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 الحبوب
 

 على القمح خطأ علمي عند اإلنسان واالقتصار لحبوب ًأصل التغذیةا

   بالنسبة لتغذیة المرضى ن من الحبوب األخرىأحس الشعیر 

 
 بسم اهللا الرحمان الرحیم

   
تشمل الحبوب كل من الشعیر والقمح والذرة، وتكتسي نفس األھمیة من الناحیة الغذائیة، كما تدخل في إطار 

د یزعم والحبوب ھي اًألصل في التغذیة بالنسبة لإلنسان ولیست اللحوم، كما ق. التنوع والتكامل الغذائي

ولم تظھر األمراض المزمنة المستعصیة على العالج الطبي إال مؤخرا، لما اختل میزان . الطب الحدیث

والرجوع إلى الحبوب . التغذیة، وكان ھذا االختالل أن بطل الناس الحبوب، وأصبحوا یتغذوا على اللحوم

وربما یكون . م احترام میزان التغذیةربما یعود باألمور إلى أصلھا، واألكید أن ال عالج مع التمادي في عد

العالج أحسن بالنسبة للذین أصیبوا بھذه األمراض، لو یرجعوا للنظام الغذائي السلیم، الذي یرتكز على 

  .الحبوب وزیت الزیتون والفواكھ وكذلك بعض الخضر

    

لدیة المحلیة ولیست وتناول الشعیر ضروري للجسم لكن الناس یھملونھ، وكذلك تناول الذرة، لكن الذرة الب

وال یقبل . الذرة المستوردة، والذرة تستھلك كما تستھلك الحبوب، أي إما على شكل خبز أو حساء أو كسكس

أما بالنسبة للمصابین بأمراض مزمنة، فالشعیر ھو المادة . استھالك الذرة المشویة على شكل بوب كورن

أما أصحاب السكري والسرطان . سھال سیلیاكالوحیدة التي توافق كل األمراض، ما عدا المصابین بإ

  . فالشعیر یصبح من الضروریات التي تساعد على عدم تقدم المرض

   

والشعیر یستھلك على عدة أشكال، إما خبز مخمر، أو كسكس، أو حساء مع الحلیب والسمن، أو الزبدة البلدیة 

نظام الغذائي، الذي كان یتبعھ أجدادنا یوافق ونالحظ أن ال. الطبیعیة، أو لمن ال یجد ھذه المواد زیت الزیتون

ونالحظ كذلك أن ظھور األنیمیا أو نقص في الفایتمینات و األمالح المعدنیة، لم یكن . النظام السلیم في التغذیة

 اللبن -والشعیر قد یستھلك مع لبن الخض . ویرجع ذلك لتنوع األغذیة وتكاملھا. معروفا بتاتا من قبل

 وجبة غذائیة في علم الحمیة، ویطلق علیھا اسم السیكوك في المغرب، وال ندري من  وھي أسمى-المخمر

والسیكوك ھو كسكس الشعیر المطھي بالبخار بنفس . أین أتى ھذا المصطلح رغم بحثنا في الموضوع

وھي . الطریقة التي یحضر بھا الكسكس العادي، لكن عوض المرق، یصب علیھ لبن الخض المخمر ویؤكل

التي كانت أكثر استھالكا في السنة، ألنھا موسمیة وتكون في فصل الربیع وبدایة فصل الصیف حیث الوجبة 



یكثر اللبن، وتمتد الفترة من شھر مارس تقریبا إلى شھر یولیوز، وفي ھذه الفترة تكون الحرارة مرتفعة، 

 منعشات ومغذیات في نفس ویكون العمل شاقا، ألنھ فصل االعتناء بالحقول وجمع الغلة، ویحتاج الناس إلى

    .الوقت، وھو ما كانوا یجدونھ في وجبة السیكوك

   

ونفس األشكال كانت تستھلك علیھا الذرة البلدیة، التي كانت تسد حاجة جل سكان البادیة، واستھالك الذرة 

ي البادیة، كان یبدأ من شھر شتنبر إلى شھر ابریل، بعده یبدأ استھالك الشعیر، والذرة كانت طعام المؤنة ف

وكذلك الشعیر، والمؤنة ھي إطعام الشغالین في الحقول أثناء موسم الحصاد على الخصوص، لما كانت 

تستعمل الید العاملة بدل اآلالت الفالحیة، ولم یكن معروفا طعام غیر وجبة السیكوك، وغالبا ما یكون بالذرة، 

ولذلك لم تكن . ألطفال كان جاریا وعادیاواستھالك الذرة بالنسبة ل. وفي غیاب الذرة یستعمل الشعیر

والذرة . األمراض المترتبة عن التغذیة كاألنیمیا والسیلیاك والحساسیة ونقص النمو ونقص التركیز معروفة

    .تحتوي على عوامل النمو بالنسبة لألطفال، وھناك مكونات غذائیة للطفل ال یمكن االستغناء عنھا

   

فالبلدان العربیة . ا الناس، أو كما قد ینصح بھا بعض المھتمین بالتغذیة الطبیعیةولم تعد جودة القمح كما یعلمھ

على الخصوص تستورد القمح بنوعیھ الطري والصلب، ویعتبر القمح الصلب أعلى درجة من القمح الطري، 

والقمح . خیروترتفع نسبة البروتینات بالقمح الصلب بالمقارنة مع القمح الطري، بینما یرتفع النشا في ھذا األ

یستھلك ألن ال غنى عنھ، وجودة القمح المستورد لیست عالیة، ولذلك نتحفظ عن استخراج نبتة القمح من ھذا 

ویجب أال یكون ھناك تسرع ألن ھذا التسرع ھو الذي أدى إلى بعض الكوارث، ومنھا . النوع من القمح

لى بعض الكرتونات لألطفال في السینما، لحت الضجة التي أحدثھا االسبانخ كمصدر للحدید، حتى بلغ األمر إ

ولو كان القمح طبیعیا . األطفال على تناول اإلسبانخ، ولو نصحوا الناس بتناول البطاطا الحلوة لكان أحسن

والقمح المحلي أصابھ كذلك تغییر ألن . كما كان من قبل، لنصحنا بنبتة القمح، واستعمالھا ألغراض عالجیة

نأمن ھذه الحبوب بالنسبة لنبتة القمح، ألن ھذه النبتة یجب أن تكون من حبوب خالیة البذور مستوردة، وال 

وكل من یتكلم عن علم التغذیة یجب أن یكون باحثا . من المبیدات، ولم یصبھا انتقاء جیني أو تغییر وراثي

اإلنتاج، لكنھا في المیدان، ولیس باحثا في المعطیات، فربما كانت بعض المواد سامة ومضرة بسبب تقنیات 

    .تظھر مفیدة في الكتب أو المنشورات

   

وكانت بعض . واستھالك القمح المعھود ھو على شكل خبائز أو كسكس، وربما یكون على شكل مكرونات

األشكال األخرى التي أخذت تندثر وھي أرقى األشكال التي یجب أن یستھلك علیھا القمح، وھذه األشكال 

ونستسمح . ة، ألن التغذیة العربیة كانت موحدة وموروثة ونابعة من أصل واحدكانت في كل الدول العربی

ونذكر من بین الوجبات التي كانت . لكل اإلخوة في البلدان العربیة على إعطاء بعض المصطلحات المحلیة

تحضر من القمح الصلب على الخصوص ألنھ كان موجودا بكثرة وبشتى أنواعھ، إذ كان ھناك خمسة 



وقد أصبح . عا من القمح إبان فترة االستعمار، ویوجد منھا عینات بالمتحف الفرنسي بباریسوستون نو

وھذه الوجبات ھي . تحضیر ھذه الوجبات ناذرا إال في األریاف المغربیة والمناطق الجبلیة على الخصوص

شكال التي كان وأھم األ. وقد كان القمح یستھلك على أشكال عدیدة من ذي قبل. الحساء، والكسكس والخبز

كانت سائدة في المجتمعات القدیمة، نجد القمح المنقوع في الماء ونبتة القمح،  یستھلك علیھا القمح، والتي 

وھذا الشكل من أسمى ما یمكن أن یستھلك علیھ القمح، ألن نقع الحبوب في الماء لمدة تفوق الیومین، یجعل 

 في نشاطھا، نظرا لوجود النشاط المائي المالئم، وحیث القمح ینتفخ ویمتص الماء من حیث تبدأ األنزیمات

تبدأ األنزیمات في النشاط، تأخذ المكونات في التحول، من حیث تعمل المالطیز على حل النشا، واللیبیز على 

حل الدھنبات الموجودة في النبتة، وكذلك األكسیدیز والكطلیز، وترتفع الفایتمینات، وتحرر األمالح المعدنیة 

وقد تطھى الحبوب . وكل ھذه التحوالت تجعل القمح یتحول من غذاء إلى غذاء ودواء. أثیر الفیتازتحت ت

بعدما تنتفخ، أو قد تبقى لمدة أطول لتنبت وتخرج األوراق األولى والجذور، وھذه المرحلة تجعل القمح 

ل من الحبوب أھم یتحول من حبوب عادیة إلى منتج من جودة عالیة من حیث المغذیات، وھذا الشكل یجع

ولكن ال نجد ھذه األشكال حالیا ألن الخبرة تالشت، ومع التحول االجتماعي والموضة التي . مادة غذائیة

  . قضت على كل شيء، فإن القمح المنقوع ونبتة القمح باتوا في خبر كان

    

 وكذلك مزج سمید وبعض األشكال التي كانت سائدة في كل البلدان العربیة، وھي حساء القمح في الحلیب،

وھذه الوجبة ال تضاھیھا أیة وجبة غذائیة، وھي كذلك في غایة ما یمكن . القمح المطھي بالبخار بلبن الخض

فالوجبة بسیطة لكنھا تتطلب خبرة جیدة، ألن . أن یوصف أو ینصح بھ كوجبة لألطفال من الناحیة العلمیة

یا، من حیث ال یمكن أن یستعمل الكسكس الصعوبة تكمن في تھیيء كسكس القمح، ویجب أن یكون طر

  .المجفف

   

  الرز 

ال یصنف الرز مع الحبوب السابقة، ألنھ لیس زرعا، ولیس لھ سنابل، والحبوب التي جاءت في النظام 

إال أن التصنیف . الغذائي اإلسالمي كلھا حبوب ذات سنابل، وربما یكون لفظ الزرع أضیق من لفظ الحب

، وبما أن الرز یعتبر من cerealوھو ما یقابل المصطلح األنجلیزي . دفا للحبالنباتي یجعل الزرع مرا

ونظرا ألھمیتھ الغذائیة . الحبوب الغذائیة الثمینة كذلك، فقد وضعناه في فقرة مستقلة عن الحبوب األخرى

ذلك بالنسبة ألكثر من نصف سكان األرض، وھي القارة األسیویة كلھا وبعضا من الدول األخرى، ونظرا ك

لعدم وجود أمراض خطیرة وبكثرة في ھذه البلدان، فإن الرز یدخل في النظام الغذائي السلیم، والرز من 

الحبوب النشویة، لكنھ یمتاز بكونھ ال یحتوي على الكلوتن، وھو البروتین المسبب للحساسیة بالنسبة لكثیر 

صابین بإسھال سیلیاك النوع الوحید من ویصبح الرز بالنسبة للم. من الناس، وكذلك المسبب إلسھال سیلیاك

والكلوتن ھو الذي یعطي للحبوب خاصیة العجین، ألنھ قابل للتمدد ویسمع . الحبوب الذي یمكن أن یستھلكوه



ویوجد حالیا كسكس . بانتفاخ وتماسك العجین، ولذلك ال یصلح الرز للعجین، ألنھ یخلو من ھذا البروتین

  . ھذا المرضومقرونات من الرز كبدیل ألصحاب 

   

. والرز من الحبوب الغذائیة التي تمتاز بطبیعتھا النباتیة، واحتوائھا على أمالح وفایتمنات مفیدة في التغذیة

وبما أن . وال یحتوي على مكون الكلوتن الذي یسبب إسھال سیلیاك. ویحتوي الرز على نشا من النوع الجید

رز یطھى في الماء أو المرق كما تطھى العجائن والمكرونات الرز ال یعجن، فاستھالكھ ال یمكن أن یعمم، وال

وال . ولذلك ال یستھلك بنفس الكمیة كالحبوب األخرى. أو قد یطھى بالبخار، وھي الطریقة األكثر استعماال

نعلم استھالك الرز إال مطبوخا أو مبخرا، والرز الكامل أحسن من الرز المقشر، ألن كثیر من المكونات التي 

  . ومنھا حمض األسكوربك وفایتمینات أخرى. لجسم توجد في القشرةتفید ا

   

والقاعدة الغذائیة فیما یخص النظام الغذائي اإلسالمي، ترتكز على الحبوب، وال تستثني أو تستغني عن نوع 

ة، أما االقتصار على القمح في التغذیة واالستغناء عن الشعیر والذر. ما، بل تكون ھذه الحبوب بنفس األھمیة

ولذلك یجب الرجوع إلى الحبوب الثالث وتنظیم التغذیة لتكون متجانسة، ویرجى . فیعتبر خطأ علمي كارثي

استھالك الشعیر والذرة المحلیة الطبیعیة أو البلدیة أكثر من القمح المستورد، ونخشى أن تكون الذرة البلدیة 

ظار العلوم لتقول أخیرا أن ھذه الذرة كارثة، تھجنت بالذرة المستوردة، وال نرید السقوط في المصیبة في انت

والقول بأن األبحاث ال زالت لم تبین خطر ھذه . ولم تشھد البشریة مثل كارثة التغییر الوراثي منذ عاد وثمود

فالعلم ال . المواد، وأنھا ال تختلف عن الذرة الطبیعیة قول جاھل وأصحابھ ال یعلمون شیئا عن الموضوع

وھذا األساس یرتكز من .  والوقت الذي سیندم فیھ أصحاب ھذا القول بدأ یقترب جدایستحي من السیاسة،

الناحیة العلمیة على أن كل النشویات اآلن أصبح منصوح بھا، والحبوب كاملة أحسن من الدقیق األبیض 

المغربل، والشعیر أحسن من القمح بالنسبة ألصحاب السكر والسرطان والحساسیة وأمراض الجھاز 

ولم یكن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یعرف القمح ولم یكن یعرف المنخال أو الغربال، وكان . ميالھض

والمرجع الصحیح ھو القرآن الكریم ألن جل . طعام الصحابة رضي اهللا عنھم الشعیر وفیھ حدیث التلبنة

نحو قولھ تبارك وقد جاء ذكر الحب في ست آیات . اآلیات التي تتكلم عن التغذیة فیھا الحب أو الزرع

  :وتعالى

   

مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلھ مئة حبة واهللا یضاعف لمن 

والحب الذي یعطي السنابل ھو القمح والحنطة والشعیر، ویتبین من . 261)البقرة (  یشاء واهللا واسع علیم

المردودیة، وھو ما یعني أن الحبوب ھي التي یمكن أن تسد حاجة خالل اآلیة الكریمة أن الحبوب تمتاز ب

سكان األرض، ویضیف الحق سبحانھ أنھ یمكن أن یضاعف ھذه المردودیة، ولو أنھا حسب ما جاء في اآلیة 

  . الكریمة خیالیة في الوقت الحالي، إذ یصعب تصور القنطار یعطي سبع مائة قنطارا



   

ومخرج المیت من الحي ذلكم اهللا فأنى   فالق الحب والنوى یخرج الحي من المیتن اهللا إ:وقولھ سبحانھ وتعالى

، ویظھر التصنیف في علم النبات وھو االنقسام إلى الحب، الذي یعني النبات دون 95)األنعام (تؤفكون 

ع وكل الساق، والنوى الذي یعني األشجار، والحب جاء معمما لكل النباتات التي تعطي الحب، بما فیھا الزر

   .األعشاب دون األشجار

، وجاء الحب موصوفا بالعصف، وھو ما 12)الرحمان( والحب ذو العصف والریحان : وقولھ سبحانھ وتعالى

  . یحمل السنابل أو القش والتبن الذي تتغذي علیھ الماشیة

   

، وقد 33)یس (فمنھ یأكلون  وآیة لھم األرض المیتة أحییناھا وأخرجنا منھا حبا: وقولھ سبحانھ وتعالى

وقد لخص اهللا . اقتصرت اآلیة على ذكر الحب دون أي شيء، وھو ما یؤكد أھمیتھ في التغذیة بالنسبة لإلنسان

  . سبحانھ وتعالى كل ما یمكن أن یعیش بھ اإلنسان في الحب

   

التعبیر في ، ویأتي 9)ق  (الحصید ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بھ جنات وحب: وقولھ سبحانھ وتعالى

ھذه اآلیة الكریمة بالحب موصوفا بالحصید، وھو لیس أي حب وإنما الحب الذي یحصد، أو الحب الذي یكون 

معھ التبن الذي تتغذي علیھ الماشیة، والحب الذي یعطي الحصید ھو القمح والحنطة والشعیر، وقد یكون ھناك 

  . حبوب أخرى تصنف مع ھذه الحبوب لتعمیم الوصف بالحصید

   

 وھو قول تابع لما جاء في سورة یس، أن اهللا یبین أھمیة 15)النبأ  (لنخرج بھ حبا ونباتا: وقولھ سبحانھ وتعالى

  .27)عبس (فأنبتنا فیھا حبا : ویتبع نفس السیاق قولھ تعالى. الحبوب كمكون أساسي لتغذیة اإلنسان

   

لنبات الذي یخرج الحب، ولذلك نجد أن كما جاء الحب في آیات أخرى بلفظ الزرع، ألن الزرع یطلق على ا

كل اآلیات التي تخص علم النبات جاءت بالزرع، بینما جاءت اآلیات التي تخص علم التغذیة بالحب، وقد جاء 

  :ذكر الزرع كذلك في تسع آیات نحو قولھ سبحانھ وتعالى

   

تون والرمان متشابھا والزرع مختلفا أكلھ والزی وھو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل

، 141)األنعام  (واتوا حقھ یوم حصاده وال تسرفوا انھ ال یحب المسرفین وغیر متشابھ كلوا من ثمره إذا أثمر

ویأتي الزرع مع الفواكھ الطریة والجافة، والزیتون والرمان، وقرن النخیل مع الزرع والزیتون مع الرمان، 

عروشات، ونجد أھمیة التغذیة في ھذه السیاقات القرآنیة، وكل وجنات م: وأتى العنب بالوصف ولیس باللفظ

الزرع والزیتون والعنب والنخیل والرمان، . ھذه المواد الغذائیة التي جاءت في اآلیة الكریمة من النوع الممتاز



ولو تغذى الناس على ھذه األشیاء فقط، ال یمكن أن یصاب الجسمم بأمراض، ولو رجعوا إلى ھذه التغذیة، 

  . مكن لكثیر من األمراض أن تزول، ولو كانوا مصابین بھای

   

أعناب وحففناھما بنخل وجعلنا بینھما  واضرب لھم مثال رجلین جعلنا ألحدھما جنتین من: وقولھ جل وعال

، ولو أن اآلیة تھم علم الزراعة أكثر من التغذیة، فال بأس أن نبین وجھ اإلعجاز في اآلیة 32)الكھف  (زرعا

وھذا النوع من التغذیة قد یھم المسنین أو الذین ال یعملون، أو . ، وقد جاء الزرع مع العنب والنخیلالكریمة

وھو ما قد یناسب السیاق القرآني، ألن الوصف جاء بالجنة، وصاحب . الذین ال یبدلون جھدا كبیرا في العمل

ن الكولیستیرول وأمراض القلب الجنة ربما ال یعمل، وقد یكتفي بالزرع لألكل والعنب كمنعش أو واقي م

والشرایین، وھي األمراض التي تترتب عن قلة الحركة، والتمر ألن فیھ الفایتمینات واأللیاف الخشبیة وكذلك 

مكون الفایتمن ب والیود لتھدأة األعصاب ولبریق العین والنظرجیدا ، ونالحظ أن ھذه المواد تخلو من الدسم 

كریات طبیعیة مركبة كالنشا، وبسیطة كسكر العنب، وعلى ألیاف من النوع وتشتمل على س. وكثرة البروتینات

  .العالي الجودة وھي ألیاف التمر

   

كل الثمرات إن في ذلك آلیة لقوم  ینبت لكم بھ الزرع والزیتون والنخیل واألعناب ومن: وقولھ تعالى

ھو الحب والزیتون والنخیل ، وكذلك في ھذه اآلیة الكریمة نجد ما تقدم ذكره، و11)النحل (یتفكرون

ومن كل الثمرات ، ونالحظ تردد ھذه : واألعناب، وأضاف الحق سبحانھ وتعالى الفواكھ األخرى مجملة بقولھ

  . األغذیة في كل اآلیات التي تخص علم التغذیة

   

مھم بھ زرعا تأكل منھ أنعا أولم یروا أنا نسوق الماء إلى األرض الجرز فنخرج: وقولھ سبحانھ وتعالى

، ویتبع ھذا السیاق القرآني ما جاء في سورة یس وسورة النبأ بشأن 27)السجدة ( وأنفسھم أفال یبصرون

تلخیص التغذیة السلیمة في الحبوب، وقد جاء التعبیر بالزرع معرفا بما تأكل األنعام وھو التبن، والمعروف أن 

 تبنا وحبا، وھي المزروعات التي تنفع كلھا في والزرع یعطي. الحبوب تأكل منھا األنعام، ویأكل منھا اإلنسان

التغذیة، فالحب لتغذیة اإلنسان، والتبن تتغذى علیھ األنعام التي یتغذى منھا اإلنسان بدورھا إما الحلیب أو 

       .اللحم

   

راه في األرض ثم یخرج بھ زرعا مختلفا ألوانھ ثم یھیج فت ألم تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فسلكھ ینابیع

والتعبیر الذي جاء في ھذه اآلیة . 21)الزمر (  ذلك لذكرى ألولي األلباب مصفرا ثم یجعلھ حطاما إن في

الكریمة بشأن الزرع، یبین األنواع المتعددة للزرع التي كانت من قبل، ویظھر اللون على السنابل حین 

القمح، لكن ما نراه الیوم فكلھ بلون تنضج، وقد تظھر سوداء أو بیضاء أو حمراء بالنسبة لبعض األنواع من 

وربما یدل ھذا التقلص على عدم اعتناء اإلنسان . واحد تقریبا، وھو ما یبین تقلص عدد األنواع من القمح



باألنواع كلھا، وھي أكبر خسارة في تاریخ البشریة، ألن الخطأ الشنیع الذي وقع والزال یقع، ھو أخذ األنواع 

ورمي األنواع األخرى، والمردودیة ال تعني إال النشا، وال تعني المركبات األخرى، ذات المردودیة المرتفعة، 

  .وقد یكون نوع بمردودیة منخفضة لكن بمكونات ثمینة جدا

   

 وھي اآلیة التي یقرن فیھا الحب بالتمر، 148)الشعراء  ( وزروع ونخل طلعھا ھضیم :وقولھ سبحانھ وتعالى

الف من حیث التركیب، وھناك تكامل بین الحب والتمر من حیث المكونات، والمادتان مختلفتان تمام االخت

وربما یكون ھذا النظام الذي یشتمل على الحب والتمر، یخص نوعا ما من األمراض أو فئة ما من المجتمع، 

والمعروف علمیا أن ھذا النظام یحتوي على النشا، وھو سكر مركب ومنصوح . لكونھا تعیش على نفس النمط

للوقایة من سرطان األمعاء، والتمر كذلك فیھ ألیاف خشبیة تلین الجھاز الھضمي، وسكریات بسیطة مع بھ 

مكون الفایتمن ب والفوسفور، وبعض األمالح المعدنیة، ونالحظ كذلك أن ال وجود للحوم في ھذا النظام، 

عني الفواكھ وجاء الزرع في جنات وعیون وطبعا جنات ت: وجاء في اآلیة التي قبلھا قولھ سبحانھ وتعالى

بصیغة الجمع زروع، لتشمل اآلیة كل الزروع، وقد یكون التعبیر یعم كل الحبوب، بما في ذلك القطاني أو كل 

  . لكن ال زلنا نالحظ أن النظام لیس فیھ لحوم، ویقتصر على الحب والفواكھ. النبات ما دون األشجار

   

، وقبلھا كذلك نفس الوصف الذي تقدم قولھ تعالى كم 26)خان الد ( وزروع ومقام كریم: وقلھ سحانھ وتعالى

  . تركوا من جنات وعیون، ویأتي التعبیر بنفس ما تقدم بصیغة الجمع وزروع 

   

یوسف (  سنبلھ إال قلیال مما تأكلون قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في: وقولھ سبحانھ وتعالى

یات السابقة بشأن الحبوب كأساس في التغذیة، وتأتي كذلك بطریقة الخزن  وتبین اآلیة ما أكدناه في اآل47)

الذي كان یخزن الحب لیبقى صالحا للزراعة بعد أعوام الجفاف، والحب ال یصیبھ فساد فایزیولوجي إذا ما 

ونالحظ كذلك مستوى العلم أین وصل . ترك في سنبلھ، وھي الطریقة الوحیدة لحفظ الحبوب ضد الضیاع

ة، التي كانت علیھا األمم، ولم یتوصل الباحثون إلى حفظ البذور لمدة طویلة، رغم ما یزعم من التقدم والقو

  .العلمي، والطریقة الوحیدة التي تحفظ بھا الحبوب ھي تركھا في السنابل

    

یبتغون رحماء بینھم تراھم ركعا سجدا  محمد رسول اهللا والذین معھ أشداء على الكفار: وقولھ سبحانھ وتعالى

السجود ذلك مثلھم في التوراة ومثلھم في اإلنجیل كزرع  فضال من اهللا ورضوانا سیماھم في وجوھھم من اثر

 فاستوى على سوقھ یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار وعد اهللا الذین آمنوا وعملوا أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

ذه اآلیة الكریمة األطوار التي یمر منھا  وقد جاء في ھ29)الفتح (  الصالحات منھم مغفرة وأجرا عظیما

  . الزرع، وتخص اآلیة الكریمة علم النبات أكثر ما تھم علم التغذیة

   



 (67) أأنتم تزرعونھ أم نحن الزارعون (66)أفرآتم ما تحرثون : وقولھ سبحانھ وتعالى في سورة الواقعة

ویبقى اهللا سبحانھ . فیھ وال یمكن أن یتحكم فیھوتبین ھذه اآلیة الكریمة أن القوت لیس بید البشر، وال یتحكم 

  .وتعالى ھو منزل الماء من السماء، وھو فالق الحب والنوى وھو الرازق

   

فقد جاء ھذا اللفظ في عدة آیات من القرآن الكریم، ونالحظ . كما جاء ذكر الحب بمعاني أخرى ومنھا الحرث

ني، وقد اختار اهللا سبحانھ وتعالى الحب كرمز للتغذیة، أن الحب أو الزرع یعني الحبوب النشویة ولیس القطا

وھذه الرمزیة في القرآن إن كانت تعني شیئا، فھي تعني أن أصل التغذیة بالنسبة للبشر ھو الحب أو الزرع، 

ویعني الحبوب الثالث القمح والشعیر والذرة، وربما تضاف إلیھ بعض األنواع التي تصنف مع الحبوب 

یر معممة، أو قد توجد في مناطق محدودة، وقد ساد في العصور األولى من تاریخ البشر، أن النشویة، لكنھا غ

وإلى عھد حدیث . العملة كانت كذلك بالحبوب، ولم یكن النقد معروفا إال في وقت متأخر من تاریخ البشریة

  .  اإلنسان النسبة لتغذیةجدا كان التجار یستعملون الحبوب للتبادل التجاري، وھو ما یبین أھمیة ھذه الحبوب ب

   

وحسب كتب التفسیر فإن الحب جاء كذلك بتسمیة أخرى في سورة البقرة، وھي اآلیة الوحیدة التي جاءت 

بشأن الخضر، وكل اآلیات التي جاء فیھا ذكر الحب أو الزرع تتحدث عن الفواكھ، ولم یقرن اهللا سبحانھ 

فواكھ فقط، إال في آیة واحدة مع الخضر، وجاء ھذا الوصف وتعالى الحب مع الخضر، وإنما جاء مقرونا مع ال

وإذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع : للتحقیر ولیس للتذكیر، وھو قولھ عز وجل في سورة البقرة

لنا ربك یخرج لنا مما تنبث األرض من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا قال أتستبدلون الذي ھو أدنى 

 خیر اھبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علیھم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اهللا ذلك بأنھم بالذي ھو

وتشتمل ھذه . 61)البقرة(كانوا یكفرون بآیات اهللا ویقتلون النبیئین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون 

ة، ممثلة بالقثاء والحبوب ممثلة اآلیة على خمس مكونات غذائیة، وھي البقول والخضر الباردة أو الطازج

ونالحظ أن اآلیة جاءت بالتنوع واختیار . بالفوم، والقطاني ممثلة بالعدس، والخضر الحارة ممثلة بالبصل

األقصى أو األحسن من كل مجموعة، فالبقول ھي أحسن األوراق الخضراء وھي غنیة بالكلوروفایل 

 والقتاء ھو أحسن الھاضمات بالنسبة للسلطات، واألطباق والفایتمنات واأللیاف الخشبیة وبعض األنزیمات،

الفاتحة للشھیة، ویحتوي على أحماض عضویة تساعد على الھضم، وھو خضرة باردة ومنعشة یمكن تناولھا 

على شكل عصیر كذلك، والقتاء یضبط ارتفاع الضغط، ویساعد على عالج السرطان، والفوم فیھ اختالف إذ 

نھ الحنطة كما سنبین ذلك، إن كان الثوم فھو یوافق السیاق العلمي لآلیة، ألنھ مشاكل قیل أنھ الثوم، وقیل أ

للبصل الذي جاء بعده، وإن كانت الحنطة فالمعنى یحمل على المقارنة فقط مع المن والسلوى، أما العدس 

یعتبر واقیا ومطھرا فیمثل القطاني، وأھمیتھ من الناحیة البروتینیة والمعدنیة ال یستھان بھا، والبصل كذلك 

  .للجسم ومنافعھ طبیة ولیست غذائیة

   



أما . وربما نتكلم عن ھذه الخضر بالتدقیق في الفقرة المخصصة للخضر، والعدس كذلك في فقرة القطاني

القول بأن الفوم ھو الحنطة ففیھ اختالف، فمن الجمھور من قرأه بالثوم بالثاء المثلثة، ألن الثاء تبدل من الفاء، 

 في كلمات كثیرة، والروایة لجویبر عن الضحاك وھي قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنھما، وروي كذلك كما

عن ابن عباس رضي اهللا عنھما، والقول بأن الفوم ھو الثوم للكسائي والنضر ابن شمیل، وقیل الفوم ھو 

جح وإن كان الكسائي الحنطة روي عن ابن عباس أیضا وأكثر المفسرین، واختاره النحاس، وھو القول الرا

والفراء قد اختارا القول األول، للقاعدة العامة وھي إبدال العرب الفاء من الثاء، ونأخذ بالقولین لنبین أن 

السیاق العلمي یذھب إلى الثوم بدل الحنطة، ومجیئ الحنطة في ھذه اآلیة مع الخضر للتحقیر غریب، والقول 

ة، ألن ذكر الحب جاء في اآلیات التي تخص األساس في التغذیة، بأن الفوم ھو الثوم أقرب للحقیقة العلمی

ولیس استثناءا للتحقیر، وال ندري كیف فسر السلف الصالح الفوم بالحنطة، لكن ال یمكن أن نخرج على اتفاق 

یئ علماء التفسیر، ونأخذ بما جاء في كتب التفسیر، رغم أنھ ال یوافق السیاق العلمي لآلیة، وھذا السیاق ھو مج

وجاء ذكر الحب . كل اآلیات التي ذكر فیھا الحب باللفظ، أو بما یعطي الحب، وھو الزرع بالنسبة للنبات

والزرع في أكبر عدد من اآلیات بالمقارنة مع المواد الغذائیة األخرى، وأكثر المواد الغذائیة ذكرا في القرآن 

  . آیة واحدة فقطوجاء التین في . ھي الفواكھ، وأكثر الفواكھ ذكرا ھو العنب

   

وتبین ھذه اآلیات أن الحبوب ھي األصل في التغذیة البشریة، لكن ھذه اآلیة تضع من قیمة الخضر بالمقارنة 

مع المن والسلوى، ویذكر ھذا اللفظ الغریب لیصف الحبوب، أو نوع من الحبوب وھي الحنطة كما جاء في 

طة في ذلك الوقت، وإنما مئات األنواع من القمح كتب التفسیر، رغم أن الحبوب لم تكن تقتصر على الحن

وإذا قبلنا ھذا التفسیر فإننا سننقص من قیمة الحبوب الغذائیة، لكن نسبیا فقط ألن . ومثلھا من الشعیر والذرة

ولعل ما یجعل . -  أتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر- التحقیر جاء للمقارنة وھو ما عبر عنھ عز وجل ب 

م بالحنطة ھو ھذه المقارنة مع أشیاء كانت جد راقیة في التغذیة وھي المن والسلوى، حتى أن تفسیر الفو

وال یمكن تفسیرھا في أي حال من األحوال، ألن ھناك حقیقة علمیة قویة في اآلیة . تصورھا یصعب علینا

ص التركیب طعام واحد، بمعنى أن ھذا الطعام كان یكفي الجسم فیما یخ: الكریمة، وھي قولھ تعالى

  .والمكونات، ویقیھ من األمراض من الناحیة الصحیة

   

واإلنسان كان یتغذى أصًال على الحبوب، واألعشاب واللحوم التي كانت آنذاك كانت طبیعیة، وجلھا كان من 

الصید والسمك، وھي األنواع التي ال تسبب أي خطر للجسم، والنشاط االقتصادي ھو الذي یبین طبیعة التغذیة 

جتمع، والخبز ھو أول ما بدأ اإلنسان یصنع، والحرث كان یقتصر على الحبوب، ولم تكن الخضر باألھمیة للم

التي وصلت إلیھا اآلن، بل كانت تعد من خشاش األرض الذي ینبت طبیعیا، وقد جاء في سورة الصافات 

وكلمة شجرة جاءت . 146طین  وأنبثنا علیھ شجرة من یق145فنبذناه بالعراء وھو سقیم : قولھ سبحانھ وتعالى 

ھنا لبیان طول الیقطین، واشتداده لما كان طبیعیا، وقد یبلغ الیقطین أرعین إلى خمسین مترا من الطول حالیا 



فكم كان یبلغ آنذاك؟ ونفھم من ھذا الطرح خاصیة عجیبة ال ینتبھ لھا كثیر من الباحثین، وھي موسمیة الخضر 

. وكذلك استھالك المواد الطبیعیة دون أي تدخل، بل كما تنبت في الطبیعیةوكل المنتوجات النباتیة األخرى، 

وھذا األساس یعتبر مھما جدا بالنسبة للتغذیة السلیمة، وھي موسمیة الخضر والفواكھ، ولعل إنتاج الخضر في 

 یعطي ولذلك یصعب على من. الدور الزجاجیة، ال یوافق وال یحترم القوانین الطبیعیة والنوامیس الكونیة

نصائح غذائیة أن یصیب الھدف، إذا لم یكن دارسا لإلیكولوجیا وعلم النبات وعلم الحیوان، وما إلى ذلك من 

  . المواد التي تتصل مباشرة مع األغذیة

   

ومن الناحیة التاریخیة الموثقة توثیقا ال یقبل الجدال، فالحبوب ھي التي كانت معروفة في التغذیة في 

 وقد جاء ذلك في القرآن الكریم، ذلك أن الحبوب عرفت على عھد سیدنا یوسف علیھ المجتمعات القدیمة،

فذروه في سنبلھ إال قلیال مما تأكلون، : السالم، والذي كان مستقرا بما یعرف الیوم بمصر، قولھ سبحانھ وتعالى

ك الذرة، ألن الحبوب والحدیث ولو أن التفاسیر تتجھ كلھا إلى القمح فقد یكون الشعیر والقمح والحنطة وكذل

وفي ھذه الفترة عرف . الثالثة یمكن أن تصان إذا بقیت في سنابلھا، من حیث ال تموت النبتة داخل السنابل

وقال اآلخر إني أراني أحمل : الخبز كذلك، ألنھ جاء في نفس السورة، وفي نفس الفترة التاریخیة لقولھ تعالى

    .یلھ إنا نراك من المحسنینفوق رأسي خبزا تأكل الطیر منھ نبأنا بتأو

   

ونجد كذلك آیات أخرى تتحدث عن الحبوب لنرجع للقرآن ألن فیھ خبر من قبلنا، وقد جاء ذكر الحبوب في 

سورة البقرة كذلك على عھد سیدنا موسى علیھ السالم، وھو عھد متأخر على عھد سیدنا یوسف، وھو قولھ 

ات سمان یأكلھن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخرر وقال الملك إني أرى سبع بقر: سبحانھ وتعالى

وال یمكن بأي حال من األحول أن نتجاھل كل المعطیات التاریخیة، التي تبین أن الحضارات السابقة . یابسات

كانت أقوى وأشد مما نحن علیھ اآلن، وربما یظن الناس أن ھذا التقدم التكنولوجي ھو أوج ما وصل إلیھ 

 ذلك نسبیا فقط، لكن ھناك حضارات سادت وبادت، وال ندري عنھا إال القلیل، وھناك اإلنسان، ربما یكون

بصمات كثیرة وكبیرة، یصعب التصور معھا لھذه الحضارة، التي وصلھا اإلنسان ومنھا أھرمات مصر، 

ن فیھ القطر وإلى حد اآلن ال یقدر اإلنسان على الشكل الھرمي في البناء، والسد الذي أقامھ ذو القرنین، وقد كا

أي ملحوم بالحدید، وال ندري كیف كان یلحم ھذا الحدید لكي ال یقدر أحد على نزعھ أو تجاوزه، وإرم ذات 

العماد، التي قال عنھا اهللا سبحانھ وتعالى أن لیس ھناك مثلھا، لقولھ تعالى إرم ذات العماد التي لم یخلق مثلھا 

