
)*(الطعن يف حديث التلبينة

:مضمون الشبهة

يف غمار احلملة املستمرة لتشويه صورة كل ما هو إسالمي، وتشكيك الناس يف 
يطعن املشككون يف  -؛ وصوال إلنكار سنة صحيحةاألدوية اليت أخرب عنها النيب ملسو هيلع هللا ىلص

التلبينة جممة لفؤاد املريض، وتذهب «: ، والذي يقول فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص)[1](حديث التلبينة
زاعمني أنه ال عالقة بني األغذية والعواطف واألحاسيس، كما يصفو�ا ، »ببعض احلزن

 -على حد زعمهم -أب�ا من الطب الشعيب الذي عفا عليه الزمن، بل إن هذا احلديث
.من خرافات اإلسالم وبالهاته

:وجه إبطال الشبهة

أثبتت الدراسات واألحباث العلمية أن التلبينة تعمل على ختفيف حدة االنفعال 
واحلزن واالكتئاب؛ ملا حتتوي عليه من عناصر تعمل على ذلك؛ إذ ثبت أن االكتئاب 
هو خلل كيميائي �تج عن نقص العناصر؛ مثل البواتسيوم واملاغنسيوم ومضادات 
األكسدة وغريها، وملا كانت التلبينة غنية هبذه العناصر كان من الطبيعي أن تعاجل 

الكوليسرتول يف الدم، فهي بذلك عالج ألمراض  االكتئاب، كما أ�ا تعمل على تقليل
القلب والشيخوخة والسكر والضغط، وتقي من سرطان القولون، فهل بعد هذا يقال 

! عن حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن التلبينة خرافة وترهات؟

:التفصيل

:احلقائق العلمية  )1

ن هناك مواد هلا أتثري يف أثبت الباحثون أن احلزن واالكتئاب هو خلل كيميائي، وأ
ختفيف االكتئاب واحلزن؛ مثل البواتسيوم واملاغنسيوم ومضادات األكسدة وامليالتونني 

.املركب والسرياتونني) ب(وبعض عناصر فيتامني 
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وقد ثبت أن الشعري حيتوي على عنصري البواتسيوم واملاغنسيوم، ويؤدي نقصهما 
كتئاب واحلزن، وضبط البواتسيوم واملاغنسيوم إىل سرعة الغضب واالنفعال والشعور ابال 

له أتثري يف ختفيف االكتئاب، وذلك عن طريق أتثري هذين العنصرين على بعض 
يؤدي إىل ختفيف االكتئاب؛ إذ : املوصِّالت العصبية، وهو ما أشار إليه الباحثون بقوهلم

للموصِّالت يشعر اإلنسان ابمليل إىل االكتئاب عند أتخر العمليات الفسيولوجية 
املركب؛ وهو مما يساعد على ) ب(العصبية، وهذا من أهم أسبابه نقص فيتامني 

 .التخلص من االكتئاب والتخفيف منه

له أتثري فّعال يف عالج  -)هـ(مثل فيتامني  -إن عالج نقص مضادات األكسدة
حاالت االكتئاب والشيخوخة، وخاصة لدى املسنني، والشعري حيوي كمية كبرية من 

 .املضادين لألكسدة) A(و ) E(شاهبات فيتامني م

، الذي يسهم يف )tryptophan(وحيتوي الشعري على احلمض األميين تريبتوفان 
، واليت تؤثر بشكل )serotonin(ختليق أهم الناقالت العصبية، وهي السريوتونني 

 .)[2](واضح يف احلالة النفسية والعصبية للمريض

وهو أقل أمهية من  -ومن بني ما توصلت إليه العلوم فيما خيص الشعري األخضر
أنه يساعد على بناء الدم؛ لغناه ابحلديد، ومتثيل الكر�ت  -حبوب الشعري اخلضراء

احلمراء من أهم ما جيعل اجلسم يُنشط جيًدا؛ ولذلك فالشعري حيد من اخنفاض الضغط 
وفقر الدم واألنيميا، والكر�ت احلمراء هي اليت توزع األكسجني على اجلسم، وتزيل 

