من آيات اهلل فى التمر
الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة
واملـــعـــادن املـــوجـــودة فى
التمر
هــنــاك فـــوائـــد طبية
وغذائية فى ثمرة التمر
مما سيجعله أفضل غذاء
للمستقبل ،كما كــان فى
املـــاضـــى .فــالــتــمــر أكثر
مــن ثلثيه مــواد سكرية
طبيعية .وبه نسبة عالية
من الفيتامينات واأللياف
والــبــروتــن .كما تحتوى
ثمرة التمر عــدا البذور
عــلــى نسبة مــن الــزيــت
( ،)٪ 5 – 0,2أمــا البذور
فتحتوى على (9,7 – 7,7
 )٪من وزنها زيتًا ،ولذلك
تــســتــخــدم بــعــد طحنها
بديال للنب (القهوة) .فهو
وجــبــة غــذائــيــة هــامــة
وضــروريــة .وهنا يتجلى
اإلعجاز فى قوله تعالى
مريم
فى خطابه
للسيدة ُ ِّ
َ
ــــزى
عليها الــسـ ْ
ـام( :وه َّ ْ َ
َ ْ
ــج َــذ ِع النخل ِة
ــك ِب
ِ ُإلــي ِ
ِ
تـ َـسـ ْ َ ْ
ـك ُر َطــبــا
ِ
ـاقــط عــلــيـ ِ
َج ِن ّيًا) [مريم.]25 :

د .أميمة خفاجى

أستاذ مساعد الهندسة الوراثية
جامعة قناة السويس

ملــاذا أوحــى الله عز وجــل للسيدة
مريم عليها السالم بالرطب ..؟
قبل الوالدة
يحتوى التمر على مادة تشبه هرمون
األوكسيتوسني الذى يتألف من تسعة
أحماض أمينية ،والهرمون يساعد
فى توسيع عنق الرحم تمهيدًا للوالدة،
وبعد الوالدة يساعد فى وقف النزف
تدريجيًا ،ويساعد كذلك على استعادة
الرحم حجمه الطبيعى ،ويسهم كذلك
هذا الهرمون بشكل ّ
فعال فى عملية
إدرار الحليب للمولود .فهو وجبة
غذائية هامة وضــروريــة ملا فيه من
عناصر ومعادن غذائية.
كيف يسهل التمر الوالدة؟
إن عضلة الرحم فى مرحلة املخاض
والــوالدة تكون بأمس الحاجة للسكر
الطبيعى كغذاء لهذه العضلة الضخمة
ً
نسبيأ .وبما أن التمر مــادة ِّ
ملينة
ِّ
ومسهلة فهى ضرورية للحامل قبل

الوالدة.
والتمر ً
أيضـا للمولود
كما ُينصح بتناول األنــواع الجيدة
من التمور وغسلها قبل االستعمال
خصوصًا إذا أردنا استعمالها لعالج
وغــذاء األطــفــال .وهنا نتذكر هدى
النبى الكريم عليه الصالة والسالم
فى تحنيك ًالطفل بالتمر املمضوغ
وإطعامه قليال منه بعد والدتــه .وقد
ثبت علميا ض ــرورة إعــطــاء املولود
شيئًا مــن املـــاء والــســكــر إلمـــداده
بالغذاء وإكسابه املناعة الالزمة ضد
األمراض.
يحتوى التمر على السكر الطبيعى
الــذى هو سهل وسريع االمتصاص
والــهــضــم ،لــذلــك فهو مــريــح وآمــن
بالنسبة ملعدة الطفل وأمعائه .ويمكن
االستفادة أيضًا من عصير التمر
خصوصًا إذا ُم ِزج مع الحليب ليشكل
شرابًا مقويًا لألطفال والكبار معًا.
ثم إن مزيج التمر والعسل واملصنوع
كمخلوط يمكن أن يعالج اإلسهال