ك من األشیاء التي كانت تثمل حقب تاریخیة قدیمة جدا، ولم في البالد، وعرش بلقیس، والتابوت وما إلى ذل

والمؤسف أن الدراسات التاریخیة تتناول الكتابات . یتبعھا تاریخ مكتوب إال الرسوم التي وجدت في األھرام

الیونانیة، وال تبحث في ھذه الحقب لیستفید منھا البشر، وكل ھذه البصمات التاریخیة تعكس قوة اإلنسان وشدة 

قھ، وال یمكن أن یكون على ھذه الحال إال لما یكون بصحة جیدة، ویتغذى على مواد طبیعیة من حیث ال خل

ونستخلص من ھذه األحداث لتاریخیة أن اإلنسان كان یتحرك ویعمل، لیبقى الجسم . یصاب الجسم بالتسمم



ي ولیس خارج موسمھ كما بدون زوائد، وكان كذلك یأكل طبیعیا وموسمیا، بمعنى كل منتوج في وقتھ الطبیع

       .نالحظ اآلن مع الدور الزجاجیة

         

وترجیح الخضر على الحبوب في األھمیة الغذائیة قد یكون خاطئا، ولم یسبق قط أن تطرق الطب الحدیث إلى 

وألول مرة . الحبوب إال مؤخرا، بینما ال یزال كثیر من المھتمین باألمر یرجحون كل األغذیة على الحبوب

فالحبوب تحتوي على النشا، وھو سكر . نظرا لما تمتاز بھ من أھمیة غذائیة. نرجح الحبوب على كل األغذیة

مركب یریح الجھاز الھضمي ویمتص السموم المنحذرة من االستقالبات الداخلیة، والحبوب تحتوي كذلك على 

وتحتوي الحبوب على ألیاف خشبیة . مبروتینات جیدة، وقد تعادل ثلثي البروتینات الموجودة فیا لحلیب واللحو

  .من نوج ممتاز كذلك وبنسبة عالیة وتوجد ھذه األلیاف في النخالة، ولذلك یجب استھالك الحبوب كلیا

   

ونالحظ أن الحبوب طرأ علیھا تغییر جیني من أجل المردودیة والربح أو الكسب الكبیر، والحبوب المستوردة 

ولذلك تحفظنا عن اإلشاعات حول نبتة القمح التي تطرق . األنواع المحلیةال تمثل جودة عالیة بالمقارنة مع 

ونصحح ھذه اإلشاعات حول نبتة القمح بأنھا لیست كما جاء في . إلیھا كثیر من المھتمین بالموضوع الغذائي

ون ھذه اإلشاعات، نظرا لعدم وجود القمح الطبیعي، ونظرا لصعوبة تحضیرھا بالكمیة الكافیة، ویجب أن تك

في الفصل الذي ینبت فیھ القمح، وھو الفصل الذي یزرع فیھ القمح في الحقول، ونبتة القمح یجب أال تھیأ في 

  .الدور الزجاجیة، وال تھیأ تحت شروط بیئیة مختلفة عن الشروط البیئیة التي ینبت فیھا القمح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخضر
 

  الخضر الئحة

جل النصائح الغذائیة التي تعطى حالیا للناس خاطئة، وعلم التغذیة ال یقتصر على مكونات األغذیة فحسب، 
وإنما یشمل طرق اإلنتاج والتصنیع والتخزین وطبیعة المواد الغذائیة، وقد نستغرب لما نسمع ببعض النصائح 

 . ذائیة، بل حتى أصحاب الطبخ أصبحوا یقدمون نصائح للناس حول بعض المواد الغ أو العوراءالعوجاء

  الطماطم تحتوي على مادة الالیكوبین الواقیة من السرطان 
  لكننا نتكلم عن الطماطم الطبیعیة أو البلدیة

   
قبل الحدیث عن علم التغذیة، نود أن نبدأ بنبدة تاریخیة عن الطماطم بأمریكا حث أن األمریكیین القدامى كان 

أما . یھم اعتقاد أن الطماطم فاكھة مسمومة، لذا كانوا ینصحون بطبخھا قبل أكلھا لیقتلوا ھذا السم المزعوملد

عن كون الطماطم فاكھة فھو طرح صحیح حسب تصنیف علماء التغذیة، ألنھا ثمار تأتي من األرض ولیس 

یعتادوا على وضع الطماطم من شجرة، وألنھ تستھلك طازجة وبقشرتھا أو على شكل عصیر، لكن الناس لم 

  .ضمن طبق الفاكھة

   

والطماطم فاكھة المناخ المعتدل وتتطلب درایة بزراعتھا وتمتاز دول األبیض المتوسط بإنتاجھا بسھولة، 

وكذلك شواطئ المحیط الھادي، وھناك إنتاج ھائل بأمریكا الجنوبیة، ومدینة سكرامینتو األمریكیة سمیت بھذا 

 والذي تحول في ما بعد إلى sacred tomatoطماطم واالسم مشتق من ساكري تومایتو االسم ألنھ مدینة ال

وننصح باستھالك الطماطم مرات عدیدة في الیوم، ألنھا تحتوي على مادة اللیكوبین المسؤولة . سكراماینتو

ى على اللون األحمر للطماطم، وھذه المادة تقي من مجموعة من األمراض الخطیرة مثل السرطان وعل

 یحول 3pوتحتوي الطماطم أیضا على عامل یدعى . األخص سرطان البروستاتا وسرطان النخاع الشوكي

دون تجلط الدم وضد سرطان الرئة، بل یساعدھا على تحمل بعض الروائح الكریھة والسامة مثل غازات 

ع الكولیستیرول، األوزون، إضافة إلى مساعدتھا على تصلب الشرایین والحمایة من أمراض القلب وكبح تجم

ھناك أیضا األلیاف الخشبیة . ومادة الالیكوبین تقاوم شیخوخة الجلد والبصر، بحیث تحافظ على لمعان العین

التي سبق وتحدثنا عنھا في خضر أخرى، وفایتمین س وأ والبوتاسیوم والحدید والیود والزنك والمنغنیز 

  . وحمضیات أمینیة مھمة مثل الغلیسین

   

مكونات في الطماطم بجمیع أشكالھا، وھذه خاصیة تتمیز بھا الطماطم إن لم نقل تنفرد بھا، فھي وتوجد ھذه ال

ال تفقد ھذه المكونات تحت أي تأثیر سواء الحرارة أو التجمید أو التعلیب أو التجفیف أو القلي أو الطبخ، وكل 

  .األشكال التي تستھلك علیھا الطماطم تضمون االستفادة الغذائیة

   



 نوع من الطماطم على أشكال وألوان مختلفة وبمكونات مختلفة ومدة تخزین مختلفة أیضا فمنھا ما 500 یوجد

یتلف بعد یومین ومنھا ما یتلف بعد أسبوعین، لكن األنواع المتداولة في السوق ھي ثمانیة أو عشرة، ونوع 

 فیھ والتقنیات المستعملة في الطماطم لیس ھو المھم بقدر ما ھو مھم معرفة المحیط الجغرافي الذي زرعت

اإلنتاج، لتفادي كل تلوث كیماوي على الخصوص، والتحري من تقنیات التغییر الوراثي الذي شمل الطماطم 

  .من جملة الخضر التي تناولھا ھذا النوع من التقنیات الخطیرة

   

اثیا فال خوف على ونحن نتخوف بشأن المستقبل ولیس بشأن الخضر، فما دمنا ال نستھلك مواد معدلة ور

المستھلك، إال أننا بالمقابل نستورد البدور، و إذا لم یعد في السوق الدولیة سوى البدور المعدلة وراثیا فال 

مناص لنا من استعمالھا، وھذا ھو محط الجدال العنیف الدائر الیوم على المستوى الدولي بین جمعیات حمایة 

وبالنسبة لألضرار الصحیة التي یمكن أن یتسبب فیھا . عض الدولالمستھلك والمنتجین، وھو جدال ال یروق ب

التغییر الوراثي للمواد الغذائیة، فإن في ظاھر األشیاء لم یتوصل الطب بعد إلى إنباتھا، لكنھا موجودة ویكفي 

ویبقى أیضا مشكل المبیدات التي . أن نعرف أن الخضر والفواكھ الطبیعیة تباع بأثمان مضاعفة عن األخرى

تزرع مع الطماطم والتي تطرح تخوفا جدیدا فإذا كانت الطماطم تھددتھا الذبابة البیضاء فإن المبیدات التي 

بالنسبة للطماطم كمادة فھي قد تؤدي عند أكلھا إلى الحساسیة خصوصا . استعملت للقضاء علیھا ھي شدیدة جدا

ضا في اإلكزیما لدى بعض السیدات عند بعض األطفال بحیث یظھر احمرار على الجلد، یمكن أن تسبب أی

عند تقشیر الطماطم ولمسھا بالید، ولكن ھذه أعراض تبقى خفیفة وال تظھر أمام الفوائد الصحیة الجمة 

  .للطماطم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 البري أو البلدي  الخرشوف أو الخضرة الدواء لكن الخرشوف
   األوراق والجذور والرؤوس المزھرة كلھا صالحة للدواء 

  
بر الخرشوف الطبیعي أو البري دواءا لما یحتوي علیھ من الفالفونویدات التي تحفظ الكبد من التسمم بما یعت

 في ذلك التھاب الكبد البفایروسي 
   

األصل في تسمیة الخرشوف ھو اسم األرضي الشوكي، وھو اسم عربي 
محض، نقلھ العرب إلى األندلس لما فتحوا إسبانیا، فتحول اإلسم من 

 artichokeبالفرنسیة، ثم إلى    artichautي الشوكي إلىاألرض
والخرشوف یكاد یكون خضرة ذات جنسیة متوسطیة، ألن . باإلنجلیزیة

منطقة المغرب العربي ھي المعروفة بإنتاجھا على المستوى العالمي، حیث 
عرفھ الفرنسیون في عھد االستعمار فنقلوه إلى فرنسا، واشتھرت بھ منطقة 

 التي ازدھر فیھا الخرشوف حتى أن ألمانیا عمدت قبل الحرب العالمیة الثانیة إلى (Perpignan) بربینیان
ولم یكن الخرشوف یزرع في المغرب آنذاك، بل كان ینبث طبیعیا إلى درجة أن أكلھ كان . استیراده من فرنسا

وبدأت زراعتھ . ي المدنیقتصر على المزارعین، ولم یكن یشترى في البادیة، بل كان یجمعھ الناس لیبیعوه ف
وبقي الخرشوف الطبیعي أو البري إلى أواخر . مع االستعمار الفرنسي، حیث تغیر مع التقنیات الزراعیة

الستینیات في المناطق الكبرى كمنطقة الشاویة وزعیر وقصبة تادلة ودكالة وحوض ملویة والغرب، ولم یبق 
اعد على ھذا االنقراض الحرث بالجرارات واستصالح منھ إال القلیل اآلن في مناطق محدودة جدا، وقد س

. األراضي الزراعیة، وكذلك الحفارون الذین یجمعون األعشاب لبیعھا كمنتجات عالجیة في المدن
والخرشوف كان مثل جمیع النباتات الغابویة أو الطبیعیة، التي تنبت تلقائیا بدون زراعة، وكان ھناك العدید 

. ضراء، التي كان یجمعھا الناس بالمجان من الحقول، كما یجمعون الكأل للماشیةمن المنتجات الطبیعیة الخ
 والتبش والزرنیج والسلك والكرنینة )الخبیزة(ومن بین الخشاش الذي كان یجمع ویستھلك، نجد البقولة 

الكسكس، والعسلوج والسكوم والبرمرم والبوحمو، وكانت تطھى ھذه األِشیاء إما مع الطعام الذي نسمیھ اآلن 
أو تطھى بالبخار ویصب علیھا زیت الزیتون، لتكون من أعلى المواد الغذائیة من حیث الفایتمینات واألمالح 

  .المعدنیة كالحدید وكذلك مكون حمض الفولك
    

ال یختلف اثنان على أن المنتجات الطبیعیة أو البریة تختلف عن المنتجات العصریة، أو ما یصطلح علیھ 
اسخ عند المستھلك المغربي، أن البري أو الطبیعي أو ما یصطلح علیھ بالبلدي، یكون دائما بالرومي، والر

أعلى جودة من العصري أو الصناعي، ولو أن كثیرا من األوساط أخذت تستعمل بعض األسالیب لطمس ھذه 
ل علینا بعلمھ، بل وال نحتاج ألحد أن یعطینا دروسا في الجودة، أو أن یتفض. الفكرة وتضبیبھا في عقول الناس

فالبصل األحمر لیس ھو .  ویدرس معنى الجودة عند سكان البادیة واألریاف المغربیة ربما ندعوه لیتعلم
البصل األصفر الموجود حالیا في األسواق، والبطاطا الحلوة لیست ھي البطاطس التي نستھلكھا فقط ألنھا 

الخرشوف العادي، فالخرشوف البري كان یبقى في سیدة الوجبات السریعة، والخرشوف البري أیضا لیس ھو 
التربة ویخرج البدور لوحده، وھذه البدور كانت تنتشر وتعطي نبتة أخرى بطریقة عفویة طبیعیة، وكان یأكلھ 
المزارعون فقط ألنھم یجدونھ في الحقول، ولم یكن یزرع كما كان المزارعون یستحیون أن یبیعوا 

نما كان ینبت طبیعیا، ولم یكن یعتبر خضرة عادیة، كما لم یكن یخطر على الخرشوف، ألنھ لم یكن یزرع وإ
 إذن فالخرشوف كان خضرة  بال الفالح أن یحفر على الخرشوف لیبیعھ، ومن سیشتریھ منھ حتى ولو فعل؟

الفالحین فقط، ممن یجمعونھ من الحقول أتناء الحرث في فصل الشتاء، ولھذا كان الخرشوف خضرة الشتاء 
  . ازبامتی

   
كما تعودنا دائما على تلقین القارئ بأن لكل خضرة میزتھا الخاصة، فإذا كان البصل یمتاز بالسولفودات التي 
تسیل الدموع، والطماطم بمادة اللیكوبین فإن الخرشوف یمتاز بوجود مادة السینارین، ھذه المادة المرة 

ه المادة تكون أكثر تركیزا ومرارة في المذاق، وھذا ما نالحظھ ونحن نمضغ قطعة خرشوف طازجة، فھذ
الخرشوف بانتظام طیلة موسمھ الشتوي، كما تفقد مذاقھا المر عند سلق أو طھي الخرشوف، حیث یتغیر 

وبوجود ھذه المادة فإن الخرشوف یحد من تكون . شكل جزیئتھا بینما تحافظ على نفس مكوناتھا



لتھابات، ویساعد على إفراغ الصفراء، ویخفض تركیز الكولیستیرول الخبیث في الدم، ویحفظ الكبد من اال
السكر في الدم، ولھذا فھو منصوح بھ للمصابین بداء السكري، كما یحتوي على مادة البولیفینول المسؤولة 
عن اللون األسود للخرشوف لما یقطع ویصیبھ الھواء، وعلى مادة الكوفتیلوز وھي مادة سكریة اكتشفت فیھ 

ھذا باإلضافة . رشوف ینفرد بھا، وھي بدورھا تذوب في الماء الذي ینقع فیھ الخرشوف یكاد الخ1935سنة 
إلى الفعالیة العالیة للخرشوف ضد داء الروماتیزم، ودوره في ترطیب الجھاز الھضمي واحتوائھ على أنزیم 

  .األوكسیدیز، الذي یحارب شیخوخة خالیا الجسم
   

وھذه  . اإلنباتي كما قد یستھلك بعد إخراج الرؤوس المزھرةویستھلك الخرشوف على شكل أوراق في طوره 
الرؤوس تظھر عندما یترك الخرشوف في الحقل بعدما یخرج القضبان، ویكون ھذا بعد نھایة شھر ینایر، 
حیث تبدأ أوراق الخرشوف في إخراج ھذه القضبان التي ستحمل األزھار أو الرؤوس، وال یمكن أن یستھلك 

ال یرغبن في طھیھ كذلك، فیبقى في الحقل حتى یكتمل نضج الرؤوس وذلك في شھر ألنھ حتى السیدات 
أبریل، ولحسن الحظ أن نضج ھذه الرؤوس یتزامن مع نضج الجلبان، حیث یصبح الطبیخ بھذه الرؤوس مع 

  . الجلبان جد متداول في ھذه الفترة
   

ن أن تثیر انتباه المستھلك وھي وعالوة على استھالك ھذه الرؤوس كخضرة فإن ھناك مزایا أخرى یمك
خاصیة یمتاز بھا الخرشوف في تقنیات صناعة األلبان، ألن الشعیرات الموجودة في لب ھذه الرؤوس لھا 
مفعول فوري في عملیة تجبین الحلیب بوضع القلیل منھا في لتر أو لترین من الحلیب لیتجبن بسرعة، 

ت المصنفة من نوع محلالت البروتینات وأشھرھا وخاصیة تجبین الحلیب ھي خاصیة موكولة لألنزیما
  .المنفحة، وتعتبر األنزیمات النباتیة من أحسن المكونات الطبیعیة التي یمكن أن تستعمل في صناعة األلبان

                                                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  .، ویستھللك على شكل عصیر طازج كثیر من األمراض المزمنة بصل األحمر یساعد على الحد منلا

  
 

والبصل من .  سنة قبل المیالد في تحنیط الفراعنة ومنح الطاقة لبناء األھرامات1552مند استعمل البصل 

 الطقس البارد والحار أقدم الخضر التي عرفھا اإلنسان، وھي الخضرة التي تنبت في كل بقاع العالم وتتحمل

بردیة "أما أصولھ التاریخیة فتعود إلى عصور سحیقة، فقد اكتشف نبات البصل مدونا ب . على حد سواء

 قبل المیالد، والتي تعد أقدم الدساتیر لألدویة، وقد سمیت باسم جورج إیبرز 1522عام  الفرعونیة" إیبرز

ھا بین ركبتي مومیاء مدفونة في إحدى مقابر طیبة، كما عالم اآلثار األلماني الذي اشتراھا من أعرابي وجد

عثر األطباء على بصلتین في جثة رمسیس الثالث، األولى كانت موضوعة في تجویف العین واألخرى تحت 

اإلبط األیسر، وكان البصل من الحصص الیومیة التي تصرف لعمال بناء األھرامات لمنحھم القوة والصحة 

 .ه المعطیات التاریخیة تدل على أن للبصل فوائد جمة اكتشفھا اإلنسان مند القدمكل ھذ. الستكمال البناء

   

والبصل . تشترك الخضر في كثیر من العناصر، ویمتاز بالمقابل كل نوع منھا بمیزة غذائیة وطبیة معینة

یستعمل  والبصل ال . البیوتاألحمر أحد ھذه الخضر التي یعرف الجمیع أنھا تسیل الدموع من أعین ربات

یستھلك طازجا على كخضرة أساسیة في الطبخ العربي وإنما یستعمل كخضرة ثانویة لتنویع الطبق، لكنھ 

ویستحسن أن یستعمل البصل األحمر كخضرة . وأھمیتھ طازجا أكثر من أھمیتھ مطبوخاسلطات شكل 

  . أساسیة بمعنى یجب استھالكھ بكثرة

   

صل أصال یستعمل للدواء أكثر من الغذاء، وقد اكتشف البصل قدیما أما فوائد البصل فال تحصى وال تعد، فالب

في الطب الطبیعي وكان یوصف لخفض الحمى وعالج األنفلونزا والسعال الدیكي والتھاب الرئة والتعفنات 

واإلسھال وسل الكبد والتھاب المرارة، وما أضافھ الطب الحدیث الذي برھن على ھذه النتائج ھو المكونات 

یة مثل السولفیدات، وھي عبارة عن زیوت طیارة تحوي على مركبات الكبریت المسؤولة عن تھییج الكیماو

إفراز الدموع، ویحتوي البصل على مادتي الفوالسین والكلیكونین اللتان لھما مفعول األنسولین بالنسبة 

ضافة إلى مادتي ھذه ھي العناصر التي ینفرد بھا البصل عن باقي الخضر، باإل. للمصابین بداء السكري

واألھم أن البصل یحتوي . الدیاستیز واألوكسیدیز وھما مادتان ملینتان للجھاز الھضمي والمقوتان لألعصاب

أیضا على ھرمونات لھا مفعول تماما كالھرمونات الجنسیة الموصوفة طبیا، وفعالیة البصل مضمونة لعالج 

م، ویساعد على التخلص من االضطرابات البولیة سرطان البروستات كما یمنع تكون الكولیستیرول في الد

  . خصوصا عند األطفال

   



أما أنواع البصل فعدد بتعدد المناطق وكذلك بعض العوامل البیئیة، ولو أن ھذه األنواع تختلف في اللون 

والنوع المفضل ھو البصل . والحجم والمذاق والشكل فإن المكونات تقترب من حیث الطبیعة والتركیز

 خصوصا المسطح منھ، وھناك أیضا البصل األصفر واألبیض، وقد مال المنتجون إلى الصل األفر األحمر

نظرا للمردودیة العالیة الناتجة عن الكل لضخم الذي یأخذه ھذا النوع من البصل ولم نكن نعرف في القدیم 

لما یستھلك البصل البصل األصفر، وتناول ابصل طازجا أحسن من تناولھ مطھیا، وتكون االستفادة أكبر 

على شكل عصیر بطحن البصل مع الماء ثم تصفیتھ وشربھ، أو االكتفاء بنقع البصل في كوب ماء وتركھ 

عصیر البصل الممزوج بالعسل یعالج أیضا نوبات الربو . ساعتین ثم شربھ فمفعولھ مضمون على الحمى

ھو ما ینتج عنھ صعوبة التنفس بطرد البلغم من الشعب الھوائیة، الذي یتسبب في ضیق ھذه الشعب و

  .وحدوث أزمات الربو

   

وإنتاج البصل سھل للغایة ومردودیتھ مضمونة، وال یعاني إنتاج البصل في جل الدول المنتجة من أي 

مرض، وحتى بعض الفطریات التي تفسد البصل ال تصیب المستھلك ومردودیتھ عالیة، والغریب ال یحتاج 

اق إذ یمكن أن یخرجھا وھو معلق في البیت إال أنھا بالمقابل خضرة عنیدة حتى إلى التربة إلخراج األور

ألنھا ال تنتج في غیر موسمھا بین مارس و ماي، ولو في الدور الزجاجیة أو في مكان آخر، فالبصل یخرج 

فقط في موسمھ، أما خارج ھذا الموسم فنحن نأكل بصال مخزنا، وھو یخزن في مناخ جاف بعید عن المدن 

ولحسن الحظ أن البصل . احلیة إذ یوضع في عرائش ویغطى بالتبن ویخطى بالطین لیحفظ من الرطوبةالس

  .یحتفظ بنفس المكونات ولو كان مخزنا

   

   الذي درس،)توكین(وقد بینت األبحاث المخبریة أن البصل كابح للجراثیم وقد توصل الباحث الروسي 

كما اكتشف الطب .  على إبادة الجراثیمن كل ھذه األصنافى م أن البصل أقو، إلى من النباتاتا صنف150

الحدیث في أمریكا في اآلونة األخیرة مادة الكیرستین الموجودة في ثماني خضر من جملتھا البصل، ھذه 

المادة استخرج منھا دواء یستعمل في طب الھومیوباتي، ومجموعة األدویة المستخرجة من ھذه المادة توجد 

أشیر أیضا إلى أن مادة الكیرستین توجد كذلك في .  األمریكیة وبعض الدول األخرىفقط في الصیدلیات

  .أورق كثیر من األشجار وأكثرھا شجر البلوط 

   

ولیس للبصل أیة أضرار إطالقا وال أي آثار جانبیة وأنصح النساء في البدایة بعدم االنسیاق وراء النكھة 

بلن على طھي البصل األبیض رغم أنھ غال الثمن وبعضھن ال وجمالیة األطباق المطبوخة، فبعض النساء یق

. تحب البصل األحمر ألنھ یأخذ لونا أزرق أتناء الطبخ رغم أنني أعید أنھ ھو األھم في التغذیة السلیمة

والبصل ال حفظ في الثالجة، ألن المواد الطیارة الموجودة . ولتفادي الدموع یمكن تقشیر البصل تحت الماء

 المواد الغذائیة األخرى المتواجدة في الثالجة وعلى رأسھا اللحم والحلیب، أما خارجھا فال خوف فیھ تمتصھا



على البصل ویمكن أن یبقى مقشرا ألنھ ال یحتوي على البولیفینوالت مثل البطاطس والخرشوف التي تجعل 

  .لون ھذه الخضر یمیل إلى السواد بعد التقشیر، وعلى العموم یستھلك أیضا مجففا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 البطاطا الحلوة تختلف عن البطاطس من حیث التركیب والفائدة
  لكن نصائح الجاھلین بعلم التغذیة حرمت منھا المصابین بداء السكري

Sweet Potato  
  
  

معاناة بعض المصابین بأمراض مزمنة یمكن الحد  تتكاثر وتزداد معھا  األمراض الغذائیة أخذت بما أن 
منھا عن طریق النظام الغذائي، وعن طریق ترشید استھالك المواد استھالكا صائبا نافعا، فسننصح بخضرة 

وھذه الخضرة ھي خضرة البطاطا أو ما یصطلح . یغفل عنھا الناس كثیرا وتكاد ال تدخل المنازل إال نادرا
تحتویان  سا من نفس الفصیلة وال بالبطاطا الحلوة، وھناك فرق شاسع بین البطاطس والبطاطا، فھما لی علیھ

 .على نفس المكونات
   

وال تحتوي على    Eتعتبر البطاطا أو البطاطا الحلوة كما یعرفھا المستھلك من أغنى الخضر بالفیتامین 
دھنیات وھي بذالك تساعد على الحد من أمراض القلب وتعتبر البطاطا الحلوة كذلك أغنى مصدر بالمركبات 

 وھي تساعد على ضبط الضغط الدموي بشكل ملفت للنظر والحد من  (antioxydant)المضادة للتأكسد 
األنیمیا وتزید في قوة الجسم المناعیة ضد االلتھابات وككل الخضر یجب استھالكھا جد طریة أو تحفظ في 

  .البرودة وفي الظالم ألن ھناك مكونات تتحلل تحت الضوء
   

 من   مغ3300 من الكاروتین و  مغ  5.14لبطاطس على  غرام من البطاطا ولیس ا100تحتوي كمیة 
 ملغ من 23 مغ من البوتاسیوم و 480مغ من الحدید و 1األلیاف الخشبیة، وھو مستوى جد مرتفع و 

 أما السكریات فتحتوي البطاطا على نوع من الجودة العالیة، ویعتبر من المواد الحمیویة وھو سكر Cفیتامین 
  .مع، وھذا النوع من السكریات ال یضر المصابین بداء السكري 21000اإلنولین بمقدار 

   
بالسكري، والمصابین بارتفاع الضغط الدموي،  ولھذه األسباب فالبطاطا الحلوة غداء كل المصابین

والمصابین باألنیمیا، والمشتكین من القلب والشرایین، والمشتكین من ارتفاع الكولیستیرول، فالبطاطا الحلوة 
 األلیاف المتخمرة أو الذائیة، وھي التي تحد من الكولیستیرول، ونالحظ ارتفاع البوتسیوم، وشبھ تحتوي على

  .انعدام الصودیوم وھو ما یریح أصحاب ارتفاع الضغط
   

وأوراق . أما الجدید الذي ال یعلمھ الناس إال قلیل من الباحثین ھو ارتفاع الحدید بأوراق شجرة البطاطا
در للحدید، ولیس العدس واإلسبانخ، فمن یوصي بالعدس واإلسبانخ ال یواكب البحث البطاطا تصنف أول مص

    .العلمي، ویجھل تماما ما یجري في األوساط العلمیة الغذائیة
   

وبما أن األمراض أصبحت غذائیة بالدرجة األولى، فإن األمر أصبح یھم المنتج أكثر من الطبیب، أو بتعبیر 
یتصدر كل استراتیجیات التخطیط على المستوى العالمي أما   لبیطري ًأصبح اآلنآخر فالمیداني الزراعي وا

النظرة التقلیدیة في التخطیط فقد أصبحت متجاوزة وعلى المجتمع المدني أن ینظر ما ھو صالح للوطن، وأن 
 أن یكون التخطیط من لدن خبراء وطنیین یعرفون الوسط أكتر ما یعرفھ دووا مكاتب الدراسات، وال نظن

ولإلشارة فقط فإن زراعة البطاطا الحلوة من أھم ممیزات اإلنتاج في بالد المغرب  فاقد الشيء یعطیھ
وحتى تعم الفائدة فبالنسبة لمن یرید تحقیق مشروع  العربي، أو جل الدول العربیة التي فیھا إنتاج زراعي،

لینا أن ننھج سبل اإلنتاج القویة زراعي ویساھم في خدمة الوطن، وحتى نفلت من التنمیة بنظرة الغیر ع



بالنسبة لبلداننا، وشجرة البطاطا من الزراعات التي ال تتطلب مبیدات أو ھرمونات، وال تتطلب ماء بكثرة، 
    .وال تتطلب بدور منقحة مستوردة، وفیھا منافع كثیرة للمصابین باألمراض المزمنة

   
، وھي من المنتوجات الوطنیة السھلة والتي یجب أن أخیرا فإن زراعة البطاطا سھلة وتعطي مردودیة جیدة

ونحن نشجع إنتاج المواد الزراعیة الغنیة الجیدة والغیر مكلفة وعلى المستھلك . تدخل في استراتیجیة اإلنتاج
  .أن یزكي ھذا التشجیع ألن لھ مبررات عدیدة ال تقبل التفنید

   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خفض الضغط ویحد من ضیق الشرایین ویستخرج الكولیستیرول الخبیثالثوم ی

  لكن بدون تھور كما یقع لمن ینصح خارج االختصاص فإننا نتكلم عن 

  الثوم الطبیعي الموسمي الذي ال تستعمل في زراعتھ مبیدات أو تغییر جیني
 

ا الصحیة    ن المزای ى   . ھناك كتب كاملة حول الثوم لما فیھ م وم إل وم    lily فصیلة  تنتمي الث  alliumأو األلی

شمل             ي ت ة والت ات الكبریتی ى المركب وم إل والتي تجمع البصل والثوم، ویرجع الفضل في المزایا الصحیة للث

ولفونیات   ون الثیوس ن مك ل م سین Thiosulfonatesك ھرھا األلی م  allicin وأش ة ث سبة عالی  بن

سایدات  ین  sulfoxidesالسولفوك ھرھا األلی دایثنیینات   alliin وأش ذلك ال ووین  dithiinوك ھرھا األج  وأش

ajoene .   ر  . وھذه المركبات المسؤولة عن المذاق القوي للثوم ولھا كذلك خصائص عالجیة وصحیة ویعتب

 .  والفایتمین س والسیلینیوم6الثوم مصدرا مھما للمنكنیز والفایتمین ب

  أمراض القلب والشرایین 

ستیرول      بینت األبحاث العلمیة أن استھالك       دم الكولی دھون بال الثوم بانتظام یخفض من الضغط الدموي، وال

اخم           ك المت ساید النیتری راز أوك شط اف واقي وتن افع أو ال ل أو الن ستیرول الثقی   الخبیث وترفع من نسبة الكولی

ة         ذه األوعی إن      . لجداراألوعیة الدمویة والذي یساعد على استرخاء وراحة ھ ذه الخصائص ف ن خالل ھ وم

  . یحفظ من اإلصابة بأمراض القلب والشرایین ویمنع اإلصابة بالسكري ویقي من الجلطة القلبیةالثوم

ایتمین ب           ایتمین س والف ة والف ات الكبریتی ى المركب شرایین إل ب وال  6ویعزى الشفاء بالثوم من أمراض القل

ة    ویبقى مكون الفایتمین س ھو المضاد للتأكسد داخل الجسم      . والسلینیوم والمانغنیز  ة الدموی وداخل األوعی

ذي       LDL لیحول دون تأكسد الكولیستیرول أو بقاء الكولیستیرول على شكل   و ال سد ھ شكل المؤك ا أن ال بم

 free radicalsیسبب شرخا في بنیة جدار األوعیة الدمویة، وطبعا فكلما انخفض مستوى الجذور الحرة  

  . یة الدمویةداخل األوعیة كلما كانت الوقایة من وقوع حادث لألوع  

ض    B6 6أما مكون الفایتمین ب فیقي من أمراض القلب والشرایین بكیفیة أخرى وھو المیكانیزم الذي یخف

ستاین ون الھوموسی ایتمین ب. مك ون الف سمى ب  6ومك ا ی ة أو م ة للخلی دورة البیوكیماوی ي ال یط ف و وس  ھ

Methylation cycleن األوعیة الدمویة ألن الھوموسیستاین یمكن أن یكسر مباشرة جدرا .  

ور      ن ظھ أما السلینیوم فلیس لھ دورا في الحمایة والوقایة من أمراض القلب والشرایین وإنما یحمي كذلك م

اثیوم   السرطان ألنھ یخفف من تسممات المعادن الثقیلة،   والسیلینیوم یلعب دور الجزء المعدني لألنزیم كلوت



ایتمین     ویعمل glutathione peroxydase  بیروكسیدیز ع الف سنیوم م  لیحمي التأكسدات بالوسط    Eالسل

  الدھني بینما یحمي مكون فاتمین س التأكسدات بالوسط المائي 

   مضاد للجراثیم والفایروسات

سببة للبروستكالندین          ات الم بح األنزیم ات تك ى مكون وم عل وي الث سان    prostaglandinsیحت والثرمبوك

Thromboxane ي اللی ات ھ ذه األنزیم سیجنیز  وھ سیجنیز lipoxygenaseبوك  والسایكلوك

cyclooxygenase .وھذه الخاصیة تنفع في الحد من آالم المفاصیل العظمیة والروماتیزمات .  

ي    ون كبیریت و مك وم وھ ي الث ود ف سین الموج ون األلی ى مك ات إل راثیم والفایروس بح الج یة ك ود خاص وتع

ائر والفایروسات،       للثوم رائحتھ المعھودة، ومادة األلیسین   یعطي ا والخم ا المضادة للباكتیری معروفة بقوتھ

ام            د والزك اب الكب م والتھ ي الف ات ف ي التقرح ائر وف ن الخم اء م ازات األمع ي غ یة ف ذه الخاص ع ھ وتنف

ن     Helicobacter pyloriالفایروسي والقرحة المعدیة ولو أن باكتیریا القرحة   ات، ویمك ذه المكون اوم ھ  تق

دواء           استعمال مركبات أخ   اب ال ي غی ة ف ا القرحة المعدی ى باكتیری رى نباتیة أو طبیعیة مع الثوم للقضاء عل

ف بالمضادات        . الكیماوي أو الصیدلي   اع العالج المكث ویساعد الثوم على العالج من السل بتناولھ بكثرة أثن

سل          ا ال ى باكتیری ضاء عل ي الق ة ف ة عالی ون النتیج الج وتك سھل الع ة لی  Mycobacteriumالكیماوی

tuberculosis .  