 . ؛ ولذلك فالشعري األخضر حيد من السرطا�تالسموم منه

بكمية تعادل مخسة أضعاف الكمية ) س(وحيتوي الشعري كذلك على فيتامني 
املوجودة يف احلوامض، وحيتوي على الكالسيوم بكمية ضعف الكمية املوجودة ابحلليب، 
 وكمية احلديد املوجودة يف الشعري األخضر تفوق الكمية املوجودة ابلسبانخ مخس
مرات، وحيتوي الشعري األخضر على كل الفيتامينات واألمالح املعدنية والكلوروفايل 
والكاروتينات والفالفونويدات، وكمية كبرية من محض الفوليك، ليكون الشعري األخضر 
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من املواد اليت جيب على النساء احلوامل تناوهلا؛ ألن محض الفوليك ضروري للنمو 
 .ملخ يف أثناء األشهر األوىل من احلملاجليد للجنني، خصوًصا منو ا

وعالوة على هذه الرتكيبة الغنية واهلائلة، فإن الشعري األخضر حيتوي على 
اإلنزميات الضرورية للتأكسد واالستقالب داخل اجلسم، وهناك مكو�ت أخرى تدخل 
يف الرتكيب الدقيق للشعري األخضر؛ منها مكون األكسدة للدهنيات 

)succinate(،  ن ومكو)O-glycosylsoritexin( وبعض اإلنزميات األخرى اليت ،
تساعد على ضبط املفاعالت الكيماوية داخل اجلسم، ويعرف الشعري يف علم الطب 

 . الغذائي أبنه منشط للكر�ت احلمراء، وحمفز لتجديدها، ومطهر للدم

فيه بكمية  ويُعد الشعري غنيًّا ابألمالح املعدنية، ومن بينها البواتسيوم الذي يوجد
هائلة، ويفيد البواتسيوم يف خفض ارتفاع الضغط، وحيتوي الشعري على كل الفيتامينات، 

بكل أنواعه، ويفيد يف هتدئة األعصاب، وبعض املكو�ت ) ب(خصوًصا مكون فيتامني 
الكيماوية الطبيعية األخرى، ويوجد الكلوروفايل على أعلى مستوى يف الشعري 

، والشعري هو املادة الغذائية )أ(يتاكاروتني أو الربوفايتمن األخضر، وكذلك مكون الب
 . الوحيدة من بني احلبوب والنشو�ت اليت تساعد على خفض الوزن والوقاية من السمنة

وهبذه اخلصائص يكون الشعري الغذاء الذي ال ميكن االستغناء عنه ابلنسبة لتغذية 
ية ابألمالح الثنائية من الكالسيوم فالشعري املرضى واألطفال والنساء، ونظًرا لرتكيبته الغن

 .)[3](حيد من أثر الكورتيكويدات ابلنسبة ملتناويل هذه العقاقري

ومن أحدث ما توصل إليه علماء النفس لعالج االكتئاب النفسي املصاحب 
أن إعطاء  -م1996للشيخوخة يف املؤمتر العاملي العاشر للطب النفسي مبدريد عام 
" مضادات األكسدة"جرعات مكثفة من جمموعة معينة من العقاقري اليت تعرف ابسم 

ة زمنية قصرية ترتاوح بني شهر تساعد يف شفاء حاالت االكتئاب لدى املسنني يف فرت 
 .وشهرين
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 :الشعري واحتواؤه على مادة امليالتونني

لقد كشف العلم احلديث عن أن الشعري حيتوي على نسبة عالية من مادة 
) Brain(من الغدة الصنوبرية املوجودة يف املخ  -يف األساس -امليالتونني، واليت تفرز

 . خلف العينني

 :انأمهية امليالتونني لإلنس

 .تقي اإلنسان من اإلصابة أبمراض القلب      •

 .تعمل على ختفيض نسبة الكوليسرتول يف الدم      •

 .تساعد على خفض ضغط الدم املرتفع      •

 .تعمل على الوقاية من شلل الرعاش عند كبار السن      •

 .تزيد من كفاءة اجلهاز املناعي ابجلسم      •

 .اضطراابت النوم؛ كاألرقتقي اإلنسان من       •

 .تعاجل حاالت االكتئاب، وتعمل على أتخري ظهور الشيخوخة      •

 .هلا دور فعال يف عالج السرطان      •

اليت حيتوي عليها  -كما ثبت يف بعض التجارب أن تناول مادة الرتبتوفان
 .)[4](يساعد على التغلب على األرق وحتسن النوم -الشعري

