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  خرما

  

اینطـور  ) علیـه الـسالم   (را در هنگام والدت حضرت عیسی       ) علیها السالم (در قرآن مجید، احوال حضرت مریم        ،خداوند متعال 

  :بیان فرموده است

  

 تنه درخـت  پناه او را به مان،یتا درد زا(*)  پناه جست يا آبستن شد و با او به مکان دورافتاده]  یسیع[ به او   میمر

]  يپـا  [ریـ پس، از ز  (*) »  فراموش شده بودم   از یادها  مرده بودم و     نی از ا  شی کاش، پ  يا«: گفت. دی کشان ییخرما

ـ   ]  يپـا  [ریغم مدار، پروردگارت ز :  را ندا داد که    يو]   اي فرشته[او   و تنـه  (*) اسـت     آوردهدیـ  پدیتـو چـشمه آب

 دهیـ  و داشـام ی تناول کن و بپس(*)  زدیر  تازه فرو يبتکان، تا بر تو خرما]  وریبگ[درخت خرما را به طرف خود  

  )26 تا 22 اتی آم؛یسوره مر(... روشن دار

  

فرموده است) مصلی اهللا علیه و آله و سلّ( خدا رسول :  

ـ  النَّ  بجذعِ ى الیکِ زّه و«: به مریم فرمود  ) عزوجل(خورد، خرما باشد؛ چرا که خداوند        زا مى  باید نخستین چیزى که زن تازه       ۀِخل

  ».اى فرو ریزد خرماى تازهتا بر تو  ،تنه درخت را به سوى خود، تکان ده :)25مریم ، آیه  (؛انی جباًطَ رط علیکِسقِتُ

  اگر وقت خرما نباشد، چطور؟! اى پیامبر خدا: گفته شد

بـه  « :گوید مى) عزوجل(هفت خرما از خرماى مدینه؛ و اگر این نباشد، هفت خرما از خرماى شهر خودتان؛ زیرا خداوند             : فرمود

 در همان روز که فرزند آورده اسـت،  ،زا عزت و جالل و عظمت و جایگاه واالیى که دارم، سوگند، جز این نیست که اگر زن تازه           

  .»شود  مىاراگر دختر باشد، دخترى بردبنیز شود و  خرما بخورد و آن فرزند، پسر باشد، پسرى بردبار مى

  )4 ص 6ج : الکافى(

  .آمده است» دختر با حکمت«و » پسر با حکمت«، عبارت هاى »دخترى بردبار« و »پسرى بردبار«ى در تهذیب االحکام، به جا* 

  

 علیه السالم(امام على:(   

به مریم فرمـوده    ) عزوجل(خداوند  . گیرد که برتر از خرماى تازه باشد       خورد و هیچ دارویى به کار نمى       باردار، هیچ خوراکى نمى   

و تنه درخت (... :  »)26 و 25مریم ، آیـه  سوره  (؛ فکلى واشربى وقرى عینا*قط علیک رطبا جنیا     وهزى الیک بجذع النخلۀ تس    «: است

   .) و بیاشام و دیده روشن دارتناول کن پس، *خرما را به سوى خود تکان بده تا بر تو خرماى تازه فرو ریزد 

  )10 ح 637ص : الخصال(

  

مصلى اهللا علیه و آله و سلّ( خدا رسول:(  

 خود در دوره نزدیک زایمان، خرما بدهید؛ زیرا هر کس که در دوره نزدیک زایمان غذایش خرما باشد، فرزندش بردبـار         به زنان 

خوراك مریم، هنگامى که عیسى را زاد، همین بود، در حالى که اگر خدا غذایى بهتر از خرمـا بـراى او سـراغ                    . زاده خواهد شد  

  .خوراند داشت، همان را به وى مى

  )4465 رقم 366 ص 8ج : دادخ بغتاری(

  

مصلى اهللا علیه و آله و سلّ( خدا رسول:(  

خورد، خرماى تازه باشد و اگر خرماى تازه در اختیـار نبـود، خرمـایى      چون زن فرزند به دنیا آورد، باید نخستین چیزى که مى          

   .خوراند  را زاد، مى)سالملعلیه ا(عیسى داشت، خداوند آن را به مریم، هنگامى که  دیگر؛ چرا که اگر چیزى برتر از آن وجود مى
  

