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﴿ فِيِهَما َفِٰكَهةٞ 

اٞن ٦٨ ﴾   َوَنۡٞل َورُمَّ
]الرمحن[ 



تقديم
ف�شيلة الدكتور/ عـبـد اهلل بن عـبـد الـعـزيـز امل�شلح
�لأمني �لعام للهيئة �لعاملية للإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و�ل�سّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا 
حممد، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  وبعد،،

أسلوبًا  تعد  املطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمية  املعجزة  إن 
جديدًا وبابًا فريدًا للولوج إىل القلوب من خالل القناعات العقلية 
بلغة  يؤمنون  الذين  املسلمني  غري  عند  خاصة  العلمية  باملسلامت 

العرص وهي لغة العلم.

والسنة  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  العاملية  اهليئة  حرصت  ولذلك 
صحيحًا  منهجيًا  توثيقًا  وتوثيقها  العلمية  بالبحوث  االهتامم  عىل 
اهليئة  املتخصصني داخل  الباحثني والعلامء  بمشاركة عدد كبري من 

وخارجها من شتى اآلفاق.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

إن هذا البحث الذي بني أيدينا "�إعجاز �لتمر يف �ل�سفاء و�لوقاية من 
أمحد،  الرمحن  عبد  أروى  للدكتورة/  و�ملمر�سة"  �ل�سارة  �مليكروبات 

اإلعجاز  حماور  أحد  وهو  احلياة(،  )علوم  حمور  بحوث  ضمن  يقع 
العلمي يف القرآن والسنة.

تناولت الباحثة يف هذا البحث  معرفة أثر التمر يف القضاء عىل بعض 
امليكروبات الضارة املعزولة من الفم واللوز امللتهبة.

وتركز اهتامم البحث عىل بيان إعجاز التمر يف الشفاء والوقاية من 
جمموعة  تثبيط  يف  أثره  وكذلك  الفم،  أمراض  وبالذات  األمراض 
من البكرتيا املعزولة من أفواه الصائمني عند املساء، وأثره يف تثبيط 

جمموعة من البكرتيا املعزولة عند مرىض التهاب اللوز.

ويف هذا البحث عزلت األنواع البكتريية املتواجدة يف أفواه الصائمني 
حيث  تم أخذ العينات عند املساء قبل اإلفطار بحوايل ساعة، ووجد 
هذه  عىل  والقضاء  التثبيط  يف  فعااًل  تأثريًا  املختلفة  برتاكيزه  للتمر  أن 

البكرتيا املعزولة من أفواه الصائمني بعد إفطارهم.

كذلك عزلت البكرتيا املسببة ملرض التهاب اللوز ودرست أثر التمر 
القضاء عىل  أثر كبري يف  للتمر  أن  القضاء عليها، حيث وجدت  يف 

هذه البكرتيا.
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كام قال صىل اهلل عليه وسلم: )من ��سطبح كل يوم متر�ت عجوة مل ي�سره 
�سم ول �سحر ذلك �ليوم �إلى �لليل( رواه البخاري، وقال صىل اهلل عليه وسلم: 

)�لعجوة من �جلنة وفيها �سفاء من �ل�سم( رواه أمحد ) 2 / 305 ( بإسناد صحيح.

جمال  ضمن  مشكورًا  وجهدًا  مباركًا،  عماًل  البحث  هذا  ويعد 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، نسأل اهلل أن ينفع به، وأن يبارك 
أن  إىل  اجلميع  مع  نصل  أن  آملني  املخلصني.،  العاملني  جهود  يف 

تكون اهليئة العاملية درة العاملني يف هذا املجال وجوهره ...

واهلل ويل التوفيق ،،،
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﴿َوٱنلَّۡخَل 
بَاِسَقٰٖت 
ََّها َطۡلٞع  ل

نَِّضيٞد١٠﴾ 
]سورة:ق[



ملخص 
البحث

النص المعجز: 

الكريم  القرآن  يف  ذكرها  ورود  والنخيل  التمر  أمهية  لبيان  يكفي 
َطۡلٞع  ََّها  ل بَاِسَقٰٖت  ﴿َوٱنلَّۡخَل  تعاىل:  قوله  منها  متعددة  مواضع  يف 
نَِّضيٞد١٠﴾ ]ق[، وقوله: ﴿َوُزُروٖع َوَنٖۡل َطۡلُعَها َهِضيٞم ١٤٨﴾ ]الشعراء[، 

اٞن ٦٨﴾ ]الرمحن[ .  وقوله تعاىل: ﴿فِيِهَما َفِٰكَهةٞ َوَنۡٞل َوُرمَّ

)خري  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  احلديث  يف  ورد  كام 
عليه  اهلل  صىل  وقال  فيه())(،  د�ء  ول  �لد�ء،  يذهب  �لربين،  متر�تكم 

ذلك  �سحر  ول  �سم  ي�سره  مل  عجوة  متر�ت  يوم  كل  ��سطبح  )من  وسلم: 
اجلنة  من  )العجوة  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  وقال  �لليل()2(،  �إلى  �ليوم 

))(  أخرجه احلاكم يف املستدرك ، وقال صحيح اإلسناد، وصححه األلباين.
)2( رواه البخاري ) ح 5768 (.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

وفيها شفاء من السم())( ، من هنا كانت انطالقة البحث ملعرفة أثر 
الفم  من  املعزولة  الضارة  امليكروبات  بعض  عىل  القضاء  يف  التمر 

واللوز امللتهبة.

الحقيقة العلمية 
المرتبطة بالنص:

لقد اهتم البحث بـ: 
بالذات 	. األمراض  من  والوقاية  الشفاء  يف  التمر  إعجاز  بيان 

أمراض الفم.

أفواه 	. من  املعزولة  البكرتيا  من  جمموعة  تثبيط  يف  التمر  أثر 
الصائمني عند املساء. 

مرىض 	. لدى  املعزولة  البكرتيا  من  جمموعة  تثبيط  يف  التمر  أثر 
التهاب اللوز.

الملخص: 

املتواجدة يف أفواه الصائمني  البكتريية  البحث عزلت األنواع  يف هذا 
لتسعة وعرشين من الذكور الذين ترتاوح أعامرهم من  ) )23-2( 
ساعة.  بحوايل  اإلفطار  قبل  املساء  عند  العينات  أخذ  تم  وقد  سنة 

))( رواه أمحد ) 2 / 305 ( بإسناد صحيح

14



ووجد أن للتمر برتاكيزه املختلفة تأثريًا فعااًل يف التثبيط والقضاء عىل 
هذه البكرتيا املعزولة من أفواه الصائمني. كام أجريت الدراسة أيضًا 
عىل  )30 ( عينة من املرىض ))2 من اإلناث و 9 من الذكور( الذين 
هؤالء  من  وقسم  اللوز،  التهاب  لدهيم  بان  إكلينيكيًا  تشخيصهم  تم 
إزالتها،  قبل  اللوز  عىل  كخراجات  حاد  التهاب  لدهيم  كان  املرىض 
والقسم اآلخر كانوا يعانون من التهاب اللوز بعد أن خضعوا لعملية 
إزالتها، لكن ASO كان لدهيم مرتفع. وبعد دراسة تأثري املستخلصات 
اللوز  التهاب  من  املعزولة  البكتريية  السالالت  عىل  للتمر  املائية 
أظهر  وغريه،  والثوم  الليمون  مثل  أخرى  طبية  بنباتات  ومقارنته 
مرىض  من  املعزولة  البكترييا  كل  عىل  تأثري  أعىل  التمر  مستخلص 
التهاب اللوز، وقد كان رسولنا صىل اهلل عليه وسلم يفطر عىل التمر، 
عن أنس ريض اهلل عنه قال: )كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يفطر 
قبل �أن ي�سلي على رطبات فاإن مل تكن متري�ت ح�سا ح�سو�ت من ماء())( وقد 

املعزولة  البكرتيا  يثبط معظم األنواع  التمر  البحث أن  وجدنا يف هذا 
من فم الصائمني عند املساء. 

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )خري متراتكم الربين، يذهب 
الداء، وال داء فيه()2( ، والتمر الربين نوع من أنواع التمر.

))(  رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن.
)2(  رواه الطرباين يف األوسط، ويف إسناده ضعف، واحلاكم وقال األلباين: حديث حسن.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

ومعلوم أن البكرتيا من أهم املسببات لألمراض، لذا فقد قمنا بعزل 
القضاء  يف  التمر  أثر  ودرسنا  اللوز  التهاب  ملرض  املسببة  البكرتيا 

عليها، فوجدنا أن للتمر أثرًا كبري يف القضاء عىل هذه البكرتيا.

كام قال صىل اهلل عليه وسلم: )من ��سطبح كل يوم متر�ت عجوة مل ي�سره 
�سم ول �سحر ذلك �ليوم �إلى �لليل( رواه البخاري، وقال صىل اهلل عليه وسلم: 

)�لعجوة من �جلنة وفيها �سفاء من �ل�سم())(

وجه اإلعجاز في النص:

 يقول �لدكتور �لن�سيمي: السموم أنواع، والتسمم إما أن يكون خارجي 

أو  األفاعي،  لدغات  أو  اجلروح  طريق  عن  اجلسم  يدخل  املنشأ، 
الكبري  بمقدارها  سامة  تعدُّ  بمواد  الواسعة  احلروق  طالء  طريق  عن 
أو عن طريق  الطعام والرشاب  مع  الفم  أو عن طريق  كاملكروكروم، 
التنفس، وإما أن يكون التسمم داخيل املنشأ كاالنسامم بالبولة )أوريميا( 
أو االنسامم نتيجة التفسخات املعوية وذيفانات اجلراثيم والطفيليات. 
وقد اهتم هذا البحث بالسموم امليكروبية وبالذات السموم البكتريية 
ومعرفة أثر التمر يف القضاء عىل بعض امليكروبات الضارة املعزولة من 
الفم واللوز امللتهبة -سواء تلك التي تفرز سمومًا داخلية أو خارجية- 

ووجد أن للتمر فعالية عالية يف القضاء عىل تلك البكرتيا.

))( رواه أمحد ) 2 / 305 ( بإسناد صحيح.
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مـقـدمـة 
عن التمر

أمهية  عىل  للداللة  يكفي  الكريم  القرآن  يف  النخيِل  ِذْكِر  وروَد  إن 
التمر والنخيل، فقد ورد ذكر النخيل يف القرآن الكريم يف مواضع 
ََّها َطۡلٞع نَِّضيٞد١٠﴾]ق[،  متعددة منها قوله تعاىل: ﴿َوٱنلَّۡخَل بَاِسَقٰٖت ل
]الشعراء[، وقوله  َهِضيٞم ١٤٨﴾  َطۡلُعَها  َوَنٖۡل  تعاىل: ﴿َوُزُروٖع  وقوله 

اٞن ٦٨﴾ ]الرمحن[ .  تعاىل: ﴿فِيِهَما َفِٰكَهةٞ َوَنۡٞل َوُرمَّ

كام يؤكد هذا اإلعجاز ورود ذكر التمر يف احلديث الرشيف حيث 
�أهله،  جياع  فيه  متر  ل  بيت  عائ�سة،  )يا  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  يقول 
اهلل  ريض  عائشة  قالت  وقد  ثلثًا())(.  �أو  مرتني  قالها  �أهله،  جاع  �أو 

عنها البن أختها عروة: )واهلل يا بن أخي إن كنا لننظر إىل اهلالل ثم 
اهلالل، ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقدت يف أبيات رسول اهلل عليه 
السالم نار( فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: )األسودان: 

))( رواه مسلم يف األرشبة ، حديث رقم ) 53) ( ، وأمحد 6 / 88) .
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اهلل عليه الصالة والسالم جريان 
من األنصار كانت هلم منائح وكانوا يمنحون رسول اهلل عليه السالم 
من ألباهنم فيسقينا())( ، وعن سعد بن أيب وقاص أن رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم قال: ) من �أكل �سبع متر�ت مما بني ل بتيه حني ي�سبح مل 
ي�سره �سم حتى مي�سي ( ، ويف رواية: ) من ت�سبح ب�سبع متر�ت عجوة مل 

ي�سره ذلك �ليوم �ُسمٌّ ول �سحر ()2( .  

من هنا كانت انطالقة البحث ملعرفة أثر التمر يف القضاء عىل بعض 
امليكروبات الضارة املعزولة من الفم اللوز امللتهبة.

موطن النخل والتمر 
بالد العرب:

والنخل قديم ِقدم اإلنسانية. واختلف يف حتديد مكان نشأته ويرى 
العامل  )بكاري()3( أن موطنها األصيل هو اخلليج العريب. ويذكر ابن 
البحرين  هو  األصيل  النخيل  موطن  أن  أحدمها  رأيان:   )(( وحشية 

والثاين أهنا األحساء ثم انترشت يف شبه اجلزيرة العربية.

))(  متفق عليه، راجع البخاري حديث رقم ) 2567 ( و ) 59)6 ( ، ومسلم حديث ) 2972 (.
)2(  مسلم : الرشبة )5) ، 55).

)3( بكاري : هو أودورادو بكاري ، عامل إيطايل، يعترب حجة يف دراسة العائلة النخيلية من النبات.
))( هو أبو بكر أمحد بن عيل املعروف بابن وحشية من أبناء القرن الثالث اهلجري، له كتاب النخل يف الفالحة 

النبطية، وهو من أشهر املؤلفات الزراعية القديمة.

18



ومتر ثمرة �لنخيل بخم�سة �أطو�ر ويحتاج تكونها �إلى 6 �أ�سهر تقريبًا: 

إلقاح 	. فور  يتشكل  الذي  الّسدي  أو  احلبابوك  يسمى  األول: 
ة الطعم. الزهرة حيث تكون كروية الشكل، مرَّ

الثاين: البلح حيث تأخذ بالنمو واالستطالة خمرضة اللون ذات 	.
طعم عفيص.

الثالث: الُبرس أو اخلالل حيث تبدو صفراء حممرة حلوة الطعم 	.
مشوبة بطعم عفيص.

القوام 	. ي  حلمَّ السائب  نصفها  يصبح  عندما  طب  الرُّ الرابع: 
عسلية اللون مطاوعة لينة حلوة سكرية الطعم.

اخلامس: تصبح الثمرة مترة فيعتم لوهنا وتتجعد قرشهتا، وكلمة 	.
)متر( هي العامة، والعجوة ما هي إال نوع من أنواع التمر))(. 

وقد جاء نبي اإلسالم حممد صىل اهلل عليه وسلم ليؤكد أمهية هذه 
الثمرة حيث خاطب عائشة ريض اهلل عنها: )يا عائ�سة بيٌت ل متر فيه 
جياع �أهله يا عائ�سة بيت ل متر فيه جياٌع �أهله، قالها مرتني �أو ثلثًا()2(. 

واستطاع املسلمون األوائل فتح ربع املسكون من األرض يف ثلث 
األحيان  غالب  يف  هلم  تقدم  ال  جيوشهم  يف  التموين  وإدارة  قرن، 

سوى جراب من التمر  وقليل من املاء. 

