ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی ﻏﺬاﯾـﯽ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﯽ در
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺟﯽ ﺳﺒﮏ – ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮد روش ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و دﻗﯿﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻃﺐ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ،
آن ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﻼم ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت و دﺳﺘﻮرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی ﻏﺬاﯾـﯽ ﻃـﺐ اﺳﻼﻣـﯽ در ﻣـﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
 – 1ﺳﻮﯾﻖ
ﺳﺨﻦ از ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﻖ و ﺧﻮاص
آن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﯾﻖ ﻫﺎی ﺳﺎده و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﯾﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در رواﯾﺖ آﻣﺪه دﺳﺘﻮر ﺳﻮﯾﻖ ﺑﺎ وﺣﯽ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻮﯾﻖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ و اﺳﺘﺨﻮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﮔﺮ ﺳﻮﯾﻖ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺤﺮی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دوﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی ﻧﺸﻮﯾﯿﻢ .از ﺑﯿﻦ ﺳﻮﯾﻖ ﻫﺎ ،
ﺳﻮﯾﻖ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد را دارﻧﺪ.

 – 2رﻓﻊ ﻋﻄﺶ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺪاری آزار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻋﻈﺶ و ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ.

دو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﯾﻖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮﯾﻖ ﻋﺪس ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻄﺶ ،ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر ﺧﺮﻣﺎ و آب
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  ۳ﯾﺎ  ۵ﯾﺎ  ۷ﻋﺪد
ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ
ﺧﻮرده ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺼﻒ اﺳﺘﮑﺎن آب ﺧﻨﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪه

ﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ  ۳ﯾﺎ  ۵ﯾﺎ  ۷ﺧﺮﻣﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﻋﻄﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺮﻣﺎ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪاری ﺳﻮﯾﻖ ﻣﺜﻼ دو ﻗﺎﺷﻖ
ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻠﻮای ﺳﻮﯾﻖ ،ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﻢ ﻗﻮت ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
اورد و ﻫﻢ دوﭼﺎر ﻋﻄﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

 – 3ﻏﺬای ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻘﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬا در
ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻏﺬای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ دوﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻧﺸﻮﯾﯿﻢ.

 – 4ﻣﺴﻮاک زﯾﺘﻮن و اﻓﻄﺎر ﺑﺎ آب وﻟﺮم
از ﺟﻤﻠﻪ آداب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس و
ﺧﻮﺑﯽ دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاک اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻮاک زﯾﺘﻮن زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺴﻮاک ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻫﺎ را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪن دﻧﺪان ﻫﺎ دارد دﻫﺎن را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻌﺪی اﻓﻄﺎر ﺑﺎ آب وﻟﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﻠﺒﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاک زﯾﺘﻮن و اﻓﻄﺎر ﺑﺎ آب وﻟﺮم )آب ﺟﻮﺷﯿﺪه وﻟﺮم(
دﻫﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج

