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مقدمه

 

فروزنده مهر و ساقی شیر بنام خداوند حی خبیر   
و  ک���ه در ذات  را سزاس���ت، احدی  س���پاس بی حد و حص���ر خداون���د عزوجل 
که با قدرت بیکران، جهان بی انتها را پدید آورده  صفات، بی همتاست و صمدی 
کرم، خاکیان را آفریده و نعمت حیات بخشیده و به موهبت خود  و از لطف و 
و  باشند  او  یاد  به  روز  و  تا شب  فرموده است  بندگی مرحمت  و  امکان عبادت 
درود و صلوات بر روان تابناک پیامبر امین ستوده و برگزیده حق، محمد ؟ص؟ 
آنان به س���وی خداو  الهی و داعی  کرم  که بش���ارت دهنده مومنان به فض���ل و 
بر عالمیان است و  کننده مراتب اخالق و محبت و رحمت  نور هدایت و تمام 
اولیاء دین و اهل یقین و رهروان حقیقت و  تابناک  بر روان  رحمت خداون���دی 

حامیان واقعی دین مبین و شریف اسالم.
خدای متعال از باب رحمت خویش همه نعمت ها را به انسان، این فقیر مطلق 
نعمت های  تمام  از  بهره گیری  الطاف خداوندی  ش���کرانه  اس���ت.  داش���ته  ارزانی 

کامل و بهره مندی مناسب از آن است. بیکران الهی و تامل و شناخت 
در میان همه نعمت های الهی، نعمت حیات بسیار برجسته و مسئولیت آور 
قرار  انسان  بر دوش  که  اس���ت  آغاز حیات  از  الهی  امانت  بار س���نگین  اس���ت. 
ابزارهای  آنکه  مگر  نمی شود  میسر  دش���وار  و  این طریق طوالنی  و طی  می گیرد 
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این سفر، عنصر سالمت  نیاز  لوازم مورد  اهم  تردید  باشد. بی  او  اختیار  الزم در 
و  آخرت سازد  مزرعه  را  دنیای خویش  تا  انس���ان مجال می دهد  به  که  اس���ت 
کمال را  گمارد و مسیر  فارغ از آالم جسمی، به تربیت روح و روان خویش همت 

که شایسته خلیفه الهی در زمین است، بپیماید. گونه  آن 
و جلوگیری  ارتقای سالمتی  و  راههای حفظ  از مهمترین  تغذیه س���الم یکی 
انس���ان س���پرده ش���ده  که تمام اختیارات آن به  گوناگون اس���ت  از بیماری های 
را  و س���المتی خود  تغذیه، نقشه طول عمر  انتخاب س���بک  با  انسانها  اس���ت. 
ترسیم می کنند و در این میان خالق هستی، با خلق سفره ای رنگین و متنوع از 
کرده است.  تمام  انسان سالمت جو  بر  را  نیاز بشر، همه حجت  غذاهای مورد 
را برای نجات بش���ر فرس���تاد،  برگزیده خویش  اولیای  انبیاء و  که  او همانگون���ه 
گردانید تا  کاملترین غذاها  در میان غذاها نیز س���روری به نام شیر برگزید و آن را 
ترین شکل ممکن ش���اخص سالمتی و طول عمر  به ساده  باشد  قادر  انس���ان 

خود را ارتقاء بخشد.
در  برجسته ای  و  یژه  و نقش  انسان  عنوان غذای  به  ابتدای خلقت  از  شیر، 
به 6000 سال  اهلی حداقل  دامهای  از شیر  استفاده  است. سابقه  داشته  تغذیه 
روز  هر  معاصر  انسان  علمی،  آور  پیشرفت های حیرت  علیرغم  و  برمی گردد  قبل 
گوشه های تازه از آثار مهم شیر و فراورده های شیری در سالمتی، بهره هوشی،  به 

درمان بیماری ها و ... پی می برد.
ام���روزه میزان مصرف ش���یر به عنوان یکی از ش���اخص های توس���عه یافتگی 
کشورهای  که سرانه مصرف شیر  تلقی می شود. مستندات آماری نشان می دهند 
کیلوگرم در  آنها به 500  از  کیلوگرم در سال و در برخی  یافته حداقل 300  توسعه 

سال رسیده است.
به  بنا  و  نبوده  توجه  قابل  ما  کش���ور  در  الهی  معجزه  این  متاس���فانه مصرف 
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اعالم برخی منابع مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان 
کیلوگرم در سال است. و آموزش پزشکی حدود 75 تا 80 

کاهش مصرف در شکل بیماری های هولناک مانند پوکی  عوارض ناشی از 
کاهش  کاهش بهره هوشی و حتی  کاهش قد،  استخوان، مشکالت لثه و دندان 
کمبود  به اعالم مراجع ذیربط 90 درصد مردم دچار  بنا  عمر آشکار شده است. 
کلسیم هستند. ساالنه 36 هزار سال عمر مفید به علت عارضه پوکی استخوان 
کلسیم،  ایرانی به دلیل فقر  کشور از دست می رود. حداقل دو میلیون خانم  در 
یر 50  ز ایرانی  از هر 4 خانم  استخوان هستند.  اکنون در معرض شکستگی  هم 
متوسط 2  به طور  ایرانی  هر  است،  استخوان  پوکی  نفر دچار عارضه  سال یک 

دندان پوسیده دارد و ... .
که  کش���ور است  کمبود مصرف ش���یر در  از  ناش���ی  از عوارض  اینها بخش���ی 
کاهش نرخ بهره وری اقتصادی،هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی  ضمن 

کشور را تحمیل می نماید. به خانواده ها و 
تومان  هزار  فقط دویست  پوسیده  دندان  هر  ترمیم  هزینه  اگر  مثال  به عنوان 
برآورد ش���ود، هزینه درمان 150 میلیون دندان آس���یب دیده جهت درمان بالغ بر 
هزار  هزینه می توان 600  این  با صرفه جویی  که  تومان می شود  میلیارد  هزار   30
ی���ا 300 هزار فرصت ش���غلی در بخش  و  کش���اورزی  فرصت ش���غلی در بخش 
کاهش  کوتاهی عمر، زمینگیری،  کرد. خسارت های ناشی از  صنعتی کشور ایجاد 
یای اهمیت  گو این رقم ها است. این همه  از  بهره وری و پوکی استخوان بیش 

که از آن به عنوان معجزه الهی یاد می شود. شیر است 
در این میان نگاه قرآن و س���نت به موضوع ش���یر بس���یار جالب و خواندنی 
به شیر  الهی معرفی می کند. اهل بهشت  از معجزات  را یکی  قرآن ش���یر  اس���ت. 
که به مصرف  تنها غذایی  با شیر آغاز می ش���ود و  وعده داده می ش���وند، زندگی 
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نبوی شیر  پایان عمر توصیه می شود فقط شیر است. در فرهنگ  تا  مس���تمر آن 
سرور نوشیدنی ها و تنها جایگزین غذا و آب معرفی می شود.

با همت جناب  و  و توجهات حضرت ولی عص���ر ؟جع؟  پروردگار  ی���اری  با 
آقای حجت االسالم دکتر سیدعلی حسینی و روابط عمومی شرکت صنایع شیر 
کریم  قرآن  آیات  از میان  بهش���تی  نام غذای  به  ایران )پگاه( مجموعه ای مدون 
و س���یره اهل بیت س���الم اهلل علیهم اجمعین در خصوص ش���یر و فراورده های 
ب���ه فرد با اس���تفاده از منابع  گردآوری ش���ده اس���ت. در این نس���خه منحصر  آن 
از دریای معارف دینی در باب شیر  آموزنده  معتبر اسالمی، مجموعه ای غنی و 
گاهی مردم و نیز ترغیب  یع آن می تواند به ارتقای آ که چاپ و توز گردآوری شده 

آنان به مصرف بیشتر شیر این معجزه الهی بیانجامد.
شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( به عنوان بزرگترین مجموعه صنایع غذایی و 
و  بر خود فرض می داند  را  مردم  ارتقای س���المت  برای  کشور تالش  آشامیدنی 

گامی موثر در این زمینه باشد.  امیدوار است انتشار این اثر ارزشمند 
گرانسنگ و نیز پیگیری های مجدانه  تالش بی شائبه نویسنده محترم این اثر 
آقای مهندس چمنی و سرکار  ایران جناب  همکاران محترم ش���رکت صنایع شیر 
ایزد  از درگاه  نه���اده و  را ارج  کار بزرگ  خانم حجتی در به نتیجه رس���اندن این 

منان برای آنان توفیق و اجر اخروی مسئلت دارم. 
  

عبداالمیر باروتکوب     
عضو هیات مدیره و مدیر عامل صنایع شیر ایران )پگاه (    
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پیش گفتار

گریان از مادر متولد می گردد و زندگی نوین  کودک ترس���ان، لرزان و  که  هنگامی 
که  گوارای مادر اس���ت  ک���ره ی خاکی آغ���از می کند، تنها ش���یر  ای���ن  خ���ود را در 
آرامش  او  کارس���از به  را می زداید و چونان مرهمی  او  ترس، اضطراب و دلهره ی 
از  را  نه تنها خود  مادر  پس���تاِن  با مکیدن  کودک  واقع  و آسایش می بخش���د؛ در 
گرسنگی می رهاند بلکه برای نخستین بار طعم دل انگیز و لذت بخش  تشنگی و 
که در فرهنگ پارسی واژه ی لطیف  زندگی را تجربه می کند و برای همین است 
لقب  ش���یرخوار«  او »طفل  به  و  کلم���ه ی »طفل« می افزاین���د  بر  را  »ش���یرخوار« 

می دهند.
حضرت امام صادق؟ع؟ در این باره می فرماید:

بود در شکل  که غذایش  متولد می گردد، مهان خونی  مادر  از    ن »چون جن�ی

یر می شود، این غذا برای نوزاد از مهه چیز  غذایی دیگر، از پستاِن مادر سراز

نشانه ی  به  را  زبانش  می هند    گی�یت این  در  پا    وق�یت کودک  است.  سازگارتر 

پستان های  زمان  این  در  و  می چرخاند  دهان  در  و  درآورده  غذا    ن خواس�یت

آن  از  و..  می یابد  ته،  آوین او  سینه ی  از  مشک  دو  چونان  که  را  مادرش 
می نوشد.«)1(

1. توحید مفّضل.؛ ص 48.



۱4  |   غذایبهشتی

آن  نوشیدن  و چگونگی  به شیر  نیاز  که خداوند  اس���ت  آن  نکته  این  دلیل 
کرده  آغاز  شیر  با  را  زندگی  آدمی  بدین سان  است.  نهاده  او  ذات  اعماق  در  را 
که  برای همین است  و  با طعم ش���یر تجربه می کند  را  این دنیا  و لذت حیات 

طعم شیر، طعم حیات است.
دوران  ب���ه  آن  گونا گون  س���ودمندی های  و  ش���یر  به  انس���ان  نیاز  داس���تان  اما 
پایان زندگی این  تا  راه اس���ت و  ش���یرخوارگی ختم نمی ش���ود، این در واقع آغاز 

گران بهای الهی در خدمت بشر قرار دارد. نعمت  
گذارد و دستگاه هاضمه  را پش���ت س���ر  که مرحله ی طفولیت  گاه  کودک آن  
آمد،  فراهم  آن  در  متنوع  و  زمینه ی هضم غذاهای جدید  و  بالید  و  کرد  او رشد 
نه تنها همچنان از شیر بهره می برد و منافع آن در سالمت و رشد بدن وی سهم 
از انواع فراورده های ش���یری از قبیل ماس���ت و ... نیز استفاده  مؤثری دارد بلکه 

می کند.
در روایات رسیده از معصومان - ؟مهع؟ - به این نکته با تعبیری بس لطیف 
اشاره شده است؛ بر پایه ی برخی از روایات نیاز به شیر، نیازی است فطری. از 

این رو حذف شیر از زندگی، اختالل در فطرت آدمیان پدید می آورد.
در آیات قرآن و روایات رسیده از معصومان - ؟مهع؟ - درباره ی فضیلت شیر 
که در سالمت و تأمین تغذیه  و سودمندیهای متنوع و متعدد آن و سهم مؤثری 
آنها تأمل  اگر در  که به ح���ق  آموزنده آمده اس���ت  انس���ان دارد، مطالبی مفید و 
انسان عملی  زندگی  آنها شناخته شودو سرانجام در متن  گوناگون  ابعاد  و  شده 
بیشتر  گهرگفته ها  این  قدر  و هم  روشن می شود  به درستی  ارزش شیر  گردد، هم 

دانسته خواهد شد.
که این روایات را نقل، سامان دهی و تا حدودی  این نوشته در پی آن است 
گیرد و  ارواحناه فداه - قرار  کند. ان شاءاهلل مورد رضایت حضرت ولی عصر -  تحلیل 
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گردد  گاه شوند و دستمایه ای  سبب شود خوانندگان از منافع و فواید شیر بیشتر آ
برخی  از  و  بهتر بشناسند  را  و سودمند  که می خواهند غذاهای سالم  آنان  برای 
نه در فرهنگ  و  ایرانی جایی دارد  نه در فرهنگ  که  برق  و  پرزرق  نوشیدنیهای 
را  این مهم  دارند  که قصد  نیز  آنان  برای  بپرهیزند؛ هم چنین  پایی،  رّد  اس���المی 
این  توان در  به قدر  ترویج غذاهای سالم بکوشند،  و در  به دیگران بشناسانند 

عرصه، فرهنگ سازی نمایند.
در پایان این نوشتار پنج آیه و چهل حدیث با ترجمه درباره شیر آورده شده 
 از روایات بهره برند، به مقصود خویش 

ً
که می خواهند مستقیما کسانی  است تا 

نایل آیند. در اینجا شایسته است از حجج اسالم آقایان صفاءالدین پرورش پور 
یگر ما  کار استخراج و دسته بندی بخشی  از این روایات یار که در  و رضا میقانی 

بوده اند تقدیر و تشکر نماییم.
مباحث در دو بخش به خوانندگان محترم تقدیم شده است:

کامل و پرمنفعت؛ 1. شیر، غذایی 
2. شیر در آیات و روایات

سید علی حسینی       
                         بهار 1393
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فصل اَول: 
شیر در قرآن و سیره ی پیامبران و امامان معصوم ؟مهع؟

شیر نخستین غذا و نوشیدنی انسان
را  زندگی  که  است  انسان  نوشیدنی  و  نخستین خوردنی  که شیر  می دانیم  همه 
را غرق در  ک���ودک  و  و لذت بخش می کند  این جهان ش���یرین  در  آدمیان  برای 
به  فراهم می آورد. شیر  او  در  را  مادر  با  انس  زمینه ی  و  کرده  آس���ایش  و  آرامش 
یژه ای  که سبب می شود شیردهنده؛ یعنی مادر از جایگاه و اندازه ای اهمیت دارد 
برخوردار شود و حق عظیمی بر فرزندش داشته باشد؛ امام زین العابدین- ؟ع؟ 
ش���یره ی  از  و   ... کرده  را حمل  تو  که  اس���ت  آن  مادرت  »اما حق  - می فرماید: 
جاِن خود تو را خورانیده است ... دامن او پناهگاه تو و پستانش منبع تغذیه ی 
کاملی  امنّیت غذایی  به  مادر  نوشیدن شیر  با  کودک  واقع  در  بوده است!)1(«  تو 
تا دوسال این حالت  که  آیه ی قرآن بهتر آن اس���ت  براس���اس  دس���ت می یابد و 

ادامه یابد: 
ُیِتّمَ  ن 

َ
أ َراَد 

َ
أ ِلَمْن  ْیِن 

َ
َكاِمل ْیِن 

َ
َحْول ْولَاَدُهّنَ 

َ
أ ُیْرِضْعَن  َواِلَداُت 

ْ
»َوال

َضاَعَة«)2(  الّرَ
کیس  برای  این حکم  می دهند  شیر  کامل  سال  دو  را  خود  فرزندان  مادر  »و 

1. مسئولیت مادر بودن ص 58.
2. سوره ی بقره، آیه ی 233.
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کند.« کامل  واهد دوران شیرخوارگی را  که بن است 
بدین سان انسان حدود دو سال زندگی خود را با شیر مادر سپری می کند.)1(
آرامش، لذت  تقویت استخوان ها، آسایش،  این مدت سالمت، رشد،  و در 
از ادله ی جایگاه خاص مادر است.  گرو شیر مادر است و این  او در  و نش���اط 
فرم���ود: »...  که رس���ول خدا ؟ص؟  امام صادق - ؟ع؟ - نقل ش���ده اس���ت  از 
به  کودک  برابر هر مکیدن  را شیر می دهد، خدای متعال در  کودکش  چون مادر 
و چون  پاداش می دهد  بدو  اسماعیل،  فرزندان  از  برده  کردن یک  آزاد  اندازه ی 
ید: »خدای  و می گو او می زند  پهلوی  بر  باکرامتی  تمام شود فرشته ی  شیر دادن 

ید ...  متعال تو را آمرز
بَن مسکین  الَحکَم  الَخّطاب، َعن  بی 

َ
أ ار، َعن 

َ
ّف الّصَ الَحَسن، َعن  بِن  ِد  ُمَحّمَ عن 

 ... قال:   - ؟ص؟   - اهلل   
َ

َرسول ّنَ 
َ
أ  - ؟ع؟   - َعبِداهلل  بی 

َ
أ َعن   ، عبّیِ

َ
الک خالد  ابی  عن 

َفَرْغَت  فإٰذا  ِإْسٰماعٖیل،  ِد 
ْ
ُول ِمْن  ٍر  ُمَحّرَ ِعْتِق  کْعِدِل  ٍة  َمّصَ ِبُکّلِ  ٰها 

َ
ل كان  رَضَعْت 

َ
أ َفِإذا 

ُغِفَر  َفَقْد  َعَمَل 
ْ
ال ِإْسَتأِنفٖی  ٰقال:  َو  َجْنِبٰها  َعلی  َکرٖیٌم  ٌک 

َ
َمل َضَرَب  َرَضاِعِه  ِمن 

ِک.«)2(
َ
ل

درباره ی شیر مادر در آموزه های قرآنی و سخنان معصومین - ؟ع؟ - مطالب 
قابل مالحظه ای وجود  احکام  اس���المی  فقه  در  نیز  و  است  آمده  مهمی  بسیار 
گردد)3(  بررسی  باید در جای خود  و  اثر نیست  این  با موضوع  که متناسب  دارد 
از  و  اس���ت  که شایس���ته ی سپاس���گزاری  بزرگ خدا  از نعمت های  و بی ش���ک 
نیایش  در  امام حسین - ؟ع؟ -  اس���ت.  پروردگار  نشانه های حکمت حضرت 

روز عرفه در این باره اشاره ای دل انگیز دارد: 
ْئدْی 

َّ
ال من  ُتنی  ُتَقّوِ  

َ
َصِبّیا طفلًا   ...  

ً
َسِوّیا  

ً
َبَشرا ْقَتنی 

َ
َخل إذ  إلهی  یا  َحْمُد 

ْ
ال َک 

َ
»َفل

1. ر.ک: تفسیر نمونه، ج 2، ص 186.
2. وسایل الشیعه، ج 15، ص 175. 

تها، ج 1، ص 227 - 303.
ّ
3. ر.ک: موسوعه ی احکام االطفال و ادل
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 ... از آن تو اس���ت چون مرا  پس س���پاس   
ً
َهنیئا  

ً
با ِغَذاًء طّیِ ْیَتنی 

َ
َغّذ و   

ً
َمریئا  

ً
َبن���ا

َ
ل

که شیری لذیذ  کودکی و نوزادی آفریدی و از پس���تان مادرم به من قوتی دادی 
گوارا بود.«)1( که پاکیزه و  بود و غذایی به من خورانیدی 

ِبّیُ  َبٍن ُیْرَضُع ِبِه الّصَ
َ
و امیرالمؤمنین - ؟ع؟ - نیز در این رابطه فرمود: »ما ِمْن ل

از شیر مادرش بابرکت تر  کودک  هیچ شیری برای  ه.«  ّمِ
ُ
ا َبِن 

َ
ل ِمْن  ْیِه 

َ
َعل َبَرَکًة  ْعَظَم 

َ
ا

نیست.«)2(

1. بحاراالنوار، ج 92، ص 286 و ج 97، ص 315 و ج 98، ص 227.
 یحضره الفقیه، ج 3، ص 475. 2. من ال
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شیر، غذای فطری
یژه ای به آن  گونه ای خاص آفریده و سرشت و خداوند متعال بدن انسان را به 
بخشیده است. بدن انسان دارای فطرت، نظم و ساختار منحصر به فردی است 
که هر مقدار خوردنیها و نوشیدنیها و اعمال و اقدامات انسان مطابق آن باشد 

یایی و بالندگی بیشتری خواهد یافت. سالمت، پو
بر طبق برخی از روایات شیر غذایی است که منطبق و سازگار با فطرت آدمی است.

در روایتی در این باره چنین می خوانیم:
ِبلحِم َجزوٍر  َفأتانا   - ؟ع؟   - أبی َعبداهلِل  َمَع  : أَکلنا 

َ
ابی بصیٍر قال »َعن 

ثّمَ  َفَشِرب،  َبٍن 
َ
ل ِمن  ِبُعّسٍ  وتینا 

ُ
َفا نا 

ْ
َکل

َ
َفا َبَدَنِتِه  ِمن  أّنُه  َفظَنَنُت 

َفقال:  ِفداَک؟  ُجِعلُت  َبٌن 
َ
ل َفُقلُت:  َفُذقُتُه  محمٍد  أبا  یا  إشَرب  قال: 

نا.
ْ
َفأَکل ِبَتْمٍر  وتینا 

ُ
ا ُثّمَ  الِفطَرٌة  ِاّنها 

شتر  گوشت  مقداری  می خوردیم.  غذا  صادق؟ع؟  امام  با  ید  می گو ابوبصیر 

بود.  حضرت  آن  خانه ی  از  شتر  گوشت  من  گمان  به  که  آوردند  ما  برای 

کاسه ای بزرگ از شیر آوردند، آن حضرت نوشید و فرمود: ای ابا حممد  آن گاه 

فطرت  فرمود:  حضرت  است.  شیر  شوم  فدایت  کردم:  عرض  بنوش.  آن  از 
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است. آن گاه خرما آوردند و از آن خوردیم.«)1(

ابوبصیر می فرماید: ش���یر نگو، فطرت  ای���ن روایت حضرت صادق؟ع؟ به  در 
که »ش���یر فطرت اس���ت«،  از این جمله  بگ���و. درب���اره ی مقص���ود آن حض���رت 

کرده اند. حدیث پژوهان چند احتمال مطرح 
که خداوند متعال شیر را مطابق فطرت انسان  مناسب ترین احتمال آن است 

و برآورنده ی بسیاری از نیازهای جسم آدمی آفریده است.
از این رو امام صادق؟ع؟ به ابوبصیر فرمود: این فطرت است؛ یعنی نوشیدنِی 

فطرِی انسان.
که این احتمال را تأیید می کند: در این باره روایتی دیگر نقل شده است 

ِمن  ِبَقَدَحْیِن،  ِبإیلیا؛  ِبِه  ْسِرَی 
ُ
ا لیلَة  تَِی 

ُ
ا  - ؟ص؟   - اهلل   

َ
َرسول »ِاّنً 

الحمُدهلِل  جبرائیُل:   
َ

َفقال َبَن، 
َّ
الل َخَذ 

َ
ا ثّمَ  الیهما  َفَنَظَر  َبٍن، 

َ
ل َو  َخمٍر 

ُتَک. ّمَ
ُ
ا َغَوْت  الَخْمَر،  ذَت 

َ
أَخ و 

ََ
ل َو  ِللفطَرِة،  َهداَک  الّذی 

آهنا  از  یکی  آوردند،  قدح  دو  معراج  شب  در   - ؟ص؟   - خدا  رسول  برای 

آن  کرد.  نگاه  دو  هر  به   - ؟ص؟   - حضرت  آن  شراب.  دیگری  و  بود  شیر 

را  خدای  گفت:  جبرئیل  نوشید[،  آن  از  ]و  فرمود   انتخاب  را  شیر  ظرف  گاه 

انتخاب  را  شیر  ]و  کرد  هدایت  فطرت  سوی  و  مست  به  را  تو  که  سپاس 

تو  امت  می کردی  انتخاب  را  شراب  و  می شدی  دور  فطرت  از  اگر  و  کردی[ 
گمراه می شدند.«)2(

نوشیدنی ای  یرا شیر  ز دارد؛  ش���ده  یاد  احتمال  در  بیشتری  روایت ظهور  این 
پیامبر  به هنگاِم  و  انتخاب درست  و  بدن  برای  س���ودمند  و  پاکیزه  گوارا.  اس���ت 
که اقتضای فطرت سالم انتخاب  نشان از فطرت سالم ایشان دارد؛ بدین سان 

1. الکافی، ج 6، ص 337؛ وسایل الشیعه، ج 17، ص 85.
2. صحیح بخاری، ج 4، ص 11، حدیث 5576؛ بحاراالنوار، ج 66، ص 98. ر.ک: بحاراالنوار، ج 7، ص 38.
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شیر بود، نه شراب.
با  اس���الم دین س���المت و رشد و صراط مس���تقیم و مطابق  که  همان طور 
فطرت آدمی و سازگار با حقیقت اوست، جبرئیل انتخاب شیر را نشانه ای برای 

انتخاب اسالم قرار داد.
این شیر  که  اس���ت  واژه ی فطرت داده اند، آن  که در معنای  احتمال دیگری 
تازه است؛ چه اینکه فطرت به معنای تازگی نیز می آید. احتمال دیگر آن است 
این  به عرصه ی  پا  اس���ت چون  آدمی  که نخس���تین خوراک  رو  آن  از  که ش���یر 
که  یا در فطرت انسان تمایل به نوشیدن آن نهفته است،  گو گیتی می نهد پس 

کرد. حضرت از آن به »فطرت« تعبیر 
از شیر  نوزاد  که  به ش���یر آن است  نیاز  بودن  ادله ی فطری  از مهم ترین  یکی 
مادر استقبال می کند و با آن خود را تغذیه می کند. روایاتی در این باره نقل شد. 

که به دلیل اختصار این اثر آن ها را نیاوردیم.)1( روایاتی دیگر نیز موجود می باشد 
انسان  تا دوسال  که ش���یر مادر حداکثر  باشیم  باید همواره توجه داش���ته  اما 
را در  آدمیان  از خوراک  از آن خدای متعال بخش���ی  یاری می رس���اند و پس  را 

پستان حیوانات قرار داده است.

1. به عنوان نمونه: ر.ک: بحاراالنوار، ج 38، ص 56.
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شیر از نعمتهای الهی
برای  گوناگونی  که س���ودمندیهای  گوارا و س���فیدرنگ  ل،  بی ش���ک این مایع زال
انسان دارد از نعمتهای الهی است. انسان وقتی سرگرم زندگی می گردد و همواره 
آنها غفلت  از  با این ح���ال  الهی بهره می ب���رد و  از مواه���ب طبیع���ی و نعمتهای 
یاد  آنها  آفریننده ی  از مب���دأ و  آنها توجه دارد و نه  ب���ه ارزش  م���ی ورزد، دیگر نه 
گراِن آنها  می کند. قرآن همواره به آدمیان تنبه می دهد و این نعمتهای الهی و قدر 
آنان  به  را  دارند  او  و نشاط  بشر، سالمت  زندگی  ادامه ی  در  که  مؤثری  و سهم 

گوشزد می کند.
از  که ش���یر  آیات قرآن و س���خنان معصومان - ؟مهع؟ - اس���تفاده می ش���ود  از 

نعمتهای الهی است، خداوند می فرماید:
ُروَن«)1(

ُ
َیْشک ا 

َ
َفل

َ
أ َوَمَشاِرُب  َمَناِفُع  ِفیَها  ُهْم 

َ
»َول

شکر  آیا  است،  )شیر(  ا  نوشیدن�ی و  سودها  پایان  چار در  ا  مسمش برای  »و 

منی گذارند؟«

در آیه ی دیگری می فرماید:

1. سوره یس )36( آیه 73. 
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ِفیَها  ْم 
ُ

ک
َ
َول ُبُطوِنَها  فِي  ا  ّمَ ّمِ م 

ُ
سِقیک

ُ
ّن ِعْبَرًة 

َ
ل ْنَعاِم 

َ
أ

ْ
ال فِي  ْم 

ُ
ک

َ
ل »َوِإّنَ 

وَن«)1(
ُ
ُکل

ْ
َتأ َوِمْنَها  َکِثیَرٌة  َمَناِفُع 

شمکهای  در  که  شیری  از  است:  عبریت  ]درس[  پایان  چار در  ا  مسمش برای  »و 

ا سودهای فراوان است و از آهنا   و در آهنا برای مسمش ا می نوشان�ی آهناست به مسمش

می خورید.«

از سر  که  الهی است  از نعمتهای  که ش���یر  آیه به روش���نی نش���انگر آن است 
از پیچیدگیها  که اوالً  لطف در اختیار بشر نهاده و از بشر متقاباًل خواسته است 
گوارا  ل،  ای���ن مایع زال به  آنها آب و علوفه  پرتو  که در  و قوانین ش���گفت انگیزی 
و  ید  گو را شکر  الهی  نعمتهای   همواره 

ً
ثانیا و  کند  تأمل  تبدیل می ش���ود  لذیذ  و 

ای���ن نعمتها غفلت نورزد. از این رو خداوند در س���وره ی  لحظ���ه ای از یادآوری 
َفلا 

َ
پایان با لحنی خاص می فرمای���د: )ا از اش���اره به نعمتهای چار یاس���ین پس 

»آیا ش���کرگذار نخواهند بود؟«. این ش���کر عماًل سبب خواهد شد  ُروَن؟(؛ 
ُ

َیشک
که انسان از ارزش شیر غفلت نورزد و در بهره برداری بیشتر و بهتر از آن بکوشد.