))(  عن جملة العريب - عدد آذار )98)م، ربيع الثاين )0)) هـ .
)2(  صحيح مسلم ) ح 53) / 6)20 (.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

عن عروة عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت له: واهلل يا ابن أختي، 
إّنا كنا لننظر إىل اهلالل ثم اهلالل ثم اهلالل، ثالثة أهّلة يف شهرين وما 
أوقدت يف بيت رسول اهلل نار. قال: فقلت يا خالة ما كان ُيعيُشكم؟ 
قالت: األسودان: التمر واملاء، رواه البخاري ومسلم، وعن عائشة 
ريض اهلل عنها: تويف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني شبعنا من 

األسودين: التمر واملاء))(.

َشبعوا  حني  َشبع  والسالم  الصالة  عليه  أنه  فاملراد  حجر:  �بن  قال 

اهلل  صىل  موته  قبل  وذلك  خيرب  فتح  من  وابتداؤه  شبعهم  واستمر 
التمر  الشبع هو من  عليه وسلم بثالث سنوات. ومراد عائشة من 

خاصة دون املاء ولكن قرنته به إىل أن متام الشبع حصل هبام. 

قوله:  األصمعي  عن  العرب  لسان  ذكر  فقد  األسودان  كلمة  أما 
الغالب  املاء وهو  التمر دون  وإنام األسود  واملاء،  التمر  األسودان: 
عىل متر املدينة، والعرب تفعل ذلك يف الشيئني يصطحبان يسّميان 

معًا باالسم األشهر منهام حيث قالوا: القمران، للشمس والقمر.

))( رواه البخاري ) ح 5383 ( ،  ومسلم ) ح 972 ( .
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تركيب التمر:

الغذائية اهلمة والتي تفي حاجات  التمر عىل عرشات املواد  حيتوي 
البدن لقيامه بأنشطته احليوية، فهو غني بالسكريات، غني باأللياف، 
فقري بالدهون، فيمثل بذلك الغذاء املثايل الذي تويص به اجلمعيات 

الصحية العاملية. 

ال�شكريات:

التمر يعترب أغنى املواد الغذائية بالسكريات وأرخصها عىل مدار السنة إذ 
 Carbohydrate 70 - 73% يمكن خزنه لكل الفصول. ومتثل السكريات
العنب  )سكر  أحادية  سكاكر  منها  التمر،  من  املأكول  القسم  وزن  من 
والفواكهة( كمكون أسايس ذو امتصاص رسيع وسهل، ومنها سكاكر 
الناضجة  الثمرة  يف  موجودة  العادي(  السّكر  أو  القصب  )سكر  ثنائية 
بكميات قليلة حيث يكون معظمها قد حتول إىل سكاكر أحادية يف فرتة 
النضج. وحتتوي التمور عىل نسبة عالية من السكريات والتي قد تزيد 
أغنى  من  التمور  اعتبار  يمكن  هنا  ومن  اجلاف،  وزهنا  من   %72 عن 
الفواكه يف حمتواها من الطاقة احلرارية، فمحتوى ثامر التمر من الطاقة 
يزيد عن أربعة أضعاف ما حتتويه ثامر التفاح وسبعة أضعاف ما حتتويه 
ثامر الربتقال وثالثة عرشة ضعف ما حتتويه ثامر البطيخ ، حيث نجد أن 
كيلوجرام التمر يمد اجلسم بام يزيد عن )3000( سعر حرارية والتي 

تعادل )0)( كيلو جرام من اللحم.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

الربوتينات:

قلتها  رغم  وهي  الربوتينات،  عىل  وزنه  من   %2 عىل  التمر  حيتوي   
من  األخرى  والفواكه  اخلضار  أنواع  كل  حتويه  ما  نسبتها  تفوق 
وتشري  اخلاليا.  لبناء  األساسية  املادة  تعترب  والتي  القيمة  املواد  هذه 
الدراسات احلديثة إىل أن معظم هذه الربوتينات موجود عىل شكل 
عىل  حتتوي  والنواة  اللب  من  كاًل  أن  حيث  هامة،  أمينية  أمحاض 
)2)( محضًا أمينيًا منها محض الغلوتاميك واألسبارتيك والغليسني 
أغنى  من  التمر  أن  وجد  كام  والرتبتوفان،  واألرجنني  والسريين 

 .Pepicolic acide املصادر باحلمض األميني النادر

الدهون:

أما الدهون فقد وجد كلفالند أن نسبتها تبلغ )0.3_9.) % من 
النوى(. ومعظمها موجودة يف قرشة  الناضجة )منزوعة  الثامر  وزن 
الثمرة عىل هيئة شمع. ولأللياف التي تدخل يف تركيبه بنسبة %8.5 
أمهية خاصة وتشمل املادة السليولوزية املكونة جلدران خاليا الثمرة 
كام تشمل اهلميسليولوز وهي من السكريات املعقدة التي ختتلف عن 

السليولوز يف إمكانية حتوهلا إىل سكر العنب ))(. 

))( األسودان :  التمر واملاء ، حسان شميس باشا، جدة. 
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العف�ص:

أما العفص Tannin املادة القابضة فتوجد يف معظم التمور يف مرحلة 
ويرتسب  القرشة،  من  القريبة  الطبقة  يف  ويكون  والبلح  الُبرس 
للذوبان.  قابلة  غري  حبيبات  إىل  حممواًل  النضج  مراحل  يف  تدرجييًا 
واألصناف التي تكاد تكون خالية من العفص يف مرحلة البلح )مثل 

حلوة املدينة( يمكن أن تؤكل وهي يف ذلك الطور. 

ال�شعرات:

هذا وإن كل 00) جم من التمر )ما يعادل 0)-2) ثمرة( تعطي ما 
بني 8)2-297 حريرة تبعًا لصنف التمر ودرجة نضجه. 

الفيتامينات:

 حيتوي كل ) 00) ( جم من التمر عىل  ) 60-)7) ( وحدة دولية 
)B1(، وفيتامني  من فيتامني أ  )A(. كام يتوفر يف التمر فيتامني  ب) 
بB2( 2( كام حيتوي عىل نسبة عالية من فيتامني د )D( الذي يساعد 

يف تثبيت الكلس. 

الأمالح:

عىل  حيتوي  فهو  املعدنية  باألمالح  الغذائية  املصادر  أغنى  والتمر 
املاغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم واحلديد والفوسفور والفلور 

23



إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

بالفوسفور  الفواكه  أغنى  من  ويعترب  الصوديوم.  من  قليل  وفيه 
ملجم   )  72-40  ( عىل  حتتوي  التمر  من  جم   ) فكل)100 
حتتويه  ما  أضعاف   4 بـ  التمر  يف  الفلور  كمية  وتقدر  فوسفور. 

الفواكه األخرى)1( 

أهمية التمر في 
الوقاية والعالج:

التمر يف رمضان  املسلمني اإلفطار عىل  املحببة لدى  العادات  ومن 
شعوره  من  ختفف  الغذاء  من  مركزة  جرعة  الصائم  يعطي  حيث 
باجلوع ورشاهته لألكل، كام ينشط التمر العصارات اهلضمية ويقي 
بزيادة  يقوم  كام  الدم  ويف  املعدة  يف  احلموضة  ويعدل  اإلمساك  من 
هرمون  )مثل  للمرضعة  اللبن  إفراز  حتفز  التي  اهلرمونات  إفراز 
بروالكتني( وذلك ملا حيتويه من جلييس وثريونني. ويستخدم لعالج 
حاالت اإلمساك املزمن لتنشيطه حركة األمعاء ومرونتها بام حتتويه 

من ألياف سيليولوزية. 

ويمنع  وبريقها  العني  رطوبة  وحيفظ  األطفال  وزن  يف  التمر  ويزيد 
جحوظ كرهتا واخلوص ويكافح الغشاوة  ويقوي الرؤية وأعصاب 

)1( الرطب والنخلة : عبد الرزاق السعيد ، جدة . 
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العصبي وينشط  القلق  السمع وهيدئ األعصاب ويقوهيا وحيارب 
الغدة الدرقية ويشيع السكينة واهلدوء يف النفس بتناوله صباحًا مع 
كأس حليب، ويلني األوعية الدموية ويرطب األمعاء وحيفظها من 
الضعف وااللتهاب ويقوي حجريات الدماغ والقوة اجلنسية ويقوي 
العضالت ويكافح الدوخة وزوغان البرص والرتاخي والكسل عند 

الصائمني واملرهقني.

البول  ويدر  اجلسم  تنشيط  يف  التأثري  رسيع  اهلضم  سهل  والتمر 
وينظف الكبد ويغسل الكىل، ومنقوعه يفيد ضد السعال والتهاب 
املعدنية  وأمالحه  اإلمساك،  تكافح  وأليافه  والبلغم  القصبات 
واملرارة  الكىل  حصيات  تسبب  التي  الدم  محوضة  تعدل  القلوية 
والنقرس والبواسري وارتفاع ضغط الدم وإضافة اجلوز واللوز عليه 
أو تناوله مع احلليب يزيد يف مفعوله، وال يمنع التمر إال عن البدينني 

واملصابني بالسكري.

فقد جاءت األبحاث الطبية لتكشف عن أثار الرطب التي تعادل 
األم  سالمة  تكفل  والتي  الوالدة  لعملية  امليرسة  العقاقري  أثار 
الغدة  من  اخللفي  الفص  أن  طبيًا  املعروف  ومن  معًا.  واجلنني 
لعملية  الالزم   oxytocin توسني  األوكيس  هرمون  تفرز  النخامية 
الوالدة ألنه ينشط انقباض عضالت الرحم لتيسري هذه العملية، 
وبعد نزول اجلنني يساعد هذا اهلرمون عىل إعادة الرحم إىل سريته 

25



إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

أثبت  وقد  الوالدة،  بعد  الرمحي  النزيف  حدوث  فيتضاءل  األوىل 
تنبه تقلصات الرحم  التمر حيتوي عىل مادة  العلامء والباحثون أن 
وتزيد من انقباضها وخاصة أثناء الوالدة وهذه املادة تشبه هرمون 
األوكيس توسني، والذي يتألف من تسعة أمحاض أمينية واهلرمون 
يساعد يف توسيع عنق الرحم متهيدًا للوالدة، وبعد الوالدة يساعد 
الرحم  استعادة  عىل  كذلك  ويساعد  تدرجييًا،  النزف  وقف  يف 
يف  فعال  بشكل  اهلرمون  هذا  كذلك  ويسهم  الطبيعي،  حلجمه 
أيضًا   ) الرطب   ( التمر  إدرار احلليب للمولود، كام حيتوي  عملية 
اجلهاز  هتدئة  عىل  يعمل  واملغنسيوم  املنجنيز،  وكذلك  املغنيسيوم 
العصبي ومنع توتره وهياجه، ومهم جدًا حلامية العظام واألسنان ، 

كام أنه خافض طبيعي للحرارة ))(.

إن ثمرة النخيل الناضجة حتتوي عىل مادة قابضة لعضالت الرحم 
وتقوي عملها يف األشهر األخرية للحمل فتساعد عىل الوالدة من 
النزف احلاصل من جهة أخرى بعد الوالدة.  جهة، كام تقلل كمية 
ومن آثار الرطب أيضًا أنه خيفف ضغط الدم عند احلامل فرتة ليست 
النازفة.  الدم  كمية  تقلل  اخلاصية  وهذه  لطبيعته  يعود  ثم  طويلة 
واهلرمونات  والفيتامينات  املعادن  من  كاماًل  منجاًم  التمر  يعترب  كام 
أن  حيث  املرضع،  وللنفساء  تلد  والتي  احلامل  املرأة  حتتاجها  التي 

))(  تأمالت يف النخلة والطب : مجيل القدس الدويك ، جملة اإلعجاز العلمي ، عدد ) 3) ( ، 423)هـ .

26



اهلرمونات املوجودة يف الرطب تساعد عىل انقباض الرحم وعودته 
إىل وضعه الطبيعي، وتزيد من رقة القلب واحلنان والعطف واحلب 

واإلحساس املرهف، ولني العريكة والطبع وإرهاف الفؤاد. 

والرطب من املواد امللينة التي تنظف القولون، كام أن احتواء التمر 
عىل نسبة عالية من البوتاسيوم وهو الزم لتوازن كمية املاء داخل 
للعضالت  الغذائي  التمثيل  ولعمليات  اجلسم وخارجها،  خاليا 
يف  األمهية  ذو  جلوكوز  من  حيتويه  وما  الرطب  أن  كام  واملخ. 
الدموية وزيادة  الدورة  العديد من األمراض مثل أمراض  عالج 
التوتر، والنزيف وأمعاء األطفال واألمراض املعدية املختلفة مثل 
والتسمم  القرمزية  واحلمى  الزور،  والتهاب  واملالريا  التيفوس 
بأنواعه. كام أنه طعام ممتاز خلاليا اجلسم وأنسجته وأعضائه حيث 
الطاقة يف  منبع  الكبد وهو  احليواين )جليكوجني(يف  السكر  يزيد 
بناء األنسجة والتمثيل  يفيد يف حتسني عملية  جسم اإلنسان، كام 
السكر  يف  نقص  هناك  كان  إذا  الدوري  اجلهاز  وتقوية  الغذائي 

املوجود بالدم.

ومن   A فيتامني  من  هبا  بأس  ال  كميات  عىل  أيضًا  التمور  وحتتوي 
جمموعة فيتامينات B وخاصة الثيامني والريبوفالفني والنياسني، كام 

أهنا تعترب مصدرًا جيدًا حلامض الفوليك. 
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

النمو ويقي من  التمر فهو يساعد عىل  الذي حيتويه  فيتامني )أ(  أما 
التي  الرطبة  الناعمة  واألغشية  اجللد  ويساعد  الليل(  العشا )عمى 
تبطن األنف واحللق عىل أن تظل سليمة. وفيتامني أ )A( يعد رضوريًا 
أيضًا لنمو األطفال وحيفظ رطوبة العني ويقوي البرص ويزيد مقاومة 
االضطرابات  من  الكثري  ويصلح  اجلراثيم،  ضد  املخاطية  األغشية 
وجحوظ  اخلوض  ويمنع  وبريقها  العني  رطوبة  حيفظ  إنه  اجللدية. 
الكرة العينية وحيقق يف الطبقة املشيمية الداخلية للعني عماًل طبيعيًا 
ألنه يعمل عىل تكوين األرجوان الشبكي، وبذلك حيارب الغشاوة 
وقد  النهار،  عن  فضاًل  الليل  يف  ثاقبًا  نافذًا  البرص  وجيعل  الليلة، 
أثناء  األخرية  العاملية  احلرب  إبان  األمريكيون  الطيارون  استعمله 
غاراهتم الليلية كي يعاوهنم عىل متييز األهداف بالظالم. لذا فإن غنى 
التمر بالفيتامني )أ( جيعلنا نؤكد فائدته يف تقوية األعصاب البرصية، 
الصحراء  سكان  أن  املعروف  ومن  اللييل،  العشى  مكافحة  ويف 
يف  األخصائيون  واألطباء  بعيدة.  مسافات  من  بالرؤية  مشهورون 
األذن، يصفون الفيتامني )أ( اليوم لتقوية األعصاب السمعية، وعىل 
هذا فالتمر يفيد الشيوخ الذين بدأوا يعانون قلة السمع والوشيش 
أو باألصح ضعف األعصاب السمعية. وبام أن الفيتامني ) أ ( يسمى 
عىل  واألطفال  والفتيات  الفتيان  جسم  يساعد  فإنه  النمو  بفيتامني 
منه  خيشى  ال  وكذلك  نشيطًا،  رشيقًا  الفتى  فيغدو  والتكامل  النمو 
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عىل الفتيات إذ أنه ال يورث السمنة عندهن، وال ييسء إىل قاماهتن، 
خللوه من املواد الشحمية والدهنية.