   

   عالج السرطان

وم یحول          الیكفي الثوم لوحده في عالج السرطان وتبقى الوقایة من السرطان أحسن بكثیر من العالج، والث

سرطان            ن ال ي الجسم م ن أن نق دون ظھور السرطان فیا لجسم لكن في إطار نظام متكامل للوقایة، فال یمك

ي العالج        بالثوم لما تكون أسبابا لسرطان موجو  دء ف ل الب سموم قب اول ال ن تن دة ویومیة، فیشترط التوقف ع

ذلك         ة ومتخصصة، ول ستدعي دراسة عمیق ا ی سھل، وإنم األمر ال یس ب ذائي ل ام الغ د النظ الطبیعي، وتحدی

ي                    اك متخصص ف یس ھن ن متخصص، ول دون نصائح م ة ب ة عالجی یصعب استعمال ھذه المعلومات لغای

  . من الناس یحاولون االدعاء أن لدیھم خبرة في الطب الطبیعيالطب الطبیعي، ولو أن كثیر 

سرطان                بح ال ة لك ا تكون كافی والثوم یدخل في عالج السرطان لكنھ ال یمثل إال نسبة قلیلة في العالج وربم

ن              ي م ة یق ة معقول ا وبكمی وم والبصل یومی ذلك فاستھالك الث إذا كان ھناك نظام محدد لعالج السرطان، ول

د األشخاص            السرطان، و  نخفض عن سرطان ی ال اإلصابة بال ات اإلحصائیة أن احتم ن خالل المطی ین م تب

ول            س المفع ذلك أ، استھالك البصل یعطي نف ین ك ذي   . الذین یستھلكون الثوم بكثرة وباعتیاد، وتب وم ال والث



ر مخزن تحت            الج باألشعة والغی ر مع دات والغی الج بالمبی ر مع  محفظات  نتكلم عنھ ھو الثوم الطبیعي الغی

  . كیماویة

سین       Ajoeneویحتوي الثوم على مادة األجوین     ع األلی د م ى الخصوص، وتتح د عل  المضادة لسرطان الجل

ي    ان ف تقلص إذا ك سرطاني ی ورم ال ل الت اء بجع رطان األمع الج س ا تع یظ وربم ي الغل رطان المع بح س لتك

  . األمعاء

ھ         سین والبوتاسیوم فإن ى األلی ھ عل ى       والثوم نظرا الحتوائ سكري عل ساعد المصاب بال ض الضغط، وی یخف

ن      ة م الحد من الزیادة فیا لوزن والكولیستیرول، وعلى المصابین بالسكري أن یستھلكوا بانتظام الثوم للوقای

صاب        ى الم رة عل راض خطی ا أع ي كلھ ستیرول وھ اع الكولی وزن وارتف ي ال ادة ف ضغط والزی اع ال ارتف

  .بالسكري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الصبار الكمثري خضرة وفاكھة ودواء وحافظ للبیئة

  الطبیة وأوراقھ خضرة عالجیة وثماره فاكھة حمیویة وأزھاره دواء الصبار من النباتات

 . إفریقیة ودول آسیا وتمتاز دول شمال إفریقیة بإنتاجھالصبار أصلھ شمال 

دي،         ین الھن ذلك الت سمى ك ري وی صبار الب ي    الصبار الكمثري أو ال ات جبل و نب وھ

ل      . یقاوم الحرارة والجفاف لمدة سنین     یا وانتق ة وآس ات شمال افریقی وأصل ھذا النب

ة ا الالتینی ى دول أمریك ر   . إل وض البح شمالیة ودول ح ا ال دان إفریقی ي بل ر ف ویكث

ط یض المتوس ات  . األب ن فطری ة م راض النباتی ل األم ھ لك صبار بمقاومت از ال ویمت

ات       وفایروسات، ویقاوم كل الد    ي تنخر النب یة الت دان والمتعضیات األرض دان      . ی وة كابحة للدی ھ ق صبار لدی وال

ویزع الصبار بصعوبة  . والحشرات اآلكلة للنبات، وال تقترب ھذه الكائنات من التربة التي ینبت علیھا الصبار        

ات                  ا للحیوان ھ إم تفادة من تداد واالس غ طور االش ا لیبل ب وقت ا یتطل ة كم واع الترب سان   في بعض أن أل أو لإلن كك

از   وع الممت ن الن ة م ضرة وكفاكھ صخریة     . كخ ة ال وعرة والترب ي ال ي األراض دا إال ف ت جی صبار ال ینب وال

ي                ي تصلح للرع اكن الت ل األم ي ك ا ف صالحة للزراعة وإنم ي ال ي األراض ھ ف اس ال یزرعون ان الن ا ك وعموم

ي     ة الت ضاب المرتفع ي الھ ون ف ة یزرع ان المغارب ذلك ك ي   والزراعة،ول ذلك األراض ة وك صلح للزراع  ال ت

الصخریة التي یستحیل حرثھا فیلجأ المزارعون الذین كانوا بارعین في علم الزراعة إلى غرس ھذه األراضي         

ت األوراق     بالصبار ألمرین األول ھو االستفادة من الفواكھ والثاني ھو االستفادة من أوراقھ كعلف للماشیة فكان

زال   تحك إلزالة الشوك ثم تعطى ل     يء، وال ت لحیوانات، وكان یعطى بالخصوص للجمال وال یضاف معھ أي ش

دا،         . ھذه اإلستعماالت جاریة   ا جی م یعلمونھ ات فھ ذه الممارس م ھ وال یحتاج المزارعون المغاربة إلى من یعلمھ

ي قضت  وال نقول أن العلوم ھي التي جاءت بإرشاد الفالحین والمزارعین باستعمال الصبار، بل العلوم ھي الت    

ات        ا بالتقنی و اقتنعن صبار ل على كل شيء، وما كنا ننتظر كل ھذا الوقت لتقوم حملة بإرشاد الفالحین بزراعة ال

ى              رة عل ة الخطی ات األجنبی ن التقنی ي م تج المغرب ة المن ر من وقای المحلیة منذ فجر االستقالل، وقد عانینا الكثی

دریون   ون المنح ع المھندس و اقتن ي، ول اج المحل ي   اإلنت دین ف ا اآلن رائ ة لكان ات المحلی ذه التقنی ة بھ ن البادی م

اخ           ع المن ق م یاء ال تتف اإلنتاج، لكن مع األسف تعقد ھؤالء من التقنیات األجنبیة فأخذوا ینصحون الفالحین بأش

  . المغربي وال مع التضاریس وال البیئة المغربیة

ر            ي األوراق بكث ھ یعط صبار أن ات ال ي       من الخصائص الزراعیة لنب رة ف ھ بكث سنوات الممطرة والفواك ي ال ة ف

وبذلك یكون نافعا أكثر بالنسبة للماشیة ألن في السنوات الجافة یقل التبن والكأل ویحل الصبار  . السنوات الجافة 

یة        سبة للماش ة بالن واد العلفی ھ           . محل ھذه الم ف ألن ع العل ي م ا أعط یة إذا م سمین الماش ى ت صبار عل ساعد ال وی

ع      یقضي على طفیلی   . ات األمعاء ویعطل الھضم في األمعاء بمادتھ الھالمیة لیجعل المردودیة االمتصاصیة ترتف

اج اللحوم                 ن إنت ة یمك ذه الحال ي ھ اج ألن ف سبة لإلنت ة بالن ي النقطة المھم از وھ والصبار ھو أكل الجمال بامتی



دون     بدون تكلفة كبیرة، ویمكن الحصول على لحوم من الدرجة الممتازة والجودة العال  ال وب ي لحوم الجم یة وھ

  .مصاریف باھظة كما ھو الشأن بالنسبة للمواشي األخرى

ت        ة أت ل الكارث ة، ولع إننا ال نعاني من نقص في الخبرة أكثر ما تعاني من جھل حقیقتنا وقیمنا العلمیة والمعرفی

دان اإلنت     من الذین یجھلون ھذه الحقیقة، ولو انتبھ الناس إلى كل ما ننصح       ي می ھ ف دأنا    ب ا ب تھالك لكن اج واالس

د  صبار من ة ال ا 1960زراع و كن اریخ   ول ك الت ذ ذل ة من ذه الزراع دأنا ھ ة   ب ر جینی درة العب توردنا ال ا اس  لم

ات األخرى           سى الخضر والمزروع صبار  . والشعیر من الخارج ولما حفرنا اآلبار لنسقي الدرة بالقطرة ونن فال

واع جی           دینا أن ھ ول اج        نعرفھ جیدا ونعرف زراعت ا نحت صبار، لكنن ا زراعة ال اج لمن یعلمن احثین   دة وال نحت ب

روي     ط الق ن الوس درین م احثین منح اج ب ة، نحت رة الوطنی ة والنظ ات المحلی ي والتقنی اج المحل ین باإلنت مقتنع

سالالت           سین ال زعم تح ات ب ر بالجین ي المختب ومتشبثین بھذا الوسط وقابلین العیش فیھ، وال نحتاج لمن یلعب ف

ي،              . خریب السالالت بل ت  ر وراث ل دون تغیی ى األق ى عل ات لیبق ذا النب ي ھ ث العلم كنا نتمنى أن ال یعرف البح

ى        ادرة عل ة ق نح األجنبی وكنا نتمنى أن ال یدخل في إطار التعاون األجنبي لیبقى محصنا ضد التخریب، لكن الم

ى     تخریب كل شيء وقد خربت كثیرا من األشیاء، وسیأتي زمان نبكي فیھ على  ة وعل صفراء المغربی ار ال  األبق

ة          سردیة المغربی ام ال ى األغن ي وعل وس المغرب ى الفق ة وعل ة المغربی درة البلدی ى   . ال ي عل ن اآلن نبك ونح

اطم    ى الطم ي وعل ر المغرب صل األحم ى الب ي، وعل صلب المغرب ح ال ى القم ي وعل دي المغرب وف البل الخرش

ر     البلدیة المغربیة وعلى البطیخ األحمر المغربي  ى كثی ي وعل ر المغرب ي      وعلى الثوم األحم شاب الت  من األع

  .اندثرت وربما یندثر الباقي كالزعتر

ي فصل                      اوم الحرارة وال تخضر إال ف ي تق ات الت ي النبات شوكة وھ ات الم ن النبات ھ م ین كون صبار ب ویجمع ال

ات  الصیف، وبین النبتات الطبیة التي تحتوي على مكونات طبیة تدخل في العالج الغذ   ائي، باإلضافة إلى مكون

ا     اس مزایاھ رف الن ي ال یع سة الت ضر النفی ن الخ ي م رة ھ كل أدن كبی ى ش سان ألن األوراق عل ة لإلن . غذائی

شعر         ة وال ر من األمراض الجلدی الج كثی . ویحتوي الصبار الكمثري على ھالم باألوراق یستعمل كسائل في ع

صبار الكمث      إن ال ة،         ومن الناحیة التركیب الكیماوي ف الح المعدنی اء واألم ن الم ة م سبة عالی ى ن وي عل ري یحت

سكریات ض ال شبیة وبع اف الخ ى . واأللی صل إل اء ت سبة الم والي 90فن ى ح ة إل الح المعدنی ة واألم  20 بالمائ

ى   10 بالمائة واأللیاف إلى 1.5بالمائة والكالسیوم إلى     ات إل سكریات     4 بالمائة والبروتین ى ال افة إل ة إض  بالمائ

 بالمائة ونسبة قلیلة جدا من  1وتتوزع األمالح المعدنیة على البوتاسیوم بنسبة عالیة    . تمین س والفاتمین أ   والفای

ب           0.4السودیوم   ذي یلع انغنیز ال از بالم صبار تمت ة ال  بالمائة والمانغنیز والحدید والمانغنیز والكالسیوم، وفاكھ

ا   دورا أساسیا في نشاط العضالت الحمراء، وینشط الخصوبة ع         ر فیھ ند الرجال، ونالحظ أن المناطق التي یكث

ان                    ال ك دل األطف ة بالخصوبة ألن مع ت معروف ل كان سرطان، ب م وال ا العق دم فیھ ان ینع الصبار في المغرب ك

ھ من            . یفوق العشرة لكل امرأة    ن الفواك ى م سبة أعل ى ن وي عل صبار تحت ویتمیز الصبار بالفوسفور وأوراق ال

  .الفوسفور



ت             ومن الناحیة ال   د بین ة، وق سممات الكیماوی ة من الت ى الوقای ساعد عل صحیة فإن أوراق الصبار كنبات طبي ی

رأس والعضالت                 ي ال د من اآلالم ف سمم الكحولي، ویح ر الت ظ من أث ونظرا  . بعض الدراسات أن الصبار یحف

ست    لكون كل نباتات فصیلة الصبار تحتوي على ھالم   ا ت صبر فإنھ الج    في أوراقھا وأشھرھا ھالم ال ي ع عمل ف

ات       الم بالمكون ات الھ رتبط مكون ھاالت، وت ن اإلس د م اء وتح دة واألمع ظ من آالم المع ضمي وتحف از الھ الجھ

صبار                ستھلك ال ذي ی شخص ال ذلك ال یحس ال اء ول ة باألمع اء فتعطل الھضم ومرور األغذی ي األمع الغذائیة ف

مساك في األمعاء، وكذلك التھاب األمعاء من  ویحد استھالك أوراق الصبار من الخدش الذي یسببھ اإل  . بالجوع

  . جراء بعض األدویة أو التسممات الغذائیة والكیماویة

ذه     سیر ھ احثین تف ض الب اول بع د ح دم، وق ي ال سكر ف ن ال ض م ھ یخف صبار أن ات ال ن نب ا ع روف طبی والمع

ي تزیل الكولیستیرول من  المفاعلة الفایزیولوجیة بكون الصبار یحتوي على بوتاسیوم بكثرة، وبعض المواد الت    

واد األخرى                    اك بعض الم نخفض، لكن ھن دم ت ي ال سكر ف سبة ال ل ن ى جع امالن عل ذان الع ساعد ھ د ی الدم، وق

ون          ب دور ھرم ي تلع وني، فھ ب الھرم ر التناس الموجودة في الصبار والتي تساعد على خفض السكر بالدم عب

دم        ف ال یس دور تخفی س   . األنسولین ول م   وننصح المصابین بال صبار   2كري خصوصا رق اولوا أوراق ال  أن یتن

  .كخضرة إما على شكل شربة أو عصیر أو مسلوقة، فھي تخفض من نسبة السكر بالدم فور استھالكھا

ا لخفض               یس حتمی تعمالھ ل إن اس صبار ف ي أوراق ال ر الموجودة ف إن األم ورغم قوة خفض نسبة السكر بالدم ف

ى          وإنما یجب أن یكون ضمن   , السكر بالدم    ام یرتكز عل ذا النظ سكري، وھ حاب ال ین ألص ذائي المب ام الغ النظ

ات أخرى   ط       . مقوم صبار فق یس ال ي ول ذائي الكل ام الغ ا للنظ تھالك مراعی ذا االس ب أن یكون ھ ث یج ن حی . م

صبار            ان ال د ك ھ وق شعر لتقویت ھ ال سل ب صبار یغ ویمتاز الصبار على الصبر في میدان التزیین، فماء أوراق ال

  .قضاء على القمل في الشعر وكذلك فطریات الشعر وتقویتھیستعمل لل

ا األوراق         الج، ومنھ الحة للع صبار ص وھناك منتوجات أخرى من الصبار ال تزال غیر معروفة وكل أجزاء ال

ھ ار والفواك ذور واألزھ ض   . والج ي خف ار ف ستعمل األزھ ضغط، وت اع ال د ارتف ا ض ة بقوتھ ار معروف فاألزھ

ة        الضغط أما یابسة أو طر     از العصبي والكلی سرطان وأعراض الجھ الج ال درة   . یة، كما تستعمل في ع ي م وھ

  . وكذلك الفواكھ فھي تلعب دورا كبیرا في عالج البروستاتا. للبول وتحد من تضخم للبروستاتا عند الرجال

دا،   وفواكھ الصبار تكون محاطة بأشواك رقیقة كالشعر من حیث قد تصیب الیدین والفم وال ترى ألنھا دق    ة ج یق

دا              ون جی صبار یعرف ستھلكون ال ذین ی وادي، ألن ال ولذلك ال یقبل الناس على استھالكھا بكثرة إال في بعض الب

ساك   . مدى أھمیتھ في التغذیة    ادي اإلم ویستحسن أن یستھلك األطفال فواكھ الصبار بكثرة على شكل عصیر لتف

ھ        ذه الفواك ي ھ ا ی .الحاد الذي یسببھ الحصى الموجود ف سن        وربم ى شكل عصیر أح صبار عل تھالك ال ون اس ك

سم               ي الج راء ف ز الضروري للعضالت الحم ى المنكنی صبار عل وي ال بكثیر من استھالكھ كلیا ومباشرة، ویحت



ة اسراغنة              . لیكتمل نشاطھا  ة وقلع ة والرحامن رة كدكال صبار بكث ا ال ستھلك فیھ ونالحظ أن المناطق التي كان ی

ة وبعض المناطق بالشاویة الجنوبیة لم یكن السكري منتشرا بكثرة ولم تكن   وجنوب المغرب وناحیة قصبة تادل    

  .األمراض المزمنة معروفة إال نادرا جدا، وتمتاز البوادي بشدة العضالت والخصوبة

ھ       شد إلی صبار ی سمنة، فال ن ال د م وزن والح ض ال ى خف ساعد عل ھ ی صبار أن ة لل صحیة الھائل ا ال ن المزای وم

اك          الدھنیات من حیث ال ی     یس ھن ة، إذ ل م الحمی دان عل ي می صبار ف ا ال رد بھ متصھا الجسم، وھذه الخاصیة ینف

ست            سنة ولی ى طول ال د عل قوة تشد الدھنیات أكثر من الصبار، وبما أن الصبار یستھلك فاكھة وأوراقا فھو یفی

ذلك  ا األوراق ك ة وإنم ي النافع ط ھ ھ فق صبا . الفواك ا ال وي علیھ ي یحت شبیة الت اف الخ شد واأللی ي ت ي الت ر ھ

سفر         ا فت شدھا إلیھ ث ت دھنیات حی الدھنیات خصوصا إذا وجدت بكثرة، ولما تتصل وحدات األلیاف الخشبیة بال

ع الفضالت           ى م اء لترم ر األمع ث یصعب امتصاصھا فتمر عب نفس  . عن تكون جزیئة كبیرة الحجم من حی وب

ستیرول    الطرقة تخفض نسبة الكولیستیرول باألوعیة الدمویة، ولذلك فإن ا  سبة الكولی ستھالك الصبار یخفض ن

دم               ستیرول بال سبة الكولی اقیر تخفض من ن اك عق یس ھن اقیر، ول اول عق ة دون تن بالدم بسرعة وبطریقة طبیعی

  . أحسن من الصبار وال أسرع وال أكبر

صبا          ي ال ة، وال یمكن أن یعط سبة عالی ل  ویمشي استھالك الصبار مع نظام غذائي متكامل لیكون العالج بن ر ك

سرطان ال             د من ال ة، فالح دثات لألمراض المزمن ھذه الفوائد إال لما یتوقف الجسم عن تناول السموم وكل المح

ات     صبار ومنتوج ستھلك ال م ی سرطان، ث سببات ال اول م ن تن سم ع ف الج صبار إال إذا توق ق بال ن أن یحق یمك

صا  . أخرى مع الصبار لیكون النظام متكامال فیسھل العالج    ذلك فالن دون       ول ون ناقصة ب اس تك دم للن ي تق ئح الت

م       . تحدید النظام الغذائي المتكامل للعالج   ي عل دد إال من طرف دوي االختصاص ف وھذا النظام ال یمكن أن یح

ع    شعب ویجم ھ مت دیل ألن ب الب ي الط صاص ف اك اخت یس ھن م أن ل ن نعل ي، ونح ب الطبیع ة والط التغذی

ي تك  ا ف اط بھ ن أن یح رة ال یمك صاصات كثی داخت واد  . وین واح تھالك الم ع اس ع م صبار ال ینف تھالك ال واس

  . الغذائیة المصنعة واستھالك اللحوم الدسمة وتناول كل ما من شأنھ أن یحدث عدم التوازن في الجسم

اق         ع اإلرھ سم وم ة الج دون حرك ع، وب ا ال ینف وم ربم اول اللح ع تن ن م دم لك ي ال سكر ف ض ال صبار یخف فال

تبدال       لكن إذا استھ  . والتدخین لك في غیاب اللحوم ومع نباتات أخرى كالحلبة والقرنفل والخضر الخضراء واس

ع        سكري م اع ال ة اجتم القمح بالشعیر وتناول حبوب الكتان فربما ینفع وال یحتاج المصاب ألي شيء، وفي حال

ضغ     اع ال أوراق  ارتفاع الضغط یتغیر النظام الغذائي لیشمل مكونات غذائیة أخرى إضافیة تخفض من ارتف ط ك

سدر               ع ال ة م ب البحری د تضاف بعض الطحالی ھ، وق ع أوراق الزیتون البري والقرفة والثوم، وأزھار الصبار م

  . والزیادة في كمیة حبوب الكتان وتناول الخل الطبیعي كخل التفاح والعنب



تھالك الحلو          دم اس شمل ع ة ت حبتھ حمی اء لكن إذا ص ف   والصبار ینفع في إزالة الطفیلیات من األمع ات والتوق ی

ذور           اول ب شھد وتن العكبر وال ل ك ات النح اول منتوج ة وتن ھ الطری ة والفواك ضر الطازج تھالك الخ ن اس ع

ي              ر من األوراق ف ة أكث صبار نافع ذور ال ا تكون ج صبار، وربم سوس وعصیر أوراق ال ات وعرق ال القرعی

ات    ا      . القضاء على الطفیلی ات دون األعراض األخرى، ف ى الطفیلی امال،    وال ننظر إل ب أن یكون متك لعالج یج

  . ولذلك یجب مراعاة تجانس المنتوجات وتأثیرھا إیجابیا أو سلبیا على مرض دون اآلخر

م                   ق بعل ا یتعل ل م ار ك ین االعتب ذ بع ا دون أن یأخ ة لتطبیقھ ي محاول دأ ف م یب وربما یقرأ شخص ھذه النصائح ث

یس        التغذیة، فال تنفعھ ثم یحبط فیقول ھذا لیس عالجا ولیس ط       ثال ل تاتا م ن البروس شتكون م ذین ی ذلك فال با، ول

ان                 ة إذا ك ا الحجام ات أخرى منھ اك ممارس ا ھن تاتا، وإنم الصبار وحده الذي یمكن أن یحد من تضخم البروس

ذور            ت وب الھرمون مرتفعا ثم االنقطاع عن تناول اللحوم واستھالك الخضر المرة كالبصل األحمر والثوم واللف

  . لقاح والعكبر ثم الصبار وأزھار الصبار تفید أكثر من األوراق إذا وجدتالقرعیات وحبوب ال

واستعمال الصبار في الحد من السمنة یجب أن یكون في إطار نظام غذائي متكامل للحد من السمنة، وھو نظام       

وب،   ن الحب دة م وت المائ صناعیة، وزی سكریات ال وم وال م واللح ن الدس ة م ة خالی ة وحمی ى الحرك ز عل  یرتك

صبار خصوصا األوراق            ستھلك ال م ی شھر، ث دتین ب ة متباع وتناول الخل وحبوب الكتان وحصتین من الحجام

وم             ن اللح ام ع اع الت دون االنقط وزن ب ض ال ن أن یخف سباس، وال یمك وب الب ین وحب ع أوراق الت رة م بكث

س        سمنة، وی دة ال ي    والسكریات، ویفضل استبدال القمح بالشعیر، ألن الكلوتین یزید من ح ة ف ساسیة داخلی بب ح

سل         . الجسم اء والك د من االرتخ وشرب العسل قبل األكل بالنسبة ألصحاب السمنة ضروري لقطع الشھیة وللح

  .بسبب الجوع

اء بلحوم       واستعمال الصبار لتنظیم العادة الشھریة عند النساء یكون مصحوبا بعدم تناول اللحوم الدسمة واالكتف

ین خضراء أو      السمك والدجاج الطبیعي أو البر    ت أوراق الت رة، وإذا كان ین بكث ي، وتناول الكرفس وأوراق الت

  . طریة فھو أحسن

سمیھ،              ا ن الج كم ل للع ب متكام الج، أو ط ل للع ام متكام ا لیكون نظ ي مجملھ ولذلك فالنصائح یجب أن تؤخذ ف

ط،        الج فق ي الع سبة ف شخص    وإلى حد اآلن لیس ھناك طریقة عالجیة ناجحة تماما، وإنما ھناك ن ان ال ا ك  وكلم

الج                اتي ع ب النب ى الط الج، ویصعب عل یتناول مواد طبیعیة ویبتعد عن المواد الصناعیة كلما زادت نسبة الع

الج      . األمراض بدون حمیة وكذلك بالنسبة للطب الكیماوي  ي الع ة ف سبة عالی ذ ن فالحمیة ھي أصل العالج وتأخ

ات،  بالنسبة لألمراض المزمنة، ویالحظ جل الناس أن الع    الج ال یزال مستعصیا وثقیال ولو بالعقاقیر والكیماوی

ل     سم قب ن الج سموم ع بس ال ن بح اقیر، ولك ات والعق ة وال بالكیماوی ون بالجراح رض ال یك ال الم ألن استأص

ة       ت المراقب ى تح ضع المرض ي ت شفیات الت ادات والمست ستغرب للعی د ن الج، وق ة للع ة طریق ي أی شروع ف ال



ف أو الج الج المكث اء   والع ي إن اء ف صب الم ي ت ى، فھ ؤالء المرض ذائي لھ امج غ دیھا برن ون ل م ال یك ة ث راح

ذا العجز الحاصل اآلن     . مثقوب وتنتظر أن یمتلئ   ادات، وھ وقد نالحظ أن أسوأ أكل ھو أكل المستشفیات والعی

ى نھج                ادات عل شفیات وال العی در المست ن تق الج مستعصیا، ول ل الع ذي یجع و ال دان الصحي ھ ي المی ام ف نظ

ى     . غذائي سلیم للمرضى ألنھ أمر صعب لكنھ لیس مستحیال      ب أن تعط ث یج فاألمراض تختلف وتتعقد من حی

لكل مریض وجبتھ الصحیحة، ولذلك یجب أن یكون المطبخ أقوى من المركب الجراحي داخل المستشفى، ولو       

  .اتبعنا ھذا النھج لكان العالج یسیرا والرتاح األطباء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السكوم یمتاز على الخضر باحتوئھ على حمض الفولیك واألسبراجین

  السكوم للمرأة الحامل لتضمن كمیة حمض الفولیك لنمو الجنین 

 معطیات بیئیة 

اختالف في التسمیة لكن اسم السكوم متداول في بعض الكتب السكوم 
متداول بالنسبة قد ال یعرف عند كل الناس في البادیة ألنھ غیر 

وربنا یكون . لألغذیة وال یدخل ضمن األعشاب الطبیة ألنھ خضرة
القدیمة، وھو نبات معروف في البوادي المغربیة ویرعى علیھ 

ویعرف السكوم , الماعز في فصل الصیف ویكون غالبا مع السدر
   .وھناك تسمیات قدیمة مثل الھلیون بالبربریة بآزویي أو تازویي 

 ال یزرع وإنما یصنف مع النباتات الغابویة ویوجد ونبات السكوم
بكثرة في كل مناطق المملكة، ولم یكن استھالك السكوم معروفا إال 
مع حلول االسعمار الفرنسي لما بدأ الفرنسیون یبحثون عنھ 

والسكوم . ویطلبونھ من المزارعین، فبدأ الناس یجمعونھ ویبیعونھ كما كانوا یبیعون المنتوجات األخرى
نبات مر المذاق، وھو على نوعین األخضر واألبیض ویخرج حبوبا في فصل الصیف، حیث یرعى 

والسكوم عشبة دائمة من فصیلة الزنبقیات، لھ سوق مستقیمة . علیھا العنز ولما یكثر منھا یجھض
وتطول الساق إلى أكثر من متر . وأوراق رقیقة، مع أشواك على طول الساق التي تنطلق من جذر سمیك

 سنتم لما تكون طریة وفتیة، حیث تقطف من الجذر وھي 50بینما ال تتعدى , لما ال تقطف لإلستھالك
   .على شكل عصیة صغیرة تحمل رأسا صغیرا قبل اإلزھار

 في طور إخراج الساق قبل اإلزھار، ویجب أال تصل إلى طور النضج ألنھا  وال یستھلك السكوم إال
صفراء أو خضراء سامة، ویجب تنبیھ األطفال الذین ال یعرفون أنھا تصبح سامة، والسكوم یخرج حبوبا 
  .سامة بأن ال یستھلكوھا وكذلك الكبار

ورغم وجود السكوم بكثرة في المغرب، ورغم وجود نوع خاص في المغرب یفوق كل العینات  
عرف ال في الموجودة في البلدان األخرى، فإن استعمالھ ال یزال جد متحشم وال یكاد یعرف، بل ال ی

الغذاء وال في الدواء، وھو نبتة طبیة بامتیاز، والغریب أن السكوم یباع على الطرقات في البادیة لما یحل 
وقتھ، وھو أمر یسھل من الحصول علیھ، وقد بدأت زراعتھ لیصبح خضرة عادیة كباقي الخضر، بمعنى 

  . استعمال المبیداتأنھ سیفقد الخصائص الطبیة بفقدانھ لبعض المكونات، وكذلك احتمال

ینفرد السكوم باحتوائھ على مستوى مرتفع من حمض الفولیك، وھو المكون الذي یجعل من ھذا النبات 
من المعروف علمیا أن حمض الفولیك من . الدواء الغذائي الواقي من أمراض القلب والشرایین

ا في المفاعالت التي تستعمل الفایتمینات الواقیة للقلب والشرایین، ویلعب حمض الفولیك دورا أساسی
 وھي المفاعالت التي تأخذ كل التفرعات Methylationمجموعة المتایل أو ما یصطلح علیھ ب 

االستقالبیة داخل الجسم، وخیر مثال على ذلك أن بدون ھذه المفاعلة ال یمكن للحمض النووي أن یتماثل 
Transcription وكذلك تحول النوریبینفرین norepinephrine  إلى األدرنالین Adrenalin وتحول ،

وتحفز الفوالت تحول حمض المتیونین إلى الھوموسیستاین، والذي . السیراطونین إلى المیالطونین
 12 وب6وتلعب الفوالت مع فایتامینات أخرى منھا ب.  بدوره إلى السیستاین ثم إلى المیتیونین یتحول

كلما كان مستوى الفوالت في الدم ناقصا كلما توقف دورا في تحول الھوموسیسالین إلى السیستاین، و
تحول الھیموسیستاین إلى السیستاین وبذلك یقع الخلل في الجھاز الدموي ألن تراكم الھیموسیستاین 

  . Atherosclerosisیتسبب في ظھور التكونات التي تضیق األوعیة الدمویة أو ما یعرف ب 



  لسكوم مدر للبولا

 فإننا نتكلم عن الكلیة وعن ارتفاع الضغط الدموي، والمعروف أن العنصر لما نتكلم عن در البول 
الكیماوي الذي یسھل خروج البول ھو البوتسیوم، وھذا العنصر إن یكن طبیعیا یعني عبر التغذیة فھو 

 مغ في 288أحسن ألنھ ال یضر الكلیة، أما أقراص البوتسیوم فھي تضر بالكلیة، والسكوم یحتوي على 
ویلتقي .  مغ من مادة الصودیوم19.8    مل من السكوم وال یحتوي إال على100واحد أو في الكوب ال

عنصر البوتسیوم مع حمض األسبرجین الموجود كذلك فیي السكوم لیتم در البول یكثرة، ألن ھذا 
الحمض لھ خاصیة التبول ویحتوي السكوم على كمیة ھائلة منھ، وھذا الحمض أي حمض األسبراجین 

وقد فسر بعض الباحثین أن ھذه الرائحة تسببھا مركبات . ي یعطي للبول رائحتھ المعروفةھو الذ
  . الكبریتات المنحذرة من استقالب الحمضیات األمینیة المكبرتة زمنھا األسبرجین

  Prebiotic تنشیط باكتیرا الجھاز الھضمي

ذایات والسموم التي قد تتجمع في  فإن الجسم یتخلص من كل اإلgut bacteriaلما تنشط باكتیرا األمعاء 
 ، والسكوم ینشط ھذه الباكتیریا، ألنھ prebioticالقولون على الخصوص، ویعرف ھذا الحادث بمفعول 
، ویعمل كثیر من الباحثین على كل الطرق inulinیحتوي على ألیاف غیر قابلة للھضم من نوع اإلنولین 

    .التي تساعد على ھذه الخاصیة

  Birth defects  ون التشوھات الخلقیةلسكوم یحول دا

یتسبب العوز في حمض الفولیك أثناء الحمل في التشوھات الخلقیة على صعید المخ، وتحتاج المرأة إلى 
حمض الفولیك أثناء الحمل لینمو الجنین بشكل عادي، ولذلك یجب تناول كأس من السكوم یومیا لتحصل 

ن حمض الفولیك الذي یسھل انقسام الخالیا ونمو الجنین،  میكروغرام م263المرأة الحامل على حوالي 
  .وبدون حمض الفولیك ال یتكون الجھاز العصبي عند الجنین بشكل جید

، لكن hyperplasiaكما أن السكوم یحتوي على ھرمون السیتوستیرول الذي یحد من تضخم البروستاتا 
وربما . دخلوا طور سرطان البروستاتایخشى استعمالھ بالنسبة لألشخاص الذین تعدوا طور التضخم و

  .یساعد على فك اإلنحباسات التي قد تقع على مستوى المتانة

  

  

  

  

  

  

  

  



  الكیماویة الھامة الخیار من الخضر العالجیة لما یحتوي علیھ من العناصر

 

الخیار أو القتاء من أقدم الخضر تاریخیا، وقد جاء ذكره في القرآن 
ده في مصر، والتي ال تعني مصر الكریم، مما یبین قدمھ ووجو

الحالیة، وإنما كل األمصار أي البوادي، وعلى عھد سیدنا موسى 
علیھ السالم كان القتاء موجودا بكترة، وكان یستھلك بكثرة كذلك، 
ألن سؤال بني اسرائیل لسیدنا موسى كان یعني الخضر المعروفة 

وجاء . ةوالخضر المألوفة والخضر المتداولة والخضر األكثر أھمی
َوِإْذ ُقْلُتْم َیا ُموَسى َلن نَّْصِبَر : قولھ سبحانھ وتعالى في سورة البقرة

َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُیْخِرْج َلَنا ِممَّا ُتنِبُت اَألْرُض ِمن َبْقِلَھا َوِقثَّآِئَھا َوُفوِمَھا َوَعَدِسَھا َوَبَصِلَھا َقاَل 
لَِّذي ُھَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُھَو َخْیٌر اْھِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَأْلُتْم َوُضِرَبْت َعَلْیِھُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َأَتْسَتْبِدُلوَن ا

یَن ِبَغْیِر اْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصوْا َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّھ َذِلَك ِبَأنَُّھْم َكاُنوْا َیْكُفُروَن ِبآَیاِت اللَِّھ َوَیْقُتُلوَن النَِّبیِّ
 ) .61 (وََّكاُنوْا َیْعَتُدوَن

وھي البقول والقتاء والفوم , ونالحظ أن الالئحة التي جاءت في اآلیة الكریمة تمثل أسمى أنواع الخضر
ات ومنھا لكونھا تحتوي على الفالفونویدات والكلوروفایل واأللیاف واألمالح والفایتمین والعدس والبصل، 

حمض الفولك، وعلى بعض المكونات الطبیة األخرى، التي تختلف من نوع آلخر، لكن ھذه الخضر 
تشترك كلھا في الفالفونویدات، ومنھا بعض البولیفینوالت الھامة مثل األلیسین في الفوم إن كان المعنى 

  .یھم الثوم، لكن ھناك بعض التفاسیر التي ترجح القمح على الثوم

لخیار على نسبة عالیة من الماء ولذلك فھو خضرة الصیف بامتیاز، ونظرا للنسبة العالیة من ویحتوي ا
الماء فھو یعمل على إعناء النظام الغذائي بالماء واأللیاف الخشبیة، وتناول عصیر الخیار طریقة ذكیة 

نھ األشخاص الذین لرفع كمیة الماء واأللیاف الخشبیةن وكال المكونین یحول دون اإلمساك الذي یعاني م
یتناولون الوجبات السریعة الفقیرة إلى الماء واأللیاف الخشبیة، كما یحتوي على حمض األسكوربك أو 

الجلد، ومن المعلوم  فایتمین س وحمض الكفایك وھذه المكونات الصالحة للجلد وتحد من اجتفاف وأرق 
ات التي قد تظھر على الجلد، وكذلك أن حمض األسكوربیك مع حمض الكفایك یقومان بامتصاص اإلنتفاخ

على أسفل العین، والتقرحات التي تنتج عن اإلصابة بأشعة الشمس، والقتاء غني باأللیاف الخشبیة وھو ما 
ویساعد الخیار كذلك على تخفیف آالم المفاصیل والعظام . یساعد على الحد من اإلمساك الحاد

وریة لألنسجة القابضة للعضالت، و والمعادن ومنھا والغضاریف ألنھ یحتوي على مادة السیلیكا الضر
الضغط الدموي، وھناك مقولة حول القتاء الذي  السیلیكا والبوتسیوم والماكنیزیوم وھي عناصر تسوي 
، وطبعا فھذه المقولة ھي cool as a cucumberیذل على برودة األعصاب من حیث یقال بارد كالقتاء 

الدم، وربما بسرعة ألن تناول كوبین من عصیر القتاء یحفظ من ارتفاع حقیقة ألن الخیار یخفظ من ضغط 
  . الضعط المفرط

أو   DASHوھناك أبحاث كثیرة حول الطرق الغذئیة لخفض ارتفاع الضغط وھي أبحاث یطلق علیھا اسم 
Dietary Approaches to stop Hypertension  وترتكز ھذه األبحاث على نظام عذائي غني بالبوتسیوم 

وقد انخفظ . واأللیاف الخشبیة والماكنیزیوم، مع عدم تناول اللحوم ومنتوجات الحلیب والبیض والدجاج
  .بثالت درجات  systolic  بخمس درجات ونصف والضغط السفليdiastolicارتفاع الضغط العلوي 

ات وأحلى منھ أعلى من الخیار فیما یخص المكون الفقوس كذلك وھو  والخیار نوع من القتاء وقد یعني 
مذاقا، ویستھلك الفقوس كذلك بالقشور ألن قشوره فتیة ورطبة وھو ما یجعلھ یتفوق على الخیار من حیث 



والفقوس موسمي وال یظھر إال في فصل الصیف ألنھ ینعش الجسم ویقیھ من حرارة . الجودة الغطائیة
  . الشمس، وھو ما یستحسن أن یؤكل في فصل الصیف

و الفقوس كلھا صالحة لنفس االستعمال وھي وقایة البشرة وخفض الضغط وتلیین الخیار أو القتاء أ
والقتاء یستھلك نیئا أو طازجا وھو ما یزید في أھمیتھ الغذائیة، ألن الطھي أو الطبخ یخفض من . القولون

  .بعض العناصر الغذائیة كالفایتمینات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ستھالك، لكن الناس الوكل شيء فیھا صالح ل یعلمھا الكثیرالیقطین خضرة صیفیة تمتاز بخصائص ال 
  .دأبوا على استھالك الثمار دون األوراق

  
  
 

لقد تكلمنا عن موسمیة الخضر والفواكھ، وتكلمنا عن أھمیة استھالك 
وبینا كذلك أن خروج أي . الخضر والفواكھ داخل موسمھا الطبیعي

عتبر من الكوارث مادة طبیعیة عن مكانھا أو زمانھا أوحجمھا ی
الطبیعیة، ولیس من التقدم العلمي، وقد بدأت بعض المالحظات تبین 

واستھالك المنتوجات في موسمھا یعني االستفادة . أھمیة ھذا الموضوع
من المكونات الكیماویة الطبیة التي خلقھا اهللا سبحانھ وتعالى في ھذه 

ة وطبیعیة، وال المنتوجات، ویعني كذلك التنوع في التغذیة بطریقة سھل
تحتاج إلى مستوى علمي عالي، وإال كانت التغذیة منحصرة في بعض 

. المنتوجات التي یسھل بیعھا وترویجھا والكسب منھا مثل البطاطس
ونحن اآلن في فصل الصیف وھو فصل الحرارة، ویكون الجسم أثناء ھذا الفصل في حاجة إلى الماء 

یاف الخشبیة، وھي المكونات التي توجد في النبات وال توجد في واألمالح المعدنیة والفایتمینات واألل
 .الحیوانات

   
ینتھي استھالك البطاطس مع حلول فصل الصیف، والقانون الكوني الذي وضعھ صاحب الكون ال یقبل 
التدخل لتغییر الحوادث، وإال كان ھناك فساد ینعكس على صحة اإلنسان، ألن األمر یتعلق ببقاء اإلنسان 

