
 تشنگی

 بیان نظریّة استاد آیه اهلل عالمه سید حسن ضیائی در درمان آن:

 تش نگی دو نوع لکی دارد:

 دو گونه است:این نوع تش نگی   الف : تش نگی دنیوی:

 مرگ: احتضار و تش نگی در هنگام     

 (-روزانه  -دلیل آ ن اس تخفاف صلوة است یعین س بک مشردن مناز)خمصوصًا منازهای یومیه 

 : ات میتوانید مناز اّول وقت خبوانید )خمصوصًا به جامعت و عیل اخلصوص در مسجد( و سعی کنید مناز روزانه قضا نشود.درمان

 این نوع تش نگی چند نوع است: :تش نگی در طول زندگی     

 است. گاهی به علّت حمارصۀ دمشن و ظمل ظاملنی 

 است. بامیرهیای متابولیکی )قند خون، چریب خون، فشار خون(گاهی به علّت بامیرهیای خاّص، مثاًل  

این بامیرهیا ابید متعادل و کنرتل شوند ات  : در بامیرهیای متابولیک )یعین بامیری قند خون، بامیری چریب خون و فشار خون(،توجه

خملوط اب یک لیوان آ ب آ شامیدین  تش نگی اکذب و فراوان برطرف گردد. و مهچننی هر روز یک قاشق مراّبخوری آ بلمیو ترش اتزه

 سامل میل کنید.

 است، در این نوع تش نگی موارد زیر رعایت شود: گاهی به علّت بَد خوری 

 مواردی که ابید پرهزی شود:

 ،شوری زاید: خیار شور، شوری. 2، قندهای ش مییایی: قند، شکر، شرییین های قنادی، زولبیا. 1

 مااکروین زاید، کوکو سیب زمیینمواد نشاس ته ای زاید : . 3

 بعیض چزی ها ضّد تش نگی اند: مواردی که ابید مرصف شود:

ُخرَضواّیت به مهرا انهار و شام ای افطاری و حسری مرصف شود، مرصف خرضوایت دو آ ثر مفید دارند: تش نگی منی آ ورد  .1

شگریی از آ ن( این دو آ ثر به دلیل فایِبر یعین فیِب )درمان تش نگی و پیشگریی از آ ن(، اضافه وزن منی آ ورد )درمان چایق و پی 

شغال میکند.  گیاهی موجود در آ هناست؛ چونکه فیِب گیاهی  آ ب زایدی را در خود میگرید و جحم زایدی از معده را ا 

س ُُی(، و خرضوایت مانند: سزبجیات خوردین اتزۀ شس ته شدۀ هبداش یتر ضّد عفوین شده )در حملول آ ب منک ای پررَمنگرناتر پُتا

 اکهویر اتزۀ شس ته شدۀ هبداش یتر ضّد عفوین شده و بدون ُسس

 برای رفع عطش بس یار مناسب است. آ لبالو ضّد تش نگی است و رشبت آ لبالو .2

 برای رفع ضعف معومی و تش نگی: رشبت آ ب سیب عسل .3

 برای رفع ضعف آ عصاب و ضعف قلب و رفع تش نگی: رشبت بیدمشک عسل .4

 شس ته شده عدد + خاکشری 14 خشک یالیرتی آ ب + آ لو خبار  5.1: یک بطری و گرما زدگی در حمیط گرمرفع عطش برای  .5

یک ایل دو ساعت  این خملوط یک عدد ای نصف عدد لمیو ترش اتزۀ شریازی خملوط گردد و یک قاشق پلو خوری + آ مبیوۀ

 خیسانده و سپس مرصف شود.

1 

2 



لَرم که شد 3ایل  2برای رفع یبوست و عطش:  .6 ، اب لیوان رشبت خاکشری، یعین خاکشری شس ته شده را در آ ب جوش مباند، ور

 مرصف گردد. شریین شود و عسل طبیعی

پس تان بزرگ اتزۀ شریین، برای رفع یبوست )یعین ملنّی بطن( عدد س  33بس تان( که تشکیل شده از آ ب و رشبت سپس تان )س  .7

 ، مفید است.(عطش فراوان دارد و ُمَسّکن عطش )یعین کس یکه عطش اکذب ای

 توجه: سه پس تان برای کبد مرّض است و ُمصلح آ ن در رسد مزاج ها پَر گل محمدی )گلِبگ( و در سایرین عنّاب است.

ه که به نقل از آ بوعیل سینابرای پیشگریی از تش نگی  .8 ابر دوغ تُرش روی آ ن رخیته، و خشک شود، سپس صبح و  7: ختم ُخرفر

 مهرا غذا مرصف شود.شب ای به 

لَرم برطرف میشود و اگر کیس بلغم صفرا داش ته ابشد، دارد، در اینجا تش نگی و عط اگر کیس بلغم شور .9 ش او اب آ ب جوش ور

 فع تش نگی اش آ ب آ شامیدین سامل و آ ب رسد عادی بنوشد.ر برای 

وا الَْماَء َمّصًا َو ََل تَُعبُّوُه َعبّا،  ستا این مطلب فرمایش امام صادق علیه السالمبه رشط اینکه جرعه جرعه بنوشد و  که فرمودند: َمصُّ

 یعین آ ب را بصورت مکیدین متناوب بنوش ید نه قورت قورت و نه به یکباره.

 .شود. هر روز به مقدار نصف قاشق چاخیوری انرمشک خملوط عسل گردد و میل 13

 ب. تش نگی در قیامت

 مواردی که ابید پرهزی شود:

 دروغ بسنت به خدا .1

 حمک به غری ما آ نزل هللا .2

عذاب  سوره انعام مس تحّق  93نکته: این دو گروه بر طبق آ یۀ 

هون هستند. در تفسری عیایش عذاب هون را تش نگی در روز 

 قیامت بیان کرده است.

دمشن آ هل بیت بودن: انصیب بودن یعین دمشن ش یعه بودن  .3

 قیامت گرس نه و تش نه حمشور می شوند. که در روز

رشب ََخر )یعین خوردن َمست کننده ها چه جامد ابشد  .4

مثل حشیش و ... و چه مایع ابشد مثل شامپاین، ُوتاک، 

 ویسکی و...(

 درمان:

 و چهارده معصومنی علیهم السالم )بدون مک و زاید(  بیان الکم خدای .1

و ش یعیان ایشان بودن و مکک مهه جانبه به ایشان و حافظ ایشان  علیهم السالم و چهارده معصومنی  قعی خدادوست وا .2

  )یعین مؤمن ابلفعل بودن و اس مترار امیان( بودن

 خوردن غذا و آ شامیدین طاهر )پاک(، َحالل و طّیب )پاکزیه( .3

 روزه گرفنت ماه مبارک رمضان  .4

 مؤمن تش نه(سریاب کردن خشص تش نه )خمصوصًا  .5

 148ص: و  141جامل ال س بوع بكامل العمل املرشوع، ص: )به کتاب  مربوط به چهارشنبه و مجعه خاص خواندن دو مناز مس تحیّب  .6

 مراجعه شود(. 149و 

 .مادر و پدری که چّبۀ آ هنا فوت کرده در راه خدا و صِب در شهادت او کنند .7


