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٢٦

التقوى

 Uة، تشّق عباËَباسقٌة شا
نضيٌد  طلُعها  �لسما4، 
طّيبة  مبا�كٌة  �لثما�،  6غ�  تطر¯ 
�يًة  بأكثر من عشرين  جر� [كرها 
� �لقر�� �لكرمي، ليس فيها شي4ٌ ال 
 Wإلنسا�! عر��ملنفعة  ��يؤكل �6 ُيد
�ستد�مت  ما  ��َنها  هي،   Gحا�لو�
سبَل  ساكنوها  تلّمس  �ما   Gٌحا��

بقا4.
6طلق عليها �لرسوl �لكرمي "�بنة عّم 
منتصٍب  جذٍ�   Gُ�] فهي  �إلنسا�" 
 �]Z الZ ألنثى، ال تثمر�لّذكر ��منها �
 �]Z� ،6سها ماتت�ُقطع  �]Z� ،ُلّقحت
هلكت،  قويٍة  لصدمٍة  قلبها  تعّر» 
�Z[� ُقطع سعفها ال تستطيع تعويضه 
تعويض  تستطيع  ال  كما  �له  من 

كالشعر  بليٍف   iمغّشا مفاصلها، 
تستو�   iحد��  iشجر �إلنسا�.   �
 i6كثر هي شجر� Gلصفا�يع هذ� ¡

�لنخل �ملبا�كة. 
�لّتمر  �لّنخلُة ¡عها Ðٌل �Ðيل، Ðلُة 
 Phoenix لعلمي�½ها �لبَلح �لُة Ð �6
 G6بد �لِقد{   � موغلٌة   dactylifera

مليو�   ٨٠ منُذ  �لطبيعية  �حلتها 
تأقلمت   (TXلطباش� (�لعصر   àعام
 Gلّصعبة فصمد�لبيئية � G�Xملتغ�مع 
خصائص  بفضل  هذ�  يومنا   qح
ملوحة  مقا�مة  على  كقد�ִדا  ���ثية 
�أل��ضي ���تفا� �حلر��i، �خصائص 
 Tّ�فزيولوجية مهمة من �موٍ� جذ
مترين  من  6كثر   BZ يصل  ضخٍم 
طوًال �ميتد على �جلو�نب عدi 6متا�، 

��6��قها �لريشية �ل* ُتعر� باجلريد 
تقيها  ºعّية  بطبقة  تغّطى  (�لّسعف) 

�لغبا� ��حلر.

	ملَوطن 	ألصلّي للنخيل
�بال�  �خلليج  �منطقة  مصر  تعد 
�لر�فدين �ملوطن �ألصلي للنخيل حيث 
عرفت �لعر�_ بو��T �لر�فدين �بـ " 
 Gلتكاثف غابا à" 6يض ��لسو�» �6
معابد  �لنخيل  ¶ّين  فيها.  �لنخيل 
 iXكث  Gبنقوشا �لقدمية  �مصر  بابَل 
كما عرفها �آلشو�يو� ��لسومريو� 
�نقلت  ¡ة،  طبية   Gما�باستخد
�لوسطى  �لعصو�   iفتر  iلشجر� هذ� 
لبعض ��l �6��با كإسبانيا �Zيطاليا 
كما  �ألندلس،   Uعر  tع �فرنسا 
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¶�عت ��حاG � صحر�4 
Ðيل  بأصنا�  كاليفو�نيا 
"مكة"  تسمى  قرية   �

.Indio مدينة Uقر à6يض

 -Mلقـر	  4 Nكرهــا 
�	ألحا$يث 	لنبوّية 

 v�لنخل ;و� ���يكن � a
٢٣ �ية � �لقر�� �حّض 
 iلصال�مد عليه � lلرسو�
�لتمر   lتنا� ��لسال{ على 

àعبـثّي ã6مـر ã��مـر
 ، äْلَهَو�� َعِن  َيْنِطُق  ﴿َ�َما 

﴾ �لنجم (٤- äالَّ َ�ْحٌي ُيوَحىZِ ُهَو �ْZِ
٥). ��ئمà ما تطلب �ألمر سنينà طويلة 
�6طبا4  علما4  من  حثيثة   ãجهو��
ليسوقو� لنا نتائج 6;اo كانت لدينا 
¶من  منذ  فو�ئدها  حصدنا   Gبديهيا
بتأّسينا برسوl �هللا فكنا �لر�;ني �نلنا 
 GنعاماZ �لر�حانية   Gكاtل� فو_ 
جسدية 6يضà فما مر�� �أل��مر �إل�ية 

6¡ع Zال �ملنفعة �لبشرية �ايًة !؟.