عند األطفال .وإذا علمنا بأن السكر
املــوجــود فى التمر من أسهل أنــواع
ً
ً
وهضمًا فإنه يكون
امتصاصًا
السكر
ً
مناسبًا للمولود الجديد منذ والدته
على أن يتم مضغه أو نقعه باملاء النقى
ليسهل تناوله.
التمر بعد الوالدة
بــاإلضــافــة إلــى أنــه يحتوى على
الهرمونات التى تمنع النزيف أثناء
وعــقــب الـــــوالدة ،وكــذلــك هــرمــون
اإلستروجني الــذى ينشط املبيض،
ويساعد ًعلى تكوين ً البويضة .ويعتبر
التمر أيضا مفيدا جدا لألم ورضيعها
فى فترة النفاس فهو منبه لحركة
الرحم وزيــادة فترة انقباضاته بعد
الوالدة وهو مهم لتكوين لنب الرضاعة
وتــعــويــض األم مــا ينقصها بسبب
الوالدة وذلك الحتوائه على عنصرى
الحديد والكالسيوم وفيتامني أ وهذه
هامة لنمو الطفل الرضيع وتكوين
الدم ونخاع العظام.
ومن هنا يتجلى لنا اختيار املولى
وحيه
عــز وجــل فــى قوله تعالى فــى َ ُ ِّ
(و َهزى
السالم:
للسيدة ْ
عليها ُ
مريم َّ ْ َ
َْ
اق ْط َعل ْي ِك
ِإلي ِك ِب ِجذ ِع النخل ِة ت َس ِ
ّ
َ
َ
ُرطبًا ج ِنيًا) [مريم.]25 :فلم يمنحها
ً
طيورا أو ً
لحما طريا أو فاكهة
ويهبها
رطبا ً
جنيا ..رطباً
أخرى ،إنما وهبها ً
وحسب  .سبحان اللهً .
ماذا أراد الله بهذا مثال..؟!
وتمر ثمرة التمر بأطوار حتى يتم
نضجها ،الطلع ثم البسر والرطب
وتصبح التمرة فى هذا الطور مائية
حلوة وفترة هذا الطور تتراوح بني 2
–  ،4أسابيع والطور األخير التمر هو
الطور النهائى للنضوج .كما تتميز
التمور بأن فترة صالحيتها طويلة قد
تستمر إلى عدة سنوات حسب ظروف
التخزين.
ثالثـة أشياء فى نواة الرطب ذكرها
املولى عز وجــل فى الــقــرآن الكريم
بمنتهى الدقة.

ً
فخارج النواة يوجد غشاء رقيق جدا
القطميرفى
وقد ذكره
َّ
باسم َ ْ
القرآن َ َ ْ
قوله ُتعالىَ ْ (:وال ِذين تد ُعون ِمن ُدو ِن ِه
َ
َما َي ْم ِلكون ِمن ِق ْط ِمير) [فاطر.]13:
وهناك خيط رفيع بني فلقتى النواة
باسم ْفتيل َ ٌفى
وقــد ذكــره ال ُـ ْـقـ َ
ـرآن ُ ُّ
تعالى( :ق َل َمتَّ َاع الدن َ ُيا ْ َق ِليل
قوله
َ
ــر ُة َخ ْي ٌ
َواآلخ َ
ـن اتقى َوال تظل ُمون
ـ
ل
ر
ِ
ِ
ِ
َ
ف ِتيال) [النساء .]77:
وفوق ظهر النواة يوجد بها ما يشبه
القرآن
النقرة الصغيرة وقد
سماها ْ َ
ْ
تعالىَْ ُ ( :و َ َمن َي ْع َمل ْ ِم ٌن
قوله َ َ َ
نقيرا َفى ْ
ُ
َّ
ات ُ ِم ُن ذك ٍرْ أ ْو َّأ َنثى َوه َو ْ ُ َمؤ ِمن
َُ َ
الصا ِلَح ِ ْ
َ
َ
َفأول ِئك َيدخلون ال َجنة َوال ُيظل ُمون
ن ِق ًيرا) [النساء.]124
وصف
وبــهــذه الــدقــة العلمية فــى
ً
الرطب عندما ضرب الله بها مثال
والعطاء
لدقتها وصغرها فى الثواب
ََ ْ َ َ
قائل(:ول ُي ْظ َل ُمون
واملنح فقال عز من
َ ً
ََ
َ
(ول ُيظل ُمون
ف ِتيل) ) النساء) 49
ً
النساء)124:
َنقيرا )(
ِ َ َ ْ ُ َ
ــمــ ِلــكــون ِمـــن ِقـ ْـط ـ ِمــيـ ٍـر)
(مــــا ي
( فاطر)13
إن غير الله ال يملك شيئًا ولو بقدر
الغشاء الرقيق الذى يوجد على ظهر
نــواة التمر ،وهــذه اآليــات كلها تؤكد
عدم ظلم ربك للعباد حينما يوفيهم
ثوابهم ولو بقدر الخيط الصغير الذى
يوجد فى شق التمر (وما ربك بظالم
للعبيد)( ،ووفيت كل نفس ما عملت
وهم ال يظلمون).
ومـــرة وصــف الــلــه تعالى حرص
اإلنسان الشديد ،أنــه لو كــان عنده
نصيب من امللك فلن ًيؤتى أحد من
الناس ولو شيئًا قليال بقدر النقير
الثقب الذى يوجد على ظهر نواة التمر
مقابل شقها.
فهذه اآليات توضح لنا أن الحساب
بني الخالئق يــوم القيامة والثواب
والعقاب سيكون وافيا ولن يظلم أحدا
مقدار النقير والقطمير والفتيل على
ضآلتها.

النفس املطمئنة
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