والفيتامني )ب( يف التمر حيافظ عىل سالمة اجلهاز العصبي ويقي من 
توتر األعصاب وانسداد الشهية، ويساعد عىل هضم الكريامئية والدهنية 
وحيافظ عىل سالمة اللسان والشفتني واجلنون ويقي من البالجر )علة 
يصحبها طفح جلدي وضعف واضطراب األمعاء واجلهاز العصبي( .

األعصاب  اللتهاب  املضاد   )B1( ب1  فيتامني  التمر  يف  يتوفر  كام 
واملفيد يف معاجلة اإلجهاد الفكري والعضيل فهو رضوري للمحافظة 
عىل سالمة األعصاب، ونقصه يؤدي إىل فقدان الشهية، واإلصابة 
بمرض الربي بري، وفيتامني بB2( 2( )الريبو فالفني( الرضوري 
لعمل الكبد ، ويعالج تشقق الشفاه وتكرس األظافر وجفاف اجللد 
ويدخل يف تركيب كثري من األنزيامت، ليشرتك يف عمليات األكسدة 

احليوية، ونقصه يؤدي إىل تشققات يف زاويا الفم.

يف  يساعد  الذي   )D( د  فيتامني  من  عالية  نسبة  التمرعىل  حيتوي  كام 
ملرض  مضاد  )د(  وفيتامني  واألسنان.  العظام  يف  الكلس  تثبيت 
الكساح، وحيافظ عىل تركيز الكالسيوم يف الدم، وله دور يف حركة 

العضالت والفعل احليوي للغدد)1(.

)http://www.moderncafe.net )1 ، مصيقر، عبد الرمحن. 2005 . القيمة الغذائية للتمور وفوائدها الصحية. 
من: نخيل التمر من مورد تقليدي إىل ثروة خرضاء. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية.
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كام حيتوي التمر عىل محض البانثوثينييك وهو فيتامني مضاد لإلجهاد، 
ويساعد يف عمليات التمثيل الغذائي نقصه يؤدي إىل اضطراب يف 

عمليات التمثيل الغذائي، وتساقط شعر الرأس.

املضاد لألنيميا  العامل  ايضًا وهو  التمر  الفوليك يف  ويوجد محض 
احلادة، يلعب دورًا هامًا يف ختليق األمحاض النووية، يقي من مرض 

تصلب الرشايني.

وأما سكريات التمر فهي الغليكوز والليكولوز والسكاروز يمتصها 
اجلسم ويتمثلها بسهولة فتصل رسيعًا إىل الدم فإىل األنسجة واخلاليا 
للبول  مدرة  وهي  واحلرارة  القوة  فتمنحها  والعضالت  الدماغ  يف 

ونافعة للكليتني والكبد. 

والبكتني  اخلام  واأللياف  السكريات  مثل  الكربوهيدرات: 
والسليلوز واللجنني. فاجللكوز والفركتوز: سكريات حلوة الطعم، 
متبلورة، تذوب يف املاء تولد الطاقة التي تستخدم يف تسيري كثري من 
التفاعالت احليوية التي جتري داخل اخلاليا والفركتوز: يتميز بعدم 
احتياجية إىل انسولني عند استخدامه يف إنتاج الطاقة وبالتايل ال يمثل 

عبئًا عىل مرض السكر )مرض البول السكر(.

واأللياف: أمهها السيلوز واهليموسيليليوز والبكتني. وهلا دورها يف 
منع أمراض سوء اهلضم واإلمساك وأمراض القولون. 
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الدم   يف  الكوليسرتول  نسبة  تقليل  عىل  جيد  تأثري  له   : والبكتني 
وحيمي من تصلب الرشايني

نسبة  خفض  عىل  يساعد  التمر  أن  حديثة  دراسة  أكدت  كام 
الرشايني إلحتوائه عىل  والوقاية من تصلب  الدم  الكوليسرتول ىف 
للفم  ذكية  رائحة  واعطاء  األسنان  تسوس  يمنع  أنه  كام  البكتني، 
الدم  فقر  يعالج  التمر  أن  إىل  إضافة  الفلور،  عىل  أيضًا  إلحتوائه 

إلحتوائه عىل احلديد والنحاس وفيتامني )ب(.

وأوضحت الدراسة أن التمر يعالج ضعف العظام ومن فوائده أيضًا 
النحاس.  العام، إلحتوائه عىل  القلب والضعف  أنه عالج خلفقان 
من  القولون  اضطرابات  من  يعانون  الذين  املرىض  األطباء  وحيذر 
وانتفاخات  تقلصات  هلم  يسبب  حيث  باللبن ،  التمر  منقوع  تناول 
ميكروفلورا املوجودة باألمعاء ،  ولتجنب هذه  نتيجة نشاط بكترييا   
األعراض ينصح بعدم ترك البلح يف اللبن مدة طويلة حتي ال حتدث 
املنقوع  هذا  استبدال  األشخاص  هلؤالء  ويمكن  ختمر  عملية  له 

بكوب عصري طبيعي))(.

الربوتينات  عىل  احتواؤها  هو  للتمور  الغذائية  القيمة  دالئل  ومن 
والدهون وعىل كميات كبرية من األمالح املعدنية والعنارص النادرة 

ذات األمهية الغذائية الكبرية.

))(  نفس املرجع السابق .
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التمور  باملعادن، وحتتوي  لغنائه  منجم  لقب  التمر  أطلق عىل  ولقد 
عىل عنرص الفلورين الذي يقدر بخمسة أضعاف مما حتتويه الفواكه 
التمور ال  تناول  أن  العنرص، وهذا يؤكد االدعاء  األخرى من هذا 
احتفاظ  ذلك  ويؤكد  عليها،  حيافظ  بل  األسنان  تسوس  إىل  يؤدي 
بأسنان  اليومية  التمر يف وجباهتم  يعتمدون عىل  الذين  األشخاص 

سليمة رغم تناوهلم كميات كبرية من التمور. 

التمر غني  أن  إىل  التغذية  باملعادن حيث توصل علامء  والتمر غني 
بالفسفور، فهو أغنى من املشمش والعنب، ففي كل مائة غرام من 
التمر نجد أربعني مليغرامًا من الفسفور بينام ال تزيد كمية الفسفور 
املوجودة يف أي فاكهة عن عرشين مليغرامًا يف نفس الكمية. ومن 

املعروف أن الفسفور يدخل يف تركيب العظام واألسنان.

Hypokalemia الحتوائه  البوتاسيوم  التمر لعالج نقص   ويستخدم 
بضع  فإن  ذلك  عىل  وعالوة  البوتاسيوم.  من  كبرية  كميات  عىل 
حبات من التمر تزيد يف مفعوهلا عن فائدة زجاجة كاملة من رشاب 
احلديد أو أخذ إبرة كالسيوم، ألن احلديدوالكالسيوم موجودان يف 
التمر بشكل طبيعي يتقبله اجلسم ويتمثله برسعة بينام أدوية احلديد 
املخاطي وقد ال هيضمها  املعدة وتثقل غشاءها  والكالسيوم متجها 
األدوية  يتعاطى  من  براز  لون  اصطباغ  ذلك  عىل  والدليل  كاملة، 

احلديدية بالسواد. 
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التمر  يتناولون  الذين  املغنيسيوم وقد لوحظ ان  التمر عىل  وحيتوي 
بكثرة ال يعرفون مرض الرسطان إطالقًا.

ومن العنارص النادرة واملهمة يف التمر البورون BORON الذي يعترب 
يف  كبريًا  دورًا  البورون  ويلعب  احلية،  الكائنات  بعض  لنمو  مهاًم 
الفيتامينات التي تكون ذات أمهية لعالج الروماتيزم، كام أن له تأثريًا 
عىل اهلرمونات اجلنسية. ولقد دلت الدراسة عىل أن التمر حيتوي عىل 
البورون بنسبة تصل إىل 63 ملجرام/00)جرام يف اجلزء اللحمي 
والنوى عىل حد سواء، كام قرر العلامء أخريًا إطالق عبارة )نقبعن

املعادنيفمناجمالتمر( يف كل حبة متر))(. 

وألن التمر من أغنى الفواكه بالفوسفور فكل 00) جم من التمر حتتوي 
حلجريات  املفضل  الغذاء  فهو  لذا  فوسفور،  ملجم   )72-(0( عىل 
تنشيط  أيضًا يف  يساعد  كام  بأدمغتهم،  للعاملني  الفكر  وينشط  الدماغ 
واألسنان.  العظام  بناء  يف  يدخل  كام  الباه،  ويقوي  اجلنسية  الوظيفة 

فالتمر غني بالفوسفور الذي يزيد يف حيوية الدماغ والنشاط اجلنيس.

البدن  للعديد من وظائف  هامًا  يعترب  الذي  بالبوتاسيوم  وهو غني 
القلب  لعمل  رضوري  فهو  خالياه،  من  خلية  كل  يف  ويوجد 

والعضالت واجلهاز العصبي وللمحافظة عىل سكر الدم. 

العربية  اململكة  القصيم.  جامعة  للتمور.  والعالجية  الغذائية  القيمة   .2006 نارص.  بن  خالد  الرضيامن،   )((
.http://majdah.maktoob.com. السعودية ، امللف نت
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كام أن تناول )00)( جم من التمر متّون البدن بسدس حاجته اليومية 
الغذائية شيوعًا وما  من احلديد الذي يعترب نقصه من أهم املشاكل 

ينجم عن ذلك من آفات يأيت يف طليعتها فقر الدم. 

نقصه  املاغنسيوم وإن  البدن بخمس حاجته من  يزود  التمر  أن  كام 
يعترب عاماًل مساعدًا يف حدوث ارتفاع الضغط الدموي، كام يؤدي 
وقد  والرجفان  العام  والضعف  العضلية  والتشنجات  اإلعياء  إىل 
أن  العلامء  بعض  ويرى  الذهن.  يف  وإعياء  القلب  يف  ترسع  حيدث 
تناوهلم  كثرة  إىل  يعود  الرسطان  مرض  من  الواحات  سكان  خلو 

للتمر الغني باملاغنسيوم. 

الفواكه  حتتويه  ما  أضعاف  بـأربعة  التمر  يف  الفلور  كمية  تقدر  و 
ومنع  األسنان  سالمة  عىل  املحافظة  يف  دورًا  يلعب  وهو  األخرى، 
تسوسها، وهذا يفرس احتفاظ سكان البوادي بأسنان سليمة وقوية 
عىل  أيضًا  حيتوي  الذي  التمر  من  كبرية  لكميات  اليومي  لتناوهلم 

الكالسيوم والفوسفور الرضوريان لذلك.

ويعتقد العلامء أن وجود األمالحاملعدنيةالقلوية يف التمر يسبب تعادل 
محضية الدم املتأتية عن تناول النشويات بكثرة، واملعروف أن محوضة 
الوراثية كحصيات  األمراض  من  بعدد  اإلصابة  السبب يف  الدم هي 

الكىل واملرارة والنقرس وارتفاع ضغط الدم والبواسري وغريها ))(. 

))( الرطب والنخلة : عبد الرزاق السعيد ، جدة .
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يعترب التمر من أهم األغذية التي هلا دور وقائي ضد مرض الرسطان 
التمور  فقرشة  أكسدة؛  مضادات و فينوالت من  حتتويه  ملا  وذلك 
غنية بالفالفونويدات التي اكتسبت أمهية كبرية يف السنوات األخرية 
كمضادات لألكسدة، حيث إن هلا نشاطات فسيولوجية متعددة من 
أمهها: أهنا تعمل منشطًا وحمفزًا للقلب، وهي تعمل حتى يف وجود 
كميات قليلة منها. كام أهنا تقوي جدران األوعية الدموية الشعرية 
للفطريات  كمضادات  تعمل  أهنا  كام  ونزيفها.  نفاذيتها  ومتنع 

والبكترييا والفريوسات وكمواد مانعة للرسطان.

التي املركبات من  حمتواها  يف  الغنية  األغذية  أهم  من  التمر  ويعد 
)بيتا )-3  ، فهي غنية يف حمتواها من مركب  املناعي  اجلهاز تنشط
دى جلوكان( و من أهم فوائد هذا املركب: تنشيط اجلهاز املناعي 
للمواد  له مقدرة عىل االحتاد واإلحاطة والتغليف  باجلسم، وأيضًا 
الغريبة باجلسم، وكذلك يتعرف عىل خملفات اخلاليا املدمرة باجلسم 
اكس  أشعة  أو  اآليل  احلاسب  أشعة  )مثل  لألشعة  تعرضها  نتيجة 
أو  البنفسجية  فوق  األشعة  أو  اجلوال  التليفون  أشعة  أو  الطبية 

األشعة املنبعثة من الرحالت اجلوية( وحيتوهيا ويدمرها.

والتي  الغذائية  األلياف من  عالية  نسبة  عىل  بإحتوائه  التمر  يتميز 
حامض  بكترييا  تقوم  حيث  صحيًا  وعاماًل  مهاًم،  مصدرًا  تعترب 
نواتج  بتخمريها مكونة  املتخمر(  )املوجودة يف احلليب  الالكتيك 
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ميتابولزمية مميزة وأمحاض دهنية قصرية السلسلة تؤدي بدورها إىل 
املضادة لألكسدة مثل اجللوتاسيون-س-  زيادة نشاط األنزيامت 
بدورها  تؤدي  والتي  بريوكسيديز  واجللوتاسيون  ترانسفرييز 
أمالح  امتصاص  وتنشيط  الدم  يف  اجللوتاسيون  تركيز  زيادة  إىل 
الصفراء وزيادة كفاءة الكبد يف التخلص من السموم وزيادة كفاءة 

اجلهاز املناعي باجلسم.

أهنا حتتوي عىل  تبني  �لتمر يف تغذية �حليو�نات:  نوى  ويف جتارب على 

هرمون أنثوي له تأثري خاص عىل وزهنا كام أهنا تفيد يف إزالة املغص 
واإلسهال عندها. و تدل األبحاث العلمية أن للتمر خواّص مثبطة 
للنشاط الدرقي املفرط والذي يسبب املزاج العصبي عند األطفال، 
األطفال  هؤالء  ألمثال  صباحًا  التمر  بإعطاء  األطباء  ينصح  لذا 
قيمة  للتمر  أن  معناه  وهذا  والسكينة.  اهلدوء  نفسه  عىل  لتضفي 
ومؤخر  ومرمم  واألعصاب  للعضالت  مقٍو  وهو  عظيمة  غذائية 
ملظاهر الشيخوخة، وإذا أضيف إليه احلليب كان من أصلح األغذية 

وخاصة ملن كان جهازه اهلضمي ضعيفًا. ))(

إن القيمة الغذائية يف التمر تضارع بعض ما ألنواع اللحوم وثالثة 
الدم  بفقر  املصابني  يفيد  وهو  غذائية،  قيمة  من  للسمك  ما  أمثال 
يغىل  منقوع  أو  عجينة  شكل  عىل  ويعطى  الصدرية  واألمراض 

))( مقالة ألجود احلراكي عن التمر ، جملة حضارة اإلسالم ، العدد 7 املجلد 8) لعام  977)م أيلول.
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والشبان  والصغار  األوالد  خاصة  ويفيد  دفعات،  عىل  ويرشب 
والرياضيني والعامل والناقهني والنحيفني والنساء احلوامل ))(. 