1. سوره مؤمنون )23( آیه 21.
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کریم شیر در قرآن 
باران رحمت الهی نم نم از آسمان فرو می بارد و زمین را سرسبز و خّرم می سازد. 
گیاهان و بوته ها از زمین سر بر می آورند و علوفه و خوراک حیوانات و دام ها را 

فراهم می آورند.
َذِلَك  فِي  ِإّنَ  َمْوِتَها  َبْعَد  ْرَض 

َ
الأ ِبِه  ْحَیا 

َ
َفأ َماًء  َماِء  الّسَ ِمَن   

َ
نَزل

َ
أ »َواهلُل 

َیْسَمُعوَن)1(« َقْوٍم  ِ
ّ
ل لآَیًة 

ساخت،  زنده  مرگش  از  پس  را    ن زم�ی آن  با  و  ید  بار فرو  آبی  آمسان  از  »خدا 

که )سخن حق را(  در این نشانه ای )از علم و قدرت خدا( برای آنان است 

می شنوند.«

در این آیه و آیات فراوانی از این دس���ت، خدای متعال از فرو باریدن باران 
ید.  از آسمان و سرسبز و خرم شدن زمین در پرتو بارش باران سخن می گو

و  حیوانات  خوراک  و  علوفه  که  است  آن  گیاهان  آفریدن  اهداف  از  یکی 
َك 

َ
ْرَض َمْهًدا َوَسل

َ
أ

ْ
ُم ال

ُ
ک

َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
دام ها فراهم آید. خدای متعال می فرماید: »ال

وا 
ُ
ُكل َشتَّی  َباٍت  ّنَ ن  ّمِ َواًجا  ْز

َ
أ ِبِه  ْخَرْجَنا 

َ
َفأ َماًء  َماِء  الّسَ ِمَن   

َ
نَزل

َ
َوأ ا 

ً
ُسُبل ِفیَها  ْم 

ُ
ک

َ
ل

1. سوره ی نحل، آیه ی 65
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بستری  شما  برای  را  »زمین  َهی«  الّنُ ْولِي 
ُ
أ ِ

ّ
ل آَیاٍت 

َ
ل َذِلَك  فِي  ِإّنَ  ْم 

ُ
ْنَعاَمک

َ
أ َواْرَعْوا 

گیاهان  گوناگون  انواع  آن  با  و  فرستادیم  فرو  آبی  آسمان  از  و  دادیم  قرار  گسترده 
پایانتان را در آن ها بچرانید  و رستنی ها را بیرون آوردیم، از آن ها بخورید و چهار
آن  از  فرستاد  فرو  برایتان  آبی  آسمان  از  که  است  کسی  »او  می فرماید:  و   )1(»...
پایانتان در آن می چرند.« آیاتی  که چهار ییدنی هایی )آفرید(  می نوشید و با آن رو
متعال  خدای  را  مرتع ها  گیاهان  که  دارد  اشاره  نکته  این  به   )2( دست  این  از 
و  آید  فراهم  آن ها  خوراک  و  علوفه  و  بچرند  آن  در  دام ها  و  حیوانات  تا  آفرید 
گیاهان بهره ببرند: عالمه طباطبایی - � - در  انسان ها نیز به طور مستقیم از 

این باره چنین می نویسد: 
و  کند  بیان  را  الهی  از نعمت های  نوع دیگری  که  آن است  آیه در پی  »این 
که انسان و حیوانات از آن تغذیه می کنند.«)3( گیاهان و نباتات است  آن نعمت 
گیاهان فراهم آوردن علوفه  ییدن  بدین سان یکی از اهداف بارش باران و رو
که از نگاه قرآن شش فائده ی بسیار مهم برای  و خوراک دام و حیوانات است 

انسان دارند: 
که حیوانات دارند. )4( یبایی هایی  ال و ز 1- استفاده از �مج

ابزار  انواع  تولید  برای  حیوانات  موی  و  کرک  پشم،  پوست،  از  استفاده   -2
کیف و ...)5( کفش،  زندگی از قبیل لباس، 

که برریس آن ها مناسب با  تلف حیوانات  3- انواع منافع و سودمندی های حمن
موضوع این پژوهش نیست.)6(

1. سوره ی طه، آیه ی 54 و 53.
گیاهان و زندگی در اندیشه ی دینی، ص 123 - 136. ص 61 - 85. 2. ر.ک: 
3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 214. تفسیر روح المعانی، ج 7، ص 105

 حیَن ُتریُحوَن و حین َتْسَرُحوَن.«
ٌ

ُکم فیها َجمال
َ
4. سوره ی نحل، آیه 6، »َو ل

َقها لکم فیها ِدْفٌء ...«
َ
5. سوره ی نحل، آیه ی 5، »و االَْنعام َخل

َقها لکم فیها ِدْفٌء و منافع ...« سوره ی یس، آیه ی 73 و لکم فیها منافع و مشارب افال 
َ
6. سوره ی نحل، آیه ی 5، 11 »و االَْنعام َخل



ل: شیردر رآنوسیرهیریامبرانوامامانمعصومش   | 27 فصلاو 

گوشت آن ها)1( 4- هتیه ی انواع خوراک و غذا از 

ا  که حیوانات ت�ن گذشته  یژه در زمان های  5- استفاده ی سواری از آن ها به و

وسیله ی نقلیه ی انسان بودند. 

که  دارد  وجود    تل�ن حمن نکته های  باره  این  در  حیوانات؛  شیر  از  استفاده   -6

 داد.  متناسب با ظرفیت این پژوهش آن ها را توضیح خواه�ی

که  پایان را آفریدیم  که اش���اره شد، خدای متعال می فرماید: این چار همان طور 
که یکی از آن ها  ش���ما از آن ها بهره برید و آن ها برای ش���ما منافع فراوانی دارند 

ُروَن«)2(
ُ

َیْشک ا 
َ
َفل

َ
أ َوَمَشاِرُب  َمَناِفُع  ِفیَها  ُهْم 

َ
نوشیدنی شیر است. »َول

که  و سودمندی هایی  فوائد  منفعت ها،  معنای  به  کلمه ی »منافع«  بی شک 
را به  اما خدای متعال آن  نیز می ش���د،  پایان به ما می رس���د ش���امل شیر  از چار
به عنوان یکی  این نشانه ی اهمیت شیر  فرمود؛  بیان  قرآن  نیز در  طور جداگانه 
از  یند »ذکر خاص پس  ادبیات می گو انسان است، در  برای  فوائد حیوانات  از 

یژه ی خاص است.« عام به خاطر اهمیت و
آیه به طور بسیار روشن ذکر شده است)3( علت  کم در سه  2- ش���یر دست 
این تکرار چیست؟ اهمیت خاص شیر برای انسان و جایگاه آن به عنوان غذا، 
نوشیدنی و دارو از علت ها و یا علت اصلی این تکرار می تواند باشد و همان طور 
که شیر از نعمت های خدا  که خواهد آمد از دیگر علت های این تکرار آن است 

است و فرآیند تولید آن نشانگر دانش و قدرت بی کران خدای متعال است. 
از س���ر  که  از نعمت های خدا اس���ت  که پیش���تر آوردیم ش���یر  3- همان طور 

ی« َجٍل ُمَسّمً
َ
کثیرة« سوره ی حج آیه ی 32، »و لکم فیها منافُع إلی ا یشکرون.« سوره ی مومنون، آیه ی 21، و لکم فیها منافع 

1. سوره ی نحل، آیه ی 5، واالنعام خلقهالکم ... و منها تأکلون« سوره ی یس، آیه ی 72 و سوره ی مومنون آیه ی 21 »... و منها تأکلون.«
2. سوره ی یس، آیه ی 73.

3. سوره ی نحل، آیه ی 66، سوره ی مومنون آیه ی 21، سوره ی یس آیه ی 73.
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که  اس���تفاده می شود  آیات مختلف قرآن  از  و  ارزانی داش���ته  بندگانش  لطف به 
که از آغاز تولد از مادر تا هنگام مرگ می توانند  ش���یر نعمتی برای انسان است 
از آن بهره برند. خدای متعال به انس���ان ها نعمت های فراوانی داده اس���ت، اما 
یکی  دارد.  را  ب���ه خود  اهمیت خاص  روایات  و  قرآن  از دیدگاه  آن ه���ا  از  گروهی 
که خدای متعال  ادله ی اهمیتش آن است  از  و   )1( اس���ت  این نعمت ها شیر  از 
َوَمَشاِرُب  َمَناِف���ُع  ِفیَها  ُهْم 

َ
نمی گذارید؟« »َول را  نعمت  این  »آیا ش���کر  می فرماید: 

از  پایانی  از س���ویی اشاره می کند شیر چار به روش���نی  آیه  این   ». ُروَن 
ُ

َیْشک ا 
َ
َفل

َ
أ

که شایسته ی سپاس و شکرگزاری است  گوسفند و شتر نعمتی است  گاو،  قبیل 
را  را شگفت آور دانسته و ناسپاسان  کفران چنین نعمتی  از طرفی ناسپاسی و  و 

سرزنش می کند.)2(
از میان بدن حیوان  که  4- ش���یر نوشیدنی و غذایی خالص اس���ت؛ با این 
که انواع اشیاء بدبو، بدمزه، مضر، مانند ادرار، غایط، خون  خارج می گردد، بدنی 
مزه ی  و  بوی  و بی شک،  اس���ت  ش���یر خالص  دارد.  آن وجود  در  آن ها  امثال  و 
آن ها به شیر سرایت نمی کند، پاک و تمیز است و ناپاکی بدان راه نمی یابد)3( و 
یانی به آدمی نمی رساند)4( و همه ی شیر به دست  نیازی به تصفیه ندارد و نیز ز
آمده از دام س���ودمند است و هیچ غش���ی و ماده ی ضرر زننده و بیهوده و زاید 
که آماده ی خوردن اس���ت و نیازی به  در آن وج���ود ندارد. چنان صاف اس���ت 
برای  ب���ا این حال می توان  و  برای خوردن آن نیس���ت  اجزای فرآیندی و عملی 

کرد.  استفاده های متنوع از آن، برنامه های مختلفی را درباره ی آن اجرا 
یکی از معانی خالص بودن »پیوند« است شاید به خاطر همین معنا است 

1. تفسیر نمونه، ج 18، ص 450.
2. تفسیر راهنما، ج 15، ص 313.

کنزالدقایق، ج 5، ص 352، المیزان، ج 12، ص 289. 3. تفسیر 
4. تفسیر راهنما، ج 9، ص 451.
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تأثیر فوق العاده ی آن در  به  را در ماده ی ش���یر اشاره  قرآنی  تعبیر  این  که بعضی 
کودکی  اگر  که  دارد  اهمیت  اندازه ای  به  مس���أله  این  استخوان س���ازی می دانند. 
فتوا می دهند  فقها  بنوش���د،  نیاورده  دنیا  به  را  او  که  زنی  ش���یر  از  معین  مقداری 
این شیردهی  این که  او محرم می شود، چه  با  و  اس���ت  که آن زن در حکم مادر 
گوشت و استوارسازی در استحکام استخوان های او تأثیر به سزایی  یانیدن  در رو

خواهد داشت.)1(
کریم درباره ی شیر تعبیرهای بسیار دقیق،  گوارا است. قرآن  5- شیر نوشیدنی 
کسی نتوانسته است این  گفت  دل انگیز و رسا و جامعی دارد. با جرئت می توان 
که شیر »خالص« است  کند؛ یکی آن  نوشیدنی و خوردنی را این گونه توصیف 
کرده  گلو عبور  از  لذت  با  و  راحتی  آسانی،  به  یعنی  اس���ت  آن که »گوارا«  و دوم 
انس���ان ها در همه ی عمر  برای همه ی  گوارایی  این  و  و وارد مع���ده می گ���ردد.)2( 
گرم سیر  کودکان، جوانان، پیران، زنان مردان در همه ی مناطق  آن ها است، برای 
وارد بدن شود  وقتی  دارند.  نیاز  بدان  و همه  اس���ت  و سردس���یر، شیر؛ س���ودمند 
آثار بس���یار س���ازنده و مثبتی در درون انس���ان  که دارد  به خاطر فوائد متعددی 
این  را به مصرف کننده اش نش���ان می دهد.  گوارایی  از  که نوع دیگری  می گذارد 
که آن را با خوردنی ها و نوشیدنی های  یژگی شیر وقتی بیش تر نمایان می شود  و
که یا به خاطر زبری نیاز به جویدن و آمیختگی با بزاق دهان  کنیم  دیگر مقایسه 
گوارا می گردد و یا  گوارا نیس���ت و یا اندکی و مقداری  دارد و بع���د از آن یا هنوز 
گلو را می آزارد. اما شیر به خاطر مواد  به خاطر مزه ی خاص خود از قبیل ترشی 

گوارا نوشیده می شود.  یژگی هایش با لذت و  تشکیل دهنده، مزه و دیگر و
یان قرآن »نس���قیکم« را با فتح نون و ثالثی مجرد قرائت  گروه���ی از قار  -6

1. تفسیر نمونه، ج 11، ص 294.
2. المیزان، ج 13، ص 289 »جوی فی الحلق بسولة«.
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که ثالثی  با »نسقیکم«  آن  تفاوت  تفس���یرهای مفس���ران درباره ی  و در  کرده اند 
که با چشم پوشی از بسیاری  کاوش هایی شده است  مزید و از باب افعال است 

از آن ها به دو نکته درباره ی »نسقی« اشاره می شود:
1- مفهوم نسقی: نسقی از ماده ی »سقی« به معنایی آب دادن و نوشانیدِن 
اس���ت »َوَسَقاُهْم  رفته  کار  به  ق���رآن در همین معنا  اس���ت و در  امثال آن  و  آب 
از این دست استفاده  آیاتی  از  ُفَراًتا«)2(  اًء  ّمَ ْسَقْیَناُکم 

َ
َطُهوًرا«)1(، »َوأ َشَراًبا  ُهْم  َرّبُ

گوارا بودن و معنای »نسقی«  که رابطه ی تنگاتنگی در این آیه ی میان  می شود 
است. در تفسیر الفرقان در این باره چنین آمده است »نسقی« در آیه ی شریفه 
اگر چیزی  و  کار می رود  به  آب  نوشانیدن  درباره ی  که  از »إسقاء« مشتق شده 
نیز اس���تعمال می گردد و  گ���ردد درب���اره ی آن  گ���وارا  ل و  مانن���د آب خال���ص، زال
قرار  مانند آب  را  یعنی ش���یر  به معنای غیر آب،  آیه ی شریفه  این  در  »س���قاء« 

دادن است!)3(
از تفاس���یر  گروهی  2- درب���اره ی تفاوت میان این دو قرائت توضیح هایی در 
کار  گفته اند فعل »نسقی« با مرفوع بودن نون در جایی به  آمده اس���ت. برخی 
ابوالفتوح  باش���د نه مقطعی؛ شیخ  امثال آن دائمی  و  نوش���انیدن آب  که  می رود 
گفت: َسَقْیُته آن باشد  ِکسایی  رازی از مفسران قرن ششم در این باره می نویسد: 
از  کنی  را سیری دائم  او  که  باش���د  آن  س���َقْیُتُه« 

َ
و »أ را یک ش���ربت دهی  او  که 

پایی«)4( جویی یا از شیر چهار
از نگاه قرآن فرایند تولید ش���یر ش���گفت انگیز اس���ت و  7- فرایندتولید ش���یر: 
از  بوته  و  گیاه  یزد،  فرو می ر زمین  بر  از آسمان  را  باران  متعال  عبرت آموز. خدای 

1. سوره ی انسان، آیه ی 21.
2. سوره ی المرسالت، آیه ی 27.

3. الفرقان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 393.
4. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 59.
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گوسفندان از  گاوها و  آن سرمی آورند و بدین سان علوفه ی دام ها فراهم می آید و 
گاو تبدیل به خون و  از این علوفه ها و آب ها در درون  آن می خورند. بخش���ی 
گوسفند  گاو و  گونه ای جسم  برخی تبدیل به سرگین می شود. خدای متعال به 
از  که قسمتی  بخش���یده  نظمی  بدان ها  و  داده  س���امان  را  آن ها  امثال  و  ش���تر  و 
یبا، لذیذ و به تعبیر قرآن خالص  آب و خوراک دام ها تبدیل به شیری سفید، ز
یس���د: »شیر حیوانات  باره چنین می نو این  گوارا ش���ود. عالمه طباطبایی در  و 
پا است و خون مجرایش شرایین و رگ ها  و میان دو  شیرده جایش آخر شکم 
که  از چیزی  اگر شیر را عبارت دانسته  که به تمامی آن دو احاطه دارد و  است 
که این هر دو در داخل  کثافات و خون بدن قرار دارد، از این باب بوده  می���ان 
از میان آن دو  ب���دن و در مج���اورت هم قرار دارن���د و این غذای پاک و لذی���ذ 
را  از میان قوم »زید«  گفته می شود: »من  که  کشیده می ش���ود، هم چنان  بیرون 
که  گفته می شود  البته وقتی  که  کش���یدم  از میان آن ها بیرونش  کردم و  انتخاب 
زید و قوم در یک جا جمع شده باشند، هر چند »زید« در حاشیه ی جمعیت 
که من او را از میان آن  نشس���ته باشد، نه در وسطشان. چون مراد این اس���ت 
کردم. معنای آیه  همه جمعیت با این که غیر شما نیز بود تشخیص دادم و جدا 
پایان است شیری از میان سرگین  که ما شما را از آن که در درون چار این است 
آلوده  از آن ها  که به هیچ یک  کش���یدیم به شما نوش���اندیم  بیرون  و خون آن ها 

از آن دو را ندارد.)1(« نبوده و طعم و بوی هیچ یک 
یژگی ها و سودمندی های  8- عبرت آموزی: خدای متعال فرایند تولید شیر و و
کسی جز خدا می تواند وزش بادها را  شگفت انگیز آن را عبرت آور می داند. چه 
که بخارهای تنک را فشرده ساخته و آن ها را به ابرهای  گونه ای سامان دهد  به 
کند و با س���رد شدن هوا باران را از آن ها بر زمین فرو ریخته و در  کوهوار تبدیل 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 12، ص 428 با اندکی تغییر.
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آورند و علوفه  بر  از زمین سر  مراتع  و  بوته ها  گیاهان،  نزوالت آسمانی  بارش  پرتو 
از  پایان را فراهم س���ازند. حیوانات از آب ها بنوش���ند و  و خ���وراک دام ها و چار
گیاهان به سرگین، بخشی به خون و در  گیاهان بخورند. بخشی از این آب ها و 
گردد. تأمل و  نهایت در چهارچوب فرایند تولید شیر مقداری از آن به شیر تبدیل 
تفکر در این فرایند بسیار دقیق، منظم و شگفت آور به انسان درس خداشناسی 
و  از بی کران علم، قدرت و حکمت خدای متعال  این همه حکایت  و  می دهد 
گمراهی به معرفت  درستی معاد می کند. عبرت به معنای عبورکردن از جهالت و 

و هدایت به حق است. 
نیاز  از مادر به ش���یر مادر  از تولد  از نگاه قرآن انس���ان پس  به طور خالصه 
و  گوسفند  و  گاو  و شیر  نیست  مادر  از دو سال دیگر محتاج شیر  اما پس  دارد، 
آدمی  اختیار  در  لطف  از سر  متعال  که خدای  الهی  اس���ت  موهبتی  آن ها  امثال 
پایان عمر این نعمت بزرگ خدای  تا  از آن بنوشد و  که هر وقت بخواهد  نهاده 
از شگفتی های  ش���یر  تولید  فرایند  س���ویی  از  است،  انسان  دس���ترس  در  متعال 
که برای آدمیان عبرت ها و درس ها دارد و انس���ان را به خالق،  آفرینش اس���ت 
که می تواند  قدرت و علمش رهنمون می سازد و نیز به او می فهماند آن خدایی 
گوارا، خالص و سودمند  یبا، لذت بخش،  این گونه از درون شکم انسان شیری ز
کرده و در  بیرون آورد، می تواند از میان خاک ها و سنگ ها انسان را دوباره زنده 

صحنه قیامت حاضرسازد. شیخ طوسی در این باره می نویسد: 
»این از نشانه های )هستی، دانش و قدرت( لطیف و ظریف بودن مدیریت 
او بر هس���تی و بدیع بودن حکمت خدا است و جز او هیچ موجودی قدرت بر 
کس جز او چنین امکانی  تولید شیر با این فرایند شگفت آور ندارد و برای هیچ 

نیست.)1(

1. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 228. 
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که  کاشانی در تفسیر منهج الصادقین عبارتی لطیف آورده است  مال فتح اهلل 
اندکی از آن را فرا روی خوانندگان ارجمند می نهیم: 

یا علف  که خار و خاشاک  از ماکوالت بعضی حیوانات  »و در تکون ش���یر 
ئج و  آیتی ال گوش���ت و خون  از میان  و لطافت  با صفا  اس���ت و خروج آن  سبز 

عالمتی واضح است پر ازحکمت الهی و قدرت پادشاهی. 
کند پدید)1( گل تر  و از خارهای خشک  از خون سرخ شیر سفید آورد برون   

شیر نوشیدنی و غذایی بهشتی
گفتیم بسنده نمی کند، از نگاه قرآن شیر غذایی بهشتی  قرآن درباره شیر به آنچه 
از شیر می نوشند و  یژه و ارجمند خدای س���بحان در بهشت  بندگان و اس���ت و 
اشاره  بدان  پژوهش  این  ادامه ی  در  که  بهره ها می برند  بهش���تی  این خوراک  از 

خواهد شد.

1. تفسیر منهج الصادقین، ج 5، ص 201
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شیر غذای پیامبران
با توجه به همین توصیف اندک از س���ودمندی های ش���یر، به روش���نی می توان 
که انسان های فهیم و دانا همواره از آن استفاده می کرده اند. بی شک  حدس زد 
در سرسلسله ی بهترین و نیکوترین انسان ها، پیامبران خدا - صلوات اله علیهم 
از امام صادق - ؟ع؟ - چنین نقل  باره خالدبن نجی���ح  ق���رار دارند؛ در این   -

کرده است:
 - ؟ع؟   - عبداهلل  ابی  عن  نجیح،  خالدبن  عن  أبیه  عن  »عن المحاسن، 

ُمْرَسلٖیَن
ْ
ال َطٰعاِم  ِمْن  َبُن 

َّ
ل

ْ
ل
َ
ا قال: 

شیر از غذاهای رسوالن )و پیامبران( خدا است.)1(«

 بر طبق ظاهر این روایات پیامبران خدا شیر می نوشیده اند. نخستین پیامبر 
پدر  که  و علیهم السالم - است  آله  و  نبینا  آدم - علی  الهی حضرت  رس���ول  و 
انسان ها است و پس از او دیگر پیامبران و رسوالن خدا شیر را به عنوان غذای 
در  نکته هایی  به  را  ما  نی���ز  پیامبران - ؟مهع؟ -  تاریخ  بررس���ی  داده اند.  قرار  خود 
ئمه« نقل شده است  که در »طب اال این باره رهنمون می سازد. بر طبق روایتی 

1. المحاسن 491 و 591، بحاراالنوار، ج 66، ص 101. این روایت با دو سند از امام صادق - ؟ع؟ - نقل شده است. 
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رسول خدا - ؟ص؟ - فرمود: 
شکی  قال:  اهلل   

َ
رسول أن  أبیه،  عن  عبداهلل  ابی  عن  کونی،  الّسَ »عن 

َبَن 
َّ
الل اطُبِخ  ِإلیه   - تعالی   - اهلُل  ْوَحی 

َ
َفا َبَدِنه  َضْعَف  عن  اهلل  الی  نوٌح 

فیها الَبَرَکَة  و  َة  الُقّوَ ُت 
ْ
َجَعل فِإنّی  ها 

ْ
ُكل و 

وحی  ایشان  به  متعال  خدای  کرد.  شکایت  خدا  به  بدنش  ضعف  از  نوح 

ور، چون من در آن قّوت و برکت قرار داده ام)1(.« بپز و آن را بن را  کرد شیر 

انس���ان می گردد؛ شاید مقصود  تقویت جسم  که س���بب  ش���یر خواصی دارد 
کلمه »قّوت« همین نکته باشد. اما مقصود از واژه ی »برکت«  خدای متعال از 
که اوالً: سودمندی ها و فوائد شیر فراوان است و برای  یاد آن است  به احتمال ز
که خواهد آمد - آثار  : نوش���یدن ش���یر - همان طور 

ً
جس���م آدمی ماندگار و ثانیا

بر طبق روایتی دیگر رسول خدا  تأثیر می گذارد.  بر روان انسان  نیز دارد و  معنوی 
- ؟ص؟ - می فرماید: 

ابی  عن  عم���رو،  بن  جعفر  ع���ن  صدقه،  ب���ن  دون  عن ها  أبی���ه،  عن  »المحاس���ن 
فی  ْعَف  الّضَ إل���ی اهلل  َنبّّیُ  ؟ص؟ - شکی   - آبائه، قال، قال رس���ول اهلل  عب���داهلل عن 
َة فیهما.«  الُقّوَ و  الَبَرَکَة  ُت 

ْ
َجَعل َقْد  فِإنّی  َبَن 

َّ
الل و  حَم 

َّ
الل اطُبِخ  ِإلیه:  َبَدِنه. فأوحی اهلل 

از ضعیف بودن بدنش به خدای متعال شکوه  از من،  پیامبران پیش  از  »یکی 
یرا من  گوشت بپز و بخور؛ ز کرد، ش���یر را با  کرد، خدای متعال به ایش���ان وحی 

قرار داده ام)2(.« را در آن دو  برکت  و  قوت 
کرده،  نقل   - امام صادق - ؟ع؟  از  سنان  بن  عبداهلل  که  دیگری  روایت  در 
اهلل  ُعَبْیِد  عن   ، الَیْقطینّیِ عیسی  بن  محمد  عن  »المحاسن  است:  آمده  چنین 
َشکی   :

َ
قال  - ؟ع؟   - عبداهلل  أبی  عن  ِسنان،  بِن  عبداهلل  عن  ُدُرْسَت،  عن  هقاِن  الّدِ

1. بحاراالنوار، ج 66، ص 97.
2. بحاراالنوار، ج 66، ص 68. 
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َیِشّداِن  إّنُهما   
َ

قال َو  َبِن، 
َّ
ِبالل حَم 

َّ
الل طِبِخ 

َ
ا ُه: 

َ
ل  

َ
َفقال عف،  الّضَ اهلِل  ِالَی  ِمَن الَانِبیاِء  َنِبّیُ 

از  »یکی  َحلیِب.« 
َ
ال َبِن 

َّ
ِبالل َحَم 

َّ
الل َولِکّنَ  لا   :

َ
قال الَمضَیَرُة؟  ِهَی  ُقلُت  الِجسَم، 

کرد. خدای متعال فرمود: شیر را  پیامبران از ضعیف بودن )بدن( به خدا شکوه 
گوشت بپزید و فرمود: این دو، جسم را سخت و استوار می سازند.عبداهلل بن  با 
سنان از حضرت پرسید: آیا مقصود شما آش ماست است. فرمود: نه. مقصودم 

گوشت را با شیر تازه بپزند.)1(« که  آن است 
از  که یکی  کرده اس���ت  از علی - ؟ع؟ - روایت  ب���ر طبق روایتی دیگر أصبغ 
آنان دستور  به  کرد. خدا  به خدا شکایت  امتش  بدن  و  تن  از سستی  پیامبران 
در  توان مندی  ش���یر خوردند.  با  را  گوشت  آنان  بخورند.  ش���یر  با  را  گوش���ت  داد 
 - علّی  الاصبغ، عن  أبیه، عن سعد، عن  المحاسن عن  آش���کار ش���د.  بدن هایشان 
وا 

ُ
ُکل

ْ
َیا أن  َمَرُه���م 

َ
َفا ِته  ّمَ

ُ
ا فی  ْع���َف  الّضَ الی اهلل  الأنبی���اِء شکی   

ً
نبّیا إّن  ق���ال:   - ؟ع؟ 

کتاب  ای���ن روایت در  أنفسهم.)2(«  ف���ی  ُة  الُقّوَ َفاْسَتبانَ���ِت  َفَفَعل���وا  َب���ِن، 
َّ
بالل ْح���َم 

َّ
الل

مکارم االخالق نیز از امیرالمومنین - ؟ع؟ - نقل شده است. )3(
با( شیر آبگوش���ت پیامبران بوده  گوش���ت )پخته ش���ده  بر طبق روایاتی دیگر 
قال:  ال، 

ّ
الَحل أب���ی  زیادبن  ع���ن  بن سنان،  ع���ن محمد  أبیه،  المحاسن، عن  اس���ت. 

)4( الأنبیاء.  َمَرُق  فقال: هذا  ٍن،  ّبَ
َ
ُمل ْحٍم 

َ
ِبل  - ؟ع؟   - عبداهلل  أبی  مع  ْیُت 

َ
َتَعّش

ام���ام صادق -  با  که  نقل می کند  أبی ج���الد  بن  یاد  ز از  س���نان  بن  محمد 
پیامبران  گوشت  آب  این  فرمورد:  ش���یری خوردیم. حضرت  گوشت  آب   - ؟ع؟ 

است.)5(«

که در آن ماست  کرده است و »دو غبا« آشی بوده است  1. بحاراالنوار، ج 66، ص 68. »مضیرة« را مرحوم مجلسی به »دو غبا« ترجمه 
می ریخته اند. فرهنگ معین، ج 2، ص 1580.

2. بحاراالنوار، ج 66، ص 68.

3. بحاراالنوار، ج 66، ص 69.
4. بحاراالنوار، ج 66، ص 69. 

ْید، عن هشام بن سالم، عن أبی  ْضِر بن ُسَو 5. بحاراالنوار، ج 66 ص 69. المحاسن، عن أبی أیوب المدینی، عن ابن أبی عمیر، و الّنَ
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زم���ره ی غذاهای  در  ش���یر  که  می ش���ود  اس���تفاده  روایات  ای���ن  مجم���وع  از 
امت های  و  اس���تفاده می کرده  آن  از  تغذیه ی خود  در  و همواره  بوده  پیامب���ران 
نش���ان  روایات  این  از  گروه���ی  می کرده اند.  یق  تش���و ش���یر  به خوردن  را  خ���ود 
را  امت هایش���ان  آنان  واس���طه ی  به  و  را  پیامبرانش  متعال  که خدای  می دهد 
اشاره شد،  و  آمد  که خواهد  همان طور  و  گاه ساخت  آ شیر  از سودمندی های 
پیامبران  را  نکته  این  دارد،  به سزایی  یت بدن و سالمت تن سهم  تقو در  شیر 
گرفته و به مردم  - علی نبینا و آله و علیهم السالم - با وحی از خدای متعال 

کرده اند.  ابالغ 
از ش���هر  کهف  نق���ل ش���ده اس���ت چون اصحاب  از امیرالمؤمنی���ن - ؟ع؟ - 
از  کردند. پس  بر اسبان خود حرکت  آنان سه میل سواره  مخفیانه خارج شدند 
ید، شاید  گفت: »ای برادران من از اسبان پایین آیید و پیاده راه رو آن تسلیخا 
کند. آنان )در آن روز( با پای  گشایشی برای ما ایجاد  خدای متعال بدین خاطر 
بر زمین می ریخت  پاهایشان  از  راه رفتند و قطره های خون  پیاده هفت فرس���خ 
از  آنان  تا خستگی  باید چاره می اندیشیدند  و سخنی  این حالت خستگی  )با 

پان آیا شیر داری)1(؟ ...«  گفتند: ای چو کردند.  پانی برخورد  بین برود( به چو
که دور از چشم سلطه ی  کهف داشتند  که اصحاب  در آن اوضاع و احوالی 
بیرون رفتند و شتابان و بی وقفه  از شهر  امید  با ترس و  ستمگر زمان مخفیانه و 
اس���بان خود را برای رهایی از ستم تاختند و خستگی و رنج سفر وجودشان را 
گرفته بود، در چنین شرایطی شربتی از شیر می تواند آرامش و آسایش را بر جان 

انسان بنشاند و او را سبک سازد. 

