دانستنی ھايی درمورد ميوهھای قرآنی
…

ميوه ھای انار ،زيتون ،خرما ،انجير و انگوردر قرآن کريم از آنھا ياد شده است  .اين ميوه ھاعالوه بر
جنبه خوراکی از ديدگاه دارويی و اثرات درمانی نيز قابل توجه ھستند و ھمواره در طب سنتی و نوين
.برای درمان بسياری از بيماری ھا توصيه شده اند
در قرآن کريم به ميوه انجير و زيتون قسم ياد شده است و در آيات متعددی از ميوه ھای انار ،انگور و
خرما نام برده شده است .قرآن کتاب آسمانی و از معجزات پيامبر اکرم )ص( است که تمامی مطالب علمی
.آن از سوی محققان با انجام تحقيقات و پژوھش ھای متعدد به اثبات رسيده است
در مورد ارزش غذايی انجير بايد گفت که قند زيادی دارد به گونه ای که  ۵٠درصد انجير خشک را قند
تشکيل می دھد
انجير
انجير ميوه ای مقوی و شيرين است که در قرآن به آن قسم ياد شده است .امام رضا )ع( فرموده است که
.درخت انجير شبيه ترين درخت به درختان بھشتی است
اين ميوه در طب سنتی نيز برای درمان بيماری ھايی از سوی پزشکان استفاده می شده است  .سقراط پدر
علم طب ھميشه انجير را برای بيماران به خصوص بيمارانی که تشنگی و تب داشتند ،تجويز می کرد.می
گويند افالطون به قدری انجير را دوست می داشت که بعضی آن را دوست فيلسوفان نا ميده اند  .سقراط
 .انجير را جذب کننده مواد نافع و دفع کننده مواد مضر می دانست
در مورد ارزش غذايی انجير بايد گفت که قند زيادی دارد به گونه ای که  ۵٠درصد انجير خشک را قند
.است  A ،B ،Cتشکيل می دھد .ھمچنين منبع خوبی از پتاسيم ،منيزيم ،کلسيم ،فسفر و ويتامين ھای
انجير منبع غنی از يک نوع فيبر غذايی است که نقش عمده ای در جلوگيری و رفع يبوست دارد .از اين
ميوه ھمچنين می توان در رژيم ھای غذايی خاص مثل رژيم کم چربی ،کاھش وزن و ديابتی استفاده
.کرد.مصرف انجير برای رفع برخی از زگيل ھا نيز موثر است
در حديثی از حضرت رضا )ع( آمده است  :انجير بوی بد دھان را از بين می برد  ،لثه ھا واستخوانھا را
محکم می کند  ،مو را می روياند  ،درد را بر طرف می سازد و با وجود آن نياز به دارو نيست  .و نيز
 .فرمود  :انجير شبيه ترين اشيا به ميوه بھشتی است

انار
در قرآن مجيد نام ميوه انار سه بار در آيات  ٩٩و  ١۴١از سوره انعام و آيه  ۶٨از سوره الرحمن آمده
است.ميوه انار ھمواره از زمان ھای گذشته برای درمان بسياری از بيماری ھا مورد توجه پزشکان بوده
.است
بوعلی سينا پزشک بزرگ ايرانی در کتاب قانون خود در مورد انار آورده است که اناراز ميوه ھايی است
که تمام قسمت ھای آن خواص دارويی دارد،گل انار خون ريزی را بند می آورد و لثه ھا را تقويت می
کند .پودر انار زخم ھای کھنه و مزمن را معالجه می کند و پوست درخت انار برای معالجه التھاب کبد،
.سرفه و زخم مفيد است
امروزه تحقيقات زيادی درباره خواص انار و ترکيبات موجود در آن انجام شده که مويد اثرات مفيد اين
ميوه در پيشگيری و درمان بسياری از بيماری ھا ست و ازسوی ديگر به علت وجود ترکيبات دارويی
.حتی از پوست آن در صنايع داروسازی استفاده می شود
مصرف اين ميوه بدن را در مقابل بسياری از عوامل بيماری زا مقاوم می کند کاھش فشار خون کمک می
کند و برای بيماران قلبی بسيار مفيد است ،توصيه می شود انار به دليل ترکيبات روغنی که دارد با ھسته
.جويده شود
گل ،برگ ،پوست درخت و دانه ھای اين ميوه سرشار از خاصيت است؛ پوست خشک و پودر شده آن ،از
ورم ،التھاب ،اسھال وخون ريزی پيشگيری می کند.امام علی )ع( فرموده است به کودکانتان انار بخورانيد
زيرا قدرت تکلم آنھا را سرعت می بخشد .آن حضرت ھمچنين در حديث ديگری فرموده است که انار را
.با پيه آن پوست زرد و ضخيمی که روی دانه ھای انار قرار دارد ،بخوريد
از پيامبر اکرم )ص( نيز نقل شده است که ،انار شيرين بخوريد چراکه دانه ای از آن نيست که به معده
برود و درد و ناراحتی را از بين نبرد
.
زيتون
 ،فسفر ،پتاسيم ،گوگرد ،منيزيم ،کلسيم D ،و  Aزيتون دارای طبيعت گرم و خشک و سرشار از ويتامين
.کلر ،آھن ،مس و منگنز است
يکی از مفيدترين روغن ھای گياھی ،روغن زيتون است .اين روغن ملين و برای کبد مفيد است و صفرا و
شن ريزه ھای کليه را دفع می کند .روغن زيتون حرارت بدن را زياد و لثه ھا را تقويت و خون را صاف
.می کند
روغن زيتون خاصيت ضدسم دارد و جدار روده ھا و معده را از سموم و آلودگی ھا پاک می کند .برای
جلوگيری از ريزش موی سر شستن موھا با روغن زيتون به صورت  ١٠روز متوالی با آب ولرم و
.صابون توصيه شده است
در حديثی از امير مومنان چنين آمده است  :خانه ای که در آن از سرکه و روغن زيتون به عنوان نان
 .خورش استفاده ی کنند ھر گز از طعام خالی نمی شود و اين غذای پيامبران است
در حديث ديگری از از حضرت رضا )ع( آمده است  :روغن زيتون غذای خوبی است  ،دھان را خوش
بو و بلغم را بر طرف می سازد  ،رنگ صورت را صفا و طراوت می بخشد  ،اعصاب را تقويت کرده ،
بيماری و درد و ضعف را از ميان می برد و آتش خشم را فرو می نشاند  .در حديثی از پيامبر بزرگ
چنين آمده است  :روغن زيتون را بخوريد و بدن را با آن چرب کنيد که از درخت مبارکی است
.
خرما
اين ميوه يکی از بھترين منابع انرژی و دارای ترکيبات منيزيوم و پتاسيم است و مصرف آن به ھمراه
.مقداری شير برای افرادی که مدتی گرسنه بوده اند ھمچون در ايام ماه مبارک رمضان توصيه می شود

