
)*(الطعن يف أحاديث فوائد التمر

:مضمون الشبهة

يف حماولة ابئسة يطعن بعض املغرضني يف األحاديث اليت جاءت يف فوائد التمر، 
وال من تصبَّح بسبع مترات عجوة مل يضرَّه ذلك اليوم سمٌّ «: من ذلك قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص

، زاعمني أن هذا احلديث ال يتناسب وعصر العلم والتكنولوجيا الذي توجد فيه »ِسْحرٌ 
؛ ألنه مكوَّن من عناصر متدُّ اجلسم  مضادات طبيَّة للسموم، أما التمر فال يَِقي من السمِّ

.ابلطاقة والنشاط فحسب

ويستدلون على ذلك أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد مات متأثًرا ابلسم الذي وضعته له املرأة 
َرب، فكيف ينصح ابلتمر واٍق من السمِّ وميوت هو به؟ كما ! اليهودية يف الشاة يوم َخيـْ

أيكون األغنياء جياًعا إن : ، متسائلني»بيت ال متر فيه جياٌع أهله«: يطعنون يف حديث
 !عندهم متر؟مل يكن 

:وجها إبطال الشبهة

من تصبَّح بسبع مترات عجوة مل يضرَّه ذلك اليوم سمٌّ «: إن حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص  )1
حديٌث ُمتـََّفق على صحته سنًدا ومتًنا، وهو بذلك يقرِّر بوضوح دور التصبُّح » وال ِسْحرٌ 

العلم حديثًا من خالل التحليل بسبع مترات عجوة يف مقاومة السموم؛ وهذا ما أثبته 
الكيميائي للتمر، والتجارب واألحباث املعملية اليت ُأجرِيت على الفئران واإلنسان، ولِـَم 
العجب يف هذا وهناك العديد من املضادات الطبيعية للسموم، وهي األعشاب الطبية، 

جلة الكثري من واليت ُتستخَدم يف أوراب ودول الغرب يف هذا الشأن، بل وُتستخَدم ملعا
!األمراض

َرب  أما عن دعواهم وجود تعارٍض بني ذلك احلديث وأكله ملسو هيلع هللا ىلص من شاة َخيـْ
فهي دعوى ابطلة؛ وذلك ألنه مل يثبت عند� أنه تصبَّح بسبع  -املسمومة، ومن مث موته

مات  مترات عجوة يف يوم أكله من تلك الشاة، ولو ثبت هذا فال تعارض أيًضا؛ ألنه قد
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بعد هذه احلادثة بثالث سنوات ُحبمًّى شديدة أصابته، وليس بسبب السم، يف حني 
مات أحد الصحابة الذين أكلوا معه على الفور، علًما أبن السمَّ كان مركًَّزا يف الكتف 

 .اليت أكل منها ملسو هيلع هللا ىلص

َبع » يت عندهم التمرال جيوع أهل ب«: إن املراد من قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  )2 هو الشِّ
املتحقِّق من أكل التمر، وقد أثبت العلم احلديث أن التمر حيتوي على تشكيلة واسعة 

بيت ال متر فيه جياٌع «: من العناصر الغذائية جتعله غذاء مقاوًما للجوع، أما قوله ملسو هيلع هللا ىلص
ء البطن طعاًما غري متوافٍر فيه فاملقصود من اجلوع فيه سوء التغذية الناجتة عن مل» أهله

مجيع العناصر الغذائية املطلوبة إلفادة اجلسم، فرمبا أكل اإلنسان طعاًما فامتألت بطنه 
دون أن حيدث جلسمه إشباع حقيقي، فَفْرٌق بني االمتالء والشبع؛ إذ االمتالء هو ما 

ليت حيتاجها، سبق، أما الشبع فيحدث عندما يستفيد اجلسم جبميع العناصر الغذائية ا
وهذا متحقِّق يف التمر الذي حيوذ َقَصب السَّْبق يف ذلك كما أثبت الرتكيب الكيميائي 

 .له

 :التفصيل

 :دور التمر يف مقاومة السموم. أوال

 :احلقائق العلمية    )1

لقد ُأجرِيت جتارب علمية على السم، فُوجد أن للسم الداخلي إنزميًا يف الكبد 
مفعوله، ومعلوم أن الكبد يقوم بعملية مضادة للسموم، وعندما مسئوًال عن إبطال 

تدخل السموم إىل اجلسم فإن هذا اإلنزمي يرتفع، وعند فحص نسبة هذا اإلنزمي يف 
اجلسم جتده مرتفًعا، أما عند تناول سبع مترات عجوة ملدة شهر يوميًّا جند أن هذا اإلنزمي 

غريب أننا لو تتبعنا احلالة ملدة سنة بعد بدأ يهبط، ويدخل يف الوضع الطبيعي، ومن ال
 .هذا جند اإلنزمي ال يرتفع، مبا يعين أنه أصبح هناك وقاية وشفاء
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االستجالء البصري، أو " التليباثي"وهناك مجعية بريطانية قائمة على دراسة ظاهرة 
ا ـ حبثت يف هذا األمر حبثً " التخاطر عن بعد"االستجالء السمعي، أو اليت ُيسمُّو�ا 

مستفيًضا، ومن خالل جتارهبا مع الناس املتطوِّعني إلجراء التجارب العلمية عليهم 
وجدت أ�م يتعرَّضون للتسمُّم مبادة الرصاص من دخان عوادم السيارات وصناعة 
البطار�ت، ويعانون من مشكلة الكادميوم، وهو عنصر من العناصر الثقيلة 

)Heavymetal(لوي وتسمُّم ابجلسم، ووجدت أن أولئك ، وهي تؤدِّي إىل الفشل الك
املتطوعني عندما تناول كل واحد منهم سبع مترات كل يوم مع اإلفطار تقلِّل لديهم كثريًا 
من مستوى السموم يف اجلسم؛ أل�ا تقاومها، فتأكدوا أن سبع مترات تعمل عمل 

 .)Detoxication()[1](مضادات السموم يف الكبد يف عملية تسمَّى 

وأكَّدت نتائج الدراسة اليت ُأجرِيت إبشراف جمموعة من األساتذة املتخصصني يف "
أن التصبُّح أبكل التمر  -علوم الشريعة واألحياء والكيمياء يف جامعة الزيتونة ابألردن

ومثيالهتا من احلشرات يَِقي اإلنسان من خطر السموم، مبا يف ذلك مسوم األفاعي 
 .السامة

وقد ُأجرِيت هذه الدراسة على أربعة عشر طالًبا من طلبة اجلامعة املذكورة تطوَّعوا 
ابلتربع ابلدم على مدار أربعة أسابيع؛ حيث مت تقسيم الطلبة إىل جمموعتني؛ األوىل جرى 

نية مل يتناولوا التمر إعطاؤهم سبع مترات يوميًّا على الريق، يف حني أن أفراد اجملموعة الثا
طوال الشهر، وبعد َأْخذ عينات دم من اجملموعة األوىل وَسْكب سم األفاعي عليه مل 
يطرأ عليه أي تغيري إطالقًا، يف حني مت َسْكب سم األفاعي على عينات دم اجملموعة 

