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 عالج نفسك بالتمر

لنتأمل في فوائد هذه الثمرة الرائعة كغذاء ... التمر يعتبر موسوعة غذائية متكاملة سخرها اهللا لنا

  ...وعالج ودواء

لماذا كان النبي الكريم يكثر من اإلفطار على التمر في شهر : سؤال نطرحه في هذه المقالة

بي الرحيم فيها حكمة عظيمة، إذن ال بد أن رمضان؟ وبما أن جميع األعمال التي قام بها هذا الن

يكون هنالك عالقة بين الصوم وبين التمر من جهة، ومن جهة ثانية هنالك عالقة بين التمر 

وبين الشفاء من بعض األمراض، ألن الرسول عليه الصالة والسالم كان يأكل التمر في جميع 

ات من التمر كل يوم، وخصوصًا في ولذلك سوف نرى الفوائد العظيمة لتناول حب. أوقات السنة

وٕاليكم . شهر رمضان المبارك، الذي نسأل اهللا تعالى أن يتقبل منا جميعًا صيامه، ويعتقنا من النار

  .بعض األمراض التي يعالجها التمر

  

 التمر عالج للتسّمم

لمختزنة إن أكل كمية قليلة من التمر كل يوم سوف تساعد الجسم على التخلص من جزء من السموم ا
في خالياه مثل المعادن الثقيلة كالرصاص مثًال، وهذه السموم قد كُثرت في عصرنا هذا بسبب التلوث 

وقد يكون هنالك فائدة كبيرة من التمر في عالج التسمم . الكبير للماء والهواء والغذاء الذي نتناوله
طالق كميات من أكاسيد بالرصاص، حيث أن الهواء الذي نستنشقه اليوم ملوث بالرصاص، بسبب ان

 . الرصاص من عوادم السيارات ومداخن المصانع
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  التمر يعالج ا�ضطرابات المعوية

  

  

  

       

يعالج التمر االضطرابات المعوية ويساعد األمعاء على أداء مهامها بفعالية عالية، كما يساعدها على 
مر على عالج اإلمساك بشكل جيد ويقلص ولذلك يساعد الت. تأسيس مستعمرة البكتريا النافعة لألمعاء

ويمكن االستفادة القصوى من شراب التمر لعالج . عضالت األمعاء وينشطها بما فيه من ألياف
  . اإلمساك بنقع حبات من التمر خالل الليل وتناولها في صباح اليوم التالي كشراب مسهل

  

   التمر يعالج ا�ضطرابات الجنسية

وٕاذا مزج . لعالج القلب الضعيف، كما يمكن استعماله للضعف الجنسييمكن استعمال شراب التمر 
     .التمر مع الحليب والعسل فسوف يشكل شرابًا فعاًال لعالج االضطرابات الجنسية لدى الجنسين

  

   التمر يرفع مستوى الطاقة

أن يتناوله ويمكن . إن مشروب التمر المنقوع بالماء يقّوي الجسم بشكل عام ويرفع مستوى الطاقة فيه
     .المسنون أيضاً لتحسين قوتھم وتخليصھم من السموم المتراكمة في خ.ياھم طوال سنوات عمرھم
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   التمر يعالج ا�ضطرابات النفسية

إن احتواء التمر على األنواع الغزيرة للمعادن واألمالح والفيتامينات سوف يؤثر على عمل الدماغ ويسّد 
وهذا يعني أن . غذائية، وهذا يقود إلى االستقرار النفسي لدى اإلنسانما ينقصه الجسم من عناصر 

  . تناول كمية من التمر كل يوم وبانتظام سوف يؤثر على الحالة النفسية فيجعلها أكثر استقراراً 

  التمر يعالج الوزن الزائد

وٕاذا علمنا بأن ! إن احتواء التمر على تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية يجعله غذاء مقاومًا للجوع
السبب الرئيسي للسمنة هو اإلحساس بشكل دائم بالجوع والشهية للطعام وبالتالي استهالك كميات أكبر 
من الشحوم والسكريات أثناء األكل، فإن العالج بتناول بضع حبات تمر عند اإلحساس بالجوع 

السكر الضروري، وتقوم سيساعد على اإلحساس باالمتالء والشبع، هذه الحبات سوف تمّد الجسم ب
وبالنتيجة التخفيف من . بتنظيم حركة األمعاء وبالتالي التخفيف بنسبة كبيرة من اإلحساس بالجوع

ال يجوع أهل : (وهنا يتجلى الهدي النبوي الشريف عندما قال عليه الصالة والسالم. استهالك الطعام
  ! الزائدة بواسطة التمر وهنا نستنبط عالجًا للسمنة]. رواه مسلم) [بيت عندهم التمر

  التمر يعالج اضطرابات الكبد
  

  