َبِن َمَرُق االنبیاء.«
َّ
ْحُم بالل

َّ
عبداهلل - ؟ع؟ - قال: الل

1. بحاراالنوار، ج 14، ص 416
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معجزه ی صالح درباره ی شیر
کرده و آنان را به  خدای متعال صالح پیامبر را مبعوث فرمود تا مردم را هدایت 
او معجزه ای  از  نام داشت  که »ثمود«  سوی س���عادت س���وق دهد. قوم صالح 
قالب یک معجزه  و در  ک���رد  را اجابت  آن���ان  طلبید. خدای متعال خواس���ته ی 
کوه بیرون آورد. بر پایه ی آیات مختلف و متعددی از  شتری را برای آنان از دل 
یای درستی ادعای صالح بر پیامبریش بود  گو که معجزه و سند  قرآن)1( این شتر 
گردند، پدید آمده بود. خدای  در واقع برای آن که قوم ثمود به راه راست هدایت 
متعال از آنان خواسته بودند بگذارند این ناقه در مراتع بیابان بچرد و نیز بخشی 

)2( اوست.  آن  از  از آب 
ثمود  قوم  برای  بزرگی  ارمغان  ناقه ی صالح  و علوف���ه،  مقابل خوردن آب  در 
که پستان هایش پر  داشت. او می آمد و میدان یا وسط شهر می ایستاد در حالی 
و می نوشیدند.  او می دوشیدند  از شیر  مقدار می خواستند  هر  مردم  و  بود  از شیر 
گسترده ای  که امنیت غذایی را در مقیاس  در واقع نعمت تهیه و تأمین شیر مردم 
امام صادق - ؟ع؟ - در  بود.  این ش���تر  ارمغان های  از  ایجاد می کرد؛  آنان  برای 

این باره می فرماید: 
این  عن  ابان،  ابن  عن  العطار  محمد  عین  أبیه  عن  الصدوق  الی  »بالاسناد 
بی 

َ
ا عن  بصیر،  بی 

َ
ا عن  حمزة،  بی 

َ
ا بن  علی  عن  الخیاط،  محمد   بن  علی  عن  وَرَمَة، 

ُ
ا

لهذه  َجَعَل  اهلَل  »إّنَ  لهم:  قل  أن  صالح  إلی   - تعالی  اهلل  أوحی  و  ؟ع؟...   - عبداهلل 
الماَء  َشَربِت  َیْوَمها  َشِربَْت  إذا  الّناَقُة  فکانَِت  َیْوٍم،  ِشرَب  لکم  و  َیْوٍم  ِشْرَب  الّناقِة 
کبیٌر  لا  و  َصغیٌر  فلاَیْبقی  ُبوَنها 

َ
َفَیْحل َبِنها 

َ
ل من  الیوَم  ذلک  َشراُبهم  فیکوُن  ه، 

َّ
ُكل

بگو: خدا  ثمود  قوم  به  کرد  وحی  به صالح  متعال  »خدای  َبِنها« 
َ
ل ِمْن  َشِرَب  ا 

ّّ
إل

1. ر.ک: سوره ی اعراف، هود، حجر، شعراء، نمل، سجده، ذاریات، قمر، الحاقه، الفجر و الشمس. آیات متعددی در این سوره ها درباره ی 
صالح و شترش آورده شده است. 

2. سوره ی شعرا، آیات 141-159. تفسیر نمونه، ج 23، ص 54 و ج 6 ص 235 و ج 9 ص 155 و ج 15، ص 312.
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است.  داده  قرار  ناقه ی صالح  برای  را  روز  یک  و  برای شما  را  آب  از  روز  یک 
از آن او  که نوبت آب  یژگی ای منحصر به فرد داشت( و روزی  ناقه ی صالح )و
بود تمام آب را می نوشید. در آن روز نوشیدنی آن ها شیر این شتر بود، شیر او را 

کوچک و بزرگ از آن می خوردند. «)1( می نوشیدند و 

1. بحاراالنوار، ج 11، ص 386.
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شیر در سیره ی رسول خدا - ؟ص؟-
رسول خدا - ؟ص؟ - برگزیده ی پیامبران و رسوالن خدا و بافضیلت ترین آنان 
بود. او افزون بر دارا بودن همه ی فضیلت ها و خوبی های آنان، اوصافی داشت 
کار آسانی نیست، در این بخش نگاهی به بخشی از سیره و  که توصیف آن ها 
سخنان رسول خدا - ؟ص؟ - داریم. در البه الی این اثر سخنان دیگری از آن 

رسول بی بدیل خدا - ؟ص؟ - نقل شده است. 
ش���ده  مش���اهده  بارها  داش���ت.  دوس���ت  را  ش���یر   - خدا - ؟ص؟  رس���ول 
با  و  نمی آید  بعضی غذاهای سودمند خوششان  از  مردم  از  گروهی  که  اس���ت 
مهمی است  نکته ی  این  ندارم.  را دوس���ت  یند من فالن غذا  صراحت می گو
را  آن حضرت شیر  که  اس���ت  آمده   - رس���ول خدا - ؟ص؟  آموزه های  در  که 
امام صادق - ؟ع؟  از  نوفلی  از  از سکونی،  کتاب محاسن  دوست داشت. در 
از میان  َبَن.« رسول خدا 

َّ
الل راِب 

َ
ِمُنَ الّش ُیِحّبُ  بّیُ  الّنَ که »كان  - نقل شده است 
را دوست داشت.)1(« نوشیدنی ها همواره شیر 

پیامبر  اهمیت خاصی می دهند.  نکته  این  به  برجس���ته  و  ممتاز  مس���لمانان 

1. محاسن، ج 2 ص 491، بحاراالنوار، ج 66، ص 100
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خدا - ؟ص؟ - خرما را دوس���ت داش���ت. در روایت نقل ش���ده وقتی حضرت 
را دوست  که خرما  می دید  را  کس���ی   - زین العابدین - ؟ع؟  علی بن الحس���ین، 
دارد، وجد و نشاط در او پدید می آمد، چون رسول خدا خرما را دوست داشت 
بن  علّیُ  ك���ان  قال:  أبیه،  عن  أبیه، عن حّنان بن س���دیر،  ابراهیم، عن  »عل���ی بن 
در   ».)1( ْمر  الّتَ  - ؟ص؟   - اهلل  َرس���وِل  ِلُحّبِ   

ً
���ا َتْمِرّیَ ُجَل  الّرَ َیَری  ن 

َ
ا ُیِح���ّبُ  الحسین 

این بخش نکته هایی را از سیره رسول خدا - ؟ص؟ - در باره شیر می آوریم.

نوشیدن شیر
بر طبق روایات متعدد و متنوعی رسول خدا - ؟ص؟ - فراوان شیر می نوشید، 
مناسبت های مختلف  به  و  نوشیدنی هاس���ت  آن حضرت می فرمود: ش���یر سرور 
را به  با خرما ش���یر می نوشید و نوش���یدن آن  گاه  گاه س���حری،  افطار،  به هنگام 
مسلمانان توصیه می کرد)2(: عبیدبن یحیی ثوری از یکی از نوادگان امام سجاد و 
ایشان از جد بزرگوارش امام زین العابدین و ایشان از جدش امیرالمومنین - ؟ع؟ 
که رسول خدا - ؟ص؟ - روزی به دیدن ما آمد. غذایی نزد  کرده است  - نقل 
که أم أیمن برایمان  کاسه ی خرما، ظرف شیر و سرشیری  آن حضرت نهادیم و نیز 
هدیه آورده بود، برای ایشان آوردیم. آن حضرت تناول فرمود. پس از تناول غذا 
الولید.  بن  احمد  بن  حسن  بن  محمد  حدثنی  را شس���ت.  حضرت دست هایش 
قال: حدثنی محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن جده، عن علی بن ابی طالب 
ْهَدْت 

َ
ا و   

ً
َطَعاما إلیه  ْمنا  َفَقّدَ َی���ْوٍم  ذاَت   - ؟ص؟   - اهلل   

ُ
رسول زارنا  قال:  - ؟ع؟ - 

َکَل ِمْنُه... )3(« 
َ
ْیِه َفا

َ
ْمٰنا إل َبٍن و ُزْبٍد َفَقّدَ

َ
ل  ِمْن 

ً
ْیَمَن َصْفَحًة ِمْن َتْمٍر و َقْعبا

َ
ا ّمُ 

ُ
ا ِإلینا 

1. »کافی، ج 6، ص 345«
کافی، ج 6، ص 8-336. وسایل الشیعه، ج 17، ص 84 - 83، بحاراالنوار، ج 66، ص  کنید به  گاهی از این روایات نگاه  2. برای آ
کودکی آن  کتاب الوافی ج 19، ص 7-352. برای اطالع از نوشیدن شیر در دوران  89 - 107. مستدرک الوسایل، ج 16 ص 373-6: 

حضرت ر.ک: الفضایل، ابن شاذان، ص 27.
کامل الزیارات، ص 175.  .3
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با هم  را  که ش���یر و خرما  برطبق روایتی س���یره ی آن حضرت در خوردن آن بود 
َیأُکُل  ؟ص؟ -  می خورد و آن دو را غذای خوش مزه و پاکیزه می نامید. و كان - 

)1( َاْطَیَبْیِن.« 
ْ

ال ُیَسمٖیُهٰما  َو  ْمَر  الّتَ َو  َبَن 
َّ
الل َیْجَتِمُع  ٰكاَن  َو  ٰماَء 

ْ
ال ْیِه 

َ
َعل َیْشَرُب  َو  َتْمَر 

ْ
ال

زینب:  عمت���ی  قالت  الحسی���ن...  بن  عل���ی  »قال  اس���ت:  آمده  دیگر  روایت���ی  در 
الأّیاِم،  ِم���َن  َیْوٍم  فی   فاِطَم���َة 

َ
َمْن���ِزل زاَر   - ؟ص؟   -  اهلِل 

ُ
َرس���ول ّنَ 

َ
ا ْیَم���ن 

َ
ا ّمُ 

ُ
ا َثْتن���ی  َحّدَ

َو  َحَسِن 
ْ
ال َو  فاِطَم���ٌة  َو  علّیٌ  َو   اهلِل 

ُ
َرُسول َک���َل 

َ
َفا ُزَبٌد  َو  َبٌن 

َ
ل فی���ه  بُعّسٍ  َتْیُه���ْم 

َ
َفا  ...

 ... ُحسْیِن 
ْ
ال

َیَدُه...  ؟ص؟ -   اهلل - 
ُ

ُثّمَ َغَسَل َرُسول بِن 
َّ
الل ِمْن ذِلَک  َو َشِربوا   اهلِل 

ُ
و َشِرَب َرُسول

»... َوْجَهُه  َمَسَح  َیِده  َغْسِل  ِمْن  َفِرَغ  ّما 
َ

َفل
»امام - علی بن الحسین - ؟ع؟ - از دختر بی همتای امیرالمؤمنین، زینب 
که روزی رسول خدا به  کرده اس���ت  أیمن نقل  ام  از  کبرا - ؟اهع؟ - و آن جناب 
آوردیم - پس  برای آن حضرت  از ش���یر و سر شیر  آمد پس ظرفی  منزل فاطمه 
از  و  نوشیدند  آن شیر  از  فاطمه، حس���ن و حس���ین-؟مهع؟ -  آن حضرت، علی، 
با رطوبت آن  و  کردند. آن گاه آن حضرت دستانش را شست  تناول  آن سرش���یر 
که  کرد  کرد و به علی، فاطمه، حسن و حسین-؟مهع؟ - نگاه  صورتش را مسح 

نشان گر سرور و شادی آن حضرت بود.)2(

گله ش���تِر ش���یری داش���ت  ید: پیامبر - ؟ص؟ - یک  گو یة بن عبداهلل  معاو
بیس���ت ش���تر  بردند.  به غارت  و  آوردند  بر آن هجوم  بیش���ه  که در  بود  و همان 
ید: بیشتر  ام س���لمه می گو  ... تأمین می کرد  را  که ش���یر خانواده آن حضرت  بود 

1. بحاراالنوار، ج 160، ص 330.
کامل الزیارات، ص 797.  .2

کنار مسجد شریفش بیان شده است مفصل است و آن چه از متن عربی و ترجمه ی  این حدیث شریف که در قتلگاه امام حسین و در 
فارسی در آن نقل شده، بخشی از آن است. 
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گله ش���تر شیری و  غذای ما در خانه پیامبر - ؟ص؟ - ش���یر بود و پیامبر یک 
کرده بود و یک شتر به نام عریس بود  که بر زنان خود تقسیم  دو بیشه داشت 
پان شتران را به چراگاهی در اطراف می برد  که شیر فراوان به ما می داد ... و چو
ید: پیامبر شتران  گو که می دوشیدند ... جبیر  و شبانگاه به خانه های ما می آورد 
بود  مهری  آن ها  از  یکی  نام  ما می آوردند.  برای  را  آن ها  و شیر   ... شیری داشت 
از شتران بنی عقیل بود و شیر فراوان  که  را فرستاده بود  که س���عد بن عباده آن 
و هر شب  را می دوشیدند  این شتران  نیز داشت،  پیامبر ش���تران دیگری  داشت، 
که  آن را برای ایشان می آوردند یسار غالم پیامبر - ؟ص؟ - نگهبان شتران بود 

کشتند.)1(« غارتگران عرب او را 

آداب نوشیدن شیر
که خواهد آمد رسول خدا - ؟ص؟ - با آداب خاصی شیر می نوشید  همان طور 
و این نعمت الهی را شکرگذار بود. آن حضرت نوشیدنی ها و از جمله شیر را با 
که در ادامه این  نام خدا می آشامید و در هنگام نوشیدن شیر دعایی می خواند 

اثر خواهد آمد. 

پذیرایی با شیر در نخستین دعوت خویشان
کرد.  تبلیغ  به مدت س���ه سال مخفیانه  بعثت  از  رس���ول خدا - ؟ص؟ - پس 
کن و  را آشکار  گذش���ت س���ه س���ال خدای متعال دس���تور داد دعوتت  از  پس 
بترسان  از خدای متعال  را  آنان  و  کرده  به اسالم دعوت  را  نخست خویشانت 
نخستین  یرا  ز داشت،  اهمیت  بسیار  دعوت  این  ْقَرِبیَن)2(«. 

َ
أ

ْ
ال َعِشیَرَتَك  نِذْر 

َ
»َوأ

1. ترجمه تاریخ طبری ج 4، ص 1305 
2. سوره ی شعرا، آیه ی 214
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اقدام بسیار مهم و خطیر رسول خدا - ؟ص؟ - در سمت و سوی استوارسازی 
توحید و اسالم ناب محمدی و مبارزه با جهالت اعراب بود. آن حضرت چهل 
ف���را خواند و پس از خ���وردن نهار و  از بس���تگانش را به خانه ی ابوطالب  نف���ر 
که بدان اشاره خواهد ش���د فرمود: » ... به خدا سوگند هیچ جوانی  نوش���یدنی 
باش���د؛  آورده  آورده ام،  از آن چه من  بهتر  برای قومش چیزی  که  را نمی شناس���م 
این  به  را  اس���ت شما  فرمان داده  به من  آورده ام. خدا  را  و آخرت  من خیر دنیا 
کرد تا برادر،  کدام یک از شما مرا در این امر یاری خواهد  کنم.  مجلس دعوت 

وصی و جانشین من باشد؟ 
بر  پیامبر دس���ت  برتافتند جز علی - ؟ع؟ -  باز زده و روی  آنان س���ر  همه ی 

گردن علی - ؟ع؟- نهاد و فرمود: 
طیعوه.)1(«

َ
ا َو  ُه 

َ
ل َفاْسَمعوا  َخلیَفتی  َو  َوصیّی  َو  خی 

َ
ا »إَن هذا 

»او )علی( برادر، وصی و جانشین من میان شماست، سخنش را بشنوید و 
کنید.« بدین سان اهمیت این دعوت خطیر روشن است در چنین  از او اطاعت 
کرد. هم  گوشت و یک ظرف شیر از آن ها پذیرایی  دعوتی رسول خدا با مقداری 
گفتند  که تنها یک نفر از آن ها را سیر می کرد. آنان  غذا و هم شیر به اندازه ای بود 
کفایت نمی کند؛ بلکه این غذا به  برای این همه جمعیت این ش���یر و این غ���ذا 
اندازه ی یک نفر است، حضرت فرمود بنوشید به نام خدا، همه ی آنان از آن شیر 
کرد. این دعوت  خوردند و یک ظرف ش���یر با معجزه ی رس���ول خدا همه را سیر 
که دشمنی بسیار  سه روز پیاپی انجام شد. این معجزه ی رسول خدا بر ابولهب 
گران  گمراهی و حق ستیزی بود بسیار  شدیدی با رسول خدا داشت و از جلوداران 

کتاب های تفسیری، تاریخی و حدیثی اهل سنت و شیعه آمده است؛ به عنوان نمونه، تاریخ  1. این حدیث شریف در ده ها منبع از 
طبری، ج 2، ص 2-61، تفسیر جامع البیان ج 19، ص 74، الّدر المنثور فی تفسیر الماثور، ج 5، ص 97 الکشف و البیان عن تفسیر 
کتاب الصحیح من سیره ی النبی االعظم )ج 3، ص 60 - 80( از منابع متعدد و متنوعی از شیعه و سنی این  القرآن، ج 7، ص 182 در 

حدیث نقل شده است. ر.ک: الغدیر، ج 2 ص 278 - 284، بحاراالنوار، ج 18، ص 183.
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پایان  استقبال سخنان حضرت شتافت و حضرت در  به  آمد، ولی علی-؟ع؟ - 
اولین روز دعوتش او را حتی برادر و جانشین خود ساخت.

شیر سمبل هدایت
از  به معراج  و س���فر آن حضرت  به معراج رفت. س���یر  رس���ول خدا - ؟ص؟ - 
امتیازات مهم رس���ول خدا - ؟ص؟ - اس���ت. آن حضرت در مس���یر معراج به 
ابراهیم،  قبیل  از  پیامبرانی  ارواح  به مسجد قدس رفت در آن جا  همراه جبرئیل 
موسی و عیسی و دیگر پیامبران را مشاهده فرمود. نماز جماعت بر پا شد. ارواح 
نماز  از  آن حض���رت می فرماید پس  کردند.  اقتدا  ایش���ان  به  و جبرئیل  پیامبران 
و در س���ّومی  آن ها آب، در دیگری ش���یر  از  که در یکی  آوردند  برایم س���ه ظرف 
اّمتت هدایت  را بنوشی خود و  اگر شیر  که  شراب بود. صدای منادی را شنیدم 
َعْن  ُعَمْیر،  ب���ی 

َ
ا ِابِن  َعْن  بی،  اَ گرفتم و آن را نوش���یدم.  خواهند ش���د. ظرف ش���یر را 

َبٌن 
َ
ل ِاناٌء فیه  ِإناٌء،  ِبَثلاَثٍة  الخاِزُن  تانی 

َ
ا ُثّمَ   - ؟ع؟   - َعْبداهلِل  بی 

َ
ا َعْن  بِن سالٍم،  ِهشاِم 

َو  ُهِدیَْت  َبَن 
َّ
الل َخَذ 

َ
ا ِإْن  و   ...  :

ُ
َیُقول قاِئلًا  َسِمْعُت  َو  َخْم���ٌر  فیه  ِإناٌء  و  ماٌء  فیه   إناٌء  َو 

)1( ِمْنه.«  َشِربُْت  َو  َبَن 
َّ
الل َخْذُت 

َ
َفا ُتَک  ّمَ

ُ
ا ُهِدیَْت 

اهمیت  بی بدیل  آن سفر  در  ایشان  و همه ی مش���اهدات  معراج رسول خدا 
و  نیس���ت  قابل درک  ما  مانند  انس���ان های عادی  برای  و  دارد  را  خاص خ���ود 
که چرا خوردن شیر سبب هدایت امتشان می شد. اما این  کنیم  نمی توانیم درک 

یژه ای دارد.  که شیر اهمیت بسیار و مطلب این نکته را می نمایاند 

1. بحاراالنوار، ج 18، ص 320. تفسیر علی بن ابراهیم ج 2، ص 1
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شیر آخرین غذای پیامبر - ؟ص؟ -
بود، رسول خدا -  اش���اره شد، شیر نخستین غذای رس���ول خدا  که  همان طور 
؟ص؟ - »مرضعه« مشهوری به نام حلیمه ی سعدیه داشت. )1( و پیش از آن که 
درباره ی  و  زندگی شیر می نوشید  در طول  نیر  و  نوشید)2(  نیز شیر  رود  نزد حلیمه 
را  و آن دو  با خرما می خورد  را  نوشته اند شیر  س���یره ی آن حضرت در آشامیدن 
که روی آن ش���یر دوش���یده و ریخته  را  آبی  پاکیزه می نامید)3( و  »أّطَیبیْن« یعنی 
افطار  ش���یر هم  با  آن حضرت  که  آوردیم  پیش تر  نیز  و  بود می نوش���ید.)4(  ش���ده 
که از خویشان خود برای ابالغ رسالتش  می کرد)5( و در نخستین دعوت مهمش 
میان  از  را  نیز در سفر معراج شیر  و  کرد.)6(  پذیرایی  آنان  از  نوشیدنی شیر  با  بود، 
فوائد شیر  باره ی  در  از آن حضرت  که  روایاتی  نوشید.)7(  و  برگزید  نوشیدنی  سه 

1. بحاراالنوار، ج 15، ص 372 و 376 و 386.
2. بحاراالنوار، ج 15، ص 330.
3. بحاراالنوار، ج 16، ص 330.
4. بحاراالنوار، ج 16، ص 245.
5. بحاراالنوار، ج 16، ص 247.

6. بحاراالنوار، ج 18، ص 211 و 215.
7. بحاراالنوار، ج 18، ص 334.
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گاو است، اما در سیره  و سخنان آن حضرت  آمده است بیشتر معطوف به شیر 
گوسفند و شتر  و حتی در معجزاتش نکته های س���ودمند و مهمی درباره ی شیر 
که رسول خدا به من دستور داد  آمده است.)1( از علی - ؟ع؟ - نقل شده است 
از شیر  پستانش  و  بود  که شیرش خشک شده  گوسفندی  بر سینه ی  را  دستم 
خالی بود بکشم. سینه هایش پر از شیر شد و من و رسول خدا از آن نوشیدیم.)2( 
بود، آن  روایات آخرین غذای رسول خدا - ؟ص؟ - شیر  از  بر طبق برخی 

حضرت برای آخرین بار شیر آشامید و پس از آن لب به غذا نزد.)3(

شیر آخرین غذای علی - ؟ع؟-
علی - ؟ع؟ - برادر، وصی، جانشین و داماد رسول خدا - ؟ص؟ - بود، او راه 
رسول خدا - ؟ص؟ - را رفت و سیره و روش او را ادامه داده و از آن حفاظت 
بنالیدند. حجربن  برآورده و سخت  مردم خروش  کرد. هنگام ضربت خوردنش، 
عدی برخاست و اشعاری در مصیبت آن حضرت خواند. چون ساکت شد آن 
را بخواهند چه خواهی  از من  برائت  تو  از  که  حضرت فرمود ای حجر هنگامی 
با آتش  کنن���د و  پاره پاره  با شمش���یر  اگر مرا  گفت: به خدا س���وگند،  ک���رد؟ حجر 
عذاب نمایند از شما برائت نخواهم جست. آن گاه شربتی از شیر طلبید و اندکی 

بیاشامید و فرمود: »این آخرین روزی من از دنیا است.)4(«

شیر آخرین غذای ُجْنَدبن ُجناده
آمد و مسلمان شد.  نزد رسول خدا - ؟ص؟ -  بود.  جندب بن جناده یهودی 

1. بحاراالنوار، ج 19، ص 98 - 99.
2. بحاراالنوار، ج 31، ص 424.

کشف النجم، ج 1 ص 240 و القصص راوندی، ص 308.  .3
4. طبیعت در سیره ی علوی، ص 285.
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نفرند  م���ن دوازده  از  امامان پس  او فرمود: ای جن���دب، اوصیاء  و  حض���رت به 
امیرالمؤمنین، حسن و  یعنی  آنان،  از  نفر  تو سه  و  بنی اس���رائیل  نقیبان  تعداد  به 
کرد و چون چهارمین آنان، فرزندش علی بن الحسین از  حسین را درک خواهی 
گردد تو از دنیا خواهی رفت و آخرین توشه ی تو از این دنیا شربتی  مادر متولد 
آنان  از رس���ول خدا پرس���ید و به  از ش���یر خواهد بود. جندب نام دوازده امام را 
ید او تا زمان امام حسین - ؟ع؟ - زنده بود و ایشان را  ایمان آورد. اسفع می گو
گفت به طائف رفتم و  کرد و در آن زمان به طائف رفت. ابوقبیس به من  درک 
گفت: مقداری شیر برایم بیاورید. عهد پیامبر خدا - ؟ص؟ - با  او مریض بود. 
و  نوشید  را  باشد. شیر  از شیر  دنیا شربتی  از  تو  روزی  آخرین  که  بود  من چنین 

از دنیا رفت.)1(

شیر و شربت شهادت
یاس���ر  ش���هادت عمار  واقعه ی  باره  این  در  تاریخی  یدادهای  رو مش���هورترین  از 
نق���ل ش���ده در منابع متعدد و متنوع ش���یعه و س���نی،  روایات  بر طب���ق  اس���ت. 
به شهادت  تو در رکاب علی - ؟ع؟ -  گفت  به عمار  رس���ول خدا - ؟ص؟ - 
روایات  ب���ر طبق  بود.  ش���یر خواهد  دنیا  این  از  روزیت  آخرین  و  رس���ید  خواهی 
را  او  و  اس���ت  با حق  فرمود: عمار  رس���ول خدا - ؟ص؟ - درباره عمار  متعدد 
از شیر خواهد  کاسه ای  از دنیا  او  کش���ت و آخرین روزی  گروه س���تمکار خواهد 
گسترده ای برای پیروزی لشکر حق  بود. در جنگ صفین عمار مجاهدت های 
را  او  رس���ول خدا  به هر طرف می رفت اصحاب  او  کرد.  امیرالمؤمنین  رهبری  به 
فتنه در  فرم���ود در هنگام  گفت: رس���ول خدا  احاطه می کردند. حنیفة بن یمان 
کشت و  او را خواهند  گروه ستمگران  صف عمار یاسر باشید. رسول خدا فرمود 

ثر، ص 66. کفایه ی اال  .1
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فرمود منحرفان از حق خون او را بر زمین خواهند ریخت و آخرین آش���امیدنی 
ید چون  بود. حبه ی بن جوین عرنی می گو از شیر خواهد  کاس���ه ای  دنیا  از  او 
روزی  آخرین  گف���ت  رفتم. عمار  س���رش  باالی  افتاد  زمین  بر  میدان جن���گ  در 
را  او ش���یر  آوردند.  برایش  بیاورید. مقداری ش���یر  برایم  از این دنیا  و خوراک مرا 

نوشید و روحش به ملکوت اعلی پیوست.)1(
 

کشف الننعمة، ج 1، ص 260، القصص راوندی، ص 308. 1. امیرالمؤمنین و نهج البالغه، ج 1، ص 260 - 264، 
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نوشاندن شیر به امیرالمؤمنین ؟ع؟
ُقْرَب  َمْهَدُه  ِإْجَعلی  ها: 

َ
ل  

َ
ق���ال َو   

ً
َشدیدا اهلِل   

ُ
َرُسول ُه  َحّبَ

َ
َفا  ...  - ؟ع؟   -  

ً
َعِلّی���ا »َفُوِلَدْت 

َو  َغْسِله  َوْق���ٍت  فی   
ً
َعلّیا ���ِر  ُیَطّهُ كان  َو  َتربیِت���ِه  ْکَثَر 

َ
ا یک���ی   - ؟ص؟   - كان  َو  ِفراش���ی 

ُشْریِه. ِعْنَد  َبَن 
َّ
الل ُیْؤِجُره 

را بس���یار  او  گردید رس���ول خدا - ؟ص؟ -  از مادر متولد  چون علی - ؟ع؟ - 
کنار بستر من بگذارید و بیش ترین  را  او  گهواره ی  دوس���ت می داش���ت و فرمود 
نیز  را  او  و در هنگام شستن خود  گرفت  بر عهده  را خود  تربیت علی - ؟ع؟ - 

می شست و به هنگام نوشیدن شیر در دهان او شیر می ریخت.«)1(

سیره ی امیرالمؤمنین و اهل بیت - ؟مهع؟-
آنان همه ی  بودن���د.  رس���ول خدا  پیرو  نیز  بیتش -؟مهع؟ -  اهل  و  امیرالمؤمنی���ن 
ثمر نشس���تن تالش های رسول خدا  به  و  برای اعتالی اسالم  را  هس���تی خود 
از امام س���جاد - ؟ع؟  از این روایتی در این باره  کردند. پیش  ف���دا  - ؟ص؟ - 
دوس���ت  که خرما  را می دید  ش���خص  که  هنگامی  آن حضرت  که  ش���د  نقل   -

کشف الغّمة، ج 1، ص 61.  .1
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و  را دوست می داشت.  پیامبر خدا - ؟ص؟ - خرما  دارد، شاد می ش���د، چون 
که علی، فاطمه، حس���ن و حسین - ؟مهع؟ - با  نیز پیش از این روایاتی آوردیم 
از  به حدیث دعوت بسیار مهم رسول خدا  نیز  و  رسول خدا شیر می نوشیدند. 
امیرالمؤمنین - ؟امهع؟  به  آن رسول خدا  بر طبق  که  کردیم  اش���اره  خویشان خود 
و ش���یر  و آن حضرت غذا  آورد  فراهم  ای���ن مهمانی  برای  - دس���تور داد غذایی 
بسیار سودمند  و  متنوع  متعدد،  آموزه های  و  گذشت  آن چه  بر  افزون  کرد.  تهیه 
گروهی از تعالیم اهل بیت اشاره  سیره ی اهل بیت در این باره در این بخش به 

می کنیم. 