 ُكر�َّت الدم  -بصورة اتمة -الثانية فتبني أن الدم فقد خواصه الطبيعية وتكسَّرت فيه
 .)[2]("احلمراء والبيضاء، وظلَّ لونه يقارب لالصفرار بعد أن فقد خواصه

إضافة إىل ما سبق، فإن هناك أحبااًث علمية متَّت يف جامعة امللك عبد العزيز؛ منها 
يُّف الرئوي العالج النبوي بتمر العجوة يف حاالت التسمُّم والتل"حبث بعنوان 
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، وقد مت تطبيق هذا البحث على جمموعة معينة من الفئران، فكان من )[3]("ابجلازولني
 :نتائجه ما �يت

عند دراسة الرتكيب النسيجي للرئة يف العينات اليت ُأعِطيت منقوع متر العجوة، مث 
 :كانت اآليت  91ُعرِّضت الستنشاق جازولني 

أظهر الفحص النسيجي ملعظم قطاعات الرئة يف الفئران الـُمعطاة منقوع متر 
جم / ملجم 0,008جم، مث ُعرِّضت الستنشاق البنزين جبرعة / م 0,02العجوة جبرعة 

حتسُّن ظاهر للتغريات املرضية، واليت سبق مشاهدهتا يف  -ملدة شهرين وأربعة أشهر
ة للجازولني للفرتة الزمنية نفسها؛ حيث أظهر الفحص ملعظم جمموعة الفئران املستنشق

القطاعات الرتكيب شبه الطبيعي للربنشيمة التنفسية؛ حيث بدت احلويصالت الرئوية 
جيِّدة التكوين، وتتكوَّن من طبقة منتظمة من اخلال� احلويصلية اهلوائية، وخال� احلاجز، 

ة، مع جتمُّع للخال� الغبارية يف احلاجز احلويصلي والطالئية املبطِّنة للشَُّعريات الدَّمويَّ 
الرئوي، كما ُلوِحظ احتفاظ اخلال� املكعَّبة املهدَّبة، وخال� كالرا املكّوِنة للقصيبات 
النهائية، واحلويصالت اهلوائية ابلرتكيب شبه الطبيعي، مع ز�دة يف اخلال� احلويصلية 

غريات السابقة، وأظهر األثر اإلجيايب ملنقوع متر اهلوائية، وقد دعَّم الفحص الدقيق الت
العجوة يف حتسُّن ملحوظ للنسيج الرئوي؛ حيث ظهرت اخلال� املكعبة املهدَّبة وخال�  
كالرا ذات أنوية طبيعية، وز�دة احملتوى السيتوبالزمي من الشبكة اإلندوبالزمية 

وخال� احلاجز ابملظهر الطبيعي،  امللساء، إضافة إىل احتفاظ اخلال� احلويصلية اهلوائية 
 .كذلك احتفظت الشعريات الدموية واخلال� البطانية هلا بطبيعة الرتكيب

أشهر ُلوِحظ اختفاء العديد من اآلاثر السلبية  6ومع استمرار املعاملة إىل 
والتليُّف للمعاملة عند مقارنتها ابجملموعة املعرَّضة الستنشاق اجلازولني، واحتفاظ 

 .)[4](الرئوي لشكله الطبيعي تقريًباالنسيج 
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وهناك دراسة حبثية عن دور التمر يف مقاومة السموم، قامت بتحليل القيمة 
 :للسموم، وهي الغذائية للتمور، فُوجدت هبا مضادات طبيعية

 ):Selenium(عنصر السيلينيوم    .1

هذا العنصر من املعادن الثانوية، ال فلزي، وهو من أمالح املعادن اليت حيتاجها 
ميكروجراًما يف اليوم حسب املقاييس الطبية  55اجلسم بكميات ضئيلة جدًّا، حوايل 

 . تسمُّم اجلسماملعتمدة يف الوال�ت املتحدة، أما اجلرعات الزائدة فتؤدي إىل

حيتوي على  -مترتني تقريًبا -جرام من التمر 100وقد أثبت التحليل السابق أن 
ميكروجرام؛ ومعىن ذلك أن عدد سبع مترات من متر العجوة  3عنصر السيلينيوم مبقدار 

من احتياجات اجلسم اليومية؛ % 20ميكروجرام تقريًبا؛ أي بنسبة  10,5حتتوي على 
، )Glutathione Peroxidase(م له دوٌر كبٌري جدًّا يف حتفيز إنزمي ومن مث فالسيلينيو 

الذي ميكِّن الكبد من التخلُّص من املركَّبات السامَّة اليت ُتصيب احلمض النووي 
)DNA (وحتوِّل اخلال� إىل خال� سرطانية. 
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يف حالة تسمم  )[5](ليس هذا فحسب، بل إن عنصر السيلينيوم يُؤَخذ كرت�ق
 .)[6](اجلسم مبثيل الزئبق

 ):Folateacid(مركب النياسني    .2

هذا مركٌب عضويٌّ، وهو اسم حلمض النيكوتينيك والنيكوتيناميد، وكالمها مصدر 
 1,274وقد أثبت التحليل السابق أن التمر حيتوي على  يف الغذاء،) 3ب (لفيتامني 

م؛ أي  4,459مترات حتتوي على  7جرام؛ معىن ذلك أن عدد  100ملجم لكل 
 .تقريًبا من قيمة احتياجات اجلسم يوميًّا ابلنسبة للرجل%  28بنسبة 

ليس هذا فحسب، بل إن هناك من العلماء من يقول أبن النياسني يُؤَخذ كرت�ق 
 .)[7](تسمُّم اإلشعاعي، فهو مبثابة حافز استثنائي لتفريغ اإلشعاع من اجلسمضد ال

 ):Folateacid(محض الفوليك    .3

املعقَّد الذي ُيستخَدم من ِقَبل اجلسم ) ب(هذا احلمض ُيشار إليه أحياً� بفيتامني 
احلمراء، ويلعب حامض الفوليك دورًا مهمًّا يف بناء اخلال�، واحلد يف بناء خال� الدم 

خصوًصا يف  -ميكروجراًما، لكن يف احلاالت احلرجة 50األدىن من االحتياجات هو 
ميكروجرام؛ ومن مث فقد أثبت التحليل السابق أن  200اىل  100من  -فرتة احلمل

ىن ذلك أن عدد سبع حبات جرام، مع 100ميكروجراًما لكل  19التمر حيتوي على 
ميكروجراًما؛ أي إ�ا تغطي احلد األدىن الحتياجات اجلسم  66,5متر حتتوي على 

يَّة امليثانول %133بنسبة  ، وُيستخَدم هذا احلمض كمضاد للتسمُّم لكل من مسُِّ
 North Shore(وامليثوتريكسيت وإدمان الكحول املزمن؛ لذلك قام علماء جامعة 

University Health System ( محض الفوليك على هيئة حقن كرت�ق ابستخالص
 .)[8](للتسمم، وُيستخَدم محض الفوليك أيًضا ضد ُمسيَّة النبااتت املخدرة

 ):Vitamin b6 as antidote) (6ب (فيتامني    .4
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كل من حاالت النقص والز�دة هذا الفيتامني فريٌد من نوعه؛ ألنه ُيسبِّب يف  
 1,3عاًما هي  50: 19اختالًال يف األعصاب الطرفية، والنسبة املوَصى هبا للذكور من 