إىل أن الشعري ) م1996/ 5/ 10(وأشار التقرير العلمي املنشور جبريدة األهرام 
 .)[5](من ضمن األغذية اليت جيب على املكتئب تناوهلا، وز�دة الكمية املأخوذة منها
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م مقاالً حول فوائد الشعري وغريه من النبااتت 1985كما نشرت جملة ليبيدز عام 
لقد قام خرباء من قسم الزراعة يف أمريكا : يف معاجلة ارتفاع كوليسرتول الدم، جاء فيه

وث على الشعري، فتبني أنه حيتوي على ثالثة عناصر كلها تقوم خبفض  إبجراء حب
 .كوليسرتول الدم

كما قامت شركات كثرية يف الغرب بتعبئة زجاجات مباء الشعري، وُعرفت ابسم 
)Barleywater( وقامت شركات األدوية بتصنيع كبسوالت حتتوي على زيت ،

 .)[6](الشعري

كما أثبتت الدراسات العلمية فاعلية حبوب الشعري الفائقة يف تقليل مستو�ت 
 :الكوليسرتول يف الدم، وذلك من خالل عدة عمليات حيوية تتمثل فيما يلي

الكوليسرتول الزائد يف األطعمة؛ تتحد األلياف املنحلة املوجودة يف الشعري مع   .1
 .فتساعد على خفض نسبته يف الدم

ينتج عن ختمر األلياف املنحلة يف القولون أمحاض دمسة تُـمتص من القولون،   .2
 .وتتداخل مع استقالب الكوليسرتول؛ فتعيق ارتفاع نسبته يف الدم

 حتتوي حبوب الشعري على مركبات كيميائية تعمل على خفض معدالت  .3
اليت تتحد مع ) B - Glucan(الكوليسرتول يف الدم؛ مثل مادة بتاجلوكان 

الكوليسرتول الزائد يف األطعمة واألمحاض الصفراوية؛ مما يقلل وصوله إىل تيار الدم،  
كما يعد وجودها ونسبتها يف املادة الغذائية حمدًدا ملدى أمهيتها وقيمتها الغذائية ورفع 

 .القدرة املناعية للجسم

، اليت هلا )Tocotrienol) (هـ(حتتوي حبوب الشعري على مشاهبات فيتامينات   .4
القدرة على تثبيط إنزميات التخليق احليوي للكوليسرتول؛ وهلذا السبب تشري الدالئل 

إذا مت تناوله  -الذي طاملا ُعرفت قيمته لصحة القلوب -)هـ(العلمية إىل أمهية فيتامني 
نحو يسهم العالج ابلتلبينة يف الوقاية من أمراض القلب بكميات كبرية، وعلى هذا ال
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فتقي  -خاصة شرايني القلب التاجية -والدورة الدموية؛ إذ حتمي الشرايني من التصلب
، واحتشاء عضلة القلب )Heartlnfarction(من التعرض آلالم الذحبة الصدرية 

)Lsehemia( العلل الوعائية والقلبية ، وأعراض نقص الرتوية، أما املصابون فعليًّا هبذه
يف اإلقالل من تفاقم  -مبا حتمله من خريات صحية فائقة األمهية -فتسهم التلبينة
 .حالتهم املرضية

، %10وتشري نتائج البحوث إىل اخنفاض نسبة الكوليسرتول العام بنسبة 
، وارتفاع نسبة %8إىل ) ldl(واخنفاض نسبة الكوليسرتول منخفض الكثافة 

 %.16إىل ) hdl(عايل الكثافة  الكوليسرتول

 :والشعري يكبح مجاح ضغط الدم لسببني

حيتوي على كمية وافرة من عنصر البواتسيوم؛ حيث خيلق هذا العنصر التوازن   .1
 .الالزم بني امللح واملاء داخل اخللية

 .الشعري ُمِدّر للبول؛ مما يقلل من ضغط الدم  .2

مما حيد من ارتفاع السكر املفاجئ؛ والشعري ينظم امتصاص السكر يف الدم؛ 
الحتواء أليافه املنحلة القابلة للذوابن على بكتينات تكون مع املاء هالًما لزًجا يبطئ من 
هضم النشو�ت والسكر�ت وامتصاصها، كما أنه قليل السعرات غين ابأللياف املنحلة 