  )1764 ح 508 ص 1ج : مکارم االخالق(

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


مصلى اهللا علیه و آله و سلّ( خدا رسول:(  

نزد خداوند، هیچ درختـى عزیزتـر از آن درخـت     . به زنان زائوى خود، خرماى تازه بدهید و اگر خرماى تازه نبود، خرماى دیگر             

  .فرود آمد، نیستدر زیر آن ) دختر عمران(که مریم 

  )451 ح 241 ص 1ج : مسند ابى یعلى(

  

مصلى اهللا علیه و آله و سلّ( خدا رسول:(  

 )پرهیزکـار  (آورد، خرماى تازه بدهید؛ چرا که در این صـورت، کـودك وى بردبـار و پـاك     به زن، در ماهى که فرزند به دنیا مى 

  .خواهد بود

  )1202 ح 365 ص 1ج : مکارم االخالق (

 علیه السالم(امام علی:(  

»بـه دنیـا  (آن را در دوره نزدیک زایمان، به زنان خویش بدهید تا فرزندانتان پـاك و بردبـار              . ، بهترین خرماى شماست   »رنىب (

 )3 ح 22 ص 6ج : الکافى (                                                                                                                                                                                        .آیند

  . که احتیاج به آب خوردن دارد،معروف است» خرماي زاهدي« همان ؛خرماي خشک زردرنگ: خرماي برنی* 

  

 علیه السالم (صادقامام:(   

شوند)حلیم (بردبارانتان رنى بدهید تا فرزندبه زنان خود در دوران زایمان، خرماى ب .  

  )5 ح 22 ص 6ج : الکافى(

 علیه السالم(امام صادق :(  

سازیدزیبارنى بدهید تا فرزندان خویش را به زنان خود در دوران زایمان، خرماى ب .  

  )1206 ح 366 ص 1ج : مکارم االخالق(

  

  حنا
  

 علیه السالم(امام صادق :(  

افزایـد، بـوى دهـان را خـوش      برد، بر طراوت و تازگى چهـره مـى   رق را از میان مى ، بدبویى ع  )ضاب کردن با حنا   خ(حنا کردن   

  .کند فرزند را نکو مىسازد و  مى

  )5 ح 484 ص 6ج : الکافى(

  :احادیث دیگري از حنا
  

 مصلى اهللا علیه و آله و سلّ(پیامبر خدا:(  

کنـد، قـدرت     مـى بـرد، چـشم را تیـزبین         درد را از میان مـى      افزاید، سر  عمل مؤمن را مى   ) ثواب(حنا، خضاب اسالم است؛     

  )10ص : صلى اهللا علیه و آله و سلم -طب النبى(                             . و مهتر گیاهان خوش بو در دنیا و آخرت است،سازد آمیزش را افزون مى

  
 مصلى اهللا علیه و آله و سلّ(پیامبر خدا:(  

  سـازد و همـسر مـرد را آرامـش            بـو را خـوش مـى      رویانـد،     مـى  رادهد، مو    به حنا خضاب ببندید؛ چرا که دیده را جال مى         

  )4 ح 483 ص 6ج : الکافى (                                                                                                                                                                                               .بخشد مى
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  به
  

صلی اهللا علیه و آله و سلّم (رسول خدا :(  

به زنان باردار خود هم از آن . ندرویا  را در دل مىمحبتدهد و  مى بخورید و به همدیگر هدیه دهید؛ چرا که چشم را جال»به«

  )سازد خوى فرزندانتان را نکو مى: است کهدر روایتى دیگر (.سازد چرا که فرزندانتان را نکو مىبخورانید؛

)1230 ح 372 ص 1ج : االخالق مکارم(

  
 علیه السالم(امام کاظم :(  

بخـور؛  «: طالـب داد و فرمـود   ابى بن به جعفر)  اى از آن را پاره(را شکست و     »به«ک  ی،  )صلى اهللا علیه و آله و سلم      (پیامبر خدا   

  ».سازد دهد و فرزند را نکو مى چرا که رنگ را صفا مى

  )2272 ح 365ص 2ج: المحاسن (

  
 صلی اهللا علیه و آله و سلّم(رسول خدا :(  

  .سازد ىدهد و فرزند را نکو م قلب را شجاعت مى بخشد، بخورید، که دل را استوارى و نشاط مى »به«
  )28260ح  40ص  10  ج:کنز العمال(