األرض، وخضرة فصل الصیف ھي الیقطین، ألنھ یحمل المكونات الطبیة التي یحتاجھا الجسم في على 
ھذا الفصل، وقد جعل اهللا الیقطین لھذا الفصل ألنھ وضع فیھ كل ما یلزم الجسم في حالة الجفاف وارتفاع 

ن المائي داخل والیقطین لھ خاصیة تبرید الجسم، ویحتوي على بوتسیوم بكثرة لیجعل التواز. الحرارة
، وھو ما یحول دون االجتفاف، ویحتوي على مركبات مضادة لألكسدة water balanceالجسم مضبوطا 

أو التأكسد داخل الجسم، للوقایة من التسممات، ولمقاومة الحرارة، ومن ھذه المركبات بعض 
اف خشبیة ھائلة، من  التي تزید في مناعة الجسم، ویحتوي الیقطین على ألیflavonoidsالبولیفینوالت 

حیث ال یمكن للفضالت والنفایات أن تبقى في القولون لمدة طویلة، فتسبب بعض التسممات الداخلیة من 
  .Free radicalsجراء أثر الجذور الحرة 

   
، ومخفض للكولیستیرول، antihyperlipidemic ومن خصائص الیقطین أنھ مخفض للدھون في الدم 

ویستعمل الیقطین , ن بارتفاع الضغط والسكري والسمنة والكولیستیرولوبھذا یكون خضرة المصابی
كطارد للحشرات مثل البعوض، وقد استعملھ الطب الصیني كمضاد للتسمم بلسعات الثعابین والحشرات، 

ویضمد الرأس في حالة الصداع . ویكفي حك قطعة من الیقطین على لسعات البعوض لتھدأ من التو
ف األلم، وكذلك الحروق الجلدیة من أثر الشمس أو النار كذلك، فالیقطین یبرد ألم بأوراق الیقطین لتخفی

  .الحروق الشمسیة لما تكون على الوجھ والكتفین
   

ال یزال الیقطین ال یحضى باألھمیة التي یستحق، وھي خسارة كبرى على المستوى الصحي، ونالحظ 
عنھا أحد، وھو أمر طبیعي ألنھا تنتج بطاطس أن أوروبا جعلت من البطاطس الخضرة التي ال یستغني 

فقط، واستطاعت أن ترغم المستھلك بطریقتھا وبحجتھا العلمیة، حتى أصبحنا نترك األھم ونتناول 
األدنى، وكل الخضر التي توجد في المغرب تحول دون حلول أمراض، وھي أحسن ما خلق اهللا تعالى 

أما الموضة، ھذا المرض . شھار والدعایات الفارغةعلى وجھ األرض، لكننا لم نقدر على مواجھة اإل
فالسكوم والطماطم والبطاطا الحلوة . الخطیر الذي دمر حیاتنا ومنتوجاتنا، فھي التي قلبت الوضع

والخرشوف والیقطین والقرعیات الموسمیة والبقول ال یمكن أن تقارن مع الخضر اإلشھاریة، لكن 
  . در على استعمال ھذه الخضرالوجبات السریعة والسندویشات ال تتق



   
ربما ننتظر حتى نسمع اآلخرون یتكلمون عن الیقطین على الفضائیات التلفزیونیة لنستھلكھ، وربما نسمع 

وأصبح كل ما یأتي من الغرب كأنما ینزل . أكثر لنصائح الغیر نظرا للعقدة التي أصابت العالم العربي
الغذائي موضة كذلك، فكل من ھب ودب یعطي نصائح، وقد أصبحت النصائح في المیدان . من السماء

  . وھو ال یعلم شیئا عن علم التغذیة
 
 

یعتبر السفرجل كخضرة وفاكھة في نفس الوقت، واستھالكھ طازجا یجعلھ نافعا أكثر من طبخھ، وفاكھة 
 ومذاقھ وبما أن القشرة الخارجیة متجعدة ومتحفرة. السفرجل تنفرد بخصائصھا العالجیة للجھاز الھضمي

 .حامض فاستھالكھ ال یعجب كثیر من الناس ولذلك تضیع فوائد غذائیة كبیرة

ألن السفرجل ثمار شجرة من حجم التفاح واإلجاص فھو یعتبر فاكھة ولیس خضرة، لكن الناس اعتادوا 
على السفرجل كخضرة، وتشبھ ثمار السفرجل اإلجاص لكنھا متجعدة وعلى سطحھا حفر، ولھا قشرة 

ال یستقیم تقشیرھا، وعلیھا صوف ناعم سرعان ما یزول لوحده عند جنیھا، وال تنضج فاكھة متجعدة 
السفرجل إال لما تجنى وتبقى لمدة تحت حرارة بیئیة، ویجب اختیار الثمار التي تكون بلون أصفر، حیث 

ي السوق، تكون بلغت طور النضج، ویكون مذاقھا أحسن من مذاق الثمار الخضراء التي غالبا ما توجد ف
  .ألن المنتجین یتسابقون على السوق ویفضلون جنیھا لما تكون خضراء ألنھا تبقى لمدة طویلة دون فساد

 والبكتین وبعض   ، والحمضیات العضویةP وكمیة كبیرة من الفایتمن Cیحتوي السفرجل على الفایتمن 
نیزیوم والحدید، وطبعا سكریات المركبات المتخمرة والكلسیوم والبوتسیوم والفوسفور والمنغنیز والمغ

ومواد دابغة مضادة لألكسدة، ویمتاز السفرجل بمحتواه من البیكتین، الذي یجعلھ ال یترك السكریات تؤثر 
 سكریات، یلعب دورا في ضبط تركیز السكر بالدم،  على المصابین بالسكري، فھو وإن كان یحتوي على
 والمواد Cة عالیة من البوتسیوم، ونعلم أن الفایتمین ویخفض من ارتفاع الضغط، لكونھ یحتوي على نسب

الدابغة تحول دون التأكسدات الداخلیة، أو قد تمتص الجذور الحرة على مستوى القولون، وتساعد 
  . الحمضیات العضویة على حفظ الجھاز الھضمي العلوي على الخصوص من التقرحات

 والبكتین والمواد الدابغة، فھو یدخل ضمن Cن وبما أن السفرجل یحتوي على مستوى جید من الفایتمی
، ویعطى detoxificationالمواد الغذائیة المزیلة للسموم من الجسم، ویستعمل كشراب لغسل الجسم 

للمصابین بالسرطان أثناء العالج ویجب أن یكون استھالكھ بكثرة، وربما یضاف إلى بعض المواد 
 الشخص المصاب، من الخصائص الواقیة لكل المنتجات النباتیة األخرى البحریة والبریة لیستفید

الطبیعیة، وال نرید أن تستعمل ھذه المعلومات كعالج، وإنما كغذاء لیكون االستعمال سھال، وألال یكون 
ھناك غلو لدى بعض الناس، فالتغذیة السلیمة عالج لكنھا ترتكز على أسس علمیة معقدة ال یفھمھا إال 

  .قة بالطب فھي تستقل عنھ وتتجاوزهخبراؤھا، ولو أن لھا عال

ویستھلك عصیر السفرجل كمادة غذائیة عالجیة في الحاالت المتعلقة بالجھاز الھضمي، من الفم إلى 
. القناة اإلتناعشریة، وكذلك األمعاء ألن البیكتن یساعد على التخلص من الفضالت ویضبط الكولیستیرول

حات على مستوى الجھاز الھضمي العلوي تزول بتناول وكل اإلضطرابات الھضمیة الناتجة عن التقر
عصیر السفرجل بانتظام طول النھار، من حیث قد تصل الكمیة إلى لتر ونصف في الیوم، وقد یستعمل 

  وقد. سكر طبیعي أو عسل مع العصیر بالنسبة للذین ال یقدرون على الحموضة أو مذاق السفرجل
مصابین بالسكري، لكن أصحاب القصور الكلوي ال یمكنھم تضاف القرفة على شكل مسحوق بالنسبة لل

  . تناول القرفة



بالنسبة لألشخاص الذین یشتكون من الحموضة في المعدة، فالسفرجل یمكن أن یضبط ھذه الحموضة  
 في أغلب األحیان، Aإلى المستوى العادي، ویظھر نقص في الحموضة المعدیة عند الفاصل الدموي 

 حموضة المعدة، من حیث تتمكن ھذه األخیرة من إفراز حمض الھایدروكلوریك وتناول السفرجل یقوي
بنسبة كافیة، وتزول رائحة الفم التي قد تنتج عن تخمر معدي أو عسر في الھضم، وكل اإلفرازات 

 والسفرجل ال یؤخذ كعالج أو كدواء وإنما كغذاء فقط لیساعد الذین  .المخاطیة تنشط مع تناول السفرجل
من اضطرابات ھضمیة، وبھذه الخاصیة فھو ینشط الجسم كلھ، ألن الجھاز الھضمي ھو الذي یشتكون 

. یعطي كل المغذیات وإذا كان في حالة فزیائیة جیدة فھو یجعل الجسم یقوى ویكون على أحسن ما یرام
 وشراب السفرجل یعطى للممارسین للریاضة ألنھ یعطي قوة للعضالت وینشط الدورة الدمویة، لكونھ
یحتوي على سكریات وعلى األمالح والفایتمینات، ویستحسن شربھ بعد ممارسة الریاضة ألنھ یمكن 

  .الجسم من استعادة الماء واألمالح الضائعة

یعتبر السفرجل بمكوناتھ العجیبة التي تحتوي على الكروتین واأللیاف الخشبیة مثل البیكتین والفایتمن  
Cتخمرة، وھذه المكونات تجعل السفرجل یتمیز بھذه الخصائص ، والحمضیات العضویة والمواد الم

الغذائیة التي تدخلھ في الئحة المواد الحمیویة، وھذا النوع من األغذیة ھو الذي یعطي للسفرجل قوة في 
فكل المرضى یمكنھم تناول السفرجل، . مساعدة المرضى من جھة، ومساعدة األصحاء من جھة أخرى

  .جات أخرى طبیعیة لتسریعھا وجعلھا شافیة أكثرویمكن كذلك تناولھ مع عال

ولو أن الناس یتخذونھ خضرة فھو فاكھة، ویجب أن یستھلك طازجا على شكل عصیر، أو یمكن طحنھ 
مع ماء معدني أو ماء معقم، ثم یشرب ویعطى للمصابین بالتھابات على مستوى الجھاز الھضمي، وال 

یمكن تناولھ في جمیع الحاالت، بما في ذلك قرحة یخشى أي عرض جانبي من استھالك السفرجل، 
  .المعدة والسكري

  )النحل (    وما درأ لكم في األرض مختلفا ألوانھ إن في ذلك آلیة لقوم یذكرون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لھ قوة عالجیة وقیمة غذائیة ال یعلمھا إال ) اللفت المحفورة(الجزر األبیض أو الجذر األبیض 
 ).Le panais وبالفرنسیة parsnip  باألنجلیزیة(. المختصون

الجزر األبیض أو الجذر األبیض، ونسمیھ في المغرب باللفت المحفورة، 
وقلیل من یعلم اسمھ بالعربیة أو الفرنسیة، وھذا تصحیح بسیط لألخطاء 

ویغیب الجذر األبیض عن النصائح الغذائیة . الشائعة في الوصفات الغذائیة
وھذه نصائح بسیطة لكل . علم التغذیة لیس في متناول أي أحدالمتداولة ألن 

 .متصفحي الموقع، لیبقى ممیزا بالدقة والعلم والتخصص

 Le panais est souvent confondu avec le navet à collet rouge 
ou navet lanterne et le salsifis qui est sauvage, ou encore 
avec la rutabaga. 

 من (White roots) أو اللفت المرة، وربما تسمى كذلك الجذر األبیض(parsnips) الجزر األبیض
وھذه الخضرة العجیبة ال تزال غائبة عن الموائد وال تزال مزایاھا . الخضر القویة في الطب الغذائي

مجھولة، بعدما قضت علیھا الخضر الصناعیة التي یسھل طبخھا واستھالكھا كالبطاطس والطماطم، 
والجزر األبیض غیر . ل والبادنجان، وتعمیم البصل والطماطم في المطبخ أصبح ھو الشائعوالفلف

معروف ولھ تسمیات محلیة عدیدة تختلف من بلد آلخر، ولو أن تسمیتھ بالجزر األبیض ال تدل على 
شيء، بل الجذر األبیض ھو اإلسم الحقیقي الذي یبین طبیعة ھذه الخضرة الھائلة من حیث المكونات 

لكن الموضة قضت . الطبیة، ولو عرف الناس أھمیة ھذه الخضرة لكانت تستھلك كدواء ولیس كغذاء
فرغم العادات الغذائیة التي ورثھا الناس . على كل شيء جمیل في ھذا العالم الذي تقتلھ عقدتھ وأنانیتھ

بیئة أكثر من أي باحث عن أجداد یعرفون الطبیعة، كما یعرفون أصابع أیدیھم، ویعلمون خبایا الطبیعة وال
ولو تمكنا من تدوین ما كان یأكل أجدادنا، لكنا رائدین في علم . ال یزال ال یفرق بین البطاطا والبطاطس

وربما یكون ھذا الكتاب أول من یراعي ھذا العلم، الذي یتعلمھ الناس في الطبیعة من األب . التغذیة
 . واألم، قبل أن یتعلموه في الجامعات

یض من الخضر الطبیة ألنھ یحتوي على مستوى عالي من األلیاف الخشبیة، ویمكن أن یزود الجذر األب
ویحتوي كذلك الجذر األبیض على تركیز . الجسم بقدر من األلیاف أكبر من القدر الذي تعطیھ النشویات

 الالتي كبیر من حمض الفولیك وبھذا مادة غذائیة ضروریة وربما تكون إجباریة للمرأة الحامل والنساء
ویدخل الجذر األبیض الئحة الخضر والمواد البوتاسیة التي تخفض الضغط وتساعد . یستعدن للحمل

المصابین بالسكري ، ویحتوي الجذر األبیض على تركیز مرتفع من البوتسیوم والمغنیزیوم والفیتامینات 
C و E ووالنیاسین والفیتامین ، مع تركیز كذلك جید من الكلسیوم والحدید والتیامین والریبوفالفینB .

ولنبین أھمیة المكونات التي یحتوي علیھا . وطبعا ككل الخضر فالجذر األبیض ال یحتوي على دھنیات
 میكروغرام من حمض الفالیك 93 غرام من األلیاف الخشبیة و6.5الجذر األبیض فجذر واحد قد یعطي 

ونالحظ أن . )غرام100ن البوتسیوم في  مغ م600 ( مغ من البوتسیوم أو64.5 مغ من الكلسیوم و60و
الجذر األبیض یحتوي على أكبر نسبة من حمض الفولیك بالمقارنة مع الخضر األخرى، وھو یأتي في 

وحمض الفولیك ھو الفیتامین الذي یعتبر ضروریا بالنسبة للحامل، . الدرجة األولى من حیت ھذا المكون
  .لثالثة أشھر األولىفھو یعمل على تكون المخ عند الجنین أثناء ا

ولو أن المعلومات بشأن الجذر األبیض كثیرة، وال یمكن أن نتطرق إلیھا في ھذه الورقة التي تفید 
األھمیة الغذائیة فقط، فقد ارتأینا أن نذكر بعض المعلومات التي تھم الطب الغذائي، والتي ال یمكن أن 

لمعلومات أن الجذر األبیض من الخضر یعرفھا إال المتخصصون في المیدان الغذائي، ومن ھذه ا
الخریفیة ویبقى إلى فصل الشتاء، ویصنف مع الكرفس والجزر والبسباس، وھي كلھا خضر شتویة، 
ویمكن للجذر األبیض أن یبقى تحت األرض لمدة طویلة، تصل إلى السنة تقریبا، بمعنى أنھ یمكن أن 

 ھناك بعض التفاصیل وھي التي نرید أن یوجد على طول السنة في الدول ذات الطقس البارد، لكن



نبینھا، فالجذر األبیض یستھلك في الخریف والشتاء، ألنھ كجمیع ما خلق اهللا موسمي، ویكون تركیز 
المكونات الغذائیة مرتفعا، وال یطرأ علیھا أي تغییر كیماوي من شأنھ أن ینقص من تركیزھا كأن تتحول 

ي لمدة طویلة تحت األرض، أو إذا كان إنتاجھ خارج الفصلین لكن إذا بق. المكونات إلى مكونات أخرى
المذكورین، فإن النشا یتحول إلى كلوكوز ویصبح بمذاق حلو، وربما تتحلل الفیتامینات وینخفض 
تركیزھا، وظھور الكلوكوز في الجذر األبیض قد یضر بالمصابین بالسكري، ولذلك یجب أن یستھلك في 

كن، وتحلل النشویات یعني انخفاض األلیاف الخشبیة، وقد تنخفض كذلك موسمھ، وأن یكون طریا ما أم
  . خاصیة خفض الضغط والكولیستیرول، كما تنخفض قوتھ الكابحة للجذور الحرة على مستوى القولون

ولعل أھم شيء یمكن أن نذكره في ھذا الصدد، ھو إھمال ھذه الخضرة الواقیة والحافظة للجسم من كثیر 
زمنة، وعدم استھالكھ بالكمیة المعقولة، وجل الناس یقدمون على استھالك الخضر من األمراض الم

المعھودة وھي البطاطس والطماطم والفلفل والبادنجان، وھي خضر تقل أھمیتھ بالمقارنھ مع الجذر 
األبیض والكرفس والخرشوف، واستھالك الجذر األبیض في المغرب یكاد یكون على شكل مادة لرفع 

س ونكھتھ فقط، وھو خطأ كبیر، فعلى األقل یجب أن یكون الجذر األبیض ھو الغالب على مذاق الكسك
أما بالنسبة للمصابین بأمراض كالسكري وارتفاع الضغط والسرطان والسمنة والشحوم في الدم . الخضر

وأمراض القلب والشرایین، فیجب أن یستھلكوه كمادة أساسیة تدخل في العالج، وبالنسبة لألشخاص 
  .لذین لدیھم قصور كلوي ویقومون بعملیة تصفیة الدم، فطبعا كل المواد الغنیة بالبوتسیوم ال ینصح بھاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



القرع خضرة مجھولة وأھمیتھا ضائعة، وینصح بھا فقط لمن یرید تخفیض السعرات الحراریة، والقرع 
ت والفیتوستروجینات والمكونات الواقیة ولیست ذو أھمیة تفوق كل الخضر من حیث الفالفونویدا

   .لكن لما نعلم أنھا تقي من البرودة الجنسیة تصبح الخضرة األكثر أھمیة. الصحیة

ھناك أنواع كثیرة من القرعیات لكن نتكلم عن القرعة 
الطریة الصغیرة الحجم، أوالقرعة التي تنضج وتأخذ حجما 

الخضراء المستدیرة والقرعة . كبیرا ویكون بداخلھا بذور
الشكل التي تظھر في فصل الربیع ھي التي سنتكلم عنھا، 
ورغم أن الكتابات العلمیة تقول أن لیس ھناك فرق كبیر فیما 
یخص المكونات بین األنواع الكثیرة، لكننا نخالف ھذه 
المقوالت لما یتعلق األمر بالقرعة الخضراء الطویلة الشكل 

 قرعة سقویة بینما تكون والتي تزرع في أي موسم، وھي
 . القرعة الخضراء التي نتكلم عنھا موسمیة وبوریة

والقرعة من الخضر الباردة التي ال تحتوي على لكتینات، وھي من الخضر القدیمة جدا، ولیس لھا تاریخ 
 إذ عرفھا اإلنسان منذ وجوده، والقرعة من الخضر التي تمتاز بمكونات ھائلة، رغم أن الناس ال یقبلون

علیھا بزعم أنھا لیست غنیة بالمكونات الغذائیة، وھو زعم ال ندري كیف ترسخ لدى الناس، ویدخل 
ضمن النصائح الخاطئة التي نحن بصدد تصحیحھا، والقرعة تحتوي على مكونات صحیة أكثر من 

لحراري المكونات الغذائیة، وقد جاءت النصیحة الخاطئة بأن القرعة لیست غنیة من كون اعتماد السعر ا
والبروتینات كمؤشر، لكن علم التغذیة الحدیث یعتمد على المكونات الواقیة للجسم أكثر ما یعتمد على 
السعر الحراري أو البروتینات، ومن المكونات التي تجعل من القرعة خضرة المصابین باألمراض 

ة وسكر اإلنولین وحمض المزمنة، كونھا تحتوي على الفیتوستروجینات والفالفونویدات واأللیاف الخشبی
لكن عصر البطاطس جعل ھذه الخضر تنسى لتظھر األمراض المتعلقة بعدم التوازن . الترایبتوفین

، وھي 3الغذائي، ویدخل في عدم التوازن الغذائي النقص في المضادات لألكسدة والفوالت واألومیكا 
   . المكونات التي تخلو منھا الخضر األكثر استعماال مثل البطاطس

، وتمتاز باأللیاف الخشبیة C والفایتمن Aتحتوي القرعة الخضراء الطریة على كمیة ھائلة من الفایتمین 
 والنحاس وحمض الترایبتوفین، وتحتوي على كمیة B1 وفایتمین 3والمنغنیز والفوالت وحمض األومیكا 

 یخص المكونات المضادة ، وال تزال األبحاث ناقصة فیماB3 B5 B6ال بأس بھا من الفایتمینات الثالث 
لألكسدة والھرمونیة، وھذا النوع من القرعیات الذي یزرع في أول فصل الخریف مع المزروعات 
البوریة وھي القمح والشعیر والفول والبصل، وال یخرج ثماره إال في أواخر فصل الشتاء وبدایة فصل 

حبوب داخلیة، وتكون طریة وحلوة الربیع، من حیث تجنى القرعة وھي صغیرة الحجم قبل أن تظھر بھا 
وبمذاق عجیب، وقد تأخذ حجما كبیرا إذا تركت حتى تنضج، من حیث ال تجنى حتى تكبر وتعطي بذور 
داخلیة، وتترك بعض الثمار لتنضج لجمع البذور، ویتغیر لونھا وتصبح القشرة صلدة جدا، من حیث 

  .یة فصل الخریفتستھلك مع الكسكس في فصل الصیف، ویمكن أن تخزن حتى نھا

تحتوي القرعة على الفایتوستروجینات مثل اللیكنان، وھي مكونات تقي الجسم من السرطان نظرا 
لخاصیة المضادات لألكسدة في كبح انقسام الخالیا السرطانیة والتطفر، وتأتي القرعة في مقدمة الخضر 

وھو سكر اإلنولین الذي التي یجب أن تعطى للمصابین بالسرطان، وتحتوي القرعة على سكر مركب 
یحتوي على الفروكتوز وھو سكر بسیط ال یحتاج األنسولین، وبھذا فالقرعة ال تضر المصابین بالسكري 
بل تساعدھم على ضبط السكر بالدم خصوصا الذین یستعملون األنسولین، ویدخل سكر اإلنولین في 

الصدیقة بالطاقة، فتحولھ إلى حمضیات تنشیط حادث البروبیوتیك على مستوى القولون لیزود الباكتیرسا 
قصیرة السلسلة عبر التخمر الداخلي، ولذلك سمیت ھذه األلیاف باأللیاف المتخمرة، وھو الحادث الذي 

  .یخفض الكولیستیرول



 benign prostaticوتساعد القرعة على الحد من تضخم البروستاتا عند الرجال أو ما یسمى ب 
hypertrophy, or BPH حتوائھا على الفایتوستروجینات الطبیعیة، ویساعد استھالك القرعة على ربما ال

الحد من تضخم البروستاتا إذا كان مصاحبا لشروط غذائیة وحمویة أخرى، ألن تضخم البروستاتا لیس 
باألمر السھل وربما یظن الناس أن ھذه وصفة عالجیة، فالقرعة تدخل ضمن المكونات الغذائیة التي تحد 

أما بذور القرعة فتساعد بشكل ملموس على الحد من تضخم البروستاتا أكثر من . تضخم فقطمن ھذا ال
 وعلى الزنك والكاروتینوید، وھي مواد تقي من 3القرعة، وتحتوي بذور القرعة على حمض األومیكا 

  .تضخم البروستاتا، وربما نخصص ورقة لھذا الموضوع لنعطي تفاصیل أكثر

فسي وتقي من اإلصابة بسرطان الرئة، ویعزى ھذا األمر إلى كون القرعة تنشط القرعة الجھاز التن
تحتوي على مكون البیتا كریبتوزانتین، وھي مادة ملونة برتقالیة توجد بكمیة كبیرة في كثیر من النباتات 

 بنسبة عالیة، ویقي ھذا المكون الرئة خصوصا بالنسبة Aومنھا القرعة، وتحتوي القرعة على فایتمین 
شخاص المدخنین ألنھم معرضین أكثر لھذا النوع من السرطان، ولیست القرعة فحسب وإنما كل لأل

بنسبة عالیة تقي المدخنین من اإلصابة   Aالنباتات التي تحتوي على الفالفونویدات وعلى الفایتمین 
  .بسرطان الرئة

    یرینوبینت بعض األبحاث أن السجارة تحتوي على مكون سرطاني ھو مركب البینزوبا
Benzo(a)Pyrene  وبما أن ھذا المركب یتسبب في خفض الفایتمینA في الجسم، فھو یجعل الرئة 

معرضة أكثر للسرطان ولكل االلتھابات األخرى، ولذلك جاءت خاصیة القرعة كخضرة غنیة جدا 
  .لتحفظ الرئة من كل التقرحات، ومن السرطان خصوصا عند المدخنین Aبالفایتمن 

 والبوتسیوم واأللیاف الخشبیة، وھي المكونات التي تحد من ارتفاع Cعة على الفایتمین وتحتوي القر
 لتكون حافظة من تصلب الشرایین، وتعمل 3الضغط، وتضاف ھذه المكونات إلى حمض األومیكا 

األلیاف الخشبیة المتخمرة التي تحتوي علیھا القرعة على حفظ القولون من السرطان، نظرا لتنشیط 
  .لبروبیوتیك الذي یحفظ خالیا القولون من التسممحادث ا

وال تزال األبحاث حول القرع األخضر الموسمي ناقصة لعدم وجود ھذا النوع في البلدان التي تھتم 
بالبحث العلمي، نظرا لعدم مقاومتھ للبرودة، فالقرع الذي نتكلم عنھ ال یوجد إال في البلدان المعتدلة، مثل 

 المتوسط، ولھذا النوع من القرع خاصیة الحد من البرودة الجنسیة، وقد تعزى دول حوض البحر األبیض
 والفایتوستروجینات مع حمض الترابتوفین الذي یعطي 3ھذه الخاصیة إلى وجود حمض األومیكا 

  .ھرمون السیروطونین وھو منشط جنسي كذلك

  

  

  

  

  

  

 



لحد من األنیمیا، والفول یزود الجسم الفول األخضر الطري یشحن األطفال ویقوي العظام ویساعد على ا
    بمغذیات متكاملة فھو صدیق األطفال وضروري لتغذیة الطفل

 Broad beans    الطريالفول

على نسبة لكونھ یحتوي  الفول ینوب عن اللحوم في العصور القدیمة، كان
 بالمائة، لكنھ یفتقر لبعض 25عالیة من البروتین فقد یصل إلى 

یة، ولذلك فتناولھ مع الحبوب یمثل أكمل وجبة بالنسبة الحمضیات األمین
 ویمتاز الفول بتركیبة غنیة نجد على .للبروتین كالقمح والرز والشعیر

 والكلسیوم المولیبدینیومرأس المكونات بعض األمالح المعدنیة مثل 
 الفولیك، والفایتمینات ومنھا حمض والمنغنیز والنحاسوالفوسفور 

، ویعتبر الفول األخضر من المصادر الرئیسیة Aیتمین والفا   Cوالفایتمین
، وطبعا المكونات الغذائیة األخرى كاأللیاف تبقى منخفضةالحدید لكن نسبة الترایبطوفین، لحمض 

 ویمتاز القول بتركیبتھ الغنیة بالفایتوستروجینات وھي المركبات التي تجعل من .والبروتین والسكریات
  .ص الضبط الھرمونيالفول خضرة ممتازة فیما یخ

وھي المركبات التي تساعد على ضبط السكر بالدم ویحتوي الفول على النحاس، وحمض الفولیك  
لما یستھلك بنسبة عالیة تكون  التي Cبالنسبة للمصابین بالسكري بنوعھ، وتتحد األلیاف مع الفایتسمین 

یستھلك كبدیل للحوم بالنسبة لفول  وھي الخاصیة التي تجعل ا،لتخفض نسبة الكولیستیرول الفول طریا،
فالقاعدة العلمیة التي تجعل الفول یخفض من الكولیستیرول في الدم . للمصابین بالسكري من النوعین

تنبني على نسبة األلیاف الخشبیة وحمض المغنیزیوم والبیتاكاروتین من جھة وعلى كونھ ینوب عن 
استھالك اللحوم، وطبعا تحت ھذه الشروط اللحوم من جھة أخرى من حیث یمكن التوقف كلیا عن 

تنخفض نسبة الكولیستیرول، وبالنسبة للذین یعانون من السكري وفي نفس الوقت ارتفاع الكولیستیرول 
في الدم، فلیس أحسن من التوقف عن اللحوم وتناول الفول، ألن مركب المولیبدنیوم مع النحاس یساعدان 

  .C الكولیستیرول تحت تأثیر األلیاف الخشبیة والفایتمین على ضبط تركیز السكر بالدم مع انخفاض

 أن سكان حوض البحر األبیض یحتوي الفول الطري على مركبات التیرامین والفایسین والكونفایسینو
وآلیزورامیل وھي مركبات سامة تجعل الفول یمنع للذین یتناولون أدویة ضد التوتر العصبي، كما أن 

، وھي Favismى أنزیمات لھضم الفول، ویعرف ھذا الحادث بالفاولیة علھناك أشخاص ال یتوفرون 
، ، وقد كان ھذا الحادث في القدیم في الیونان كما جاء وصفھhaemolytic anaemiaأنیمیا انحاللیة للدم 

   . ویكثر في دول الشرق األوسط

 یستعمل لألشخاص ، وھو المكون الذي L-Dopaإال أن ما یمیز الفول أنھ یحتوي على مكون الدوبا 
المصابین بمرض باركنسن، وھناك أبحاث أجریت على دور الفول في الحد من آثار باركنسن باستھالك 

  . غرام من الفول یومیا، وتبین أن األشخاص تحسنت حالتھم تماما كما لو تناولوا األدویة الكیماویة250

ثمینة جدا تساعد على ضبط كثیر من ویحتوي الفول على مركبات الفایتوستیرول وھي مركبات ھرمونیة 
الحوادث في الجسم خصوصا بالنسبة للنساء، وتلعب ھذه الفایتوستیروالت دورا أساسیا في خفض 
الكولیستیرول الخبیث في الجسم وتحد من تضخم البروستیت عند الرجال كما تنشط الجھاز المناعي وھي 

  .الخاصیة التي تقي الجسم من جملة من األعراض

 
 
 
 



جلبان من الخضر الغنیة بالمغذیات لدرجة أنھا تشعل الجسم طاقة، وال تضر المرضى وتجلب األطفال لا
 . لیستھلكوھا طازجة، وتغطي كل الخصاص الحاصل في الفایتمینات واألمالح

  ( Green peas  ) Pisum sativum   الجلبان أو البسلة   

ض الفولیك المولیبدینیوم والمنغنیز وحمیحتوي الجلبان على 
وفین، والحدید بنسبة منخفضة، توالنحاس والفوسفور وحمض الترایب

. وطبعا المكونات الغذائیة األخرى كاأللیاف والبروتین والسكریات
لجلبان ال یحتوي على البوتسیوم والمغنیزیوم، ولذلك اوالغریب أن 

. فتعمیم النصائح الغذائیة على القطاني كلھا قد یكون خاطئا
أن الحمص والجلبان ینفردان بھذا التركیب، رغم أن والمعروف 

ھناك تفاوت طفیف بین المكونات، لكن بالنسبة للمولیبدینبوم 
والمنغنیز والفوالت فالنسبة جد مرتفعة، ویمكن أن تسد حاجة الجسم 

بالنسبة للحامل والمرضع، یكون أحسن من القطاني الجلبان األخضر بدون أي تخوف، ولذلك فاستھالك 
خرى، وربما یختار الناس الجلبان على الحمص، ألن نسبة الحمضیات األمینیة المكبرتة تكون األ

نالحظ أن النصیحة المعممة بالنسبة و. مرتفعة، مما یسبب تكون بعض الغازات باألمعاء لكثیر من الناس
أما السكریات ،  استھالك الجلبان لیس لھ ما یبرره من الناحیة العلمیةللمصابین بالقصور الكلوي بعدم

  . ال تشكل أي خطر، بل على العكس فھي نافعة وتساعد على ضبط السكر بالدمخضر فالموجودة في ال

یتقدم الجلبان على كل الخضر الموسمیة ومنھا الفول على الخصوص، فیما یخص شحنھ للجسم 
ویمتاز . یة والبروتینبالمغذیات، فالجلبان یزود الجسم بثماني فایتمینات وسبعة معادن واأللیاف الخشب

ویظھر الجلبان مبكرا في فصل . بمذاق حلو وعذب من حیث یفضلھ الناس طازجا خصوصا األطفال
الشتاء ویبقى إلى أواخر فصل الربیع ألن ھناك نوعین من الجلبان، النوع الذي یزرع في فصل الخریف 

في فصل الربیع وھذا النوع ھو فیثمر في فصل الشتاء وھناك النوع الذي یزرع في فصل الشتاء فیثمر 
  .الذي یترك حتى ییبس فیحص ویستھلك یابسا فیما بعد

یشتھر الجلبان بالمركبات التي تحفظ صالبة العظام، وتعزى ھذه الخاصیة لكونھ یحتوي على نسبة عالیة 
ھو و Osteocalcinفي العظام فتنشط مكون األوستیوكلسین  K2 التي تتحول إلى فاتمین Kمن الفایتمن 

وكلما كانت كمیة الفایتمین . المكون الذي یثبت الكلسیوم على العظام فیحفظھا من التسوس أو الھشاشة
K2   وبما أن الجلبان غنیة بحمض الفولیك والفایتمین . منخفضة كلما ضیعت العظام بنیتھا المعدنیةB6 

الجینیة التي تقبض الذان یعمالن على منع تكون مركب الھوموسیستاین الذي یخرب الوصالت الكو
العظام مما یؤدي إلى تسوسھا، ویشتد ھذا الحادث عند النساء الالتي بلغن سن الیأس، والالتي كانت نسبة 

  .حمض الفولیك منخفضة لدیھن

ونعلم أن مركب الھوموسیستاین یخرب كذلك األوعیة الدمویة ویتسبب في تكون صفائح داخل األوعیة 
، ویساعد حمض الفولیك على تجنب ھذا الحادث الخطیر، وبینت فیقع انسداد أو تضییق األوعیة

الدراسات أن استھالك المواد النباتیة الغنیة بحمض الفولیك یحول دون ظھور أعراض تتعلق بالقلب 
  .والشرایین

وتلعب  B6و، B3و B2و B1ومنھا   Bوتحتوي الجلبان على فایتمینات االستقالب التي تنتمي لمجموعة 
، Cفي استقالب كل من السكریات والبروتینات والدھنیات عالوة على الحدید والفایتمین دورا أساسیا 

 في كبح كل أنواع السرطان Cوأھمیة الفایتمین . Cویكون امتصاص الحدید جیدا لما تتوفر الفایتمین 
  . معروف بما في ذلك سرطان الدم والرئة والبروستیت وعنق الرحم والمبیض



 الفواكھ الطریة
 
 

إعطاء أیة نصیحة غذائیة نذكر أننا نتكلم عن الفواكھ الطبیعیة، التي ال تتعرض للمبیدات وبعض المواد الكیماویة التي 
ونرید أن تبقى . ىمن شأنھا أن تزید في المردودیة، ونحن نعلم أن األشجار المثمرة تعالج بالمبیدات ومواد كیماویة أخر

.وكذلك لكي ال نشھر مواد تحمل خطرا. معلوماتنا دقیقة وواضحة، لكي ال نتسبب في ضرر لكل المتتبعین لبرامجنا  
 
 
 

 الغذائیة فاكھة لیست كالفواكھ ومنافعھا الصحیة أكثر من مزایاھا الرمان

مراض القلب الدمویة ومنھا أ الرمان بالوقایة من األمراض المتعلقة باألوعیة یقترن
 المعدة والشرایین، وأمراض الجھاز الھضمي ومنھا قرحة

 
 

ید       و س سان، وھ تفاد اإلن ا اس ة كلم ة طبیعی ت التغذی ا كان كلم

ذا          ا، وھ ة الموجودة فیھ ة والطبی ات الغذائی ة من المكون الطبیع

ا        ة تركیب ون متوازن ة تك ة الطبیعی ي أن التغذی رح یعن الط

ل  وطبیعة، من حیث ال یمكن للجسم      و   . أن یصیبھ الخل ذا ھ وھ

ي     . األساس المھم للطب الوقائي    ة الموجود ف فالمكونات الغذائی

األغذیة الطبیعیة تصحبھا مكونات طبیة واقیة للجسم، وحافظة     

ل  ن الخل ر م ن كثی ھ م سب . ل دیث یحت ب الح ان الط وإذا ك

ذا     الكالوریات الموجودة في األغذیة، فإن الطب الوقائي یحتسب المكونات الطبیة        ة، ولھ ي األغذی الموجودة ف

 .عجز الطب الحدیث، الذي ینقصھ علم التغذیة، عن تحدید حمیة دقیقة لكل مریض أتناء العالج

   

ة ب      دول الغربی ي ال ھ ف تكلم    organic foodولما نتكلم عن المواد الطبیعیة، وھي ما أصبح یصطلح علی ن

ا     عن المنتوجات كما ھي موجودة في الطبیعة، من حیث ال ی       ر من طبیعتھ أنھ أن یغی صیبھا أي أسلوب من ش

ا  ا وكیف ة         . كم ن أم ان وم د الرم ي بل ا ف ا أنن ان بم ة حول الرم ات العلمی دم بعض المعطی صدد نق ذا ال ي ھ وف