ولقدوجدأنالرطب حيوي مادة مقبضة للرحم تشبه األكسيتوسني، 
فتناول الرطب يساعد عىل خروج اجلنني وتقليل النزف بعد الوالدة. 
وبام أن الرطب فيه مواد حافظة للضغط الدموي فهذا يساعد أيضًا 
عىل تقليل النزف، وكذلك فإن عملية الوالدة جمهدة وتتطلب طاقة 

كبرية، والرطب غني بالسكر الذي يعطي هذه الطاقة.

وإذا  اجلنسية،  واملنشطات  الرسطان  مضادات  عىل  حيتوي  أنه  كام 
استخدم مع احلليب فإنه يزيد يف الباءة وخيصب البدن. فالتمر فيه 
معدن الفسفور وهو غذاء للحجريات النبيلية وهي حجرات التناسل 
وهو  األرجنني  حامض  إىل  باإلضافة  اجلنسية.  القوة  يعطي  وهذا 
الذكور حيث  املؤثر يف  من األمحاض األمينية األساسية، وله دوره 
يؤدي نقصه عند الذكور إىل نقص تكوين احليوانات املنوية ومن ثم 
فله أمهية وخاصة لبعض من يعانون العقم نتيجة نقص احليوانات 
املنوية، لذلك فهو غذاء هام ومفيد يصلح للرجال ويساعدهم عىل 
مهمة  هرمونات  عىل  أيضًا  وحيتوي  اجلنسية.  قدراهتم  عىل  احلفاظ 
النساء  عند  الطلق  تنظيم  خاصية  له  الذي  البيتوسني  هرمون  مثل 

العربية  اململكة  القصيم.  جامعة  للتمور.  والعالجية  الغذائية  القيمة   .2006 نارص.  بن  خالد  الرضيامن،   )((
http://www.moderncafe.net ، السعودية
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باإلضافة إىل أنه يمنع النزيف أثناء وعقب الوالدة، وخمفض لضغط 
الدم عندما تتناوله احلوامل.))(

وهناك �سفة نف�سية مهمة للتمر وهو أنه يضفي السكينة والدعة عىل 

إىل  العصبيَّ  املزاَج  احلديُث  الطبُّ  ويردُّ  املضطربة.  القلقة  النفوس 
وقد  فرزها،  وازدياد  العنق  مقدم  يف  الرابضة  الدرقية  الغدة  نشاط 
الدرقية(  )ضد  خاصية  هلا  والثامر  النباتات  بعض  بأن  أخريًا  عرف 
والسبانخ،  اجلزر،  منها:  نذكر  فرزها،  وتلجم  نشاطها،  من  حتد 
يف  فإدخاهلا  التمر.  النباتات  هذه  طليعة  ويف  واملشمش،  واللوز، 
وتأففهم  حتسسهم  من  وخيفف  هتدئتهم،  يف  يفيد  العصبيني  أطعمة 
باحتوائها  وتربمهم من احلياة. ويعلل الطب احلديث هذه األغذية 
جعل  مما  للدرق،  مضادًا  مهام  دورًا  يلعب  الذي  )أ(  الفيتامني  عىل 
باشتداد  )أي  بالعصبية  املصابني  بمعاجلة  ينادون  املتتبعني،  العلامء 
الودي( ومعاجلة املضطربة أعصاهبم بالفيتامني )أ( وبخاصة إعطائه 
من مصادره الطبيعية كالتمر، وهم يرجحونه عىل املركبات اليودية 
املذكور  الفيتامني  ألن  الدرق،  نشاط  من  للحد  تعطى  كانت  التي 
أشد فعالية من اليود وأبعد أثرًا، وهم يرجحونه أيضًا عىل املهدئات 
العزائم  وتثبط  أواًل،  اإلدمان  تورث  التي  العصبية  واملسكنات 
بإعطاء  ُينصح  لذلك  ثانيًا.  ملتعاطيها  والكسل  اخلمول  إىل  وتؤدي 

))( عبد السالم، نبيل عيل. 26)) هـ. العالج بالتمر والرطب. دار الطالئع للنرش والتوزيع والتصدير.
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كل طفل ثائر عصبي املزاج بضع مترات يف صباح كل يوم لتضفي 
السكينة واهلدوء عىل نفسه، فتحد من ترصفاته واضطرابه، وُينصح 
مع  مترات  بضع  بأخذ  الصباح  فطور  تناول  يستسيغ  ال  من  كل 
كأس من احلليب صباح كل يوم، فإنه بذلك سيستقبل هناره مزودًا 
أعصابه  لتهدئة  الالزم  وبالعالج  وجسمه،  لفكره  الالزم  بالوقود 

التي ستوفرها أحداث النهار. ))(

به  اخلاص  الشكل  تكسبه  السللوزية  األلياف  عىل  حيوي  والتمر 
وبذلك  االستدارية  حركتها  عىل  األمعاء  األلياف  هذه  وتساعد 
جتعل التمر ملينًا طبيعيًا ويساعد التمر عىل جتنب امراض البواسري 
باأللياف  غني  وهو  والرطب  التمر  فتناول  اإلمساك  من  وللوقاية 
وجد أن كل ) 00) (جرام من التمر تعطي نحو) 8.5 (جرامات 
من األلياف وهذه األلياف مهمة للوقاية من اإلمساك وقد ظهرت 
يف هذا املجال دراسة حديثة نرشهتا احدى جمالت التغذية األمريكية 
وهي جملة Journal Of American Dietetic أوضحت فوائد التمر يف 

عالج اإلمساك والوقاية منه ومن أمراض البواسري. 

املسمى  اإلنزيم  أشهرها  اإلنزيامت  بعض  عىل  التمور  وحتتوي 
التمور وهو أهم إنزيم يؤثر عىل  )انفرتيز( الذي يساعد عىل نضج 

العربية  اململكة  القصيم.  جامعة  للتمور.  والعالجية  الغذائية  القيمة   .2006 نارص.  بن  خالد  الرضيامن،   )((
.http://www.moderncafe.net ، السعودية
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جودة التمر إذ يستمر عمله بعد قطف الثامر ويعترب سببًا يف قرص مدة 
حفظ التمور عىل صورة رطب إذ أنه يعمل عىل انضاجها وحتويلها 
إىل متر. ومتر ثمرة التمر بأدوار وأطوار حتى يتم نضجها وهي الطور 
األول الطلع ثم البرس والرطب وتصبح التمرة يف هذا الطور مائية 
حلوة وفرتة هذا الطور ترتاوح بني ) 2 - ) (أسابيع والطور األخري 

التمر وهو الطور النهائي لنضوج الثمرة))(

http://www.moderncafe.net ، الرضيامن، خالد بن نارص. )200. القيمة الغذائية والعالجية   )((
العربية  اململكة  الزراعة.  وزارة  الزراعي.  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  الزراعية،  املجلة  للتمور. 

السعودية. املجلد 35، العدد الرابع، شوال 25)) هـ.
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النص 
المعجز 

لقد ذكر النخل يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يف عدة مواضع وذلك يف 
امتنانه عىل خلقة بثمرها ومجاهلا، وكذلك ترغيبه سبحانه وتعاىل هلم 

يف جنته وما أعده هلم فيها فقال تعاىل: 

ۡصلَُها 
َ
أ َطّيَِبٍة  ُ َمَثٗل َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ  لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱللَّ

َ
﴿أ

َرّبَِهاۗ  بِإِۡذِن  ِحيِۢن  ُكَّ  ُكلََها 
ُ
أ تُۡؤِتٓ   ٢٤ َمآءِ  ٱلسَّ ِف  َوفَرُۡعَها  ثَابِٞت 

ُروَن ٢٥ ﴾ ]إبراهيم[، وقال  ۡمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَذكَّ
َ
ُ ٱۡل َوَيۡضُِب ٱللَّ

ََّها َطۡلٞع نَِّضيٞد١٠﴾  ]ق[. و يف قوله تعاىل:  تعاىل: ﴿َوٱنلَّۡخَل بَاِسَقٰٖت ل
تعاىل: ﴿فِيِهَما  ]الشعراء[، وقوله  َهِضيٞم ١٤٨﴾  َطۡلُعَها  َوَنٖۡل  ﴿َوُزُروٖع 

اٞن ٦٨﴾ ]الرمحن[ .  َفِٰكَهةٞ َوَنۡٞل َوُرمَّ
من  وذكر  ووضوح  بجالء  والتمر  النخيل  ذكر  فقد  السنة  يف  أما 

أمهيته ما ييل:
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عن أيب سعيد ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
) خري متراتكم الربين، يذهب الداء، وال داء فيه ( ))(. 

وقال صىل اهلل عليه وسلم: )من تصبح بسبع مترات عجوة ال يصيبه 
يف هذا اليوم ُسمٌّ وال سحر( )2( 

–قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
املن  من  والكمأة  السم  من  شفاء  وفيها  اجلنة  من  )العجوة  وسلم: 

وماؤها شفاء للعني ( رواه الرتمذي وأمحد باسناد صحيح . 

وقال صىل اهلل عليه وسلم: ) من أكل سبع مترات مما بني البتيها حني 
يصبح مل يرضه سم حتى يميس( رواه مسلم .

مل  يوم مترات عجوة  )من اصطبح كل  عليه وسلم:  اهلل  وقال صىل 
يرضه سم وال سحر ذلك اليوم إىل الليل( رواه البخاري.

وكام نعلم أن البكرتيا تفرز سمومًا داخلية وخارجية مسببة العديد 
من األمراض، وقد وجد من خالل هذا البحث أن للتمر أثر فعال 
واللوز  الفم  يف  املوجودة  الضارة  البكرتيا  بعض  عىل  القضاء  يف 
والتهابات األذن وغريها وهذا مصداقًا لقوله صىل اهلل عليه وسلم 

) )يذهب الداء( وقوله: )ال يصيبه يف هذا اليوم ُسمٌّ

))(  رواه الطرباين واحلاكم وقال الشيخ نارص الدين األلباين: حديث حسن )صحيح اجلامع الصغري(
)2(  رواه أبو نعيم و أبو داود ، و احلاكم ، و اإلمام الرتمذي ، وُروي يف الطب النبوي لإلمام الذهبي .
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قال عليه الصالة والسالم )بيت ال متر فيه جياع أهله ( أخرجه مسلم.

وعن أنس ريض اهلل عنه قال: )كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يفطر قبل أن يصيل عىل رطبات فإن مل تكن متريات حسا حسوات 

من ماء( ))(.

وعن سلامن بن عامر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم: )إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر فإنه بركة فمن مل جيد مترًا 

فاملاء فإنه طهور( رواه الرتمذي وقال حديث حسن. 

النبي  به  فأتيت  :)ولد يل غالم  قال  عنه  اهلل  أيب موسى ريض  وعن 
بالربكة  له  ودعا  بتمرة  فحنكه  إبراهيم  فسامه  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

ودفعه إيل( رواه البخاري.

ونعلم أن سبب تغيري رائحة فم الصائم حني يمسى هي ناجتة عن 
وجود البكرتيا وغريها من امليكروبات لذا كان صىل اهلل عليه وسلم  
فم  يف  املتواجدة  البكرتيا  بعض  يثبط  ألنه  وهذا  التمر  عىل  يفطر 
الصائم، ومن هنا  كانت انطالقة البحث ملعرفة أثر التمر يف القضاء 

عىل بعض امليكروبات الضارة املعزولة من الفم واللوز امللتهبة.

))( رواه أبو داود  والرتمذي وقال حديث حسن.
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أقوال العلماء في شرح 
اآلية وفهم األحاديث:

قال تعاىل: 

ۡصلَُها 
َ
ُ َمَثٗل َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة أ لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱللَّ

َ
﴿أ

َرّبَِهاۗ  بِإِۡذِن  ِحيِۢن  ُكَّ  ُكلََها 
ُ
أ تُۡؤِتٓ   ٢٤ َمآءِ  ٱلسَّ ِف  َوفَرُۡعَها  ثَابِٞت 

ُروَن ٢٥﴾ ]إبراهيم[. ۡمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَذكَّ
َ
ُ ٱۡل َوَيۡضُِب ٱللَّ

من  التفسري  أهل  ذهب  نفعها  وكبري  الشجرة  هذه  قْدر  ِعَظِم  فمن 
الصحابة والتابعني ومن بعدهم عىل أن الشجرة الطيبة التي شبهت 
بكلمة التوحيد هي النخلة، فقد روى احلاكم يف كتابه املستدرك عىل 
الصحيحني عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: ) ثم أتى رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم بقناع من برس فقرأ مثل كلمة طيبة كشجرة 

طيبة قال هي النخلة( قال احلاكم حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.

]ق[،  أي طوال  نَِّضيٞد١٠﴾  َطۡلٞع  ََّها  ل بَاِسَقٰٖت  قال تعاىل: ﴿َوٱنلَّۡخَل 
شاهقات قال ابن عباس وجماهد وعكرمة واحلسن وقتادة والسدي 

وغريهم: الباسقات الطوال ونضيد أي منضود. تفسري ابن كثري 

قال  ]الشعراء[،  َهِضيٞم ١٤٨﴾  َطۡلُعَها  َوَنٖۡل  وقال عز وجل:﴿َوُزُروٖع 
أيب  بن  عيل  وقال  هضيم.  فهو  وبلغ  أينع  عباس:  ابن  عن  العويف 
خالد  أيب  بن  إسامعيل  وقال  معشبة،  يقول:  عباس  ابن  عن  طلحة 
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أبو  وقال  واسرتخى،  رطب  إذا  قال:  عباس  ابن  عن  عمرو  عن 
الرطب، وقال جماهد: هو  املزبب من  : هو  العالء  إسحاق عن أيب 
الذي إذا يبس هتشم وتفتت وتناثر، وقال ابن جريج: سمعت عبد 
الكريم أنبانا أمية سمعت جماهد قال: حني يطلع يقبض عليه فهو من 
الرطب اهلضيم تقبض عليه فتهشمه، وقال عكرمة وقتادة: اهلضيم 
بعضها  وركب  الثمرة  محل  كثر  إذا  الضحاك:  وقال  اللني،  الرطب 
يتفرق وخيرض وقال  الطلع حني  بعضًا فهو هضيم، وقال مرة: هو 
رأيت  ما  صخر:  ابو  وقال  له،  نوى  ال  الذي  هو  البرصي:  احلسن 
الطلع حني ينشق عنه الكم فرتى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو 

اهلضيم. تفسري ابن كثري 

]الرمحن[ .  وهو هنا  اٞن ٦٨﴾  َوُرمَّ َوَنۡٞل  َفِٰكَهةٞ  وقوله تعاىل: ﴿فِيِهَما 
من باب عطف العام عىل اخلاص وأنه سبحانه أفرد النخل والرمان 

بالذكر لرشفهام عىل غريمها. تفسري ابن كثري 

ويف احلديث روى أبو داود، واحلاكم، واإلمام الرتمذي، وُروي يف 
الطب النبوي لإلمام الذهبي، قال: )من تصبح بسبع مترات عجوة 
ال يصيبه يف هذا اليوم ُسمٌّ وال سحر( . قال اخلطايب: كون العجوة 
النبي صىل اهلل عليه وسلم  تنفع من السّم والسحر إنام بربكة دعوة 

لتمر املدينة ال خلاصية يف التمر. ))(

))( حممد العريب اخلطايب عن كتابه األغذية واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي دار الغرب اإلسالمي-بريوت..
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فيها.))(  لرس  أهنا  فالظاهر  السبع  خصوصية  وأما  حجر:  ابن  وقال 
بدفع  املدينة  عجوة  خصوصية  األحاديث  وظاهر  القرطبي:  وقال 

السّم وإبطال السحر.)2( 

وقال املناوي يف فيض القدير: وليس ذلك عامًا يف العجوة بل خاصًا 
بعجوة املدينة بدليل رواية مسلم: ) من أكل سبع مترات مما بني البيتها  
وختصيصه  املناوي:  قال   .) ُسمٌّ  اليوم  ذلك  يف  يرضه  مل  املدينة   أي 
العدد علمها الشارع وقد جاء يف مواضع كثرية  بسبع خلاصية هذا 
فام جاء من هذا العدد جمئ التداوي فذلك خلاصية ال يعلمها إال اهلل 
ومن أطلعه عليها، وما جاء عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل 
اهلل عليه وسلم قال: ) إّن يف عجوة العالية شفاء أو أهنا ترياق أّول 

البكرة ( رواه مسلم )3(. 