  
 صلی اهللا علیه و آله و سلّم(رسول خدا :(  

  .کند برد و فرزند را نکو مى سازد، سنگینى سینه را مى بخورید؛ چرا که ذهن را افزون مى »به«

  )1243 ح 374 ص 1ج : االخالقمکارم(

  
   میـوه   ، همبـسترى  شایسته است که پدر این کودك در شبِ       :  فرمود در رهگذر بچه زیبایى را دید و      ) علیه السالم (امام صادق 

 )مکـارم االخـالق   (                                                                                                                    .خورده باشد  »به«

  ). باشدهوردخ »به«این پسر، باید پدر:  آمده است)22 ص6ج( در کافی(

  

به نقل از شرحبیل بن مسلم :الکافى:  

 در این صورت، فرزند او، خوش بوتر و خوش رنـگ تـر خواهـد           ؛ه بخورد بِ«: تدرباره زن باردار گف   ) معصوم علیه السالم  (ایشان  

  )1 ح 22 ص 6ج : الکافى(                                                                                                                       ».شد

  

 علیه السالم(امام صادق:(  

  )3 ح 357ص 6ج : الکافى(                            .گردد شود و فرزندش نیکو مى هر کس ناشتا یک به بخورد، نطفه اش پاکیزه مى

  

مصلى اهللا علیه و آله و سلّ (رسول خدا:(  

  )405ح 151ص: الدعوات (                                   .سازد بدهید؛ چرا که خوى فرزندانتان را نکو مى »هبِ«به زنان باردار خود، 

  

 علیه السالم(امام صادق:(  

  )104 ص :هطب االئم(                                         .شود فرزندان آینده اش، زیبا صورت مىبخورد، خود و »به«هر کس ناشتا 

  

 علیه السالم(امام صادق(:

  )مکارم االخالق(              )فانه یحسن اوالدکم... ( .کند زیبا مىرا  اطفال شما  که آنبخورانید،خود را به زنان باردار  »به«میوه 
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  :احادیث دیگري از کاسنی
  

معلیه السال (امام على:(

چون خواستید این را بخورید، . افتد اى از بهشت بر آن فرو مىکاسنى بخورید، که هیچ صبحى نیست مگر این که قطره

  )8 ح 363ص 6ج: الکافى(.                                                                   فرو متکانیدرویش از قطره هاى آب را

علیه السالم (امام صادق:(

 دن،ورید و به گاه خورـآن را بخ. اى از بهشت بر آن نباشد قطرههیچ برگى از آن نیست که. اى است کاسنى، نکو سبزى

  )4 ح 363ص 6ج: الکافى(.     فرمود که به هنگام خوردن کاسنى، آن را بتکانیم ما را نهى مى) علیه السالم (پدرم. متکانید

  کاسنی
  

 تسرور سبزیجات اسکاسنى،: فرمود)علیه السالم(امام صادق.

آن گرداند و طبع چرا که قدرت جماع و آمیزش را افزوده و جنین را نیکو مى! دن کاسنىخوربر تو باد:دان به مردى فرموـایش

  )115 ص :هطب االئم(                                                        .شود فرزند در رحم مادر، پسر باشد گرم است و موجب مى

  

 علیه السالم(امام صادق:(  

  .کند  گرم و ملین است و پسرزایى را بیشتر مى.کند سازد و فرزند را نکو مى  مىرا افزون) منى (بر تو باد کاسنى؛ چرا که آب
  )6 ح 363 ص 6ج : الکافى(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کندر

 صلى اهللا علیه و آله و سلّم(رسول خدا:(  

  )1439 ح 423 ص 1ج : مکارم االخالق(                          .کند به زنان آبستن خود، کندر بدهید؛ چرا که عقل کودك را افزون مى

  

 صلى اهللا علیه و آله و سلّم(رسول خدا:(  

. یابـد   کندر بخورانید؛ زیرا اگر کودك در شکم مادر با کندر تغذیه شود، قلبش استحکام و عقلش فزونى مى            ،به زنان باردار خود   

سرین گردد و بدین سبب، نزد همـسر خـویش،      ) بزرگ(باشد، دلیر باشد و اگر ماده زاده شود، سترگ          ) مذکر(پس اگر مردینه    

  )6 ح 23 ص 6ج : الکافى(                                                                                                            .برخوردار باشد

