيـ بـه ع  ) ص (امبري شد و پ   ماري ب شانسلمان و ابوذر چشم    «».تقرب التمر حتى یعافیک اهللا عز وجل      
 به سمت چپ    ي مشکل را در چشم دار     ني که ا  يبه هرکدام از آنها فرمود تا زمان      ) ص (امبري پ دي آنها را د   يآمدند، وقت 
  .۸۵طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص ». نشو تا خدا تو را درمان کندکيبه خرما نزدنخواب، و 

  
لْمانَ                 «: کند ينقل م ) ص (امبرينعمان از پ   نَظَـرَ إِلَـى سـ فَإِنَّه دی الرَّمرِ فنَ التَّمِإلَّا م رِیضى الْممحى أَنْ ینَه أَنَّه

ک بدیأْکُلُ التَّمرَ و هو رمد فَقَ ک الْأَیمنِ إِنْ رمدت الَ یا سلْمانُ أَ تَأْکُلُ التَّمرَ و أَنْت رمد ِإنْ یکُنْ لَ رْسض  فَکُلْ بِ
ک الْیسرَى نیبه سلمان ) ص (امبري پراي رمد، زيماري از خرما در بزي فرمودند مگر پرهي نهزياز پره)) ص (امبريپ (بِع
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 سلمان خرما   ي ا ودندفرم) ص (امبري که مبتال به رمد بود، و پ       ي در حال  خورد ي که سلمان خرما م    دندينگاه کردند و د   
 که چشم چپ مبـتال بـه رمـد باشـد بـا              ي در صورت  ،ي اگر ناچار  ؟ي رمد هست  يماري که مبتال به ب    ي در حال  يخور يم

  .۱۴۴، ص۲ ج،ي نعمان مغربيدعائم اإلسالم، قاض ».دندان راست خرما بخور
  

غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمر وإماطۀ للغمر عن الثیـاب ویجلـو        «: نديفرما يم) ع (يعلامام  
 و رديـ گ ي را مـ راهنيـ  شـدن پ   فيـ  کث ي و جلـو   کند ي م اديها قبل و بعد از غذا، عمر انسان را ز           شستن دست  «البصر

  .۲۹۰، ص۶ ج،يني کلخياالصول من الکافي، ش ».کند ي متي را تقويينايب
  

غسل الیدین قبل الطعام وبعده زیادة فی الرزق وإماطۀ للغمر عن الثیـاب ویجلـو               «: آمده) ع (رياز حضرت ام  
 را يينـا ي از لبـاس اسـت، و ب  ي و برطرف کننده آلودگکند، ي مادي را زيشستن دستان قبل و بعد از غذا، روز     «البصر
  .۶۱۲الخصال، شيخ صدوق، ص ».کند ي متيتقو

  
وضو گرفتن قبل از » «.الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر وبعده ینفی الهم ویصحح البصر«: نديمافر يم) ص (امبريپ

مكارم االخالق، رضي  ».شود ي مييناي بي و سبب سالمتکند ي و بعد از غذا، هم و غم را برطرف م   کند يغذا، فقر را برطرف م    
  .۱۳۹الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص

  
 چـشم را برطـرف      يزيمسواک زدن اشک ر   » «.السواك یذهب بالدمعۀ ویجلو البصر    «: نديفرما يم) ع(امام صادق   

  .۴۹۶، ص۶ ج،يني کلخياالصول من الکافي، ش ».کند ي متي را تقوييناي و بکند، يم
  

 المحاسـن، أحمـد بـن      ».کند ي م تي را تقو  يينايمسواک زدن ب  » «السواك یجلو البصر  «:  نقل شده  زين) ع (رياز حضرت ام  
  ۵۶۳، ص۲محمد بن خالد البرقى، ج

  
یا علی السواك من الـسنۀ، وهـو مطهـرة للفـم،            «: نديفرما يم) ع (ي حضرت عل  هي خود   تيدر وص ) ص (امبريپ

 ».کنـد  ي مـ  تيـ  را تقو  يينـا ي و ب  کند ي است، دهان را پاک م     امبراني مسواک زدن از سنت پ     ي عل يا» «ویجلو البصر 
  .۴۸۱الخصال، شيخ صدوق، ص

  
علیکم بالکحل ، فإنه یطیب الفم ، وعلیکم بالـسواك          «: کند ينقل م ) ص (امبرياز پدرانش و از پ    ) ع (امام صادق 

النه إذا استاك نزل البلغم فجـال البـصر وإذا اکتحـل ذهـب     : کیف هذا؟ قال  : قلت  : قال  . فإنه یجلو البصر  
) ص (امبريـ  چگونه است؟ پکند ي سؤال م  ي راو کند، ي م تيتقو را   ييناي ب راي ز ديمسواک بزن ...  «».البلغم فطیب الفم  

مكـارم االخـالق، رضـي       » ...شـود  ي م ييناي ب تي و سبب تقو   شود ي بلغم خارج م   زند ي انسان مسواک م   ي وقت رايپاسخ دادند ز  
  .۴۷الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص

  
» ، ویطیب الریح ، ویسکن الزوجۀاختضبوا بالحناء فإنه یجلو البصر ، وینبت الشعر «: ندي فرما يم) ص (امبريپ
 و زوجـه را آرام  کنـد،  يبـو مـ    و بـدن را خـوش  شود، ي مو مشي و سبب رو   کند ي م تي را تقو  ييناي ب راي ز د،يحنا ببند «
  ۱۲۱، ص۱ صدوق، جخيمن ال يحضره الفقيه، ش ».کند يم
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 درهم فی غیره فی     یا علی درهم فی الخضاب أفضل من ألف       «:  فرمودند تيوص) ع (يبه حضرت عل  ) ص (امبريپ

 درهم در کي  ي عليا» «...سبیل اهللا عزوجل ، وفیه أربع عشرة خصلۀ یطرد الریح من االذنین ، ویجلو البصر 
 دارد، صدا و التهاب گـوش را برطـرف   دهي فاچهاردهرنگ کردن مو خرج کردن بهتر از هزار درهم در راه خدا است، و              

  .۱۲۳، ص۱ صدوق، جخيال يحضره الفقيه، شمن  »... و و بينايي را جال مي دهدکند يم
  

ان الشعر على الرأس إذا طال ضعف البصر، وذهب بضوء نوره، وطم الشعر یجلـی           «: نديفرما يم) ع(امام کاظم   
 دني و تراشبرد، ي مني و نور چشم را از بشود، ي مفي ضعييناي سر بلند شود، بيهرگاه مو» «البصر، ویزید فی نوره  

  .۵۷۵مستطرفات السرائر، ابن إدريس الحلي، ص» .کند ي متي را تقويينايسر ب
  

إن اهللا یرفع المیاه العذاب قبل یوم القیامۀ غیر زمزم، وأن ماءها یـذهب بـالحمى          «: کند ي م تيابن عباس روا  
خداونـد  » «والصداع واالطالع فیها یجلو البصر، ومن شربه للشفاء شفاه اهللا، ومن شربه للجـوع أشـبعه اهللا                