يعالج التمر الكبد ويخلصه من السموم، وٕاذا ترافق الصوم مع اإلفطار على التمر، كان بحق من أروع 
  .األدوية الطبيعية لصيانة وتنظيف الكبد من السموم المتراكمة فيه
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  التمر يعالج االضطرابات التنفسية

  
  

ويؤكد . كما أن شراب التمر يمكنه أن يعالج التهابات الحنجرة والعديد من أنواع الحّمى، والرشح والزكام
  . الباحثون اليوم بأن التمر إذا تم أخذه بانتظام فإنه يعالج التهابات الرئة المزمن

  التمر يعالج تسوس األسنان

  

مر أيضًا على الفلور وهو مقاوم لتسوس ويحتوي الت 2وب 1يحتوي التمر أيضًا على فيتامينات آ وب
كما يحتوي التمر على عدد من المعادن أهمها البورون والكالسيوم والكوبالت والنحاس والفلور . األسنان

    . والحديد والمغنزيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك

  التمر قد يعالج السرطان 

ولذلك قد يكون تناول التمر بانتظام، . سيلينيوم المقاوم للسرطانويحتوي التمر كذلك على عنصر ال
ويكون هذا . وكل يوم سبع حبات أو أكثر، فإن ذلك قد يفيد في الوقاية من أنواع السرطانات المختلفة

بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في : (الغذاء أكثر فعالية إذا ترافق بالدعاء
  ). يع العليمالسماء وهو السم

    



www.iraqi-datepalms.net 2010 

 

  التمر يسّهل الوالدة

إن عضلة الرحم في مرحلة المخاض والوالدة تكون بأمس الحاجة للسكر الطبيعي كغذاء لهذه العضلة 
وبما أن التمر مادة ملينة ومسهلة فهي ضرورية للحامل قبل الوالدة لتنظيف الكولون . الضخمة نسبياً 

ر بالتأثير على عضالت الرحم فينشطها وينظم حركتها مما ولذلك يقوم التم. واألمعاء وتسهيل الوالدة
َوُهزي : (وهنا يتجلى اإلعجاز في قوله تعالى في خطابه لسيدتنا مريم عليها السالم. يسهل والدة الحامل

  ]. 25: مريم) [ِإَلْيِك ِبِجْذِع النْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّياً 

  يهّدئ األطفال التمر
  

  

وي التمر على السكر الطبيعي والذي هو سهل وسريع االمتصاص والهضم، لذلك فهو مريح وآمن يحت
ويمكن االستفادة أيضًا من عصير التمر خصوصًا إذا ُمزج مع الحليب . بالنسبة لمعدة الطفل وأمعائه

  . ليشكل شرابًا مقويًا لألطفال والكبار معاً 

ة مهدئة للثة الطفل أثناء بزوغ أسنانه حيث تهدئ لثته كما يمكن لهذه العجينة أن تكون بمثابة ماد
  . وتطّريها وتسّهل خروج األسنان

  التمر يعالج إسهال األطفال

ثم إن مزيج التمر والعسل والمصنوع كمادة عجينية يمكن أن يعالج اإلسهال عند األطفال، ويعالج 
  . الزحار أيضًا بشرط أن يعطى ثالث مرات في اليوم
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  للمولود الجديد التمر غذاء
  

  

وهنا نستذكر هدي النبي الكريم عليه الصالة والسالم في تحنيك الطفل بالتمر الممضوغ وٕاطعامه قليًال 
وقد أثبت العلم ضرورة إعطاء المولود شيئًا من الماء والسكر إلمداده بالغذاء وٕاكسابه . منه بعد والدته

  . المناعة الالزمة ضد األمراض

سكر الموجود في التمر من أسهل أنواع السكاكر امتصاصًا وهضمًا فإنه يكون مناسبًا وٕاذا علمنا بأن ال
وهذا يؤكد أن الرسول . للمولود الجديد منذ والدته على أن يتم مضغه أو نقعه بالماء النقي ليسهل تناوله

قهم وهو األعظم صلى اهللا عليه واله وسلم قد سبق األطباء إلى هذا النوع من التغذية، كيف ال يسب
  ! رسوٌل من رّب هؤالء األطباء؟

  وأخيرًا 

ونتذكر أن النبي صلى اهللا عليه واله وسلم كان يفطر على التمر، ولذلك يؤكد علماء الغرب اليوم أن 

الصوم الفعال يجب أن يكون على الماء والمواد السكرية الطبيعية، والسكر الموجود في التمر هو 

وهكذا يكون الرسول الكريم علمنا أصول الصوم الفعال بتناول . من أفضل السكريات في الطبيعة

      !التمر والماء قبل أن يكتشفه الغرب بقرون طويلة

    