	لفو	ئد 	لطبية �تركيب 	لتمر
"مبنجم   Uلعر� عند  �لتمر  عر� 
�عناصر  معا��  الحتو�ئه  �ملعا��" 
تشكل  تكا�  �لتغذية   � مهمة 
��عتما�  متكامًال،  غذ�4ً  لإلنسا� 

سكا� �جلزيرi �لعربية �لقد�مى بشكل 
كبX على �لتمر ��للنب مّتعهم بصحة 
 ،iحليا�على حتمل مشا_  i�قد� iجيد
فكا� من �لند�Z iصابتهم بعلل �لعصر 
 Gلسرطانا�لقلب ��» �كأمر vحلا�
�لطويلة  ألعما�هم  Zضافًة  �غXها 

 .i�ملجا��ملناطق �نة بسكا� �مقا
ما4، �عد�  �لتمر من ٢١٪  يتركب 
كبX من �لفيتاميناG، ١,٢٪ بر�تني، 
6ليا�  .   ٪٣  �  ،àهون�  ٪١٨�
من  عالية  نسبة  �لتمو�   Tحتو كما 
من   ٪٧٥ عن  تزيد    Gلسكريا�
�عتبا�ها  ميكن  �منه  �جلا�  �¶�ا 
من  مبحتو�ها  قاطبة  �لفو�كه  6غ� 
�لكيلو  يعطينا  فحني  �حلر��ية  �لطاقة 

 i٥٠٠ سعر lتقاtل�حد من �لو�{ �غر
��ملو¶ ١٠٠٠  ��لعنب٨٠٠  حر��ية 
ميد  �لتمر  من  غر�{  �لكيلو   �6 جند 
 iسعر  ٣٠٠٠ عن  يزيد  مبا  �جلسم 

حر��ية!.
قاl �هللا تعاB: ﴿�ُهزZ Tِِّلَْيِك ِبِجْذِ� 
َجِنيًّا﴾  ُ�َطًبا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  �لنَّْخَلِة 

(مرمي:٢٦)
�لرطب  �حتو�4   Gسا��لد� �ّلت 
�لنضج  متا{  قبل  �لتمر  هو   Tلذ�  -
للرحم  مقبضة   iما�  - ��لتجفيف 
حافظة   ã��مو� �ألكسيتوسني،  تشبه 
للضغط �لدموT. يساعد تنا�له على 
بعد   �êل� �تقليل  �جلنني   rخر�
�لطاقة  يؤمن  بالسكر  �غنا�   ،iلوال��
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التقوى

 .iملجهد� iلوال��لال¶مة لعملية �
*  �لتمر مضا� ملر» �لسرطا�، خاصة 
��لقولو�  �لغليظة  �ألمعا4   Gسرطانا
عناصر  على  الحتو�ئه  �ملخ  �سرطا� 
كما  ��ملغêيو{.  �لسيلينيو{  �لبو���، 
 rلعال�لوقاية ��6ليافه �  iيساعد بوفر

من �لبو�سX ��لر�ماتيز{. 
من  عالية  نسبة  على  �لتمر   Tتو`  *
للقو�   àمنشط  tيعت  Tلذ� �لفوسفو� 
�لعنصر  باعتبا��  ��جلسمية  �لفكرية 
�خللية   � �حليوية   Gلعمليا�  � �ألهم 

�توليد �لطاقة.
* غ° بفتيامني A �لذT يعد عامل منو 
 Uألعصا�  Tيقو �لو¶�،  يزيد  مهم 

