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 : انگور

 نَخِیلٍ مِن جَنَةٌ لَهُ تَکُونَ أَن أَحَدُکُمْ أَیَوَدُ»

 مِن فِیهَا لَهُ األَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِی وَأَعْنَابٍ

 ضُعَفَاء ذُرِیَةٌ وَلَهُ الْکِبَرُ وَأَصَابَهُ الّثَمَرَاتِ کُلِ

 یُبَیِنُ کَذَلِکَ فَاحْتَرَقَتْ نَارٌ فِیهِ إِعْصَارٌ فَأَصَابَهَا

 «تَتَفَکَرُونَ لَعَلَکُمْ اآلیَاتِ لَکُمُ اللّهُ

از درختان خرما و  باغىاز شما دوست دارد که  آیا کسى

، و  انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است
( باشد، و  )فراهم اه میوه( از هرگونه  او در آن )باغ براى

خردسال دارد،  فرزندانىرسیده و  پیرىاو را  که حالىدر 
( زند و )باغ یکسر(  آتشین بر آن )باغ گردبادى(  )ناگهان

شما  را براى)خود( آیات ، خداوند  گونه اینبسوزد؟ 
 .، باشد که شما بیندیشیدگرداند روشن مى

انگور برای سل، یبوست، بواسیر و سیاه سرفه اثر 
دارد، انگور غذای بسیار خوبی برای مبتالیان  شفابخش

اسیدوزاست، آب انگور تازه برای به اوره خون باال و 

بیمارانی که دچار ورم کلیه هستند نوشیدنی مناسبی 
 .زیرا ادرارآور استاست، 

6      

 :کلسیم

زیتون حاوی مقدار قابل توجهی کلسیم است، به  

میلی گرم از این  ۷طوریکه در هر قاشق غذاخوری 
ماده معدنی وجود دارد. کلسیم برای ساختار استخوان، 
انعقاد خون، انتقال تکانه های عصبی، انقباض ماهیچه 

ن توصیه میزا. ..ای و ترشح هورمون ها حیاتی است
 باشد.میلی گرم در روز می ۰۰۱۱تا  ۰۱۱۱شده کلسیم 

 :خرما

 «نَضِید طَلْعٌ لَهَا بَاسِقَاتٍ وَالنَّخْلَ»

نخل های بلند خرما که میوه آن آن)بهشت(  و نیزدر

 .منظم روی هم چیده شده است برانگیختیم
فواید خرما شامل بهبود یبوست، اختالالت روده، 

اسهال، سرطان شکم، و مشکالت قلبی، کم خونی، 
بسیاری شرایط دیگر می شوند. مصرف خرما برای 

افزایش وزن نیز گزینه خوبی محسوب می شود. این 
ماده غذایی سرشار از ویتامین های مختلف، مواد 

است . این میوه خوشمزه حاوی چربی،  معدنی و فیبر
، فسفر، منگنز، مس، و  کلسیم، گوگرد، آهن، پتاسیم

همگی برای سالمت انسان مفید  منیزیم است که

 هستند.
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این باور که عسل غیرطبیعی شکرک می زند صحیح 

نیست،  بلکه دلیل متبلور شدن و رسوب دادن عسل 
طبیعی وجود دیاستاز و همچنین کربوهیدرات ها می 

باشد. دیاستاز، ذرات خیلی ریز عسل را به خود جذب 
عسل هرگز  کرده و باعث ته نشین شدن آن می شود.

 شود،  فاسد نمی

 : زیتون

 بِالدُّهْنِ تَنْبُتُ سَیْنَاءَ طُورِ مِنْ تَخْرُجُ وَشَجَرَةً

 لِلْآکِلِینَ وَصِبْغٍ

و نیز درختی که از طور سینا برآید و روغن زیتون بار 

 آورد و نان خورش مردم گردد.
زیتون میوه ی درخت زیتون بوده و اگرچه اندازه ی 

 رشار از ویتامین ها و موادمعدنیکوچکی دارد، اما س
 سیاه حاوی موادمغذیمفید است. هر دو زیتون سبز و 

 ارزشمندی می باشند .

به عنوان یک آنتی اکسیدان محلول در  : E ویتامین

چربی قدرتمند عمل کرده و از غشای سلولی و سایر 

بافت ها در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می 
 کند.
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 :عسل
 فِیهِ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَا مِن یَخْرُجُ

 یَتَفَکَرُونَ لِقَوْمٍ آلیَةً ذَلِکَ فِی إِنَ لِلنَاسِ شِفَاء

گوناگون است  رنگهاىبه  که شهدى[ آن از درون ]شکم
در  راستىاست  درمانىمردم  آن براى. در  آید مى بیرون

نشانه  کنند مى تفکر که مردمى براىزنبوران[  زندگى] این
 است .[ الهى]قدرت 

با بهبود جریان خون رسانی، مانع از بیماری قلبی و آسیب 
روده  شود.عملکردها می  به رگ ها و به خصوص مویرگ

را تنظیم می کند، قولنج و سندروم بی قراری روده ها را 
درمان می کند خاصیت ضد باکتریایی و ضد عفونی کننده 
دارد. سوختگی را تسکین می دهد، زخم ها را ضدعفونی 
می کند، التهاب و درد را کاهش می دهد و روند درمان را 

را کاهش می دهد و  اضطراببخشد. میزان تسریع می 
از شکل گیری تومورهای مانع مانند مسکن عمل می کند. 

جهت نگهداری احتیاج به یخچال  سرطانی می شود. 
 و می توان در دمای اتاق آن را نگهداری کرد.ندارد 
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 : هدف از تغذیه

 هدف خردمندان، دیدار)رحمت( خداوند سبحان می
 اینبه  رسیدن برایراهی جز علم و عمل  هیچباشد و 

از طرف دیگر، مراقبت بر علم و  هدف وجود ندارد؛
با  نیز نیست، تندرستی ممکن عمل جز با تندرستی

 میسردر شبانه روز  نیازبه مقدار  خوراکخوردن غذا و 

 اساس   شود و بر این می

  :فرماید د متعال در سوره مومنون، میخداون

 وَاعْمَلُوا الطَّیِّبَاتِ مِنَ کُلُوا الرُّسُلُ أَیُّهَا یَا

 عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّیۖ  صَالِحًا

ای رسوالن، از غذاهای پاکیزه )حالل( تناول کنید و به 
پردازید که من به هر چه صالح   نیکوکاری واعمال

 .آگاهم کنید می
در قرآن مورد توجه قرار  گیاهو  در حدود هجده میوه

، انگور، انار،  است :زیتون، خرما و انجیرگرفته 
زنجبیل، خردل، ،  ترنجبین، سدر،گزشاهی، مسواک

. و از خوارکی باشند می ریحان و  سیر، پیاز، خیار، کدو

 ها عسل یاد شده است.
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