م؛ معىن ذلك أن عدد  0,165جرام متر هبا  100م؛ ومن مث ذكر التحليل السابق أن 
من إمجايل احلد األدىن الحتياجات اجلسم، %  33م؛ أي بنسبة  0,578مترات هبا  7
ذا الفيتامني أيًضا له أتثٌري قويٌّ على ُسمِّ القوارض واملبيدات احلشرية، هذا ابإلضافة وه

 .)[9](إىل أتثريه كرت�ق ضد بعض السموم

 ):DietaryFiber(األلياف الغذائية     .5

 -ويُقَصد هبا الكربوهيدرات املعقَّدةهذه األلياف مصطلٌح ألحد مكوِّ�ت الغذاء، 
اإلنسان هضمها أو امتصاصها؛ وابلتايل  اليت ال يستطيع جسم -وحدات سكرية معقدة

الطاقة، فيقوم إبخراجها يف الرباز؛ لذلك ال تُعدُّ  ال ميكن لإلنسان االستفادة منها لتوليد
مل على حتسني صحة عنصًرا غذائيًّا، فهي ال تُغذِّي اجلسم، ومع ذلك فإن تناوهلا يع

ل للجهاز اهلضمي، كما وصفها أحد املواقع  اجلسم كِمْكنسة للقناة اهلضمية أو ذابَّ
منحت األلياف دورها املميَّز يف احملافظة على  الطبية الياابنية، فهذه اخلاصية هي اليت

جراًما يف اليوم؛ ومن  30: 25الصحة، واحلد األدىن املوَصى به من هذه األلياف من 
 7جرامات؛ أي إن عدد  8فقد أثبت التحليل السابق أن كل مئة جرام حتتوي على مث 

، وهذه األلياف هلا دوٌر كبٌري يف طرد )تقريًبا% 93(جراًما  28مترات حتتوي على 
 .)[10](السموم من جسم اإلنسان، وذلك عن طريق تسريع خروجه يف الرباز

الدراسات العلمية تكتشف املزيد من فوائدها؛ فاألحباث والدراسات  وال تزال
أثبتت قدرة األلياف على خفض خطر مرض السرطان والسكري  العلمية احلديثة
 .وأمراض القلب

أن تناول سبع مترات  -مبا ال يدع جماًال للشك -وبعد كلهذه البيا�ت اليت توضِّح
م السموم يف ذلك اليوم؛ لذلك ليس غريًبا أن نقرأ تقريرًا عجوة يوميًّا جتعل اجلسم يقاو 
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 حالة التسمُّم الكحويل صادرًا عن اجلمعية األمريكية للسرطان أبن التمر مفيد جدًّا يف
 .)[12]) ([11](على سبيل اإلسعافات األولية

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشار إليه احلديث الشريف  )2

إن مما يشهد بعظمة اإلسالم وعظمة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص هو اإلعجاز الطيب والدوائي فيما 
صح من السنة النبوية املطهرة، من ذلك التصبُّح بسبع مترات عجوة؛ فقد روى سعد 

من تصبَّح بسبع مترات عجوة مل «: عنه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال بن أيب وقاص رضى هللا
 .)[13](»يضرَّه ذلك اليوم ُسمٌّ وال ِسْحرٌ 

إن هذا احلديث ال يتناسب وعصر العلم : وهنا أاثر املغالطون شبهتهم قائلني
ه مضادات طبيَّة للسموم، أما متر العجوة فهو مكوَّن من والتكنولوجيا الذي توجد في

 .عناصر متدُّ اجلسم ابلطاقة والنشاط، وليس له أي دور يف التصدِّي للسموم

 :وجنيب عن هذا من خالل ما �يت

بداية هذا احلديث متـََّفق عليه، ويف أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري 
متعددة، ومن طرق كثرية، بل رواه غريمها من ومسلم يف صحيحيهما، وبروا�ت 

 .أصحاب السنن واملسانيد

دوَر متر العجوة يف مقاومة السموم  -بوضوٍح وصراحةٍ  -وأما عن مدلوله فإنه يقرِّر
 .والسحر

فقد ُأطِلق يف هذا احلديث ويف غريه، وقـُيِّد يف أحاديث " متر العجوة"فأما عن لفظ 
من أكل «: رضى هللا عنه، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالأخرى؛ كحديث سعد بن أيب وقاص 

 .)[15](»حني يصبح مل يضرَّه سمٌّ حىت ُميِسي )[14](سبع مترات مما بني البـَتَـْيها

إن املراد بتمر العجوة هنا هو : ـُمطَلق على املقيَّد، وقالواوقد محل العلماء قدميًا ال
، كما جاء يف حديث "العالية"متر املدينة، وبعضهم قد خصَّه بتمر يف منطقة ُتسمَّى 
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إن يف عجوة العالية شفاء، أو إ�ا تر�ق أول «: عائشة � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
 .)[17]) ([16](»الُبْكَرة

وال شك أن لتمر املدينة فضًال على غريه من التمور من حيث اجلودة، وهذا 
الدنيا الفضل يف كل شيء؛ وذلك بربكة دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص للمدينة وأهلها ابخلري يف 

إن مل جيد املرء متًرا من متر املدينة فليستخدم أي : واآلخرة، ولكن قد قال علماء آخرون
محًال للمقيَّد على املطَلق، وهي قاعدة  -ال سيما وأن متر املدينة غايل الثمن -متر عنده

 .)[18](ُأصوليَّة رجَّح كثري من العلماء العمل هبا

ويُرَجى أن ينفع هللا : "... »مما بني البتيها«: قال الشيخ ابن ابز معلًِّقا على رواية
ويُرَجى أن هللا , لكن نصَّ على املدينة لفضل مترها واخلصوصية فيه, بذلك التمر كله

خاصٍّ لتمر  وقد يكون ملسو هيلع هللا ىلص ذكر ذلك لفضلٍ , ينفع ببقية التمر إذا تصبَّح بسبع مترات
املدينة، وال مينع ذلك وجود تلك الفائدة من أنواع التمر األخرى اليت أشار إليها صلى 

 .)[19]("من غري قـَْيدٍ » من متر«: وأظنه جاء يف بعض الروا�ت, هللا عليه وسلم

النفع واقًعا من التمر على إطالقه، وإن   ويتبنيَّ من هذا أن ُشرَّاح األحاديث جعلوا
من  -كانت األفضلية لتمر املدينة، أما عن العلم التجرييب، فقد أثبت العلم احلديث

أن متر العجوة عامَّة يُعدُّ أحد مضادات السموم  -خالل أحباثه وجتاربه على التمور
أجود التمور يف  الطبيعية، ولكن بصورة أقل من متر عجوة املدينة؛ ألن هذا التمر هو

 .العامل

" جولدمان"حبثًا منشورًا حول ذلك؛ منها حبث للعامل اليهودي  120وهناك حوايل 
الصحة "، وهو ضمن كتابه "سبع مترات كافية"عن سبع مترات عجوة، وهو بعنوان 

؛ أي إن املعادن الثقيلة تدخل )Claition(؛ ومن مث، فسبع مترات عجوة تكوِّن "املثلى
وَّن هلا مركَّبات خملبية تدخل حتت اجللد، ابإلضافة إىل أن جزًءا منه يُذاب اجلسم وتتك