 و کنـد،  ي را برطـرف مـ  جهي و سـرگ يجـ ي آب زمـزم گ مزم، به جز زکند، ي رفع مامتي را قبل از روز ق  نيري ش يها  آب
 درمان از آن بنوشد،     تي و هر کس به ن     کند، ي م تي را تقو  ييناي و نگاه کردن در چاه زمزم ب       کند، ي را برطرف م   گرنيم

الدعوات، ابن هبة اهللا الراونـدي،      » .شود ي برطرف م  يرسنگ از آن بنوشد، گ    ي و اگر به خاطر گرسنگ     کند، يخداوند او را درمان م    
  ۱۵۹ص

  
ه را بِـ  «کلوا السفر جل وتهادوه بینکم ، فإنه یجلو البصر وینبت المودة فـی القلـب        «: نديفرما يم) ص (امبريپ

االخـالق، رضـي    مكـارم   » .شود ي افراد م  ني و سبب محبت ب    کند، ي م تي را تقو  ييناي ب راي ز د،ي بده هي هد گريکدي و به    ديبخور
  .۱۷۱الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص

  
کنت عند أبى عبد اهللا فدخل علیه بکیر بن أعین وهو أرمد فقال له أبو عبـد اهللا الظریـف                    «:  آمده تيدر روا 

نـزد   «یرمد فقال وکیف یصنع قال إذا غسل یده من الغمر مسحها على عینیه قال ففعلت ذلک فلم أرمـد                   
 اي آکنم ي به رمد بوده، امام فرمودند تعجب م       مبتال که   يشد در حال  ) ع( وارد بر امام صادق      ريبودم، بک ) ع(امام صادق   

 عرض کرد پس چکار کند؟ امام فرمودنـد  ري بکشود؟ يمبتال به رمد م) کند ي متي رعاقاًي که نکات را دق    يکس (فيظر
 مـن هـم   ديـ گو ي مريتانش را بر چشمش مرور دهد، بک دس د،يشو ي غذا م  مانده ي که دستش را بعد از غذا از باق        يزمان
  .۳۷۷، ص۲كشف الغمة، ابن أبي الفتح اإلربلي، ج ». مبتال به رمد نشدمگري کار را کردم و دنيهم
  

 رمـد را دفـع       هـا  شـنبه   نـاخن گـرفتن در روز پـنج       » «تقلیم األظافر یوم الخمیس یدفع الرمـد      «:  آمده تيدر روا 
  .۱۲۷، ص۱ صدوق، جخي، شمن ال يحضره الفقيه ».کند يم
  

انه کان یقلم اظفاره کل خمیس یبدأ بالخنصر االیمن ثم یبدأ باالیسر وقال «: آمده) ع( از امام صادق  تيدر روا 
 از انگشت کوچک گرفت، يشنبه م  را در هر پنجشيها ناخن)) ع(امام صادق (» «.فعل ذلک کان اخذ امانا من الرمد      

 کـار را    نيـ  کـه ا   ي و امام فرمودند کس    کرد، يگشت کوچک دست چپ شروع م      سپس از ان   کرد يدست راست شروع م   
  .۸۴طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص ». از رمدردي است که امان نامه بگي مانند کسدهد، يانجام م
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من اخذ من اظفاره کل خمیس لم ترمد عیناه، ومن اخذها کل جمعۀ خرج من تحـت کـل            «:  آمده يتيدر روا 

 شيها   در روز جمعه ناخن    ي و کس  شود، ي مبتال به رمد نم    رديشنبه بگ    را در روز پنج    شيها  که ناخن  يکس» «ظفر داء 
  ۸۴طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص ».شود ي خارج ميماري بکي ي هر ناخنري از زرديرا بگ

  
» الصداع، والبياض في العـين، والجـرب، والكلـف، والرعـاف    من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه، أمن من الرمد، و       : الحمد«: نديفرما يم) ع(امام صادق   

 از رمد، و از شود ي ممني ا،کندمي  و صورتش را مسح خواند ي م بر كف دستشره حمد رابعد از عطسه سو که يکس«
 يمستدرك الوسائل، ميـرزا حـسين نـور    ».دماغ شدن  در صورت و بدن، و خون     اهي س يها   و لکه  ،ي و گر  م، چش يدي و سف  گرن،يم

  .۳۸۸، ص۸ ج،يطبرس
  

 يزگي در پـاک قيـ  راه دقايـ  کردم از رمد، امام فرمودنـد آ     تيشدم و به او شکا    ) ع(وارد بر امام صادق     «:  آمده تيدر روا 
 را بگـو  نيـ  را مسح کن و سه مرتبه اتي ابروها،ييشو ي که دستانت را بعد از غذا م     ي سپس فرمودند زمان   ؟يخواه يم

اصـول مـن الکـافي،       ». مبتال به رمد نشدم    گري را کردم و د    ار ک ني، من هم ا   م المفضل الحمد هللا المحسن المجمل المنع    
  .۲۹۲، ص۶ ج،يني کلخيش

  
 کـه   يکـس » «من احتجم فنظر الى أول محجمۀ دمه امن من الرمد الى الحجامـۀ االخـرى              «:  آمده تي، در روا  

 رمـد تـا حجامـت     يمـار ي از ب  شـود  يم مني نگاه کند، ا   شود ي که از او گرفته م     ي خون ني سپس به اول   کند يحجامت م 
  .۵۸طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص ».يبعد

  
لقیت من علۀ عیسى شدة فکتبت إلى أبی محمد أسأله أن یدعو لی، فلما نفـذت الکتـاب                  «:  آمده تيدر روا 

لیتنی کتبت إلیه أن یصف لی کحال اکحلها فوقع بخطه یدعو لی سالمتها إذ کانت احداهما      : قلت فی نفسی  
 فانه یجلو ما فیها من      اأردت أن أصف لک کحال علیک أن تصیر مع االثمد کافورا وتوتی           : ذاهبۀ وکتب بعده  

 مواجه شدم   يبخاطر مشکل چشمم با سخت    » «فاستعملت ما أمرنی به فصحت    : قال. الغشاء وییبس من الرطوبۀ   
 او  ي برا کاش ي خودم گفتم ا   شيفرستادم پ  نامه را    ي دعا کند، وقت   مينوشتم و از او خواستم برا     ) ع (يو به امام عسکر   

 کند که با آن سرمه بکشم، امام جواب داد و دعا کرد کـه چـشمم خـوب شـود،              يعرف به من م   يا   که سرمه  نوشتم يم
 کنم، بـر تـو بـاد        ي معرف يا   شما سرمه  ي که برا  ي از چشمانم کور شده بود، و بعد از آن نوشت شما خواست            يکيچون  