عالقه امیرالمؤمنین ؟ع؟ به افطار با شیر
فرمود:  آن حضرت  که  کرده است  نقل  باقر - ؟ع؟ -  امام  از  کتاب محاسن  در 
؟ع؟   - َعلّیٌ  را مستحب می دانست.« »كاَن  با شیر  افطار  »علی - ؟ع؟ - همواره 
متن  در  اس���ت  اس���ت محتمل  معتقد  نگارنده  َبِن)1(.« 

َّ
الل ی 

َ
َعل ُیْفِطَر  ْن 

َ
ا ُیْعِجُب���ه   -

کلمه ی »یستحّب« یعنی  حدیث به جای »یحّب« یعنی »دوست می داشت« 
نویسندگان نسخه های  را  اشتباه  این  و  باشد  مستحب می داشت، ضبط شده 
نوشتن  و یستحّب( در  )یحّب  کلمه  این دو  باش���ند، چون  مرتکب شده  خطی 
بسیار مشابه یکدیگرند. به هر حال در روایتی دیگر درباره ی آن حضرت از امام 
ُیْعِجَبُه   - ؟ع؟   - َعلّیٌ  از پدرانش - ؟مهع؟ - چنین نقل شده است: »»ٰكاَن  صادق 

َبِن. افطار با شیر امیرالمؤمنین - ؟ع؟ - را به نشاط می آورد.«)2(
َّ
ی الل

َ
َعل ُیْفِطَر  ْن 

َ
أ

بن جعف���ر - ؟ع؟ -  موس���ی  امام  آمد،  این خواه���د  از  پ���س  که  روایت���ی  در 
می فرماید: امام حسین - ؟ع؟ - به ماست عالقه ی خاصی داشت.

1. محاسن، ج 2، ص 591، بحاراالنوار، ج 66، ص 101.
2. همان.





فصل دوم: 
سودمندی ها  و  ویژگی های شیر در آموزه های اسالمی

کامل و پرمنفعت شیر، غذایی 
در  تغذیه  که متخصصان  اس���ت  مواد غذایی  و سودمندترین  از مهم ترین  ش���یر 
کودکی و نوجوانی  یژه در س���نین  بر مص���رف آن، به و کش���ورهای جهان  همه ی 
کشور ما نیز از دیرباز از شیر و دیگر مواد شیری بهره می برده  کید می ورزند. در  تأ
به  که همواره  است  پروتئینی  ماده  تنها  و  می نامیده اند  س���المتی  را غذای  آن  و 

عنوان غذا و دوا مورد توجه مردم بوده است. 
پزشکان مصرف شیر را به عنوان غذا و دوا به بیماران جهت بهبودی توصیه 
و  یز می کنند  بیمار ش���دن تجو از  ب���رای جلوگیری  را  تغذیه، ش���یر  و متخصصان 
و نوجوانان توجه دادن  کودکان  برای مشکل س���وءتغذیه در  اساسی ترین روش 

یع شیر بهداشتی در مدارس است. آنان به مصرف شیر و توز
با  که  کامل ترین و قدیمی ترین غذای شناخته شده توسط بشر است  ش���یر 
مواد  و  یتامین ها  و فسفر،  کلیس���م،  پروتئین،  باالیی چون  ترکیبات  از  برخورداری 

معدنی، نارسایی های ناشی از سوءتغذیه را جبران می کند. 
پروتئین،  مواد غذایی شامل آب،  گروه  به ش���ش  انس���ان  بدن  به عبارت دیگر: 
نیاز دارد؛ ش���یر هر ش���ش ماده  یتامین ها  کربوهیدرات  و و چرب���ی، مواد معدنی، 
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مغذی مورد نیاز انسان را با نسبتی متناسب با نیاز انسان، در خود دارد.)1(
به  ش���یر  از  اس���تفاده  اس���ت،  ما جمعیتی جوان  کش���ور  که جمعیت  آنجا  از 
و  تفکر  و  یادگی���ری  قدرت  تقویت  ه���وش،  تندرس���تی،  دانش آموزان  ب���رای  یژه  و
خالقیت بیش���تر را به ارمغان خواهد آورد. شیر تأمین کننده ی پروتئین مورد نیاز 
به شمار می آید.  کارایی نسل جوان  و  زمینه ساز سالمتی  و  گروه های سنی  این 

کنند.)2( کودکان نیز برای سالمتی دندان هایشان باید شیر مصرف 
یانی ندارد. از ین رو چربی موجود در شیر نه تنها برای نوشندگان  شیر هیچ ز
در  از رسوب چربی  آمد -  که خواهد  گونه  آن  بلکه -  داش���ت  نخواهد  ضرری 

سرخ رگ ها می کاهد.
کرده است: سکونی در روایتی از امام صادق؟ع؟ چنین نقل 

»رسول خدا - ؟ص؟ - فرمود:

 
ً
 خاِلصا

ً
یرا خداوند می فرماید: »لبنا گلوگیر نیست؛ ز نوشیدن شیر برای کیس 

گواراست برای نوشندگان.«)3( ِللّشاِربیَن؛ شیر خالص و   
ً
ساِئغا

کرد: من شیر نوشیدم و مریض شدم. آن  مردی به امام صادق - ؟ع؟ - عرض 
حضرت فرمود:

نی،  َفَضّرَ َبنا 
َ
ل أَکلٌت  إنّی  َرُجٌل:  ُه 

َ
ل  

َ
قال  - ؟ع؟   - عبداهلِل  بی 

َ
ا »َعن 

َمَع  أَکلَتُه  َک  َولِکّنَ قٌط  َضّرَ ما  واهلِل  لا   - ؟ع؟   - َعبداهلل  أبو  فقال 
َبِن. 

َّ
الل ِمَن  ذِلَک  أّنَ  َفَظَننَت  أَکلَتَه  الذی  َک  َفَضّرَ َغیرِه 

رری به تو نرسانده است، لیکن تو شیر  تو را مریض نکرده و صن نه، هرگز شیر 

گمان  و  است  کرده  ناراحت  را  تو  غذا  آن  و  خورده ای  دیگر  غذایی  مهراه  را 

1. شیر یعنی زندگی، ص 12، پاسخ به سیصد و سی و سه سؤال شیری، ص 25.
2. پاسخ به سیصد و سی و سه سؤال شیری، ص 25.

 :
َ

 - َیُقول
َّ

 َو َجل  اهلَل - َعّزَ لَبِن اِلَّنَ
َّ
 ِبُشرب ِال ُحٌد َیُغّصٌ

َ
یَس ا

َ
ُه ل  اهلِل - ؟ص؟ - إّنَ

َ
 َرُسول

َ
بی َعْبداهلِل - ؟ع؟ - قال

َ
ُکونی، َعْن ا 3. َعِن الّسَ

 ِللّشاِربیَن.« وسایل الشیعه، ج 17، ص 84، ج 5.
ً
 ساِئغا

ً
 خاِلصا

ً
َبنا

َ
»ل
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رر زده است.«)1( که شیر به تو صن برده ای 

یانی  ز نوشیدن شیر هیچ  این دست،  از  روایاتی  و  یاد شده  روایات  پایه ی  بر 
به آدمی نمی رساند و چربی های نهفته در آن نیز برای آدمی سودمند است.

یانی برای انسان ندارد بلکه فواید متنوع و متعددی در آن  شیر نه تنها هیچ ز
کرده است: کلمه ی »منافع« اشاره  کریم به آن با  که قرآن  است 

ون.«)2(
ُ
َتأُکل ِمنها  َو  مناِفُع  َو  ِدفٌء  فیها  م 

ُ
ک

َ
ل َقها 

َ
َخل نعاَم 

َ
الأ »َو 

دیگری  ای  منفع�یت و  گرما  برایتان  آن ها  در  و  آفرید  ا  مسمش برای  را  پایان  چار »و 

هست و از آهنا می خورید.«

پایان را خداوند در سمت  که چار کلی اشاره می کند  در این آیه قرآن به طور 
و سوی منافع شما آفریده است و آنها سودمندیهای مختلفی برای انسان دارند 
و  بس���یار جامع  آیه  این  منافع در  واژه ی  آنهاس���ت.  زمره ی  و بی ش���ک ش���یر در 
که به فواید مختلف شیر و دیگر سودمندیهای حیوانات اشاره دارد. پرمحتواست 
آنها  کنار سودمندیهای دیگر  در  را  پایان  آیه دیگری خداوند ش���یر چار در  اما 

آورده است؛ خداوند متعال می فرماید:
ُروَن)3(

ُ
َیشک َفلا 

َ
ا َمشاِرُب  َو  َمناِفٌع  فیها  م 

ُ
ک

َ
ل َو 

شکر  آیا  است،  ایی  نوشیدن�ی و  ا  منفع�یت پایان  چار در  آدمیان  برای  »و 

منی گذارند؟«

کرده است و در  در این آیه از شیر با عنوان »مشارب«؛ یعنی نوشیدنیها، یاد 
یعنی  اس���ت؛  العاِم«  َبْعَد  الخاّص ِ  باب »ِذکٌر  از  ادبیات عربی  واقع در اصطالح 
همان واژه ی منافع، شیر را نیز در بر می گرفت؛ چه اینکه به روشنی شیر در زمره ی 
که شیر در میان دیگر منافع حیوان ممتاز است  منافع حیوان است. لیکن از آنجا 

1. وسایل الشیعه، ج 17، ص 84، ج 4.
2. سوره نحل )16( آیه 5. 

3. سوره یس )36( آیه 73. 
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یژه است  و فواید آن برای سالمتی، رشد، تأمین غذا و برآوردن نیازهای انسان، و
یاد شده است: بدین  با واژه ی »مش���ارب«  از شیر به طور خاص  و برجس���ته، 

سان شیر غذایی است دارای فواید بسیار.
روایات  این  واقع  در  تشبیه شده است.  گوشت  به  روایات شیر  از  گروهی  در 
که دست کم شیر دربردارنده ی پروتئینها و  شاید به این نکته اشاره داشته باشند 

که شیر دارد. گوشت است؛ صد البته افزون بر فواید بسیاری  خواص 
حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در این باره می فرماید:

حَمیِن.«)1(
َّ
الل َحٌد 

َ
ا َبُن 

َّ
لل

َ
»ا

گوشت است.« »شیر یکی از دو 

گوشت را هم دارد. که شیر فواید و منافع  به ظاهر مقصود حضرت آن است 
در روایت دیگری درباره ی انواع خواص شیر چنین آمده است:

َعِن  َحّرَ 
ْ
ال َتمَسح  ها  َفِاّنَ ِبالَالباِن  ُم 

ُ
یک

َ
َعل  - ؟ص؟   - اهلل   

ُ
َرُسول  

َ
»قال

َتزیُد  َو  َهر 
َ

الّظ َتُشّدُ  َو  الجبیِن،  َعِن  الَعَرَق  الِاصَبٌع  َیمَسُح  َکما  الَقلِب 
النسیاَن. َتذَهٌب  َو  الَبَصَر  َتُجلو  َو  هَن 

َ
الّذ ُتزکِی  َو  الَعقِل  فی 

شیر  یرا  ز شیر،  انواع  نوشیدن  به  باد  ا  مسمش بر  فرمود:   - ؟ص؟   - خدا  پیغمبر 

پاک  را  پیشانی  عرق  دست  انگشتان  که  گونه  آن  می زداید  درون  از  را  گرما 

بینایی  بر  می کند،  یاد  ز را  عقل  می سازد،  نیرومند  را  انسان  پشت  می کند، 
 می برد.«)2(  را از بی�ن چشم می افزاید، ذهن را تیز و پاکیزه می سازد و فرامویسمش

ش���اید این حدیث به آثار خوردن ش���یر به طور مداوم اش���اره دارد: یعنی هر 
او  بینایی  قرار دهد  برنامه ی غذایی خود  به طور مدام در  را  کس نوشیدن شیر 

کمتر و ذهن او پاک تر و تیزتر خواهد شد. تقویت، فراموشی اش 

1. غررالحکم، ج 1، ص 62، ج 1649؛ مستدرک الوسایل، ج 16، ص 374. 
2. طُب النبی، ص 25 به نقل از مستدرک الوسایل، ج 16، ص 374.
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گوناگون حیاتی است. شاید به  که اشاره شد، شیر سرشار از مواد  همان طور 
که سلمان فارسی از پیامبر خدا - ؟ص؟  یژگیها و امثال آن است  سبب همین و

- چنین نقل می کند:
َبُن.«)1(

َّ
لل

َ
ا الأشِرَبِة  ُد  َسّیَ اهلِل - ؟ص؟ -   

ُ
َرُسول  

َ
»قال

است.« »شیر سرور نوشیدن�ی

نقل شده است: از پیامبر خدِا - ؟ص؟ -  در روایتی دیگر 
َبُن.«)2(

َّ
الل  

َ
ِإلّا ٰراِب 

َ
الّش َو  ٰعاِم  الّطَ َن 

ٰ
َمکا ُیْجِزیُء  یَس 

َ
»ل

که می تواند جای آب و غذا را بگیرد ا شیر است  »ت�ن

ات دهد(.« گرسنگی نمج )انسان را از تشنگی و 

رنگ چشم نواز و زیبای شیر
لباس،  لوازم خانه،  قبیل مسکن،  از  زندگی  ابزار  به  نیاز  بقای خود  برای  انسان 
وسایل نقلیه، خوردنی ها و نوشیدنی ها و ... دارد. نیاز به این ابزار متفاوت است 
کوشیده است  گروهی از آن ها نیاز ضروری و همیشگی دارد. انسان همواره  و به 
کیفیت فراهم آورد. یکی از مهم ترین نکته هایی  تا این ابزار را با بهترین قالب و 
یبا س���اختن  ز اس���ت،  بوده  انس���ان در خدمت آن  ک���ه همواره دانش و صنعت 
ابزار  این  رنگ  ب���ه  یبایی  ز این  از  قابل مالحظه ای  اس���ت. بخش  زندگی  ابزار 
اهمیت  بسیار  داشتنی  و دوست  یبا، چش���م نواز  ز رنگی  آوردن  فراهم  برمی گردد، 

کم نیست.  دارد و هزینه ی آن هم 
یبا، چشم نواز و دوست داشتنی آفریده است،  خدای متعال شیر را با رنگی ز

کنزالفوائد.  1. مستدرک الوسایل، ج 16، ص 373، ح 3، به نقل از 
2. مستدرک الوسایل، ج 16، ص 373، به نقل از طب النبی، ص 25.
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آن لذت می برد.  تماشای  از  بپردازد  باره  این  در  که هیچ هزینه ای  و بشر بی آن 
یبایند اما پس از مدتی چش���م انسان از آن ها زده و خسته  بعضی از رنگ ها ز
یبا است.  ز و شکوفه ها همواره  گل ها  رنگ درختان،  مانند  برخی  اما  می ش���ود، 
که انسان از دیدن آن خسته نمی شود  رنگ شیر در زمره ی رنگ هایی قرار دارد 
پدید  آن،  نوشیدن  به  بیش تری  ش���وق  و  بخشیده  آس���ایش  و  آرامش  آدمی  به 
رسول  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  کم تر  مهم  بسیار  نکته ی  این  متاسفانه  می آورد. 
به  و غیربهشتی  بهش���تی  یبای  ز بیان رنگ های  مناس���بت  به  خدا - ؟ص؟ - 
که رنگ های  کرده اس���ت. آن حضرت در پی آن بوده اس���ت  این نکته اش���اره 
که از بهشت  بهشتی را در حد امکان نمایان سازد، صد البته تفهیم آن برای ما 
از بهترین راه های  بی خبریم و آن جهان را ندیده ایم بس���ی دش���وار است. یکی 
باید میان آن ها سنخیت  به یکدیگر  اس���ت. در تشبیه دو چیز  تبیین آن تشبیه 
تشبیه  به شیر  را  بهشتی  یبایی رنگ های سفید  ز باشد. رسول خدا  مناسبت  و 
یبا ترین  ز یا  یباترین  ز از  نیز  ایشان رنگ شیر  نگاه  از  که  معلوم می شود  می کند. 
می کند.  تشبیه  آن  به  را  بهش���تی  رنگ های  آن حضرت  که  اس���ت  رنگ سفید 
 ... ْوَثُر؟ 

َ
ک

ْ
ال ُه���َو  که »ٰما  اس���ت  ایش���ان درباره ی »کوثر« نقل ش���ده  از  روایتی  در 

از آن  ...« علی - ؟ع؟ -  َبِن 
َّ
الل ِمَن   

ً
َبٰیاضا َش���ُد 

َ
أ ٰماُؤُه  َعْرِش اهلِل  َتْحَت  َیْجرٖی  َنْه���ٌر 

یر  ز از  که  نهری است  کوثر  فرمود:  پاسخ  در  »کوثر« چیست؟  پرسیدند  حضرت 
عرش الهی جاری می گردد رنگ آبش از شیر سفیدتر است.«)1(

که  از آب دارد  را رس���ول خ���دا - ؟ص؟ - درباره ی دو خلی���ج  تعبیر  همین 
نهرهای بهشتی  نیز درباره ی  و  اس���ت.)2(  ارزانی داشته  ایش���ان  به  خدای متعال 
 
ً
َنْهرا الَجّنِة  فِی  یُْت 

َ
َرا بی  ْسری 

ُ
ا آن حضرت می فرماید: »لّما  دارد،  مش���ابه  تعبیری 

1. بحاراالنوار، ج 18، ص 18.
2. بحاراالنوار، ج 8، ص 29
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َبِن.
َّ
الل ِمَن  ْبَیَض 

َ
ا

امام  و   »)1(  ... ب���ود  از ش���یر س���فیدتر  که  را دیدم  نهری  رفتم  به معراج  چ���ون 
فی  موس���ی بن جعفر - ؟ع؟ - درباره ی معنای »رجب« می فرمای���د: »الصدوق 
الَجّنه ی  فِی  َنْه���ٌر  َجُب  الّرَ ق���ال:   - ؟ع؟   - الحسن  أبی  ع���ن  باسناده،  الاعامال  ث���واب 
که از شیر سفیدتر است  رجب نام نهری است در بهشت  َبِن. 

َّ
الل ِمَن   

ً
َبیاضا َشّدُ 

َ
ا

ُد 
َ

ّش
َ
ا الَاْسَوُد  الَحَجُر  آن حضرت می فرماید: »كاَن  درباره ی »حجر األس���ود«   »)2(...

َبِن. در آغاز رنگش سفید بود و سفیدتر از شیر )3(و نیز درباره ی آب 
َّ
 ِمَن الل

ً
َبیاضا

َبِن«
َّ
الل ِمَن  ْبَیَض 

َ
ا َزْمَزُم  کار برده است: »كانَْت  زمزم)4( همین تعبیر را به 

1. بحاراالنوار، ج 8، ص 138.

2. بحاراالنوار، ج 8، ص 175.

3. بحاراالنوار ج 99 ص 231.
4. بحاراالنوار، ج 99 ص 242.



60  |   غذایبهشتی

شیر نوشیدنی تقویت کننده
که هم انساِن تشنه را سیراب و  که شیر مایعی اس���ت  پیش از این اش���اره شد 
به عنوان غذایی  روایات شیر  از  گروهی  اما در  را سیر می کند.  گرسنه  انسان  هم 

تقویت کننده معرفی شده است.
و  را مستحکم  که استخوانها  اس���ت  نوشیدنی ای  روایات، ش���یر  این  بر طبق 
ابوالحسن اصفهانی  از تن آدمی می زداید.  را  نیرومند می س���ازد و ضعف  را  بدن 
کرد من احساس  ید نزد امام صادق؟ع؟ بودم؛ مردی به آن حضرت عرض  می گو

کنم؟[ حضرت در پاسخ فرمود: ضعف می کنم؟ ]چه 
 

َ
؟ع؟ - َفقال  - َعْبِداهلِل  بی 

َ
ا ِعّنَد  : َکنُت 

َ
الَحَسِن الاصَفهانِّیُ قال ابِی  »َعن 

َقلبی  أو  َبَدنی  فی  عَف  الّضَ أِجُد  إنی  ِفداَک  ُجِعلُت  سَمُع: 
َ
ا أَنا  َو  َرُجَل  ُه 

َ
ل

الَعَظَم. یشّدُ  َو  حَم 
َّ
الل ُینِبت  ُه  َفأّنَ َبِن 

َّ
ِبالل یَک 

َ
َعل  :

َ
َفقال

را  استخواهنا  و  می افزاید  را  بدن  گوشت  شیر  یرا  ز شیر؛  نوشیدن  به  باد  تو  بر 
حمکم می سازد.«)1(

بر طبق روایتی دیگر، امام صادق؟ع؟ در این باره چنین فرمود:

کافی، ج 6، ص 336؛ بحاراالنوار، ج 63، ص 101؛ المحاسن، ج 2، ص 99؛ الوافی، ج 19، ص 348.  .1
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ُمحمد  بِن  َجعَفِر  َعن  الَقصیِر،  َعبدالمجیٍد  بن  َعبِدالّرحیِم  »َعن 
َفلیأکل  َبَدِنِه  أو  َقلِبِه  فی  َضُعّف  صاَبُه 

َ
ا َمن   - ؟ع؟   - الصادق 

ُیَقوی  َو  ٍة 
َ
غاِئل َو  داٍء  ُكّلَ  وصاِلِه 

َ
ا ِمن  ُیخِرُج  فباّنه  ِباللبن  الضأن  حَم 

َ
ل

َمتَنُه. َیُشّدُ  َو  ِجسَمُه 
شیر  با  را  میش  گوشت  باید  یافته  راه  قلبش)1(  یا  بدن  به  ضعف  که  کیس 

جسمش  و  بربندد  رخت  جوارحش  و  اعضا  از  مرض  و  مشکل  تا  ورد  بن
گردد و استخواهنای شانه اش حمکم شود.«)2( تقویت 

بر پایه ی روایت دیگری پیامبر خدا - ؟ص؟ - فرمود:
؟ص؟ - أشَتکی   اهلِل - 

ُ
 َرُسول

َ
:  قال

َ
؟ع؟ - قال بی طاِلٍب - 

َ
ا َعِلّیِ بن  »َعن 

َرّبِه تعالی. َفأوحی اهلُل َتعالی  َبَدِنِه الی   فی 
ً
نِبّیُ مَن الَانبیاِء َقبلِی َضعفا

فیهما. الُقَوَة  َجَعلُت  َفأنّی  ُهما[ 
ُ
]َفُکل َبَن 

ّ
الل َو  حَم 

ّ
الل أطِبِخ  ن 

َ
ا یِه 

َ
ِال

کرد. خدا به او  یکی از انبیاء اهلی از ضعف جسم خود به خداوند شکایت 

دو  آن  در  را  نیرو  و  قوت  چون  ورد  بن و  بپزد  را  گوشت  و  شیر  که  کرد  وحی 

قرار داده ام.«

در روایتی دیگر پیامبر خدا - ؟ص؟ - فرمود:
گوشت بدن می افزایند، استخوانها را مستحکم می سازند و  »گوشت و شیر بر 

گوش و چشم را افزون می کنند.« قوت 
بر پایه ی روایتی دیگر پیامبر خدا - ؟ص؟ - فرمود:

کرد و  از آنکه یک���ی از پیامبران از ضعف تن خود به خدا ش���کایت  »پ���س 
کرد، قدرت به  گوشت و شیر بخور و او به فرمان خدا عمل  خداوند به او فرمود 

جسم او بازگشت.«

1. احتمال دارد مقصود از قلب، داخل بدن باشد نه قلب به معنای معروف.
2. بحاراالنوار، ج 63، ص 101.
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َیْنُبتاِن  َب���ُن 
َّ
الل َو  ْحُم 

َّ
اس���ت: »الل از رس���ول خدا - ؟ص؟ - نقل ش���ده  نیز  و 

یاند و استخوان ها  گوشت می رو گوشت و شیر، در بدن  الِعظاَم«  َیُشّداِن  َو  ْحَم 
َّ
الل

را مستحکم می سازد. )1(«
کرده است:  و محمد بن مسلم از امام صادق - ؟ع؟ - از امیر المؤمنین نقل 

گوشت بخورد.)2(« »اگر )بدن( مسلمان ضعیف شد شیر با 
امام  از  می کند.  تقویت  را  نیروی جنسی  که شیر  استفاده می شود  روایات  از 

کاظم - ؟ع؟ - نقل شده است: 
که  »کس���ی  َعَسُل.« 

ْ
ل َو  َحلیُب 

ْ
ال َبُن 

َّ
الل ُه 

َ
ل َیْنَفُع  ُه  فإّنَ الَظْه���ِر  ماُء  ْیِه 

َ
َعل َر  َتَغّیَ »َم���ْن 

نیروی جنسی او ضعیف شده است، شیر تازه و عسل برایش سودمند است.)3(«
از نقل آن ها  ک���ه  روایاتی  آوردیم و  که پیش���تر  روایاتی  روای���ات و در  ای���ن  در 

صرف نظر شد، تعبیرهایی مختلف درباره ی تقویت بدن با شیر آمده است: 
نظر  به  اس���ت.  رفته  کار  به  واژه ی »ضعف«  تنه���ا  روایات  این  از  برخ���ی  در 
تقویت  نوش���یدن شیر  با  که  باش���د  بدن  کلمه، ضعف  این  از  مقصود  می رس���د 

می گردد. 
که به ظاهر مراد  کار رفته است  در بعضی از این روایات عنوان »جسم« به 
او دچار ضعف شده  بدن و جسم  کس  که هر  اس���ت  آن  کاظم - ؟ع؟ -  امام 

کند.  است می تواند با شیر آن را تقویت 
و  اس���ت  آمده  نیرومندی  معنای  به  »القوة«  واژه ی  روایات  این  از  گروهی  در 

که شیر بدن را نیرومند و قوی می سازد.  مقصود آن است 
گوشت دانسته شده است.  در برخی از این روایات شیر نوعی 

1. بحاراالنوار، ج 66، ص 75.
2. محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن للقاسم بن یحیی، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبی 
َبِن.« کافی، ج 6، ص 316، بحاراالنوار ج 66 ص 69.

َّ
ُکِل اللحَم ِبالل َیأ

ْ
عبداهلل - ؟ع؟ - قال: قال امیرالمومنین - ؟ع؟: »إذا َضُعَف الُمْسِلُم َفل

کافی، ج 6، ص 337.  .3
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ی���ت می کند،  تقو را  انس���ان  دارد  که  دیگ���ری  و خواص  پروتئی���ن  با  گوش���ت 
گوش���ت را  آثار  نیز می تواند همان  که ش���یر  این روایت به این نکته اش���اره دارد 
َبْیَن  َجَمْع���َت  )رس���ول اهلل(  فقال  باش���د. »...  داش���ته  بدن  تقویت  در خصوص 
که  اس���ت  ش���ده  نقل  امیر المؤمنین - ؟ع؟ -  از  دیگری  روای���ت  در  ْحَمْی���ِن.« 

َّ
الل

)1( گوشت است.«  ْحَمْیِن« شیر یکی از دو 
َّ
الل َحَد 

َ
ا َبُن 

َّ
لل

َ
»ا

شیر در شب و روز عروسی
روز پس  تا چند  مردم  از  گروهی  رسم،  بر طبق  آن  فردای  و  عروس���ی  در شب 
و  ب���رای عروس  را  بهترین غذاها  دیگ���ر  به عبارت  و  آن غذاه���ای خ���اص  از 
ش���ب  در  رس���ول خدا - ؟ص؟-  روایات  از  گروهی  پایه ی  بر  می برند.  دام���اد 
و روی عن رسول اهلل  بردند.  شیر  دو  آن  برای   - علی - ؟امهع؟  و  فاطمه  عروسی 
إْشِربی  هذا فداک   :

َ
َفق���ال َبٍن 

َ
ل ِمْن  ِبَقَدٍح  ُعْدِسها  ���َة 

َ
ْیل

َ
ل َعلی فاطمة  َدَخ���َل   - - ؟ص؟ 

إبن عّمک.« ی: إشرب فداک 
ّ
لعل ثّم قال  أبوک، 

با فاطمه  ازدواج علی  که رس���ول خدا - ؟ص؟ - در شب  کرده اند  »روایت 
از  فاطمه  فرمود: ای  و  آورد  برایشان  از ش���یر  و ظرفی  فاطمه - ؟مهع؟ - رفت  نزد 
پسر  بنوش،  ش���یر  این  از  فرمود:  به علی  و  باد.  فدایت  پدرت  بنوش،  ش���یر  این 

عمویت فدایت باد.)2(«
برای علی و  و  آم���د  نزد فاطمه  روایات فردای آن ش���ب  از  گروه���ی  ب���ر طبق 
فاطمه ظرفی شیر آورد و فرمود فاطمه، پدرت فدایت باد از این شیر بنوش و به 

علی فرمود: پسر عمویت فدایت باد از این شیر بنوش. )3(«

1. بحاراالنوار، ج 66، ص 75. مستدرک الوسایل، ج .
2. بحاراالنوار، ج 43 ص 138

3. بحاراالنوار، ج 3، ص 142، 117 و 355
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شیر برای زنان باردار
و  دارند  تقویت کننده  غ���ذای  به  نیاز  فرزندانش���ان  تغذیه ی  دلیل  به  باردار  زنان 
تقویت کننده  و دارای فواید  نوش���یدنی  و  گذش���ت ش���یر، خوردنی  که  همان طور 
متعدد و متنوع اس���ت. از این رو می تواند غذایی سالم، سودمند و مقوی برای 
مادر  برای  که  فوائدی  بر  افزون  دلیل خوردن شیر  به همین  باشد.  فرزند  و  مادر 
باردار داشته باشد.  آثار بس���یار مثبت و س���ازنده ای در فرزند زن  دارد، می تواند 
رسول اهلل:  اس���ت: »قال  نقل شده  رس���ول خدا - ؟ص؟ - چنین  از  روایتی  در 
باردارتان  زنان  به  ِی.  ِ

الَصبّ َعْق���ِل  فی  َتذیُد  ها  َفِاّنَ الَالب���اَن  الَحواِمَل  ْم 
ُ

ِنساَئک إسُق���وا 
یرا نوشیدن شیر سبب افزایش عقل جنین می گردد.«)1( شیر بنوشانید ز