والقرى  احلوائط  من  كان  ما  والعالية  رشحه:  يف  النووي  وقال 
والعامرات من جهة املدينة العليا وهي جهة نجد))(.

التصبح  وفضيلة  وعجوهتا،  املدينة  متر  فضيلة  األحاديث  هذه  ويف 
بسبع مترات منها، وعدد السبع من األمور التي علمها الشارع ، وقد 
فضلها  واعتقاد  هبا  اإليامن  جيب  ولكن  حكمتها  بعض  نحن  نعلم 

))( فتح الباري برشح صحيح البخاري .
)2( املفهم رشح صحيح مسلم للقرطبي األنصاري .

)3( فيض القدير رشح اجلامع الصحيح للمناوي .
))( رشح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية ، لإلمام احلافظ حمي الدين النووي .
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املنزل  الرباين  الوحي  إعجاز  يكتشف  العلم  ومازال  فيها  واحلكمة 
عىل سيد الثقلني صىل اهلل عليه وسلم.

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  وعن 
املّن  من  والكامة  السم  من  شفاء  وفيها  اجلنة  من  )العجوة  وسلم: 

وماؤها شفاء للعني())(. 

تقتل  إنام  الّسموم  إن  فقال:  تكّلف  من  أئمتنا  ومن  القرطبي:  قال 
فيه احلرارة  بالعجوة حتكمت  التصّبح  فإذا داوم عىل  لفرط برودهتا 
يستحكم،  مل  ما  السّم  برودة  ذلك  فقاوم  الغريزية  احلرارة  وأعانتها 

قال: وهذا يلزم رفع خصوصية عجوة املدينة.)2( 

وقال ابن القيم: عجوة املدينة من أنفع متر احلجاز وهو صنف كريم 
من ألني التمر وألذه. والتمر يف األصل من أكثر الثامر تغذية ملا فيه 
الدود  مادة  جفف  الريق  عىل  أكله  أديم  فإذا  الرتياقية.  القوة  من 
)3( قال ابن حجر: ويف كالمه إشارة إىل أن املراد  وأضعفه أو قتله. 
نوع خاص من السمُّ وهو ما ينشأ عن الديدان التي يف البطن ال كل 

السموم، لكن السياق يقتيض التعميم ألنه نكرة يف سياق النفي.))( 

عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  كان رسول  قال:  عنه  اهلل  أنس ريض  عن 

))( رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة، هذه الرواية تتفق مع رواية البخاري بعدم ختصيص لتمر املدينة أو عجوهتا.
)2( التمهيد : رشح املوطأ للقرطبي .

)3(  زاد املعاد : ابن قيم اجلوزية .
))( فتح الباري برشح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقالين .

47



إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

اهلل صىل  كان رسول  رواية:  أن يصيل، ويف  قبل  يفطر عىل رطبات 
اهلل عليه وسلم إذا كان صائاًم مل يصل حتى نأتيه برطب وماء.  ففي 
اجلامع الصحيح )كان إذا كان الرطب مل يفطر إال عىل الرطب وإذ مل 

يكن الرطب مل يفطر إال عىل التمر(.

عىل  اإلفطار  سبب  يف  وحديثًا  قدياًم  واملفرسون  العلامء  احتار  وقد 
الرطب أو التمر واستنبط الكثري منهم أسبابًا عديدة فبعضهم قال: 
الرطب  ألن  آخرون:  وقال  مباركتان،  فاكهتان  والتمر  الرطب  إن 
والتمر من الفاكهة احللوة التي تعطي اجلسم القوة والنشاط يف رسعة 
فائقة، ومنهم من قال: إهنام يقويان النظر، ومنهم من قال غري ذلك.

ذكر ابن حجر يف فتح الباري ما ييل: ) واحلكمة يف استحباب التمر ملا 
يف احللو من تقوية البرص الذي يضعفه الصوم، وألن احللو مما يوافق 
اإليامن ويعرب به املنام ويرق به القلب، وهو أيرس من غريه، ومن ثم 
استحب بعض التابعني أنه يفطر عىل احللو مطلقًا كالعسل. رواه بن 

أيب شيبة عن معاوية بن قرة وبن سريين وغريمها))(.

قال ابن القيم: يف فطره عليها تدبري لطيف، فإن الصوم خييل املعدة 
من الغذاء فال جيد الكبد منها ما جيذبه ويرسله إىل القوى واألعضاء 
سيام  إليها  وأحبه  الكبد  إىل  وصواًل  شيئ  أرسع  واحللو  فيضعف، 
فالتمر  يكن  مل  فإن  والقوى،  هي  به  فتنتفع  قبوهلا  فيشتد  الرطب 

))( املصدر نفسه .
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املعدة  هليب  ء  تطفى  املاء  فحسوات  يكن  مل  فإن  وتغذيته،  حلالوته 
ذكر  وقد  بشهوة))(.  وتتلقاه  للطعام  بعده  فتنتبه  الصوم  وحرارة 
ملا يف  قلت:  التمر؟  استحباب  احلكمة يف  ما  قلَت:  فإن  البجريمي: 

احللو من تقوية البرص الذي يضعفه الصوم وهو أيرس من غريه )2(.

أما الطحاوي فقد قال: )احلكمة يف ختصيص التمر ملا يف احللو من 
تقوية البرص الذي أضعف الصوم وترقيق القلب وهو أيرس من غريه 
ومن ثمة استحب بعض التابعني أن يفطر عىل احللو مطلقًا كالعسل، 
فثمرها  املسلم  هبا  مثل  النخلة  ألن  وقيل  البول،  حيسن  ألنه  وقيل 

أفضل املأكول، وقيل ألهنا الشجرة الطيبة()3(.

حلو  وكل  حلو،  ألنه  بالتمر  اإلفطار  رشع  )وإنام  الشوكاين:  وقال 
يقوي البرص الذي يضعف الصوم، وهذا أحسن ما قيل يف املناسبة 
ذلك  له  واحللو  حلوًا،  كونه  العلة  كانت  وإذا  احلكمة،  وجه  وبيان 
التأثري فيلحق به احللويات كلها، أما ما كان أشد منه حالوة فبفحوى 

اخلطاب، وما كان مساويًا له فبلحنه( ))(.

إذا  القدير" كان  "فيض  فقد ذكر يف كتابه  املناوي  الرؤوف  أما عبد 
مل  وإذا  الرطب،  إال عىل  يفطر من صومه  مل  زمنه،  أي  الرطب  كان 

))( زاد املعاد : ابن قيم اجلوزية.
)2( حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب : البجريم .

)3( رشح معاين اآلثار : الطحاوي .
))(  الدراري املضية رشح الدرر البهية : اإلمام الشوكان .
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

أضعفه  الذي  للنظر  لتقويته  التمر  عىل  إال  يفطر  مل  الرطب  يكن 
الصوم وألنه يرق القلب( ))(.

املرتبة  هو  التمر  األنطاكي:  لداود  األلباب  أويل  تذكرة  يف  وجاء 
الصدر  وأوجاع  املزمن  السعال  يقطع  النخيل،  ثمر  من  السابعة 
ويستأصل شأفة البلغم خصوصًا إذا ُأكل عىل الريق ويغذي كثريًا، 
فقال:  الفوائد  هذه  البيطار  ابن  وأكد  الباه.)2(،  يقوي  احلليب  ومع 
والتمر يسّخن البدن وهو صالح للصدر والرئة واملعى وإذا نقع يف 

احلليب أنعظ إنعاظًا قويًا. )3(

كتابه  يف  مراحله  كل  يف  التمر  فوائد  رشح  فقد  اجلوزية  قّيم  ابن  أما 
اللثة  وينفع  البطن  حيبس  يابس  حاٌر  الُبرس  فقال:  النبوي"  "الطب 
الباردة  املعدة  يقوي  والرطب  وحلوًا.  هشًا  كان  ما  وأنفعه  والفم، 
ويزيد يف الباه وخيصب البدن ويغذي غذاًء كثريًا. أما التمر فهو مقوٍّ 
ويربئ  الصنوبر،  جب  مع  والسيام  الباه  يف  يزيد  للطبع  ملني  للكبد 
من خشونة احللق. وهو من أكثر الثامر تغذية للبدن وأكله عىل الريق 
يقتل الدود وهو فاكهة وغذاء))(. وقد قال أبو قراط أبو الطب: ليكن 

غذاؤك دواءك وعاجلوا كل مريض بنبات أرضه فهي أجلب لشفائه.

))( فيض القدير رشح اجلامع الصحيح للمناوي.
)2(  تذكرة أويل األلباب : داوود األنطاكي.

)3(  اجلامع ملفردات األدوية واألغذية : ابن البيطار .
))(  زاد املعاد : ابن قيم اجلوزية .
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من  باحلذر  وعليك  غذائك  تنظيم  يف  صحتك  النفيس  ابن  وقال 
اللجوء إيل األدوية إال عند الرضورة القصوى.

 و قال ابن القيم: إن من رشط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاده 
النفع به فتقبله الطبيعة فتستعني به عىل دفع العلة حتى إّن كثريًا من 

املعاجلات تنفع باالعتقاد وحسن القبول وكامل التلقي. ))(

وقال فضيلة الشيخ سليامن بن نارص العلوان: )وإن تيرس التصّبح 
العجوة فهذا سبب رشعي وحصن حصني  بسبع مترات من متر 
من كل ساحر مريد، ففي الصحيحني وغريمها من حديث عامر 
النبي صىل اهلل عليه وسلم  بن سعد عن سعد  ريض اهلل عنه أن 
وال  سم  يصبه  مل  العجوة  متر  من  مترات  بسبع  تصبح  )من  قال: 
سحر( متفق عليه، وهذا الكالم للشيخ بن باز رمحه اهلل قلت: والذي 
أراه يف هذه املسألة أن املنفعة والفائدة باقية يف متر العجوة خاصة 
ومتر املدينة عامة إىل قيام الساعة، وأن ذلك ليس خمصوصًا بزمن 
العجوة عام سواه، مع  بتمر  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال 
أن اخلربة والتجربة العملية يف هذا امليدان أكدت بام ال يدع جمااًل 
له  العظيمة  واملنفعة  خاصة  السحر  عىل  العجوة  متر  تأثري  للشك 

قبل أو بعد وقوعه، واهلل تعاىل أعلم.

طيبة  فاكهة  التمر  أن  أقواهلم  وتتلخص  العلامء  ذكره  ما  بعض  هذا 

))( حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب : البجريمي .
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مباركة فيها منافع كثرية كتقوية البرص كام أنَّ الرطب والتمر يعطي 
اجلسم النشاط والقوة. 

فرسوا  تبعهم  ومن  والتابعني  الكرام  الصحابة  إن  القول  وخالصة 
األحاديث السابقة تفسريًا قريبًا مما فرسه العلم احلديث وبينوا فوائد 
معهم  مرت  جتارب  من  الفوائد  وذكروا  الصيام  يف  والتمر  الرطب 
ومع غريهم ومل ينسوا ذكر بركة التمر بسبب حرص رسول اهلل عىل 

ادخاره ) بيت ال متر فيه جياع أهله( .

�أما �لعلماء �ملعا�سرون :

فلم خيرجوا عام نقله لنا األقدمون لكنهم استفاضوا يف احلكمة من 
)الغذاء ال  الشهري  الكتاب  القباين صاحب  ذلك ومنهم د. صربي 
الدواء( إذ يقول: فالصائم يستنفد يف هناره عادة معظم وقود جسده، 
السكر  نسبة  وهبوط  جسمه،  خاليا  يف  املكتنز  السكر  يستنفد  أي: 
الصائم من  به  يشعر  ما  يسبب  الذي  املعتاد هو  الدم عن حدها  يف 
ضعف وكسل وزوغان يف البرص وعدم قدرة عىل التفكري واحلركة؛ 
السكر  من  وافر  بمقدار  أجسامنا  نمّد  أن  الرضوري  من  كان  لذا 
صيامه،  يوم  أواخر  يف  املتكاسل  املرتاخي  فالصائم  اإلفطار،  ساعة 
ساعة  من  أقل  يف  جسمه  إىل  النشاط  ويدب  رسيعًا  قواه  إليه  تعود 
إذا اقترص يف إفطاره عىل املواد السكرية ببضع مترات مع كأس ماء 
أو كأس حليب، وبعد ساعة يقوم الصائم إىل تناول عشائه املعتاد. 
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ولهذ� �لنمط من �لإفطار ثلث فو�ئد هي:

أن املعدة ال ترهق بام يقدم إليها من غذاء دسم وفري، بعد أن ( )
تبدأ  بل  تقريبًا،  ساعة  عرشة  ثامين  طوال  نائمة  هاجعة  كانت 
بعد  ثم  االمتصاص،  السهل  التمر  هضم  يف  بالتدريج  عملها 

نصف ساعة يقدم إليها اإلفطار املعتاد. 

أن تناول التمر أواًل حيد من جشع الصائم، فال يقبل عىل املائدة ( 2
ليلتهم ما عليها بعجلة دون مضغ أو تذوق.

أن املعدة تستطيع هضم املواد السكرية من التمر خالل نصف ( 3
ساعة فيزول اإلحساس بالدوخة والتعب رسيعًا ))(.

بالرطب  نبدأ  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الكريم  رسولنا  وأوصانا 
طبي  إرشاد  فيها  املطهرة  النبوية  السنة  وهذه  الصيام،  بعد  فطورنا 

وفوائد وحكٌم عظيمة. 

فعندما يبدأ الصائم يف تناول إفطاره فإنه حيتاج يف تلك اللحظات 
يمكن  ما  بأرسع  ويصل  اجلوع  عنه  يدفع  رسيع  طاقة  مصدر  إىل 
إىل املخ وسائر األعضاء إلمدادها بالطاقة. وأرسع املواد الغذائية 
يف اهلضم واالمتصاص واإلمداد بالطاقة هي السكريات، فاجلسم 
لو  خاصة  معدودة،  دقائق  خالل  بسهولة  امتصاصها  يستطيع 

))(  الغذاء للدواء : صربي القباين .
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كانت املعدة واألمعاء خالية كام هو احلال يف الصيام وكانت تلك 
السكريات يف الصورة األحادية.