 نيـ  من هم از ا  ديگو  يم) يراو (کند، ي و رطوبت چشم را قطع م      کند ي چشم را برطرف م    ي تار راي ز ا،ياثمد، کافور، توت  
  .۵۳۴، ص۳مناقب آل ابي طالب، ابن شهر آشوب، ج» .استفاده کردم و چشمم خوب شد

  
من الجنون والجذام والبرص والنعـاس ووجـع        : الحجامۀ فی الرأس شفاء من سبع       «: نديفرما يم) ص (امبريپ

 و خـواب  ،يسيـ  اسـت، جنـون، و جـذام، و پ    يمـار يحجامت سر درمان هفـت ب     » «.ظلمۀ العین والصداع  الضرس و 
  .۷۶مكارم االخالق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص ».گرني چشم، و ميدرد، و تار  و دندان،يآلودگ
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ظلمۀ یکون فی العین والنفس الذي یاخذ فإذا اتى علیه اربعۀ اشهر فهو جید من ال«:  آمدههي شافيدرباره دارو
 نفـس در  ي تنگي است و برادي چشم مفي تاريهرگاه چهار ماهه شود برا» «الرجل إذا مشى یاخذه باللیل إذا نام  

  .۱۲۶طب األئمة، ابن سابور الزيات، ص »)اين تنگي نفس با آسم فرق دارد (.حال راه رفتن، شب موقع خواب مصرف کند

  
یؤخذ بـدهن بـزر الفجـل       ... وإذا اتى علیه تسعۀ اشهر ینفع باذن اهللا من السدر           «:  آمده هي شاف يدرباره دارو 

على الریق بالبلبلۀ والحمى الباطنۀ واختالط العقل یؤخذ منه مثل العدسۀ بخل وبیاض العین تشربه علـى                 
 با روغن تخم تـرب   است، دي مف ييگو  اني هز يماري ب يراهرگاه نه ماهه شود ب    » «الریق باي وجه شئت عند منامک     

 ي و اختالط عقل، به اندازه عدس و با سرکه مصرف شود، و برا،ي نفس، و گر گرفتگثي حديدر ناشتا مصرف کن، برا
  .۱۲۷طب األئمه، ابن سابور الزيات، ص ». و در موقع خوابيخواه ي که مي چشم در ناشتا خورده شود به هر نحويديسف

  
 يينـا ي دوبـاره ب   ي دوست دار  ايفرمودند آ ) ص (امبريمرور کرد و پ   ) ص (امبرير پ  ب يکور«: ندیفرما یم) ع(امام باقر   

 سپس دو رکعت نماز بخوان و       ر،يفرمودند وضو بگر و وضو را کامل بگ       ) ص (امبري گفت بله، و پ    ،ياوريخود را بدست ب   
توجـه بـك إلـى اهللا ربـي          را بگو اللهم إني أسألك وأرغب إليك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة ، يا محمد إني أ                 نيا

 را بـه او     يينـا ي آن کور برگشت و خداونـد ب       نکهياز مجلس برنخاست تا ا    ) ص (امبريوربك أن يرد علي بصري، هنوز پ      
 ني به ارمان دني که استي ندي بوده و بعداً کور شده و بع      ناي است که ابتدا ب    ي در مورد کس   تي روا نيالبته ا » .برگرداند

  .۳۹۶مكارم االخالق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص .ه باشد اختصاص داشتيحالت از کور
  

) ع( مطلـب را بـه امـام صـادق           ني و ا  شدم يدرد م   ها مبتال به چشم      وقت يليخ«: کند ي از پدرش نقل م    يمحمد جعف 
درد هـم درمـان      چشم ي است و برا   دي و آخرت مف   اي دن ي که برا  اموزمي ن يي به شما دعا   اي کردم، امام فرمودند آ    تيشکا

اللهم إنی أسألک بحـق محمـد    :دييـ  را بگوني امغرباست، عرض کردم بله، امام فرمودند بعد از نماز صبح و نماز   
الیقین فـی    البصیرة فی دینی و    جعل النور فی بصري و    ان ت   و  على محمد وآل محمد    ان تصلی وآل محمد   

 قلبی و    االخالص فی عملی و    ال السالمۀ فی نفسی وسعلـی   نییتَۀ فی رزقی والشکر لک أبدا ما أبقَ   ع ک  انـَّ
پروردگـارا از تـو     ( )این دعا را در هنگام سـرمه کـشیدن قرائـت کنیـد            ( .۲۴۹، ص ۲ ج ،يني کل خياالصول من الکافي، ش   »کل شیٍ قدیر  

نـوري در چـشمم، و بینـایی اي در دیـنم، و     درخواست می کنم به حق محمد و آل محمد که درود و سالمت بر او و خاندان پاکش باد، که قرار دهی        
یقینی در قلبم، و اخالصی در عملم، و سالمتی اي در روح و روانم، و گشایشی در رزقم، و شکري که هرگز منقطع نگردد، که همانـا تـو بـر هرچیـز                  

  .)قادري
  

نه یبرأ ویعافى إذا اشتکى أحدکم عینه فلیقرأ علیها آیۀ الکرسی وفی قلبه أ«: نديفرما يم) ع (ريحضرت ام
 بخواند و در يةالکرسي چشمش آي چشم داشته باشد، رويماريهرکس از شما ب» «فإنه یعافى إن شاء اهللا تعالى

مكارم االخالق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي،  ». متعالي به خواست خداشود، ي باشد، همانا خوب منيدلش هم ا
  .۳۷۴ص
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  رانداروي شافیه موسی بن عم
درسـت  . مسلط بشود ) هي شاف يدارو( است که بر مرکب هفت       ي کس ي داروساز اسالم  نيماهرتر ست؟ي چ هي شاف يدارو

  .ستي آسان نزي دارو نني درمان با اقهيطر.  دارد و سخت استيدگيچي دارو پنيکردن ا
  . ها استيماري بشتري دارو درمان بنيا
 اسـت  ليه السالمع ي خداوند به حضرت موس هي دارو هد  نيا( آورده   ليه السالم  ع ي بر حضرت موس   لي دارو را جبرئ   نيا

 ي گرفـت بنـ  مي که فرعون تـصم يدر زمان)  استلي اهللا عليه و آله صامبري خدا به پهيهمان طور که مرکب هشتم هد    
 موم کـرد و همـه غـذاها را مـس      هي ته ياري بس ي گرفت و آماده شد و غذا      ي جشن کشنبهي روز   ، را مسموم کند   لياسرائ
ليه ع يحضرت موس)  زهر را درست کنندني را جمع کرد و خواست کشنده تراگرانيمياند ک  ها نوشته   در کتاب ( مود  ن

  . رفتندين ششصد هزار نفر بود به مهمانا که تعدادشلي اسرائيهمراه بن السالم
  

 به مردان سفارش کرد  و زن و بچه ها را بازگرداند وستادي فرعون اي مقابل درب مهمانسراليه السالمع ي موس حضرت
 يدر صورت.  دارو نوشاندني از اي سر سوزنکي تا نزد شما بازگردم، سپس نزد مردم برگشت و به هردياشامي و ندينخور
 مهمانسرا حرکت ي سويسپس به آرام. خورنديم کنند و از طعام فرعون      ي آن ها با دستورش مخالفت م      دانستيکه م 

