


للتمر قيمة خاصة ومنزلة رفيعة في اإلسالم ، وهو نعمة عظيمة من هللا 

التمر في القرآن . من بها علينا من بين النعم التي التعد وال تحصى

 :الكريم

أختص هللا النخيل بفضائل كثيرة حيث أنها مصدر خير وبركة وأشارت 

اآليات القرآنية إلى ماللنخيل من منزلة عالية بين بقية األشجار ولقد ورد 

 .سورة  16آية موزعة على  26ذكر النخيل في 

 :التمر في الحديث الشريف 

للتمر في حياة المسلم مكانة خاصة فهو غذاء ودواء حيث كان من أفضل 

األطعمة التي وصفها ونصح بها الرسول صلى هللا عليه وسلم وبين كثير 

 :  من فوائده في مواضع كثيرة من األحاديث الشريفة 

:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن عائشة رضي هللا عنها قالت * 

 صحيح البخاري”بيت التمر فيه جياع أهله ”

إن التمر يذهب الداء وال داء فيه ، ” : وعنه صلى هللا عليه وسلم إنه قال* 

 ”  وإنها من الجنة وفيه شفاء 



ومن “:سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويقول سعد رضي هللا عنه * 

 صحيح البخاري ” تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم وال سحر 

 –ومن األحاديث التي تثبت أن التمر غذاء متكامل يمكن االعتماد عليه لمدة طويلة •

إنا كنا لننظر ”: مارواه اإلمام البخاري في صحيحة عن عائشة رضي هللا عنها ، قالت 

إلى الهالل ثالثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 (التمروالماء)ماكان يعيشكم  ؟ قالت األسودان: نار، فقال لها عروة 

وتحدثنا قصص لسيرة النبوية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يأكل الخبز مأدوماً 

هذا إدام الجنة : )بالتمر في بعض األحيان ، فقد وضع مرة تمرة على كسرة خبز وقال 

وفي الجمع مبدأ صحي كبير الشأن إذ أن برودة الخبز ويبوسته تتوازن عادة مع ( .

 .حرارة التمر ورطوبته 

اطعموا نساءكم ” قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن أم سلمة بنت قيس أنها قالت 

في نفاسهن التمر فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها حليماً فإنه كان 

 طعام مريم حين ولدت ولو علم هللا طعاماً خيراً من التمر 

 .  “ ألطعمها اياه



  مصدر للطاقة الحتوائه على نسبة عالية من السكريات ، خصوصاً سكر الفاكهة. 

  غذاء ممتاز الحتوائه على بروتينات نباتية بسيطة وسهلة الهضم ، وكذلك الحتوائه على زيوت نباتية كثيرة. 

  الخ.....، ج  2، ب 1أ ، ب : يساعد على الوقاية من كثير من األمراض الحتوائه على فيتامينات كثيرة مثل 

  مفيد في حاالت فقر الدم الحتوائه على نسبة جيده من الحديد. 

  (جرام 100/ ملجم 6-3)غذاء للخاليا العصبية ويساعد على النشاط الجنسي الحتوائه على الفسفور والبورون 

 .المخ طان رس: مثلطانات رالسوالبورون يستخدم لعالج بعض 

  الضرورية للجسم ( البوتاسيوم والكلور والفلور )يحتوي على جميع األمالح والمعادن. 

  الذي له خاصية تنظيم ( بيوتيسين)يساعد ويقوي عضلة الرحم على العمل أثناء الوالدة الحتوائه على هرمون

 .االطلق 

  يمنع االلتهابات الحتوائه على مضادات حيوية ومضادات للروماتيزم. 

 يخلص الجسم من الفضالت عند تمثيل الطعام داخل الجسم الحتوائه على الياف ، وينشط الكبد والكلى لتقوى ألداء 

 .عملها على أكمل وجه  أي يقي من تشكيل حصوات الكلى

 



  يحمي األمعاء الغليظة من اإلصابة بالسرطان الحتوائه على مضادات للسرطان. 

  احتواء التمر على كربوهيدرات  متعدد غير متجانسة تسمى البكتين ويعد البكتين من المركبات

المهمة في التمرحيث ثبت علمياً أن له تأثيراً جيداً على خفض الكلسترول في الدم كما أنه يقي من 

 .تصلب الشرايين 

  عند اإلصابة باإلسهال بالنسبة ( محلول االرواء)استخدام محلول التمر بدالً من محلول الجفاف

 .لألطفال والرضع

 يحتوي الدبس على كالسيوم أكثر من الحليب وحديد أكثر من البيض ، وبوتاسيوم أكثر من أي غذاء

 .ملغ كالسيوم  100ملغ حديد ، وأكثر من 3آخر، ملعقة واحدة دبس تحتوي على 

  حوالي  )التمر غني بالحديد السهل االمتصاص والسريع االمتصاص كذلك   



 ملغ750 بوتاسيوم 284 سعرات حرارية

 ملغ68 كالسيوم غ63,9 سكريات

 ملغ59 مغنزيوم غ8,7 الياف

 ملغ64 فوسفور غ2 بروتين

 ملغ1,6 حديد اثر زهيد جدا   دهون

 ملغ 21,0 نحاس ملغ5 صوديوم

 ملغ 0,07 ثيامن ملغ0,3 زنك

 ملغ 0,04 ريبوفالفين ملغ 51 كبريت

 ملغ 2 حمض النيكوتينك ملغ290 كلور



احتواء الغذاء على كل العناصر الغذائية األزمة وبالذات البروتين 1.

 .والفيتامين واألمالح المعدنية ،ويتم تحديد الدهن فقط

 .احتواء الغذاء على كميات كبيرة من المواد البروتينية2.

 .احتواء الغذاء على قدر كبير من األطعمة المالئة الغنية باأللياف3.

توافق النظام الغذائي مع العادات الغذائية السليمة للشخص حتى 4.

 .ال يكره النظام الغذائي

توزيع النظام الغذائي على ثالث وجبات وأن تكون في مواعيد 5.

 .ساعات لتقليل حجم المعدة 7- 6ثابتة بين الوجبة واألخرى من 

 1كيلو غرام شهرياً أي بمعدل  6 – 4انقاص الوزن ببطئ من 6.

 .كيلوغرام أسبوعياً  1.5 –

تكون كمية البروتين كبيرة  ألنه يعطي االحساس بالشبع ويحتوي 7.

 .كميات كبيرة من الفيتامينات واألمالح المعدنية 



 نصائح...
  قلة تناول الحليب الغني بالكالسيوم المفيد للعظام واألسنان ، وكثرة

تناول السكريات والحلويات الملونة تعتبر من العوامل المساعدة على 
 .اإلصابة بتسوس األسنان وتعب الكلى

  المشروبات الغازية تسبب تخلخل  العظام وتؤدي للسمنة 
  تناول الوجبات السريعة المحتوية على كميات كبيرة من الدهون

 .تؤدي إلى السمنة والكولسترول وأمراض القلب 
 قلة تناول األغذية المحتوية على الحديد تسبب فقر الدم. 
  غذاء المخ الجلوكوز ويوجد في الفواكهه والخضروات الطازجة. 
  تناول الشبس المحتوي على الكراميل ،والحلويات التي تحتوي على

 .  مواد ملونة يؤدي إلى سرطان الكبد