رسول  أن  نجد  فإننا  الرشيف  احلديث  نص  يف  النظر  أمعنا  وإذا 
عند  للصائم  التمرات  عىل  الرطبات  قدم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
التصبح هبا لقوله  التمر عند  تقدم  فطوره، خالفًا ألحاديث أخرى 
صىل اهلل عليه وسلم ) من تصبح بسبع مترات مل يرضه ذلك اليوم ُسمٌّ 
وال سحر( احلديث، و قوله صىل اهلل عليه وسلم )نعم سحور املؤمن 

التمر( رواه ابن حبان والبيهقي. 

ولعل يف ذلك رمحة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باملسلمني، 
فنوعية السكريات الغالبة بالرطب ختتلف عن تلك الغالبة بالتمر. 
نوعني  من  أغلبها  التمر  يف  املوجودة  السكريات  فإن  عامة  وبصفة 
السكريات األحادية )اجللوكوز( والسكريات الثنائية )السكروز(. 

انتقااًل  واألرسع  امتصاصًا  األسهل  األحادية  السكريات  وتعترب 
السكريات  من  النوعية  امتصاص هذه  يستغرق  مبارشة، وال  للدم 
دقائق  إال  املختلفة  اجلسم  أعضاء  إىل  ووصوهلا  الدم  يف  وانتقاهلا 
معدودة . أما السكريات الثنائية )السكروز( فيجب أن متر بعمليات 
سكريات  إىل  الثنائية  السكريات  هذه  فيها  تتحول  حيوية  كيميائية 

أحادية حتى يمكنها التحرك يف الدم لتحقيق الغاية املطلوبة منها. 

السكريات  من  اجلسم  الستفادة  الالزم  الوقت  أن  البدهيي  ومن 
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الثنائية أطول مقارنة بالسكريات األحادية والرطب حيتوي عىل نسبة 
عالية جدَا من السكريات األحادية فيكون تأثريها أرسع بينام حتتوي 
وقت  يتطلب  مما  الثنائية  السكريات  من  عالية  نسبة  عىل  التمر  ثامر 
أطول لتحويلها عن طريق اهلضم إىل سكريات أحادية وهنا جتلت 
احلكمة يف إرشاده صىل اهلل عليه وسلم الصائمني أن يكون فطورهم 
يف شهر رمضان عىل رطبات ، وصدق اهلل العظيم إذ يقول يف حمكم 
آياته: ﴿َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ ٤﴾ ]النجم[. 
يقة مريم أن تأكل رطبات وقت خماضها  ولعل اهلل تعاىل قد أمر الصدِّ

حلاجتها الرسيعة للطاقة التي تعينها عىل عملية املخاض.

من  التمور  وتعترب  وحلوى،  ورشاب  ودواء  وغذاء  فاكهة  والتمر 
كافيًا  مثاليًا  التمر غذاء  العالية. ويعد  الغذائية  القيمة  األغذية ذات 
املواد  عىل  الحتوائه  وذلك  احلليب،  إليه  أضفنا  ما  إذا  لإلنسان 
والدهون  العضوية  واألمحاض  السكريات  مثل  الرئيسية  الغذائية 
كمية  عىل  حيتوي  أنه  كام  وغريها،  الغذائية  واأللياف  والربوتينات 
كبرية من مضادات األكسدة وأيضًا حيتوي عىل كميات ال بأس هبا 
 B فيتامينات  وجمموعة   A وفيتامني  ج  فيتامني  مثل  الفيتامينات  من 
التمر  عىل  أطلق  ولقد  والنياسني.  والريبوفالفني  الثيامني  وخاصة 
ورد  وقد  املختلفة،  الغذائية  والعنارص  باملعادن  لغناه  منجم  لقب 
يف احلديث النبوي الرشيف قوله صىل اهلل عليه وسلم: )من تصبح 

بسبع مترات مل يرضه ذلك اليوم ُسمٌّ وال سحر(.
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جرام   )(00( من  يقرب  ما  أي  مترات  سبع  تناول  أن  وجد  ولقد 
من التمور يمد جسم اإلنسان بكامل احتياجاته اليومية من كل من 
من  احتياجاته  ونصف  والكربيت،  والنحاس  واملنجنيز  املاغنسيوم 

احلديد، وربع احتياجاته من كل من الكالسيوم والبوتاسيوم. 

يقدر  الفلورين  التمر حيتوي عىل كميات مرتفعة من عنرص  أن  كام 
بخمسة أضعاف ما حتتويه الفواكه األخرى من هذا العنرص، ونعلم 
األسنان  تسوس  مقاومة  يف  الفلورين  يلعبه  الذي  الدور  مجيعًا 
واملحافظة عليها، وال نكاد نرى معجون أسنان سواء حمليًا أو دوليًا 
املسلمني  لدى  املحببة  العبادات  ومن  الفلورين.  عىل  وحيتوي  إال 
جرعة  الصائم  تعطي  حيث  رمضان  شهر  يف  رطبات  عىل  اإلفطار 
باجلوع  شعوره  من  ختفف  االمتصاص  الرسيع  الغذاء  من  مركزة 
ورشاهته لألكل، كام تنشط العصارات اهلضمية وتقي من اإلمساك 

وتعدل احلموضة يف املعدة ويف الدم. ))(

))( العالج بالتمر والرطب : عبد السالم نبيل عيل.   القيمة الغذائية للتمور وفوائدها الصحية، من نخيل التمر 
من مورد تقليدي إىل ثروة خرضاء، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ، ط) .
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من الفوائد الغذائية 
والعالجية للرطب:

اضطراب ( ) ويمنع  الدم  فقر  ويعالج  للجسم  عام  مقوٍّ  أنه 
األعصاب ملا حيتويه من نسبة عالية من السكر و البوتاسيوم. 

)مثل ( 2 للمرضعة  اللبن  إفراز  التي حتفز  اهلرمونات  إفراز  زيادة 
هرمون برو الكتني( وذلك ملا حيتويه من جلييس و ثريونني. 

حركة ( 3 لتنشيطه  املزمن  اإلمساك  حاالت  لعالج  يستخدم 
األمعاء ومرونتها بام حتتويه من ألياف سيليولوزية.

األغذية ( ) أهم  من  والرطب  التمر  يعترب  الرسطان:  من  الوقاية 
التي تلعب دورًا وقائيًا ضد مرض الرسطان وذلك ملا حتتويه 

من فينوالت ومضادات أكسدة . 

يف ( 5 الغنية  األغذية  أهم  من  التمر  إن  املناعي:  اجلهاز  تنشيط 
حمتواها من املركبات التي تنشيط اجلهاز املناعي، فهي غنية يف 
فوائد  أهم  )بيتا )-3 دى جلوكان( ومن  حمتواها من مركب 
هذا املركب تنشيط اجلهاز املناعي باجلسم وأيضًا هلا مقدرة عىل 
الغريبة باجلسم. وكذلك  االحتاد واإلحاطة والتغليف للمواد 
تعرضها  نتيجة  باجلسم  املدمرة  اخلاليا  خملفات  عىل  يتعرف 

57



إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

الطبية   إكس  أشعة  أو  اآليل  احلاسب  أشعة  )مثل  لألشعة 
أوأشعة التليفون اجلوال أو األشعة فوق البنفسجية أو األشعة 

املنبعثة من الرحالت اجلوية( وحيتوهيا ويدمرها.))(

غني ( 6 فالتمر   ( فيقول)2(:  سيد  حممد  الباسط  عبد  الدكتور  أما 
يف  عالية  حرارية  سعرات  تعطي  التي  األحادية  بالسكريات 
أوىص  لذلك  وامتصاصه،  هضمه  لسهولة  قصرية  زمنية  فرتة 
إفطارهم  يبدؤوا  أن  الصائمني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول 
يوم  يف  سكريات  من  فقدوا  ما  يعوضوا  لكي  متر  أو  برطب 
احلديثة  والطبية  العلمية  الدراسات  أوضحت  وقد  صيامهم. 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  به  نصح  ما  وفاعليه  صحة 
الصائمني، واألطباء عادة ينصحون الصائمني الذين يشعرون 
بضع  بتناول  ينصحوهنم  البرص  وزوغان  والرتاخي  بالدوخة 
مترات عند افطارهم فتزول عنهم تلك الدوخة خالل نصف 

ساعة من تناوهلم للتمر)3(

نارص  بن  خالد  للتمور:  والعالجية  الغذائية  القيمة  عيل،   نبيل  السالم  عبد   : والرطب  بالتمر  العالج   )((
الرضيامن، املجلة الزراعية ، إدارة العالقات العامة واإلعالم الزراعي، وزارة الزراعة، املجلد 35 العدد 

الرابع شوال 25))هـ .
)2( التداوي بالنبات والطب النبوي: عبد الباسط حممد السيد .

العامة  العالقات  إدارة  الزراعية،  املجلة  الرضيامن،  نارص  بن  خالد  للتمور:  والعالجية  الغذائية  القيمة   )3(
واإلعالم الزراعي، وزارة الزراعة ، املجلد 35 العدد الرابع شوال 25))هـ .
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جل�سم  طعام  �أي  دخول  قبل  �لتمر  تناول  �أنَّ  علمنا  �لعلماء  �أقو�ل  فمن 

�لإن�سان ول �سيما بعد �ل�سوم له فو�ئد عظيمة منها: 

متده 	. التي  السكاكر  من  أنواع  بعض  نقص  يعرتيه  الصائم  أن 
بتغريها يف  التي  اهلامة  احليوية  العنارص  بالطاقة وكذلك بعض 
لتنقية  اهلل  من  نعمة  تعد  الغذائية  بالبدائل  والسحور  اإلفطار 

اجلسم وتطهره بالصوم وكأهنا تغيري زيت السيارة مثاًل. 

مما 	. تناوله  من  ساعة  خالل  واالمتصاص  اهلضم  رسيع  التمر 
املعدنية  بالعنارص  وتعويضه  بالطاقة  اجلسم  إمداد  يف  يرسع 
والفيتامينات والكربوهيدرات، مع ما يقوم به التمر إثر تناوله 
عىل  املعدة  تساعد  سلليوزيه  مواد  من  به  بام  اجلسم  بإمداد 

عملياهتا اهلضمية وكذلك تنظيفها وتطهريها. 

تسبب 	. التي  هي  الصيام  أثناء  اجلسم  يف  السكر  نسبة  نقص  إن 
اإلحساس باجلوع وليست قلة الطعام والرشاب هي رس ذلك 
ولذا كان الرس يف اإلفطار بالتمر وكذلك السحور وخاصة أن 
احلركة  نتاج  الدم  يف  املحرتق  السكر  يعوض  الفركتوز  سكر 
يقوي  أنه  ناهيك عن  يتعب  الصائم وال  يفرت  فال  اجلهد  وبذل 
الكبد والقلب والدم ملا حيتويه من منجم معادن سهلة ورسيعة 
وصدق   ، كالعسل  التمر  هيضم  ساعة  فخالل  االمتصاص 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذي أرشد إىل فضيلة اإلفطار 
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عىل الرطب أو التمر املشتمل عىل هذه الفوائد الصحية قبل أن 
يكتشفها العلم احلديث.

الفوائد 	. فيه من عظيم  ملا  بالتمر ألمر عجيب  الوليد  أن حتنيك 
من  الطفل  تقي  حيوية  عنارص  بالتمر  أن  ثبت  فقد  الطبية 
األمراض وتقوي مناعته املكتسبة من اهلل وهي بمثابة لقاح يقيه 
طيلة عمره ويدرعه، كام يعطي للطفل لقاحات شلل األطفال 
وأكثر  البالغ  من  مناعة  أقل  الطفل  واحلصبه. وألن  والدفترييا 
عرضة لإلصابة بامليكروبات سن الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

حتنيك الطفل بالتمر كام ورد يف احلديث. 

إن قيام الرسول صىل اهلل عليه وسلم بتحنيك األطفال املواليد بالتمر 
التمرة بريقه  التمرة يف فيه ثم حينكه بام ذاب من هذه  بعد أن يأخذ 
)اجللوكوز(  السكر  عىل  حيتوي  فالتمر  بالغة.  حكمة  فيه  الرشيف 
بكميات وافرة وخاصة بعد إذابته بالريق الذي حيتوي عىل أنزيامت 
الريق  أن  الثنائي سكروز إىل سكر أحادي كام  السكر  خاصة حتول 
ييرس إذابة هذه السكريات وبالتايل يمكن للطفل املولود أن يستفيد 
)اجللوكوز(  للسكر  حيتاجون  املواليد  كل  أو  معظم  أن  وبام  منها. 
بعد والدهتم مبارشة فإن إعطاء الطفل التمر املذاب يقي الطفل من 

مضاعفات نقص السكر اخلطرية والتي أملحنا إليها فيام سبق. 
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بالغة  بالتمر هو عالج وقائي ذو أمهية  الطفل  إن استحباب حتنيك 
وهو إعجاز طبي مل تكن البرشية تعرفه وتعرف خماطر نقص السكر، 
وإن املولود وخاصة إذا كان خداجًا، حيتاج دون ريب بعد والدته 
مبارشة إىل أن يعطي حملواًل سكريًا. وقد دأبت مستشفيات الوالدة 
واألطفال عىل إعطاء املولودين حملول اجللوكوز لريضعه املولود بعد 

والدته مبارشة، ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه. 

آفاقًا  تفتح  األطفال  بتحنيك  املتعلقة  الرشيفة  األحاديث  هذه  إن 
مهمة جدًا يف وقاية األطفال من أمراض خطرية جدًا بسبب إصابتهم 
بنقص سكر اجللوكوز يف دمائهم. كام أن إعطاء املولود مادة سكرية 
مهضومة جاهزة توضح إعجازًا طبيًا مل يكن معروفًا يف زمنه صىل اهلل 
عليه وسلم وال يف األزمنة التي تلته حتى اتضحت احلكمة من ذلك 

اإلجراء يف القرن العرشين ))(.

))( حتنيك املولود وما فيه من إعجاز علمي : حممد عيل البار ، جملة اإلعجاز العلمي ، العدد الرابع .
     http://www.khayma.com/dates
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الواقع 
العلمي

إن التمر يعترب من األغذية ذات القيمة الغذائية العالية وكان رسولنا 
الصائمون  عليه  ويفطر  عليه؛  يفطر  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الكريم 
عليه  اهلل  صىل  وألنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الكريم  برسولنا  اقتداء 
وسلم أمر بذلك الصائمني، وله من الفوائد واملعاجلات ما ال يعد، 
فقد ركزت هذه الدراسة عىل تأثري التمر عيل ميكروبات املعزولة من 

الفم سواء تلك املعزولة من أفواه الصائمني أو املرىض.

: أثر التمر في تثبيط البكتريا 
ً
أوال

المعزولة من أفواه الصائمين

مل  فإن  أن يصيل عىل رطبات  قبل  يفطر  عليه وسلم  اهلل  )كان صىل 
تكن متريات(، وقال صىل اهلل عليه وسلم: )إذا أفطر أحدكم فليفطر 

عىل متر فإنه بركة(  ) الرتمذي 3 / 79 (.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

�لـدر��سـة:

أفواه  يف  املتواجدة  البكتريية  األنواع  بعزل  البحث  هذا  يف  قمنا 
من  وعرشين  تسعة  إىل  تصل  الصائمني  من  ملجموعة  الصائمني 
تم أخذ  ( سنة وقد  الذين ترتاوح أعامرهم من ) )23-2  الذكور 

العينات عند املساء قبل اإلفطار بحوايل ساعة.