 ي موس ،فرعون.  غذا شتافتند و با دست مشغول خوردن شدند        ي سو ددني را د   آماده ي که سفره ها   يکردند پس هنگام  
 ي کـس  خـواهم يم:  خاص دعوت کرد و گفت     ي را به سفره ا    لي اسرائ ي بن نون و بزرگان بن     وشعي ، هارون ، ليه السالم ع

  . نکندييرايجز من و بزرگان مملکتم از شما پذ
  

 دي که که غذا خوردن به اتمـام رسـ      يهنگام .کرديزهر استفاده م   از   وستهي خوردند تا از طعام پر شدند و فرعون پ         پس
  .مياوردي را نمانيزن و بچه ها و بارها:  به فرعون گفتليه السالمع يموس . و اصحابش خارج شدندليه السالمع يموس

 هم غذا  به آن پس .مي همان طور که شما را اکرام کرد       ميکن ي و اکرام م   ميده ي غذا م  زي گفت به همه آن ها ن      فرعون
  . خود رفتگاهي به جاليه السالمع يداد و موس
ـ           ي موس ايآ:  به اصحابش گفت   فرعون  قـت ي و در حق   د بـه غـذا خـوردن؟       و هارون ما را مسحور نمودند و وانمـود کردن
   که خارج شدند سحر هم باطل شد؟ي و هنگامدنخوردن

  
 آن ها بخورد و فـرق آن هـا بـا    يامروز و فردا ي مانده غذاي تا از باقدي هرکس را که قدرت بر آن دار   دي جمع کن  پس

 بدون سـم آمـاده کننـده و همـه           ي امر کرد طعام   کشي نزد ارانياصحاب ما مشخص شود و فرعون به اصحاب خود و           
 نخوردند پس هـرکس از آن طعـام         ي و برخ  ند خورد ي که گفته بودند حاضر شوند بر طعام جمع کردند و بعض           يکسان

 نيـ  شصت هزار زن از اصحاب فرعون هالک شدند و ا           و فت، پس هفتاد هزار مرد و صد       ر ليخورد تکه تکه شد و تحل     
 که خداوند به او امـر کـرد تـا    يزي تعجب کرد از آن چ    ليه السالم ع يپس موس . بود…  و سگ ها و      اني از چهارپا  ريغ

  . خود نازل کردامبري بر پلي دارو را توسط جبرئني نام داشت، سپس اهي که شافيياصحابش را از آن بنوشاند دارو
  
  : آمده اتي در روازي دارو نني رابطه با نحوه ساخت ادر

 ايـ  زيـ  ريلـ ي کـه خ ي کن بـه طـور  زي ري داراري و در اختي که در دسترس داريا  پوست کنده به اندازه   ري س يمقدار
 بـه  زيـ  بريد گاو روشن کن، سپس روغن زرمي ظرف را آتش مال    اي گي د ري قابلمه بگذار، ز   اي نشود و در ظرف      دهيکوب
 برود و جذب آن رهاي روغن به خورد سنکهيتا ا) ردي بگه تدينبا(  بپز مي را بپوشاند و با آتش مالرهاي سي که رويطور
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  روغن را به خود جذب نکند و اشباع بشود پس از آن     ري که س  ي تا وقت  زي کار را تکرار کن و آنقدر روغن بر        نيشود و ا  
 رهاي سي تا وقت.دي روشن کنمي آن آتش مالري زسپس . باشد شده از گاو تازه زادهي دوشدي باريش.  اضافه شودري شديبا
  . اضافه شوددي باري شکنندي را جذب مريش

.  نمانـد ي از مومش بـاق يزي آتش قرار بده و بجوشان تا کف آن گرفته شود و چي عسل بدون موم را جداگانه رو    آنگاه
 ري کـه بـا روغـن و شـ    ي روشن کن و همان کـار    مي دوباره آتش مال   و زير سرد شده ب   ري س ي که گرم شده را رو     يعسل
  . را با عسل انجام بدهيکرد

  
 کن اما الک نکن و پنج درهم فلفـل و مرزنجـوش را              زي و تم  ابي را نرم آس   اهدانهي بعد آن است که ده درهم س       مرحله
  . تا مخلوط بشوديگذاري آتش مي سپس روز،ي برني کن و داخل عجابيهم آس

  
 ي بـا روغـن زرد گـاو       ديـ  با شودي م ختهي در آن ر   هي که شاف  يظرف.  به آن نرسد   ي قرار بده تا غبار و باد      ي در ظرف  گاهآن

  . بماند بهتر استشتريهرچه ب.  خاکستر دفن کناي جو ري چهل روز زي ظرف قرار بده و براکيآن را در . چرب شود
  
   دارو مصرف کندنياز ا نخود کي به اندازه دي سخت مبتال است باي که به درديکس

  
   

  :باتيترک
  
  )لي اهللا عليه و آله صامبري پي رطل برابر با نقل مذکور در دارو۴(  پوست کنده ري س-۱
  
  )لي اهللا عليه و آلهص امبري پي رطل برابر با نقل مذکور در دارو۴(  روغن گاو -۲
  
  )لي اهللا عليه و آلهص برامي پي رطل برابر با نقل مذکور در دارو۴ ( دهيي گاو تازه زاري ش-۳
  
  )لي اهللا عليه و آلهص امبري پي رطل برابر با نقل مذکور در دارو۴(  عسل -۴
  
   درهم۱۰ دانه اهي س-۵
  
   درهم۱۰ فلفل -۶
  
   درهم۵ مرزنجوش -۷
  
  ي نگهداري براازي جو به مقدار ن-۸
  
  ي نگهداري براازي خاکستر به مقدار ن-۹

www.takbook.com



 سرمه هاي آسماني

۴٩ 

  
  : ساخت داروروشتوضيحات 

  
  .زندي ري ميآن ها را قطعه قطعه کرده و درون ظرف.  فراهم شودازي پوست کنده به اندازه نري سيقدار    م

 کم کم يروغن زرد گاو)  گرم۷۰۰  ولوي ککي(  رطل ۴ گذاشته شود و مقدار يمي آتش مالي رودي    سپس ظرف با
 اشباع شوند و    رهاي س تي شود تا در نها     تکرار يستي کار با  نيا.  جذب شود  ري شود تا روغن توسط س     ختهي ر رهاي س يرو
 شعله گاز برداشت تا سرد ي ظرف را از رودي مرحله بانيپس از ا) ردي ته بگدينبا(  روغن نباشد ختني به ريازي نگريد

  .شود
 تـا  زنـد ي هـا بر ري سـ ي شده گاوه تازه زا را کـم کـم رو  دهي دوشري بگذارند و شمي آتش مالي ظرف را رو دي    آنگاه با 