ها؛ وهذا يساعد على وغري املنحلة؛ مما يقلل من الرغبة يف تناول األطعمة السكرية وغري 
 .)[7](تنظيم نسبة السكر يف الدم

وابجلملة، فإن العلم احلديث قد أثبت أمهية الشعري يف الوقاية من أمراض عديدة، 
 :منها
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 :أمراض القلب  .1

 العلم احلديث عن أن الشعري حيتوي على بعض املركبات الكيميائيةفقد كشف 
اليت تساعد على خفض نسبة الكوليسرتول؛ لذلك فإن حبوب الشعري تُعد عالًجا 

 .للقلب ومقوية له

 :أمراض ضغط الدم  .2

أكدت األحباث على أمهية الشعري ملرضى ضغط الدم؛ الحتوائه على عنصر 
توازً� بني امللح واملاء داخل اخللية، ويُعد البواتسيوم من أهم البواتسيوم الذي خيلق 

األدوية يف مجيع الرعا�ت املركزة على مستوى العامل ملرضى ضغط الدم، وعند اللزوم 
يتم حقن البواتسيوم عن طريق الوريد، والشعري أيًضا له خاصية إدرار البول، حىت إن 

البول، وهي أشهر األدوية املستعملة هناك أدوية مستخلصة منه تعمل على إدرار 
 .)[8](ملرضى ضغط الدم

 :عالج للسرطان وأتخر الشيخوخة  .3

، وقد )(Aو ) E(متتاز حبة الشعري بوجود مضادات األكسدة؛ مثل فيتامني 
توصلت الدراسات احلديثة إىل أن مضادات األكسدة ميكنها منع وإصالح أي تلف 
ابخلال� يكون ابداًئ أو حمرًضا على نشوء ورم خبيث؛ إذ تلعب مضادات األكسدة دورًا 

اليت تدمر األغشية اخللوية، وتدمر Freeradicals) (يف محاية اجلسم من الشوارد احلرة 
ن املتهم الرئيسي يف حدوث أنواع معينة من ، وقد تكو )DNA(احلمض النووي 

 .السرطان وأمراض القلب، بل وحىت عملية الشيخوخة نفسها
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أطباء دور مضادات األكسدة يف مقاومة األمراض،  10من كل  9ويؤيد حوايل 
واحلفاظ على األغشية اخللوية، وإبطاء عملية الشيخوخة، وأتخري حدوث مرض 

 .الزهامير

بوفرة امليالتونني الطبيعي غري الضار، وامليالتونني هرمون يفرز  وقد حبا هللا الشعري
من الغدة الصنوبرية املوجودة يف املخ خلف العينني، ومع تقدم اإلنسان يف العمر يقل 

 .إفراز امليالتونني

وترجع أمهية هرمون امليالتونني إىل قدرته على الوقاية من أمراض القلب، وخفض 
م، كما يعمل على خفض ضغط الدم، وله عالقة أيًضا ابلشلل نسبة الكوليسرتول يف الد

الرعاش عند كبار السن والوقاية منه، ويزيد امليالتونني من مناعة اجلسم، كما يعمل على 
 .أتخري ظهور أعراض الشيخوخة، وله دور مهم أيًضا يف تنظيم النوم واالستيقاظ

 :عالج ارتفاع السكر  .4

يف الشعري على صموغ بكتينات تذوب  -ابلة للذوابنالق -حتتوي األلياف املنحلة
مع املاء، لتكون هالمات لزجة تبطئ من عملييت هضم املواد الغذائية يف األطعمة 
وامتصاصها؛ فتنظم انسياب هذه املواد يف الدم، وعلى رأسها السكر�ت؛ مما ينظم 

 .انسياب السكر يف الدم، ومينع ارتفاعه املفاجئ عن طريق الغذاء

د هذا التأثري احلميد للشعري على سكر الدم أن عموم األطعمة الغنية وي عضِّ
فقرية الدسم وقليلة السعرات احلرارية يف معظمها،  -منحلة وغري منحلة -ابأللياف

بينما هلا أتثري مالئ يقلل من اندفاعنا لتناول األطعمة الدمسة والنهم للنشو�ت الغنية 
 .ابلسعرات احلرارية