وخيرج يف الرباز، وجزًءا آخر يُذاب وينزل يف البول، وهذه عملية ُتسمَّى 
)detoxication (أو عملية مضادات السموم اليت تتم من متر العجوة. 
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السموم أنواع، والتسمم إما : ويف هذا اجملال يقول الدكتور حممود �ظم النسيمي
أن يكون خارجي املنشأ، يدخل اجلسم عن طريق اجلروح، أو لدغات األفاعي، أو عن 
طريق طالء احلروق الواسعة مبواد تُعدُّ سامة مبقدارها الكبري؛ كاملكروكروم، أو عن طريق 

شأ؛  الفم مع الطعام والشراب، أو عن طريق التنفس، وإما أن يكون التسمم داخلي املن
، واالنسمام "آزوتيميا"، أو ابحنباس اآلزوت لقصور كلوي "أورمييا"كاالنسمام ابلبولة 

 .نتيجة التفسُّخات املعوية وذيفا�ت اجلراثيم والطفيليات

هذا، ويتخلص اجلسم من مجيع املواد الضارة ومن ذيفا�ت اجلراثيم ونتائج تعفُّن 
 الكبد ببعض املركبات، ومن أمهها املواد الغذائية يف األمعاء عن طريق ربطها يف

 .الغلوكورونيك الذي يصنعه الكبد نتيجة أكسدة سكر العنب

ونستطيع القول إن وظيفة الكبد يف إبطال املركبات السامَّة من أهم وظائفه؛ ولذا  
كان سكر العنب داخًال يف معاجلة االنسمامات املختلفة ومحايتها، والتمر والرطب من 

 .ا السكرأغىن الفواكه هبذ

حيَّة السابقة، وحلكم أخرى قد يكتشفها الطب يف املستقبل هللا  -وللِحَكم الصِّ
أوصى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يتناول اإلنسان صباًحا سبع مترات عجوة قبل الفطور؛  - أعلم هبا

ليمتصَّ سكرها بسرعة ويدخرها يف الكبد؛ مما يساعده على ختريب السموم وتعديلها، 
إىل ذلك املعاجلة الروحية وُعُلوَّ املعنو�ت الناجم عنها عندما يتصبَّح املسلم أضف 

 .بسبع مترات يقيًنا وتصديًقا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حقًّا إنَّ ": الرطب والنخلة"يقول الدكتور عبد هللا عبد الرزاق السعيد يف كتابه 
ُلّوِثت متور طرية من األنواع اليت ُتصدَّر  التمر ال داء فيه؛ فاجلراثيم ال تعيش فيه، وقد

مرة أكثر مما  1000: 100، وبنسبة "الكولريا"لألسواق اخلارجية جبراثيم اهليضة 
يشاهد يف براز املصابني ابهليضة، واسُتخِدم لذلك ثالث سالالت خمتلفة من اجلراثيم 

ة أ�م، وهذا يعين أن الـُمْمِرضة للكولريا، وقد ظهر أن اجلراثيم مل تعش أكثر من ثالث
التمور إذا تعرَّضت إىل تلوٍث شديٍد تصبح خالية من العامل املمرض خالل ثالثة أ�م يف 
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الظروف الطبيعية، وقد قام هبذه األحباث املعهد البكرتيولوجي املركزي العراقي ابلتعاون 
 .)[20](ولريامع اخلبري الدويل ملنظمة الصحة العاملية أوسكار فيلزنفيلد االختصاصي ابلك

وعليه، فكيف يستنكر مثريو الشبهة دور التمر يف مقاومة السموم من خالل 
التصبُّح بسبع مترات عجوة، وهناك العديد من األعشاب والنبااتت الطبية اليت ُتستخَدم 

إخل، وليس أدل على هذا من ... كمضادات للسموم؛ مثل بذور البابونج والزعرت والثوم
وجود العديد من األحباث اليت تثبت دور األعشاب الطبية يف معاجلة الكثري من 

الطب "األمراض؛ مما حدا أبوراب ودول الغرب إىل تدريسها يف اجلامعات حتت مسمَّى 
 .)[21](، بل وتطبيقها على أرض الواقع"البديل

كيف يزعم نيب اإلسالم أن يف العجوة شفاء من السم، يف حني : وأما عن دعواهم
 :فهي دعوى ساقطة؛ وذلك ملا �يت! أنه مل ُيشَف هو عندما أكل من الشاة املسمومة؟

رمبا مل يتصبَّح النيب ملسو هيلع هللا ىلص بسبع مترات عجوة يف اليوم الذي أكل فيه من شاة : أوًال 
َرب املسمومة، فحديثه ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الشأن هو من قبيل السُّنن املستحبَّة، واملعروف أن َخيْـ 

هذه السنن كان يرتكها النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض األوقات؛ خشية أن تُفَرض على أُمَّته، أو يُظنُّ 
 .فرضيَّتها، وهذا من هديه ملسو هيلع هللا ىلص

وهو عدم تصبُّحه بسبع مترات عجوة يف ذلك اليوم، وهو  -ذلكفإذا كان األمر ك
وأكله من الشاة  -موضوع الشبهة -فال تعارض بني احلديث -ما مل يثبت عند� خالفه

 .املسمومة

لو سلَّمنا أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكل سبع مترات عجوة يف ذلك اليوم فهذا ال : اثنًيا
 .ة؛ ألن السمَّ مل يؤثِّر فيه يف ذلك اليوميعارض أيًضا أكله من تلك الشا

مل يضره سمُّ ذلك «: والدليل على ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث جبميع روا�ته
أن مفعول التمر يف مقاومة السم يكون فقط يف  -بكل وضوح -؛ وهذا يعين»اليوم

وهذا هو ما حدث خالل اليوم الذي يكون فيه اإلنسان متصبًِّحا بسبع مترات عجوة، 
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مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما أكل من الشاة، وقد عاش بعد هذه احلادثة ثالث سنوات أو أكثر، 
وهو ِبْشر بن الرباء بن َمْعرور رضى هللا  -يف حني مات أحد الصحابة الذين كانوا معه

الشاة، ال سيما  بعدما أكل لُقمة من الشاة، علًما أبن السمَّ كان مركًَّزا بكثرة يف -عنه
 !يف الكتف اليت أكل منها النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فهل يعيش إنسان كل هذه الفرتة مع وجود السم؟

كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف مرضه الذي «: أما عن احلديث الذي روته عائشة �
َرب، فهذا أوان وجدت � عائشة، ما أزال أجد أمل الطعام الذي أكلت : مات فيه خبَيـْ

فيقول الشيخ دمحم صاحل املنجد معلًِّقا  -)[23](»من ذلك السم )[22](انقطاع أَبـَْهري
موته، بل فيه أنه يشعر به، وأنه قد  وما قاله ملسو هيلع هللا ىلص ليس فيه أن السم هو سبب: "عليه

 .)[24]("يكون هذا هو املوافق النتهاء أجله

 .وهبذا فال تعارض بني حديث التصبُّح بسبع مترات وأكله ملسو هيلع هللا ىلص من الشاة املسمومة