�لبصرية �يكافح �لعشى �لليلي.
* غ° بفيتاميناB1، B2، B6 G �ملقوية 

لألعصاU ��مللينة لأل�عية �لدموية.
* غ° بسكرياG �لفركتو¶ ��لغلوكو¶ 
من  سريع  بشكل  متتص  �ل*  �لبسيطة 
 BZ  iمباشر فتذهب  �لدقيقة  �ألمعا4 
 ��� �جلسمية  للخاليا  �منه  �لد{ 
�حلاجة لعملياG هضم معقدi كما � 
 �6 نر�  لذلك  ��لدهو�،   Gلنشويا�
�سوl �هللا صلى �هللا عليه �سلم كا� 
يفطر قبل �6 يصلي على �طباG فا� 
a تكن �طباG فتمX�G فإ� a تكن 
متX�G حسا حسو�G من ما4  ��حلكمة 
� [لك �6 معدi �لصائم تكو� ها�ئة 

مسترخية طو�l ساعاG �لصيا{ فيحبذ 
صحيà �لبد4 مبا�i غذ�ئية سهلة ��ضم 
 Gبالسكريا غنية  �المتصا¢  سريعة 

متد بالطاقة �تعو» فاقدها. 
 iملوجو�� �لقلوية  �ألمال¯  تعمل   *
�لد{  jوضة  تصحيح  على  �لتمر   �
�للحو{   lتنا�  � �إلفر�²  عن  �لناجتة 
�إلصابة  تسبب  ��ل*   Gلنشويا��
 Tثية كالسكر��لو�» �ألمر�من  Xبكث
 Gلتهابا�لكلوية �� G�حلصو�� Wلنقر��
 ،Xس�لبو�لد{ ��تفا� ضغط ��� i��ملر�
عليه   lلرسو�  lلقو مصد�_  �هذ� 
يذهُب  �لّتمر   �Z" ��لسال{:   iلصال�
عليه   lقا كما  فيه".   4َ�� �ال  �لّد�4 
�جلّنة  من   iُلعجو�" ��لسال{:   iلصال�

�فيها شَفا4." 
�ينظف  �لكلى  يغسل   ،lللبو مد�   *
بعنصر  لغنا�  �لسمو{  من  �لكبد 

�ألمعا4   Gحلركا ملني  �لبوتاسيو{، 
�ألليا�  من   iجيد نسبة  الحتو�ئه 

�لغذ�ئية.
 òلعص� �لتهيج  سرعة  من  يقلل   *
�لناتج عن فر² نشا² �لغدi �لد�قية 
بفر²  �ملصابني   lلألطفا فيوصف 

�لنشا² �حلركي.
�حلديد  من   àطبيعي  àfمز  Tو`  *
�جلر�ثيـم  ينـقل  ال  ��لكالسيو{، 
��ملكر�باG أل� نسبة �لسكر �لعالية 

تقتلها �متنعها من �لنمو.  
مع  خلطت  ما   �]Z لقاحه   Uحبو  *
للعقم   àمثالي  àعالج كانت  �لعسل 

��ل��t �جلنسي.
�ألنيميا  �جللد،  جفا�  من  يقي   *
�نقص  �ملستمر   �êل� �خلبيثة، 

 .Gلفيتامينا�
* � حتنيك �ملو�ليد: 

الفاكهة  تزال  وال  كانت  ال�   - النخيل  لرمبا شجرة 
املتصدرة vميع اجلوانب الصحية واالقتصادية والبيئية 
- c تأخذ حقها الكاف كثروة غذائية واقتصادية متلك 
القدرة على إقامة اقتصاد دول بأكملها! إذا ما وجه 
استثمارها بالطريق األمثل، واسُتغلت |يع أجزائها 
العظيمة.  فوائدها  أيضًا  الناس  وأدرك  صناعيًا، 
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��� �لبخا�T � كتاU �لعقيقة "َعْن 
ُغَالٌ{  ِلي  ُ�ِلَد   :lََقا  � ُموَسى  6َِبي 
Zِْبَر�ِهيَم  اُ�  َفَسمَّ  � �لنَِّبيَّ  ِبِه  َفَأَتْيُت 
َفَحنََّكُه ِبَتْمَرiٍ َ�َ�َعا َلُه ِباْلَبَرَكِة َ�َ�َفَعُه 
 ." ُموَسى  6َِبي  َ�َلِد  6َْكَبَر  َ�َكاَ�  Zَِليَّ 