 شبانه روز   کيهر مرحله ممکن است     . (  روشن کنند  مي آن آتش ما   ري ز ديسپس با .  را به خود جذب کنند     ري ش ارهيس
   شودافه اضري شدي باکنندي را جذب مري شرهاي سيتا وقت) طول بکشد

 ي از مومش بـاق    يزي آتش قرار بدهند تا بجوشد و کف آن گرفته شود و چ            ي    سپس عسل بدون موم را جداگانه رو      
  .اندنم

 ري سـ ي کـم کـم رو  دي روشن کنند عسل بامي و دوباره آتش مالزندي سرد شده بر  ري س ي رو دي    عسل گرم شده را با    
  . انجام داده شدري که با روغن و شي شود تا آن را به خود جذب کند همانند همان کارختهير

 پـنج درهـم   نيهمچنـ . لک کردن نـدارد  به ايازي شود و نابي به صورت نرم آسدي شده با  زي تم اهدانهي    ده درهم س  
  . شودابي آسديفلفل و پنج درهم مرزنجوش با

  . شودي با آن مخلوط ميمي و در حرارت مالشودي مختهي ررهاي سي شده روابي    همه مواد آس
 و دربـش را محکـم       ميزيـ ري و مواد معجـون شـده را درون آن م          ميکني چرب م  ي را با روغن زرد گاو     يگري    ظرف د 

  . تا هوا به آن نرسد ميبنديم
 هرماه کـه بـر   راي بماند بهتر است ز  شتري هرچه ب  ميکني خاکستر دفن م   اي جو   ري ز شتري ب اي    سپس حداقل چهل روز     

   ها استيماري گروه از بکيآن بگذرد درمان 
  
   :هی شافي داروخواص 
   

 که همـراه ضـربان و    ي دندان درد  يرا از دفن دارو بگذرد ب     گري ماه د  کي پس از چهل روز      اگر:  ماهه 1 هی شاف يدارو
 که مرتبط بـا غلبـه بلغـم    يي هايماري کل بي و براشودي را شامل نميالبته هر دندان درد.  استديزدن رگ باشد مف  
  .شودي واقع مدي مفي حالي و بيالي خي ب،ي کند ذهن،ياست مانند فراموش

   مصرف آن ناشتا نصف گردو استمقدار
  

 دي تب و لرز مف   ي برا زي ن کيمرکب  ( است   دي تب و لرز مف    يدو ماه از دفن دارو بگذرد برا       اگر:  ماهه 2 هی شاف يدارو
 ي هـا يمـار ي هضم غذا و بي دارو براني دوماهه بهتر  هيشاف.  هنگام خواب به اندازه نصف گردو مصرف شود        ديبا) است

 ونـد ي بـه پ   يازي است و ن   ديف م شود ي پاره م  ايشان نازک      چشم هي که شبک  ي افراد يداخل چشم است به طور مثال برا      
  .ستين

   مصرف نصف گردو شب قبل از خواب استروش
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 غلبه صفرا و بلغم سوخته که سبز رنـگ اسـت و همـه          ي بگذرد برا  هي سه ماه از دفن شاف     اگر:  ماهه 3 هی شاف يدارو
  : هنگام ناشتا خورده شودديبا.  استدي مرتبط با صفرا مفيهايماريب

  
 نفس  کـه هنگـام راه رفـتن بـه     ي چشم و تنگي تاري بگذرد برا  هي چهار ماه از دفن شاف     راگ:  ماهه 4 هی شاف يدارو 

 شب قبل   دي نشده با  نيي شود چون مقدار مصرف آن تع      ي واقع م  دي کرونر قلب است مف    ي و نشانه گرفتگ   ديآ يوجود م 
  . نخود استفاده کردکياز خواب به اندازه 

   
 روغن  گل سرخ مصرف اي بگذرد و مقدار نصف عدس با روغن بنفشه هيف ماه از دفن شا۵ اگر:  ماهه5 هی شافيدارو

   استديدارد مف) ديي نماکي کلگرنيجهت درمان م (گرني که مي کسيشود برا
 دو قطـره  يني و در هر سوراخ بدي سه قطره روغن حل کناي مقدار نصف عدس از دارو را به همراه دو       به:  مصرف روش
  .ديزيبر
  

 دارد و نـصف  قهي که شقي کسي عدس از آن براکي بگذرد اندازه  هي شش ماه از دفن شاف     اگر : ماهه 6 هی شاف يدارو
 ديـ  بانيبچکاند همچن) کندي که درد ميسمت ( يني در سوراخ بدي مناسب است و باکنديدرد م)  چپايراست (سرش  

  .اول صبح ناشتا مصرف شود
 صـبح ناشـتا     ينـ ي و در سـوراخ ب     ديـ بنفـشه حـل کن     عدس از دارو را در روغن گل         کي به مقدار    مقدار:  مصرف روش
  .ديبچکان

   
خـوب  ) صـدا و وزوز گـوش  (  که در گـوش اسـت        ي باد ي هفت ماه از دفن آن بگذرد برا       اگر : ماهه 7 هی شاف يدارو
 عـدس در اول روز و هنگـام خـواب    کي با روغن گل سرخ به اندازه دي باد دارند و باي در گوش شان صدا   يبرخ. است

  .استفاده کنند
  
 شوديـ  که منجـر بـه خـوره م   يماري مره حمراء و ب  ي دارو هشت ماهه شود برا     ني که ا  يزمان:  ماهه 8 هی شاف يدارو 
 ناشـتا طلـوع     ديـ  کار با  نيا.  کرد ي محل خوره را روغن مال     تواني م ي با آب خورده شود و با هر روغن        دي است و با   ديمف

  .آفتاب انجام شود
  
 در دني درد و ترسـ ،يي گواني خواب، هذيادي سدد، زيماري بي ماهه شد برا   ۹ هي شاف هرگاه : ماهه 9 هی شاف يدارو 

  . استدي از خواب مفدنيخواب و پر
  . همراه روغن ترب مصرف کنندهي شافي عدس از داروکي هنگام خواب و ناشتا به اندازه ديبا
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 کـه وسوسـه صـدر دارنـد         ي کسان . است دي سودا و صفرا مف    ي بگذرد برا  هي ماه از شاف   ۱۰ اگر : ماهه 10 هی شاف يدارو
.  دارند و تمرکز ندارندي و گرگرفتگي و تب باطني قلبثي و دائم الفکر هستند و کالم و حدشوندي نفس مثيدچار حد 

  مصرف کنند)  تخم مرغدهيسرکه و سف(  عدس با سس کي را به اندازه هي شافدي اشخاص بانيا
 انگـور بـه صـورت سـس         يعـ ي سـرکه طب   ي تخم مرغ و مقدار    دهي سف کي عدس از دارو با      کي اندازه   به:  مصرف روش
   تخم مرغ و سرکه قبل از خواب مصرف شوديدي مخلوط شود و صبح ناشتا مصرف شود و شب بدون سفيامروز