1. بحاراالنوار، ج 62، ص 294.
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شیر غذا و نوشیدنی مناسب برای زائران امام حسین - ؟ع؟-
آن  اس���ت.  امام حس���ین - ؟ع؟ -  یارت  ز مس���تحب  اعمال  مهم ترین  از  یکی 
ایمان،  اس���وه ی  رس���ول خدا،  نواده ی  فاطمه،  و  امیرالمؤمنین  فرزن���د  حضرت، 
پاداش  در  فراوانی  و  متنوع  متعدد،  روایات  اس���ت.  فداکاری  و  کرامت  آزادگی، 
مراس���م  پاداری  بر  یا در  و  کرده  یارت  ز را  که آن حضرت  کس���انی  برای  خاص 
کنند، وارد شده است. به خاطر احترام  عزاداری آن حضرت بکوشند و شرکت 
روایات  این  به  کردن  نیز به خاطر عمل  و  ایش���ان  و اهل بیت  به رس���ول خدا 
اربعین سال  در  داش���ته است.  فراوانی  زائران  امام حس���ین - ؟ع؟ -  دیرباز  از 
یارت  ز را  ایش���ان  نفر مرقد مطهر  بیس���ت میلیون  از  1392 هجری قمری بیش 

یارتش شتافتند.  ز به  پیاده  راه های دور  از  یادی  ز زائران بسیار  کردند 
از  برخی  گرفته ش���ود در  روایات  از  باید  ک���ه  آدابی دارد  ی���ارت آن حضرت  ز
از موضوعات نهی شده است و در روایتی توصیه  پاره ای  از  روایات به ش���دت 

کنند.  شده است زوار امام حسین - ؟ع؟ - از شیر استفاده 
ید: امام صادق - ؟ع؟ - به من فرمود:  مردی از اهل رقة می گو

یارت مرقد امام حسین - ؟ع؟ - می روید؟ »آیا به ز
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کردم: آری. عرض 
فرمود: آیا با خود سفره ها برداشته و می برید؟ 

کردم: بلی. عرض 
یارت قبرهای پدران و مادرانتان بروید چنین نمی کنید.  فرمود: اگر به ز

کردم: پس چه غذایی بخوریم. عرض 
فرمود: نان و شیر.)1(«

که به آسانی آماده و خورده می شود. زائران  گوارا  ش���یر غذایی است ساده و 
که مشکالت سفر و پیاده روی آن ها  یژه زائران پیاده،  امام حسین - ؟ع؟ - به و
کرده با نوشیدن ظرفی شیر، خستگی از جسم و جانشان زدوده شده  را خسته 
رو توصیه می گردد به خّیرانی  این  از  بر جانشان می نشیند.  آرامش و آسایش  و 
کمک می شتابند و خوردنی و نوشیدنی برای  که در مسیر زائران آن حضرت به 

کنند.  آنان فراهم می آورند، بهتر است با شیر از آنان پذیرایی 
روایات دیگری  انجام می گردد. در  کمی  کار در مقیاس  ای���ن  در حال حاضر 
ام���ام ص���ادق- ؟ع؟ - می فرماید: زائران امام حس���ین - ؟ع؟ - غذای پاکیزه و 
که در آن ها آمده است شیر غذای  طیب بخورند. وقتی این مطلب را با روایاتی 
که زوار امام حسین از شیر  کنار هم بگذاریم مضمون حدیث سابق  پاکیزه است 

کنند، روشن تر تایید می گردد.)2( استفاده 

شیرهای بهشتی
از  روایات به شیرهای بهشتی اشاره شده است و به چشمه هایی  از  گروهی  در 

 یحضره الفقیه، ج 2، ص 281. کامل الزایارات، ص 422، من ال  .1
محمد بن حسن بن أحمد، و غیره، عن سعد بن عبداهلل، عن موسی بن عمر، عن صالح بن الّسندی الجمال، عن رجل عن أهل 
ُت: 

ْ
؟ ُقل

ً
ِخذوَن ِلذاِلَک َسَفرا َفَتّتَ

َ
ُت: َنَعْم. قال: ا

ْ
بی َعْبِداهلِل - ؟ع؟ - ُقل

َ
الرقه ی قال له ابوالمضا. قال: قال لی أبو عبداهلل - ؟ع؟ - َتأتون َقْبَر ا

َبُن.«
َّ
: الُخْبُز و الل

َ
؟ قال

ُ
 َشْیٍئ َناُکل ّیَ

َ
ُت: ا

ْ
ْم َتْفعلوا ذالَک. قال: َفُقل

َ
هاِتکم ل ّمَ

ُ
َتْیتُکم ُقبوَر آباِئکم و ا

َ
ْوا

َ
: اّما ل

َ
َنَعْم. َفقال

 یحضره الفقیه، ج 2، ص 281 2. من ال
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کوفه جریان می یابد. که از مسجد  شیر 
ما نمی دانیم شیرهای بهشتی چگونه است، چه طعم و مزه ای دارد و از چند 
گاهی نداریم. لیکن از این  و چون چشمه های جاری شیر در قصرهای بهشتی آ
روایتها در مجموع اهمیت شیر استفاده می شود؛ چه اینکه این احادیث در واقع 
که ش���یر از نوشیدنیهای بهشت اس���ت. به هر حال شیرهای  نش���انگر آن است 
نباید  وگرنه  دنیوی خواهد داشت  ش���یرهای  با  اندک شباهتی  بهشتی دست کم 

نام شیر به آن اطالق می شد.)1(

1. الغارات، ج 2، ص 285؛ فرحة الغری، ص 106؛ المسایل العکبری، ص 103، به نقل از نوراالنوار 2. 
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گاو شیر 
گاو، گوسفند و شتر مفید است  بی شک شیر تمام حیوانات حالل گوشت از قبیل 
و هر یک به نوبه ی خود سودمندیهایی دارند. اما در روایات رسیده از معصومان 
یژه اش ممتاز معرفی ش���ده است. و و منافع  فواید  به لحاظ  گاو  - ؟مهع؟ - ش���یر 
در روایات متعددی امامان معصوم - ؟مهع؟ - مسلمانان را به استفاده بیشتر 
َبَقِر«؛ » بر 

ْ
ال ب���اِن 

ْ
ل
َ
ِبا ْم 

ُ
ْیک

َ
از قبیل »َعل کرده اند و تعبیرهایی  گاو تش���ویق  از ش���یر 

گاو« بارها در روایات تکرار شده است.«)1( شما باد به استفاده از شیر 
ألی  وَت 

َ
َشک  :

َ
قال ِه،  َجّدِ َعن  ابیِه،  َعن  الِبلاد،  ابِی  ابِن  ِابراهیِم  »َعن 

الَبَقِر؟  ألبناِن   لی: ما َیمنُعک ِمن ُشرِب 
َ

ُفقال َوَجدُتُه.  أبی جعفر ذربا 
َوَجدَتها؟  َکیَف   :

َ
فقال  ،

ً
ِمرارا َنَعم  َه: 

َ
ل َفُقلُت  ؟  قّطَ أشَرَبَتها  لی:   

َ
َفَقال

ی  ُتشّهِ َو  حُم 
َ

الّش الکلَیتیِن  تکسوا  َو  الِمعَدَة  َتدِبُغ  َوَجدُتها  َفُقلُت:  
حتی  َینُبغ  ِالی  نَت 

َ
ا َو  َنا 

َ
ا َخرَجُت 

َ
ل یاُمها 

َ
ا كانَت  و 

َ
ل لی:  َفقال  عاُم.  الّطَ

َنشِرُبها. أو  َنشرَبُه 
آن  کردم،  شکایت  معده  درد  از   - ؟ع؟   - باقر  امام  به  ید  می گو شخیص 

1. ر.ک: کافی، ج 6، ص 337؛ وافی، ج 19، ص 352؛ کنزالعمال، ج 10، ص 13. 
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؟ آن گاه حضرت فرمود: آیا تاکنون شیر  گاو منی نویسمش حضرت فرمود: چرا شیر 

  : آری بارها. پس حضرت فرمود: چگونه یاف�یت گف�یت گاو نوشیده ای؟ در پاسخ 

: به نظر من معده  گف�یت گاو را )چه نظری درباره ی آن داری(؟ در پاسخ  شیر 

  )زمینه ی سالم�یت می آورد  پدید  پیه  از    پوشیسمش کلیه ها  در  می کند،  دباغی  را 

ای به طعام می آفریند. آن حضرت  کلیه ها را فراهم می آورد( و در انسان اش�یت

ا به قریه ی  فرمود: ان شاءاهلل در زمان مناسب )زمان دوشیدن شیر( من و مسمش
)1(». یم تا شیر بنوش�ی َینُبع می رو

گذشته است  باقر - ؟ع؟ -  امام  از  س���خن  این  زمان صدور  از  صدها سال 
یاد ش���ده در حدیث توصیه  به ش���خص   نمی دانیم چرا آن حضرت 

ً
ما دقیقا و 

افزون  این حدیث  از    لیکن اجماالً بنوشد.  بیماری معده شیر  رفع  برای  کرده  اند 
و  مفید  یها  بیمار برخی  برای  گاو  ش���یر  که  استفاده می ش���ود  گاو،  ش���یر  ارزش  بر 

سودمند است.
گاو به عنوان شفا و دوا معرفی شده است. در روایات متعددی شیر 

گاو در میان  که ش���یر  به طور خالصه از مجموع روایات اس���تفاده می ش���ود 
دیگر شیرهای حیوانات ممتاز است و از سودمندیهای بیشتری برخوردار است.

َبَقَر َتْغُدو َبَخْیٍر َو َتروُح ِبَخْیٍر« 
ْ
ل
َ
رسول خدا - ؟ص؟ - بر طبق روایتی فرمود: »ا

می آید.«  پدی���د  آن خیر  از  ش���امگاهان  و  بام���دادان  اس���ت  مال خوبی  »گاو 
یس���د مقصود رسول خدا -  این حدیث می نو اّول - � - در شرح  مجلس���ی 
؟ص؟ - از »خیر« در این حدیث شیر است بر طبق تفسیر مجلسی اول از این 
که  گاو از آن جهت، به لحاظ اقتصادی ارزش دارد و مال خوبی است  حدیث 

شیر مورد نیاز انسان را در صبح و شب فراهم می آورد.)2(

کافی، ج 6، ص 336. 1. اصول 
2. روضه ی المتقین، ج 4 ص 252
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مایع شفابخش
که از معصومان - ؟مهع؟ - رسیده است، شیر زمینه ی  بر پایه ی روایات متعددی 
از امیر مؤمنان  ام���راض را فراهم م���ی آورد. در روایتی  از  بهبودی و ش���فای برخی 

کرده اند: علی؟ع؟ چنین نقل 
جرعه جرعه  داٍء.  ُكّلَ  ِمن  ِشفاٌء  َبِن 

َّ
الل َحُسّوَ  امیرالمؤمنین:   

َ
»قال

]فراهم  را    مر�ن هر  شفای  ]زمینه[  شیر(  نوشیدِن  )فراوان  شیر  نوشیدِن 
می آورد[.«)1(

که پیامبر خدا  در همین باره در حدیث دیگری از امام صادق؟ع؟ نقل شده 
- ؟ص؟ - چنین فرمودند: 

غنی 
َ
ا و 

َ
ل  - ؟ص؟   - بی  الّنَ  

َ
قال  :

َ
قال  - ؟مهع؟   - َعبداهلِل  بی 

َ
ا َعّنَ  رِوَی  »َو 

الَتلبینًة؟  َو ما  اهلِل   
َ

یا رسول َفقیَل  التلبینٌة،  الَموِت َشیٌء لأَغنِت  َعِن 
از  را  انسان  می توانست  چیزی  اگر   .

ً
َثلثا َرها  َکّرَ َو  َبِن، 

َّ
ِبالل  ، الَحُسّوُ  :

َ
قال

فرمود:  بار  پاسخ سه  در  تلبینه چیست؟  پرسیدند:  بود،  تلبینه  برهاند،  مرگ 

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 95، ح 1.
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نوشیدن شیر جرعه جرعه )فراوان و مداوم نوشیدن شیر(.«)1(

کلی ش���یر شفای دردها دانسته شده است. شاید  در این دو روایت به طور 
که اگر شیر به طور مستمر به عنوان غذا و نوشیدنی در برنامه ی  مقصود آن باشد 
برداشته  از میان  آدمی  یها در  بیمار از  زمینه ی بسیاری  گیرد  قرار  انس���ان  غذایی 
و مواد  یتامینها  و نرس���یدن  به دلیل  یها  بیمار از  گروهی  بروز  اینکه  می ش���ود؛ چه 
گونه  این  نتیجه  در  و  تأمین می کند  را  آنها  ش���یر  که  اس���ت  بدن  به  و...  معدنی 
که  استفاده می شود  روایاتی  از  احتمال  این  نطفه خفه می سازد.  در  را  یها  بیمار
استفاده  آنها  از  آنکه  گیرند؛ چه  قرار  روایات  از  دس���ته  این  مفس���ر  بتوانند  شاید 

که انسان باید بکوشد شیر را به طور مداوم بنوشد. می شود 
با  ش���یر مطابق  که چون  باش���د  آن  این دس���ت  از  روایاتی  از  ش���اید مقصود 
فطرت)2( ساخت و ساز بدن است، در حفظ و ایجاد هماهنگی و نظم اعضای 
از  پیشگیری  نیز  و  امراض  از  گروهی  در درمان  رو  این  از  اس���ت،  بدن س���ودمند 

یها بسیار مؤثر است. دسته ای دیگر از بیمار

گاو، شفای دردها شیر 
کلی سخن رفته بود. در روایات پیشین درباره ی شفا بودِن شیر به طور 

یژه سخن به میان آمده است. گاو به و اما در روایات متعددی از شفا بودن شیر 
در روایات جناب س���کونی به نقل از امام صادق ؟ع؟ و ایش���ان از امیر مؤمنان 

علی بن ابی طالب - ؟امهع؟ - در این باره چنین می خوانیم:
َدواٌء....«)3( ألباُنها  َو   ...  - ؟ع؟ -  َعِلّیٌ  

َ
»قال

1. بحاراالنوار، ج 66، ص 103، لبن البقر شفاء.
ها الِفطَرَة.« کافی، ج 6، ص 340. : إّنَ

َ
َبُن؟ ُفقال

َ
2. »َعِن الصادِق - ؟مهع؟ - ... َفُقلُت: ُجِعلُت ِفداَک ل

3. کافی، ج 6، ص 337. این حدیث مکرر در منابع مختلف حدیثی نقل شده است ر.ک: المحاسن، ج 2، ص 494؛ الوافی، ج 19، 
کنزالعمال،  ئمه، ص 129؛  المهمه، ج 2، ص 92؛ طب اال الفصول  الوسایل، ج 25، ص 113؛ بحاراالنوار، ج 63، ص 83؛  ص 351؛ 

ج 10، ص 13. 



72  |   غذایبهشتی

گاو دواست.« »عیل؟ع؟ فرمود: شیر 

گونه نقل شده است: و در روایت دیگری از آن حضرت این 
ِشفاٌء.«)1( الَبَقِر  َبُن 

َ
»ل

گاو شفاست.« »شیر 

بر طبق روایتی دیگر رسول خدا فرمود: 
فی  َو  َشفاٌء  ���ه 

َ
ل  

َ
ْنَزل

َ
ا َقْد  َو  ���ا 

ّ
إل داٍء  ِمْن  اهلُل   

َ
ْن���َزل

َ
ا ما  ؟ص؟ -:  »ق���ال رس���ول اهلل  - 

برای  که  آن  نفرس���تاده، مگر  فرو  »خدا هیچ دردی  داء.«  ُكّلِ  ِمْن  َشفاٌء  الَبَقِر  باِن 
ْ
ل
َ
ا

گاو درمان همه ی دردها است.«)2(  آن درمانی هم قرار داده است. در شیر 
که رسول  اس���ت  پیامبر خدا  یاران عظیم الش���ان  از  انصاری  جابربن عبداهلل 
که زنده خواهی ماند و فرزندم محمد بن  خدا - ؟ص؟ - به ایشان بشارت داد 
کرد. سالم مرا به او برسان. آن حضرت می فرماید:  علی باقر را مالقات خواهی 
بود  زمانی  این مالقات در  و  کیستی؟  فرمود:  کردم.  او سالم  بر  و  رفتم  نزد جابر 
گفتم محمد بن علی بن الحس���ین  کهولت س���ن نابینا ش���ده بود.  که به خاطر 
او نزدیک ش���دم. پس  گفت: پدرم و مادرم فدایت باد. نزدیکم بیا. به  هس���تم. 
گفت: رسول خدا  آن گاه  کشیدم.  کنار  را  پاهایم  افتاد.  پایم  بر  و  بوسید  را  دستم 
بر  برکت های خدا،  و  س���الم، رحمت  گفتم:  رسانید.  به شما سالم  - ؟ص؟ - 
گفت: روزی نزد رسول خدا  رسولش باد. پرسیدم: چگونه به من سالم رسانید. 
که  از فرزندانم  تا یکی  تو زنده می مانی  ب���ودم، حضرت فرمود: ای جابر،  ؟ص؟ 
کنی. خدای  اس���ت مالقات  الحسین  فرزند علی بن  و  نامیده می ش���ود  محمد 

1. این حدیث نیز در منابع مختلف حدیثی نقل شده است. کافی، ج 6، ص 237، الوافی، ج 19، ص 351؛ بحاراالنوار، ج 63، ص 
74، 77 و 89؛ کنزالعمال، ج 10، ص 13. 

کنزالعمال ج 10 ص 331. کافی، ج 6، ص 337، محاسن، ج 2، ص 334،   .2
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برسان.)1(«  او  به  مرا  س���الم  کرده است.  نورانیت عنایت  و  او حکمت  به  متعال 
را از جدش  او  گاه ش���نیده های  ارتباط خاصی داش���ت و  با جابر  باقر ؟ع؟  امام 
گفت )در  ید: جابر  رسول خدا - ؟ص؟ - نقل می کرد. امام باقر - ؟ع؟ - می گو

کنیم؟  محضر رسول خدا بودیم( پرسیدند: ای رسول خدا، آیا درمان 
یرا خدای متعال هیچ دردی فرو نفرستاده  کنید؛ ز حضرت فرمود: آری، درمان 
گاو،  مگر آن که برایش درمانی هم فرستاده است. بر شما باد )برای مداوا( به شیر 
یرا گاو از هر درختی می خورد. جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابربن عبداهلل، قال:  ز
َو َتعالی  َفِاّنَ اهلَل - َتباَرَک  َنَعْم، َتداُووا.   :

َ
نَتَداوی؟ َفقال

َ
ا ؟ص؟ -   اهلِل - 

َ
قیَل یا َرسول

»)2( الَشَجِر.  ُكّلِ  ِمْن  َتُرّدُ  ها  فإّنَ الَبَقِر  باِن 
ْ
ل
َ
ِبا ���ْم 

ُ
ْیک

َ
َعل َدواًء،  ُه 

َ
ل  

َ
ْنَزل

َ
ا ا 

ّ
إل داٌء  ینّزل  ْم 

َ
ل  -

َدواٌء«  َبَقِر 
ْ
ال ب���اُن 

ْ
ل
َ
کوتاه و پر معنای »ا که اش���اره ش���د دو جمله ی  همان طور 

آمده  روایات  َشفاٌء« در  الَبَقِر  َبُن 
َ
»ل یا  َش���فاٌء«  َبَقِر 

ْ
ال باُن 

ْ
ل
َ
»ا و  َدواٌء«  َبَقِر 

ْ
ال َبُن 

َ
»ل یا 

که  که تذکر آن برای خواننده هوشیار سودمند است، آن است  اس���ت. نکته ای 
اهمیت  نشان گر  که  نقل شده)3(  مکّرر  به طور  و  روایات مختلف  در  این مطلب 

آن است. 
ائمه - ؟مهع؟ - نقل  از  که  از اجزای مهم���ی  از روایات یکی  پایه ی برخی  ب���ر 

شده و »شافیه« نامیده شده است، شیر است.)4(

گاو دلیل شفابخش بودِن شیر 
گیاهان و آثار شگفت انگیز  گروه هایی از  در بسیاری از روایات به شفابخش بودن 

آنها اشاره شده است.
1. اعالم الهدایه، ج 7، ص 42.

2. قرب االسناد، ص 110، بحاراالنوار، ج 66، ص 99 و 12. 
کافی، ج 6، ص 337، محاسن، ج 2، ص 491 - 494، وافی، ج 19 ص 348 - 352 وسایل الشیعه، ج 17، ص 86، بحاراالنوار،   .3

ج 10 ص 110 و ج 11 ص 67 و ج 66 ص 68 و ص 99 - 101 و ص 77 و ج 62 ص 259 و 196 و 68 و 182.
4. الفصول المهمه، ج 3، ص 217.
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گیاهی بخش اصلی داروها را تشکیل می داده  کهن نیز درمانهای  از روزگاران 
گرایش قابل مالحظه ای به این مسئله شده است. و در روزگار ما نیز 

را  گاوها  و خوراک  که علوفه  و خّرم  بوته های سبز  و  برگهای سرسبز درختان 
تشکیل می دهد، سرچشمه ی درمان دردها و شفای بیماران است.

که از انواع این بوته ها و علفها می چرند و تغذیه می کنند و شیر  گاوها از آن رو 
درمانی  نوعی، خصوصیات  به  تکوین می یابد،  از هم���ان علوفه ها  واقع  در  آنها 
گیاهان را به شیر خود انتقال می دهند. در روایتی در این باره چنین آمده است:

ُه 
َ
ل َوضَع  الا  داَء  یضُع  م 

َ
ل َتعالی  اهلَل  ِاّنَ   - ؟ص؟   - اهلِل   

ُ
َرسول  

َ
»قال

 - خدا  پیامبر  َشَجٍر.  ُكّلِ  ِمن  َتِرّمُ  ها  َفأّنَ الَبَقِر  ِبالباِن  م 
ُ

یک
َ
َفَعل ِشفاًء 

؟ص؟ - فرمود: خداوند هیچ دردی را نیافرید مگر آنکه در مقابل آن دوایی 

گاو  یرا  گاو؛ ز ا باد به ]نوشیدن و هبره بردن از[ شیر  قرار داده است، پس بر مسمش
از هر درخت ]بوته ای[ می چرد.«)1(

در روایتی دیگر از پیامبر خدا - ؟ص؟ - چنین نقل شده است:
فأنی  الَبَقِر  باِن 

ْ
ِبأل َتداَووا   - ؟ص؟   - اهلل  َرُسوِل  َعن  مسعوٍد،  ابی  »َعن 

َشَجٍر.  ُكّلَ  ِمن  َتأُکُل  ها  َفِاّنَ شفاَء  فیِه  اهلُل  یجَعَل  أن  أرُجو 
امیدوارم  من  اینکه  چه  کنید؛  درمان  را  خود  هیای  بیمار گاو  شیرهای  با 

  درخ�یت هر  از  گاو  یرا  ز باشد؛  داده  قرار  را  ا  مسمش دردهای  شفای  آن  در  خداوند 
می خورد.«)2(

و  بزرگ  گاوداریهای  گاوداران و صاحبان  که  اس���تفاده می ش���ود  این نکته  از 
که بر چند و چون برنامه های آنها نظارت دارد باید در نوع  کوچک و نیز دولت 
گاو دقت بیشتری داشته باشند و در حد امکان در تنوع  علوفه ی انتخابی برای 

1. کنزالعمال، ج 10، ص 13.
پیامبر خدا - ؟ص؟ - نقل شده است. ر.ک: همان،  از  کنزالعمال  روایات متعددی در  این مضمون در  کنزالعمال، ج 10، ص 13،   .2

ص 14.
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کیفیت علوفه و خوراک دام بکوشند. و افزایش 
یرا مزه،  نظیر این مطلب درباره ی عسل به طور روشن تری به چشم می آید؛ ز
از آن چشیده  که زنبور  گیاهانی است  رنگ و طعم عسل مشابه طعم و مزه ی 

است. 
که در روایات  گاو -  کیفیت شفاء بخش بودن شیر  کمیت و  که  بعید نیست 
شیعه و سنی آمده است - در گرو چگونگی علوفه ای باشد که خوراک دام است؛ 
لذا در روایات متعددی از خوردن شیر حیوانات نجاست خوار نهی شده است.
است خوار  م حیوان نمج گوشت و شیر و تن »پیامبر خدا - ؟ص؟ - از خوردن 

 غذای پاک به او  ن که آن حیوان استبراء شود )مدیت مع�ی هنی فرمود تا زمانی 

است خوار  کنند.( حیوان نمج است خواری اش جلوگیری  بدهند و از ادامه ی نمج
که در مزبله ها عذره ی انسان را می خورد.«)1( حیوانی است 

که پیش���تر بدان  در همین جا مناس���ب به نظر می رس���د به مس���أله ای دیگر 
یانی نمی رساند، اما این مسأله در  کنیم: شیر پاکیزه است و ز اشارت رفت توجه 
تولید و فرآوری رعایت  پاکیزگی آن در همه ی مراحل  که  صورتی درس���ت است 
یر سوال خواهد رفت، و از شیر ناپاک و غیر  شود وگرنه طیب و پاکیزه بودِن آن ز

کسب منافع داشت. بهداشتی نمی توان انتظار درمان و 
که خواهد آمد می توان به  روایات���ی  آوردیم و  که پیش تر  ب���ا تامل در روایاتی 
که  یرا از این روایات استفاده می شود  گاو پی برد، ز ادله ی شفابخش بودن شیر 
و فوائد متنوع و متعدد است و سبب می شد بدن  گاو دارای سودمندی ها  شیر 
و  بدن سالم  بدیهی است  گردد.  تقویت  انسان  بنیه ی  و  استخوان ها  یژه  و به  و 

قوی در برابر بیماری ها استقامت می ورزد و خم به ابرو نمی آورد. 
 الَعذَرَة.«

ُ
ُکل  المزاِبل َفَتأ

ُ
ل ِ

ّ
ِة َو ألباِنها و َبیِضها َحّتی ُتسَتبَرَء َو الَجاللُة ِهَی الّتی ُتَجل

َ
حوِم الجالل

ُ
1. َعن َرسوِل اهلل - ؟ص؟ - َنهی َعن ل

نیز 247 و 246 و 250 ر.ک: مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 192 و سنن  بحاراالنوار، ج 62، 249، ح 5 و 7 و 8 و نیز ص 248 و 
ابن ماجه، ج 2، ص 1103.
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استحباب افطار با شیر
اندازه ای  ب���ه  م���اه رمضان، ماه عب���ادت و ماه خدا اس���ت، روزه در ماه رمضان 

که خدای متعال بر طبق روایت نقل شده فرموده است:  اهمیت دارد 
ْجزٰی ِبِه«)1( روزه برای من است و من پاداش آن را خواهم 

ُ
َنا أ

َ
ْوُم لٖی َو أ لّصَ

َ
»ا

روزه دار  پاداش آن خود من هستم.  که  اس���ت(  اندازه ای مهم  به  یا )روزه  داد 
و  بر خوردنی ها  لب  اجرای دستور خدایش  برای  مغرب  اذان  تا  اذان صبح  از 
این  از  می کند.  افطار  یاد خدا  با  مغرب  اذان  هنگام  به  و  می بندد  نوشیدنی ها 
با چه چیزی  او  که  آن است  دارد. پرسش  را  به خود  اهمیت خاص  افطار  رو 
با  افطار   - معصومین - ؟ع؟  از  رسیده  روایات  بر طبق  کند؟  افطار  است  بهتر 
آن ها شیر است. رسول خدا - ؟ص؟ -  از  که یکی  چند چیز مستحب است 
در اواخر ماه شعبان خطبه ی بسیار مهمی درباره فضیلت ماه رمضان خواندند 
که به روزه داران افطار می دهند  کسانی  که خدای متعال به  و به ثواب فراوان 
روزه داران  به  کسی نمی تواند  اگر  که  پرس���ش  این  به  کردند و در پاسخ  اش���اره 
نگردد؟  محروم  مه���م  پاداش  این  از  و چگون���ه  کند؟  بدهد چه  کامل���ی  افطار 
و  اس���ت  کریم  متعال  افطار دهد. خدای  روزه دار  به  از ش���یر  با ش���ربتی  فرمود: 

داد.)2(  او خواهد  به  کار  این  با  را  دادن  افطار  پاداش 
شود.  افطار  ش���یر  با  که  می دانست  مس���تحب   - علی - ؟ع؟  امیرالمومنین 
باقر -  امام  پدرش���ان  از  ایش���ان  و  امام صادق - ؟ع؟ -  از  ابراهیم  بن  غی���اث 
َبِن. همانا علی 

َّ
ی الل

َ
ْن ُیْفِطَر َعل

َ
 كاَن َیْسَتِحّبُ ا

ً
که »ِاّنَ َعلّیا کرده است  ؟ع؟ - نقل 

افطار شود.)3(« با شیر  که  - ؟ع؟ - مستحب می دانست 
1. القواعد و الفوائد، ج 2، ص 37.

َکریٌم ُیْعطی هذا الَثواَب ِلَمْن   اهلَل  . فقال: ِاّنَ
ً
ْن ُیْفِطَر صائما

َ
نا َیْقِدُر َعلی ا

ُّ
ُکل ْیَس 

َ
 اهلِل - ؟ص؟ - ل

َ
 یا َرسول

َ
کافی، ج 4، ص 67: َفقیل  .2

َبٍن ُیْفِطُر ِبها.« ر.ک به بحاراالنوار، ج 96، ص 317 و 342.
َ
 َعلی َمِذقٍة ِمْن ل

ّ
 َیْقِدُر ِاال ال

3. تهذیب ج 4، ص 199، جامع احادیث الشیعه ج 11، ص 468 احمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن یحیی، عن غیاث بن 
کرده است. ر.ک:  کتاب محاسن نقل  کتاب اقبال و برقی در  ابراهیم، عن جعفر، عن أبیه - ؟مهع؟ - این روایت را سید بن طاووس در 
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َو  ْیها 
َ
َعل ُیْفِط���ر  َشْرَبٌة   - ؟ص؟   - كان���ت رس���ول اهلل  قال  مال���ک،  أنس بن  »ع���ن 

 
ً
لبنا كانت  رّبما  و  واحدة  كانت  رّبما  و  َحر  لِلّسَ َشْرَبَة 

برای  که رسول خدا - ؟ص؟ - شربتی  کرده است  گزارش  مالک  بن  انس 
از یک شربت  س���حر  و  افطار  در  گاه  و  س���حری  برای  ش���ربتی  و  داش���ت  افطار 

استفاده می کرد و چه بسا این شربت شیر بود.)1(« 
پدید  نش���اط و وجد  با ش���یر در آن حضرت  روایت���ی دیگر »افطار  ب���ر طبق 

می آورد.)2(«
این مسأله به اندازه ای روشن بود که چون جعده همسر امام حسن مجتبی - 
یه در صدد مسموم کردن امام حسن - ؟ع؟ - برآمد  ؟ع؟ - با توطئه و فریب معاو
کرد.)3( که آن حضرت با آن افطار  سم را در ماه رمضان در داخل شیری ریخت 
که رسول خدا ؟ص؟ روزه داشت  کرده است  ابوسلمه مدنی از جدش نقل 
آن  آوردیم.  ایشان شیر و عسل  برای  افطار  بود. هنگام  ما  نزد  قبا  و در مس���جد 

حضرت آن را تناول فرمود ... )4(«
که  روایاتی  و  این حکم شرعی  به  فقهی خود  آثار  در  فقهای شیعه  از  برخی 
را )اس���تحباب  گونه ای این حکم ش���رعی  به  کرده و در واقع  اش���اره  کردیم  نقل 

افطار با شیر( آورده اند.)5(

جامع احادیث الشیعه ج 11 ص 468.
1. جامع احادیث الشیعه، ج 11، ص 469.