  

 علیه السالم(امام رضا:(  

گردد، و اگر     در این صورت، اگر آنچه در شکم زن است، پسر باشد، بیدار دل، آگاه و دلیر مى                 . بدهید نربه زنان باردارتان، کندر     

  )7 ح 23 ص 6ج : الکافى(       .یابد گردد و نزد همسرش بهره مى شود و سرین او سترگ مى دختر باشد، روى و خوى وى نکو مى

  ) و فقط به کندر اشاره شده استتنیامده اس» نر«، کلمه »مکارم االخالق« و »تهذیب االحکام«در (
  

  :حدیث دیگري از کندر
  

 اى بیشتر بـراى شـما نـزد     که این بهرهبا کندر، بدن را چرب کنید؛ چرا: فرمود) صلی اهللا علیه و آله و سلّم(رسول خدا

)295 ح 91 ص 1ج : سوالفرد(                                                                                                                                            .کند ان ایجاد مىزنانت
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  : خربزه دیگري ازاحادیث
  

 10ص : طب النبى(                          .خورد خربزه را با پنیر مىخیار را با نمک، و ) مصلى اهللا علیه و آله و سلّ(پیامبر خدا(  

 361، ص 6ج : کافى(  .برم  پناه مىکند که از آن به خدا خوردن خربزه در حالت ناشتا، بدن را فلج مى): لیه السالمع(امام رضا(  

 به نقل از محمد بن صالح خثعمى): علیه السالم(مناقب آل ابى طالب :  

بپرسم؛ اما ایـن پاسـخ از او        ... ، درباره خوردن خربزه در حالت ناشتا        )علیه السالم ( تصمیم داشتم در نامه اى به امام عسکرى       

  )428 ص 4ج : المناقب ، ابن شهر آشوب(            ».آورد ورد؛ زیرا سست اندامى مىخربزه را نباید در حالت ناشتا خ«: به من رسید

   اى اسـت خـوش و       خربزه میوه . خربزه را به دندان بکش و آن را قطعه قطعه نکن           ):صلى اهللا علیه و آله و سلم      (رسول خدا

گردانـد؛ بـویش از    داوند را خوشنود مـى کند؛ خ ها را سفید مى دندان. ى پاکى دهان است و تقدس بخش دل  خجسته که مایه  

   )296 ص 62ج : بحاراالنوار(                                 . از بهشت، و خوردنش عبادت است عنبر، آبش از کوثر، گوشتش از فردوس، لذتش

   ت؛ نوشیدنى اسـت؛    خوراك اس : بر شما باد خربزه؛ چرا که در آن، ده ویژگى است           ):صلى اهللا علیه و آله و سلم      (رسول خدا

سـازد؛ نیـروى     شـوید؛ آب کمـر را فـراوان مـى          شوید؛ شکم را مى    شست و شو دهنده است؛ خوش بوکننده است؛ مثانه را مى          

)8ص :  صلى اهللا علیه و آله و سلم-بى طب النّ(.      کند دارد؛ و پوست را تمیز مى افزاید؛ سردى مزاج را از میان بر مى همبسترى را مى

  :یگري از اناراحادیث د

 کند انار را به پیه آن بخورید؛ چرا که معده را مى پاالید و ذهن را افزون مى): علیه السالم(امام صادق.  

  )12 ح 354 ص 6ج : الکافى(

آن را بـا پـیهش بخـور؛ چـرا کـه زردشـدگى              :  در هنگام خوردن انار فرمودند     صعصعۀ بن صوحان   به   ی مؤمنان در سفارش   ریام

  )2237 ح 356 ص 2ج : المحاسن (                                                                            .سازد برد و انسان را پاك مى ویى دهان را مىدندان ها و بدب

  )لغت نامه دهخدا( . سپیدى اى است که در درون انار است و دانه ها بر آن تعبیه شده است: انارپیه* 

   با پنیرخربزه

  

 صلى اهللا علیه و آله و سلم(رسول خدا:(  

  .خوى شود  و خوشيرو هیچ زن باردارى نیست که خربزه با پنیر بخورد، مگر آن که کودکش خوش

  )299 ص 62ج : بحاراالنوار(

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انار

  

خراسانى، از اهیمبه نقل از عمروبن ابر: الکافى :  

