
www.iraqi-datepalms.net 2010 
 
 


��ت � ا���
ر وا��������  

التمر  ((هل تصدق بأن التمر ال ينقل الجراثيم أو الميكروبات وأن السوس الذي بداخله 
يلتهم األميبا ويفتك بالجراثيم التي قد تصيب  )) القديم

اإلنسان لوال فضل اهللا في التمر ألصيب أهل الجزيرة 

   العربية بأمراض ال يعلم مداها إال اهللا

 بأن الذي يأكل التمر يوميا ال يقربنه الجن  هل تعلم •

هل تعلم بأن أعظم غذاء ودواء لرجال الفضاء هو  •
 التمر وهو أكثر من الكافيار صحياً 

 هل تعلم بأن ليف النخيل أفضل منظف للجسم البشري ويحميه من األمراض الجلدية  •

 هل تعلم أن التمر لو غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين  •

 بأن تمر المدينة المنورة أكثر من ستين صنفاً وهو أفضل تمر في العالم  هل تصدق •

هل تعلم بأن تمر البرني يعد أكسيرا للشباب وفيه سر عظيم بأنه ينشط الغدد ويقوي  •

 األعصاب 

  315سعراً حرارياً يقابلها   318هل تعلم بأن كل مائة جرام من التمر تحتوي على  •

ام من العسل وأن التمرة الواحدة تمدك بسعرات سعراً حرارياً في كل مائة جر
 حرارية تكفي لمجهود يوم كامل ملؤه النشاط والحيوية 

هل تعلم بأن أعظم غذاء يناله المقاتل في الحرب هو التمر ألنه يمده بالسعرات  •

الحرارية ويقويه وينشط لديه الغدة الكظرية مما يجعله مقداما شجاعا ال يهاب 
 الموت  

 هل تعلم بأن هناك نوعاً من النخيل يموت بموت صاحبه •

  

 قصة عن االعدام في االمبراطورية الصينية

من عادة االمبراطورية الصينية قديما اذا أتوا ليعدموا شخصا خيروه بنوع واحد من االكل 

يكون هذا االكل فطورة وغداؤه وعشاؤه ويظل الشخص على هذه الحالة ست شهور وبعدها 
نسان اذا مانوع من االكل ينضر الجسم ،،،،المهم طاحوا بواحد انحكم علية باالعدام اال..يموت
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واختار التمر وصار التمر فطورة وغداه وعشاه ،،، بعد ست شهور لقوه حي ،،،قالوا عطوه 
ست شهور ثانية ،،،جاؤه بعد الست الشهور الثانية لقوه حي ،،،قالوا عطوه ست شهور ثالثة 

شي ،،،واكتشفوا  هلثة لقوه أيضا حي ،،،،قالوا يالرجال هذا ساحر ياالكل في،،، جاؤه بعد الثا
ان التمر فية جميع الفيتامينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها جسم االنسان ،،،وأعفوا عن 

  الرجال الذي كان سيعدم النه كان سببا لمعرفتهم السر الموجود بالتمر،،،،،

 ....!!ا لكم بعناية هذه القصة رواه لي الشخص ونقلته

  ودعواتكم بمناسبة اقتراب موسم الرطب

  أشهر أنواع الرطب

   

  

   

 

 

 

 