 :وجه اإلعجاز  )3

أحباث وجتارب عديدة أن تناول سبع مترات عجوة أثبت العلم احلديث من خالل 
على الّرِيق صباًحا يَِقي من ضرر السم طوال اليوم؛ وذلك بسبب ما حتويه العجوة من 
عناصر غذائية مفيدة يف هذا الشأن؛ كعنصر السيلينيوم ومركب النياسني ومحض 

 .التمرإخل، وقد شهد هبذا العامل اليهودي جولدمان يف حبث له عن ... الفوليك

من «: وقد أشار النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل تلك احلقيقة العلمية من خالل احلديث الشريف
 !، فأيُّ إعجاٍز طيبٍّ هذا؟»تصبَّح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سمٌّ وال سحرٌ 

 : القيمة الغذائية للتمر. اثنًيا

 :احلقائق العلمية  )1

ند إىل قدرة اجلسم على حتسُّس احلاجة إىل تناول إن فسيولوجية اجلوع والشبع تست
الطعام والشراب، وكذا حتسُّس االكتفاء منه، وتعتمد آلية اجلوع والشبع على التكامل 
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اجلهاز : والتنسيق بني ثالثة أنواع من الوظائف احليوية والفسيولوجية اجلسمية وهي
عام والشراب يف اجلهاز العصيب، واجلهاز الُغدِّي اهلرموين، والتحسس املوضعي للط

على ِمـجسَّات  -"حتت املهاد"وحتديًدا الغدة املسمَّاة  -اهلضمي؛ إذ حيتوي الدماغ
يف اجلسم وقياسه، كما يتحسس  -اجللوكوز -قادرة على حتسُّس مستوى سكر الدم

 .الدماغ اجلوع من خالل سياالت عصبية تصل إليه

هو سكر اجللوكوز، وميثل عامل ولعل العنصر األهم يف حتديد الشعور ابجلوع 
الطاقة يف اجلسم، وهو الشكل الوحيد من الكربوهيدرات القابل للتصريف داخل خال� 

 :اجلسم وأنسجته، وحيصل اجلسم على سكر اجللوكوز من خالل طريقني اثنني

الطعام والشراب، وميثل سكر اجللوكوز املَصبَّ الذي تنتهي إليه مجيع : األول
درات الغذائية املتناولة؛ إذ يقوم اجلسم بتحويل ما �خذه من النشا أشكال الكربوهي

الغذائي املعقَّد بعد عمليات اهلضم واالمتصاص إىل سكر اجللوكوز، ويقوم بتحويل غريه 
لة  من السكر�ت األحادية والثنائية إىل سكر اجللوكوز بطريقة أيسر وأسهل؛ فتكون حمصِّ

 . إنتاج سكر اجللوكوز وختزينه يف اجلسم تناول أي نوع من الكربوهيدرات هو

وتتمثل أشكال سكر اجللوكوز املوجودة يف اجلسم إما على شكل السكر احلر يف 
الذي يقوم اجلسم بتخزينه يف الكبد  -اجلاليكوجني -الدم، أو على شكل النشا احليواين

كوجني والعضالت ابستخدام الفائض من جلوكوز الدم، ويف حال امتالء خمازن اجلالي
يقوم اجلسم بتحويل الفائض من السكر يف الدم إىل مركبات دهنية، ويقوم بتخزينها يف 

 .الوسيط) Acetyl Co-A(األنسجة الدهنية، ويتم ذلك بواسطة مركب األسيتيل كوأي 

عمليات تصنيع سكر اجللوكوز من غري مصادره السكرية؛ مثل مركَّب : الثاين
، ومركَّب )Triglycerides(الدهنية ثالثية اجلليسرييد  اجلليسريول املشَتق من املركبات

الناتج عن ختمُّر سكر اجللوكوز يف العضالت، وبعض مركبات ) Lactate(الالكتيت 
 Glucogenic(األمحاض األمينية املشتقة من بروتينات العضالت، واليت تُعرف بـ 

Amino Acids(الثالثة  ؛ أي إن اجلسم مبقدوره إنتاج هذا السكر من املصادر
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للطاقة، وهي الربوتينات والكربوهيدرات والدهون، ويتم إنتاج سكر اجللوكوز من هذه 
: ، وتعين)Gluconeogenesis(املركبات غري السكرية عرب عملية حيوية معقَّدة تُعرف بـ 

 .تصنيع سكر اجللوكوز من مصادر غري سكرية

لطاقة يستعملها فقد خلق هللا عز وجل اإلنسان وجعل له يف جسمه مصادر ل
خالل حياته ليتزوَّد منها ابلطاقة احليوية الضرورية للقيام ابلوظائف الفسيولوجية 

بناء على وزن  -املختلفة، وتتنوع مصادر الطاقة يف جسم اإلنسان على النحو اآليت
 :  -كجم  70جسم اإلنسان البالغ 

 .جم 20سكر الدم        •

 .جم 225كبد والعضالت اجلاليكوجني املتمركز يف ال       •

النسيج "املتواجدة يف األنسجة الدهنية ) Fatty acids(األمحاض الدهنية        •
 .كجم  15" الدهين األبيض

 .كجم  Muscleproteins (6(اجلزء الربوتيين من العضالت        •

 .جم 3,3األمحاض الدهنية احلرة واجلليسرييدات الثالثية يف الدم        •

ويتنوع استخدام اجلسم ملصادر الطاقة تلك، وينتقل بني استخدام هذه املصادر 
حسب احلاجة الفسيولوجية اليت تقتضيها طبيعة النشاط، واجلهد البدين املبذول، 

 . وحسب درجة اجلوع واإلطعام للجسم

يف اجلسم  -أي توليدها واستعماهلا -وقد قسَّم العلماء مراحل استخدام الطاقة
ث مراحل تعتمد على درجة اجلوع واإلطعام ومستواه، وأطلقوا عليها جمتمعة اسم إىل ثال

 ".دورة اجلوع واإلطعام"
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ويعدُّ هرمون اإلنسولني الذي تفرزه خال� بيتا يف جزر الجنرهانز يف البنكر�س 
العامل احليوي املباشر املسئول عن ُجمَمل عمليات األيض والتمثيل للسكر يف اجلسم؛ 

 110: 60هذا السكر بتنظيم مستوى سكر الدم ضمن حدوده الطبيعية  حيث يقوم
 : ديسيلرت؛ وذلك من خالل آليتني اثنتني مها/م

املسامهة يف إدخال سكر اجللوكوز من الدم إىل اخلال�؛ لتستفيد منه يف : األوىل
عمليات التنفس اخللوي الالزمة إلنتاج الطاقة اليت تستخدمها اخلال� يف القيام 

 . لعمليات احليوية املختلفةاب

عملية حتويل الفائض من سكر الدم إىل اجلاليكوجني وختزينه يف : الثانية
 .مستودعاته يف الكبد والعضالت

وتتمحور عمليات إنتاج الطاقة وتوليدها يف اجلسم حول مدى قدرة اجلسم على 
اجلسم، وتتم احملافظة على مستوى سكر اجللوكوز ضمن حدوده ومستو�ته الطبيعية يف 

