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والمضادات الحيوية والفيتامينات من التمر، يمكن استخالص عدد كبير من األدوية 
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 واحسن شىء تعطيه الطفل يأكله هو التمر... 

 لما له من فوائد ال تحصى 

 أنه أكل التمربالزبد ،واكل التمر بالخبز ، وأكله مفرداً 

 والتمر مقو للكبد ملين للطبع يزيد في الباه وأكله على الريق يقتل الدود 

 وأيضاً للتمر بأنواعه فوائد عديدة 

 

 نه من األغذية الغنية بعنصر المغنيسيوم التي تحمي من مرض السرطان أ أوالً :

 

 أن له أثراً كبيراً على تهدئة األعصاب بالنسبة للمصابين باألمراض العصبية ثانياً :

 

 فيه مزيج طبيعي من الحديد والكالسيوم يهضمه البدن ويستقبله بسهولة  ثالثاً :

 كل هذا في التمر...!

 

 يم , والحمد هلل رب العالمينسبحان هللا العظ