ة   . الرمان ننفرد  . وفاكھة الرمان التي ال ینصح بھا العلم كثیرا ألنھا لیست شجرة غربیة وإنما شجرة عربی وس

ة    . والغذائیة والوقائیة لھذه الشجرة   بنشر المعلومات الصحیة     ذائي القوی ات الطب الغ . كما سنعتبرھا من مكون

ونجد في سورة األنعام قولھ . وإذ نتكلم عن ھذه الشجرة یخطر ببالنا ذكرھا في القرآن الكریم في آیات متعددة 

 منھ حبا متراكبا تعالى وھو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بھ نبات كل شيء فأخرجنا منھ خضرا نخرج    

ى                 شابھ انظروا ال ر مت شتبھا وغی ان م ون والرم اب والزیت ات من أعن ومن النخل من طلعھا قنوان دانیة وجن

ون         وم یومن ات لق م آلی ي ذلك ھ إن ف ة ونخل         . ثمره إذا أثمر وینع ا فاكھ الى فیھم ھ تع ان قول ي سورة الرحم وف



ة،          . ورمان ا من أشجار الجن اس ألنھ دى الن ة ل ا صالح لصحة        وشجرة محبوب ان كل شيء فیھ  وشجرة الرم

ا األوراق        ة، وإنم ست ھي المھم اإلنسان، ومن یرمي بأي جزء منھا یرتكب خطأ علمیا فادحا، ألن الفاكھة لی

  .والقشور والخشب واألزھار وكل شيء فیھا نافع

   

شھیة، وب                 تح ال ذي یف ز ال ر الممی اللون األحم ة ب ھ الجمیل ذي ال    تعتبر فاكھة الرمان من الفواك ز ال شكل الممی ال

ذي ال                    و والحامض ال ذاق الحل شرة، والم ة عن الق وب الداخلی ت تعزل الحب تمعن، وأن یتركك تأكل دون أن ت

تبلغھ الفواكھ األخرى، ولو أن الفرولة لھا نفس اللون، فالرمان یعجب أكثر من الفرولة، ولو أن المذاق الحلو       

شیر  موجود في العنب، فمذاق الرمان أحسن من مذاق       العنب، ولو أن التقشیر یكون كذلك بالنسبة للیمون، فتق

فاكھة الرمان تعتبر من الفواكھ األكثر ماءا على اإلطالق، وأكثر انتعاشا على اإلطالق، . الرمان یكون أحسن 

دات، وھي       . وھي مرطبة ومسخنة للجسم    ع الفالفونوی تحتوي فاكھة الرمان على مواد دابغة ممتازة تصنف م

والت         المواد ا  تین والبولیفین ب الكرس ى جان ك، إل ان حمض الطانی لواقیة للجسم وأشھر المواد الدابغة في الرم

ا   والكاروتینات والفایتمینات ومنھا فاتمین س وفایتمین ب وفایتمین أ وفایتمین ب ب          واألمالح المعدنیة ومنھ

ع ارت       سیوم م فور والكال ك والفوس اكنیزیوم والزن د والم انغنیز والحدی ي     الم اظ ف یوم وانخف ي البوتاس اع ف ف

ات  . الصودیوم ة إال الكالوری ذه        وبالنسبة لمن ال یعلم في علم التغذی ؤمن بھ زال من ی سعر الحراري، والی وال

سیطة           الخزعبیالت،  سكریات الب سعر الحراري ھو سعر ال ة، فال ات مرتفع ى كالوری وي عل ان ال یحت فالرم

مان طبعا على دھون كما یحتوي على قدر ضئیل من البروتینات، الموجودة فیھ كباقي الفواكھ، والیحتوي الر  

سیطة      سكریات الب ك      . وھو حلو المذاق وككل الفواكھ فھو یحتوي على ال ى حمض اإللجی وي عل ان یحت والرم

 Ellagic acid         ات ر الكیماوی ي تحد من أث وھو مكون من صنف المكونات التي تتحلل تحت الضوء والت

ات من    . ودة في النباتات  المسببة للسرطان الموج   وحمض اإللجیك یصنف مع المبیدات الطبیعیة التي تقي النب

تج       . coumarinاألمراض وتركیبھ الكیماوي یجعلھ مع الكومارین        ذي ین ات ال رة من النب  وھناك أنواع كثی

ب  ellagitanninحمض اإللجیك والكلوكوز وقد یتحد اإلتنان لیعطیا اإللجیطانین  ي  یوج   وھو مكون ذائ د ف

    . كثیر من النباتات وھو نافع وأحسن من حمض اإللجیك الموجود في األسواق

   

ون                  ذي یجب أن یك و الفصل ال ف، وھ ة الخری ھ فاكھ ھ األخرى، ألن شا كالفواك والرمان كما ذكرنا لیس منع

اق الجھ        ا إرھ رة، وربم از الجسم على تأھب من األمراض، ألن فصل الصیف یرھق الجسم بضیاع الماء بكث

ولذلك جعلھ اهللا سبحانھ وتعالى في فصل الخریف لیعید الجھاز . الھضمي بكثرة تناول الفواكھ المنعشة والماء

ت                ي تكون ل التصلبات الت دم، وك واد الدسمة بال راكم من الم ا ت الھضمي إلى حالتھ الطبیعیة، وكذلك لیزیل م

  . باألوعیة الدمیة

   



ویجب أن نخجل من  . نعرف بالمزایا والخصائص الصحیة والغذائیةولنقترب أكثر من ھذه الفاكھة المعجزة ل      

وطني       ا أن    . أنفسنا ألننا ال نتكلم كثیرا عن المنتجات الزراعیة المحلیة، وال نستفید من المنتوج ال و قلن اذا ل وم

ادة            شبھ م ات ت ى أنزیم وي عل داخلي یحت الف ال شرة أو الغ سكري، ألن الق صابین بال ضر الم ان ال ی الرم

ي       األنس ذاق لك رة الم ة، وھي م ولین من حیث إذا استھلك الشخص الرمان، یجب أن یستھلكھ بالقشور الداخلی

ھ                سكري بنوعی سبة للمصابین بال ذا بالن ا ھ دم، وطبع سكر بال ز ال ى ضبط تركی تعمل المادة الموجودة فیھا عل

یكبح جرثوم قرحة المعدة أو والمواد الدابغة الموجودة في الرمان وعلى رأسھا حمض الطنیك . األول والثاني

Helicobacter pylori           د ان، وق شور الرم ي ق ك الموجود ف ز حمض الطنی وال تطیق ھذه البكتیریا تركی

  .استعمل اإلنسان قشور الرمان مند زمن بعید ضد القرحة المعدیة

   

ة   . والسائد عند عامة الناس أن قشور الرمان تفید في أمراض الجھاز الھضمي خصوصا المعدة      ذا تھم وفي ھ

من الحقیقة ألن البولیفینوالت الموجودة في قشور الرمان تقضي على باكتیریا القرحة المعدیة، وعلى باكتیریا 

ى من        . القولون بالنسبة ألصحاب اإلسھاالت الحادة    ز أعل ى تركی وي عل ان تحت أوراق الرم وأحسن من ذلك ف

ة  البولیفینوالت أو المواد الدابغة، وھي كذلك ذات أھمی       ة وقائیة للجسم وھو الشيء الذي ال یزال مجھوال لعام

دم،       ستیرول بال اع الكولی الناس، وأوراق الرمان تستعمل للحد من انسداد الشرایین، وتعمل على الحد من ارتف

ي تحسن           ات الت ین النبات وتقي الجسم من التضخمات والتقرحات الداخلیة، وتزید في مناعة الجسم وھي من ب

  .نى أنھا تحسن الجھاز المناعي للجسماألبوبتوز بمع

   

ة                ا للوقای ون نافع ان یك ة، واستھالك الرم ى الوقای ا یتطرق إل ر م ى العالج أكث ذائي ال یتطرق إل والطب الغ

ل         والعالج معا خصوصا للمصابین بتصلبات وانسداد األوعیة الدمویة، ویخفض الكولیستیرول في الدم، ویزی

ان   ل الرم دم، ویعم ن ال شحوم م ا ال سكن آالمھ ا ی دة، كم ة المع ضمید قرح ى ت ن  . عل ي م ان یق ا أن الرم وبم

ي ال        . االنسدادات باألوعیة الدمویة فإنھ مخفض للضغط      ا األعشاب الت ست مزای ان لی ا الصحیة للرم والمزای

تھالك        ا باس تفادة منھ سھل االس ة ت ا غذائی ي مزای ا ھ ة المرض، وإنم ي حال تعمالھا إال ف ى اس اس عل ل الن یقب

ل               الرم ي أي خل سبب ف ھ ال یضر وال یت ة ألن ان كغذاء وبالكمیة الكافیة، ویجب أن یستھلك الرمان بنسبة عالی

  . ولو أكثر الناس من استھالكھ

   

شرایین والمصابین بالقرحة           ب وال أمراض القل ونحن في موسم الرمان نكون في وفرة منھ، فعلى المصابین ب

 السمنة والكولیستیرول والشحوم بالدم أن یكثروا من استھالك   المعدیة، والمصابین بارتفاع الضغط وأصحاب    

ان رون    . الرم دة ق ت لم و بقی سد ول ا ال تف ا، ألنھ ا وأن ال یرموھ ذلك أو أن یجمعوھ شور ك ستھلكوا الق وأن ی

ذي طب       . عدیدة ع لقد آن األوان أن نستعید الثقة في أنفسنا، بعدما فقدناھا من جراء االنبھارأمام التقدم العلمي ال

تخلص       . الفترة ما بعد االستعمار    ي، وأن ن لقد آن األوان أن نعتمد على خبرتنا وأن نستفید من رصیدنا المعرف



وقد أصبح ملحا اآلن أن نستغل كل ما لدینا من مؤھالت وثروة طبیعیة لسد الحاجة،     . من عقدتنا االستعماریة  

اج   وكلما تخلصنا . وتجنب كل سبل الضیاع التي تنعكس على المواطن    ى إنت من النھج التقلیدي، الذي یدعو إل

تفادة     ى االس المواد القابلة للتصدیر الرخیصة الثمن، كلما كان خیرا لنا، وقد نسترجع أمواال طائلة بالرجوع إل

حة     ل ص ذي یجع دیل ال ستوردة، والب واد الم ن الم ا ع ذي یغنین دیل ال ا الب د فیھ ة، لنج ات الوطنی ن المنتوج م

  .المواطن في أحسن حال

    

ب      ى الط ودة إل شرقیة للع دول ال ا اآلن ال ا، وتتبعھ ا وأمریك ي أوروب رة ف ة وكبی ضة قوی اك نھ دأت ھن د ب وق

دان         ذا المی شر        . العضوي أو الطبیعي، وھناك تقدم ھائل في ھ ى ن ة عل دول العربی ائل اإلعالم بال ت وس وعمل

  :الطب الطبیعي، وقد ساعد على ذلك عدة عوامل نذكر منھا

   

  ة،          اھتمام القن ة والحضارة العربی ة العربی وات الشرقیة بالموضوع، وإظھار عدم التنكر للحقیق

  وكذلك البث باللغة بالعربیة 

 الحنین إلى الطب العربي والتطلع إلى العودة الجدیدة لقوتنا الفكریة والثقافیة والعلمیة  

 الكراھیة لكل ما یذكرنا باالستعمار والخیبة  

 لمزمنة الغیر الجرثومیة أو المترتبة عن التغذیةعجز الطب الحدیث عن األمراض ا  

   انكشاف الحقیقة حول طبیعة األغذیة وإصرار المستھلك على معرفة ما یأكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دواء ألمراض القلب والشرایین وارتفاع الضغطمنعش للجسم والعنب 
   

  اعيالعنب الطبیعي الذي لم یطرأ علیھ أي تغییر وراثي أو زر
  معالج بالكیماویات لتكثیر اإلنتاج وغیر  
   
 

ھناك أنواع وسالالت عدیدة للعنب، والتي تغطي أكبر عدد من 
المساحات الصالحة للزراعة، والغیر الصالحة للزراعة على الكرة 
األرضیة، فھي توجد في كل بقاع العالم، ما عدا القطب الشمالي، وھي 

و تحت المناخ البارد، والمناخ شجرة تتكیف مع المناخ، من حیث تنم
المعتدل، والمناخ الجاف والشبھ الجاف، أو بعض المناطق الحارة في 

وتأخذ عدة أشكال من المعروشة، التي ترتفع وتبنى لھا . إفریقیا وآسیا
السقوف، ومنھا القصیرة أو الغیر المعروشة، والتي تضع العنقود على 

جمالیة، قبل أن تكون لھا وھذه الشجرة لھا خصائص مناخیة و. األرض
خصائص غذائیة، فھي تعطي منظرا جمیال، ولذلك یقترن وصفھا بالجنة في القرآن، فنجد دائما وصف الجنة 

وتلعب دورا في ترطیب الجو، وینتعش اإلنسان لما یستظل بھا، فال یحس ) جنات من أعناب( باألعناب 
ن ماء في الھواء، وتنبت بسھولة عن طریق التبرعم، من بالحرارة نظرا لتغییر المناخ من حولھا، بما تقذفھ م

حیث تقطع أجزاء صغیرة من األغصان، وتغرس في األرض في فصل الشتاء، لتعطي شجرة جدیدة، فھي 
سھلة اإلنبات، وتمار العنب تحتوي على مواد غذائیة، ومواد طبیة إلى جانب االنتعاش والسكریات، كما 

ویحتوي العنب على نوعین من المركبات الغذائیة .ة للمشروباتسنتطرق إلیھ في الفقرة المخصص
 : والمركبات الطبیة

   
  : المركبات المغذیة

 ، ومن الناحیة التكنولوجیة الغذائیة نالحظ أن العنب من الثمار Glucoseیحتوي العنب على سكر العنب 
تعطي زبیبا وھو المنتوج الذي یبقى التي ال تتسنھ أو تفسد، فإما أن تستھلك طریة أو تعصر، وإما أن تجفف ل

وكذلك إذا بقي العنب لمدة طویلة تحت حرارة عادیة، فإنھ . وقتا طویال بدون أن یصیبھ فساد أو تخمج
یتخمر، وفي ھذه الحالة ینتقل العنب إلى مادة غذائیة أخرى ھي السكر أو الخمر، ویتحول التركیب من حیث 

  ). المخصص لذلكانظر الجزء(یحول سكر العنب إلى كحول 
   

بنسبة عالیة، وھو السكر الممیز لعصیر العنب، على سائر الفواكھ األخرى، من حیث یصل التركیز إلى ما 
 وألیاف خشبیة غذائیة، ،وكذلك على أمالح معدنیة...... ویحتوي العنب على فیتامینات ،  % 30-15بین 

ت كالحمضیات العضویة والسیترات وما إلى  كما یحتوي على بعض المركبا،ونسبة ضئیلة من البروتینات
 والتي توافق فصل ، تجعل العنب یصنف مع المواد المنعشة،وھذه التركیبة كما جاء في علم الحمیة. ذلك

 إال على األشخاص ، وال تشكل أي خطورة في إفراطھا، ولكل األعمار، وتصلح لكل البشر،الصیف
  .المصابین بداء السكري

   
     الطبیةركباتالم

 وھي مادة یمثلھا العنب لیحمي نفسھ من الفطریات ،یحتوي العنب على مادة الریزفیراترول في القشور
 وھذه المادة تفید كثیرا ، cineria  Botrytis  خصوصا نوع،الضارة التي تنمو على العنب أثناء الخزن

 للكولیسترول، وقد في عالج أو الحد على األقل، من اإلصابة بأمراض القلب والشرایین، فھي مضادة
تخفضھ في الدم، وھذه المادة، ھي التي جعلت بعض العلماء یعمدون إلى تشجیع تناول الخمر مع الوجبات 



الغذائیة، ألنھ نافع والحتوائھ على ھذه المادة، بینما ھي موجودة في قشرة العنب، ووجودھا في الخمر 
  . المخصصة للخمر إن شاء اهللایأتي من العنب ولیس من التخمر، وسنبین أكثر في الفقرة

   
وعالوة على مادة الریزفرترول، فالعنب یحتوي على مواد دابغة وملونات طبیعیة، ومن ھذه المواد 

األنطوسیانات كملونات طبیعیة، لتحل محل الملونات االصطناعیة المسببة للسرطان، وال تعرف مركبات 
  . ىالعنب بالملونات فحسب، وإنما لھا خصائص كثیرة أخر

   
والعنب یمكن ان یكون زبیبا، عوض أن یكون خمرا، والزبیب یمتاز ھو اآلخر بكونھ یحتوي على الحدید 
وأمالح معدنیة وسكریات سھلة االمتصاص وفایتمینات وبعض األلیاف الخشبیة التي یمتاز بھا العنب، عالوة 

وننصح الذین یشتكون من . الشرایینعلى الفالفونویدات التي تكلمنا عنھا، والتي تحفظ من أمراض القلب و
األنیمیا أو العوز في الحدید، أن یستھلكوا الزبیب بكثرة وبانتظام في كل الوجبات خصوصا الوجبات المسائیة 

ونشیر إلى أن الزبیب كان من المنتوجات المحلیة والوطنیة، وكان كذلك حاضرا في األسواق . والصباحیة
طق التي كان یوجد بھا العنب كانت مناطق الزبیب كذلك ومنھا منطقة وكل المنا. بكثرة وبثمن رخیص جدا

ولم تكن تعرف ھذه المناطق أمراض القلب والشرایین، وال عوز الحدید أو . الحوز ودكالة وملویة والسایس
 من باقي  األنیمیا، وكان سكان ھذه المناطق یمتازون بالحیویة والنشاط خصوصا النشاط العضلي، أكثر

لكن مع تالشي غراسة األعناب المحلیة، وتالشي ھذه العادات الغذائیة التي . وأكثر من سكان المدنالسكان 
قتلتھا العلوم الوھمیة أو المستوردة، ولم یعد استھالك الزبیب المستورد إال نادرا على شكل تزویق األطباق 

 التراجع عن المنتجات المحلیة وما نأسف لھ حق ھو. كالكیك أو بعض الحلویات األخرى التي تزوق بالزبیب
الطبیعیة التي كانت تغطي حاجیات غذائیة ھائلة، ومنھا الزبیب الذي كان متوفرا في األسواق، وھو زبیب 
یظھر بشعا شیئا ما لكنھ من أحسن أنواع الزبیب، وما یوجد في السوق حالیا منتجات مستوردة، ال یعرف ما 

عات الغذائیة، بالنسبة لحفظ الزبیب إال المعالجة بالمواد الكبریتیة تنطوي علیھ، ولیس ھناك أسلوب في الصنا
كثنائي أكساید الكبریت، أو التشعیع، وھذه األسالیب تستعمل للوقایة من الفطریات، وھناك محفظات أخرى 

ولذلك تصعب النصیحة الطبیة . منھا البنزوات والسوربات وبعض المركبات الكابحة للفطریات األخرى
  . الزبیب في حالة عوز بعض العناصر كالحدیدبتناول 

   
. واستھالك الزبیب یفید كذلك وبشكل ظاھر في ارتفاع الضغط، وفي نقص األمالح ببعض األعضاء كالعظام

والزبیب قد یجمع مع مواد أخرى لعالج أقوى وأسرع، ولذلك نبین دائما أن أسالب العالج المتداولة حالیا ال 
   phytotherapyحدد بدقة، وال نعترف بالذین یدعون المعرفة في الطب النباتي تعمل بدون نظام غذائي م

 وال نعترف بأي عالج ال یحدد طریقة التخلص naturopathyوال بالذین یدعون المعرفة في الطب الطبیعي 
ت من السموم والمركبات المسببة للمرض، أو الممارسات التي تمأل المجال الفایزیولوجي للجسم بالمكونا

  . وتراكم الھرمونات والمعدن الثقیلة ومنتجات االستقالب السامة السامة ومنھا تصلب الشرایین
والزبیب یجب أن یستھلك بالتجانس مع مواد أخرى لیكون العالج شامال، ولتكون النتیجة مضمونة من حیت 

  .الدقة العلمیة ولیس التخمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بالطاقة الفوریة ویحفظ من اإلصابة  ویمد الجسم مفید للجھاز الھضميالبرتقال 
 بالبرد

   
  إلزالة الشبھة فالحدیث عن البرتقال الطبیعي الذي ال تمسھ الكیماویات أتناء اإلنتاج

 
، ورغم البرتقال الفاكھة المتربعة على موائدنا طیلة الفصول تقریبا

أنھا فاكھة شتویة لكن القدر رزقنا بھا في كل الفصول، والبرتقال 
 تبدأ في الخریف وتشتد في فصل الشتاء ببعض میة موسفاكھة

األنواع الكبیرة الحجم وتكون بعض األنواع الصیفیة في المغرب 
إلى درجة أن المغاربة ال یعترفون بموسمیة ھذه الفاكھة ألنھا توجد 

تشمل عدة وھي فاكھة . بأنواع مختلفة على مدار الفصول األربعة
 وھو كذلك البمبلوموستقال وأنواع منھا اللیمون أو الحمض والبر

 .أسرة الحوامضمن نفس 
   

 وھو ما یتوفر في المغرب وال  نسبیا،مرتفعةتنبث شجرة اللیمون في مناخ معتدل ورطب أ وبحرارة 
 وأصل ھذه األشجار شرقي .یتوفر في دول أوروبا الباردة مثل الدول االسكندنافیة التي ال تنتج البرتقال

لسطین ولبنان واألردن وسوریا، وجاء بھا المسلمون لما فتحوا المغرب، كما من بلدان الشرق األوسط ف
 األندلس عبر البوغاز ثم أخذھا بعض ذلك األسبان وغرسوھا في إلىعبرت أغراس البرتقال من الشرق 

لھذا فالبرتقال یستورد من عندنا ومن البرازیل أیضا الذي یعتبر المنافس األول في . أمریكا الالتینیة
 أي یزدھر إنتاجھا في وبصفة عامة یمكن القول أن شجرة البرتقال متوسطیة. وامض ومنتوجاتھاالح

  .حوض البحر األبیض المتوسط
   

في شھر أكتوبر یظھر المندرین الذي یمكن أن یخزن حتى شھر دجنبر وینایر، یلیھ النافیل، ثم الصانكیل 
سمي كذلك باإلنجلیزیة ألنھ یظھر متأخرا حتى و. ثم الفالینسیاتا، ثم یظھر نوع آخر یسمى ماروك لیت

 ولدینا حالیا عشرة أنواع من البرتقال متداولة عالمیا .والبامبلموسشھر یویلوز بعده یظھر الحامض اللیم 
  . موجودة في المغرب

   
لیھ ھو أنھ تكاد تنحصر كل فوائد إفوائد البرتقال شاملة، ومشتركة في كل أنواعھا وما یمكن أن أشیر 

لیمون في قشرتھ التي ال نأكلھا لألسف ولو أمكن أكلھا ولو بعد طحنھا مع العصیر أو تكون مدمجة في ال
م مكن أن نلمسھا بیدنا عندیرة، االمربى فھذا سیكون مفیدا جدا، ألن ھذه القشرة تحتوي على زیوت طی

ى اللیمونین، كابحة ، وھي تحتوي على مادة یتمیز بھا البرتقال تسمنمسك بالقشرة ونضغط علیھا بقوة
یفوید اللجراثیم ومفیدة للجھاز التنفسي وتخفض الكولیستیرول الخبیث، وھي قاتلة لفیروس حمى الت

 المواد لدراسة تأثیراآلن ھناك أبحاث تجرى و. ألطفال عند  اإلسھالتسببي تالجراثیم القولون و
كما تستعمل في تركیب . قاومةنظرا لخاصیتھ الم" السیدا"یروس االمستخرجة من ھذه الزیوت على ف

  .العطور والصابون
   

الفائدة أیضا في أوراق البرتقال وفي أزھار اللیمون، فھذه الشجرة تعتبر من النباتات الطبیة، وتوجد 
 تعفنات الحلق تفید كذلك فيوالحمى و وتشرب إلزالة آالم أو صداع الرأس في الماءى تغلأوراقھا و

 أورق شجر اللیمون دات اللواتي یستعملن اللویزة لھذا الغرض باستعمالنصح السینوالبلعوم والقيء، و
و أیمكن تحلیتھ بالسكر آنذاك  مذاق ھذا المشروب مر األطفال أنشعر إذا و. التي لھا نفس مفعول اللویزة

  .لعسلاب
   



لم جمیع یعوال.  لھا أھمیة طبیة ھذه المركباتكل ومركبا كیماویا موجودا في البرتقال170ما یفوق ھناك 
 مرة ما یوجد في البرتقال 70 إلى 60 بنسبة Cویحتوي على فیتامین . Cین میتان البرتقال یحتوي على فأ

ھذه الفاكھة تحتوي أیضا .  التي تعتبر موجودة بنسبة مرتفعة جدا1یتمین أ وبایتمینات أخرى مثل الفامن ف
ما یمتاز بثالث مكونات غذائیة ھائلة توجد فیھ على األمالح المعدنیة مثل الحدید والبوتسیوم والكالسیوم ك

 من حیث الیمكن أن یصابمن السكریات المرتفعة، األلیاف الخشبیة التي تلین الھضم، : بكثرة وھي
  .بكثرة البرتقال وایستھلكیستھلك البرتقال بكثرة باإلمساك، وعلى الذین یشتكون من ھذا العرض أن 

   
 یكفي في حاالت الصداع والبرتقال قد یغني عن تناول أقراص مابرتقالتین أو شرب عصیرھواستھالك 
 نفس المفعول وأكثر بل ھناك من الناس من یعصر  ومحتوى برتقالتین یعطي.ضد صداع الرأساألسبرین 

 أیضا عالجھ للزكام ولمرض الھربس  البرتقالمن فوائد. البرتقال على رأسھ من أجل تخفیض الحرارة
ات وباالحمرار، وغسل الوجھ بأوراق اللیمون المغالة یفي بوجوه ببعض الندوھو مرض موسمي یصیب ال

  .  ویكفي للحد من اإلصابة بالھربس الجلدي الموسمي.بالغرض
   

واستھالك البرتقال بقشرتھ أنفع من العصیر، فالقشرة تحتوي على ألیاف خشبیة من النوع الممتاز في 
تمسك معھا لبرتقال، ولما یعصر البرتقال تضیع ھذه المواد والتغذیة، وترتفع نسبة البیكتات في قششور ا

بعض الفیتامینات التي تضیع عند التعصیر، وتضیع أكثر عند تعلیب العصیر الذي یتم الحرص على أن 
والفیتامینات . یكون في علب كرتونیة غیر شفافة، ال تسمح بتسرب الضوء حتى ال یتلف فیتامینات أخرى

عل حرارة التعقیم، ومع إضافة الماء وغیره یحتفظ عصیر البرتقال المعلب بما یمكن أن تتلف أیضا بف
ونحن اآلن بصدد البحث في أسلوب جدید لالستفادة من .  في المائة من فوائد البرتقال الطبیعي70نسبتھ 

ھذه األلیاف الخشبیة الضائعة عند التعصیر وعند التخلص من قشرة البرتقال أو ما یسمى المكونات 
إما على شكل مسحوق أو مربى أو  في التغذیة البشریة صلبة للحوامض، عن طریق إعادة استعمالھاال

الغذائیة األخرى وقد تمكنا من اكتشاف بعض المركبات الغذائیة التي یمكن أن تدمج مع بعض المواد 
  . تحتوي على قشور البرتقال بدا أن یستعمل كعلف للمواشي

   
 لكن المشكل یبقى في السكر والمضافات ، بعد تصبیرهل استھالك البرتقالمن أشكا المربى شكالیعتبر 

كثیر من الصناع المغرب الغذائیة التي قد تفسد ھذه المكونات الطبیعیة، و من المؤسف أن نجد في 
 على تحضیر المربیات من المشمش أوال ومن فواكھ أخرى مثل التوت األرضي وال ینتج مربى وننصبی

 أوروبا وتبیعھ كأجود وأغلى أنواع المربیات ولحسن الحظ أن ربات البیوت ستوردهتاللیمون الذي 
  .نفسھنیحضرنھ بأ

   
لیس ھناك ضرر في أكل برتقالة حامضة المذاق بل منصوح بھا من أجل االستفادة من حامض السیتریك 

صیتھ الكابحة  للغایة ویقوم بدور الحفاظ على األغذیة من الفساد، لخايالذي تحتوي علیھ فھو مغذ
والحمضیات عامة تؤكل لحموضتھا، ونسبة ھذه . إضافة إلى أنھ مطھر للجھاز الھضمي. للجراثیم

الحموضة تكون مرتفعة قبل النضج النھائي للبرتقالة، وإن كان یشعر المرء عند أكل برتقالة حامضة 
رة مباشرة بخالف الدھون التي بالقشعریرة فإنھا تقوم بعملیة التسخین فیما بعد، ألن مكوناتھ تعطي الحرا

إال أنھ بالنسبة للمصابین بقرحة المعدة یجب أن یبتعدوا . یجب أن تحرق حتى یشعر مستھلكھا بالحرارة
، وحتى ال یحرم المصاب بھا من أكل البرتقال واالستفادة منھ یاتعن أكل المواد المحتویة على الحمض

إال أنھ بالمقابل یمكن . التي تبقى عالقة في العصارةاستھالك األلیاف الخشبیة الصلبة ویمكنھ عصره 
للمصابین بالسكري استھالك البرتقال بدون مشاكل ألنھ یحتوي في ألیافھ على مادة تسمى بالیكتین التي 

  .  السكر في الدمزالكلیكونیك وھو حمض یخفض تركیحمض ال تضم سكر الكلیكوز بل 
   

ین شھري مارس وأبریل وھو أحسن أنواع البرتقال بسببھ لونھ النوع األول یسمى بالصانكیل ویظھر ما ب
وفي المغرب لدینا إنتاج ھائل من ھذا النوع المخصص عادة . األحمر الذي یحتوي على مواد طبیة



للعصیر، نظرا لصعوبة تقشیره ومردودیتھ العالیة وجودتھ ولونھ ونكھتھ الممیزة أیضا، حتى أنھ یمكن 
أما عن جودة النافیل فھو تصنیف المستھلك بناء على المظھر . ملونات غذائیة أن تستخرج من ھذه المادة

المغرب ھو البلد ربما یكون و. والمذاق وسھولة التقشیر، أما من حیث الفوائد فھو متكافئ مع سابقیھ
الوحید الذي یشرب عصیرا طبیعیا على مدار السنة وخصوصا في شھري غشت وشتنبر وحیث یكون 

  .ال قد توقف في شھر یولیوز إال أنھ یبقى مخزنا حتى ھذه الفترة لیبدأ دورتھ من جدیدإنتاج البرتق
   

ومن المكونات الغذائیة الطبیة فإن البرتقال یحتوي على مواد كابحة للسرطان ومنھا مادة اللیمونین وھو 
عیة األلیاف فالفونوید ضد التأكسد وكذلك مكون فاتمین س الذي یحول دون التأكسدات الداخلیة، ونو

الخشبیة تحول دون تكون سرطان األمعاء بل تكبح كل األعراض التي تمس بالقولون، ولذلك فاستھالك 
عصیر البرتقال یحد من أثر السرطان بكل أنواعھ، ویدخل البرتقال في النظام الغذائي للمصابین 

یر البرتقال مع خفض بالسرطان إلى جانب مواد غذائیة أخرى، وأتناء العالج یرجى اإلكثار من عص
المواد الحیوانیة، وھذه الطریقة تسھل وتسرع العالج فقط، فھي لیست عالجا لكنھا تساعد على العالج 
الذي قد یشمل مواد أخرى تدخل في الطب الطبیعي، وال یمكن االقتصار على مادة أو مادتین لعالج 

غذائي الذي یشمل كل األمراض وكل  كل األعراض عبر الطب ال السرطان فھناك نظام متكامل للحد من
  .األعراض بما في ذلك األمراض الفایزیولوجیة

   
والجدید في ھذا البحث ھو استھالك حبوب البرتقال أو النوى الداخلیة فھي غنیة بالمواد الطبیة ولھا مذاق 

ل حبوب مر ألن نسبة البولیفینوالت ترتفع بھا ولذلك یكون مفعولھا أقوى من اللب أو القشور، وتدخ
البرتقال أو نوى البرتقال كما یصح التعبیر في عالج كثر من األمراض كمكون طبي ولیس غذائي، 
ونشرنا ھذا الخبر لیتیقن الناس أن كل ما خلق اهللا سبحانھ وتعالى نافع، یكفي أن نعلم الطریقة والكیفیة 

سبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم یقول سبحانھ وتعالى في سورة المؤمنون أفح. وطبیعة المادة ونوع المرض
  .إلینا ال ترجعون فتعالى اهللا الملك الحق ال إلھ إال ھو رب العرش الكریم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الزعرور فاكھة تختلف عن الفواكھ األخرى في اللون والشكل والمذاق، وھي تجمع بین الفواكھ المزیلة 
 .لكن ال تعرف لماذا یسمى المزاح في المغرب B17بالفایتمینللسموم والفواكھ المخففة للدم، وتمتاز 

 
 

یمتاز الزعرور باللون األصفر المائل إلى البرتقالي، 
وبشكلھ المائل كذلك إلى اإلجاص، وكل الفواكھ 
والخضر والنباتات التي تحمل اللون األصفر تمتاز 
بالمركبات الطبیة، وسبحان اهللا فاللون األصفر الذي 

نظر ھو الذي یقوي النظر ألنھ لون یعجب في ال
 .الكروتین

   
   واللون األصفرالبرتقاليكلمة بسیطة عن اللون 

وھو اللون الذي یقترن في أدھان الناس بالسعادة 
والغبطة، وكذلك بالغنى وسعة العیش، وھو إحساس 

ي أنھ یساعد وخاصیة اللون البرتقال. نفساني یأخذ أھمیة كبرى في عالج كثیر من األمراض المستعصیة
ویستعمل اللون البرتقالي في عالج الكلیة . على مرور كمیة كبیرة من الدم في الخالیا وینشط األعصاب

وقد تبین كذلك أن ھذا اللون ینشط الخالیا المنتجة للحلیب في . والحصى بالمرارة وآالم الظھر والزائدة
    .ند الرجال والنساء على حد سواءوقد ینشط الخصوبة ع. الثدي ویذر الحلیب عند المرأة المرضع

 بالفرح والسرور، وھو اللون الذي یساعد على االرتخاء ویساعد على التبول،  فیقترناألصفرأما اللون 
ویساعد أصحاب السكري والعسر في الھضم واالضطرابات . وینشط اللون األصفر المخ والكبد والطحال

كل النبات صحي . جنسيلحنجرة وعالج الزھري والعجز الفي الكبد والكلیة واإلمساك والتھاب العین وا
وكل النبات مفید للجسم وواقي من األمراض، ولذلك سجب أال یتعامل الناس مع ھذه المعطیات على 

  . أساس أنھا تعالج ھذه األمراض وكأنما یتناولون أدویة، وإنما على أساس وقائي
   

، ونالحظ أن النظر إلى ھذه الفاكھة الجمیلة یوحي ال شك أن لون الزعرور وشكلھ وجمالھ یجذب الناس
وكل الفواكھ والخضر التي لھا لون أصفر تمتاز بنسبة عالیة من الفالفونویدات . بالغبطة والسرور

  . Aواللون األصفر یدل على الكاروتین الذي یعطي الفایتمین . والبولیفینوالت وھي مواد مضادة لألكسدة
   

 أو ما یسمى بمركب األمیكدالین، وھو فایتمین مضاد للسرطان، B17تمین یحتوي الزعرور على الفای
 كما تعرف الفایتمینات B17ویمكن أن یحد من انتشار بعض الحاالت المتأخرة، وال یعرف الفایتمین 

األخرى ألنھ تعرض لتعتیم إعالمي، نظرا لنشر بعض النتائج حول إمكانیة عالج أو كبح السرطان 
ایتمین، وقد استعملھا كثیر من األطباء في الوالیات المتحدة والدول الغربیة لعالج باستعمال ھذا الف

السرطان، وبینوا أھمیتھا عبر النتائج السریریة، ومن خصائصھا أن تكبح التورمات السرطانیة تحت 
وككل الفواكھ الطریة فإن الزعرور ال یحتوي . شروط صحیة معینة ومضبوطة وتحت المراقبة الطبیة

ى سعرات حراریة مرتفعة ألنھ من فواكھ الفصل الحار، الذي ال یحتاج فیھ الجسم سعرات حراریة عل
  .أكثر ما یحتاج إلى الماء والفایتمینات واألمالح المعدنیة

   
ومن المزایا التي یتفوق بھا الزعرور أنھ یحتوي على دھون قلیلة وبجودة غذائیة عالیة، وتبقى قوة 

 غرام، ونسبة ھامة من األلیاف الخشبیة 12رور في النسبة العالیة من السكریات التركیب الكیماوي للزع
ویكون الزعرور فاكھة القولون بامتیاز ألنھ .  غرام في المائة غرام من الفاكھة1.7من حیث تصل إلى 

یجمع بین الفالفونویدات أو المضادات لألكسدة التي تمتص الجذور الحرة في القولون، وبین األلیاف 
الخشبیة التي تسھل مرور الفضالت بالقولون، وتعتبر ھذه الخصائص من األسس القویة إلزالة السموم 
من الجسم، وربما یتسبب الزعرور في إسھال بارد بعد استھالك كمیة كبیرة، وھو ما یبین أھمیتھ على 



غرام وھو 0.4نات ویحتوي على قلیل من البروتی. الجھاز الھضمي السفلي وإنھاء حاالت اإلمساك الحاد
التركیز الذي یروق الریاضیین، ألن الجسم یسترجع ما ضاع منھ بسرعة لما یتناول ھؤالء الماء 

  .وھي تركیبة الزعرور ولیس الموز. والسكریات والبوتسیوم قلیل من البروتین
   

المنتوجات ولكل نبات تركیبتھ الخاصة بھ، ولذلك نعتمد في طریقتنا على التنویع الطبیعي وتناول كل 
الطبیعیة في وقتھا، ألن ھناك توازن وتدقیق في العالج باألغذیة، وإرجاع الجسم إلى حالتھ الطبیعیة، 