ألجل ذلك العديد من التفاعالت احليوية اليت تنشد حتقيق ذلك اهلدف؛ ففي حالة 
الصيام أو اجلوع، وعندما ُحيَرم اجلسم من تناول مصادر الطاقة يقوم اجلسم بتغيري 
مسارات األيض وإنتاج الطاقة، ويلجأ إىل وسائل جديدة تضمن احملافظة على تزويد 

 .ًدا اجللوكوز، وتدرأ عنه خطر اخنفاض مستواه يف الدماجلسم ابلطاقة، وحتدي

فمن خالل استعراض العمليات احليوية األيضية يف اجلسم جندها ترتكز كلها على 
حقيقة واحدة، وهي ضرورة توفري سكر اجللوكوز، واحملافظة على مستو�ته الطبيعية يف 

ليل للربوتينات والدهون الدم، وَدْرء اخنفاضه عن حدوده الدنيا، وعمل ما أمكن من حت
يف اجلسم وتوظيفها يف إنتاج اجللوكوز، والبحث عن بدائل للطاقة لتوفريه؛ كلها تدل 

 .داللة بينة على أمهية هذا السكر ودوره احملوري يف صحة اجلسم وحيويته
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إن هذا الفهم لدور سكر اجللوكوز يف اجلسم وأمهيته احليوية يساعد� يف فهم 
ون التمر يسدُّ اجلوع؛ فالتمر يُعدُّ غذاًء مركًَّزا ابلسكر�َّت البسيطة، املغزى من وراء ك

 .وأمهها الفركتوز، والذي يتحول سريًعا إىل سكر اجللوكوز، طاملا مت هضمه وامتصاصه

وابلنظر إىل التحليل الكيماوي والرتكيب الغذائي للتمر يتبنيَّ لنا دوره يف َدْرء حالة 
من وزن التمر، % 75متثِّل الكربوهيدرات الكلية حوايل  اجلوع وَعَوز السكر؛ حيث

منها، % 66ومتثل السكر�ت البسيطة غري املعقَّدة وسريعة اهلضم واالمتصاص قرابة 
، يف حني ميثل سكر %)34(وميثل سكر اجللوكوز أكثر من نصف تلك السكر�ت 

كر اجللوكوز يف ، وهو سرعان ما يتحوَّل إىل س%)32(الفركتوز البسيط اجلزء اآلخر 
 .اجلسم

 

  

ح التحليل الكيماوي واحملتوى الغذائي ل  )جرام مأكول 100لكل (تمر املدجول لجدول يوضِّ

 

 )مدجول(الشائعة  نوع من أنواع التمور
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 Glycemic(وعند النظر إىل مؤشر منسوب سكر الدم للتمر، أو ما يُعَرف بـ 

Index GI( وهو مؤشر ُيظِهر مدى قدرة املادة الغذائية على رفع مستوى سكر الدم ،
بعد ساعتني من تناوهلا، وُيستخَدم من ِقبل مرضى داء السكر ملساعدهتم يف اختيار 

قدرة التمر على رفع مستوى سكر  -بشكل أوضح -يتبنيَّ لنا -األطعمة املناسبة هلم
ة اجلسم من أضرار اخنفاض سكر الدم لدى الدم بشكل سريع، وهو ما ينبين عليه محاي

 . األشخاص الطبيعيني

وتشري جداول منسوب السكر إىل أن التمر هو الغذاء األكثر قدرة على رفع 
سكر الدم على اإلطالق من بني مجيع أنواع الفواكه واألطعمة احللوة الطبيعية غري 

 هذا داللة على قدرة ، كما هو موضَّح يف اجلدول اآليت؛ ويف103املصنَّعة، وبقيمة 
التمر على رفع مستوى سكر الدم، ومن مث التخلص من كافة األعراض السلبية النامجة 

 .عن اخنفاضه واملرافقة حلالة اجلوع والعوز

  

  

ح مؤشر سكر الدم  جملموعة من األطعمة الطبيعية واملصنَّعة جدول يوضِّ

عدا  -ناصر أخرى يف التمركما جتدر اإلشارة إىل أنه حيتمل وجود مركَّبات أو ع
تسهم يف التأثري على عملية اجلوع واحلد من مسارات األيض اخلاصة هبا؛ إذ  -السكر

يُعدُّ التمر مصدرًا غنيًّا جدًّا ابلبواتسيوم، إضافة إىل احتوائه كميات جيِّدة من 
 ).3ب(الفيتامينات الذائبة يف املاء، وخاصة النياسني 
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عن دور املركبات النباتية العضوية وخصائصها  وما زال العلم احلديث يكشف
ووظائفها الفسيولوجية واحليوية املختلفة، واليت قد تكون ذات أتثري وفعل يف عملية 
اجلوع وعلى مسارات األيض وإنتاج الطاقة يف اجلسم، وهو ما حيتاج إىل البحث العلمي 

 .)[25](لتأكيده والتحقُّق منه

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما دلَّت عليه السنة النبوية  )2

يُعدُّ التمر موسوعة غذائية متكاملة سخَّرها هللا عز وجل لنا؛ لنتأمل يف هذه الثمرة 
ال جيوع أهل بيت عندهم «:  فيما روته عائشة � ملسو هيلع هللا ىلصالرائعة ونستفيد منها، قال النيب 

� عائشة، بيت ال متر فيه «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : ، وعن عائشة أيًضا قالت)[26](»التمر
قاهلا مرتني أو  -جاع أهله: أو -جياٌع أهله، � عائشة، بيت ال متر فيه جياع أهله

  .)[27](»ثالاثً 

ما هذا : وتعليًقا على هذين احلديثني أاثر املغرضون شبهتهم بتهكٍُّم شديٍد قائلني
 !إن هذا ملضحك حقًّا! � مسلمون، أيكون األغنياء ِجياًعا إن مل يكن عندهم متر؟

املقصود هنا ليس معناه اإلحساس ولإلجابة عن ذلك ال بد أن نعرف أن اجلوع 
ابجلوع مع إمكان ملء البطن، وإمنا املقصود به هنا هو عدم اكتفاء اجلسم ابلعناصر 
الغذائية املطلوبة له؛ فإن اإلنسان مهما امتألت بطنه طعاًما فهذا ال يعين اإلشباع 

 .احلقيقي

ألطعمة ال يعين وهناك فرٌق بني اإلشباع واالمتالء؛ حيث إن امتالء البطن أبغلى ا
حدوث اإلشباع للجسم، فاإلشباع هو إشباع اجلسم بكافة العناصر الالزمة لنموه، 
وهذا اإلشباع ال يتحقَّق حدوثه إالَّ من خالل التمر، فهو جيمع العناصر الالزمة لتغذية 
اجلسم؛ ولذلك فاملقصود من هذا احلديث أنه َمن ال ميتلك التمر ال ميتلك مجيع 

 .حيتاجها اجلسم، وذلك مهما توافر له من األطعمة األخرى العناصر اليت

18 www.almoslih.net

unsaved://new_page_1.htm/
unsaved://new_page_1.htm/
unsaved://new_page_1.htm/


ويؤكد الدكتور أمحد شوقي إبراهيم هذا املعىن عند حديثه عن اجلوع املذكور يف 
 -اجلوع هو سوء التغذية، وينتج سوء التغذية من تناول أغذية: "هذا احلديث، فيقول