مصرف خرما به صورتی ترکيبی با بادام ،کنجد و دارچين از آنجايی که طعم بسيار لذيذی دارد  ،می تواند
به عنوان يک منبع سرشار از انرژی برای کودکان در حال رشد مصرف شود.اين ميوه بھترين دسر برای
.ايام سرد سال به شمار می رود
خرمايی که شب در آب خيس و صبح مصرف شود ،برای قلبھای ضعيف مفيد است.اين ميوه سرشار از
فيبر طبيعی است و روغن ،کلسيم ،گوگرد ،آھن ،پتاسيم ،فسفر ،منگنز ،مس و منيزيم به وفور در آن يافت
.میشود .به عالوه خرما سرشار از ويتامينھا و مواد معدنی مختلف است
خرما به دليل دارابودن قند ،چربی ،پروتئين و انواع ويتامينھای ضروری ،بخشی از رژيم غذايی سالم
.وثابت شده است خرمايی که شب در آب خيس و صبح مصرف شود ،برای قلبھای ضعيف مفيد است
در روايتی از علی )ع( آمده است  :خرما بخوريد که شفای بيما ری ھاست
 .انگور
انگور يکی از مھمترين ميوهھای نام برده شده در قرآن است .خداوند آن را ميوه اھل بھشت دانسته و بی
ترديد برای جلب توجه مومنان به اھميت اين ميوه نام آن را در  ١١سوره در آيه  ٢۶۶سوره بقره ۴ ،سوره
رعد ١١ ،سوره نمل ۶٧ ،سوره نحل ١٩ ،سوره مومنون ٩١ ،سوره اسراء  ٣٢ ،سوره کھف ٣۴ ،سوره
.سوره نب� ٢٨ ;٨٢٠۴#سوره عبس و  ٩٩سوره انعام ذکر کرده است يس ٣١ ،و ٣٢
اين ميوه ارزشمند برای بيماریھايی مانند برنشيت مزمن ،بيماریھای قلبی ،التھاب کليه و نقرس مفيد
است .قند انگور به طور مستقيم و آسان وارد خون و در عضالت و کبد ذخيره میشود در حالی که ساير
.قندھا اول بايد به قند خون تبديل و سپس وارد خون شوند
انگور تنھا ميوهای است که وقتی خشک میشود ارزش غذايی آن باال میرود .انگور تنھا ميوه ای است که
.از نظر ترکيبات می توان آن را با شير مادر مقايسه کرد
انگور پتاسيم زيادی دارد که به جبران ضعف بدن کمک می کند ،اين ميوه برای سالمتی قلب ،ريه و کليه
مفيد است و به علت داشتن امالح و مواد سلولزی برای مبتاليان به اوره خون مناسب و سازگار است.در
 .روايتی از پيامبر آمده است :بھترين طعام شما نان و بھتر ين ميوه شما انگور است
با توجه به تحقيقات انجام شده در مورد خواص اين ميوه ھا و با استناد به آيات قرآنی و احاديث ائمه اطھار
)ع( که ھمگی بر استفاده از آنھا تاکيد دارند ،بايد گفت که مصرف صحيح و به ميزان متعادل اين ميوه ھا
.می تواند افراد را در مقابل ابتال به بسياری از بيماری ھا مصون بدارد
گاھی پيشگيری از ابتال به بيماری ھا با استفاده صحيح از مواد غذايی سالم و طبيعی و دنبال کردن يک
رژيم غذايی مناسب روزانه عالوه بر دور داشتن افراد از دردھای روحی و روانی از بسياری از درمان
ھای شيميايی در زمان بروز بيماری می تواند کم ھزينه تر باشد.