ْن 
َ
 ُیْعِجُبُه ا کاَن َعلّیٌ 2. جامع احادیث الشیعه، ج 11، ص 468. البرقی، عن بعض أصحابنا، عن ابن األحت األوزاعی، عن أبیه، قال: 

َبِن.«.
َّ
ی الل

َ
ُیْفِطَر َعل

3. بحاراالنوار، ج 44 ص 154.
4. مجموعه و رام، ج 1، ص 200.

5. مجمع الفائده و البرهان، ج 5، ص 348. 
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تأثیر شیر بر روان آدمی
برخی از غذاها و نوشیدنیها بر روان و اعصاب آدمی اثر مثبت می گذارد و مایه ی 
گروهی  تسکین اعصاب و زدون افسردگی و پدید آمدن آرامش است. بر پایه ی 
روایتی در  در  دارد.  انسان  روان  بر  مثبتی  تأثیر  و  اس���ت  گونه  این  روایات شیر  از 

این باره چنین می خوانیم:
ِمَن  الَعَرَق  الَاضایُع  َیُجلو  َکما  الَحزیَن  الَقلَب  و 

ُ
َیجل لبیَن  الّتَ »ِاّنَ 

الَجبین.«
شد  و غمناک، نشاط و صفا می بن افسرده  به دل  از شیر  استفاده مهیشگی 

که انگشتان آدمی عرق را از چهره ی او می زداید.«)1( گونه  آن 

نیز دربرگیرد و بدین س���ان  را  ابعاد روانی  از این دس���ت بعید نیس���ت  روایاتی 
که شیر در انسان پدید می آورد هم در جسم او و هم در جان وی  برکت و قوتی 

باشد. در روایتی از پیامبر اسالم - ؟ص؟ - چنین نقل شده است:
الایماِن.« ِمَن  َبِن 

َّ
الل ُشرُب   :  - ؟ص؟ - 

َ
»قال

نوشیدن شیر است.  به معنای همواره و جرعه جرعه  کرده است  گزارش  از »تلبینه«  کلینی  که  تفسیری  به  توجه  با  واژه ی »تلیین«   .1
احتمال دارد به معنای معجون مرکب از آرد، شیر و عسل نیز باشد. بحاراالنوار، ج 46، ص 160.
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»نوشیدن شیر از امیان است.«)1(

ب���ه همین مضمون نقل  نزدیک  از رس���ول خدا - ؟ص؟ -  روایت���ی دیگری 
شده است: 

الایماِن«  َمْحُض  َبِن 
َّ
الل »ُشرُب 

»نوشیدن شیر امیان حمض است.)2(«

که بیانگر ارتباط میان  مناسب است در اینجا به حدیث دیگری اشاره شود 
که پیامبر خدا - ؟ص؟  از این اشاره شد  مسائل معنوی و مادی است. پیش 
بن جعفر؟ع؟  امام موسی  از  روایتی  در  را دوس���ت می داش���ت.  ش���یر  نوشیدن   -

چنین نقل شده است:
بنوشد،  شیر   - خدا - ؟ص؟  پیامبر  به  و حمبت  خاطر عشق  به  که  »کیس 

واهد رسانید.«)3( یانی به او نن شیر ز

همین مضمون در روایتی دیگر نیز آمده است:
دوست  را  شیر  خدا  پیامبر  چون  خدایا!  ید:  بگو و  بنوشد  شیر  که  »کیس 

واهد رسانید.«)4( رری نن می داشت من آن را می نوشم، خوردن شیر به او صن

گروه  اس���ت.  اش���اره ش���ده  به دو نکته ی مهم  روایات  از  ای���ن دو دس���ته  در 
و  روان  و  ایمان، س���المت روح  که نوشیدن ش���یر در  نخست نش���انگر آن است 
که عشق به پیامبر  بالندگی جان اثر می گذارد و دس���ته ی  دوم نشانگر آن است 
یان  یانمند بودن شیر، این ز ز خدا، و خواندن دعا س���بب می ش���ود، در صورت 

1. مستدرک  الوسائل، ج 16، ص 373، حدیث 4 )باب اللبن(، و نیز بحاراالنوار، ج 66، ص 294.
2. بحاراالنوار، ج 62، ص 294

ه.« وسایل الشیعه، ج 17، ص 84. م َیُضّرُ
َ
بَن علی َشهَوِة رسول اهلل ل

َّ
 الل

َ
َکل

َ
: َمن ا

َ
حَمَد بِن ِاسحاِق َعن َعبٍد صاِلٍح. قال

َ
3. »َوَعن ا

ُه.« بحاراالنوار، ج 66، ص 102. م َیُضّرُ
َ
ُه علی َشهوِة َرسوِل اهلل ِایاُه ل

ُ
 إّنی آُکل : »اللُهّمَ

َ
َبَن، َفقال

َّ
 الل

َ
َکل

َ
4. »َعن َعبٍد صالٍح: َمن ا
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که امور معنوی در مسائل مادی  از بین برود و در واقع بیانگر این نکته باش���د 
اثرگذار است. این هر دو مطلب صحیح است و شرح افزون تر و فرصت فراخ تری 

که متناسب با این نوشته نیست. می طلبد 
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آداب نوشیدن شیر
ل و گوارا که به راحتی در گلوی آدمی فرو می رود و از نعمتهای  این مایع سفیدرنگ زال
بر پایه ی روایتی: الهی اس���ت، از دیدگاه روایات نوشیدن آن آدابی خاص دارد؛ 
َو  مُر  لّتَ

َ
ا األطَیباِن:  ذاِلَک   :

َ
قال  - ؟ص؟   - اهلِل   

َ
َرُسول   ِاّنَ الصادق:  »عن 

.
ً
دمَسا

ََ
ل ه ی 

َ
: ِاّن ل

َ
ضَمَض َو قال  َتَ

ً
َبنا

َ
ل ما َشِرَب 

ُّ
ُکل  اهلِل 

َ
 َرسول ، ِاّنَ َب�نُ

َّ
الل

غذای[  ]دو  شیر  و  خرما  می فرمود  پیامبر خدا ؟ص؟  فرمود:  امام صادق؟ع؟ 

از آن[  پیامبر - ؟ص؟ - شیر می نوشید ]پس  پاکیزه اند و چون  و  خوش مزه 
ِقرقره می کرد و می فرمود: شیر چربی دارد.«)1(

َبَن 
َّ
الل َشرَبُتم  بر طب���ق روایتی دیگر، حضرت امام صادق؟ع؟ می فرم���ود: »إذا 

کنید چون چربی  .« »هرگاه ش���یر می نوشید مضمضه 
ً
ها ذّسما

َ
ل فِاّنَ  َفَتَمضَمضوا 

دارد.«)2(
که پس از نوش���یدن ش���یر باید  احتم���ال دارد مقصود از مضمضه آن باش���د 
برود، چنان  بین  از  باقی مانده در دهان  تا چربیهای  را شس���ت  و دندانها  دهان 

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 103.
2. همان.
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کرده اند.«)1( که برخی از واژه شناسان زبان عربی »تمضمض« را این گونه معنا 
تا  را در دهان بچرخانید  که شیر  باش���د  این معنا  احتمال دارد تمضمض به 
ب���رای دهان و  که  گیرد چه این  یژه اطراف دندانه���ا[ را فرا  هم���ه ی دهان  ]ب���ه و

دندانها مفید است.

1. لسان العرب، ج 13، ص 129؛ فرهنگ جامع، ج 3 و 4، ص 1578. 
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دعا به هنگام نوشیدِن شیر
با »بسم اهلل  هر غذا  و خوردِن  نوش���یدنی  هر  نوشیدن  بی شک مستحب است 

گردد. این حکم درباره ی شیر نیز جریان دارد. الرحمن الرحیم« آغاز 
که پیامبر  حضرت امام علی بن موسی الرضا؟ع؟ از اجداد پاکش نقل می کند 

خدا - ؟ص؟ - هر وقت غذایی می خورد چنین دعا می کرد:
ِمنُه.«  

ً
َخیرا أرُزقنا  َو  نا 

َ
ل باِرک  للُهّمَ 

َ
»ا

کن و هبتر از آن را روزی ما فرما.« »خدایا! به ما برکت عنایت 

اما هرگاه شیر می نوشید چنین دعا می کرد:
ِمنُه.« أرُزقنا  َو  فیِه  نا 

َ
ل باِرک  للُهّمَ 

َ
»ا

گردان و از آن روزی ما فرما.«)1( »خدایا آن )شیر( را برای ما مبارک 

ش���یر می نوشید چنین  هرگاه  آن حضرت  که  اس���ت  آمده  در حدیث دیگری 
دعا می کرد:

ِمنُه.« َوِزدنا  نا 
َ
ل باِرک  للُهّمَ 

َ
»ا

کن.« کن و بیش از این از آن به ما عنایت  »خدایا! آن را برای ما مبارک 

1. الکافی، ج 6، ص 336؛ الوافی، ج 19، ص 347؛ بحاراالنوار، ج 63، ص 99. 
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که غذای دیگری میل می فرمود. چنین دعا می کرد: و هنگامی 
ُمنُه.«  

ً
َخیرا ِبِه  بِدلنا 

َ
ا َو  فیِه  نا 

َ
ل باِرک  للُهّمَ 

َ
»ا

گردان و هبتر از آن را نصیب ما فرما.«)1( »خدایا این غذا را مبارک 

دعاهای پیامبر خدا به هنگام نوشیدن شیر در مقایسه با دعای آن حضرت 
بر  برتری آن  گراِن آن و  در زمان خوردن دیگر غذاها نش���انگر اهمیت شیر و قدر 

بسیاری از غذاها است.

1. الکافی، ج 6، ص 336؛ الوافی، ج 19، ص 347؛ بحاراالنوار، ج 63، ص 100، احادیث شماره ی 15، 16 و 18. 
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عرضه ی شیر خالص و تازه
 
ً
سائغا  

ً
)لبنأ خالصا اس���ت  فرموده  اش���اره  قرآن  در  متعال  که خداوند  همان طور 

که منافع بسیار دارد و از نعمتهای الهی به  گوارا است  ِللشاربیَن(، شیر خالص و 
که تولید شیر به سمت صنعتی شدن می رود بییشتر  شمار می رود. در روزگار ما 
تولید کنندگان و  باید  رو  این  از  فرآوری شده استفاده می کنند،  از ش���یرهای  مردم 

کنند. عرضه کنندگان شیر بکوشند، شیر خالص و بهداشتی به مردم عرضه 
آمیختن  از  پیامبر خ���دا - ؟ص؟ -  امام ص���ادق؟ع؟،  از  نقل  به  روایت���ی  در 
را حرام دانس���ت. »َعن  با آب و عرضه ش���یر غیر خالص نهی فرمود و آن  ش���یر 
للَبیع.«  ِبالماء  َبُن 

َّ
الل َیشاب  أن  اهلِل   

ُ
َرُس���ول َنهی   - ؟ع؟   - عبداهلِل  ابی  عن  السکونِیّ 

کردن شیر با آب به هنگام فروش شیر نهی فرمود.«)1( »پیامبر خدا از مخلوط 
این مسأله در فقه شیعه مطرح است و از آن با عنوان »غش« یاد می شود. 
 به لحاظ حکم فقهی، طبق فتوای مراجع تقلید و فقیهان بزرگ شیعه از  اجماالً
که شیرهای عرضه شده به عنواِن شیر خالص و نیز شیر بهداشتی و پاکیزه،  آنجا 
عرضه می ش���ود، اگر شیر یاد شده خالص و یا بهداشتی نباشد، خرید و فروش 

 یحضره الفقیه، ج 3، ص 372. 1. کافی، ج 5، ص 160؛ من ال
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آن دارای اشکال است.)1(
در روایتی در این باره چنین می خوانیم:

القیَمِة  َیوَم  الَیهوِد  َمَع  َحِشَر  الُمسلمیَن   
َ

غّش َمن   - ؟ع؟   -  
َ

»َوقال

ِللُمسلمیَن. الّناِس  أَغّش  ُهم  لأّنَ
کند در روز  که ]در معاملة[ با مردم غش  پیامبر خدا - ؟ص؟ - فرمود: کیس 

یرا آنان بیشتر از مهه در معامله ی با  قیامت با هیودیان حمشور خواهد شد؛ ز
مسلمانان غش روا می دارند.«)2(

از  روایتی  یژه ای دانسته است. در  و فواید  را دارای  تازه  روایات شیر  از  برخی 
گونه نقل شده است: امام صادق؟ع؟ این 

ه دار شدن مفید است.«)3( »شیر تازه برای بچ

بُن 
َّ
الل ُه 

َ
ل َینَفُع  ُه  َفإّنَ الَظهر  ماُء  َر  َتَغّیَ »َمن  ؟ع؟:  كاظم-  امام  از  دیگر  روایتی  در 

توصیه  نمی شود  بچه دار  که  کسی  برای  عسل  و  تازه  شیر  الَعَسُل.«  َو  الَحلیُب 
شده است.)4(

1. کتاب المکاسب، مکاسب محرمه، شیخ انصاری، بخش غّش.
 یحضره الفقیه، ج 3، ص 273. 2. من ال

هِر.« قال المجلسی:... َو َتغّیر ماء الظهِر 
َ

یِه ماُء الّظ
َ
للبُن الحلیت بَمن تغیر َعل

َ
بوا َعبداهلِل: ا

َ
 ا

َ
: قال

َ
3. »َعن ِابراهیم الُجعفی، َعن ابیِه، قال

 َعَدّم انِعقاِد الولِدئة. بحاراالنوار، ج 63، ص 102. ِکنایه ی َعّنَ
4. کافی، ج 6، ص 337؛ الفصول المهمه، ج 2، ص 91.
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وظیفه ی حکومت اسالمی
در پایان این بخش مناسب به نظر می آید به وظیفه ی حکومت اسالمی درباره شیر 
به طور بسیار فشرده بپردازیم. با توجه به آن چه آوردیم شیر غذایی است داراِی 
سودمندی های فراوان و هرگاه به اندازه ی کافی در دسترس مردم قرار گیرد گامی در 
سمت و سوی تحقق امنّیت غذایی و افزایش سالمت نسل آینده برداشته شده 
که حکومت اسالمی مؤظف است همه قوانین، دستور العمل ها،  است. از آنجا 
عزل ها و نصب و تصمیم گیری هایش را بر طبق مصلحت، عدالت و احکام شرعی، 
که هرگونه تالش برای تأمین شیر و تسهیل دسترسی به آن از  گفت  بگیرد می توان 
سوی همه ی مردم مصلحت، تحقیق عدالت و نیز رعایت سفارشات معصومین 
که احکام ش���رعیه محسوب می شوند. پس، وظیفه ی  ؟مهع؟ در این رابطه اس���ت 
گاهی مردم از سودمندی های شیر  که اوالً: در جهت آ حکومت اسالمی آن است 
: از 

ً
و مناف���ع متعدد و متنوع آن دس���ت اندرکاران این حوزه را یاری رس���اند و ثانیا

که به طور  تولید کنندگان ش���یر و نیز صنایع شیر و همه ی دستگاه ها و تشکیالتی 
کند!)1( گذارند، حمایت مادی و معنوی  اثر  توزیع ش���یر  تولید و  مستقیم درباره ی 

1. رساله دکتری سید علی حسینی »تحلیلی بر نظریه های مربوط به احکام حکومتی« بخش دوم »مصلحت«





فصل سوم:
پنج آیه و چهل حدیث

منافع  و  ارزش غذایی  روایات متعدد،  از  اس���تفاده  با  در بخش نخس���ت بحث 
گزارش و س���امان دهی دقیق  اما  گرف���ت.  بررس���ی قرار  متنوع ش���یر مورد بحث و 
گس���ترده تر  پژوهش���ی  و  فراخ تر  اس���ت فرصتی  که درباره ی ش���یر رس���یده  روایاتی 

می طلبد و در این فشرده نمی گنجد.
در بخش دوم بحث، متن پنج آیه و چهل حدیث درباره ی شیر با ترجمه و 
گروهی از این احادیث در بخش نخست نیز اشاره  بدون توضیح آورده می شود، 

شده است.
ش���ما  تقدیم  دیگر،  روایات  انضمام  به  را  احادیث  بح���ث، همان  ادامه ی  در 

که مصداق این حدیث شریف باشد خواننده ی ارجمند می کنیم، امید 
َیوَم  اهلُل  َبَعَثُه  ِبها  َینَتِفعوَن   

ً
َحدیثا رَبعیَن 

َ
ا تی  ّمَ

ُ
ا َعلی  َحِفَظ  »َمن 

 )1(».
ً
عاِلَما َفقیَها  الِقیَمِة 

روز  را  او  متعال  خداوند  کند  من چهل حدیث حفظ  امت  برای  که  »کیس 

کرد.« قیامت دانشمند و فقیه حمشور خواهد 

انجام مس���ابقات، مطالعه و حفظ  برای  این چهل حدی���ث  آن که  بر  اف���زون 
احادیث نقل شده درباره شیر می تواند مفید باشد و جداگانه نیز به دست چاپ 

گردد. سپرده شود و مطالعه 

1. چهل حدیث امام خمینی، ص 2.
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شیر در آیات قرآن

آیه اول:
وَن(

ُ
ُکل

ْ
َتأ َوِمْنَها  َوَمَناِفُع  ِدْفٌء  ِفیَها  ْم 

ُ
ک

َ
ل َقَها 

َ
َخل ْنَعاَم 

َ
)َوالأ

سودهایی  و  گرمی  ]وسیله[  ا  مسمش براى  آهنا  در  آفرید  ا  مسمش براى  را  پایان  چار »و 
است و از آهنا می خورید«)1(

آیه ی دوم:

َفْرٍث  َبْیِن  ِمن  ُبُطوِنِه  فِي  ا  ّمَ ّمِ م 
ُ

ْسِقیک
ُ
ّن ِعْبَرًة 

َ
ل ْنَعاِم 

َ
الأ فِي  ْم 

ُ
ک

َ
ل )َوِإّنَ 

)2() اِرِبیَن 
َ

ِللّش َسآِئًغا  َخاِلًصا  َبًنا 
َّ
ل َوَدٍم 

که از شمکهایشان از میان خون  ا مایه ی عبریت است  پایان برای مسمش »در چار

گوارای آشامندگان است.« که    ا می نوشان�ی  شیری ناب به مسمش ن و سرگ�ی

1. سوره نحل )16( آیه 5.
2. سوره نحل )16( آیه 66.
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آیه ی سوم:
ِفیَها  ْم 

ُ
ک

َ
َول ُبُطوِنَها  فِي  ا  ّمَ ّمِ م 

ُ
سِقیک

ُ
ّن ِعْبَرًة 

َ
ل ْنَعاِم 

َ
أ

ْ
ال فِي  ْم 

ُ
ک

َ
ل )َوِإّنَ 

وَن()1(
ُ
ُکل

ْ
َتأ َوِمْنَها  َکِثیَرٌة  َمَناِفُع 

در شمکهای  ه  آنچ از  را  ا  مسمش که  مایة  عبریت هست  پایان  در چار ا  برای مسمش »و 

آن  از  و  است  فراوان  سودهای  ا  مسمش برای  آهنا  در  و    می نوشان�ی آهناست 

می خورید.«

آیه ی چهارم:
روَن()2(

ُ
َیشک َفلا 

َ
ا َمشاِرُب  َو  َمنافُع  فیها  ُهم 

َ
ل )َو 

شکر  آیا  پس  است،  نوشیدن�ی و  سودها  پایان  چار در  آنان  برای  »و 

منی گذارند؟«

تفسیر این آیات در این فشرده نمی گنجد. در اینجا تنها به برداشتهایی چند 
از آیات یاد شده بسنده می شود:

1. فرآیند تولید شیر برای آدمیان مایه ی عبرت است. خداوند متعال چگونه 
علوفه و آب را در درون بدن حیوان به شیر تبدیل می کند، موضوعی است قابل 
گاهی و حکمت است. که حاکی از وجود قدرتی در اوج آ تأمل و در خور تفکر 

پایان است. 2. شیر از منافع و سودهای مهم چار
اس���ت؛  آفریده  آدمیان  مناف���ع  س���وی  و  س���مت  در  را  پایان  3. خداون���د چار

پایان از نعمتهای بزرگ خدا برای انسان به حساب می آیند. چار
که آدمیان  گوناگون و متنوعی برای انسانها دارند  پایان فوائد و منافع  4. چار

نباید از آنها غفلت ورزند.

1. سوره مؤمنون )23( آیه 21.
2. سوره یس )36( آیه 73.
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که او را سیر و سیراب می سازد. 5. شیر از منافع مهم تغذیه انسان است 
6. خوراک حیوانات؛ یعنی آب و علوفه به شیر تبدیل می گردد.

7. شیر از منابع اقتصادی و درآمد انسانها است.
گلوگیر نیست. ل است و  گوارا، لذیذ و زال 8. شیر 

و  عنایتها  از  و شتر،  گوس���فند  گاو،  ش���یر  از  بهره برداری  زمینه  آوردن  فراهم   .9
نعمتها و الطاف الهی است و بندگان خدا باید شکر آن را بگذارند.

آیه ی پنجم:
ْنَهاٌر 

َ
َوأ آِسٍن  َغْیِر  اء  ّمَ ن  ّمِ ْنَهاٌر 

َ
أ ِفیَها  ُقوَن  ُمّتَ

ْ
ال ُوِعَد  ِتي 

َّ
ال ِة  َجّنَ

ْ
ال )َمَثُل 

َطْعُمُه( ْر  َیَتَغّیَ ْم 
َّ
ل َبٍن 

َّ
ل ِمن 

در  که[  است  باغی  ]چون  شده  داده  وعده  پرهیزگاران  به  که    هبش�یت »مثل 

از  هیایی  که ]رنگ و بو و طعمش[ برنگشته و جو از آبی  آن هنرهایی است 
که مزه اش دگرگون نشود«)1( شیرى 

1. 1. سوره محمد )47( آیه 15.
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شیر و فرآورده های آن در روایات

شیر سمبل هدایت. 1
ِمن  ِبَقَدَحْیِن،  ِبإیلیا؛  ِبِه  ْسِرَی 

ُ
ا لیلَة  تَِی 

ُ
ا  - ؟ص؟   - اهلل   

َ
َرسول »ِاّنَ 

الحمُدهلِل  جبرائیُل:   
َ

َفقال َبَن، 
َّ
الل َخَذ 

َ
ا ثّمَ  الیهما  َفَنَظَر  َبٍن، 

َ
ل َو  َخمٍر 

ُتَک. ّمَ
ُ
ا َغَوْت  الَخْمَر،  ذَت 

َ
أَخ و 

ََ
ل َو  ِللفطَرِة،  َهداَک  الّذی 

آهنا  از  یکی  آوردند،  قدح  دو  معراج  شب  در   - ؟ص؟   - خدا  رسول  برای 

آن  کرد.  نگاه  دو  هر  به   - ؟ص؟   - حضرت  آن  شراب.  دیگری  و  بود  شیر 

را  خدای  گفت:  جبرئیل  نوشید[،  آن  از  ]و  فرمود   انتخاب  را  شیر  ظرف  گاه 

انتخاب  را  شیر  ]و  کرد  هدایت  فطرت  سوی  و  مست  به  را  تو  که  سپاس 

تو  امت  می کردی  انتخاب  را  شراب  و  می شدی  دور  فطرت  از  اگر  و  کردی[ 
گمراه می شدند.«)1(

1. صحیح بخاری، ج 4، ص 11، حدیث 5576؛ بحاراالنوار، ج 66، ص 98. ر.ک: بحاراالنوار، ج 7، ص 38.
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سرور نوشیدنیها. 2
الأشِرَبِة  ُد  َسّیِ َو  َحدیٍث  فی   

َ
قال ُه  إّنَ  - ؟ص؟   - اهلل  َرسوِل  »َعن 

َبُن.«)1(
َّ
الل

است.« »پیامبر خدا - ؟ص؟ - فرمود: شیر سرور نوشیدن�ی

شیر و ایمان. 3
الایماِن.«)2( ِمَن  َبِن 

َّ
الل ُشرُب   :  - ؟ص؟ - 

َ
»قال

»پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: نوشیدن شیر از امیان است.«

منبع پروتئین. 4
حَمیِن.«)3(

َّ
الل أَحد  َبُن 

َّ
ألل  :

َ
قال أّنُه  أمیرالُمؤِمنیَن - ؟ع؟ -  »َعن 

گوشت است.« »امام عیل؟ع؟ فرمود: شیر یکی از دو 

خوردنی و نوشیدنی. 5
َبُن.«)4(

َّ
الل  

َ
إلّا الشراِب  َو  عاِم  الّطَ َمکاَن  ُیجِزیُء  یَس 

َ
ل  - ؟ص؟: 

َ
قال »َو 

»پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: هیچ چیزی جز شیر منی تواند جای هم  خوردنی و 

هم نوشیدنی را بگیرد.«

گون شیر. 6 گونا فوائد 
َکما  الَقلِب  َعِن  الَحّرَ  َتمَسُح  ها  َفإّنَ ِبالَالباِن،  م 

ُ
یک

َ
َعل  - ؟ص؟ -: 

َ
»قال

1. مستدرک  الوسائل، ج 16، ص 373، حدیث 3 )باب اللبن(
2. مستدرک  الوسائل، ج 16، ص 373، حدیث 4 )باب اللبن(

3. مستدرک  الوسائل، ج 16، ص 374، حدیث 6.
4. مستدرک  الوسائل، ج 16، ص 373، حدیث 4
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َو  الَعقِل،  فِی  َتزیُد  َو  هَر، 
َ

الّظ َتُشّدُ  َو  الَجبین،  َعِن  الَعَرَق  الِاصَبُع  َیمَسُح 
سیاَن.«)1(

َ
الّن َتذَهُب  َو  الَبَصَر،  و 

ُ
َتجل َو  هَن، 

َ
الّذ ُتَزّکی 

آن  می زداید  دل  از  را  گرما  یرا  ز شیر:  خوردن  باد  ا  مسمش بر  فرمود:  خدا  »پیامبر 

کمر را حمکم می کند، عقل را  که انگشتان عرق پیشانی را پاک می کند،  گونه 

افزایش می دهد، ذهن را تیز و هوشیار می سازد، بر قدرت بینایی می افزاید و 

 را می زداید.« فرامویسمش

 غذای پیامبران. 7
لُمرَسلیَن.«

َ
ا َطعاِم  ِمن  َبُن 

َّ
لل

َ
ا  :

َ
قال َعبِداهلِل - ؟ع؟ -  أبی  »َعن 

»امام صادق؟ع؟ فرمود: شیر طعام رسوالن اهلی است.«

 دعای پیامبر  - ؟ص؟  - هنگام نوشیدن شیر. 8
پیامبر اکرم  - ؟ص؟ - هرگاه شیر می نوشید چنین دعا می کرد:

ِمنُه.« َوِزدنا  نا 
َ
ل باِرک  للُهّمَ 

َ
»ا

کن.« کن و بیش از این از آن به ما عنایت  »خدایا! آن را برای ما مبارک 

که غذای دیگری میل می فرمود. چنین دعا می کرد: و هنگامی 
ُمنُه.«  

ً
َخیرا ِبِه  بِدلنا 

َ
ا َو  فیِه  نا 

َ
ل باِرک  للُهّمَ 

َ
»ا

گردان و هبتر از آن را نصیب ما فرما.«)2( »خدایا این غذا را مبارک 

دعاهای پیامبر خدا به هنگام نوشیدن شیر در مقایسه با دعای آن حضرت 
بر  برتری آن  گراِن آن و  در زمان خوردن دیگر غذاها نش���انگر اهمیت شیر و قدر 

بسیاری از غذاها است.