هذه  يف  انتشارًا  األكثر  البكترييا  أن  وجد  البحث  هذا  خالل  ومن 
 Staphylococcus :الدراسة بني الصائمني عن املساء قبل اإلفطار هي
saprophyticus وقد عزلت من 2) صائام وكانت نسبتها )).))( 

تليها  Staphylococcus aureus وعزلت من ) 8 ( صائمني وكانت 
نسبتها )27.6( تليها Pseudomonas aeruginosa  وعزلت من )5( 
 Staphylococcus نسبتها )7.2)( وأخريًا عزلت  صائمني وكانت 

epidermidis  من  ) صائمني وكانت نسبتها )3.8)(. 

ويوضح الشكل))( التايل تأثري الرتاكيز املختلفة من التمر عىل هذه 
منطقة  خالل  من  املساء  عند  الصائمني  أفواه  من  املعزولة  البكرتيا 
 Pseudomonas التثبيط املوضحة أكثر يف الشكل )2(، فبالنسبة إىل 
aeruginosa كان متوسط أعىل منطقة للتثبيط )30مم( عندما أخذ 

له  املرموز  وهو  واملقطر  املعقم  املاء  من  وزنه  له  وأضيف  التمر 
بالرمز))( ثم خفف بنسبة ):) وهو))/2( وهكذا، وكان متوسط 
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أقل منطقة للتثبيط هي)8)مم( عند الرتكيز))/8(.

حيث   Staphylococcus saprophyticus إىل  بالنسبة  احلال  وكذلك 
الرتكيز))(  عند  مم(   3(( هي  للتثبيط  منطقة  أعىل  متوسط  كان 

ومتوسط أقل منطقة للتثبيط هي)))مم( عند الرتكيز))/8(.

منطقة  أعىل  متوسط  كان   Staphylococcus aureus وبالنسبة 
للتثبيط هي )26 مم( عند الرتكيز))( ومتوسط أقل منطقة للتثبيط 

هي)))مم( عند الرتكيز))/)(.

وأخريًا بالنسبة إىل Staphylococcus epidermidis كان متوسط أعىل 
منطقة للتثبيط هي ))3 مم( عند الرتكيز))( ومتوسط أقل منطقة 

للتثبيط هي)9)مم( عند الرتكيز))/8(.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

1. Pseudomonas aeruginosa. 

2.  Staphylococcus saprophyticus. 

3.  Staphylococcus aureus. 

4. Staphylococcus epidermidis. 

�سكل )1(: ر�سم تخطيطي يو�سح تاأثري �لرت�كيز �ملختلفة من �لتمر على 

بع�ص �لبكرتيا �ملعزولة من �أفو�ه �ل�سائمني.
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�سكل )2(: يو�سح مناطق �لتثبيط للأنو�ع �ملختلفة من �لبكرتيا �ملعزولة 

من �أفو�ه �ل�سائمني.

1-Pseudomonas aeruginosa.

2- Staphylococcus saprophyticus. 

3-Staphylococcus aureus.

4- Staphylococcus epidermidis. 

2 1

4 3
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

يف  املوجود  البكرتيا  تثبيط  يف  فعال  أثر  للتمر  أن  القول  يمكن  هنا  من 
وذلك  الصيام  نتيجة  فيهم  تتواجد  والتي  املساء  عند  الصائمني  أفواه 
ألن االمتناع عن الرشاب أثناء الصيام يؤدي إىل تقليل إفراز اللعاب يف 
الفم وبالتايل إىل خسارة منافع اللعاب، حيث يؤدي توفر كميات كبرية 
من اللعاب إىل احلد من نمو وتكاثر البكترييا، ويقوم بإذابة املخلفات 
العوامل  فمن   ، الكرهية  الرائحة  إخفاء  أو  تقليل  إىل  وبالتايل  الكربيتية 
التي تؤدي إيل تفاقم مشكلة الرائحة الكرهية أثناء الصيام هو العطش ))(

وجود  هو  الفم  يف  الكرهية  للرائحة  الرئيسية  األسباب  من  إن  كام 
البكترييا  من  النوع  هذا  يقوم  الفم.حيث  يف  الالهوائية  البكترييا 
بإفراز مادة )الكربيت( ذات الرائحة الكرهية. من صفات البكترييا 
للهواء  تعرضها  وجمرد  اهلواء  عن  معزل  يف  تعيش  أهنا  الالهوائية: 

يؤدي إىل هالكها. 

يؤدي عدم األكل أو الرشب أثناء الصيام إيل تكون طبقة بيضاء عىل 
الثقيل.  اللعاب اهلالمي  الطبقة عبارة عن طبقة من  اللسان، وهذه 
الطبقة  هذه  حتت  وتتكاثر  تعيش  أن  الالهوائية  للبكترييا  يمكن 

البيضاء عىل اللسان مفرزة مادة الكربيت ذات الرائحة املقززة. )2(

))(  خواص اللعاب الشفائية، د. ظافر العطار، جملة طب الفم السورية، العدد األول 987)م .
Jacobson، E. D. (1981). Salivary secretion. In L. R. Johnson (Ed.)، Gastrointestinal 

physiology (Second ed.، pp. 46-54). St. Louis: The C.V. Mosby Company.

http://www.aklaam.net/forum/showthread.php?t=7622  )2(
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غري أن للصيام فوائد عديدة ليس فقط عىل الفم واألسنان بل عىل 
اجلهاز اهلضمي بأكمله، فاالمتناع عن األكل والرشب حيرم بكترييا 
اجلهاز اهلضمي من غذائها ويتسبب يف جتويعها. فاخلاليا البكتريية 
عبارة عن كائنات حية صغرية جدًا وال تستطيع ختزين كميات كبرية 
الصيام إىل هالك  فيؤدي  للبرش.  الغذاء يف أجسامها كام يمكن  من 
كميات كبرية من البكترييا الضارة. ويف عامل اجلراثيم أول من هيلك 
أثناء الصيام هي البكترييا القوية شديدة الرضر، وذلك الحتياجها 
التسوس  يسبب  ما  البكترييا  هذه  ومن  مستمرة،  بصورة  للطاقة 
وأمراض اللثة. أي بعبارة أخرى يقوم الصيام بالتقليل من حاالت 

التسوس وأمراض اللثة نتيجة للتقليل من البكترييا الضارة. ))(

بجامعة  �ل�سيدلة  بكلية  �أجريت  علمية  در��سة  �أثبتت  �ملجال  هذ�  ويف 

�لقاهرة للأ�ستاذة بالكلية �لدكتورة �سامية عبد �لوهاب:

لتأثري  مشابه  للحرارة  خافض  تأثري  هلا  للتمر  املائية  اخلالصة  أن   
املخفضات الكيميائية وأن املواد الفعالة للمستخلص املائي هلا تأثري 
خافض لنسبة السكر يف الدم بنسبة تقارب خمفضات السكر الكيميائية 
التي تتناول عن طريق الفم. وأثبتت أن اخلالصة الكحولية واملائية 

http://www.dentistry.nus.edu.sg )((
     دكتور حممود ناظم النسيمي: عن كتابه )الطب النبوي والعلم احلديث(.
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

املرضية  امليكروبات  لبعض  تأثري ملحوظ كمضاد حيوي  للتمر هلا 
تقوية  فعال يف  تأثري  هلا  التي  األمينية  األمحاض  بعض  وحتتوى عىل 
الذاكرة إضافة إىل بعض اهلرمونات التى تشابه اهلرمونات املوجودة 

باجلسم مثل االسرتوجني ))(.

عن سلامن بن عامر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم: )إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر فإنه بركة فمن مل جيد مترًا 
فاملاء فإنه طهور( رواه الرتمذي وقال حديث حسن، وقال عبد القادر األرناؤوط: إسناده صحيح

وهديًا  رائعة  حكمة  النبوي  واهلدي  اإلهلي  الوحي  هذا  وراء  إن 
طبيًا عظياًم، فأهم يشء جيب تزويد الصائم به حال فطره هو طاقة 
جديدة تعوضه ما فقده هنار صومه، كذلك فاجلسم يف حاجة ماّسة 
إىل املاء وإزالة شعور العطش لديه. وأرسع يشء يمكن امتصاصه 
هي املواد السكرية وخاصة األحادية منها ولذلك قال عز وجل: 
صورة  يف  السكرية  فاملواد  ]الشعراء[،   ﴾١٤٨ َهِضيٞم  َطۡلُعَها  ﴿َوَنٖۡل 
حملول مائي يمكن امتصاصها يف صورة ميرّسة يف املعدة واألمعاء 
مستوى  يرتفع  وبذا  الرطب  حيققه  ما  وهذا  الصائم  عند  الفارغة 

سكر الدم يف وقت وجيز.

ومن املالحظات اهلامة أن التمر والرطب يكادان خيلوان من الدهن، 

http://www.sanabes.com  )((
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بالنسبة  احلال  وكذلك  طويلة،  لساعات  هضمها  حيتاج  ال  وبذا 
للربوتينات. كام أن وجود األلياف السليلوزية يف التمر بنسبة عالية 
له مزايا أخرى فهي تفيد بان تعمل كإسفنجة متتص املاء داخل املعى 
وتعطي الرباز حجاًم معقواًل مع إحداث تليني طبيعي يمنع حدوث 

اإلمساك عند الصائم.))(

: أثر التمر في تثبيط البكتريا 
ً
ثانيا

المعزولة من مرضى التهاب اللوز

من  شفاء  وفيها  اجلنة،  من  العجوة  )إن  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قال 
م(، وقال أيضًا: )من تصبح بسبع مترات عجوة ال يصيبه يف هذا  السُّ

.) اليوم ُسمٌّ

�لـدر��سـة:

التهاب اللوز مرض يصيب اللوز فيؤدي ذلك إىل انتفاخها وتكون بقع 
محراء باهتة أو خراجات تقيحية بيضاء أو صفراء تالحظ عىل السطح.

وتكون  اللوز  التهاب  يسبب  والفريوسات  البكترييا  من  كل 
من  عينة   30 عىل  الدراسة  هذه  أجريت  وقد  متشاهبة.  األعراض 

))(  رمضان والطب : أمحد عبد الرؤوف .
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

بأن لدهيم  إكلينيكيا  الذين تم تشخصهم  املرىض )أطفال وبالغني( 
التهاب اللوز . قسم من املرىض كان لدهيم التهاب حاد كخرجات 
Tonsillectomy، آخرين كانوا يعانون من  عىل اللوز قبل إزالتها  
 ،Tonsillectomy إزالتها   لعملية  خضعوا  أن  بعد  اللوز  التهاب 

لكن ASO كان لدهيم مرتفع.

هؤالء املرىض املصابون بالتهاب اللوز كان منهم ) )2 ( من اإلناث 
و) 9 ( من الذكور.

وبحسب الفئات العمرية فإن هذه املجاميع تكونت من:

املجموعة األوىل )))( مريضًا من)8 شهور إىل 0) سنوات(.	.

املجموعة الثانية من )))-20 سنة( وتضم ) 0) ( مرىض.	.

املجموعة الثالثة من ))2-30 سنة( وتضم ) 5 ( مرىض.	.

املجموعة الرابعة ))3 ( سنة وكان عددهم ) ) ( مرىض.	.

وقد كانت أكثر اإلصابات بالتهاب اللوز عند األطفال )8 أشهر إىل 
0) سنوات( ثم الفئة من )))-20 سنة(.

هذه  يف  انتشارًا  األكثر  البكترييا  أن  وجد  البحث  هذا  خالل  ومن 
)%39.2( من جمموع  S. pyogenes حيث كانت نسبتها  الدراسة هي 

البكرتيا املسببة اللتهاب اللوز، وكانت ثاين األنواع انتشارًا هي:
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 S. ureus  وكانت نسبته )% 25(، يليه Viridans streptococci وكانت 
نسبته )21.4%(، كام عزلت بعض البكترييا بأعداد قليلة وهي:

 E.coli، S.epidermides  ،S.pneumonia و  Enterococci )%3.6(

للتمر  املائية  املستخلصات  تأثر  اختبار  الدراسة  هذه  يف  أجري  كام 
أخرى  طبية  بنباتات  ومقارنته  املعزولة  البكتريية  السالالت  عىل 
مثل الليمون والثوم وغريه. وقد أظهر مستخلص التمر أعىل تأثري 
 Viridans يف  كام  اللوز،  التهاب  مرىض  من  املعزولة  البكترييا  عىل 
streptococci والذي أعطى منطقة تثبيط قطرها )38.3mm(، وكذلك 

، كام أعطى   )42mm( تثبيط قطرها S. pyogenes منطقة  أعطى عىل 
 . E. Coli و Enterococcus 36( عىل كل منmm( منطقة تثبيط قدرها
أما S. epidermides و S. aureus و S. pneumonia فقد كانت منطقة 

.)25mm ( التثبيط هي

 Viridans يف  كام  املثال  سبيل  عىل  الثوم  مستخلص  أعطى  بينام 
تثبيط قطرها  منطقة  Enterococcus  والذي أعطى  و   streptococci

)62mm( و مستخلص الليمون كام يفS. pneumonia  والذي أعطى 

منطقة تثبيط قطرها )25mm(. وقد كانت أقل املستخلصات النباتية 
  S. pneumonia عىل  قلياًل  تأثريًا  يملك  الذي  الرحيان  هي  تأثريًا 
 S. pyogenes وعىل   )15mm( قطرها  تثبيط  منطقة  أعطى  والذي 
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إعجاز التمر  في الشفاء والوقاية  

والذي أعطى منطقة تثبيط قطرها )8.5mm(. أما باقي املستخلصات التي 
دخلت يف بحثنا هذا فقد أثرت عىل نمو البكترييا املعزولة بقيم خمتلفة.

جدول)1(: يو�سح نوع و ن�سبة �لبكرتيا �ملعزولة من مر�سى �لتهاب �للوز وقطر 

مناطق �لتثبيط للتمر. 

�أنو�ع �لبكرتيا �ملعزولةن�سبة �لبكرتيا
قطر منطقة 

�لتثبيط)مليمرت(

41.7S. pyogenes42 mm

20.9Viridans streptococci38.3 mm

20.9S. aureus25mm

4.17S. epidermides25mm

4.17S. pneumonia25mm

4.17Enterococcus36mm

4.17E. Coli36mm
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�سكل )3(: يو�سح مناطق �لتثبيط للتمر مع مقارنته ببع�ص �مل�ستخل�سات �لنباتية لبع�ص 

�لأنو�ع من �لبكرتيا �ملعزولة من مر�سى �لتهاب �للوز.
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Viridans streptococciS.pyogenes

S. pneumoniaS. aureus

E.coliEnterococcus

 �سكل )4(: يو�سح مناطق �لتثبيط لبع�ص �لأنو�ع من �لبكرتيا �ملعزولة من مر�سى 
�لتهاب �للوز )�لتمر6(.

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  سعيد  أيب  عن   
الطرباين  رواه  فيه(  داء  وال  الداء،  يذهب  الربين،  متراتكم  )خري  وسلم: 

واحلاكم وقال الشيخ نارص الدين األلباين: حديث حسن )صحيح اجلامع الصغري(.