. ومنع تسرب بعض األمراض الناتجة عن عدم استھالك المواد التي تحتوي على عناصر غذائیة مھمة
نالحظ أن الزعرور یحتوي ولننظر ھذه التركیبة التي تختلف عن المواد النباتیة من خضر وفواكھ، و

على البوتسیوم بنسبة مرتفعة لكنھا تبقى في المستوى النباتي ویحتوي على الفوسفور أكثر من الكلسیوم 
 ملغرام، وھذه التركیبة تجعل 13 مغ، وعلى كمیة من المغنیزیوم أقل من الكلسیوم 16 مع مقابل 27

ي یمكن أن یفقدھا في أي نشاط فكري أو عضلي، الزعرور من الفواكھ التي تعید للجسم كل المكونات الت
ألن البوتسیوم والسكریات والبرویتن مع أمالح أخرى تعید ترمیم الجسم في أقرب وقت، ولكلسیوم 

  . مع ھذه األمالح تزیل العیاء  Aوالفوسفور والفایتمن 
   

مضیا تعضویة ویحتوي الزعرور على حمضیات عضویة منھا التارتریك والسایتریك والمالیك، وھي ح
ھامة للحصى في المرارة والكلیة، وتنشط خالیا الكبد، ویكون عصیر الزعرور بالنسبة للذین یشتكون 
من لحصى في المرارة نافعا لكن ضمن نظام غذائي معین ولیس بطریقة عشوائیة ألنھ لیس بالسھولة 

    .التي یظن الناس
   

   القلب، وھو ما نقرأه في الكتابات القدیمة للطبویعزى للزعرور بعض الخصائص مثل إزالة ألم الرئة و
    .الصیني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 فاكھة الحرارة  البطیخ األحمر مصدر الالیكوبین المضاد لألكسدة والحافظ من السرطان، وھو كذلك
 . المفرطة وإزالة التراكمات السامة من الجسم

 
اد الصلبة یمثل منھا  في المائة من المو13-8یحتوي البطیخ على 

وتمكن ھذه الكمیة من السكر من .  في المائة50 إلى 20سكرالمطبخ 
صناعة مركز سكري من البطیخ بتبخیر الماء، كما یمكن صناعة 

ویعرف عن البطیخ األحمر . المربى نظرا لنسبتھ المرتفعة من السكر
قوتھ في در البول، وترجع ھذه الخاصیة إلى بعض المركبات 

یة التي تساعد على إفراز البول، ومنھا السیترولین واألرجنین الكیماو
 .وھي مواد منشطة إلفراز البول في الكبد

   
ویعید للجسم ما فقده من السوائل، ویعد من الفواكھ التي تساعد 

. الریاضیین على استرجاع ما ضاع من السوائل واألمالح المعدنیة، وتعید ترمیم الجسم بعد جھد كبیر
لبطیخ بترطیب الجھاز الھضمي، لكونھ یحتوي على ألیاف خشبیة وأمالح معدنیة ومواد مضادة ویمتاز ا

لألكسدة، ویزیل الحرارة من الجسم خصوصا في فصل الصیف، لیكون الفاكھة المنعشة والتي تستھلك 
  . في الحرارة المفرطة

   
یكون في البطیخ والطماطم، وتمتاز من المركبات القویة في البطیخ مادة الالیكوبین وھو كاروتنوید أحمر 

مادة الالیكوبین بخاصیتھا المضادة لألكسدة، وتمتص الجذور الحرة على مستوى القولون لتحول دون 
و یفسر بعض . اإلصابة بسرطان القولون، ویعزى كذلك لھذا المكون قوتھ في كبح سرطان البروستیت

  . السرطانیة من النمو لتصبح تورماتالباحثین ھذا الحادث بكون الالیكوبین تمنع الخالیا
   

وبما أن البطیخ یحتوي على كمیة مھمة من الالیكوبین الذي یمتص الجذور الحرة ویحول دون تأكسد 
الكولیستیرول الحمید، فھو مرشح ضمن الفواكھ والنباتات التي تساعد على إزالة السموم من الجسم 

Detoxificationحسن أن یستعمل مع نظام غذائي معین لیعطي نتائج ، وكل متراكمات االستقالب ویست
إیجابیة، ویعتبر البطیخ من الفواكھ التي تمتاز بمؤشر السكري العادي رغم احتوائھ على نسبة عالیة من 

 ویضاف مفعول الالیكوبین إلى   .السكریات، من حیث ال یسبب أي خطر على المصابین بالسكري
 فایتمینات مضادة لألكسدة كذلك لیكون البطیخ من أغنى المواد  وھيA والفایتمین Cمفعول الفایتمین 

  .بالمواد المضادة لألكسدة
   

وھي الفایتمینات التي تساعد  ،B1والفایتمین   B6ویحتوي كذلك على كمیات ال یستھان بھا من الفایتمین
 بالسكري، على االستقالب وإنتاج الطاقة من المواد الحراریة، وھي فایتمینات ضروریة للمصابین

ویحتوي على نسبة مھمة من المغنیزیوم والبوتسیوم وھي األمالح التي تساعد على خفض الضغط 
  . الدموي، وكذلك توازن السوائل بالجسم

وربما یسمع الناس بأھمیة وفائدة البطیخ األحمر العالجیة والوقائیة لكن البطیخ الذي نتكلم عنھ ھو البطیخ 
انھ وتعالى ولیس البطیخ الذي یجده الناس في األسواق، وال نرید أن تفھم الطبیعي الذي خلقھ اهللا سبح

نصائحنا كالتي یسمعھا الناس عبر وسائل اإلعالم وربما في الشبكة العنكبوتیة، ألننا أصحاب معلومات 
دقیقة وال نرید أن نغرر بالناس فنكون آثمین، فالبطیخ األحمر یفید في كثیر من األمراض وعلى رأسھا 

طان البروستیت وعنق الرحم والثدي لكن إذا وجد وال نظن أن الناس سیجیدونھ بدون مبیدات وبدون سر
  .تغییر وراثي

 
 
 



 المشمش ھو الفاكھة التي تقوي البصر وتحفظ العین

    المشمش الطبیعي الموسمي

ھناك عالمات وضعھا اهللا سبحانھ وتعالى لبني اإلنسان، 
 أن ینفعھم، وھذه لكي یتعرفوا بسھولة على ما یمكن

العالمات تسھل الحیاة وتختصر الطریق على البشر، 
فبدون دراسة عالیة یمكن لكل الناس أن یعرفوا من خالل 

. ھذه العالمات كل األشیاء التي تصلح ولماذا تصلح
وبالنسبة للفواكھ والخضر والكل النبات یمیز النافع منھا 

 لكم  وما درأ  :وقد جاء قولھ تعالى في سورة النحل. باللون
 .في األرض مختلفا ألوانھ إن في ذلك آلیة لقوم یذكرون

ألم تر أن اهللا أنزل من : ویقول في سورة فاطر كذلك
 واللون یعني .السماء ماء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفا ألوانھا

من الناحیة العلمیة المركبات المضادة لألكسدة التي تحمي 
ى فإن اهللا أعطى ومن جھة أخر. الجسم من كل األمراض

) الموز والبطیخ(لبعض الثمار لونا جمیال وجذابا لیستھلكھا الناس بكثرة، ومن ھذه األلوان اللون األصفر 
) الفرولة والبطیخ والرمان والتفاح(واألحمر ) البرتقال والمشمش والصبار والمانجا والخوخ(والبرتقالي 

اكھ ذات اللون فیھا أعلى المنافع، وتحتوي على مكونات وكل الفو) البرقوق والكرز والعنب(واللون الداكن 
والمشمش یجمع بین الجمال واللون البرتقالي والمذاق الحامض، وھي الخصائص ). phytonutrients(طبیة 

الحسیة التي تجعل استھاله یكون بكثرة، وال یشعر الناس بالكمیة التي أكلوھا، فیتسبب لھم في إسھال، وھو 
 ).water-electrolytes( عن األمالح والماء إسھال بارد ینتج

   
لما نسأل أي شخص عن المواد الغذائیة التي تقوي البصر، تكون اإلجابة دائما الجزر، والمشمش یحتوي 
على كمیة من البیتاكروتین واللیكوبن أكثر من الجزر، والمشمش یحفظ العین ویقوي البصر أكثر من 

واجتماع األلیاف الخشبیة مع الكاروتین . یتاكروتین التي یحتوي علیھاالجزر نظرا للنسبة العالیة من الب
وبھذه . یجعل من المشمش واقي للكولیستیرول الخفیف من التأكسد فیعطي كولیستیرول ثقیل أو خبیث

العملیة یساعد المشمش على الحفاظ على األوعیة الدمویة ومنع ظھور األمراض المتعلقة بالجھاز 
  .الدموي

   
، وھو الفایتمن المضاد لألكسدة والمانع ألثر Aلما نتكلم عن الكاروتین نتكلم تلقائیا عن الفایتمن وطبعا 

والجذور الحرة یمكنھا أن تخرب خالیا عدسة العین، كأن تحدث . الجذور الحرة وأثرھا على الخالیا
 ageصفراء بعض الخلل في األوعیة الموصلة للدم إلى العین وتحدث ما یسمى بتحلل المنطقة ال

related macular  degeneration ARMD ویساعد الفایتمن A على الوقایة من ماء العین cataract.   
   

والمشمش غني باأللیاف الخشبیة الممتازة التي تساعد على منع اإلمساك الحاد، وتسھیل عملیة اإلفراغ، 
ھال بارد، نظرا لكثرة األمالح وإراحة القولون، وربما یصاب من یستھلك كمیة كبیرة من المشمش بإس

  . والماء وھو الشيء الذي یؤدي إلى إسھال
   

وككل النباتات التي تحتوي على مركب اللیكوبین الذي یحفظ من سرطان البروستات، فالمشمش یمكن أن 
ویحتوي المشمش . یحد ویریح من انتفاخ البروستاتا، وھو الطور األول قبل تحول االنتفاخ إلى سرطان

مالح معدنیة بكمیة ھائلة وعلى بعض األحماض كحمض الستریك الذي یلعب دورا أساسیا في على أ
الجھاز الھضمي، وكذلك على مستوى الكلیة، والمشمش كالفواكھ األخرى یمتاز بھذه األحماض التي 

  . تعتبر بالمنشطات لألعضاء الداخلیة، ومنھا الطحال والكبد والكلیة
   



ي تمیز المشمش بخاصیتھ المنشطة للجھاز العصبي، نجد الفوسفور ومن األمالح المعدنیة الت
والمغنیزیوم، ودور ھذان المعدنان ال یخفى في الطب الحدیث، ألنھما الدواء لكل االضطرابات العصبیة 

ویعرف المشمش بتركیبھ الغني باألمالح . التي یمكن أن تسببھا حاالت اإلرھاق واالنھیار العصبي
  . المعدنیة

   
وي نواة المشمش على لوزة غنیة بالزیت وھي زیت غذائیة، لكنھا تستعمل للتزیین فھي تزیل وتحت

، وھو B17التجاعید من الوجھ وتبقیھ شابا، وتحتوي نواة المشمش على مركب األمیكدالین أو الفایتمن 
ز المر ربما یخشى الناس من ھذا المركب الذي یوجد في اللو. مركب من نوع السیانور وھو مركب سام

ولو أن ھذا المركب یعرف . ولوز المشمش، ونوى التفاح، ونوى الكرز وفي كثیر من الفواكھ والخضر
ویجب أن نستحضر العقیدة والمنطق لنبین . بسمومیتھ الخطیرة، فاستھالك زیت المشمش ربما یكون نافعا

علینا نعمھ ظاھرة وباطنة، وال بعض األشیاء، إننا نعلم أن اهللا سبحانھ وتعالى استخلفنا في األرض وأسبغ 
نظن أن في الكون شيء مضر لإلنسان، لكن الجھل ھو الذي یؤدي إلى بعض التصرفات التي تعرض 

ونشیر فقط إلى . أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلینا ال ترجعون  : صاحبھا للھالك، وھو القائل سبحانھ
ان، وقد تبین أن ھذا الفایتمن یمكن أن یرجع الخالیا أن مركب األمیكدالین من المواد التي تعالج السرط

  . السرطانیة إلى حالتھا الطبیعیة
   

ولماذا یتحدث الباحثون عن خطر استھالك اللوز المر أو لوز المشمش، بینما تستعمل مركبات 
انور الفیروسیانور السامة في تحفیظ بعض المواد الغذائیة ومنھا الخمور؟ وھي على ثالثة أنواع فیروسی

   .E 536وفیروسیانور البوتسیوم    E 535 وفیروسیانور الصودیوم   E 538 الكلسیوم 
   

ولذلك قال سبحانھ . لو كان شيء في ھذه الدنیا بید أحد النتھى الكون منذ أمد بعید: یقول الدكتور محمد فائد
  )األنبیاء(  .ونلو كان فیھما ءالھة إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش عما یصف :وتعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



  والشرایین والسرطان التفاح من الفواكھ الغنیة بالمواد الدابغة التي تقي من أمراض القلب

  ینخدع الناس نتكلم عن التفاح البلدي الموسمي لكي ال

  

ھناك إشاعات كثیرة حول أھمیة التفاح الصحیة، ومنھا  
 حول أھمیة التفاح المقولة التي یحفظھا جل الناس

 one apple a day keeps الطبیة ولیست الغذائیة 
the doctor away،  تفاحة في : وتعني ھذه المقولة

الیوم تبعد عنك الطبیب، وھي إشاعات فیھا شيء من 
الحقیقة فقط، ولیس كما یظن الناس، ألن العلوم ولو أنھا 
أصبحت خاضعة للتجارة واإلشھار، فھناك من ال 

ن الحقیقة العلمیة، وال یتأثر باإلشھار الذي یخرج ع
أشھر منتجات قلیلة األھمیة كاإلسبانخ، وأخفى منتجات 

والتفاح فاكھة . كبیرة األھمیة كالصبار أو التین الھندي
عادیة تحتوي على ألیاف خشبیة بنسبة مرتفعة، وعلى سكر الفروكتوز وبعض الفالفونویدات والفایتمینات 

والتفاح البلدي الموسمي یحتوي على كمیات ھائلة من ھذه المركبات ومنھا األلیاف . واألمالح المعدنیة
 . والفالفونویدات

وبما أن التفاح یحتوي على األلیاف الغذائیة الذائبة والغیر الذائبة فھو یخفض الكولیستیرول بالدم، وتعمل 
، من حیث ترتبط بالكولیستیرول في ھذه األلیاف بنفس الطریقة التي تعمل بھا ألیاف الحبوب أو النخالة

الجھاز الھضمي وتزیلھ من الجسم، وكذلك األلیاف الخشبیة الذائبة التي تعمل على خفض الكولیستیرول 
على مستوى الكبد، ونظرا ألھمیة النسبة المرتفعة في التفاح، فإن استھالك تفاحة واحدة یزود الجسم بنسبة 

یستحسن أن یستھلك التفاح بقشوره، بشرط أن یكون غیر معالج  في المائة من االحتیاج الیومي، و10
 بالمائة باستھالك تفاحتین في 20ویمكن خفض الكولیستیرول بنسبة . بالكبریت، وغیر معالج بالمبیدات

  . ویعني خفض الكولیستیرول الوقایة من تصلب الشرایین وأمراض القلب والشرایین بصفة عامة. الیوم

ف الخشبیة مركب البیكتین الذي لھ دور لیس في خفض الكولیستیرول فقط، وإنما ویوجد من ضمن األلیا
ولكل من . في امتصاص السموم وإزالتھا من الجسم كالرصاص والزئبق وبعض الطوكسینات األخرى

األلیاف الذائبة والغیر الذائبة دور في الوقایة من اإلصابة بالسرطان لخاصیتھما المانعة لإلمساك وتسھیل 
  . ر الفضالت بالقولون وھو الحادث الذي ال یترك امتصاص السموم على مستوى القولون والمستقیممرو

ویحتوي التفاح عالوة على األلیاف الخشبیة من النوعین على المواد الدابغة أو الفالفونویدات، وھي 
. كذلك البولیفینوالتالمركبات التي تعطي اللون األحمر للتفاح، أو تغیر اللون لما یقطع التفاح، وتشمل 

. وھذه المركبات ھي التي تحفظ من أمراض القلب والشرایین، وتعطي للتفاح خاصیتھ الطبیة الغذائیة
ونعلم أن لكل مادة غذائیة نباتیة نوع خاص من الفالفونویدات والبولیفینوالت، وأن استھالك أنواع مختلفة 

ت التي یحتوي علھا التفاح نجد الكویرستین كما ومن الفالفونویدا. على مدار السنة یعطي نتیجة أحسن
  . للتأكسد تقدم، ومكون الكاتشین والفلوریدزین وحمض الكلورجینك وكلھا مضادات قویة

وبذلك فإن . ویعتبر التفاح والبصل األحمر من المواد النباتیة التي تحتوي على نسبة عالیة من الكویرستین
 األحمر على شكل شربة أو عصیر، وشرب كوبین من الشاي استھالك التفاح كفاكھة مع تناول البصل



للوقایة من أمراض القلب والشرایین، والحد من أثر الجذور الحرة على  یعتبر من أساسیات الطب الغذائي 
  . الخالیا أو الحفظ من السرطان

من األلیاف ویحتوي التفاح على سكر الفروكتوز الذي ال یحتاج إلى أنسولین، وبوجوده مع نسبة عالیة 
ویقوم التفاح بخفض الحموضة . الخشبیة، فھو یجعل تركیز السكر بالدم ثابتا خصوصا بعد تناول الوجبات

بالبول بإفراز حمض السیتریك، وبذلك یساعد على تفادي تكون مركب اوكسلیت الكلسیوم الذي یترسب 
  . في الكلیة ویكون الحصى

ما یمتاز على باقي الفواكھ بكونھ یقي من األشعة البنفسجیة في والتفاح كباقي الفواكھ لیس منعشا فقط، وإن
أشعة الشمس ویحفظ من الحروق، ولذلك یتزامن موسم التفاح والفواكھ الملونھ مع حلول فصل الصیف، 

ونعود لنؤكد على استھالك المنتجات النباتیة في . وكذلك بعض الخضر الغنیة بالبولیفینوالت كالیقطین
 خلقھا في وقت معین لتنفع الناس، فلیس ھناك شيء مخلوق بدون تقدیر كما قال سبحانھ موسمھا، ألن اهللا
وكل الفواكھ الصیفیة فواكھ ملونة ومنھا المشمش والكرز . إنا كل شيء خلقناه بقدر: في سورة القمر

 االجتفاف، وفاكھة الصبار والتفاح والعنب األحمر والتین األسود، وكثیر من المنتجات التي تقي الجسم من
ولذلك فالذین یأخذون معھم لحوم لما یخرجون إلى . ألنھا تحتوي على الماء وتقي من الحروق الشمسیة

وإنما یجب أن یحملوا معھم فواكھ ملونة وخضر . البحر أو إلى الجبال، ال یحسنون التعامل مع الطقس
  . مطھیة وعصیر الخضر أو الفواكھ، ویتجنبوا الزیوت واللحوم

لتفاح تحتوي على جل كمیة الكویرستین واأللیاف الخشبیة، وھو ما كان الناس یستفیدون منھ، لكن وقشور ا
مع استعمال المبیدات أصبح من الصعب أن ننصح باستھالك القشور، وعموما إذا كان التفاح طبیعي ولم 

 یكون نافعا أكثر من یستعمل أي مبید أو مواد كیماویة أخرى لمعالجتھ، فاستھالك القشور والنوى الداخلیة
اللب، وربما یستعمل التفاح للعالج لكن مع حمیة مدققة ومواد أخرى تصحب استھالك التفاح، وال یمكن 

لكن قد یكون التفاح من بین األشیاء التي . أن یلجأ الناس إلى التفاح لیشفیھم من األمراض التي ورد ذكرھا
  .تساعد على تخفیف ھذه األمراض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ة الكرز من أجمل الفواكھ في منظرھا ومن أنفع الفواكھ في تركیبھا، وھي فاكھة األنتوسیانات التي فاكھ
  تذیب حمض الیوریك وتحفظ القلب والشرایین ومسكنة لأللم 

 

 وتظھر في الصغیرة الحجم،والفواكھ الملونة فاكھة الكرز من 
أواخر فصل الربیع، وھناك بعض األنواع التي ال تنضج إال 

 مع الحشائش فصل الصیف، وتتزامن فاكھة الكرزفي 
الخضراء والفقوس والبصل الطري، وتصادف فاكھة الكرز 
الشعیر األخضر لتعطي نتائج باھرة في غسل الجسم من 

ھ  اللحوم ألن الكرز معستھلكی وال ، Detoxificationالسموم 
 ،النقرس حمض الیوریك التي تسبب مرض یب بلوراتیذ

لكرز بحب  اوتسمیة. الیوریك من الدمحمض  كذلك وتزیل
الملوك في المغرب لھ داللتھ العلمیة، فھذه التسمیة ال تعني أن 

وقوة الكرز في .  وإنما ألنھا تزیل مرض الملوك أو النقرس، یفھم منھا قدھذه الفاكھة فاكھة الملوك كما
 من الكولیستیرول وتزیل حمض  وإذا استعملت مع التین والزیتون فھي تحد،إذابة النقرس أكبر من التین

 . الیوریك من الدم
   

والكرز شجرة المناخ المعتدل والماء الوفیر والتربة الجیدة، وال تنبت إال في بیئة معینة، ونالحظ أن 
 ویوجد في ناحیة ،یولیوز وبالضبط في شھر ھناك نوع من الكرز ال تنضج ثماره إال في فصل الصیف

كبر من حجم الكرز الموجود في ناحیة فاس أو صفرو ولھ مذاق میسور أو في مرموشة، وحجمھ أ
فھو ینضج بسرعة ال یبقى طویال في األسواق نھ ألوالكرز ال یقبل الناس على استھالكھ . مختلف كذلك

 وال یبقى لمدة طویلة في الشجرة، ولذلك ال یتعدى شھرا في األسواق مثلھ مثل ،وفي وقت واحد
 ألنھ فیھ أنزیمات كثیرة ویتحلل بسرعة ولو تحت البرودة، ،ة ال ینفع كذلكالمشمش، وتخزینھ في البرود

  .واق كالتفاح والموز واإلجاصسفھو لیس كالفواكھ التي تبقى وقتا طویال في البرودة وفي األ
   

كلما كان لون الفاكھة داكنا كلما كانت غنیة بالمضادات لألكسدة وباألنزیمات، ولذلك نالحظ أن كل 
لملونة تتعرض للتلف بسرعة كالبرقوق األسود والفرولة والتفاح البلدي والرمان والتین الھندي الفواكھ ا

واللون الداكن یدل على تركیز عالي من الفالفونویدات . والبطیخ األحمر والكرز وفواكھ أخرى ملونة
ي من سرطان  وتق، وھي مواد طبیة تحفظ الجسم وتمتص الجذور الحرة،والبولفیونوالت واألنطوسیانات

  .  ومن أمراض القلب والشرایینالقولون
   

 وھي المكونات التي ،وسیانین والمیالتونینتألكسدة أھمھا األنل مكون مضاد 17تحتوي فاكھة الكرز على 
واد الغذائیة  قائمة المستمیز الكرز على باقي الفواكھ التي لھا نفس الخاصیة، وتأتي فاكھة الكرز على رأ

 الجذور الحرة على مستوى القولون، ، وھذه المركبات ھي التي تمتصالمضادة ألكسدة الغنیة بالمواد
ولذلك تعتبر فاكھة الكرز من المواد الغذائیة التي تقي من سرطان القولون، وتزیل السموم من الجسم، 
وتخفض الكولیستیرول في الدم وتخفض مكون الھوموسیستاین الذي یتسبب في أمراض القلب 

وبما أن فاكھة الكرز تمتاز بتركیزھا المرتفع من المواد المضادة لألكسدة، فھي تدخل في  .والشرایین
قائمة المواد الغذائیة التي تستعمل في إزالة السموم من الجسم، وفي تزویده كذلك باألمالح والسكریات 

  . والفایتمینات الضروریة للوقایة
   

لمائة، وقلیل من البروتینات، مع كمیة مرتفعة من  في ا12وتحتوي فاكھة الكرز على سكریات بمقدار 
البوتسیوم، وھي التركیبة التي تصلح إلعادة ترمیم الجسم بعض جھد عضلي كبیر كالذین یمارسون 



فبعد إجراء مقابلة ریاضیة أو مقابلة في أیة ریاضة تتطلب تركیز وجھد وقوة احتمال، یتناول . الریاضة
لماء والسكریات، ولیجعل التوازن المائي في الجسم على مستوي الشخص عصیر الكرز لیعید للجسم ا

مثالي، فالبوتسیوم وقلیل من البروتینات أو األزوت یجعل الجسم یرتاح وال یتعرض ألي عرض من 
أما الفوسفور والكلسیوم فیوجد بقدر متوسط، وھو ما یتطلبھ الجسم مع . شأنھ أن یضر بباقي الوظائف

 ملغ من الفوسفور، وطبعا على 27 مع من الكلسیوم و16، ویحتوي الكرز على المكونات السابقة الذكر
  . مغ لكل واحد0.3 مع و13مغنیزیوم وحدید بمقدار 

   
ومن الخصائص القویة كذلك لفاكھة الكرز أنھا مزیلة لأللم بامتیاز، وتعزى ھذه الخاصیة لمكون 

را لكون الكرز یحتوي على مستوي مرتفع من  ونظ.األنتوسیانین والمیالتونین، وبعض األمالح المعدنیة
األنتوسیانین فإنھ یكون مزیال لأللم، ألن ھذا المركب یكبح كل المركبات المسببة لأللم في الجسم، ویذیب 
حمض الیوریك لیخفف من ألم المصابین بالقطرة أو مرض النقرس، والكرز فاكھة المصابین بأمراض 

لیتحول إلى  LDLتیرول، ویمنع تأكسد الكولیستیرول الحمید اللقب والشرایین ألنھ یخفض الكولیس
وھذه الخاصیة ھي التي تحفظ من أثر الھوموسیستاین فال تتراكم في األوعیة   HDLالكولیستیرول الخبیث

  .الدمویة، وتخربھا من الداخل لتسھل تجمع الصفائح التي تسد الشرایین
   
وھو القدر الذي .  غرام من األلیاف الخشبیة1.7 وعلى A وحدة من الفایتمین 1528ویحتوي الكرز على  

وھذه . في المائة 0.4یحتاجھ الجسم إلزالة السموم، وال یحتوي على دھون إال بعض الزیوت بقدر 
  . الفاكھة تساعد على مقاومة السمنة وكل األمراض المترتبة عن اإلفراط في السعرات الحراریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   لكثیر من األعراض لیاف الغذائیة والمواد المضادة للتأكسد والعالج الغذائيالبرقوق األسود واأل

تمتاز الخضر والفواكھ الملونة بتركیبھا الكیماوي، الذي یشمل المواد 
المضادة للتأكسد، وكذلك الھرمونات النباتیة أو ما یسمى 

وھذه العملیة تحد أو تحبس أثر الجذور الحرة . بالفیتوستروجینات
 الخالیا، ونعلم أن الجذور الحرة ھي التي تسبب الخلل على على

مستوى الخلیة، أو ما قد یسفر عن ظھور السرطان وكل الزوائد التي 
تظھر في الجسم، ولیس ھناك ما یحبس ھذه التسممات الداخلیة 
للخالیا إال المكونات المشھورة بتفاعلھا مع األوكسایجن لتمنع 

 .التأكسد

  الجذور الحرة وقایة الخالیا من 

، وھي المركبات التي  Phytonutrientsوالبرقوق یمتاز بھذه المكونات التي تصنف اآلن مع المواد الطبیة النباتیة 
یراھن علیھا الطب الغذائي، والطب الطبیعي لتكون الحل المالئم للحد من األمراض المترتبة عن التغذیة الغیر 

وینفرد البرقوق األسود باحتوائھ على مركب حمض . یة للجسمالمنظمة، والفقیرة إلى المكونات الواق
 و Neochlorogenic حمض الكلوروجینیك وحمض النیوكلوروجینیك : الكلوروجینك، وھو على نوعین

 Chlorogenicمركبات تصنف مع البولیفینوالت، وتمتاز بقوة مضادة للتأكسد، والتي تقي الخالیا من وھي 
، وتحمي المواد الذھنیة من superoxide anion radicalیجن، وھو مركب التعرض لخطر جذور األوكسا

  .التأكسد، ویدخل في ھذه الخاصیة الكولیستیرول كذلك

ویحتوي البرقوق األسود كذلك على مكونات البیتا كروتین، وھي التي تعزز الخاصیة المضادة للنأكسد، وطبعا 
ومن جملة المركبات الكیماویة التي . ئي أو كیماوي یقع للخالیافھذه المركبات تعرف بقوتھ الحافظة لكل خلل فزیا

 الجذور الحرة، ویمثل تأكسد الكولیستیرول تحت تأثیر ھذه الجذور الحرة أخطر حادث في  تضرب الخالیا
الجسم، من حیث یتحول من الشكل الحمید إلى الشكل الخبیث، وھو ما یساعد على تكون صفائح داخل األوعیة 

تضیقھا، ویقل وصول الدم إلى الخالیا، وكذلك األوكسایجن، ویترتب عن ھذا الحادث أمراض القلب الدمویة ف
فإن نصف كوب A ولنعطي فكرة عن الكمیة التي یحتوي علیھا البرقوق من البیتاكروتین أو الفایتمین . والشرایین

  . ا المركبمن البرقوق األسود، یزود الجسم بخمس الكمیة الیومیة التي یحتاجھا من ھذ

  البوتسیوم وأمراض القلب والشرایین

، والنحاس باإلضافة إلى األلیاف الخشبیة الغذائیة، ومنھا المواد Kیحتوي البرقوق األسود على كل من الفایتمین 
 مغ من 635  وبما أن نصف كوب من البرقوق األسود یحتوي على. المضادة للتأكسد التي تقدم ذكرھا

لكمیة الیومیة التي یحتاجھا الجسم، فإن ھذه الفاكھة الجمیلة تأتي على رأس كل المواد البوتسیوم، وھي خمس ا
الغذائیة، التي تقي كل الجھاز الدموي واألعراض المترتبة عن األوعیة الدمویة، ومنھا ارتفاع الضغط، وھناك 

خصھا الباحثون في ثالث دراسات شاسعة تھم السكتة القلبیة، والتي أجریت على عدد ھائل من األشخاص، وقد ل
مكونات، وھي تناول المواد الغذائیة الغنیة بالبوتسیوم والمغنیزیوم واأللیاف الخشبیة، وھو النظام الذي یرتكز 

ولو أن الدراسة استغرقت وقتا طویال وشملت . على الفواكھ الملونة والخضر الملونة كذلك والنشویات الكاملة
ولیستفید الناس أكثر فإننا . التي أتت بھا فھناك مكونات تنقص ھذا النظام شخص، ورغم النتائج 4000أكثر من 

نكملھ بزیت الزیتون والثمر، وھو النظام الذي جاء في القرآن الكریم الذي ال یصیبھ زیغ وال خطأ، وھذا النظام 
ثمرات إن في ذلك ینبث لكم بھ الزرع والزیتون والنخیل واألعناب ومن كل ال: جاء في سورة النحل لقولھ تعالى

وھذا النظام القرآني یرتكز على الزرع، ألنھ غني بالنشویات واألمالح المعدنیة، وعلى . آلیة لقوم یتفكرون
الزیتون، ألن فیھ المواد الدابغة، واألحماض الدھنیة الغیر مشبعة ومركب اإللینولیت، وعلى النخیل ألنھ یحتوي 

لعنب ألنھ یحتوي على مركب الریزفیراترول، الذي یحمي القلب من على األلیاف الخشبیة وفایتمین ب، وعلى ا
السكتة وھو فالفونوید معروف بخاصیتھ ضد أمراض القلب والشرایین وكذلك البوتسیوم، وتأتي الفواكھ األخرى 

، ألنھا غنیة بالبوتسیوم والمغنیزیوم والفایتمینات، ولذلك قال سبحانھ وتعالى في آخر اآلیة ومن كل الثمرات
لیجمع ویبین أن كل الثمار صالحة مع ھذا النظام الغذائي الخاص بكل األمراض، ولیس أمراض القلب والشرایین 



وحسب تقدیرنا فإن الفواكھ الملونھ تقي من أمراض القلب والشرایین، وربما تكون الفواكھ نافعة أكثر من . فحسب
  . آن الكریم یدخل الخضر من بین الثمارالخضر، للوقایة من أمراض القلب والشرایین، وإن كان القر

   ضبط الضغط الدموي و الكولیستیرول والوزن 

یحتوي البرقوق األسود على ألیاف ذائبة أو متخمرة حسب التصنیف الجدید لأللیاف الخشبیة، وذلك بخفض 
 الغذائیة من نشاط وتزید األلیاف. الكمیة الغذائیة التي تمر من المعدة، وتعطیل امتصاص الكلوكوز بعد الوجبات

وھذا الحادث ھو الذي یحد من ظھور . األنسولین، من حیث یمكن ضبط السكر بالنسبة للنوع الثاني بالتغذیة فقط
  .ارتفاع السكر المفاجئ في الدم بعد الوجبات

  وقایة القولون 

خیر من السرطان یعرف البرقوق األسود بمنعھ لإلمساك الحاد، ویسھل مرور األغذیة بالقولون لیحمي ھذا األ
 وھو الحادث الذي یلعب الدور Prebioticویساعد الباكتیریا النافعة في القولون على النمو . وكذلك البواسیر

األساسي في خفض الكولیستیرول، وحمایة خالیا القولون من السرطان، وحیث تجد الباكتیریا النافعة المغذیات 
للتخمر، تنتج الحمضایات الدھنیة القصیرة السلسلة، ومنھا حمض مثل األلیاف الذائبة، وھي األلیاف القابلة 

البیوتیریك وھو الحمض الذي تستعملھ خالیا القولون لتنشط وتبقى متجانسة في بنیتھا، وتمثل كذلك ھذه الباكتیریا 
وتعرف . حمضیات أخرى منھا حمض البروبیونیك وحمض األسیتیك اللذان تأخذھما خالیا الكبد والعضالت

لیاف الذائبة أو المتخمرة بدورھا على خفض الكولیستیرول، بارتباطھا مع أحماض الصفراء ومنعھا من األ
  . الرجوع إلى المرارة عبر الدورة الكبدیة المعویة

  تسھیل امتصاص الحدید

یزید استھالك البرقوق األسود الطري والمجفف على حد سواء من امتصاص الحدید في الجسم، وربما یعزى ھذا 
 الذي یحتوي علیھ، وفي تقدیرینا یمكن أن یكون ذلك راجع إلى نشاط الخالیا بالقولون، Cألمر إلى الفایتمین ا

نتیجة تخمر األلیاف الغذائیة بالباكتیریا النافعة، وطبعا لما یكون القولون على أحسن ما یرام فإن االمتصاص 
  .یكون كذلك مرتفعا ألن نشاط القولون یكون على أشده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 . الموز فاكھة التوازن الفایزیولوجي لما یحتوي علیھ من األمالح األحادیة مثل البوتسیوم

من الفواكھ الجمیلة التي یحبھا الناس بكثرة ویقبل علیھا، وھي 
كذلك من الفواكھ التي تقدم للضیوف كتعبیر عن حبھم، لكن 

تھ ھذه الشھرة واإلقبال على الموز جعل اإلنتاج یزیغ عن طریق
الطبیعیة، وكل المنتوجات التي یكو ن علیھا إقبال تجعل المنتج 
یسعى إلى إنتاجھا بأیة طریقة، ألن الدرھم یفسد كل شيء، 
والذي یمكن أن یفقد ھذه الفاكھة خصائصھا الغذائیة والوقائیة 
والعالجیة، كونھا تعرضت للتقنیات الجدیدة التي تستعمل 

وتستعمل زراعة . وراثيالمبیدات والھرمونات والتغییر ال
الموز مبیدات كثیرة وبتركیز مرتفع، ألن األشجار تغرس في 
تربة معالجة بالمبیدات، لكي ال تتمكن الدیدان األرضیة من أكل النبتة، ثم تستعمل مبیدات أثناء اإلزھار 

فة التي لحفظ الفواكھ من اإلصابة بالحشرات والجراثیم الممرضة للنبات، واألمراض النباتیة المختل
والموز ال ینبت إال في شروط بیئیة ومناخیة معینة وفي تربة معینة، كما یتطلب ماء . تصیب ھذه الفاكھة

 .بكثرة وحرارة مرتفعة

وبغض النظر عن خطر المبیدات والتغییر الوراثي، أو بتعبیر آخر بدون تدخل تقني فإن الموز الطبیعي، 
لقھا اهللا سبحانھ وتعالى، یحتوي على نسبة عالیة جدا من بدون ھذه األخطار أو كفاكھة طبیعیة كما خ

البوتسیوم، وھو ما دفع الطب الریاضي إلى استعمالھ بعد المباریات الشاقة، ویالحظ الناس أن العبي 
التنس یتناولون الماء وموزة في كل استراحة، ویكون الموز من الفواكھ التي تساعد األشخاص الذین 

ویعرف البوتسیوم بفاعلیتھ ضد الضیاع . لمصابین بأمراض القلب والشرایینلدیھم ارتفاع الضغط وا
المفرط للكلسیوم في البول، والذي یتسبب فیھ ارتفاع الصودیوم باألغذیة كما ھو الشأن بالنسبة للنظام 

  .الغذائي الغربي الذي یطغى علیھ الملح

وذلك بخاصیتین  Campylobacter Piloriویمتاز الموز بتسكین ألم القرحة المعدیة التي یسببھا جرثم 
األولى بتنشیطھ لخالیا غالف المعدة، حیث تفرز مخاطا تخنا یكون حاجزا یقي من أثر الحموضة، 

وھي   Protease inhibitorsوالثانیة لكونھ یحتوي على مركبات تكبح األنزیمات المحللة للبروتینات 
  .التي تزیل الباكتیریا المسببة للقرحة