  
 است کـه شـخص را مبـتال بـه تـرس و             دي مف يي سودا ي ماه برسد برا   ازدهي به   هي شاف هرگاه : ماهه 11 هی شاف يدارو 

 نخود هنگام خواب بدون کي به اندازه ني نخود با روغن گل سرخ ناشتا و همچن   کيبه اندازه    ديبا. وسواس کرده است  
  .روغن مصرف شود

  
 هنگام شب به اندازه     ديبا.  است دي فلج تازه و کهنه مف     ي دوازده ماهه شود برا    هي شاف هرگاه : ماهه 12 هی  شاف  يدارو 
 کـار  ني اديبا.  شودشتري و نمک چرب کر تا اثر دارو بونتي نخود با آب مرزنجوش مصرف شود و پاها را با روغن ز            کي

، )اتيلبن( ري از سرکه ، شدي بانيهمچن) يدو شب متوال( کار را تکرار کند ني ازي آن شب نيرا شب انجام دهد و فردا  
  . بخوردخواهدي هر چه مگري دي اجتناب کند و غذاها،ي ماه،يسبز

  
 ايـ  سي آپانـد لهي است احتمال دارد دب دي مف لهي دب ي بگذرد برا  هيدفن شاف  ماه از    زدهي س اگر : ماهه 13 هی شاف يدارو 

 ايـ  و   مانـد ي زنده م  ي که اگر بترکد کشنده است و صاحب آن زمان کم          يورم.  از ورم داخل شکم باشد     يگري د يمورد
  .شودي با محاسن در شخص مي و بازلي بدون دلدني است که موجب خندي آب انگلستي منظور کديشا
 دهي نخود در آب سداب حل شود و سر شب نوشکي به اندازه دي است و باي و رواني روح ماراني ب ي برا شتريب دارو   نيا

  .شود
   

 قـت ي اسـت و در حق     ديـ  تمام سموم و انواع زهرها مف      ي بگذرد برا  هي ماه از دفن شاف    ۱۴ اگر : ماهه 14 هی شاف يدارو
 آتش بجوشـاند و پـس از صـاف          ي کند و رو   ابي را آس   تخم بادنجان  دي زهر داده باشند با    ياگر به شخص  . پادزهر است 

 هنگام سحر   دي شود و با   شتري مرحله ب  ۴ دي نخود با آب ولرم بنوشد نبا      کي چهار مرتبه به اندازه      اي دو، سه    ک،يکردن  
  بنوشد

   
ل  مفص ي سحر و باطل کردن آن، خلط نارس، سرد        ي بگذرد برا  هي پانزده ماه از دفن شاف     اگر : ماهه 15 هی شاف يدارو

 به اندازه نصف ديبا.  استدي ارواح و جن باشد مفي که از سويي هايماري باي سخت ي هايماريو دست و پا و بدن و ب
  فندق با خرما بجوشاند و هنگام خواب و صبح پس از غذا بنوشد

  
حـل  ) قطره۴سه (  بگذرد اندازه نصف عدس در آب باران تازه هي شانزده ماه از دفن شاف    اگر : ماهه 16 هی شاف يدارو 

 کـه  يکـس .  استفاده کـرد زي برف ناي از آب تگرگ توانياش است م  شب گذشته ايمنظور از باران تازه همان روز       . کند
 تکـرار کنـد و اول صـبح و اول    دي با وز گونه که سه مرتبه در ر      نيبه ا .  با آن سرمه بکشد    دي تازه دارد با   اي کهنه   يکور

  . مصرف کند، اگر خوب نشد هشت روز سرمه بکشدشب و هنگام خواب به مدت چهار شبانه روز

www.takbook.com



 سرمه هاي آسماني

۵٢ 

 هشت روز ي برا يعني نصف عدس الزم است      کي دني هر سرمه کش   يبرا. دياي صبر کند تا باران ب     دي با ستي باران ن  اگر
  .شودي و چهار عدس متيب
   

خداونـد   خاکستر گذشـت بـه اذن   ري در زهي شافي که هفده ماه از خاک شدن دارو     يهنگام : ماهه 17 هی شاف يدارو
 دانه کـه بـا آن   کي فندق هنگام خواب و ناشتا و اندازه کي همراه روغن پاچه گاو به اندازه ديبا.  جذام است ينافع برا 

 روغن گل سرخ حل شود و با        اي توني دارو با روغن ز    ني از ا  ي مقدار کم  نيهمچن.  شود استفاده کرد   دي شد يروغن مال 
  .رديحمام انجام گ کار آخر روز در نيآن سعوط انجام شود و ا

  
   

 يسيـ  بهق کـه ماننـد پ  ي نافع است برا  ي ماهه شود به خواست خداوند تعال      ۱۸ هي شاف چون : ماهه 18 هی شاف يدارو
 روغن اي و با روغن فندق،بادام تلخ ردي از آن بگي اندازه نخود  دي و با  دي زند خون آ   غي را ت  شي تفاوت که جا   نياست با ا  

  . با نمک به تن خود بمالدو کشد يني قرص هم با همان روغن به بکيندازه  دم بنوشد و ادهيصنوبر پس از سپ
(  دم دهي روغن صـنوبر پـس از سـپ   اي را با روغن فندق، بادام تلخ هي شاف ي نخود از دارو   کي:  اول مرحله : مصرف روش

  .بخورد) نماز صبح
   شودختهي رينيده و داخل ب مذکور حل کري را با سه قطره از روغن هاهي شافي حبه از داروکي:  دوممرحله
 مذکور مخلوط کـرده و بـدن را     ي از روغن ها   يکي از   ي را با دو قاشق غذاخور     هي شاف ي فندق از دارو   کي:  سوم مرحله

  .با آن ماساژ دهد
  . پشت سرهم انجام شوديستي سه مرحله بانيا

  
حـداقل   ( نيريه انار با آب دانه انـار شـ   دانکي بگذرد، به اندازه هي نوزده ماه از دفن شاف    اگر : ماهه 19 هی شاف يدارو 
 که فراموش   ي دانه گندم هنگام صبح ناشتا با آب گرم به کس          کيو با هندوانه ابوجهل به اندازه       ) ي قاشق غذاخور  کي

  .کار است و بلغم سوخته و تب کهنه و تازه دارد بدهند
 آب انـار  واني لکي را با هي شافينخود از دارو کي دانه گندم از هندوانه ابوجهل و به اندازه کي اندازه به : مصرف روش
  . شودلي مخلوط کرده و صبح ناشتا منيريش
  

 عدس متوسط در    کیبه اندازه   .  است دی مف ي کر ي بگذرد برا  هی ماه از دفن شاف    ستی ب اگر : ماهه 20 هی شاف يدارو 
 ییاگر شنوا . زیت بر  که ناشنوا هس   ی شده  حل کن و در گوش کس        ساندهی شب تا صبح در آن کندر خ       کی که   یآب