  )17 ح 355 ص 6ج : الکافى(                                .سازد مى) بایز(کند و فرزند را نکو   انار شیرین، آب مرد را افزون مىخوردن

  )164 ص 66ج : بحاراالنوار( . ان یاد شده استاست و به سبب تقیه، با این نام از ایش) علیه السالم ( ، کنایه از امام رضا یخراسان ظاهراً: گوید  مجلسى مىعالمه* 

  

 علیه السالم(امام صادق( :  

  )121 ص 17 ج :وسائل(                                          .سازد به کودکان خود انار بخورانید؛ زیرا جوانى آنها را زودتر شکفته مى

  

لیه السالمع( على امام(:  

  )155ص 66ج  :بحاراالنوار(                                    .شود زبانشان زودتر باز شود یآن باعث م که دیبه کودکان خود انار بخوران
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  سویق

  

به نقل از بکیر بن محمد ):علیهم السالم (هطب االئم :  

  . است)ضعف (ما در او کم عقلى و سستى ا،شود  زاده مى، فرزند!اى پسر پیامبر خدا: مردى به او گفت. بودم) علیه السالم(نزد امام صادق 

را چه چیزى تو را از سویق، باز داشته است؟ آن را بخور و همسرت را نیز بدان فرمـان ده؛ چـرا کـه گوشـت             «: پرسیدحضرت  

  )88ص : همطب االئ(                 .»شود که جز فرزندانى قوى از شما زاده نگردد بخشد و سبب مى رویاند، استخوان را استحکام مى مى

  

 و بوبات بریـان شـده    ـناى آرد ح  ـغالبا به مع  . گویند  مى »پوره« یا   »قاووت«امروز به آن    . شد  گفته مى  »پست«به آن در فارسى قدیم،      : سویق* 

، در صـورتى  »سـویق « واژه .نیز کـاربرد دارد ) مانند برخى میوه ها یا تره بار(؛ لیکن این واژه، گاه در مورد غیر حبوبات باشد  میبو داده شده  

 سویق ها، استفاده از سـویق گنـدم و    ۀاز میان هم    است؛ »سویق گندم «نباشد، به معناى    ) ...، عدس و    مانند جو (که در روایات، همراه با قیدى       

  .ارندمصرف دارویى د) تنها(شوند و  از این دو نوع سویق که بگذریم، دیگر انواع سویق، به عنوان غذا مصرف نمى و سویق جو، بیشتر است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گوشت با تخم مرغ

  

 علیه السالم(امام کاظم:(  

 بخـورد، اسـتخوان    تخم مرغباگوشت هر کس تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون بخورد، بر توان جنسى او افزوده شود و هر کس          

  )1451 ح 425 ص 1ج : مکارم االخالق (                                                                                     .فرزندش درشت باشد

  

  

  

  

  

  

  

 محمد و آله الطاهرین سیدناو صلی اهللا علی

  :احادیث دیگري از سویق

علیه السالم(م صادق اما:(  

  .بخشد رویاند و استخوان را استحکام مى به کودکانتان در خردسالى شان سویق بدهید؛ چرا که گوشت مى

  )1941 ح 288 ص 2ج : المحاسن( 

به نقل از بکر بن محمد ازدى :المحاسن :  

   . شدوارد) علیه السالم(عیثمه، در حالى که پسر خویش را به همراه داشت بر امام صادق 

  .او بیمار است: گفت. »بینم تن فرزندت، نحیف است؟ چرا مى«: به او فرمود) علیه السالم(امام صادق 

  .»بخشد رویاند و استخوان را استحکام مى به او سویق بخوران؛ چرا که گوشت مى«: به او فرمود) علیه السالم(امام 

  )1940 ح 288 ص 2ج :نالمحاس(

  

  : تخم مرغاحادیث دیگري از گوشت با

 افزاید گوشت با تخم مرغ، بر توان جنسى مى ):مصلى اهللا علیه و آله و سلّ(پیامبر خدا.

)511 ح 145 ص 2ج : دعائم االسالم (

   خداونـد فرمـود   . شـکایت بـرد   ) عزوجـل (یکى از پیامبران، از کمى فرزندان به درگاه خداوند           ):علیه السالم (امام صادق :

  )3 ح 325 ص 6ج : الکافى(                                                                                      .»گوشت با تخم مرغ بخور«

  
www.shiateb.blogfa.com  
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با
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