الموز یحتوي على البوتسیوم بنسبة مرتفعة، فھو یصلح كغذاء بعد اإلسھاالت الحادة إلعادة وبما أن 
ترمیم الجسم وتوازن السوائل، وإرجاع األمالح التي ضیعھا الجسم من جراء اإلسھال، ومنھا البوتسیوم 

 التخلص من كما یحتوي الموز على البكتین الذي یساعد الجسم على. الذي یعمل على تسویة دقات القلب
الذي یعتبر من األلیاف   Fructooligosacharideالفضالت ویقي من اإلمساك، وكذلك على سكر 

 Prebioticالمتخمرة التي تحفز نمو الباكتیریا النافعة في القولون، وھو ما یعرف بمركبات البریبیوتك 
یتمینات وبعض األنزیمات الھاضمة وتفرز ھذه الباكتیریا الفا. Probioticالتي تغذي باكتیریا البروبیوتیك 

  . التي تساعد على االمتصاص خصوصا بالنسبة للكلسیوم

، وھي فایتمینات تساعد على االستقالب واستخراج  C والفایتمین B6ویحتوي الموز على الفایتمین 
الحرة، الطاقة من المواد الغذائیة كالسكریات والدھون، وتمنع التأكسد داخل الجسم ألنھا تمتص الجذور 

ألنھ یدخل في   B6الفایتمینویحتاج المصابون بالسكري من النوعین األول والثاني إلى البایریدوكسین أو 
ویحتوي الموز على المنغنیز وھو كذلك من عوامل الباكتیریا الصدیقة الموجودة في . استقالب السكریات

  .ر من األنزیماتویدخل المنغنیز في تنشیط كثی. القولون أو باكتیریا البروبیوتیك



ونالحظ أن الموز یحافظ على الجھاز الھضمي، ویحفظ األنسجة على مستوى المعدة من تعرضھا 
لحموضة القرحة، وكذلك لبعض األنزیمات الھاضمة للبروتینات، ویزود الباكتریا الصدیقة بالمغذیات 

 دون حدوث أمراض لتحفظ القولون من التسممات، ویسھل عملیة اإلفراغ وھي الخصائص التي تحول
  .تترتب عن تسمم القولون مثل األنیمیا والسرطان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفواكھ الجافة
 

ةالمعدنیة والبروتینات النباتیة والفایتمینات واأللیاف الخشبی مصدر األمالح الفواكھ الجافة  

 
 

 الناس إلى شراء الفواكھ الجافة التي ال تكاد تعرف أو تظھر إال في عاشوراء، تماما كالعدید من یعمد كثیر من
 یستھلكون ھذه المواد الغنیة بكثرة، التي الناسوحبذا لو كان . المواد األخرى التي ال تعرف إال في المناسبات

واأللیاف الخشبیة، والسكریات السھلة الھضم، وتقي من تغطي كل احتیاجات الجسم من األمالح والفایتمینات 
أو النقرس، وتحفظ من العمى ومن األنیمیا وھشاشة العظام، وتحفظ الجنین من التشوھات الخلقیة، داء الملوك 

وتزید في كمیة الحلیب عند المرأة، وتساعد على الجھد العضلي والفكري، وتحد من ارتفاع الضغط 
ه المقومات الغذائیة سنوجزھا بالنسبة لكل فاكھة، ونود أن تكون ھذه المعلومات بمثابة وكل ھذ. والكولیسترول

  .نصائح دائمة للمستھلك في كل مكان

الثمر ال یكلف الجھاز الھضمي أي جھد ألن كل مكوناتھ الذائبة تمر مباشرة إلى الدم واأللیاف الخشبیة تبقى 
 في القولون 

 

ون بعض المستلزمات المعیشیة من السوق لقد كان آباؤنا وأجدادنا یقتن
األسبوعي، الذي كان ینظم حیاتھم الغذائیة بشكل ملفت للنظر، ومن جملة 
األشیاء التي كانوا یقتنونھا الفواكھ الجافة، التي كانت تقتصر على الثمر 

وال یمكن ألي شخص أن یعود . واللوز والتین والزبیب في كثیر من األحیان
وھذا التصرف یقودنا إلى عرضھ . كھ جافة ولو كیلو ثمرمن السوق بدون فوا

فمن الناحیة العلمیة یكون استھالك اللحوم . أو تحلیلھ تحلیال علمیا محضا
الحمراء أسبوعیا وھو ما یوصي بھ اآلن علم الحمیة والتغذیة والطب البدیل، 
وھي كلھا علوم متقدمة ورفیعة المستوى لتوصي بما كان یفعلھ آباؤنا 

وربما یقول قائل أن ھذا غیر كافي ونقول أنھ جد كافي نظرا للبیئة . ادناوأجد
السلیمة التي كان یعیش فیھا الناس، والمواد الطبیعیة التي كانوا یستھلكونھا، وانعدام الكیماویات الموجودة في 

 الفواكھ الجافة والنقطة الثانیة ھي تعمیم استھالك. األغذیة، والمناعة القویة التي كان یمتاز بھا ھؤالء
خصوصا التمور واللوز والتین والزبیب، وقد كانت كل ھذه المنتوجات محلیة وموجودة نظرا للتنویع في 

واستھالك الفواكھ الجافة كل أسبوع یكون أحسن بكثیر من استھالكھا سنویا، . اإلنتاج المحلي والغیرة علیھ
والمناعة والنمو العادي عند األطفال، ولم تكن ھناك ولذلك كان الناس یمتازون بالنظر الجید والسمع الجید 

أعراض متعلقة بالتغذیة كالسمنة والسكري والسرطان والحساسیة وارتفاع الضغط وضعف البصر والسمع 
 . واألنیمیا، والضعف الجنسي

 

 

ویأتي التمر على رأس الئحة الفواكھ الجافة، ویكون على أنواع، منھا 
توردة ومنھا الدقلة على الخصوص، أو بعض المحلیة وبعض التمور المس

األنواع السعودیة الكبیرة الحجم، وال تستھلك إال في المناسبات الكبرى 
وتحتوي التمور على سكریات بسیطة سھلة الھضم ومنھا . كالزفاف مثال

الجلیكوز والمالطوز والفریكتوز وسكریات أخرى ولو بكمیة ضئیلة، 
لمطبخ أو الساكروز، وھو السكر على سكر ا" بوزكري"ویحتوي نوع 

ونوع بوزكري ھو النوع الوحید الذي . الخطیر بالنسبة للمصابین بالسكري



یحتوي على سكر الساكروز ولذلك یجب على المصابین بالسكري أن 
 .یجتنبوا ھذا النوع

نصح في علم ویحتوي التمر على أجود أنواع األلیاف الخشبیة، وھي المواد الواقیة من اإلمساك الحاد، ون
الحمیة بتناول األلیاف الغیر الذائبة، بنسبة ثلث كمیة األلیاف الخشبیة على األقل، وألیاف التمر من ھذا النوع 

  .الذي یسھل نزول المواد الغذائیة من الجھاز الھضمي

تمینات على  األخرى، وتساعد الفای المعدنیة وكذلك مادة الیود والحدید واألمالح ویمتاز الثمر بالفایتمینات 
وبینت العلوم في . حفظ البصر وتقویتھ، وكذلك حفظ السمع وتھدیئ األعصاب والحد من ارتفاع الضغط،

المیدان الغذائي أن التمر یساعد على التركیز وضبط األعصاب، ولھذا الغرض كان الصحابة رضي اهللا عنھم 
الطیارون األمریكیون أتناء الحرب العالمیة یستھلكون التمر قبل ركوب الخیل أثناء الخروج للجھاد، واستعملھ 

والثمر یحتوي . لو كان ھناك دواء لتھدئة األعصاب عند األطفال فالثمر لیس دونھ دواء لھذا الغرض. الثانیة
على مركبات تلعب دور عوامل النمو بالنسبة للرضیع، ولذلك یجب تحنیك األطفال الرضع بالثمر، أو إذا كان 

األمراض المعدیة ألن ینقع الثمر في الماء الدافئ ثم یعطلى للرضیع بواسطة یخشى على الرضیع من 
 وھرمونات النمو PP وفایتمین   A وفایتمین Bومن جملة المكونات الغذائیة الھامة مكون فایتمین . الرضاعة

ك، والحدید بالنسبة للرضع وھرمونات تقلس الرحم بالنسبة للنساء الحوامل، واأللیاف الخشبیة بالنسبة لإلمسا
    . والكالسیوم والمنغنوز والماكنیزیوم والسكریات البسیطة أو األحادیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   التین یعرف الناس ثماره وال یعرفون أوراقھ التي تعتبر من األعشاب الطبیة

   

تمتاز كرمة التین على باقي األشجار األخرى بكونھا الشجرة 
 قد تنبت في أكبر مساحة على كوكب األرض، ألنھا الوحیدة التي

تقاوم الحرارة والبرودة معا،وھي شجرة تتحمل الجفاف، 
وتعطي شجرة التین منتوجین في فصل . والطقس الحار والوعر

واحد، ثمار الباكور في شھر یونیو وثمار التین في شھر یولیوز 
و تعفن، والتین یجف بسرعة وال ینتن وال یصیبھ فساد أ. تقریبا

وال تقدر الفطریات على إنتاج المایكوطوكسینات على التین نظرا 
لوجود بعض المركبات المتبطة للفطریات وكذلك لجفاف الثمار 

 .بسرعة من حیث ال تسمح بإنتاج المایكوطوكسینات علیھا

 التي تظھر لما نتصفح أي كتاب أو مقال عن علم النبات نجد دئما بعض التخمینات التي تخفي كل الحقائق
علم الزراعة أو علم النبات عند المسلمین، وكل األشجار المثمرة من زیتون وتفاح وعنب وتین ورمان 
انتقلت من فلسطین واألردن وسوریا إلى المغرب العربي واألندلس، ومن تم إلى باقي أوروبا في القرن 

وكل , ل األشیاء تصبح كلھا یونانیةاألول الھجري أو القرن السابع المیالدي، لكن التدوین الیوناني جع
ولذلك . الكتابات المتداولة اآلن ترجع الحضارة إلى الیونان لكنھا ال تتحدث عن الحضارة اإلسالمیة

أصبحنا نقرأ في كل الكتب أن التین أصلھ یوناني والدول المنتجة ھي كالیفورنیا والبرتغال واسبانیا 
ست التین في الجزیرة اإلیبیریة اسبانیا والبرتغال لم تذكر في وتوركیا، لكن دول المغرب العربي التي غر
وقد جاء ذكره في القرأن لما أقسم بھ اهللا سبحانھ وتعالى في . الكتب التي تؤرخ لھذا النبات العربي المحض

  . سورة اسما سورة التین وجاء كذلك في الحدیث وأشھره حدیث النقرس

خرى، بكونھا الوحیدة التي تتوفر على فتحة خارجیة تسمى تمتاز ثمار الثین عن باقي الفواكھ األ
 ال ترتبط بالشجرة، وإنما تساعد الثمار على النمو باتصالھا بالبیئة المحیطة   eyeأو   ostioleالعین

وھذه الثمار تمتاز كذلك بالمذاق الحلو، والشكل المتعلك الذي یعطي إحساسا أثناء المضغ، . بالشجرة
  .یختلف باختالف المناطق والطقسوكذلك باللون الذي 

تحتوي ثمار التین على نسبة عالیة من البوتسیوم الغذائي الذي یساعد على خفض ضغط الدم، وبما أن 
الناس أصبحو ال یستھلكون الفواكھ والخضر، واستبدلوھا بالدھون واللحوم والمصنعات التي یكثر فیھا 

  .ط أصبح وارداالملح او الصودیوم، فإن المآل إلى ارتفاع الضغ

وھو مرض كان  والتین یقترن في الطب العربي بالنقرس، أو مرض الملوك كما كان یسمى من قبل،
الناس وال یقتصر على  یصیب األغنیاء ألنھم كانو یكثرون من اللحوم، أما اآلن فأصبح یصیب كل 

  . المیسورین فحسب

  خفض الوزن 

في برنامج خفض الوزن، كما أن التین بمذاقھ الحلو یكبح یعتبر التین من المواد العذائیة التیي تدخل  
الشھیة، ویغذي الجسم فال یحس المرء بالجوع، ویساعد التین على خفض الوزن لتركیبتھ الغنیة بالبوتسیم 
واأللیاف الخشبیة، ولما یكون النظام الغذائي غنیا باأللیاف الخشبیة الغذائیة، یسھل التحكم في خفض 

ع ھذه الطریقة أو ھذه المعلومات لیس كافیا لخفض الوزن، وإنما یجب معرفة كل حالة الوزن، لكن اتبا



لیكون النطام صائبا، وال یمكن تعمیم ھذه المعلومات على كل الناس، وأقل شيء بالنسبة للنساء االالتي 
  .تردن خفض الوزن التوقف عن تناول حبوب منع الحمل أوال

   خفض كمیة األنسولین

. التین على خفض كمیة األنسولین بالنسبة للمصابین بالسكري، والذین یتناولون األنسولینتساعد أوراق 
وشجرة التین من األعشاب الطبیة، واستعمال أوراق التین لیس معروفا لدى عامة الناس، والغریب في 

و ذات األمر أن الناس یتركون أشیاء سھلة وموجودة وملتصقة بھم، لیبحثوا عن أعشاب غیر موجودة، أ
. أھمیة أقل من التین، وأقل من كثیر من أنواع أوراق الشجر كالعنب والزیتون والرمان والبلوط والسدر

وأوراق التین تفوق كل األعشاب الواقیة من السكري، والتین ھو النبات الوحید الذي یمكن أن یساعد على 
  .خفض كمیة األنسولین التي یتناولھا أصحاب السكري من النوع األول

  ضبط الھرمونات ھند النساء

وأوراق التین تستعمل كذلك في عالج الضبط الھرموني للجسم، ولذلك فھي تساعد على تفعیل نشاط  
األنسولین، وكذلك ھرمونات الدورة الشھریة عند النساء، وأوراق التین من أحسن األعشاب الطبیة إذا 

لتین لضبط الدورة الشھریة عند النساء كان واستعمال أوراق ا. اجتمعت مع نظام غذائي مناسب ومضبوط
معروفا في الطب العربي، وتقترن أوراق التین بضبط كل األعراض المتعلقة بدم الحیض، سواء األلم أو 

  .عدم االنتظام أو التردد أو اساغراقھ مدة طویلة

 إلى ما وحیث یضاف مستخلص أوراق التین، كأن تغلى األوراق ویؤخذ الماء بعدما تصفى، ثم یضاف
وربما تستعمل أوراق التین كشراب , یأكلھ الشخص المصاب في الصباح، قد یخفض من كمیة األنسولین

في الصباح مع الشاي أو عوض الشاي، أویستبدل أصحاب السكري الشاي بأوراق التین، لیكون تركیز 
ى تناول أوراق السكر بالدم مضبوطا، وقد یستغني الشخص عن أخذ األنسولین بعد مضي وقت طویل عل

  . التین

  ثمار التین تساعد على صالبة العظام

قد نصح األطباء بكل شيء من شأنھ أن یساعد على تماسك العظام، إال التین فلیس ھناك من نصح بھ، 
وطبعا فاألمر یستعصي على من ینصح ألن فاقد الشيء ال یعطیھ، وقد نصحوا بالحلیب ومواد الحلیب، 

التین، وقد نفاجئ ھؤالء بأن ثمار التین مصدر ھام للكالسیوم وربما تفوق الحلیب، لكنھم لم ینصحوا بثمار 
ولیس الكلسیوم فقط ھو الذي یساعد على تماسك وعدم ضیاع الكلسیوم من العظام، بل البوتسیوم ھو الذي 

 السائد یحول دون ضیاع الكلسیوم في البول، والذي قد یتسبب فیھ ارتفاع الملح في األغذیة، وھو النظام
  . ویحول التین دون ترقق العظام من جراء دوبان الكلسیوم وذھابھ مع البول. في المجتمع الغربي

  أمراض القلب والشرایین 

 وھو الشكل الذي توجد علیھ الدھون في الدم، triglyceridesتخفض أوراق التین من نسبة الشحوم في الدم 
أنھ یقى من النقرس أو مرض الملوك، الذي یترتب عن والمعروف عن التین في الطب الغذائي العربي، 

ارتفاع نسبة حمض الیوریك في الدم، وترسبھ في المفاصیل لیسبب آالما حادة، وربما عدم الحركة، ویأتي 
حمض الیوریك من استقالب البروتینات الحیوانیة أو اللحوم، ولذلك سمي بمرض الملوك أو األغنیاء، 

. حمض الیوریك في المفاصل، وتقي من تكون النقرس، وكذلك ثمار التینوأوراق التین تذیب ترسبات 
ومن الخصائص التي قد تجعل من التین مادة غذائیة طبیة، ھو ما الحظھ بعض الباحثین من تأثیر 



مستخلص أوراق التین على الخالیا السرطانیة، حیث تبین أنھ یكبح نمو ھذه الخالیا ویحد من تضخم 
  . ة، وال تزال األبحاث جاریة للتوصل إلى المادة التي تكبح الخالیا السرطانیةالتورمات االسرطانی

والمنكنیز ینشط األنسجة , ویمتاز التین باحتوائھ على مادة المنكنیز عالوة على البوتسیوم واأللیاف الخشبیة
  .الحمراء ویساعد على الخصوبة، بكونھ یحتوي على مادة المنكنیز

غذیة التي تساعد على النظر فیقول الجزر، لماذا ألن الجزر یحتوي على ربما نسأل أي شخص عن األ
مكون الكاروتین، أو المادة المرتبطة بالفایتمین أ وھي التي تحفظ خالیا الشبكیة من الشیخوخة واالجتفاف، 

 لكن الجزر أخذ ھذه الشھرة وغطى على األغذیة األخرى التي تقي وتخافظ. وتبقیھا براقة كعیون الطفل
. على العین، وقد ظھر ھذا المرض بكثرة حتى البلدان النامیة بعدما أخذ نسبة عالیة فیأمریكا وأوروبا

 أو انحالل البقعة الصفراء المرتبط age-related macula degeneration ARMD  ب  ویسمى باألنجلیزیة
ویصبح المصاب . كرةبالسن، وھو داء یصیب األشخاص بعد الخمسین من العمر وقد یظھر في أعمار مب

ال یرى الجوانب والتدقیقات لألشیاء ألن البقعة الصفراء ھي المنطقة الوسطى من الشبكیة وقد ال یرى 
ویتسبب فیھ عدم استھالك الفواكھ عموما، وخلو األغذیة من مكون الكاروتین . الشخص الجوانب واألحمر

ض الجسم من ھذه المكونات ویقي من فقدان واستھالك التین مع فواكھ أخرى یعو. A E C  والفایتمینات
  .البصر المبكر

ولم یكن ھذا الداء معروفا من ذي قبل بالشكل الذي أصبح علیھ اآلن، وربما لم یعد مقتصرا على البلدان 
التي نھجت تغذیة اللحوم وإنما كل بلدان العلم نظرا إلنخفاظ المواد المضادة للتأكسد في النظام الغذائي 

ولو یتناول الناس الخضر والفواكھ . قتصر على الحلویات وبعض اللحوم المصنعة أو األجبانالذي أصبح ی
والحبوب بكثرة فإن نسبة المكونات الطبیة في ھذه المواد انخفظت بشكل خطیر خصوصا في المنتوجات 

  . المغیرة وراثیا، والفواكھ والخضر والمنتوجة حارج موسمھا في الجور الزجاجیة

صائحنا تتسم بالجدیة والتدقیق، فإن بعض الباحثین في المیدان قد ال ینصحون بالتین وحتى تبقى ن
ألشخاص الذین لدیھم حصى في الكلیة أو المتانة، وكذلك لكل المصابین ببعض أمراض العظام، ومنھا 
الھشاشة التي تنتج عن ضیاع الكلسیوم، أو ضعف في امتصاص الكالسیوم، وطبعا ألن التین من ضمن 

وھناك أغطیة أخرى كثیرة تحتوي على كمیات . مواد الغذائیة التي تحتوي على مركب األوكسالتال
 اإلسبانخ، والفرولة والكیوي والمندرین والبرقوق األسود والتوت   مرتفعة من األوكسالت مثل اإلسبانخ

ي یشكلھ التین، والشمنذر، وھي خضر وفواكھ یستھلكھا الناس بكثرة وقد تشكل خطرا أكبر من الخطر الذ
وال یزال العلم مدبدب حول أسباب تكون الحصى في الكلیة، . ألن استھالكھا یكون أكثر بكثیر من التین

ونحن . والتي تكون من ترسب أوكسالت الكلسیوم، وربما یكون االستنتاج غیر صائب أو في غیر محلھ
یزیولوجي الذي یؤثر سلبا على كل نفسر كل ھذه األعراض بالسبب الرئیسي في ظھورھا، وھو الخلل الفا
فتكون الحصى في الكلیة ال یكون , األنزیمات والھرمونات التي تضبط المفاعالت الكیماویة داخل الجسم

بسبب األوكسالت، وال بسبب الكلسیوم وإنما بنقص في المكونات التي تكبح ترسب الكلسیوم واألوكسالت 
سالت تترسب على شكل ملح لحمض األكسالیك، فتعطي في الكلیة، ولما یحدث ھذا الخلل فإن األوك

أوكسالت الكلسیوم، وكذلك مركب الفوسفاط مع الكلسیوم، وھذه الترسبات تزداد في الحجم، وال تزول 
ولذلك فالعالج خارج نظام غذائي یحول دون تكون . بالجراحة بل تعود كما كانت وربما أشد وأقوى

  . الحصى ال یفضي إلى شيء

أن األشخاص الذین لدیھم حصى في الكلیة یمكن أن یتناولوا التین لكن بكمیة معقولة من حیث ونشیر إلى 
واألوكسالت تفرز في الجسم وقد تأتي من األغذیة، وتفرز .  مغ في الیوم50ال تتعدى كمیة األوكسالت 

ین ال ورغم ھذه التحفظات عن األوكسالت بالنسبة لألشخاص الذ. في الجسم من مركب الفایتمین س
یمتصون الكلسیوم جیدا، أو الذین لدیھم حصى في الكلیة أو المتانة فاستھالك أوراق التین لیس فیھ خطر 

 لكن ھناك تحفظ حول الخطر الحقیقي لثمار الثین الیابسة والتي قد تعالج  .واستھالك التین ینفع الجسم



كبیرت سرطاني واستعمالھ للتین معروف بأوكساید الكبریت أو المیطابسولفایت، ومعلوم أن ثاني أكساید ال
  . ألنھ عالوة على حفظ التین ضد التعفنات الفطریة فھو یبیض التین ویعطیھ لونا أبیضا جذابا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  واألنیمیا الصدیق الحمیم للنساء بعد سن الیأس ویفید المصابین بارتفاع الضغط الزبیب

  Boron  الزبیب من المصادر الرئیسیة لمادة البورون

 ینضج العنب جیدا ویبدأ في الجفاف في الكرمة، یؤخذ لما
ویجفف في الشمس إلى أن یصبح زبیبا، ویفقد الوزن نظرا 
لضیاع الماء الذي یغادر الثمار أتناء التجفیف، فتتجعد وتأخذ 

ویمكن أن یقوم كل الناس بتجفیف العنب، لكن . حجما صغیرا
، حیت یبدأ یجب أن یختاروا العنب الذي یكون في نھایة النضج

في فقدان الشكل وتشتد حالوتھ، ألن تركیز السكریات یكون 
ولتفادي وجود كیماویات في . بمستوى علي جدا في ھذه المرحلة

الزبیب المجفف المعروض في األسواق، مثل مواد الكبریت، 
  . یستحسن تجفیف العنب في المنزل

ن التجفیف ینقص من مستوى المركبات یحتوي طبعا الزبیب على مكونات العنب، لكن بمستوى أقل أل
ولذلك فالزبیب یحتوي على مستوى من . المضادات لألكسدة ومنھا والفالفونویدات والفایتمن س

البولیفینوالت أقل من العنب، ومن بین ھذه البولیفینوالت نجد حمض الكوتاریك وحمض الكافتاریك 
لعنب الطري أكثر من الزبیب وتلعب دور الوقایة والبروسیانیدین والفالفانول، وتكون ھذه المركبات في ا

وأشھر ھذه التأكسدات تلك التي تحدث داخل األوعیة الدموي حیث . من أثر التأكسد على الخالیا في الجسم
  .یبدأ تكون الصفائح المسببة لإلنسدادات الداخلیة

   Boronیمتاز الزبیب بمعدن البورون 

الرسمیة ال تتطرق ألھمیة البورون، نظرا لجھلھا بالموضوع، رغم أن الوصالت اإلشھاریة والتحسیسیة 
فھذا المعدن یعتبر ضروریا لصحة الجسم، ویأخذ أھمیة قصوى بالنسبة للنساء لعالقتھ مع ھشاشة العظام 

والبورون من المعادن التي یحتاجھا الجسم على شكل أثر فقط، لكنھ حیوي جدا . التي تظھر بعد سن الیأس
 -beta-17  (17ستروجین والفایتمن د إلى الشكل النشط في الجسم وھو البیتا أوسترادیول ألنھ یحول األو

estradiol   1,25والھیدروكسي فایتمن-(OH)2D3   ومعلوم أن األوستروجین ینخفض بعد . على التوالي
ن یقوم وقد بینت األبحاث أن البورو. سن الیأس، ویتسبب في تعرض الخالیا العظمیة لھرمون التایروید

یدخل الزبیب بھذه الخاصیة في الئحة العناصر الضروریة للنساء بعد سن . بحمایة العظام من التسوس
الیأس لتفادي ھشاشة العظام، وتضم الالئحة عناصر أخرى تأتي من مواد غذائیة مختلفة لتكامل المیزات 

  . وجعل التوازن یكون عبر األغذیة ولیس بمكمالت كیماویة

ن ظھور ضعف البصر المرتبط بالشیخوخة، وھو ما یشكو منھ كثیر من الناس، خصوصا ویقي الزبیب م
في العصر الحاضر نظرا لقلة استھالك الكاروتینویدات التي توجد في الفواكھ والخضر الملونة وأشھرھا 

 Age-Related Macularویساعد الزبیب على الوقایة من ظھور ما یسمى. المشمش والجزر
Degeneration ARMD   

ومنھا األلیاف الخشبیة والسكریات واألمالح   كل المكونات المغذیة الموجودة في العنبالزبیب یحتوي علىو
المعدنیة، وسكر الزبیب مضر للمصابین بالسكري ألنھ یتكون بنسبة عالیة من الكلوكوز أو سكر العنب وھو 

  . سكر یحتاج إلى أنسولین، وقد یسبب بعض الضرر لھؤالء المصابین

 وبثمن رخیص ،ونشیر إلى أن الزبیب كان من المنتوجات المحلیة، وكان كذلك حاضرا في األسواق بكثرة
 ومنھا منطقة الحوز ودكالة وملویة ، كانت مناطق الزبیب كذلك،وكل المناطق التي كان یوجد بھا العنب. جدا



لحدید أو األنیمیا، وكان سكان ھذه ولم تكن تعرف ھذه المناطق أمراض القلب والشرایین، وال عوز ا. والسایس
 مع تالشي غراسة األعناب المحلیة، لكن المناطق یمتازون بالحیویة والنشاط خصوصا النشاط العضلي،

 وتالشي العادات الغذائیة التي قتلتھا العلوم الوھمیة أو واستیراد األنواع التي تصلح للخمور بدل االستھالك،
، أو بعض الحلویات األخرى ةكعبیب إال نادرا على شكل تزویق األطباق كالكالمستوردة، ولم یعد استھالك الز

 ھو التراجع عن المنتوجات المحلیة الطبیعیة التي كانت تغطي حاجیات اوما نأسف لھ حق. التي تزوق بالزبیب
أحسن غذائیة ھائلة، ومنھا الزبیب الذي كان متوفرا في األسواق، وھو زبیب یظھر بشعا شیئا ما لكنھ من 

 ولیس ھناك أسلوب ،أنواع الزبیب، وما یوجد في السوق حالیا منتوجات مستوردة، ال یعرف ما تنطوي علیھ
 إال المعالجة بالمواد الكبریتیة كثنائي أكساید الكبریت، أو ،في الصناعات الغذائیة، بالنسبة لحفظ الزبیب

محفظات أخرى منھا البنزوات والسوربات التشعیع، وھذه األسالیب تستعمل للوقایة من الفطریات، وھناك 
ولذلك تصعب النصیحة الطبیة بتناول الزبیب في حالة عوز بعض .  الكابحة للفطریات األخرى الموادوبعض

  .العناصر كالحدید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یتمیزو الجوز یسمى كذلك فاكھة المخ  بفواده الطبیة ضد أمراض القلب والشرایین 

 واد الغذائیة التي تدخل ضمن الطب الغذائي ولیس التداوي باألعشاب الجوز من أسمى الم

توجد شجرة الجوز في كثیر من البلدان عبر العالم، وحسب 
التوثیق الغربي فإن شجرة الجوز بدأت في أوروبا على شاطئ 
بحر القزوین، وانتقلت إلى باقي أوروبا، وحسب الطروحات 

ونالحظ أن التوثیق حول . مریكااألوروبیة فقد نقلھا األنجلیز إلى أ
أصل األشجار لیس مضبوطا وفیھ تناقض كبیر، وإذا رجعنا إلى 
الكتب التي تؤرخ لوجود أشجار الزیتون في إسبانیا، نجد أن 
الزیتون دخل ھذه البالد عبر شمال إطالیا وھو خطأ، ألن التابث 

 اسبانیا، واألنواع المغروسة في كل شبھ ھو أن المسلمین لما فتحوا األندلس ھم الذین غرسوا الزیتون في
الجزیرة اإلبیریة ھي نفس األنواع الموجودة في سوریا واألردن وتونوس، ولم یكن الزتون موجودا في 

وكل الطروحات التي . المغرب العربي وال في األندلس والبرتغال إال مع مجیئ المسلمین إلى ھذه البلدان
وكل المنشورات تناقلت أول ما نشر نظرا لعدم ,  طروحات واھیةتحاول أن تمسح أو تغیر التاریخ ھي

وجود معطیات تاریخیة عن األغذیة، فكل الباحثین یعتمدون على أي مرجع مكتوب لیعززوا بھ 
منشوراتھم فقط، وطبعا فالتأخر الحاصل في ثرجمة الوثائق من العربیة إلى اللغات األخرى تعطل أو 

س الحضارة اإلسالمیة، والخطأ ھو أن العلماء العرب لم یتجرأوا على تحرف كما حرفت كتب كثیرة لطم
ذكر ما لدیھم من معلومات، وھناك كتب كثیرة حول علم األحیاء والطب والصیدلة وعلم البیطرة وما إلى 

  . ذلك

وعلى النحاس   Omega 3  3یحتوي الجوز على الحمضیات الغیر مشبعة، وأشھرھا حمض األومیكا 
وتنشط . والحمضیات الغیر مشبعة تقترن بحفظ القلب والشرایین. ھو حمض تربتوفانوحمض أمیني 

  15 ، بینما تمثل الحمضیات الغیر المشبعة 3الدورة الدمویة، والجوز یعتبر أعلى مصدر لحمض األومكا 
بالمائة من الدھون الموجودة في الجوز، وبھذا التركیز یصبح الجوز مادة طبیة عوض أن یكون مادة 

  . غذائیة

  القلب والشرایین والكولیستیرول والشحوم في الدم وارتفاع الضغط

 المرتفعة، والتي تكاد تجعل من الجوز دواءا ضد 3ومزایا الجوز الصحیة تعود إلى نسبة حمض األومیكا 
 LDL أمراض القلب والشرایین، كما یساعد على ضبط التوازن بین الكولیستیرول الخفیف

، ویمنع تجمد الدم داخل األوعیة الدمویة، وھو الحادث الذي یساعد على HDLثقیل والكولیستیرول ال 
خفض الضغط الدموي، وبما أن الضغط الدموي یرتبط بالكولیستیرول وحالة األوعبة الدمویة فإن حمض 

  .  ینفع المصابین بارتفاع الضغط والذین یعانون من أمراض القلب والشرایین3األومیكا 

 فإن الجوز یحتوي على حمض األرجینین الذي یساعد على ارتخاء 3ض األومیكا وعالوة على حم
األوعیة الدمویة، ألنھ یتحول إلى أوكساید النایتریك الذي یرطب جدار األوعیة الدمویة من الخارج، 
فتصبح رطبة وقابلة للتمدد بسھولة، وبما أن المصابین بارتفاع الضغط یكون لدیھم تصلب لھذه األوعیة 

ن نسبة أوكساید النایتریك ال یمكن أن تبقى مرتفعة لمدة طویلة، فإن تزوید األوعیة بھذا المكون یكون أل
فإن الدراسات وقفت على وجود  Photochemicalsأما المركبات الحساسة للضوء . عبر استھالك الجوز

اإلیالجیك وحمض بعض البولیفینوالت التي تقي القلب والشرایین من أي تضخم أو تصلب، ومنھا حمض 
على  Free radicalsالكالیك وھي مركبات مضادة لألكسدة، وبالتالي فھي تحد من أثر الجذور الحرة 

  . مكون الكولیستیرول الخبیث



یحفظ الجوز الوضائف المتعلقة بالقلب والشرایین بعدة میكانیزمات، وقد توصلت بعض األبحاث إلى أن 
سمي ھكذا ألنھ نطام غذائي كان معتمدا (ي الخفیف أو نظام المتوسط الجوز إذا كان من ضمن النظام الغذائ

، فھو زیادة على خفض )في دول حوض البحر األبیض المتوسط ویعتمد على السمك وزیت الزیتون
     . الشرایین من التصلب ویبقیھا رطبة وقابلة للتمدد بسرعة الكولیستیرول، یحفظ

لكولیستیرول وبعد المكونات الكیماویة التي ترافق أمراض ولمعرفة المیكانیزم الذي یتم بھ خفض ا
الشرایین على الخصوص، أجریت أبحاث على األشخاص المصابین بالسمنة والنساء البالغات سن الیأس، 

 من   الموجود في الجوز یخفض من مستوى البروتین3وحسب النتائج المخبریة تبین أن حمض األومیكا 
ھو مكون یبین االلتھاب المصاحب لتصلب الشرایین وكل أمراض القلب،  وC-reactive protein  نوع

وھي المركبات المسؤولة عن التصاق    E-selectinو VCAM-1 و ICAM-1ویخفض من مستوى 
  .الكولیستیرول مع األنسجة الداخلیة للشرایین فیحدث التصلب

  تنشیط الذاكرة

تكامل الجسم، فإنھ یقوم بتنشیط الخالیا الدماغیة، لیكون ومن األشیاء التي تجعل من الجوز المادة المتمیزة ل
واستھالك الجوز یساعد الذاكرة . نشاط الجھاز العصبي على أحسن ما یرام، من حیث تنشط الذاكرة

والجوز یسمى فاكھة . ویقویھا وكذلك الذكاء وقوة االحتمال بالنسبة لألشخاص الذین یركزون لمدة طویلة
الذي یشبھ المخ، ولیس ضدفة أن یكون كذلك، وإنما لدوره في تنشیط األداء المخ، كما نالجظ شكلھ 

 الذي یقوم بتوازن األنسجة 3الوظیفي للجھاز العصبي، ویعزى ذلك لنسبتھ العالیة من حمض األومیكا 
ي والجدار الخلوي یقوم بعملیات التبادل ف.  بالمائة من بنیتھا60العصبیة التي تمثل فیھا الدھون أكثر من 

االتجاھین ویحتاج إلى عامل یسھل ھذا التبادل وھو الدور الذي یلعبھ الزیت بالنسبة للمحرك، وحمض 
وبھذا یكون الجوز مادة غذائیة .  یقوم بتلیین أو بتشحیم إن صح التعبیر جدران الخالیا العصبیة3األومیكا 

ن مفیدا كذلك للمسنین لتقویة طبیة مفیدة لألطفال ألنھة یقوي الذاكرة وألنھ یعطي قوة للجسمن ویكو
ذاكرتھم ألن الخالیا الدماغیة تشیخ وتنخفض الذاكرة عند المسنین إآل األشیاء المحفوظة ظھرا عن قلب 

   . فإنھا ال تنسى كالقرآن مثال

  الحصى بالمتانة

 ومن عجائب الجوز أنھ یقي من تكون الحصا بالمتانة، ویساعد على حفظ المتانة من ظھور أمراض بھا،
ویوقف تضخم الحصى إن كان قد بدأ في التجمع، وربما یكون استھالك الجوز من الضروریات الغذائیة 

ویرجى استھالك كمیات . التي تجعلھ من ضمن المواد التابتة في التغذیة الیومیة لكل الناس وكل األعمار
لضغط، وأالم المفاصیل معقولة یومیا بالنسبة للمصابین بأمراض تتعلق بالقلب والشرایین والسرطان وا

  . وكذلك األمراض المتعلقة یالجھاز العصبي. والدورة الدمویة

  النوم واألرق  

 ویقوم  pineal glandیحتوي الجوز على مادة المیالطونین وھو ھرمون تفرزه الغذة الحشوة الصنوبریة 
حسن مادة غذائیة في والجوز یعتبر أ. بتوازن النوم وضبطھ وھو كذلك من المكونات المضادة للتأكسد
وبما أن مادة المیالطونین تنخفض مع . وجبة المساء ألنھ یساعد على النوم وعدم االضطراب في اللیل

العمر أو الكبر، فإن الجوز یكون مادة غذائیة نافعة للمسنین، ویزید استھالك الجوز في نسبة المیالطونین 
یقي كذلك أو یساعد المصابین باألمراض المتعلقة وبما أن الجوز یعتبر مادة المخ فھو . بثالتة أضعاف

  . بالمخ، ومنھا ألزایمر وباركینسن والتشنج العضلي وما إلى ذلك

    الجوز وآالم العضام 



 یدخل في عالج أمراض العظام، ویحد من آالم العظام، وحسب 3وطبعا نذكر بأن حمض األومیكا  
كتان یساعدان على الحد من سرطان العظام، في نظام المعلومات التي نتوفر علیھا فإن الجوز وحبوب ال