 برسـام هـم     يمـار ی ب يبرا.  مالج بمال  ي آن رو  ماندهی و از باق   زی هم بر  ینی کار را بکن و در ب      نی ا زیبرنگشت فردا ن  
 20 هیشـاف .  را با آب غـوره بـده       هی شاف ي دارو شودی و زبانش بلند م    نی که برسام دارد و سنگ     یبه کس .  است دیمف

ـ  فندق باشد    کی مثال اگر مقدارش     ، شود یتر استفاده م   بماند بهتر است و کم     شتریماهه هر چه ب    ـ    کی  ی نخـود م
ــورد .خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :بیشتر بدانیم
  

  آرسنیک
 آن مـرگ مـوش و    دي بـه اکـس    ي کـه در فارسـ     کيآرسن
ـِـيـــ آن زِديســولف  از عناصــر يکــي شــود ي گفتــه مــخْرنِ
 در هـر    کي است، مقدار کـم آرسـن      ني پوسته زم  يعيطب

 مـاده شـبه فلـز       کي. آب و خاک وجود دارد    , هوا, سنگ
 از  ياريبلکـه صـفات بـس     , ستيـ است که در اصل فلـز ن      

 ي ممکـن اسـت در نـواح       کي آرسن غلظت .فلزات را دارد  
 توانـد   ي مـ  نيـ ا.  باشـد  شتريـ  باالتر و ب   ييايخاص جغراف 

 توانـد   ي مـ  زيـ  ن يعـ ي طب طيشـرا .  استفاده از آفت کش ها باشد      اي ي فلز ي مانند معدن کار   ي انسان ي ها تي فعال جهينت
  . در آن شودشتريبه تمرکز بمنجر 

  
  ست؟ی چشم چاهی آب سایگلوکوم 

 نيـ ا. نـد ي بيصـدمه مـ  ) يينـا يعـصب ب ( کنـد ي که چشم را به مغز متصل مي است که در آن عصبيماري ب اهي س آب
  . کندي شود و عمدتا افراد مسن را گرفتار مي مييناي منجر به نابدي در موارد شديماريب

   شود؟ ي مجادي چگونه ااهي سآب
 خطر ابتال به آب ي فشار داخل چشمشيافزا.  شودي گفته مي چشمي فشار موجود در داخل کره چشم، فشار داخلبه
  . دهدي مشي را افزااهيس
 فضا ني طور دائم وارد ا   بهي شفاف عيما.  شود ي گفته م  ي وجود دارد که به آن اتاق قدام       يي چشم، فضا  ي قسمت جلو  در
 از چشم کـم باشـد،      عي که خروج ما   يزمان.  از چشم را بر عهده دارد      ي بخش هيذ شود که تغ   ي شود و از آن خارج م      يم

  . صدمه بزندييناي به عصب بتواند ي فشار باال مني اجهيدر نت.  رودي باال ميفشار داخل چشم
   دارد؟ي چه عالئماهي سآب
 در اغلب موارد بـه   اهي س  امر آن است که آب     نيعلت ا .  شود ي گفته م  ييناي ب ي سر و صدا     ي دزد ب  اه،ي به آب س   يگاه

 دهي قابل جبران د   ري و غ  دي شد بي آس ييناي که عصب ب   يماري ب شرفتهي پ اري کند و تا مراحل بس     ي م شرفتي پ يآهستگ
  .  شودي مدي دي منجر به تاراهياست، آب س

 هيـ د زاو  حـا  اهي نـوع آب سـ     نيبه ا .  کند ي م جادي ا ي و ناگهان  دي وجود دارد که عالئم شد     اهي از آب س   يعي کمتر شا  نوع
 ي قرمز د،ي چشم همراه با کاهش د     ي و ناگهان  دي حالت درد شد   نيدر ا .  دارد ازي ن ي شود که درمان فور    يبسته گفته م  

ـ انيراني اني حالت بنيا. چشم، سر درد، تهوع و استفراغ وجود دارد      عي و مـسن نـسبتا شـا   ني و به خصوص افراد دورب
  .است
   هستند؟اهي در خطر آب سي افرادچه
  : دي در شما وجود دارد با چشم پزشکتان مشورت کنري از موارد زکي هر کهي صورتدر
   سال مخصوصا بانوان۴۰ از شتريسن ب ◊
   گلوکوماي اهي از افراد خانواده به آب سيکي يابتال ◊
  ي چشمديسابقه ضربه شد ◊
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  )زونيدروکورتي هزولون،يبتامتازون، دگزامتازون، پردن(ي کورتون چشمي قطره هايمصرف طوالن ◊
  )دي شديني دورباي يني بکينزد(نکي عيره باالشما ◊
   خوني پرفشاراي قند يماريابتال به ب ◊
   شود؟ي داده مصي گلوکوم چگونه تشخاي اهي سآب
  : کنندي را مشخص مري دستگاه ها موارد زنيا.  استازي مورد ني خاصي امکانات و دستگاه هااهي آب سصي تشخيبرا
  ) نه همه آنهاي ولران،ماي بشتريدر ب(ي فشار داخل چشمشيافزا ◊
  ييناي عصب ببيآس ◊
   آن استدني که فرد قادر به ديکاهش محدوده ا ◊
  مختلف چشمياندازه اجزا ◊

  
  : علت درد چشم بعد از سرمه

در برخي از افراد زماني كه پس از استفاده از سرمه اشكريزي زياد مي شود، پس از اندك زماني چشم هـا شـروع بـه                       
جذب انرژي منفي محيط اطراف به سمت چشم است، چرا كه همـانطور كـه قـبال بـه                   علت آن   . درد گرفتن مي كند   

 همچون . براي رفع اين مشكل، چشم ها را بسته و صورت خود را با آب مي شوييم. شرح رسيد، آب جاذب انرژي ست
ت پـاكيزه   سعي كنيد قبل از سرمه كشيدن صور. درنهايت درد كم كم از بين مي رود        .زماني كه وضو گرفته مي شود     

باشد و با بسم اهللا در هر دفعه اقدام كنيد و دعاي مطرح شده را حتما قرائت نماييد تا از آسيب هاي فرعـي در امـان                         
  .بمانيد

  
  
  
  
  
  
  

  .اميدوارم از مطالعه ي اين مكتوب لذت برده باشيد
  .و همچنين اميدوارم كه در جهت اهداف و نياز هاي خوب خود از آن بهره بريد

  
   رب العالمين الحمدهللا

  اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
  

  با احترام
  ايمان آسماني
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اكنون به ايـن حواسـى كـه خداونـد از ميـان همـه               ! اى مفضّل   :  خطاب به مفضّل بن عمر     -)ليه السالم ع(امام صادق   
چگونه چـشمان   . شته است ، بنگر   آفريدگان ، آنها را به انسان اختصاص داد و بدين واسطه ، او را بر ديگران گرامى دا                 