1. مستدرک الوسائل، ج 16، ص 374، حدیث 5 )باب اللبن(، چاپ قم. 
2. الکافی، ج 6، ص 336؛ الوافی، ج 19، ص 347؛ بحاراالنوار، ج 63، ص 100، احادیث شماره ی 15، 16 و 18. 
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افطار با شیر. 9
ْن 

َ
ا َیْسَتِحّبُ  كاَن   - ؟ع؟   -  

ً
َعِلَیا أّنَ   - ؟مهع؟   - آباِئِه  َعن  َجعَفٍر  »َعن 

َبِن.«)1(
َّ
الل ی 

َ
َعل ُیْفِطَر 

مستحب  عیل؟ع؟  فرمود:  طاهرینش  اجداد  از  نقل  به  صادق؟ع؟  »امام 

کند.« می دانست با شیر افطار 

گوارا. 10 شیر 
 

ُ
َرُسول  

َ
قال  :

َ
قال  - ؟مهع؟   - آباِئِه  َعن  َعبِداهلِل  بی 

َ
ا َعن  ونِّیُ 

ُّ
الَسک »عِن 

َتعالی  َتباَرَک و  اهلَل  َبِن لأّنَ 
َّ
الل ِبُشرِب  َیُغّصُ  َحٌد 

َ
ا یَس 

َ
ل اهلِل - ؟ص؟ : 

ِللشاِربیَن.«)2(  
ً
ساِئغا  

ً
َبنا خاِلَصا

َ
ل  :

ُ
َیُقول

پیامبر  که  است  کرده  نقل  طاهرینش  اجداد  از  امام صادق؟ع؟  از  »سکونی 

خداوند  یرا  ز نیست؛  گلوگیر  احدی  برای  و  گواراست  شیر  فرمود:  خدا؟ص؟ 

گواراست برای نوشندگان.« متعال می فرماید: شیر خالص، 

 دوای دردها. 11
َدواٌء.«)3( الَبَقِر  لباُن 

َ
ا  

َ
قال  : میرالُمؤِمنیَن - ؟ع؟ 

َ
ا »َعن 

گاو داروی دردمندان است.« عیل؟ع؟ فرمود: شیر 

تقویت بدن. 12
عف،  ِالَی اهلِل الّضَ َنِبّیُ ِمَن الَانِبیاِء  : َشکی 

َ
»َعن أبی َعبِداهلل - ؟ع؟ - قال

ِهَی  ُقلُت  الِجسَم،  َیِشّداِن  إّنُهما   
َ

قال َو  َبِن، 
َّ
ِبالل حَم 

َّ
الل طِبِخ 

َ
ا ُه: 

َ
ل  

َ
َفقال

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 101، ج 19. 
لبان، چاپ اول، 1413 ه / 1992 م.  2. بحاراالنوار، ج 63، ص 101؛  الوافی، ج 19، ص 348، ج 4؛ الکافی، ج 4، ص 340، باب اال

3. بحاراالنوار، ج 63، ص 103. 
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َحلیِب«)1(
َ
ال َبِن 

َّ
ِبالل َحَم 

َّ
الل َولِکّنَ  لا   :

َ
قال الَمضَیَرُة؟ 

گوشت  فرمود:  کرد.  گله  خدا  به  خود  جسم  ناتوانی  از  پیامبران  از  »یکی 

شیر  گفت:  می سازند.  حمکم  را  جسم  دو  این  یرا  ز ور؛  بن و  بپز  شیر  با  را 

مانده  شیر  نه  باشد  تازه  شیر  باید  البته  فرمود:  است[؟    ]کا�ن ترش  و  مانده 

و ترشیده.«

برکت خانه. 13
َبیِتِک  فی  ِخذی  َتّتَ ن 

َ
ا َیمَنُعِک  ِتِه: ما   اهلِل - ؟ص؟ - ِلعّمَ

ُ
َرُسول  

َ
»قال

َمن  ُه  َفِأّنَ ُب 
َ
ُتحل شاٌة   :

َ
قال الَبَرَکُة؟  ما  َو  اهلِل   

َ
َرسول یا  ت: 

َ
قال َبَرَکًة؟ 

)2(». ُهّنَ
ُّ
ُكل َفَبَركاٌت  ُب 

َ
ُتحل َبَقَرٌة  و 

َ
ا نعَجٌة  و 

َ
ا ُب 

َ
ُتحل شاٌة  داِرِه  فی  كاَن 

؟  بابرکت منی ک�ن را  فرمود: چرا خانه ات  »پیامبر خدا - ؟ص؟ - به عمه اش 

که  کیس  گوسفند شیرده. هر  فرمود:  برکت چیست؟  یا رسول اهلل  کرد:  عرض 

ا برکت  گاو شیرده داشته باشد مهه ی ای�ن گوسفند یا میش یا  در خانه ی خود 

و افزایش نعمت است.«

شیر گاومیش. 14
الَجوامیِس  ُحوِم 

ُ
ل : لاَبأَس ِبأکِل 

ُ
ضا - ؟ع؟ - َیُقول الّرِ  َسِمعُت 

َ
»قال

ُسمُوِنها.«)3( َو أکِل  ألباِنها  ُشرِب  َو 
و  گوشت  خوردن  می فرمود:   - - ؟ع؟  رضا  امام  که  شنیدم  ید  می گو »راوی 

گاومیش حالل است.« نوشیدن شیر و استفاده از روغن 

1. المحاسن، ص 467. 
2. الکافی، ج 4، ص 557، حدیث 7، باب 5، چاپ اول، 1413 ه/ 1992 م، بیروت.

حِم الجوامیس و لَبنها و َسمِنها(.
َ
3. وسایل الشیعه، ج 17، ص 35، حدیث 2 )باُب ِاباَحِة ل
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شیر نوشیدنی بی ضرر. 15
نی، فقال  َفَضّرَ َبنا 

َ
ل أَکلٌت  إنّی  َرُجٌل:  ُه 

َ
ل  

َ
قال  - ؟ع؟   - بی عبداهلِل 

َ
ا »َعن 

َغیرِه  َمَع  أَکلَتُه  َک  َولِکّنَ قٌط  َضّرَ ما  واهلِل  لا   - ؟ع؟   - َعبداهلل  أبو 
َبِن. 

َّ
الل ِمَن  ذِلَک  أّنَ  َفَظَننَت  أَکلَتَه  الذی  َک  َفَضّرَ

شدم.  مریض  و  نوشیدم  شیر  من  کرد:  عرض  صادق؟ع؟  امام  به  »مردی 

نرسانده  تو  به  رری  صن و  نکرده  مریض  را  تو  شیر  هرگز  نه،  فرمود:  آن حضرت 

ناراحت  را  تو  آن غذا  و  دیگر خورده ای  را مهراه غذایی  تو شیر  لیکن  است، 
رر زده است.«)1( که شیر به تو صن گمان برده ای  کرده است و 

 شیر میش. 16
َبَدِنِه  أو  َقلیِه  فی  َضعٌف  صاَبُه 

َ
ا َمن   :

َ
قال  - ؟ع؟   - َعبِداهلل  بی 

َ
ا »َعن 

َبِن.«)2(
َّ
ِبالل الّضاِن  حَم 

َ
ل ُكل  َفلَیأ 

کرد  که در قلب یا بدن خود نارسایی احساس  »امام صادق؟ع؟ فرمود: کیس 

کند.« گوشت میش را با شیر استفاده 

عالقه ی به شیر. 17
 - ِبّیُ  الّنَ كاَن   :

َ
قال  - الّسلاُم  یِهُم 

َ
َعل  - آباِئِه  َعن  َعبِداهلل  أبی  »َعن 

َبَن.«)3(
َّ
لل

َ
ا راِب 

َ
الّش ِمَن  ُیِحّبُ  ؟ص؟ - 

میان  از  خدا؟ص؟  پیامبر  که  می کند  نقل  پدرانش  از  صادق؟ع؟  »امام 

ا شیر را دوست می داشت.« نوشیدن�ی

1. وسایل الشیعه، ج 17، ص 84، ج 4.
2. بحاراالنوار، ج 63، ص 69، ج 54.
3. بحاراالنوار، ج 63، ص 100، ج 14. 
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کرم و مرد چاق. 18 پیامبر ا
 :

َ
َفقال َتأُکُل؟  ما   :

َ
َفقال  

ً
َسمینا َرُجلًا   - ؟ص؟   - اهلِل   

ُ
َرُسول »َرأی 

 :  - ؟ص؟   -  
َ

َفقال َبَن، 
َّ
الل َو  حَم 

َّ
الل آُکٌل  إّنما  َو  َحّبَ  رضی 

َ
ِبا یَس 

َ
ل

حَمیِن.«)1(
َّ
َجَمعَت َبیَن الل

در  گفت:  ؟  می ک�ن استفاده  چیز  چه  از  فرمود:  دید  را    چا�یت مرد  »پیامبر 

استفاده  گوشت  و  شیر  از  ا  ت�ن من  و  ندارد  وجود  گندم  دانه ی  ما    ن سرزم�ی

کردی.« ع  گوشت را �مج . پیامبر فرمود: میان دو  می ک�ن

شربت شیر. 19
ُیْفِطر  َشْرَبٌة   - ؟ص؟   - اهلل  رسول  كانت  قال  مالک،  بن  أنس  »عن 

 
ً
لبنا كانت  رّبما  و  واحدة  كانت  رّبما  و  َحر  لِلّسَ َشْرَبَة  َو  ْیها 

َ
َعل

برای    رسول خدا - ؟ص؟ - شرب�یت که  است  کرده  گزارش  مالک  بن  انس 

شربت  یک  از  سحر  و  افطار  در  گاه  و  سحری  برای    شرب�یت و  داشت  افطار 

استفاده می کرد و چه بسا این شربت شیر بود.)2(« 

 عرضه شیر خالص. 20
َیشاب  أن  اهلِل   

ُ
َرُسول َنهی   - ؟ع؟   - عبداهلِل  ابی  عن  السکونِیّ  »َعن 

للَبیع.« ِبالماء  َبُن 
َّ
الل

کردن شیر با آب  لوط   به نقل از امام صادق؟ع؟، پیامبر خدا از حمن »در روای�یت
به هنگام فروش شیر هنی فرمود.«)3(

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 75، ح 7.
2. جامع احادیث الشیعه، ج 11، ص 469.

 یحضره الفقیه، ج 3، ص 372. 3. کافی، ج 5، ص 160؛ من ال
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آبگوشت پیامبران. 21
َمَرُق الأنبیاِء.«)1( َبِن 

َّ
ِبالل حُم 

َّ
لل

َ
ا الّصاِدُق - ؟ع؟ -   

َ
»قال

گوشت با شیر آبگوشت پیامبران ]بوده[ است.« »امام صادق ؟ع؟ فرمود: 

قرقره پس از نوشیدن شیر. 22
أّنَ  َبُن، 

َّ
الل َو  تمُر 

َّ
ل
َ
ا الأطَیباُن:  ذاِنَک   :

َ
قال  - ؟ص؟   - اهلِل   

َ
َرُسول »ِاّنَ 

».
ً
َدِسما

َ
ل ُه 

َ
ل أّنَ   :

َ
قال َو  َتَمضَمَض   

ً
َبنا

َ
ل َشِرَب  ما 

َ
ُكل اهلِل   

َ
َرسول

پاکیزه و خوش مزه اند و حضرت خود  »رسول خدا؟ص؟ فرمود: خرما و شیر 

از  و می فرمود:  )قرقره( می کرد  در دهان می گرداند  را  آن  هرگاه شیر می نوشید، 

که شیر چربی دارد.«   آن رو قرقره می ک�ن

حیوان شیرده. 23
 : هانِّیُ ّمَ 

ُ
ا ت 

َ
َفقال  ، هانِّیُ أّمَ  َعلی  َدَخَل   - ؟ص؟   - میَرالُمومنیَن 

َ
ا »أّنَ 

مالی   :
َ

َفقال الَبیِت،  فِی  كاَن  ما  مُت  َفَقّدَ  ،
ً
َطعاما الَحَسِن  ِلأبی  می  َقّدِ

هذا  یَس 
َ
َول

َ
ا الَحَسِن:  ِلَابی  هانِّیُ  أّمُ  َفقالت  الَبَرکٌة؟  ِعنَدُکُم  أری  لا 

شاٍة  ِمن  نا 
َ
مال ت: 

َ
َفقال الّشاًة،  عنِی 

َ
ا ما  إّنَ هذا  غنی 

َ
ا سُت 

َ
ل  :

َ
َفقال ؟ 

ٌ
َبَرکٌة

سَتسقی.«)2(
َ
ا َو  َفآُکُل 

صیغٍة  َعلی  مُت  َفَقّدَ راِشٍد:  ّمُ 
ُ
ا ِلَمولاِتها  أی   :» هانّیُ أّمُ  ت 

َ
»َفقال َبیاٌن: 

َبِنها.
َ
ل ِمن  أی  ستسقی: 

َ
ا َو  َسمِنها،  ِمن  ی 

َ
ا َفآُکُل  ِم،  ِ

ّ
الُمَتکل

گفت غذایی  کنیزش  به  هانی  ام  وارد شد.  هانی  ام  بر خواهرش  »عیل ؟ع؟ 

کنیز هر چه در خانه بود آورد. کن،  فراهم 

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 68، ج 46. 
2. بحاراالنوار، ج 61، ص 131، ح 19.
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گفت:  خواهرش  ندارد.  وجود  خانه  در  برکت  که    شگف�یت در  فرمود:  عیل؟ع؟ 

گوسفند است. ام  از برکت  این طعام برکت نیست؟ حضرت فرمود: منظورم 

گوشت آن استفاده  تا از شیر و  گوسفندی نیست  گفت: در خانه ی ما  هانی 

». کن�ی

 رنگ شیر. 24
َبِن.«

َّ
الل ِمَن  ْبَیَض 

َ
ا  

ً
َنْهرا الَجّنِة  فِی  یُْت 

َ
َرا بی  ْسری 

ُ
ا »لّما 

که از   هنری را دیدم  »رسول خدا - ؟ص؟ - می فرماید: چون به معراج رف�یت

شیر سفیدتر بود ... )1(«

که آن  یبا ترین رنگ سفید است  یباترین یا ز از نگاه ایشان رنگ شیر نیز از ز
حضرت رنگ های بهشتی را به آن تشبیه می کند.

 نوشیدن شیر در شب و روز عروسی. 25
ِبَقَدٍح  ُعْدِسها  َة 

َ
ْیل

َ
ل فاطمة  َعلی  َدَخَل   - ؟ص؟   - رسول اهلل  عن  »روی 

فداک  إشرب  ی: 
ّ
لعل قال  ثّم  أبوک،  فداک  إْشِربی  هذا   :

َ
َفقال َبٍن 

َ
ل ِمْن 

إبن عّمک.«
فاطمه  با  عیل  ازدواج  در شب   - خدا - ؟ص؟  رسول  که  کرده اند  »روایت 

 از شیر برایشان آورد و فرمود: ای فاطمه از  نزد فاطمه - ؟مهع؟ - رفت و ظر�ن

از این شیر بنوش، پسر  این شیر بنوش، پدرت فدایت باد. و به عیل فرمود: 

عمویت فدایت باد.)2(«

1. بحاراالنوار، ج 8، ص 138.
2. بحاراالنوار، ج 43 ص 138
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گوارش. 26  تأثیر شیر در 
َیمَنُعَک  ما   :

َ
َفقال ِمعَدتی  َذَرَب   - َجعَفٍر - ؟ع؟  أبی  ِالی  وُت 

َ
َشک  

َ
»قال

 :
َ

قال  ،
ً
ِمرارا َفُقلُت:  ؟  َقّطُ َشَربَتها  لی   

َ
َفقال الَبَقِر؟  ألباِن  ُشرِب  ِمن 

َو  حَم 
َ

الّش الُکلَیَتیِن  َتکُسوا  َو  الِمعَدَة  َتدِبُغ  َوَجدَتها؟  یَف 
َ

َفک
َحتی  َینُبَع  ِالی  أنَت  َو  َنا 

َ
ا َخَرجُت  َیاُمُه 

َ
ا كانَت  لو    :

َ
َفقال عاَم  الّطَ ی  ُتَشّهِ

َنشِرَبُه.«)1(
چرا  فرمود:  . حضرت  گف�یت باقر؟ع؟ سخن  امام  نزد  معده  درد  از  ید  گو »راوی 

فرمود:  بارها،   : گف�یت نوشیدی؟  بار  یک  حال  به  تا  آیا  ؟  منی نویسمش گاو  شیر 

کلیه ها را افزایش می دهد  : معده را دباغی می کند و پیه  گف�یت ؟  چگونه یاف�یت

با هم  باشد  آن  از  استفاده  ایام  اگر  فرمود:  می کند.  یاد  ز را  به غذا  ای  اش�یت و 

آن  شیر  از  و  یم  می رو دارد  فراوان  گاو  که  سرخ  دریای  کنار  ینبع    ن سرزم�ی به 

». استفاده می کن�ی

 شیر و استحکام استخوان. 27
َو  حَم، 

َّ
الل ُینِبتاِن  َبُن 

َّ
الل َو  حُم 

َّ
لل

َ
ا  :

َ
قال  - - ؟ع؟  ٍد  ُمَحّمَ بِن  َجعَفِر  »َعن 

الَعظَم.«)2( َیُشّداِن 
و  می شود  بدن  گوشت  یاندن  رو سبب  شیر  و  گوشت  فرمود:  باقر؟ع؟  »امام 

استخوان را حمکم می کند.«

 فراوان نوشیدن شیر. 28
ثُة، 

َّ
الُمَثل َاغَنِت 

َ
ل َشیٌء  الَموِت  َعِن  غنی 

َ
ا و 

َ
ل  :  - ؟ص؟   -   ِبّیُ الّنَ  

َ
»قال

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 76. 
2. بحاراالنوار، ج 63، ص 76. 
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َبِن.«)1(
َّ
ِبالل لَحُسّوُ 

َ
ا  :

َ
قال ثُة؟ 

َّ
الُمَثل ما  َو  اهلِل   

َ
رسول یا  قیَل: 

ثه 
ّ
مثل مهانا  می کرد  پیشگیری  مرگ  از  چیزی  اگر  فرمود:  خدا؟ص؟  »رسول 

گفته شد: ای پیامبر خدا مثلثه چیست؟ فرمود: شیر فراوان نوشیدن.« بود. 

 شفای همه ی دردها. 29
ا الُموَت.«)2(

ّ
ِال َبِن ِشفاٌء ِمن ُكًل داٍء 

َّ
میُرالُمؤِمنیَن - ؟ع؟: َحُسّوُ الل

َ
 ا

َ
»قال

»عیل؟ع؟ فرمود: فراوان نوشیدن شیر شفا و سبب درمان هر دردی مگر مرگ 

می باشد.

گاو. 30  درمان با شیر 
یا  قیَل    :

َ
قال َعبداهلِل  جاِبِربِن  َعن   - ؟ع؟   - بیِه 

َ
ا َعن  َجعَفٍر  »َعن 

م 
َ
ل تعالی  َو  َتباَرَک  اهلَل  َفِاّنَ  َفَتداُووا  َنَعم   :

َ
َفقال َنتداوی؟ 

َ
ا اهلِل:   

َ
َرُسول

ِمَن  َتِرُد  ها  َفِاّنَ الَبَقِر  لباِن 
َ
ِبا م 

ُ
یک

َ
َعل َدواًء،  ُه 

َ
ل  

َ
نَزل

َ
ا َقد  َو  ِالا  داًء  ل  ُیَنّزِ

َجِر.«)3(
َ

الّش
آن  درمان  دنبال  شدیم  بیمار  اگر  کرد  پرسش   - ؟ص؟   - پیامبر  از  »مردی 

مگر  نداده  قرار  را  یرا خداوند دردی  ز کنید؛  مداوا  را  بله، خود  فرمود:  ؟  باش�ی

را  بیماران خود  گاو  به وسیله ی شیر  ا  کرده است. مسمش فراهم  آن  برای  دارویی 

گوناگون استفاده می کنند.« گیاهان  یرا آهنا از برگ درختان و  کنید؛ ز مداوا 

 شیر تقویت نیروی جنسی. 31
َبُن 

َّ
الل ُه 

َ
ل َیْنَفُع  ُه  فإّنَ الَظْهِر  ماُء  ْیِه 

َ
َعل َر  َتَغّیَ ؟ع؟:َمْن  كاظم-  »امام 

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 96، ح 7. 
2. بحاراالنوار، ج 63، ص 95، ح 1. 

کنز العمال، جلد 10، ص 13. 3. بحاراالنوار، ج 63، ص 99 و 100، ح 12؛ الوافی، ج 19، ص 351، حدیث 2؛ الکافی، ج 6، ص 337. 
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که نیروی جنسی او ضعیف شده است،  َعَسُل.« »کسی 
ْ
ل َحلیُب َو 

ْ
ال

شیر تازه و عسل برایش سودمند است.)1(«

 شیر شتر. 32
قاِح  ِ

ّ
الل لباَن 

َ
ا ِاّنَ  َیقولوَن:  شیاَخنا 

َ
ا َسِمعُت   

َ
قال صحاِبنا 

َ
ا َبعِضِ  »َعن 

عاَهٍة.«)2( َو  داٍء  ُكّلَ  ِمن  شفاٌء 
»شیر شتر شفای هر درد و امراض جسمانی است.«

 تأثیر شیر بر روان آدمی. 33
ِمَن  الَعَرَق  الَاضایُع  َیُجلو  َکما  الَحزیَن  الَقلَب  و 

ُ
َیجل لبیَن  الّتَ »ِاّنَ 

الَجبین.«
شد  و غمناک، نشاط و صفا می بن افسرده  به دل  از شیر  استفاده مهیشگی 

که انگشتان آدمی عرق را از چهره ی او می زداید.«)3( گونه  آن 

 شیر برای زنان باردار. 34
فی  َتذیُد  ها  َفِاّنَ الَالباَن  الَحواِمَل  ْم 

ُ
ِنساَئک إسُقوا  رسول اهلل:  »قال 

ِی.« ِ
الَصبّ َعْقِل 

  ن یرا نوشیدن شیر سبب افزایش عقل جن�ی »به زنان باردارتان شیر بنوشانید ز
می گردد.«)4(

کافی، ج 6، ص 337.  .1
2. بحاراالنوار، ج 63، ص 102، ح 28. 

کرده است به معنای همواره و جرعه جرعه نوشیدن شیر است.  گزارش  از »تلبینه«  کلینی  که  با توجه به تفسیری  3. واژه ی »تلیین« 
احتمال دارد به معنای معجون مرکب از آرد، شیر و عسل نیز باشد. بحاراالنوار، ج 46، ص 160.

4. بحاراالنوار، ج 62، ص 294.
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گردو. 35  پنیر و مغز 
فاُء، 

َ
الّش ِمنُهَما  واِحٍد  ُكّلَ  فی  الَجوُز  َو  لُجُبن 

َ
ا  - َعبِداهلِل - ؟ع؟  أبُو   

َ
»قال

الّداُء. ِمنُهما  واِحٍد  ُكّلَ  فی  كاَن  افَتَرقا  َفِاِن 
فی  الشایُع  ُه  َفِاّنَ المملوِح،  َغیِر  ِرّیَ  الّطَ ِبالُجْبِن  هذا  َیُخّصُ  َقد  َبیاٌن: 

ِبَحراَرِتِه.«)1( لَجوُز 
َ
ا ُه 

ُ
ُیَعدل بارٌد  هَو  َو  الِبلاِد  َتلَک 

است  داده شده  قرار  پنیر شفا  و  گردو  از  هر یک  در  فرمود:  »امام صادق؟ع؟ 

مرض  آهنا  از  یک  هر  در  هم  از  شوند  جدا  اگر  و  شوند[  خورده  هم  با  ]اگر 

هنفته است.«

س���خن  »این  فرموده اند:  ای���ن حدیث چنی���ن  توضیح  در  ب���زرگان  از  برخ���ی 
یزه  که در آن زمان مردم می خورده اند: یعنی پنیر غیر پاستور درباره ی پنیری است 
گرمی  که  پنیری طبعش سرد است  و چنین  اس���ت  بوده  گذش���ته مرسوم  که در 

گردو آن را متعادل می سازد.«

پنیر آرامش آفرین. 36
عاَم.« الّطَ َیْهِضُم  َو  الُنعاَس  ُیوِرُث  ه  فاِنّ الُجْبَن  »كلوا 

خواب آور  و  آرامش آفرین  یرا  ز ورید؛  بن »پنیر  فرمود:   - خدا - ؟ص؟  رسول 

است و غذا را هضم می کند.)2(«

 پنیر و خربزه. 37
الِبطیخ  َیأُکُل  َو  ِح 

ْ
بالِمل الِقّثاَء  َیأُکُل   - ؟ص؟   - اهلل  رسول  »كان 

ِجْبِن.« 
ْ
ِبال

1. بحاراالنوار، ج 63، ص 198. 
2. بحاراالنوار، ج 66، ص 405.
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را  خربزه  و  با منک  را  »خیار  که  است  نقل شده   - رسول خدا - ؟ص؟  از 

با پنیر می خوردند.)1(« 

ِجْبِن 
ْ
ِبال ِبطّیَخ 

ْ
ال ِت 

َ
ِامرأٍة حاملٍة أَکل ؟ص؟ - ماِمْن  »عن رسول اهلل - 

الخلق.« و  الوجِه  َحَسَن  َمولوُدها  َیکوَن  ا 
ّ

إل
مگر  ورد  بن پنیر  با  را  خربزه  که  نیست  بارداری  زن  »هیچ  فرمود:  آن حضرت 

آن که فرزندش خوش روی و خوش خوی خواهد شد.)2(«

پنیر و هضم غذا. 38
َیهُضُم  َو  لُنکَهَة 

َ
ا ُب  ُیَطّیِ الُجُبّنُ  قَمُة 

ُّ
الل َنعَم   - ؟ع؟   - الّصاِدُق   

َ
»قال

َبعَدُه.« ما  َیمِرُیء  َو  ُه، 
َ
َقبل ما 

»امام صادق؟ع؟ فرمود: پنیر لقمه خوبی است، بوی دهان را پاکیزه و غذای 

گوارا می سازد.« ای بعدی را  خورده شده را هضم می کند و خوردن�ی

 ماست. 39
سعی  و  حججت  قال  مّده،  عن  ابیه،  عن  العاصمی،  بن  محمد  »عن 
موسی،  ابوالحسن  فاستقبلنا  المدینة  فأتیت  أصحابنا  من  جماعة 
فِاّنَ هذا  حیِم.  الّرَ ْحمِن  الّرَ اهلِل  ِبْسِم  ُكلوا؛   :

َ
َفقال ٍر،  ُمبّزَ ِبِجْبِن  تَِی 

ُ
ا ُثّمَ   ...

».  � علی  بن  یعجب محمد  كاَن  ِإْطعام 
که آن حضرت  امام مویس بن جعفر - ؟ع؟ - نقل شده است  از    روای�یت »در 
را دوست داشت:  آن   - ؟ع؟ -  ن امام حس�ی که  فرمود: ماست غذایی است 

حمضر  به  آن  در  و  رفته  مدینه  به  حج  مناسک  ام  انمج پس  ید  می گو راوی 

1. بحاراالنوار، ج 62، ص 299.
2. همان.
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  حضرت مویس بن جعفر - ؟امهع؟ - شرفیاب شدیم ... »آن گاه برای ما ماس�یت

خدای  نام  »با  فرمود:   - - ؟ع؟  امام  بود،  شده  خورد  نان  آن  در  که  آوردند 

 بن عیل -  ن که امام حس�ی یرا این غذایی است  ورید؛ ز شنده ی مهربان بن بن

 »)1( ؟ع؟ - آن را بسیار دوست می داشت. 

 دوغ. 40
َفَجاَءنا   - - ؟ع؟  َعبداهلل  بی 

َ
ا ِعنَد  ُکّنا   :

َ
قال الِحماِر،  یماِن 

َ
ُسل بی 

َ
ا »َعن 

لواٌن....«)2(
َ
ا َعلیِه  ُرَطٍب  ِمن  ِبِقناٍع  أتَِی  ُثّمَ  ِبَطعاٍم  َبعَدها  َو  ِبَمضیَرٍة 

ترش  ماست  و  دوغ جوش  مقداری  بودیم  امام صادق؟ع؟  نزد  ید  گو »راوی 

آوردند و بعد از آن طعامی، سپس خوشه ی خرمای رنگارنگ آوردند...«

1. البصائر ، بحاراالنوار، ج 68، ص 118.
2. بحاراالنوار، ج 63، ص 107، ح 2. 
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فهرست آیات و روایات

آیات
ï 17  ...........)233 َضاَعَة )سوره ی بقره، آیه ی ن ُیِتّمَ الّرَ

َ
َراَد أ

َ
ْیِن ِلَمْن أ

َ
ْیِن َكاِمل

َ
ْولَاَدُهّنَ َحْول

َ
َواِلَداُت ُیْرِضْعَن أ

ْ
َوال

ï 91 ،55  ،24 ،23 ....................................... ُروَن  )سوره ی یس، آیه ی 73(
ُ

ا َیْشک
َ
َفل

َ
ُهْم ِفیَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أ

َ
َول

ï  وَن )سوره ی
ُ
ُکل

ْ
ْم ِفیَها َمَناِفُع َکِثیَرٌة َوِمْنَها َتأ

ُ
ک

َ
ا فِي ُبُطوِنَها َول ّمَ م ّمِ

ُ
سِقیک

ُ
ِعْبَرًة ّن

َ
ْنَعاِم ل

َ
أ

ْ
ْم فِي ال

ُ
ک

َ
َوِإّنَ ل

مؤمنون، آیه ی 21(......................................................................................................... 24، 91

ï  ،َقْوٍم َیْسَمُعوَن  )سوره ی نحل ِ
ّ
ْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإّنَ فِي َذِلَك لآَیًة ل

َ
ْحَیا ِبِه الأ

َ
َماِء َماًء َفأ  ِمَن الّسَ

َ
نَزل

َ
َواهلُل أ

آیه ی 65(....................................................................................................................... 25

ï  ن ْزَواًجا ّمِ
َ
ْخَرْجَنا ِبِه أ

َ
َماِء َماًء َفأ  ِمَن الّسَ

َ
نَزل

َ
ا َوأ

ً
ْم ِفیَها ُسُبل

ُ
ک

َ
َك ل

َ
ْرَض َمْهًدا َوَسل

َ
أ

ْ
ُم ال

ُ
ک

َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
ال

َهی )سوره ی طه، آیه ی 54 و 53(............... 25 ْولِي الّنُ
ُ
أ ِ

ّ
آَیاٍت ل

َ
ْم ِإّنَ فِي َذِلَك ل

ُ
ْنَعاَمک

َ
وا َواْرَعْوا أ

ُ
َباٍت َشتَّی ُكل ّنَ

ï 28 ،27 ......................................................)73 ُروَن )سوره ی یس، آیه ی
ُ

ا َیْشک
َ
َفل

َ
ُهْم ِفیَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أ

َ
َول

ï 30 ..................................................................................)21 ُهْم َشَراًبا َطُهوًرا )سوره ی انسان، آیه ی َوَسَقاُهْم َرّبُ
ï 30 ................................................................... اًء ُفَراًتا )سوره ی المرسالت، آیه ی 27( ْسَقْیَناُکم ّمَ

َ
َوأ

ï 43 .....................................................................)214 ْقَرِبیَن )سوره ی شعرا، آیه ی
َ
أ

ْ
نِذْر َعِشیَرَتَك ال

َ
َوأ

ï 90 ،55 ......................)5 وَن )سوره ی نحل، آیه ی
ُ
ُکل

ْ
ْم ِفیَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأ

ُ
ک

َ
َقَها ل

َ
ْنَعاَم َخل

َ
َوالأ

ï  اِرِبیَن
َ

َبًنا َخاِلًصا َسآِئًغا ِللّش
َّ
ا فِي ُبُطوِنِه ِمن َبْیِن َفْرٍث َوَدٍم ل ّمَ م ّمِ

ُ
ْسِقیک

ُ
ِعْبَرًة ّن

َ
ْنَعاِم ل

َ
ْم فِي الأ

ُ
ک

َ
َوِإّنَ ل

)سوره ی نحل ، آیه ی 66(.................................................................................................. 85، 90

ï  ،ْر َطْعُمُه )سوره ی محمد ْم َیَتَغّیَ
َّ
َبٍن ل

َّ
ْنَهاٌر ِمن ل

َ
اء َغْیِر آِسٍن َوأ ن ّمَ ْنَهاٌر ّمِ

َ
ُقوَن ِفیَها أ ُمّتَ

ْ
ِتي ُوِعَد ال

َّ
ِة ال َجّنَ

ْ
َمَثُل ال

آیه ی 15(......................................................................................................................................................... 92
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روایات
ï  ، عبّیِ