ني بداء السكري أكثر عرضة لتفاقم مرض القلب اإلكليلي، فإن وألن املصاب
التلبينة الغنية ابأللياف تقدم هلم وقاية مزدوجة ملنع تفاقم داء السكري من �حية، 
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إن : واحلول دون مضاعفاته الوعائية والقلبية من �حية أخرى، وهكذا ميكننا القول بثقة
 .ين يعانون من ارتفاع السكر يف دمهماحتساء التلبينة ابنتظام يساعد املرضى الذ

 :ملنيِّ ومهدِّئ للقولون  .5

واجلدير ابلذكر أن الشعري غين ابأللياف غري املنحلة، وهي اليت ال تنحل مع املاء 
داخل القناة اهلضمية، لكنها متتص منه كميات كبرية وحتبسه داخلها؛ فتزيد من كتلة 

ل حركة هذه الكتلة ويسّرِعها عرب القولون، الفضالت مع احلفاظ على ليونتها؛ مما يسهِّ 
ويف  -غري املقشورة -وهكذا تعمل األلياف غري املنحلة املوجودة يف احلبوب الكاملة

خنالة الشعري على التنشيط املباشر للحركة الدودية لألمعاء؛ وهو ما يدعم عملية 
 .التخلص من الفضالت

إذ تتخمر هالمات األلياف  كما تعمل األلياف املنحلة ابجتاه اهلدف نفسه؛
املنحلة بدرجات متفاوتة بواسطة بكتري� القولون؛ مما يزيد من كتلة الفضالت، وينشط 

 .األمعاء الغليظة؛ وابلتايل يسهِّل عملية التخلص من الفضالت ويسّرِعها

وأظهرت نتائج البحوث أمهية الشعري يف تقليل اإلصابة بسرطان القولون؛ حيث 
على أنه كلما قل بقاء املواد املسرطنة املوجودة ضمن الفضالت يف األمعاء استقر الرأي 

قلت احتماالت اإلصابة ابألورام السرطانية، ويدعم هذا التأثري عمليات ختمري بكتري� 
 .)[9](القولون لأللياف املنحلة ووجود مضادات األكسدة بوفرة يف حبوب الشعري

ط للكبد،  ومن فوائد الشعري األخرى أنه مقوًّ عام لألعصاب وملنيِّ ومرطِّب ومنشِّ
ويوصف الشعري ألمراض الصدر والضعف العام، وبطء النمو لدى األطفال، وضعف 

ما يوصف اللتهاب األمعاء، وكذلك املعدة واألمعاء والكبد، وضعف إفراز الصفراء، ك
 .أمراض التيفود، وأمراض التهاب اجملاري البولية، واحلميات، وارتفاع ضغط الدم
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 :التطابق بني احلقائق العلمية وما جاء به احلديث الشريف  )2

، وهذا )[10](»التلبينة جممة لفؤاد املريض، وتذهب ببعض احلزن«: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
احلديث إعجاز علمي فريد؛ إذ كان األطباء النفسيون يف املاضي يعتمدون على التحليل 
النفسي ونظر�ته يف تشخيص األمراض النفسية، واليوم مع التقدم اهلائل يف العلوم 

لطبية يفسر أطباء املخ واألعصاب االكتئاب على أنه خلل كيميائي، كما يثبت العلم ا
احلديث وجود مواد تلعب دورًا يف التخفيف من حدة االكتئاب؛ كالبواتسيوم 
واملاغنسيوم ومضادات األكسدة وغريها، وهذه املواد جتتمع يف حبة الشعري اليت وصفها 

 .نيب الرمحة أب�ا تذهب ببعض احلزن

، "التخفيف ببعض احلزن"ويالحظ هنا أن الدراسات العلمية تستخدم عبارة 
 .وهذه داللة واضحة على دقة التعبري النبوي الذي ُأويت جوامع الكلم

وهذا الغذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيق الناضج، ال الغليظ : يقول ابن القيم
الشعري، فإ�ا حساء متخذ  النيئ، وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء

من دقيق الشعري بنخالته، والفرق بينها وبني ماء الشعري أنه يُطبخ صحاًحا والتلبينة 
 .ُتطبخ منه مطحوً�، وهي أنفع منه خلروج خاصية الشعري ابلطحن

بفتح امليم واجليم، : يُروى بوجهني» جممة لفؤاد املريض«: وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: مث قال
امليم وكسر اجليم، واألول أشهر، ومعناه مرحية له؛ أي ترحيه وتسكنه، وهي من وبضم 