 باشـد و در انـدام   ءانسان به سان چراغ هايى كه فراز مناره است ، در سر انسان قرار گرفته تا قادر به مطالعه ى اشـيا                     
قرار نگرفته است تا آفت ها بدان برسد و از پرداختن مستقيم بـه كـار و حركـت ،           ) از قبيل دست و پا    (هاى پايين تر    

چون شكم (چشم ها در اندام هاى ميانى بدن . رسد كه ناتوانش سازد، در آن اثر گذارد و از آن بكاهدچيزهايى بدانها ب
بـدين سـان ، از   . نيز قرار نگرفته است تا چرخش آنها به سوى چيزها و نگاهشان به سوى اشيا، دشوار باشد              ) و پشت   

 جاى حواس ، همان سر است كه خود، به صومعه آن رو كه جاى چشم ما هيچ كدام از اين اندام ها نبوده ، عالى ترين
  .حواس مى مانَد

چـشم  . حواس نيز پنج چيز قرار داده شده كه پنج چيز را درك مى كنند تا چيزى از اين محسوسات ، از كـف نـرود                        
اگر رنگ ها وجود داشتند و در اين حالت چـشمى نبـود كـه آنهـا را درك             . آفريده شده است تا رنگ ها را درك كند        

  .، هيچ سودى در آنها متصور نبودكند
 نبود كه آنها را ادراك كنـد، ديگـر هـيچ              اگر صداها وجود داشتند و گوش       . گوش آفريده شده تا صداها را درك كند       

  .ديگر حواس نيز چنين اند. نيازى به آنها نبود و هيچ مقصودى را برآورده نمى ساختند
چشم وجود داشت، ولى رنگ ها وجود نمى داشتند، چشم را هيچ اگر . ، صادق است از سويى ديگر نيز همين حقيقت

پـس ببـين كـه    .  وجود داشت ، ولى صداها وجود نمى داشتند گوش را هيچ جايگاهى نبود      بود؛ يا اگر گوش   خاصّيتى ن 
چگونه اين حواس و محسوس ها با همديگر اندازه و همسان شده اند و هر حسى را محسوسى است كه بر آن اثر مى                        

با وجود اينها چيزهايى همانند نور و هوا، واسطه ى       . د و هر محسوسى را نيز حسى است كه آن را درك مى كند             گذار
ميان حواس و محسوس ها آفريده شده اند كه حواس ، جز به كمك آنها كامل نمى شوند؛ چه ، اگر نورى كه رنگ را                  

گر هوايى كه صدا را به گوش برساند، نبود، گوش بر چشم آشكار سازد، نبود، چشم نمى توانست رنگ را درك كند و ا  
  .نيز نمى توانست صدا را درك كند

پس آيا بر هر كس كه نگاهى درست بيفكند و فكر خويش را به كار گيرد، پوشيده مى ماند كه پديده اى چون فراهم          
كمك آنها كامل مى بودن حواس و محسوس هاى همسان و همنواخت با يكديگر، و نيز فراهم شدن چيزهاى ديگر به 

شود و توصيف آنها را گفتم ، مى تواند از چيزى جز هدفدارى و اندازه گيرى از جانب خداى لطيف آگاه ، سرچـشمه                         
  گرفته باشد؟

در زندگى نابينايان و خللى كه در كارشان روى مى دهد، انديشه كن و ببين كه چگونه چنين كسى ، نه                     ! اى مفضّل   
بيند، نه پيش روى خود را مى بيند، نه ميان رنـگ هـا تفـاوت مـى گـذارد، نـه چـشم                        جاى گام هاى خويش را مى       

اندازهاى زيبا و زشت را از هم باز مى شناسد، نه اگر از سويى به او حمله ببرند، گودالى را كه پيش پايش هست ، مى 
ه انجام دادن كارهايى چون بيند، نه اگر ضربه ى شمشيرى به سويش فرود آيد، دشمن و ضربت او را مى بيند، و نه ب                   

نوشتن ، داد و ستد و زرگرى راهى مى يابد، تا آن جا كه اگر كارآيى ذهنى وى نبود، به پاره سنگى افتاده بر زمـين                : 
  ...مى مانست 
در پلك چشم ، تاءمل كن و بنگر كه چگونه به سان پوشش ، بر آن قرار گرفته و چگونه مژه گـاه هـا بـه                ! اى مفضّل   
كـه  (ه هاى ريسمان مى مانند و چه سان خداوند، چشم را در درون غار خـويش نـشانده و پـرده موهـايى                        آويخته گا 

  .، بر آن افكنده است )اطراف آن است 
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  بندي سرمه ها جدول زمان

  
  نکات مصرف  روزها و زمان استفاده  محتواي سرمه  نام سرمه

  يده شودبه تعداد فرد كش  هر شب قبل از خواب  اثمد خالص  اثمد
  به تعداد فرد كشيده شود  يك روز درميان  سنگ خالص سرمه  )غير اثمد(سنگ سرمه 

  به تعداد فرد كشيده شود  ، جمعه هاماهي يك بار  صبر ، كافور  عليه السالمكافوري امام باقر 
   روز درميان۳۰ يا ۱۵ يا ۷  صبر، كافور، مر مكي  عليه اسالمكافوري امام صادق 

  جمعه ها
   فرد كشيده شودبه تعداد

  به تعداد زوج كشيده شود  يكشنبه و چهارشنبه ها  عناب كامل  عنابي اول
  به تعداد زوج كشيده شود  دوشب در ميان قبل از اثمد  عناب كامل، هليله زرد  عنابي دوم

به تعداد زوج كشيده شود، ، به مـدت           بار۱ده روز   نشادر، دارفلفل، فلفل سفيد  نشادر
ــشويد  ۱ ــپس ب ــاعت، س ــد  س ، و اثم

  كشيده شود
توتيا، اقليميا الذهب، اثمـد، هليلـه         توتيا و هليله

   آب باران زرد، نمك اندراني،
چهل روز متواتر، يك تـا سـه        

  ساعت قبل از اثمد
  به تعداد فرد كشيده شود

ه مـدت   كشيده شود، ، ب   فرد  به تعداد     پانزده روز متواتر  هليله زرد، فلفل سياه  عليه السالمهليله امام حسين 
ــد   ۱ ــشويد، و اثم ــپس ب ــاعت، س  س

  كشيده شود
  به تعداد فرد كشيده شود  چهارشنبه ها  كندر خوراكي خالص  كندر اول
كندر، كافور، فلفل سياه، دارفلفـل،        كندر دوم

  اثمد، آب باران، زعفران
 روز يــــك بــــار، ۱۵ يــــا ۷

  چهارشنبه ها
  به تعداد فرد كشيده شود

ه زرد، هليله   كندر، اثمد، صبر، هليل     كندر سوم
  سياه

  به تعداد فرد كشيده شود  هرشب قبل از اثمد

  
  .جهت استفاده از تاثيرات درماني هر سرمه به طور كامل، بايد آن را قبل از خواب مصرف كرد
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