بكميَّات كافية للجسم، فليس ال حتتوي على عناصر الغذاء الرئيسية  -قلَّت أم كثرت
معىن اجلوع هو أن البطن خاٍو من الطعام، فقد يتناول اإلنسان كميات كبرية من الطعام 
ميأل هبا بطنه، إال أ�ا ال تغين وال ُتسِمن من جوع، وهذا حيدث يف بعض البالد األفريقية 

ة من الطعام اليت يشكو معظم أهلها من سوء التغذية، ابلرغم من تناوهلم كميات كبري 
الفقري إىل العناصر الغذائية، فليس املفيد للجسم من الغذاء الكمُّ، ولكن الكيف، 
وتناول عدد من التمر، أو قدر قليل من العجوة يعطي اجلسم حاجته من عناصر 

 .)[28]("الغذاء؛ وابلتايل ال جيوع قوم �كلون التمر

ويقول الدكتور النابلسي تعليًقا على حديث أنس بن مالك رضى هللا عنه الذي 
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن مل يكن رطبات «: يقول فيه

فالتمر الذي يتناوله : "-)[29](»فتمرات، فإن مل يكن مترات َحَسا َحَسَوات من ماء
من جزئه املأكول موادُّ سكريٌة أحاديٌة، سهلة اهلضم، سريعة % 75الصَّائم مع املاء فيه 

التمثُّل، إىل درجة أنَّ السُّكر ينتقل من الفم إىل الدم يف أقلَّ من عشر دقائق، ويف احلال 
َبع يف اجلملة العصبيَّة، فيشعر  الصائم ابالكتفاء، فإذا أقبل يتنبَّه مركز اإلحساس ابلشِّ

على الطعام أقبل عليه ابعتداٍل، وكأنه يف أ�م اإلفطار، أمَّا املوادُّ الدَّمسة فيستغرق 
 .هضمها أكثر من ثالث ساعاتٍ 

َبع، ولكنه يشعر ابالمتالء،  فمهما أكثر الصائم من الطعام الدَّسم فلن يشعر ابلشِّ
َبع واالمتالء،  َبع تنبُّه مركز اجلوع يف اجلملة العصبية، وإذا تنبَّه والفرق كبٌري بني الشِّ والشِّ

َبع، ولو مل يكن يف معدته طعاٌم كثٌري، أما اإلحساس  هذا املركز شعر اإلنسان ابلشِّ
 .)[30]("ابمتالء املعدة فشيٌء آخر

يُعدُّ غذاًء شبه   -و من مثرات النخيلوه -التمر: "ويقول الدكتور زغلول النجار
كامٍل لإلنسان؛ وذلك الحتوائه على أغلب العناصر اليت حيتاجها جسم اإلنسان؛ ولذا 
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ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه  : يصفه احلق سبحانه وتعاىل بقوله العزيز
وكربوهيدراتية ، فالتمر حيتوي على مواد سكرية )٦٧: النحل(سكرا ورزقا حسنا

وبروتينية ودهنية، وعلى عدد من العناصر املهمة والفيتامينات الضرورية حلياة 
 .)[31]("اإلنسان

إن احتواء التمر على : وإضافة إىل ما سبق، يقول املهندس عبد الدائم الكحيل
عله غذاًء مقاوًما للجوع، وإذا علمنا أن السبب تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية جي

هو اإلحساس بشكل دائم ابجلوع والشهية للطعام؛ وابلتايل  -غالًبا -الرئيسي للسمنة
استهالك كميات أكرب من الشحوم والسكر�ت أثناء األكل، فإن العالج بتناول بضع 

َبع، هذه التمرات مترات عند اإلحساس ابجلوع سيساعد على اإلحساس ابالمتالء والشِّ 
سوف متدُّ اجلسم ابلسكر الضروري، وتقوم بتنظيم حركة األمعاء؛ وابلتايل التخفيف 

 .بنسبة كبرية من اإلحساس ابجلوع، ويرتتَّب عليه التخفيف من استهالك الطعام

ال جيوع أهل بيت عندهم «: وهنا يتجلَّى اهلدي النبوي الشريف عندما قال ملسو هيلع هللا ىلص
 .)[32](»التمر

هو من أكثر : "وقد أشار اإلمام ابن القيم قدميًا إىل القيمة الغذائية للتمر، فقال
وهو فاكهة وغذاء ودواء ... الثمار تغذية للبدن؛ مبا فيه من اجلوهر احلار الرطب

 .)[33]("وشراب وَحْلوى

وهذا الكالم ليس مبستغَرب؛ فقد استطاع املسلمون األوائل فتح معظم أرض 
املعمورة من قاريت آسيا وأفريقيا، ومل يكن يُقدَّم هلم سوى التمر واملاء يف كثري من 

 .)[34](األحيان

يستطيع اإلنسان أن يعيش على التمر : "يقول الدكتور عبد الباسط دمحم السيد لذا
مدة طويلة من الزمن؛ حيث إنه غينٌّ ابملادة السكرية، وهي يف صورة سهلة اهلضم 
واالمتصاص والتمثيل ابجلسم، غري أن التمر فقري يف مادته الدهنية والربوتينية، 
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لنحافة، أما إذا تناوله املرء مع قدح من اللنب واالقتصار عليه يف التغذية يؤدي إىل ا
فإ�ما يكو�ن مًعا غذاًء كامًال من مجيع الوجوه؛ حيث إن اللنب به مقدار حسن من كل 

 .من املادتني الربوتينية والدهنية

وكثري من البدو يعيشون على التمر اجملفَّف ولنب املاعز، وصحتهم أجود ما يكون، 
 .)[35]("راض اخلبيثة أو املزمنة، وقليًال ما ُتشاَهد البدانة عليهمو�درًا ما يصابون ابألم

» بيت ال متر فيه جياٌع أهله«: وعليه، فإن املقصود من اجلوع يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ابلطعام والشراب، وإمنا العربة هو سوء التغذية، فليست العربة أن تكون املعدة مليئة 

بكمِّ العناصر الغذائية اليت يستفيد منها اجلسم دون ضرر، وهذا ما يقوم به التمر خري 
قيام، وهو ما يندر وجوده يف األطعمة األخرى مقارنة ابلتمر؛ لذا يقول أمري الشعراء 

 :أمحد شوقي واصًفا التمر

 طََعاُم الَفِقِري وَحْلَوى الَغِين 
 
  

 )[36](اُد الـُمساِفـِر والـُمـْغـتَـِربْ وز   
 
  

وختاًما، فإن الربط املباشر الوارد يف احلديث الشريف بني تناول التمر وحصول 
َبع ميثِّل داللة علمية واضحة وإشارة بيِّنة على َسْبٍق  -وهو نقيض اجلوع وخالفه -الشِّ
أن التمر وما حيويه من مكو�ت ممثَّلة يف : معجٍز يف تقرير حقيقة علمية مفادهانبويٍّ 

السكر ميثِّل غذاًء موائًما لَدْرء خطر اجلوع، وما ينبين عليه من نقٍص لسكر الدم، وما 
يتبعه من تغريات سلبية ضارة على صحة اجلسم، وهو إن دلَّ فإمنا يدلُّ على حكمة 

م نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص وأطلعه على سر من أسرار هذا الكون وما فيه من العليم اخلبري، الذي علَّ 
إن هو إال وحي يوحى ) 3(وما ينطق عن اهلوى : خملوقات وآ�ت

)4()[37]()النجم(. 
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 :وجه اإلعجاز  )3

حيتوي على مجيع العناصر الغذائية اليت أثبتت األحباث العلمية احلديثة أن التمر 
حيتاجها اجلسم، من ذلك السكر�ت العالية اليت متثِّل غذاًء موائًما لَدْرء خطر اجلوع، 
وما ينبين عليه من نقٍص لسكر الدم، وما يتبعه من تغريات سلبية ضارة على صحة 

جيوع أهل بيت ال «: اإلنسان، وهذا ما أشارت إليه السنة النبوية من خالل حديَثيْ 
ًقا نبو�ًّ معجًزا»بيت ال متر فيه جياٌع أهله«و   ،»عندهم التمر  .؛ وهذا يعدُّ َسبـْ

 
   

 

اإلسالم أوصى بتناول التمر للشفاء من السم،  نيب. خالد منتصر، مرجع سابق. وهم اإلعجاز العلمي، د) *(
منتد�ت : انظر. www.christian.dogma.comاحلق والضالل : مقال منشور مبوقع! فهل هذا صحيح؟

 .www.elmahaba.comاحملبة للحوار اإلسالمي املسيحي 

أروى عبد الرمحن أمحد، . إعجاز التمر يف الشفاء والوقاية من امليكروابت الضارة والـُمْمِرضة، د: انظر. [1]
. 197حبث منشور ضمن حبوث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، مرجع سابق، ص

   .122، ص5ع سابق، جأمحد شوقي إبراهيم، مرج. موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي، د

أروى عبد الرمحن أمحد، حبث . إعجاز التمر يف الشفاء والوقاية من امليكروابت الضارة واملمرضة، د. [2]
، 199، ص1منشور ضمن حبوث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، مرجع سابق، ج

200.   

يَّة عالية، تتسبب مكو�ته يف مسية الدم واجلينات: اجلازولني. [3]    .نوع من وقود السيارات، ذو مسُِّ

ليلى أمحد احلمدي . ف الرئوي ابجلازولني، دالعالج النبوي بتمر العجوة يف حاالت التسمم والتلي: انظر. [4]
ودينا إبراهيم موصلي، حبث منشور ضمن حبوث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، مرجع 

   .145: 126، ص2سابق، ج

 .هو ما ُيستعمل لدفع السم: الرت�ق. [5]

 .www.ncbi.nlm.nih.gov. www.mfaid.com: انظر. [6]

 .www.darezbaware.com. www.en.wikipedia.org: انظر. [7]
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 .www.books.google.com. www.northshore.org: انظر. [8]

 .www.onlinelibrary.wiley.com. www.nature.com: انظر. [9]

 .www.een.ytyaoye.com:انظر. [10]

 .www.organicfacts.net:انظر. [11]

منتد�ت أتباع : التمر ودوره يف مقاومة السموم، حبث منشور مبوقع: ردًّا على شبهات امللحدين: انظر. [12]
 .www.ebnmaryam.comاملرسلني 

، )249/ 10(الدواء ابلعجوة للسحر، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [13]
، 3153/ 7(فضل متر املدينة، : األشربة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم ). 5769(رقم 

 ).5241(، رقم )3154

األرض الـُملِبسة حجارة سوداء، فما بني البتيها؛ : مها البتا املدينة املنورة؛ أي احلراتن، واحلرة: البتيها. [14]
   .أي ما بني احلجارة السوداء على أطراف املدينة

، رقم )3153/ 7(فضل متر املدينة، : األشربة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [15]
)5240.(   

 .الصباح: البكرة. [16]

 ).5243( ، رقم)3154/ 7(فضل متر املدينة، : األشربة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [17]

إسالم ويب : العجوة ومدى أتثريها يف دفع السحر، فتوى منشورة مبوقع الشبكة اإلسالمية: انظر. [18]
www.islamweb.net. 

دمحم بن سعد الشويعر، مكتبة ابن تيمية، : جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن ابز، مجع. [19]
موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية : انظر. 109، ص8م، ج1989/ هـ1409القاهرة، 

 .www.alifta.comواإلفتاء

أروى عبد الرمحن أمحد، حبث . إعجاز التمر يف الشفاء والوقاية من امليكروابت الضارة واملمرضة، د. [20]
: 197، ص1منشور ضمن حبوث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، مرجع سابق، ج

 .بتصرف 199

 .www.elajy.comعالج األعشاب : لتسمم ولدغة احلشرات، حبث منشور مبوقعا: انظر. [21]
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 .ِعْرق متصل ابلقلب إذا انقطع مات اإلنسان: األهبر. [22]

، رقم )737/ 7(مرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص ووفاته، : املغازي، ابب: كتاب،  )بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [23]
)4428.( 

: ، وموته ملسو هيلع هللا ىلص ابلسم، فتوى منشورة مبوقع)67:املائدة(وهللا يعصمك من الناس: اجلمع بني آية. [24]
 .www.islamqa.infoاإلسالم سؤال وجواب 

: معز اإلسالم عزت فارس، حبث منشور مبوقع. ، د»بيت ال متر فيه«: اإلعجاز العلمي يف حديث: انظر. [25]
 .www.quran-m.comموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 

/ 7(يف ادخار التمر وحنوه من األقوات للعيال، : األشربة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [26]
 ).5238(، رقم )3153

/ 7(للعيال، يف ادخار التمر وحنوه من األقوات : األشربة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [27]
 ).5239(، رقم )3153

 .120، ص5أمحد شوقي إبراهيم، مرجع سابق، ج. موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي، د. [28]

ما ُيستحب عليه : الصوم، ابب: ، كتاب)فة األحوذيبشرح حت(أخرجه الرتمذي يف سننه : صحيح. [29]
 ).696(وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي برقم ). 692(، رقم )311/ 3(اإلفطار، 

النابلسي، مرجع سابق، دمحم راتب . آ�ت هللا يف اآلفاق، د: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. [30]
 .253، 252ص

 .61، ص1زغلول النجار، مرجع سابق، ج. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د. [31]

املهندس عبد الدائم الكحيل : ابلقرآن، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع عاجل نفسك. [32]
www.kaheel7.com. 

 .190الطب النبوي، ابن قيم اجلوزية، مرجع سابق، ص. [33]

 118، ص5أمحد شوقي إبراهيم، مرجع سابق، ج. موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي، د. [34]
 .بتصرف

/ هـ1424، 1عبد الباسط دمحم السيد، دار ألفا، القاهرة، ط. التغذية النبوية يف مثانية أسابيع، د. [35]
 .148م، ص2003
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، 2إبراهيم اإلبياري، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ج: املوسوعة الشوقية، أمحد شوقي، مجع وترتيب. [36]
 .241ص

: إلسالم عزت فارس، حبث منشور مبوقعمعز ا. ، د»بيت ال متر فيه«: اإلعجاز العلمي يف حديث. [37]
 www.quran-m.comموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 
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