إ�ا :  -وهو األقرب -قد يقال» تذهب ببعض احلزن«: اإلمجام، وهو الراحة، وقوله
تذهب ببعض احلزن خباصية فيها من جنس خواص األغذية املفرحة، فإن من األغذية ما 

 .يفرح ابخلاصية

�فع  -وهو أكثر غذاء من سويقه -ماء الشعري املغلـي وقد تقدم أن: مث يقول
للسعال، وخشونة احللق، صاحل لقمع حدة الفضول، مدر للبول، جالء لـمـا يف املعدة، 

 .قاطع للعطش، مطفئ للحرارة
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أن يُؤخذ من الشعري اجليد املرضوض مقدارًا ومن  -ماء الشعري -وصفته: مث قال
 .)[12])([11](املاء العذب الصايف مخسة أمثاله

إذا شئت معرفة منافع التلبينة : قال املوفق البغدادي": فتح الباري"وجاء يف 
فاعرف منافع ماء الشعري، وال سيما إذا كان خنالة؛ فإنه جيلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء 

واملراد : لطيًفا، وإذا شرب حارًّا كان أجلى وأقوى نفوًذا وأمنى للحرارة الغريزية، قال
بس على أعضائه ابلفؤاد يف احلديث رأس املعدة، فإن فؤاد احلزين يضعف ابستيالء الي

وعلى معدته، خاصة لتقليل الغذاء، واحلساء يرطبها ويغذيها ويقويها، ويفعل مثل ذلك 
بفؤاد املريض، لكن املريض كثريًا ما جيتمع يف معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديدي، 

؛ ألن املريض يعافه "البغيض النافع"ومساه : وهذا احلساء جيلو ذلك عن املعدة، قال
وال شيء أنفع من احلساء ملن يغلب عليه يف غذائه الشعري، وأما من : له، قال وهو �فع

: يغلب على غذائه احلنطة فاَألْوَىل به يف مرضه حساء الشعري، وقال صاحب اهلدي
التلبينة أنفع من احلساء؛ أل�ا ُتطبخ مطحونة فتخرج خاصية الشعري ابلطحن، وهي 

وإمنا اختار األطباء النضيج ألنه أرق وألطف، فال أكثر تغذية وأقوى فعًال وأكثر جالء، 
يثقل على طبيعة املريض، وينبغي أن خيتلف االنتفاع بذلك حبسب اختالف العادة يف 
البالد، ولعل الالئق ابملريض ماء الشعري إذا طُبخ صحيًحا، وابحلزين إذا طُبخ مطحوً�؛ 

 .)[13](ملا تقدمت اإلشارة من الفرق بينهما يف اخلاصية

عام، مث جاء  1400وهذه الفوائد اجلمة قد أخرب عنها النيب ملسو هيلع هللا ىلص منذ أكثر من 
العلم بعد تقدمه لكي يؤكد ما ذكره النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قبل، فهل نغفل عن هذا اإلعجاز 

ببعض جممة لفؤاد املريض، وتذهب «: العظيم، الذي يربز اختياره ملسو هيلع هللا ىلص للكلمات
 . فسبحان من علَّمه ملسو هيلع هللا ىلص! ؟»احلزن

 :وجه اإلعجاز  )3

جممة «: لقد ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن التلبينة تريح املريض من كثري من متاعبه فقال عنها
، مث جاء العلم احلديث »وتذهب ببعض احلزن«: ، ووصفها عالًجا للحزن فقال»للفؤاد
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ا ابلعناصر املختلفة، وأن االكتئاب واحلزن يصيبان اإلنسان بسبب وأثبت أ�ا غنية جدًّ 
خلل كيميائي �تج عن نقص بعض العناصر؛ كالبواتسيوم واملاغنسيوم وغريمها، وثبت أن 
التلبينة من أغىن األطعمة هبذه العناصر؛ ومن مث فهي من أقدر األدوية على عالج 

ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق عن اهلوى، وإمنا االكتئاب واحلزن، فدل ذلك داللة قاطعة على أ
خيرب مبا يوحيه هللا عز وجل له، وإال فلماذا مل يصف أي طعام أو شراب آخر للتخفيف 

ومن أخربه أن هذه التلبينة حتتوي على كل هذه العناصر حىت يصفها أب�ا ! من احلزن؟
 ! جممة للفؤاد؟
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