وقال صىل اهلل عليه وسلم: )من تصبح بسبع مترات عجوة ال يصيبه 

76



الرتمذي،  واإلمام  واحلاكم،  داود،  وأبو  نعيم  أبو  رواه  سحر(  وال  سم  اليوم  هذا  يف 
وُروي يف الطب النبوي لإلمام الذهبي.

للتسمم  يتعرضون  الذين  أن  وجد  البرش  عىل  جتارهبا  خالل  فمن 
يعانون  البطاريات  الرصاص يف صناعة  مادة  يتعاملون مع  كالذين 
الثقيلة  العنارص  الكادميام والتي هي عبارة عن إحدى  من مشكلة 
مشاكل  إىل  ويؤدي  الكلوي،  الفشل  إىل  هبا  التسمم  يؤدي  التي 
كبرية جدًا، فلو تناولوا سبع مترات عجوة ستكون detoxication أو 

مضادات السموم يف الكبد سليمة.

اليهودي  وهنالك حوايل )20)( بحثًا منشورًا حول ذلك، ومنهم 
)جولدمان( الذي نرش بحثًا عن "سبع مترات عجوة"، وأوضح أنه 
تدخل  الثقيلة  املعادن  أن  أي   ،Claition تتكون  عجوة  مترات  بسبع 
اجلسم وتتكون هلا مركبات خملبية تدخل حتت اجللد، باإلضافة إىل 
أن جزءًا منها يذاب وخيرج يف الرباز، وجزءًا يذاب وينزل يف البول 
وهذه عملية تسمى detoxication أو عملية مضادات السموم التي 
تتم بواسطة تأثري متر العجوة، ولذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يقول: )العجوة من اجلنة، وفيها شفاء من السم(، )إن العجوة من 

اجلنة، وفيها شفاء من السم( رواه الرتمذي يف سننه ) ) / 00) (.

أو  البرصي  االستجالء  أو  التليباثي  ظاهرة  أصحاب  قام  وقد 
االستجالء السمعي والذين هم علامء بريطانيني وأبحاثهم منشورة 
-منها املجلة الدورية التي أسموها )تليباثي(- قاموا بفحص خط 
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خط  ُيعطي  أنه  فوجدوا  العجوة  متر  هضم  عن  ينتج  الذي  الطيف 
ملدة 2) ساعة،  يستمر  اللون األزرق  إن  أزرق، وقالوا  لونه  طيٍف 
تغرٌي يف طبيعة  ليس هو  فالسحر  ُتسحر،  التي  العني هي  إن  وقالوا 

األشياء إنام هو ختيل وسحر للعني.

َسَحُرٓواْ  َوٱۡسَتَۡهُبوُهۡم  ٱنلَّاِس  ۡعُيَ 
َ
أ ﴿َسَحُرٓواْ  تعاىل:  قال   لذلك 

ۡعُيَ ٱنلَّاِس َوٱۡسَتَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيٖم ١١٦﴾ ]األعراف[.
َ
أ

وقالوا عىل سيدنا موسى: ﴿فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُيَيَُّل إَِلۡهِ﴾]طه[ 

أو  يبطلها  السحرية  والقدرة  ُتسحر،  التي  هي  العني  أن  فوجدوا 
متتص كل األلوان ماعدا اللون األزرق، فالتصبح بسبع مترات كل 
يوم ينتج عنها خط طيف لونه أزرق يقي اإلنسان من احلسد، ويقيه 

من السحر.))(

ويف هذا املجال يقول الدكتور حممود ناظم النسيمي: السموم أنواع، 
والتسمم إما أن يكون خارجي املنشأ، يدخل اجلسم عن طريق اجلروح 
أو لدغات األفاعي، أو عن طريق طالء احلروق الواسعة بمواد تعدُّ 
سامة بمقدارها الكبري كاملكروكروم، أو عن طريق الفم مع الطعام 
والرشاب أو عن طريق التنفس. وإما أن يكون التسمم داخيل املنشأ 
كلوي  لقصور  اآلزوت  بانحباس  أو  )أوريميا(  بالبولة  كاالنسامم 

))(  التداوي بالنبات والطب النبوي : د. عبد الباسط حممد السيد .
 http://www.amaneena.com/m/76.htm
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)آزوتيميا( أو االنسامم نتيجة التفسخات املعوية وذيفانات اجلراثيم 
ومن  الضارة  املواد  مجيع  من  اجلسم  ويتخلص  هذا  والطفيليات. 
ذيفانات اجلراثيم ونتائج تعفن املواد الغذائية يف األمعاء عن طريق 
الذي  الغلوكورونيك  أمهها  ومن  املركبات  ببعض  الكبد  يف  ربطها 
يصنعه الكبد نتيجة أكسدة سكر العنب. ونستطيع القول أن وظيفة 
الكبد يف إبطال املركبات الساّمة هي من أهم وظائفه، ولذا كان سكر 
العني داخاًل يف محية ومعاجلة االنساممات املختلفة، والتمر والرطب 

من أغنى الفواكه هبذا السّكر.

يف  الطب  يكتشفها  قد  أخرى  وحلكم  السابقة  الصحية  وللحكم 
أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أوىص   - هبا  أعلم  اهلل   - املستقبل 
ليمتص  الفطور  قبل  عجوة  مترات  سبع  صباحًا  اإلنسان  يتناول 
سكرها برسعة ويدخرها يف الكبد مما يساعده عىل ختريب السموم 
وتعديلها، أضف إىل ذلك املعاجلة الروحية وُعُلوَّ املعنويات الناجم 
اهلل  لرسول  وتصديقًا  يقينًا  مترات  بسبع  املسلم  يصبح  عندما  عنها 

صىل اهلل عليه وسلم. ))(

يقول �لدكتور عبد �هلل عبد �لرز�ق �ل�سعيد يف كتابه �لرطب و�لنخلة: 

متور  لوثت  فقد  فيه.  تعيش  ال  فاجلراثيم  فيه،  داء  ال  التمر  إّن  حقًا 

))( الطب النبوي والعلم احلديث : حممود ناظم النسيم ، املجلد 3 .
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اهليضة  بجراثيم  اخلارجية  لألسواق  تصدر  التي  األنواع  من  طرية 
براز  أكثر مما يشاهد يف  000) ( مرة   _ )الكولريا( وبنسبة ) 00) 
من  خمتلفة  سالالت  ثالث  لذلك  واستخدم  باهليضة،  املصابني 
اجلراثيم املمرضة للكولريا. وقد ظهر أن اجلراثيم مل تعش أكثر من 
ثالثة أيام، وهذا يعني أن التمور إذا تعرضت إىل تلوث شديد تصبح 
الطبيعية.  الظروف  يف  أيام  ثالثة  خالل  املمرض  العامل  من  خالية 
العراقي  املركزي  البكرتيولوجي  املعهد  األبحاث  هبذه  قام  وقد 
بالتعاون مع اخلبري الدويل ملنظمة الصحة العاملية أوسكار فيلزنفيلد 
لقد  وجعفي:  النعيمي  الدكتوران  بالكولريا.ويقول  االختصايص 
أشارت دراسات Turel إىل أن وجود طبقة التانني Tannin يف الثمرة 
سطح  عىل  متفسخة  بقع  ظهور  تسبب  التي  الطفيليات  من  حيميها 

الثمرة يف مرحلة الرطب. ))( 

أساتذة  من  جمموعة  بإرشاف  أجريت  التي  الدراسة  نتائج  وأكدت 
متخصصة يف علوم الرشيعة واألحياء والكيمياء يف جامعة الزيتونة 
األردنية، أن التصبح بأكل التمر يقي اإلنسان من خطر السموم بام 

يف ذلك سموم األفاعي ومثيالهتا من احلرشات السامة.

املذكورة  أربعة عرش طالبًا من طلبة اجلامعة  الدراسة عىل   أجريت 

))( الرطب والنخلة : عبد اهلل عبد الرزاق السعيد ، جدة .
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تقسيم  تم  حيث  أسابيع،  أربعة  مدار  عىل  بالدم  بالتربع  تطوعوا 
الطلبة إىل جمموعتني:

 األوىل جرى إعطاؤهم سبع مترات يوميًا عىل الريق يف حني أن أفراد 
عينات  أخذ  وبعد  الشهر،  طوال  التمر  يتناولوا  مل  الثانية  املجموعة 
دم من املجموعة األوىل وسكب سم األفاعي عليه مل يطرأ عليه أي 
دم  عينات  عىل  األفاعي  سم  سكب  بعد  أنه  حني  يف  إطالقًا،  تغيري 
املجموعة الثانية تبني أن الدم فقد خواصه وتكرست فيه بصورة تامة 
كريات الدم احلمراء والبيضاء وظل لونه يقارب لالصفرار بعد أن 

فقد خواصه الطبيعية وتلف بصورة تامة. ))(

بجامعة  الصيدلة  كلية  يف  أجريت  التي  املرصية  الدراسة  أثبتت  كام 
احلرارة(   وختفيض  السكري  لعالج  التمر  )نوى  بعنوان  القاهرة 
هلا  للتمر  املائية  اخلالصة  أن  الوهاب  عبد  سامية  الدكتورة  للباحثة 
وأن  الكيميائية  املخفضات  لتأثري  مشابه  للحرارة  خافض  تأثري 
يف  السكر  لنسبة  خافض  تأثري  هلا  املائي  للمستخلص  الفعالة  املواد 
عن  تتناول  التي  الكيميائية  السكر  خمفضات  تقارب  بنسبة  الدم 
تأثري  هلا  للتمر  واملائية  الكحولية  اخلالصة  أن  وأثبتت  الفم.  طريق 
عىل  وحتتوى  املرضية  امليكروبات  لبعض  حيوي  كمضاد  ملحوظ 

http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=3735  )((
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بعض األمحاض األمينية التي هلا تأثري فعال يف تقوية الذاكرة إضافة 
مثل  باجلسم  املوجودة  اهلرمونات  تشابه  التي  اهلرمونات  بعض  إىل 

االسرتوجني.))(

وأيضًا نرشت دراسة حديثة لعام 2007م يف اململكة العربية السعودية 
الدراسة  أظهرت  حيث  باحليوان  املناعة  جهاز  عىل  التمور  تأثري  عن 
غذاؤها  حيتوى  التي  احليوانات  يف  املناعية  األجسام  يف  كبرية  زيادة 
عىل التمور. وقد ظهرت دراسة حديثة، نرشهتا إحدى جمالت التغذية 
األمريكية وهي جملة Journal Of American Dietetic أوضحت فوائد 

التمر يف عالج اإلمساك، والوقاية منه ومن أمراض البواسري.)2( 

ويقول الدكتوران النعيمي وجعفي لقد أشارت دراسات Turel إىل 
أن وجود طبقة التانني Tannin يف الثمرة حيميها من الطفيليات التي 
الرطب. مرحلة  يف  الثمرة  سطح  عىل  متفسخة  بقع  ظهور   تسبب 

اجلامعات  من  عدد  يف  أجريت  التي  البحوث  من  عدد  أثبتت  وقد 
النخلة هلا فائدة أكرب وذات قيمة غذائية  النخيل أن  يف اململكة عن 
كبرية وأن تركيب نواة التمر من حيث العنارص يشابه إىل حد كبري 
الرتكيبة الغذائية حلليب األم املرضع وهذه احلقيقة جيب االستفادة 
منها واستغالهلا يف إعداد حليب األطفال املصنع وبعض األطعمة 

))( نوى التمر لعالج السكري وختفيض احلرارة : د. سامية عبد الوهاب ، كلية الصيدلة ، جامعة القاهرة .
)2( إصدارات ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية السعودية : جامعة امللك فيصل 2007م .

82



مثل اخلبز واملعجنات، ومما ال شك فيه أن قيمتها الغذائية الطبيعية 
سوف ترتفع وتعم الفائدة. ))(

ويف هذا السياق، أكدت دراسة علمية أجراها املركز القومي املرصي 
للبحوث، أن التمر أو البلح املجفف يساعد يف احلامية من الرسطان 
وتسوس األسنان ويقوى العصب البرصي. وبينت الدراسة أن أثر 
من  كبرية  جمموعة  عىل  احتوائه  إىل  يعود  التمر  يف  الصحية  الوقاية 
العنارص الغذائية، أمهها احلديد واملغنيسيوم وجمموعة فيتامني)ب( 
األخرى  الفواكه  عن  التمر  يف  نسبتها  تزيد  التي  الفلوريد  ومادة 

بخمسة أضعاف.

التمر عىل فيتامني ) ج( وبروتني وسكريات بنسبة 85   كام حيتوي 
باملائة، ودهون وألياف وأمحاض أمينية تنشط التفاعالت الكيميائية، 
الدراسة  ودعت  السعودية.  األنباء  وكالة  نقلته  ما  حسب  وذلك 
املرصية إىل رضورة إدخال التمر ضمن غذاء األطفال ألنه يمنحهم 
املزيد من السكريات الالزمة لتوليد الطاقة ويذكر أن القائمني عىل 
الرمضانية  احللويات  استبدال  أمهية  عىل  يشددون  التغذية  شؤون 
بالتمر والفاكهة املجففة واالبتعاد عن الدهون   واملقايل قدر املستطاع.  

 أما قرشة التمر فهي غنية بالفالفونويدات التي اكتسبت أمهية كبرية 

))( الرطب والنخلة : عبد اهلل عبد الرزاق السعيد ، جدة .
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نشاطات  هلا  إن  حيث  لألكسدة  كمضادات  األخرية  السنوات  يف 
للقلب،  وحمفزًا  منشطًا  تعمل  أهنا  أمهها  من  متعددة  فسيولوجية 
وهي تعمل حتى يف وجود كميات قليلة منها. كام أهنا تقوي جدران 
تعمل  أهنا  كام  ونزيفها  نفاذيتها  ومتنع  الشعرية  الدموية  األوعية 
مانعة  وكمواد  والفريوسات  والبكترييا  للفطريات  كمضادات 

للرسطان. ))(

ومحاية  السوق  بحوث  مركز  مدير  املوسوي  تركي  منى  د.  وتقول 
ينقل  ال  أنه  التمر  مميزات  أهم  من  إن   : بغداد  جامعة  يف  املستهلك 
امليكروبات املرضية التي قد تصيب اإلنسان، وقد يستخدم يف عالج 
ويف  والربو  الصدرية  األمراض  وعالج  واللوزتني  احللق  أمراض 
ملا  بالنسبة  دوائية  قيمة  له  أن  كام  واحليوية.  والنشاط  القوة  أعطاء 
بالدوران  الشعور  إزالة  ويف  جهد،  والقلم من  الفكر  أرباب  يفقده 
أنه  ينتاب الصائمني، كام  والكسل والرتاخي وزوغان البرص الذي 
أنه ينظف اجلسم  أفضل غذاء ودواء لرجال الفضاء، باإلضافة إىل 
ويقيه من اإلمراض اجللدية فضاًل عن أنه أفضل غذاء للمقاتل يف 

احلرب إلعطائه السعرات احلرارية، وينشط الغدة الكظرية )2(.

))( وكالة األنباء السعودية .
)2( من موقع جريدة الصباح، التمور التاريخ : Sunday، June 0) اسم الصفحة علوم.
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