(���� �لبخا�T �مسلم �j6د.)
�لتمر  �حتو�4  فعًال   Gسا��لد� 6ثبتت 
كالبنسيلن  قوية  حيوية   G�مضا�
��ملايكوستاتني   ��لستربتومايسـني 
�لكانديد�  لفطو�   G�كمضا� تعمل 
عند   lألطفا� تصيب  �ل*  �لبيضا4 

�ال�ִדم.  
a تقتصر فو�ئد �لنخيل على �جلانب 
 ،Tقتصا��لصحي فقط، بل �ا جانب �
فوجو� Ðلة معنا� �جو� عدi مصانع 

الستغال�ا: 
 .iلعجو�١. من بلحها 

 ،Xحلص� �لو�_،  جريدها:  من   .٢
�حلقائب ��لقبعاG ��لسالl �6سقف 

 l¶ملنا�
٣. من نو�ها: �لزيوG، �لفحم، �قو� 

�علف للمو�شي 
Zضافة ملا عر� منذ �لقد{ عن �لنخيل 
 àئية، عرفت 6يض�ئد طبية �غذ�من فو
�جلو،  يلطف  طبيعي   �tكم  àبيئي

 .oلتلو�د `� ،Gعا��ملز�مي `
حيث 6ظهرG �لرسو{ �ألثرية �لقدمية 
تو�جد �لنخيل قرU منافذ ��و�4 �لعلوية 

للمنا¶l تنظف ��و�4 
فتعـمل  �تلطفه، 
 iكمصـفا �أل���_ 
 G��]� لألتـربة 
��و�4  �تغ°  �لغبا� 
باأل�كسجني كأحد 
نو�تج عملية �لتركيب 
�لضوئي، كما تعمل 
�ألشجا� على تنظيم 
 i��حلر�� �لرطوبة 
ֲדا،  �ملحيط  �جلو   �
 Gمللـوثا� �متتص 
�جلـوية، فيمر ��و�4 
�لنخيل  6شجا�   tع

.àطب�� àنظيف lêمل�يدخل �
كانت  �ل*   - �لنخيل   iلرمبا شجر
óميع   i�ملتصد� �لفاكهة   l�تز �ال 
��القتصا�ية  �لصحية  �جلو�نب 
�لكا�  حقها  تأخذ   a  - ��لبيئية 
متلك  ��قتصا�ية  غذ�ئية   iكثر�
 l�� �قتصا�  Zقامة  على   i�لقد�
�ستثما�ها  �جه  ما   �]Z بأكملها! 
��سُتغلت  �ألمثل،  بالطريق 
 $��6�  ،àصناعي 6جز�ئها  ¡يع 
�لعظيمة.  فو�ئدها   à6يض  Wلنا�
عنها-  �هللا  -�ضي  َعاِئَشَة  عْن 
َقاَلْت: َقاlَ َ�ُسوlُ �: ”يا َعاِئَشُة 
َيا  6َْهُلُه،  ِجَياٌ�  ِفيِه  َتْمَر  َال  َبْيٌت 

6َْهُلُه  ِجَياٌ�  ِفيِه  َتْمَر  َال  َبْيٌت  َعاِئَشُة 
6َْ� َجاَ� 6َْهُلُه.َقاَلَها َمرََّتْيِن 6َْ� َثَالًثا". 

(صحيح مسلم)
 Gبآيا �ملبا�كة   iلثمر� هذ�  [كر 
�لنبوية  ��ألحا�يث  �لكرمي  �لقر�� 
�لعلمية   oأل;ا� �تأكيد  �لشريفة 
 tبنا �6 نوليها 6±ية 6ك T6±يتها حر
بإخر�جها من ��ئرi �لتخصيص لشهر 
�مضا� �ملبا�$ فقط ��Zخا�ا نظامنا 
فكما  ��ئم،  بشكل  �ليومي  �لغذ�ئي 
 Xلتفك�� باملطالعة  Zال  ينمو  ال  �لعقل 
كذلك ليس جلسد �6 ينمو ��� غذ�4 

متو�¶� صحّي.