َ
بی الَخّطاب، َعن الَحکَم بَن مسکین عن ابی خالد الک

َ
ار، َعن أ

َ
ّف ِد بِن الَحَسن، َعن الّصَ عن ُمَحّمَ

ٍة کْعِدِل ِعْتِق  ٰها ِبُکّلِ َمّصَ
َ
رَضَعْت كان ل

َ
 اهلل - ؟ص؟ - قال: ... َفِإذا أ

َ
ّنَ َرسول

َ
بی َعبِداهلل - ؟ع؟ - أ

َ
َعن أ

َعَمَل 
ْ
ٌک َکرٖیٌم َعلی َجْنِبٰها َو ٰقال: ِإْسَتأِنفٖی ال

َ
ِد ِإْسٰماعٖیل، فإٰذا َفَرْغَت ِمن َرَضاِعِه َضَرَب َمل

ْ
ٍر ِمْن ُول ُمَحّرَ

18 ............................................................................................................. ِک.
َ
َفَقْد ُغِفَر ل

ï  ْیَتنی ِغَذاًء
َ

 و َغّذ
ً
 َمریئا

ً
َبنا

َ
ْئدْی ل

َّ
ُتنی من ال  ُتَقّوِ

َ
 ... طفلًا َصِبّیا

ً
 َسِوّیا

ً
ْقَتنی َبَشرا

َ
َحْمُد یا إلهی إذ َخل

ْ
َک ال

َ
َفل

18 ..................................................................................................................
ً
 َهنیئا

ً
با طّیِ

ï 19 ................................................... ه. ّمِ
ُ
َبِن ا

َ
ْیِه ِمْن ل

َ
ْعَظَم َبَرَکًة َعل

َ
ِبّیُ ا َبٍن ُیْرَضُع ِبِه الّصَ

َ
ما ِمْن ل

ï  نا
ْ
َکل

َ
: أَکلنا َمَع أبی َعبداهلِل - ؟ع؟ - َفأتانا ِبلحِم َجزوٍر َفظَنَنُت أّنُه ِمن َبَدَنِتِه َفا

َ
َعن ابی بصیٍر قال

َبٌن ُجِعلُت ِفداَک؟ َفقال: 
َ
َبٍن َفَشِرب، ثّمَ قال: إشَرب یا أبا محمٍد َفُذقُتُه َفُقلُت: ل

َ
وتینا ِبُعّسٍ ِمن ل

ُ
َفا

نا............................................................................................................................... 20
ْ
وتینا ِبَتْمٍر َفأَکل

ُ
ِاّنها الِفطَرٌة ُثّمَ ا

ï  ،َبَن
َّ
َخَذ الل

َ
َبٍن، َفَنَظَر الیهما ثّمَ ا

َ
ْسِرَی ِبِه ِبإیلیا؛ ِبَقَدَحْیِن، ِمن َخمٍر َو ل

ُ
تَِی لیلَة ا

ُ
 اهلل - ؟ص؟ - ا

َ
ِاّنَ َرسول

93 ،21 ................. ُتَک. ّمَ
ُ
ذَت الَخْمَر، َغَوْت ا

َ
و أَخ

ََ
 جبرائیُل: الحمُدهلِل الّذی َهداَک ِللفطَرِة، َو ل

َ
َفقال

ï 34 .ُمْرَسلٖیَن
ْ
َبُن ِمْن َطٰعاِم ال

َّ
ل

ْ
ل
َ
عن المحاسن، عن أبیه عن خالدبن نجیح، عن ابی عبداهلل - ؟ع؟ - قال: ا

ï  ْوَحی
َ
 اهلل قال: شکی نوٌح الی اهلل عن َضْعَف َبَدِنه َفا

َ
کونی، عن ابی عبداهلل عن أبیه، أن رسول عن الّسَ

35 ..................................... َة و الَبَرَکَة فیها. ُت الُقّوَ
ْ
ها فِإنّی َجَعل

ْ
َبَن و ُكل

َّ
اهلُل - تعالی - ِإلیه اطُبِخ الل

ï  المحاسن عن أبیه، عن ها دون بن صدقه، عن جعفر بن عمرو، عن ابی عبداهلل عن آبائه، قال، قال
َبَن فِإنّی 

َّ
حَم و الل

َّ
ْعَف فی َبَدِنه. فأوحی اهلل ِإلیه: اطُبِخ الل رسول اهلل - ؟ص؟ - شکی َنبّّیُ إلی اهلل الّضَ

َة فیهما....................................................................................... 35 ُت الَبَرَکَة و الُقّوَ
ْ
َقْد َجَعل

ï  ،هقاِن عن ُدُرْسَت، عن عبداهلل بِن ِسنان ، عن ُعَبْیِد اهلل الّدِ المحاسن عن محمد بن عیسی الَیْقطینّیِ
بِن و 

َ
ل

َّ
ْحَم بال

َّ
ْعَف. فقال له: اطُبِخ الل عن أبی عبداهلل - ؟ع؟ - قال: شکی نبٌی من الأنبیاء الی اهلل الّضَ

96 ،35 .......... َبِن الَحلیِب.
َّ
ْحَم بالل

َّ
قال: إّنهما َیُشّداِن الِجْسَم. قلت: هی الَمضیَرُة؟ قال: لا ولکن الل

ï  ْعَف  الأنبیاِء شکی الی اهلل الّضَ
ً
المحاسن عن أبیه، عن سعد، عن الاصبغ، عن علّی - ؟ع؟ - قال: إّن نبّیا

36 ...................... ُة فی أنفسهم.  َبِن، َفَفَعلوا َفاْسَتبانَِت الُقّوَ
َّ
ْحَم بالل

َّ
وا الل

ُ
ُکل

ْ
َمَرُهم أن َیا

َ
ِته َفا ّمَ

ُ
فی ا
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ï  ْیُت مع أبی عبداهلل - ؟ع؟
َ

ال، قال: َتَعّش
ّ
المحاسن، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن زیادبن أبی الَحل

ٍن، فقال: هذا َمَرُق الأنبیاء. ............................................................................. 36 ّبَ
َ
ْحٍم ُمل

َ
- ِبل

ï   وَرَمَة، عن علی بن محمد
ُ
بالاسناد الی الصدوق عن أبیه عین محمد العطار عن ابن ابان، عن این ا

بی عبداهلل - ؟ع؟... و أوحی اهلل تعالی - إلی صالح 
َ
بی بصیر، عن ا

َ
بی حمزة، عن ا

َ
الخیاط، عن علی بن ا

أن قل لهم: »إّنَ اهلَل َجَعَل لهذه الّناقِة ِشْرَب َیْوٍم و لکم ِشرَب َیْوٍم، فکانَِت الّناَقُة إذا َشِربَْت َیْوَمها 
ا َشِرَب 

ّّ
ُبوَنها فلاَیْبقی َصغیٌر و لا کبیٌر إل

َ
َبِنها َفَیْحل

َ
ه، فیکوُن َشراُبهم ذلک الیوَم من ل

َّ
َشَربِت الماَء ُكل

َبِنها..................................................................................................................... 38
َ
ِمْن ل

ï 98 ،40 ...............................................................................َبَن
َّ
راِب الل

َ
بّیُ ُیِحّبُ ِمُنَ الّش كان الّنَ

ï  ن َیَری
َ
علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حّنان بن سدیر، عن أبیه، قال: كان علّیُ بن الحسین ُیِحّبُ ا

40 .................................................................. ْمر.  ِلُحّبِ َرسوِل اهلل - ؟ص؟ - الّتَ
ً
ا ُجَل َتْمِرّیَ الّرَ

ï  حدثنی محمد بن حسن بن احمد بن الولید. قال: حدثنی محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن
ْهَدْت 

َ
 و ا

ً
ْمنا إلیه َطَعاما  اهلل - ؟ص؟ - ذاَت َیْوٍم َفَقّدَ

ُ
جده، عن علی بن ابی طالب - ؟ع؟ - قال: زارنا رسول

َکَل ِمْنُه................................ 41
َ
ْیِه َفا

َ
ْمٰنا إل َبٍن و ُزْبٍد َفَقّدَ

َ
 ِمْن ل

ً
ْیَمَن َصْفَحًة ِمْن َتْمٍر و َقْعبا

َ
ّمُ ا

ُ
ِإلینا ا

ï 42 َاْطَیَبْیِن. 
ْ

ْمَر َو ُیَسمٖیُهٰما ال َبَن َو الّتَ
َّ
ٰماَء َو ٰكاَن َیْجَتِمُع الل

ْ
ْیِه ال

َ
َتْمَر َو َیْشَرُب َعل

ْ
و كان - ؟ص؟ - َیأُکُل ال

ï  فاِطَمَة 
َ

 اهلِل - ؟ص؟ - زاَر َمْنِزل
ُ

ّنَ َرسول
َ
ْیَمن ا

َ
ّمُ ا

ُ
َثْتنی ا قال علی بن الحسین... قالت عمتی زینب: َحّدَ

َحَسِن َو 
ْ
ال َو   اهلِل َو علّیٌ َو فاِطَمٌة 

ُ
َکَل َرُسول

َ
ُزَبٌد َفا َو  َبٌن 

َ
ل َتْیُهْم بُعّسٍ فیه 

َ
َفا َیْوٍم ِمَن الأّیاِم، ...  فی 

ّما َفِرَغ 
َ

 اهلل - ؟ص؟ - َیَدُه... َفل
ُ

بِن ُثّمَ َغَسَل َرُسول
َّ
 اهلِل َو َشِربوا ِمْن ذِلَک الل

ُ
ُحسْیِن ... و َشِرَب َرُسول

ْ
ال

42 ......................................................................................... ِمْن َغْسِل َیِده َمَسَح َوْجَهُه ...
ï 44 ......................................................... طیعوه.

َ
ُه َو ا

َ
خی َو َوصیّی َو َخلیَفتی َفاْسَمعوا ل

َ
إَن هذا ا

ï  تانی الخاِزُن ِبَثلاَثٍة ِإناٌء، ِاناٌء
َ
بی َعْبداهلِل - ؟ع؟ - ُثّمَ ا

َ
بی ُعَمْیر، َعْن ِهشاِم بِن سالٍم، َعْن ا

َ
بی، َعْن ِابِن ا

َ
 ا

ُتَک  ّمَ
ُ
َبَن ُهِدیَْت َو ُهِدیَْت ا

َّ
َخَذ الل

َ
: ... و ِإْن ا

ُ
َبٌن َو إناٌء فیه  ماٌء و ِإناٌء فیه َخْمٌر َو َسِمْعُت قاِئلًا َیُقول

َ
فیه ل

45 .......................................................................................... َبَن َو َشِربُْت ِمْنه.
َّ
َخْذُت الل

َ
َفا

ï  - ها: ِإْجَعلی َمْهَدُه ُقْرَب ِفراشی َو كان - ؟ص؟
َ
 ل

َ
 َو قال

ً
 اهلِل َشدیدا

ُ
ُه َرُسول َحّبَ

َ
 - ؟ع؟ - ... َفا

ً
َفُوِلَدْت َعِلّیا

َبَن ِعْنَد ُشْریِه............................ 50
َّ
 فی َوْقٍت َغْسِله َو ُیْؤِجُره الل

ً
ِر َعلّیا ْکَثَر َتربیِتِه َو كان ُیَطّهُ

َ
یکی ا
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ï 51 ........................................................................َبِن
َّ
ی الل

َ
ْن ُیْفِطَر َعل

َ
كاَن َعلّیٌ - ؟ع؟ - ُیْعِجُبه ا

ï  نی، فقال أبو َعبداهلل - ؟ع؟ - لا واهلِل ما َبنا َفَضّرَ
َ
ُه َرُجٌل: إنّی أَکلٌت ل

َ
 ل

َ
بی عبداهلِل - ؟ع؟ - قال

َ
َعن ا

54 .............. َبِن.
َّ
َک الذی أَکلَتَه َفَظَننَت أّنَ ذِلَک ِمَن الل َک أَکلَتُه َمَع َغیرِه َفَضّرَ قٌط َولِکّنَ َضّرَ

ï 94 ،63 ،56 ............................................................................................حَمیِن
َّ
َحٌد الل

َ
َبُن ا

َّ
لل

َ
ا

ï  َحّرَ َعِن الَقلِب َکما َیمَسُح الِاصَبٌع الَعَرَق
ْ
ها َتمَسح ال ُم ِبالَالباِن َفِاّنَ

ُ
یک

َ
 اهلل - ؟ص؟ - َعل

ُ
 َرُسول

َ
قال

94 ،56 هَن َو َتُجلو الَبَصَر َو َتذَهٌب النسیاَن. 
َ

َهر َو َتزیُد فی الَعقِل َو ُتزکِی الّذ
َ

َعِن الجبیِن، َو َتُشّدُ الّظ
ï 57 .................................................................. َبُن.

َّ
لل

َ
ُد الأشِرَبِة ا  اهلِل - ؟ص؟ - َسّیَ

ُ
 َرُسول

َ
قال

ï 94 ، 57 .............................................................َبُن
َّ
 الل

َ
ٰراِب ِإلّا

َ
ٰعاِم َو الّش َن الّطَ

ٰ
یَس ُیْجِزیُء َمکا

َ
ل

ï 58 ................................. َبِن
َّ
 ِمَن الل

ً
َشُد َبٰیاضا

َ
ْوَثُر؟ ... َنْهٌر َیْجرٖی َتْحَت َعْرِش اهلِل ٰماُؤُه أ

َ
ک

ْ
ٰما ُهَو ال

ï 101 ،58 ..........................................................َبِن
َّ
ْبَیَض ِمَن الل

َ
 ا

ً
یُْت فِی الَجّنِة َنْهرا

َ
ْسری بی َرا

ُ
لّما ا

ï  
ً
َشّدُ َبیاضا

َ
َجُب َنْهٌر فِی الَجّنه ی ا الصدوق فی ثواب الاعامال باسناده، عن أبی الحسن - ؟ع؟ - قال: الّرَ

َبِن..................................................................................................................... 59
َّ
ِمَن الل

ï 59 ........................................................................... َبِن
َّ
 ِمَن الل

ً
ُد َبیاضا

َ
ّش

َ
كاَن الَحَجُر الَاْسَوُد ا

ï 59 ............................................................................................ َبِن
َّ
ْبَیَض ِمَن الل

َ
كانَْت َزْمَزُم ا

ï  سَمُع: ُجِعلُت ِفداَک
َ
ُه َرُجَل َو أَنا ا

َ
 ل

َ
بی َعْبِداهلِل - ؟ع؟ - َفقال

َ
: َکنُت ِعّنَد ا

َ
َعن ابِی الَحَسِن الاصَفهانِّیُ قال

حَم َو یشّدُ الَعَظَم............. 60
َّ
ُه ُینِبت الل َبِن َفأّنَ

َّ
یَک ِبالل

َ
: َعل

َ
عَف فی َبَدنی أو َقلبی َفقال إنی أِجُد الّضَ

ï  صاَبُه َضُعّف فی
َ
َعن َعبِدالّرحیِم بن َعبدالمجیٍد الَقصیِر، َعن َجعَفِر بِن ُمحمد الصادق - ؟ع؟ - َمن ا

ٍة َو ُیَقوی ِجسَمُه َو 
َ
وصاِلِه ُكّلَ داٍء َو غاِئل

َ
حَم الضأن ِباللبن فباّنه ُیخِرُج ِمن ا

َ
َقلِبِه أو َبَدِنِه َفلیأکل ل

َیُشّدُ َمتَنُه................................................................................................................... 61
ï  فی َبَدِنِه 

ً
 اهلِل - ؟ص؟ - أشَتکی نِبّیُ مَن الَانبیاِء َقبلِی َضعفا

ُ
 َرُسول

َ
:  قال

َ
بی طاِلٍب - ؟ع؟ - قال

َ
َعن َعِلّیِ بن ا

ُهما[ َفأنّی َجَعلُت الُقَوَة فیهما....... 61
ُ
َبَن ]َفُکل

ّ
حَم َو الل

ّ
ن أطِبِخ الل

َ
یِه ا

َ
الی َرّبِه تعالی. َفأوحی اهلُل َتعالی ِال

ï 102 ،62 ................................................................ْحَم َو َیُشّداِن الِعظاَم
َّ
َبُن َیْنُبتاِن الل

َّ
ْحُم َو الل

َّ
الل

ï 103 ،86 ،62 .....................................َعَسُل
ْ
َحلیُب َو ل

ْ
َبُن ال

َّ
ُه الل

َ
ُه َیْنَفُع ل ْیِه ماُء الَظْهِر فإّنَ

َ
َر َعل َمْن َتَغّیَ

ï 63 ...........................................................................ْحَمْیِن
َّ
فقال )رسول اهلل( َجَمْعَت َبْیَن الل
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ï 63 .......................................................................................................ْحَمْیِن
َّ
َحَد الل

َ
َبُن ا

َّ
لل

َ
ا

ï  إْشِربی  هذا فداک :
َ

َبٍن َفقال
َ
َة ُعْدِسها ِبَقَدٍح ِمْن ل

َ
ْیل

َ
و روی عن رسول اهلل - ؟ص؟ - َدَخَل َعلی فاطمة ل

ی: إشرب فداک إبن عّمک.............................................................. 63، 101
ّ
أبوک، ثّم قال لعل

ï 104 ،64 ........................ِی ِ
ها َتذیُد فی َعْقِل الَصبّ ْم الَحواِمَل الَالباَن َفِاّنَ

ُ
قال رسول اهلل: إسُقوا ِنساَئک

ï 68 ......................................................................................................َبَقِر
ْ
باِن ال

ْ
ل
َ
ْم ِبا

ُ
ْیک

َ
َعل

ï  لی: ما 
َ

وَت ألی أبی جعفر ذربا َوَجدُتُه. ُفقال
َ

: َشک
َ

ِه، قال َعن ِابراهیِم ابِن ابِی الِبلاد، َعن ابیِه، َعن َجّدِ
: َکیَف َوَجدَتها؟ 

َ
، فقال

ً
َه: َنَعم ِمرارا

َ
؟ َفُقلُت ل  لی: أشَرَبَتها قّطَ

َ
َیمنُعک ِمن ُشرِب ألبناِن الَبَقِر؟ َفَقال

یاُمها 
َ
و كانَت ا

َ
عاُم. َفقال لی: ل ی الّطَ حُم َو ُتشّهِ

َ
َفُقلُت:  َوَجدُتها َتدِبُغ الِمعَدَة َو تکسوا الکلَیتیِن الّش

نَت ِالی َینُبغ حتی َنشرَبُه أو َنشِرُبها.......................................................... 68، 102
َ
َنا َو ا

َ
َخرَجُت ا

َ
ل

ï 69 ..........................................................................................َبَقَر َتْغُدو َبَخْیٍر َو َتروُح ِبَخْیٍر
ْ
ل
َ
ا

ï 70 ..................................................................َبِن ِشفاٌء ِمن ُكّلَ داٍء
َّ
 امیرالمؤمنین: َحُسّوَ الل

َ
قال

ï  ،غنی َعِن الَموِت َشیٌء لأَغنِت التلبینٌة
َ
و ا

َ
بی - ؟ص؟ - ل  الّنَ

َ
: قال

َ
بی َعبداهلِل - ؟مهع؟ - قال

َ
َو رِوَی َعّنَ ا

70 ........................................
ً
َرها َثلثا َبِن، َو َکّرَ

َّ
، ِبالل : الَحُسّوُ

َ
 اهلِل َو ما الَتلبینًة؟ قال

َ
َفقیَل یا رسول

ï 71 .....................................................................................َعِلّیٌ - ؟ع؟ - ... َو ألباُنها َدواٌء 
َ

قال
ï 72 ............................................................................................................ َبُن الَبَقِر ِشفاٌء

َ
ل

ï 72 باِن الَبَقِر َشفاٌء ِمْن ُكّلِ داء
ْ
ل
َ
ه َشفاٌء َو فی ا

َ
 ل

َ
ْنَزل

َ
ا َو َقْد ا

ّ
 اهلُل ِمْن داٍء إل

َ
ْنَزل

َ
قال رسول اهلل  - ؟ص؟ : ما ا

ï  .َنَعْم، َتداُووا :
َ

نَتَداوی؟ َفقال
َ
 اهلِل - ؟ص؟ - ا

َ
جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابربن عبداهلل، قال: قیَل یا َرسول

ها َتُرّمُ ِمْن ُكّلِ الَشَجِر. .... 73، 103 باِن الَبَقِر فإّنَ
ْ
ل
َ
ْم ِبا

ُ
ْیک

َ
ُه َدواًء، َعل

َ
 ل

َ
ْنَزل

َ
ا ا

ّ
ْم ینّزل داٌء إل

َ
َفِاّنَ اهلَل - َتباَرَک َو َتعالی - ل

ï 76 ................................................................................................ ْجزٰی ِبِه
ُ
َنا أ

َ
ْوُم لٖی َو أ لّصَ

َ
ا

ï 96 ،76 ......................................................................َبِن
َّ
ی الل

َ
ْن ُیْفِطَر َعل

َ
 كاَن َیْسَتِحّبُ ا

ً
ِاّنَ َعلّیا

ï  َحر و رّبما كانت ْیها َو َشْرَبَة لِلّسَ
َ
عن أنس بن مالک، قال كانت رسول اهلل - ؟ص؟ - َشْرَبٌة ُیْفِطر َعل

99 ،77 .............................................................................................
ً
واحدة و رّبما كانت لبنا

ï 104 ،78 ...............................و الَقلَب الَحزیَن َکما َیُجلو الَاضایُع الَعَرَق ِمَن الَجبین
ُ
لبیَن َیجل ِاّنَ الّتَ

ï 94 ،78 .................................................................... َبِن ِمَن الایماِن.
َّ
 - ؟ص؟ - : ُشرُب الل

َ
قال
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ï 79 ...........................................................................................َبِن َمْحُض الایماِن
َّ
ُشرُب الل

ï 81 .......................................................................
ً
ها ذّسما

َ
َبَن َفَتَمضَمضوا فِاّنَ ل

َّ
إذا َشرَبُتم الل

ï 83 .....................................................................................ِمنُه 
ً
نا َو أرُزقنا َخیرا

َ
للُهّمَ باِرک ل

َ
ا

ï 83 ......................................................................................نا فیِه َو أرُزقنا ِمنُه
َ
للُهّمَ باِرک ل

َ
ا

ï 95 ،83 ..........................................................................................نا َوِزدنا ِمنُه
َ
للُهّمَ باِرک ل

َ
ا

ï 95 ،84 ......................................................................ُمنُه 
ً
بِدلنا ِبِه َخیرا

َ
نا فیِه َو ا

َ
للُهّمَ باِرک ل

َ
ا

ï 99 ،85 ............. َبُن ِبالماء للَبیع.
َّ
 اهلِل أن َیشاب الل

ُ
َعن السکونِیّ عن ابی عبداهلِل - ؟ع؟ - َنهی َرُسول

ï 86 .....ُهم أَغّش الّناِس ِللُمسلمیَن  الُمسلمیَن َحِشَر َمَع الَیهوِد َیوَم القیَمِة لأّنَ
َ

 - ؟ع؟ - َمن غّش
َ

َوقال
ï 89 .........

ً
عاِلَما َفقیَها  الِقیَمِة  َیوَم  اهلُل  َبَعَثُه  ِبها  َینَتِفعوَن   

ً
َحدیثا رَبعیَن 

َ
ا تی  ّمَ

ُ
ا َعلی  َحِفَظ  َمن 

ï 94 ....................................... .َبُن
َّ
ُد الأشِرَبِة الل  فی َحدیٍث َو َسّیِ

َ
ُه قال َعن َرسوِل اهلل - ؟ص؟ - إّنَ

ï 95 ...................................................... لُمرَسلیَن.
َ
َبُن ِمن َطعاِم ا

َّ
لل

َ
: ا

َ
َعن أبی َعبِداهلِل - ؟ع؟ - قال

ï  َحٌد َیُغّصُ ِبُشرِب
َ
یَس ا

َ
 اهلِل - ؟ص؟ : ل

ُ
 َرُسول

َ
: قال

َ
بی َعبِداهلِل َعن آباِئِه - ؟مهع؟ - قال

َ
ونِّیُ َعن ا

ُّ
عِن الَسک

 ِللشاِربیَن .......................................... 96
ً
 ساِئغا

ً
َبنا خاِلَصا

َ
: ل

ُ
َبِن لأّنَ اهلَل َتباَرَک و َتعالی َیُقول

َّ
الل

ï 96 ................................................................... لباُن الَبَقِر َدواٌء
َ
 ا

َ
میرالُمؤِمنیَن - ؟ع؟ : قال

َ
َعن ا

ï  اهلِل َو ما 
َ

ت: یا َرسول
َ
ِخذی فی َبیِتِک َبَرَکًة؟ قال ن َتّتَ

َ
ِتِه: ما َیمَنُعِک ا  اهلِل - ؟ص؟ - ِلعّمَ

ُ
 َرُسول

َ
قال

97 ... ُهّنَ
ُّ
ُب َفَبَركاٌت ُكل

َ
و َبَقَرٌة ُتحل

َ
و نعَجٌة ا

َ
ُب ا

َ
ُه َمن كاَن فی داِرِه شاٌة ُتحل ُب َفِأّنَ

َ
: شاٌة ُتحل

َ
الَبَرَکُة؟ قال

ï 97 ُحوِم الَجوامیِس َو ُشرِب ألباِنها َو أکِل ُسمُوِنها
ُ
: لاَبأَس ِبأکِل ل

ُ
 َسِمعُت الّرِضا - ؟ع؟ - َیُقول

َ
قال

ï  نی، فقال أبو َعبداهلل - ؟ع؟ - لا واهلِل ما َبنا َفَضّرَ
َ
ُه َرُجٌل: إنّی أَکلٌت ل

َ
 ل

َ
بی عبداهلِل - ؟ع؟ - قال

َ
َعن ا

98 .............. َبِن.
َّ
َک الذی أَکلَتَه َفَظَننَت أّنَ ذِلَک ِمَن الل َک أَکلَتُه َمَع َغیرِه َفَضّرَ قٌط َولِکّنَ َضّرَ

ï 98 .......َبِن
َّ
حَم الّضاِن ِبالل

َ
صاَبُه َضعٌف فی َقلیِه أو َبَدِنِه َفلَیأ ُكل ل

َ
: َمن ا

َ
بی َعبِداهلل - ؟ع؟ - قال

َ
َعن ا

ï 100 ..................................................................َبِن َمَرُق الأنبیاِء
َّ
حُم ِبالل

َّ
لل

َ
 الّصاِدُق - ؟ع؟ - ا

َ
قال

ï  مُت ، َفَقّدَ
ً
می ِلأبی الَحَسِن َطعاما : َقّدِ ّمَ هانِّیُ

ُ
ت ا

َ
، َفقال میَرالُمومنیَن - ؟ص؟ - َدَخَل َعلی أّمَ هانِّیُ

َ
أّنَ ا

؟ 
ٌ

یَس هذا َبَرکٌة
َ
َول

َ
: مالی لا أری ِعنَدُکُم الَبَرکٌة؟ َفقالت أّمُ هانِّیُ ِلَابی الَحَسِن: ا

َ
ما كاَن فِی الَبیِت، َفقال

سَتسقی...................... 100
َ
نا ِمن شاٍة َفآُکُل َو ا

َ
ت: مال

َ
عنِی الّشاًة، َفقال

َ
ما ا غنی هذا إّنَ

َ
سُت ا

َ
: ل

َ
َفقال
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ï  :
َ

ثُة؟ قال
َّ
 اهلِل َو ما الُمَثل

َ
ثُة، قیَل: یا رسول

َّ
َاغَنِت الُمَثل

َ
غنی َعِن الَموِت َشیٌء ل

َ
و ا

َ
ِبّیُ - ؟ص؟ - : ل  الّنَ

َ
قال

َبِن. ............................................................................................................. 102
َّ
لَحُسّوُ ِبالل

َ
ا

ï 103 ...........................................ا الُموَت
ّ

َبِن ِشفاٌء ِمن ُكًل داٍء ِال
َّ
میُرالُمؤِمنیَن - ؟ع؟: َحُسّوُ الل

َ
 ا

َ
قال

ï 104 ...... قاِح شفاٌء ِمن ُكّلَ داٍء َو عاَهٍة. ِ
ّ
لباَن الل

َ
شیاَخنا َیقولوَن: ِاّنَ ا

َ
 َسِمعُت ا

َ
صحاِبنا قال

َ
َعن َبعِضِ ا

ï  فاُء، َفِاِن افَتَرقا كاَن فی ُكّلَ واِحٍد ِمنُهما
َ

لُجُبن َو الَجوُز فی ُكّلَ واِحٍد ِمنُهَما الّش
َ
 أبُو َعبِداهلِل - ؟ع؟ - ا

َ
قال

الّداُء............................................................................................................................ 105
ï 105 ................................................................ عاَم. ه ُیوِرُث الُنعاَس َو َیْهِضُم الّطَ كلوا الُجْبَن فاِنّ
ï 105 ...............................ِجْبِن

ْ
ِح َو َیأُکُل الِبطیخ ِبال

ْ
كان رسول اهلل - ؟ص؟ - َیأُکُل الِقّثاَء بالِمل

ï  ا َیکوَن َمولوُدها َحَسَن الوجِه
ّ

ِجْبِن إل
ْ
ِبطّیَخ ِبال

ْ
ِت ال

َ
عن رسول اهلل - ؟ص؟ - ماِمْن ِامرأٍة حاملٍة أَکل

106 ..................................................................................................................... و الخلق.
ï 106 ...... ُه، َو َیمِرُیء ما َبعَدُه.

َ
لُنکَهَة َو َیهُضُم ما َقبل

َ
ُب ا قَمُة الُجُبّنُ ُیَطّیِ

ُّ
 الّصاِدُق - ؟ع؟ - َنعَم الل

َ
قال

ï  فأتیت أصحابنا  من  جماعة  سعی  و  حججت  قال  مّده،  عن  ابیه،  عن  العاصمی،  بن  محمد  عن 
حیِم. فِاّنَ  ْحمِن الّرَ : ُكلوا؛ ِبْسِم اهلِل الّرَ

َ
ٍر، َفقال تَِی ِبِجْبِن ُمبّزَ

ُ
المدینة فاستقبلنا ابوالحسن موسی، ... ُثّمَ ا

هذا ِإْطعام كاَن یعجب محمد بن علی............................................................................... 106
ï  بی َعبداهلل - ؟ع؟ - َفَجاَءنا ِبَمضیَرٍة َو َبعَدها ِبَطعاٍم ُثّمَ أتَِی

َ
: ُکّنا ِعنَد ا

َ
یماِن الِحماِر، قال

َ
بی ُسل

َ
َعن ا

لواٌن.... ....................................................................................... 107
َ
ِبِقناٍع ِمن ُرَطٍب َعلیِه ا
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