  . عذائي محدد وخالي من البروتینات الحیوانیة أو ما یسمى یالنظام المتوسطي

  الجوز وكبح التأكسدات والتسممات الداخلیة

من المعلوم أن التأكسدات الداخلیة تؤدي إلى تكون الجذور الحرة وھي التي تسبب كل األمراض ومن بینھا 
وھناك أنزیم یحد من تكون ھذه الجذور الحرة داخل الجسم وھو أنزیم . رطانات على اختالف أنواعھاالس

superoxide dismutaseالذي یبطل مفعول ھذه الجذور الحرة ویوقف تكون التورمات السرطانیة  ,
  .لكن ھذا األنزیم یعمل بالنحاس والمانكنیز وھي األمالح التي توجد في الجوز بنسبة عالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اللوز یخفض الكولیستیرول ویقي من أمراض القلب والشرایین 

  

  

  

اللوز من األشجار المتوسطیة وتوجد بكترة في إطالیا واسبانبا والمغرب والیونان وبعض دول آسیا 
التي تنتج  وھي الوالیة الوحیدة ،وافریقیا الشمالیة، وقد نقلھ اإلسبان إلى أمریكا واستقر بوالیة كالیفورنیا

وبعض الدول األخرى من القارة األمریكیة تنتج كذلك بعض الكمیات لكن شجرة , اللوز وتنتج كمیات ھائلة
ح ضمن المواد المغیرة وراثیا، ولذلك یجب ب وراثیا أو ربما جینیا لتص اللوز من األشجار التي تم تغییرھا

 .الحذر من اللوز المتداول في السوق الدولیة حالیا

 الغذائیة ومنھا السعر الحراري المرتفع ألنھ غني بالدھنیات من النوع الجید، للوزن أن ننكر أھمیة اال یمك
 الجسم، ویساعد اللوز على  وتمتاز دھنیات اللوز الطبیعیة بكونھا غیر مشبعة، وال تسبب أي خطر على

اللوز یحتوي على  كما یساعد ویزود الجسم بالطاقة، وزیت ،تقویة الجسم وحفظھ من أعراض كثیرة
حمضیات مشبعة من نفس النوع الذي یوجد في زیت الزیتون وھي الحمضیات التي تخفض الكولیستیرول 

ویحتوي اللوز على األمالح المعدنیة والفایتمینات خصوصا الذائبة في الدھون، وكذلك على . الخطیر
وھي   B2و  vitamin Eت نذكر ومن الفایامینا. بروتینات وقلیل من السكریات وبعض األلیاف الخشبیة

ومن األمالح المعدنیة نجد األمالح التي تحفظ , والمضادة لألكسدة داخل الجسم, الفایتمینات الواقیة للقلب
وھذه األمالح المعدنیة لیست كغیرھا , الجھاز الدموي ومنھا المانكنیز والماكنیزیوم والبوتسیوم والفوسفور

  .من الألمالح كما سنرى فیما بعد

 ، من حیث تصبح كل األوعیة والشرایین لینة،ویعمل الماكنیزیوم على ضبط قنوات الكلسیوم في الجسم
 كلما أصبح ، فیرتاح الجسم كلھ، وكلما انخفض مستوى الماكنیزیومنوتسمح بتبادل المغذیات واألوكسایج

فض الكولیستیول ومن خصائص الماكنیزیوم الفایزیولوجیة خ. الجسم معرضا ألمراض القلب والشرایین
 فإن اإلصابة بأمراض القلب ،وحیث یكون مستوى الكولیستیرول منخفض في الجسم  LDLالخبیث أو 

 وھو مكون یحول Eوالشرایین تصبح غیر ممكنة، ولیس ھذا العامل فحسب وإنما یعمل مكون الفایتمین 
  .ندون األكسدة في الجسم لیساعد كذلك على الوقایة من أمراض القلب والشرایی

 سلسلة إعادة تمثیل مركب الكلوطثیون وھي جزیئة بروتین یقي الخالیا ي فیدخل فB2أما مكون فایتمین 
ویدخل . كسایجن والتي یستعملھا الجسم في الطاقة، وتوجد على صعید المایطوكندرایاتوالمحتویة على األ

ة تكوین الكلوطثیون في إعاد Glutathione reductaseألنزیم    cofactorكعامل B2 مكون فایتمین
  . لتبقى بتركیز مستقر في الجسم

 مغ من الصودیوم، 0.3 مغ بینما ال یحتوي إال على 257  ویحتوي اللوز على كمیة ھائلة من البوتسیوم
ویدخل اللوز ضمن المكونات الغذائیة للنظام , فاع الضغط الدمويتوھو ما یؤھل اللوز للعالج من ار

 والمصابین بأمراض القلب والشرایین، ویلتقى مع كثیر من ،ارتفاع الضعطالغذائي الخاص بالمصابین ب
   . المواد الغذائیة التي تكلمنا عنھا بشأن ارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرایین

ویبقى اللوز سید العالج بالنسبة ألمراض القلب والشرایین، وكل األمراض المتعلقة باالستقالب والمرتبطة 
 من السمنھ وارتفاع لسم فیما یخص الدھنیات والكولیستیرول، ویتبع ھذه األمراض كبفایزیولوجیا الج

    . ه األمراضذالضغط والشحوم في الدم والسكري، واللوز ینفع كثیرا في الحد من أثر ھ



ویلعب اللوز كذلك دورا أساسیا في الحد من تكون الحصى في المتانة، وھو أمر یعزى إلى التركیب 
والنسبة الھائلة من الفوسفور والمانكنیز، وقد بینت كثیر من الدراسات أھمیة اللوز في الحد المعدني للوز 

وربما یستعمل اللوز مع مواد أخرى لھا نفس المفعول لیكون . من تكون الحصى في المتانة أو إزالتھا
للمصابین العالج تاما، ولذلك فالجوز واللوز وحبوب الكتان یجب أن تكون من ضمن الغذاء الیومي 

  .بالسكري وارتفاع الضغط والكولیستیرول والسمنة

 ویدفع العیاء الفكري، وھو من المواد التي نوصي بھا للطلبة ،وبالنسبة لألطفال یساعد على النمو والتركیز
ولكون اللوز مادة ذات طاقة عالیة، فھو یساعد . على الخصوص، ألنھم یبدلون جھدا كبیرا لمدة طویلة

ضالت نشیطة ولمدة طویلة، وھو ما نالحظھ عند األشخاص الذین یستھلكون اللوز بكثرة، على بقاء الع
فسكان ھذه المناطق ال . وھي المناطق التي یكثر فیھا اللوز، كناحیة بني مالل وناحیة أكنول وناحیة أكادیر

تھم مرنة  وتبقى عضال، ویتسلقون الجبال بسھولة،یعرفون العیاء العضلي، وال یعرفون ألم المفاصل
واللوز یساعد تنشیط الجھاز التناسلي وتقویة الباءة بالنسبة للرجال، ویمتاز اللوز بغناه باألمالح . ونشطة
  .  فھو غني بالحدید والمانكنوز والماكنیزیوم والكلسیوم والفوسفور،المعدنیة

والمعروف   باللوز البلديوكما ننبھ دائما في نصائحنا، فنحن نتكلم عن اللوز الطبیعي المحلي أو ما نسمیھ
 فھناك دول كثیرة منتجة للوز ومنھا .عند عامة الناس، وال نتكلم عن اللوز المستورد المعروف بالرومي

 وال یسمح بالصناعة أن تستعمل ولو أثر اللوز في بعض ،نھا ال تستھلكھكالوالیات المتحدة األمریكیة ل
        .المنتوجات كالحلویات

ویلعب كل من المانكنیز  cofactor إلى عامل لتنشیطھ أو superoxide dismutaseویحتاج أنزیم 
والنحاس دور التنشیط لھذا األنزیم، ألنھ ھو الذي یعمل على امتصاص الجذور الحرة داخل الخالیا على 

وكلما نشط ھدا األنزیم كلما تسلح الجسم ضد كل األمراض الخطیرة ومنھا . مستوى المایطوكندریا
  .السرطان

سیانورالبوتسیوم وھو السم  وھناك بعض التحفظات التي یجب االنتباه إلیھا، فاللوز المر یحتوي على 
الخطیر الذي ال یقارن مع أي سم، ویرجى أال یكثر األطفال من استھالك اللوز المر، والمعروف أن اللوز 

  . من األغذیة المسببة للحساسیة، وھو ما یجب االحتیاط منھ كذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التوابل
التوابل مواد طبیعیة تحتوي على مركبات طبیة ھائلة، واستعمالھا یجب أن یكون بالقدر الكافي لیستفید 

والتوابل . الجسم من ھذه المكونات، وجل التوابل تستعمل مع األكل وتستعمل كذلك كنبات طبي في العالج
یعرفھا الناس جیدا، وأن یعلموھا ألطفالھم في غیاب دروس للتالمیذ، وأن یشتروھا كاملة غیر یجب أن 

 .مسحوقة، لیتأكدوا من سالمتھا من الغش أو استبدالھا بملونات كیماویة

  تحیر ألنھا تدخل ضمن التوابل والنباتات الطبیة وربما كشراب غذائي الكركوم المادة التي

 . علم الناس قیمة الكركوم الوقائیة والعالجیة لحملوه معھم كما یحملون الماللو : یقول الدكتور فائد

یعتبر الكركوم من التوابل الطبیة التي تتعدد استعماالتھا نظرا لمذاقھ ولونھ، ونظرا لخصائصھ الحافظة، 
مل في  كالزنجبیل والثوم، ویمتاز الكركوم بلونھ الذي جعلھ یستعیةوالكركوم یصنف مع التوابل الجذر

من كونھ منكھا  تلوین بعض المواد الغذائیة لتحسین جودتھا الحسیة، ویمتاز بكونھ نبات طبي أكثر
ویعرف الكركوم في الطب الھندي والصیني في عالج كثیر من . للمأكوالت خصوصا المطھیة

األمراض، وكان یسمى الزعفران الھندي، وقد استعمل لصباغة الصوف والقطن إلى جانب الحناء 
  . والزعفران، ولم یعد یستعمل حالیا إال مع التوابل كمنكھ وكملون طبیعي

من االستعماالت المعروفة في المیدان العالجي، والتي أجریت حولھا أبحاث مركزة، ما ال یمكن ذكره 
في ھذه الورقة، لكن سنكتفي باألعراض التي یمكن أن یساعد الكركوم على إزالتھا، أو تخفیفھا، ویعزى 

  . ر إلى مكوناتھ الطبیة التي سنتطرق إلیھااألم

  مزیل قوي لأللم 

یمثل الجزء المبتخر أو الطیار من الكركوم أقوى جزء طبي من المكونات األخرى، وھو الجزء 
ویحتوي الكركوم على مادة ملونة باألصفر، وھي من المركبات الطبیة الھائلة، . المسؤول عن تھدئة األلم
وھذا المركب یزیل األلم بنفس الفاعلیة التي تعطیھا العقاقیر الكیماویة . كیومینوتدعى ھذه المادة الكر

لكن مزیة . المزیلة لأللم، ومنھا الھایدروكورتیزون والفینیلبیتازون، وبعض المھدئات األخرى كالمورتین
رة، الكركوم أنھ طبیعي، ولیست لھ أعراض جانبیة، على عكس العقاقیر التي لھا أعراض جانبیة خطی

  .كالتقرحات المعدیة، وخفض خالیا الدم البیضاء وجروح في األمعاء

  عالج التھاب األمعاء

یمثل الكركوم أحسن وأرخص دواء طبیعي لألمعاء، بما في ذلك التھاب كروھن والتقرحات المعویة 
لیة الكركوم عامة، ورغم األبحاث الكثیرة التي أجریت على الحیوانات المخبریة، فإن التفسیر العلمي لفاع

على األمعاء لم یعرف بعد، والتزال العلوم في طور الدراسة لمعرفة الكیفیة التي یقي بھا الكركوم 
بعض المحاوالت تقترح أن یكون الحادث لیس . األمعاء من التقرحات، وكیف یبقي الخالیا المعویة نشطة

 NF   لإللتھاب والذي یسمىلوجود الكركیومین المضاد لألكسدة، وإنما تعزى لكبح العامل المسب
kappa-B وھو العامل الذي یجعل الخالیا المعویة تصاب بااللتھاب من جراء الجذور الحرة، والمواد 

ومما یعطي للكركوم الضمانة في االستعمال ھو إمكانیة تناولھ . السامة األخرى المنحدرة من االستقالب
  . بكمیة كبیرة دون أي ضرر

  ماتیزم التھاب المفاصیل والریو



من الخصائص التي تجعل من الكركوم دواءا، ھو احتوائھ على مادة الكركیومین المضادة لألكسدة، وبما 
أن الجذور الحرة ھي المركبات التي تنتشر في الجسم، لتسبب التھابات منھا المفاصل وأماكن أخرى، 

الكركیومین تكبح ھذه الجذور ومن المسلم أن مادة . فإن حبسھا أو إیقافھا یكبح أو یزیل ھذه األعراض
الحرة، لتبطل كل اآلفات التي تترتب على انتشارھا في الجسم، ونعلم أن الجذور الحرة تسبب كثیرا من 
األمراض واألعراض بما في ذلك السرطان، ألنھا تصیب غالف الخالیا، وتثقل النشاط التبادلي بین 

ویؤدي الكركوم نفس المفعول الذي تؤدیھ . جیةالخالیا، وتبادل األنزیمات وجل األنشطة الفایزیولو
  .العقاقیر مثل الفاینیلبیتازون

  منع السرطان

تكلمنا سابقا عن تصدي الكركیومین للجذور الحرة على مستوى خالیا القولون، والجذور الحرة ھي التي 
 فإن ظھور ونظرا لتردد االنقسام والطفرات في الحمض النووي لخالیا القولون،. تقوض الحمض النووي

وتلعب الكركیومین دور الحافظ من ھذه الطفرات، من حیث تخرب . خالیا سرطانیة یكون سھال جدا
وتقویة . عالوة على تنشیط الكبد. الخالیا المتطفرة في الجسم، وتحول دون انتشارھا في أعضاء الجسم

حة المنتوجات الطبیعیة التي ویدخل الكركوم ضمن الئ.  Detoxificationاألنزیمات المكلفة بإزالة السموم
تدخل في عالج السرطان وللكركوم خصائص طبیة ھائلة ال یمكن أن تنكر، وتناولھ یومیا یجب أن یكون 

  . بانتظام ولو على شكل توابل

  كبح الخالیا السرطانیة 

. ونإن استھالك الكركوم بانتظام یخفض من احتمال اإلصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقول
وقد وضحت التجارب المخبریة أن الكركوم یمنع الخالیا السرطانیة من النمو، لتصبح تورمات، ویساعد 

  .الكركوم كذلك على الحد من انتشار السرطان في الحاالت التي یكون فیھا في طور متقدم أو طور الورم

ي الجزیئة التي تقوم  وھNF-kappaBویعمل الكركیومین الموجود في الكركوم على كبح نشاط العامل 
-COXو   TNFبأمر الجینات المسؤولة عن االلتھاب في الخالیا بإفراز الجزیئات االلتھابیة بما في ذلك 

وجاءت نتائج علمیة تزكي وتبین كذلك أن .  وھي العوامل التي تمھد لنمو الخالیا السرطانیةIL-6 و 2
. ادث عبر رفع األبوبتوز بالنسبة لسرطان الرئةالكركوم یمنع نمو التورمات السرطانیة، ویكون ھذا الح

  . وھناك أبحاث جاریة حول كبح سرطان البنكریاس والحلقوم وبعض التورمات الجلدیة

ویساعد الكركوم على الحد من سرطان الدم عند األطفال، وھو السرطان الذي بدأ ینتشر بكثرة وبسرعة 
، ومنھا العوامل البیئیة ونمط العیش، وبما أن نظرا لتعرض األطفال لعوامل ھذا النوع من السرطان

األطفال تكون أجسامھم صغیرة فإن الكمیة المسببة للسرطان تكون قلیلة جدا، وربما یتعرض الطفل لھذه 
في  50وقد ظھر ھذا النوع من السرطان بشكل ملفت للنظر، من حیث وصل إلى . العوامل أثناء الحمل

وسیزداد نظرا لتلوت التغذیة وانخفاض المناعة، وانعدام الرعایة , سةالمائة عند األطفال دون سن الخام
ونالحظ أن األطفال . النفسیة، ونالحظ أن الطفل أصبح یقضي أكثر من نصف حیاتھ بعیدا عن أمھ وأبیھ

أصبحوا ھدفا خطیرا لجل شركات إنتاج المواد الغذائیة الغیر الضروریة أو الترفیھیة، ومنھا الحلویات 
   . یتات والشكوالطة والقشدة والمواد اللبنیةوالبسكو

  الكركوم وتنشیط الكبد

من الخصائص اإلیجابیة للكركوم أنھ ینشط فایزیولوجیة الكبد، ویعزى ھذا األمر حسب الدراسة التي 
أجریت على النمادج المخبریة إلى رفع مستوى األنزیمات التي تحول دون تسمم الكبد بالمركبات السامة 

Xenobiotic chemicals ومن ھذه األنزیمات أنزیم UDP glucuronyl transferase   وأنزیم



Glutathione-S-transferase  .ن الكركیومین مركب مذاد لألكسدة ویمنع ‘وعالوة ھذه الخصائص ف
تكون ھذه السموم في الخالیا الكبدیة، ویعمل الكركیومین على حبس الجذور الحرة على مستوى القولون 

 وھو ما یجعل الكركوم من المانعات لسرطان cyclooxygenase-2 (COX-2)منا عن عامل وقد تكل
  .القولون

  الكركوم حافظ للجھاز الدموي

وبما أن الكركوم یحتوي على مكون قوي مضاد لألكسدة فإن تأسد الكولیستیرول لن یقع مع وجود ھذا 
 خفض مستوى عامل الھومسیستاین الذي المكون وبالتالي فإن األوعیة الدمویة ستبقى محفوظة، وكذلك

ومن خصائص الفالفونویدات والبولیفینوالت أنھا تحفظ . یتسبب في تخریب الجدار الداخلي لألوعیة
األوعیة الدمویة، وتحول دون تأكسد الكولیستیرول، ویساعد استھالك الكركوم كل األشخاص المصابین 

 داخل األوعیة وأصبحت ضیقة، من حیث أصبح بتصلبات الشرایین، أو الذین تكونت لدیھم لوحات
ویمكن أخذ شراب الكركوم من جملة األشیاء التي یجب تناولھا، ویمكن تقویة مفعول . جریان الدم ضعیفا

ویسھل تناول الكركوم بالنسبة . الفالفونویدات والبولیفینوالت باتباع حمیة خالیة من اللحوم واأللبان
والشرایین، ألن الكركوم على شكل شراب یجعل الجسم یأخذ كمیة للمصابین بأمراض تتعلق بالقلب 

  .عالیة من الفالفونویدات الموجودة في الكركوم

  الوقایة من مرض األلزایمر 

ربما تكون ھناك مكونات أخرى ال تزال العلوم بصددھا، أو وجود مركبات تتعامل مع بعضھا لیكون 
تفرقة، ویالحظ أن الكركوم یمنع تآكل الخالیا الدماغیة مفعولھا أكبر من مفعول المركبات لوحدھا أو م

والحد من ظھور من األمراض المتعلقة بشیخوخة الجھاز العصبي أو بفقدانھ لخاصیة التنسیق أو انتشار 
ومن أھم ھذه األمراض مرض ألزایمر والباركینسن والتصلب اللویحي والصرع . التیارات العصبیة

والتزال ھذه الخاصیة غیر مفھومة من . ي تفقد الجسم تناسقھ وتوازنھوكثیر من األمراض األخرى الت
الناحیة العلمیة، ولو أن ھناك بعض المحاوالت لمعرفة الكیفیة التي یحفظ بھا الكركوم الجسم من ھذه 

 وھي جزیئة تلعب دورا IL-2األمراض، وربما یكون حسب بعض التفسیرات ألن الكركون یكبح عامل 
  . مادة المییلین التي تقوم بتوصیل اإلحسسات العصبیةأساسیا في تخریب

ربما تكون ھذه الخصائص في نباتات أخرى، وربما تكون في توابل أخرى لكن الممیز بالنسبة للكركوم 
راض جانبیة، وربما یكون النبات الوحید الذي ال یسبب أي ‘ھو إمكانیة استھالكھ بكثرة بدون ضرر أو أ

. ر وبكمیة تفوق الكمیة التي یضاف بھا إألى األغذیة لتنكیھھا أو تلوینھاضرر ولو یستھلك طول العم
ویجب أال . والكركوم یستعمل في األكل كمادة ملونة طبیعیة وحافظة كذلك لألغذیة من التحلل الجرثومي

وأن . یخلط الناس بین التوابل الطبیعیة التي تعالج الجسم وبین الملونات الكیماویة التي تسمم الجسم
  . یحذروا من الملونات الصناعیة الكیماویة ألنھا تعمل عكس ما تعملھ التوابل الطبیعیة في الجسم

  

  

  

  

  



الزنجبیل یوقف القيء عند المرأة الحامل، ویسخن الجسم في الفصل البارد ویضاف مع 
  التوابل لألكل لنكھتھ ومذاقھ

  

  شاي بدون سكر، لكان خیرا لھم  لو تعود الناس على شرب الزنجبیل مع ال :یقول الدكتور فائد

   

لنبدأ بالمبالغة التي بالغ فیھا بعض ممن تكلموا 
عن الزنجبیل، وجعلوا منھ العشب الخارق 
للعادة، وأنھ جاء في القرآن وما إلى ذلك، وھو 

وقد نال . عشب عادي جدا وال یحیي الموتى
إعجاب الناس ألنھ جاء في القرآن، ولكن لماذا 

بالزنجبیل وكل خشاش كل ھذا االھتمام 
والزنجبیل إذا كان شراب الجنة . األرض نافع

فھو ال یشفي األمراض، ألن الجنة لیس فیھا 
أمراض، ولیس فیھا موت وال أي لغو، كما 

ولذلك جاء ذكر وصف اهللا سبحانھ وتعالى عسل . ال یسمعون فیھا لغوا إال سالما: قال سبحانھ وتعالى
ألن العسل الذي . وأنھار من عسل مصفى:  وتعالى في سورة محمد الجنة بأنھ مصفى لقولھ سبحانھ

نما أكل وشرب، وعسل الدنیا ‘سیتمتع بھ أھل الجنة لیس للشفاء ألن الجنة لیس فیھا أمراض وال موت و
یجب أال یصفى لكي ال یفقد القوة الشافیة الموجودة في المركبات التي تبقى فیھ حین استخراجھ من 

  . الخالیا

من الناس تعاطوا لھذا العشب الذي ال یعادل القرفة والزعتر والكركوم في العالج، وھي أعشاب وكثیر 
والزنجبیل یصلح كشراب جید ومسخن فقط ویمنع . تفوق الزنجبیل بكثیر من حیث المكونات الطبیة

یح للجھاز التقيء عند المرأة الحامل في األشھر األولى من الحمل، ویعرف الزنجبیل منذ القدم بكونھ مر
الھضمي، والمشھور في الطب النباتي القدیم أن الزنجبیل لھ خاصیة إزالة الغازات من األمعاء 

carminative وربما تكون لھ خاصیة منع األكسدة ألنھ یمنع تكون المركبات المسببة لآلالم ویمتص ،
 الدمویة ویحفظ الجھاز والمعروف عن الجانجرول أنھ یمنع تكون الصفائح داخل األوعیة. الجذور الحرة

  .الدموي من التصلبات واالنسدادات

  الجھاز الھضمي 

یساعد الزنجبیل على عالج األمراض المتعلقة بالتأثیر النفسي، والتي تجعل الجھاز الھضمي في محنة، 
ویسھل . وكل األمراض التي تترتب عن الدوران والضعف واإلحساس بالعیاء وعدم الشھیة والضجر

والزنجبیل . یل التخلص من كل األعراض التي تترتب عن الصدمة العصبیة أو النفسیةشراب الزنجب
یحتوي على مكونات تحد من االضطرابات على مستوى الجھاز الھضمي، وھناك أعشاب كثیرة معروفة 
ومألوفة لدى كل الناس، وال تتطلب أي معرفة متخصصة، ولیس لھا أعراض جانبیة خطیرة، ولذلك 

  .ي ال یتوفر فیھا الزنجبیل وتتوفر فیھا ھذه األعشاب فھي مفیدة للجھاز الھضميفالبلدان الت

  التقيء عند المرأة الحامل



ولكل عشب خاصیة قویة . وینفرد الزنجبیل في إیقاف القيء عند المرأة الحامل في الثالثة أشھر األولى
ل، ویمكن أن یشرب بكمیة كبیرة في العالج، وخاصیة الزنجبیل القویة ھي منع القيء عند النساء الحوام

  . بدون أیة أعراض جانبیة وال یضر أصحاب القرحة المعدیة

  مزیل لآلالم 

یحتوي الزنجبیل على یعض الفالفونویدات التي تمیزه على باقي النبات، ومنھا الجانجیروالت 
Gingerolsلمفاصل  وھي مركبات تحول دون ظھور اآلالم التي تترتب عن الروماتیزم المتعلق با

وقد . ویزیل الزنجبیل كل آالم العضالت وعدم الراحة وآالم المفاصل الحادة. والعظام على حد سواء
ویزیل آالم الرأس كما . الحظ الباحثون ھذا الحادث عند األشخاص الذین یتناولون الزنجبیل بانتظام

  .یساعد المصابین بالتصلب اللویحي واألعراض األخرى المتعلقة بالعضالت

  وقایة من سرطان القولون والمستقیمال

كل المواد النباتیة التي تحتوي على الفالفونویدات والبولیفینوالت تقي الجیم من السرطان، ألنھا كابحة 
والزجبیل یحتوي على مركب الجانجیرول الذي یمثل المادة . للتأكسد وحابسة النتشار الجذور الحرة
السرطانیة وتمنعھا من النمو على مستوى القولون والمستقیم لما النشطة، وھذه المادة التي تكبح لخالیا 

ولذلك فالزنجبیل ال . یكون تناول الزنجبیل بانتظام، كأن یكون مع الشاي مثال أو مع أي مشروب دافئ
وھو عشب عادي جدا وتناولھ یكون كسائر النباتات التي . یستعمل في العالج أكثر ما یستعمل في الوقایة

ناس، والذي ننصح بھ ھو تناول الزنجبیل مع الطعام عوض استعمالھ كمادة للعالج، وكذلك یتناولھا ال
  . وھي أعشاب نافعة جدا إذا كانت مصاحبة لألكل. الكركوم والثوم والقرفة

ولالستفادة من منافع الزنجبیل یستحسن أن یستھلك بانتظام مع الطعام، وھو من التوابل المنكھة، 
وقد عرف سكان المغرب العربي استمال الزنجبیل في فصل البرد . لفصل الباردوالمسخنة للجسم في ا

وبعد فترة االستعمار لم یعد الزنجبیل یستعمل إال قلیال، ثم . مع الشاي، وھو االستعمال الذي یروق الجسم
 في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة نسي الناس كل األعشاب وبقوا على التوابل المعروفة وھي
اإلبزار والفلفل والكمون وانخفض استعمال الكركوم الذي كان یستعمل بكثرة في كل الوجبات كما كان 

والزنجبیل كان من ذي قبل شراب الرجال ألنھ یسخن الجسم، وكان استعمالھ مع الشاي معروفا، . یشرب
خ أصبح الزنجبیل وكانت النساء تطبخ الزنجبیل لكن مع ظھور المنتوجات الصناعیة وتالشي خبرة الطب

  . في سلة المنسیات

 شرائھ، فھو ال یتعدى النباتات األخرى من حیث المركبات  ھذه حقیقة الزنجبیل الذي یتھافت الناس على
الكیماویة، وال یأتي بمركبات خارقة، فكل الفالفونویدات واقیة للجسم من السرطان خصوصا سرطان 

  . القولون والمستقیم والمعدة

  

  

  

  

  



العالج الموجود المجھول رغم رائحتھ الجمیلة ومذاقھ الجمیل لكنھ ال یحظى القرفة 
  باإلقبال

   

إن عالج ارتفاع الضغط والقلب والشرایین یوجد بالقرب من المصابین بھذه األمراض : یقول الدكتور فائد
     لكنھم ال یعلمونھ، فھل یخلو بیت من القرفة ؟

یست من التوابل، والذي جعل تصنف القرفة مع التوابل، رغم أنھا ل
مذاقھا العجیب ونكھتھا القویة،  الناس یعتبرونھا من التوابل، ھو 

. وھي من التوابل الحلوة، إال أن الطابع الحار یغلب على حالوتھا
والقرفة قشور لشجرة القرفة، وھي على أصناف، ومنھا األكاسیا 

وانخفاض التي توجد في األسواق أكثر من القرفة، نظرا لكثرتھا 
ثمنھا بالمقارنة مع القرفة، وكذلك ألن مذاقھا وشكلھا ورائحتھا 
یشبھون القرفة، ولذلك یعمد الباعة إلى بیعھا مكان القرفة، والفرق 
بین األكاسیا والقرفة، یكمن في تركیز المكونات الطبیة، ومنھا 

والقرفة توجد في منطقة السایالن بالھند وفي . مركبات السینامیك
.  وقرفة السایالن تكون حلوة أكثر من القرفة الصینیةالصین،

والقرفة تصنف مع . وتستعمل القرفة بكثرة في الطب الصیني والھندي، ولو أن األبحاث غیر منشورة
األشربة كالشاي والقھوة ولیس مع التوابل وكذلك الزنجبیل، لكن الناس عھدوا استعمالھا كمادة تعطي 

األصل أن القرفة تشرب كما یشرب الشاي وكما تشرب القھوة، لتكون و. للطعام نكھة ورائحة زكیة
وننصح الناس بشراب القرفة بدل القھوة، ألنھا من الواقیات للجسم كما سنرى . الفائدة أكبر وأكثر

  . بالتفصیل

 تكمن قوة القرفة العالجیة في المركبات الكیماویة الطبیة الموجودة في القرفة، وھي مواد طیارة، وربما
   ومن ھذه المركبات مكون السینمالدیھاید. تتركز أكثر في الزیوت الطیارة الموجودة في القرفة

Cinnamaldehyde ومكون السینمیل اسیتات Cinnamyl acetate ومكون كحول السنامیل Cinnamyl 
alcoholالقرفة، والتي لھا دور كذلك في العالج  وبعض المركبات األخرى على شكل أثر في.  

  وة المانعة لتجمد الدم الق

وھو المكون الذي یحول . تعزى ھذه الخاصیة لمكون السینمالدیھاید أو ما یسمى كذلك بألدھاید السینامیك
دون تجلط الدم الناتج عن تكثل الصفائح الدمویة في حالة جرح لیكف الدم عن الخروج، لكن في كثیر من 

م ترتفع، ویتختر الدم داخل األوعیة فینتج عنھ ارتفاع الحاالت إذا وقع ھذا الحادث بقوة فإن سیولة الد
ویقوم السینامالدھاید بمنع حمض األراشیدونك من مغادرة أغشیة . الضغط وبعض األعراض األخرى

الصفائح الدمویة، والمعروف في المیدان الطبي أن حمض األراشیدونك ھو مركب مسبب لإللتھابات 
 Thromboxan    مكون السینامالدھاید بكبح عامل الترامبوكسانالمسببة لآلالم، وفي نفس الوقت یقوم

A2 ولذلك یصنف السینامالدھاید مع المركبات المانعة لإللتھابات كذلك .  

  لقوة الكابحة للجراثیم ا

في دراسة أجریناھا بمعھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة على مجموعة من الجراثیم المضرة، ومنھا 
وكل . لتقرحات التناسلیة وعلى مستوى الفم، بینا القوة الكابحة لمستخلص القرفةالخمائر المسببة ل

وقارنا   antibioresistantالجراثیم التي جربنا علیھا مستخلص القرفة كانت مقاومة للمضادات الحیویة 



بالنسبة القوة الكابحة للقرفة مع المضادات الحیویة، فتبین أن القرفة كانت أعلى من المضادات الحیویة 
ومن أقوى . لجل الجراثیم، ومنھا عصیات ایكوالي والكریات العنقودیة والباسلس والخمائر المعفنة للجلد

وھو ما یمكن استغاللھ مباشرة , النتائج التي حصلنا علیھا القوة الكابحة للقرفة لخمائر الشعر والجلد
  . بالنسبة للمصابین بھذه الخمائر

   الضغط القرفة تضبط سكر الدم وتخفض

وربما یبقى . تساعد القرفة على تسویة السكر بالدم بالنسبة للمصابین بالسكري من النوعین األول والثاني
المصابون بالسكري من النوع األول على األنسولین، وتناول القرفة مع اجتناب اللحوم الدسمة، والتزام 

ة مع الطبیب المعالج للنظر في إمكانیة نظام نباتي إلى أن ینتظم تركیز السكر تماما ثم یجب االستشار
أما بالنسبة للنوع الثاني الذي ال یستعمل فیھ حقنة األنسولین فیمكن ضبط . استبدال الحقنة بالحبوب فقط

السكر في الدم بالحمیة والحركة وتناول المركبات التي تحول دون ارتفاع السكر بالدم ومنھا القرفة، 
  . لشاي والقھوة في الصباح وفي المساءویجب تناول القرفة كشراب عوض ا

ونالحظ أن كثیرا من المصابین بالسكري یكون لدیھم ارتفاع الضغط كذلك، وفي ھذه الحالة یصبح 
ارتفاع الضغط أخطر من السكري، ألن األشخاص یكونوا حذرین من السكري، وال یبالون بارتفاع 

وتناول القرفة , اع الضغط أكثر من السكريالضغط، فتقع مضاعفات خطیرة، ولذلك یجب الحذر من ارتف
یومیا بالنسبة للمصابین بالسكري وارتفاع الضغط أمر ضروري، وھناك مركبات أخرى تخفض الضغط 
مثل الثوم، كما أن ھناك مركبات أخرى تخفض السكر بالدم كالحلبة والصبار، ویجب تحدید برنامج 

فیھ المكونات العالجیة الطبیعیة لیبقى الشخص بدون غذائي للمصابین بالسكري وارتفاع الضغط، تتكامل 
مضاعفات خطیرة، توصلھ إلى تقرح العین أو الرجل أو انتفاخ الكلیة أو جلطة دماغیة فیكون الشلل 
النصفي، أو ربما یصل الشخص المصاب مع المدة ومع كثرة استعمال حبوب ارتفاع الضغط إلى 

  .التصفیة ألن الكلیة تفقد وظیفتا

  الجھاز العصبي تنشیط 

من الخصائص الغیر معروفة لدى العموم أو غیر الباحثین، تأثیر القرفة على المخ بصفة عامة، من حیث 
یمكن للمكونات الطیارة التي تكلمنا عنھا، والمكونات األخرى التي توجد بكمیة ضئیلة جدا وھي مركبات 

ویشتكي كثیر من الناس من العیاء . في القرفةتزید من قوة التنشیط بالنسبة للمركبات الثالثة التي توجد 
العصبي، وكل األشخاص الذین یركزون كثیرا یترتب لدیھم بعض الضعف في الذاكرة أو القوة المبرمجة 
للمخ، وكذلك قوة االحتمال والتركیز لمدة طویلة، وھو ما یقع لألطباء الجراحین والطیارین والمدیعین 

كل العاملین بالمیدان المعلوماتي، وھي كلھا أنشطة تتطلب تركیزا كبیرا والطلبة الجامعیین والباحثین، و
وتساعد القرفة على . یجعل الخالیا العصبیة تفقد كثیرا من المواد الخاصة بھا وھي المادة الرمادیة

مقاومة ھذه األعراض وحفظ المخ من الشیخوخة الفكریة أو النسیان، وقد بدأ الناس یشتكون من ھذا 
وشراب القرفة أثناء العمل أو في الصباح والمساء، یجعل األعصاب تعمل بشكل .  النسیانالعرض أي

طبیعي، ویستحسن ترك السكریات الصناعیة في حالة ظھور أعراض تتعلق بالنسیان، وتناول المواد 
 للجوز  التي تساعد على تنشیط المخ، ومنھا القرفة ومواد أخرى تكلمنا عنھا أنظر الفقرة المخصصة 

  .حبوب الكتانل والفقرة المخصصة 

   انالقرفة والسرط

ال تعتبر القرفة عالجا للسرطان، ولكنھا تساعد إلى جانب بعض الممارسات األخرى على تفادي انتشار 
األورام السرطانیة، وتناول القرفة بانتظام یحفظ الجسم من السرطان نظرا لقوة القرفة الممتصة للجذور 

 الثالثة التي تكلمنا عنھا فھي الحرة وتعزى ھذه الخاصیة للمركبات الموجودة في القرفة وھي السینمیكات



ربما یسمع الناس . مواد مضادة لألكسدة، وكل مركب یحول دون التأكسد في الجسم یدخل في ھذا اإلطار
عن قوة القرفة في عالج السرطان، ویعمدون إلى استعمال القرفة مع العسل كما ھو الشأن، دون أن 

، فیؤول المآل إلى طور خطیر، ولذلك یجب أن یكونوا على علم بالطریقة الصحیحة في عالج السرطان
. تكون الطریقة المتبعة في عالج السرطان متكاملة وصارمة، وتحت المراقبة الطبیة وبدون تھور

فالقرفة لوحدھا ال تعالج السرطان لكن مع . فالجمیع یعلم أن عالج السرطان الزال بین األخذ والرد
  .ممارسات أخرى ربما تساعد على العالج

  راض القلب والشرایین أم

تحتوي القرفة على الكلسیوم واأللیاف الخشبیة والمنغنیز، وھي المواد التي تساعد القولون على التخلص 
من السموم، وبذلط تكون حافظة للجسم من أمراض القلب والشرایین التي تتعلق بالكولیستیرول 

ومنع الكولیستیرول من التأكسد یعني والھوموسیستاین، وقد تكلمنا عن ھذا الحادث في أماكن أخرى، 
خفض الكولیستیرول الخبیث الذي یسبب االنسدادات داخل األوعیة الدمویة، ویجعل وظیفة القلب في 

  . ولذلك فتناول القرفة كلھا كمسحوق یكون أفضل من تصفیتھا وشرب المستخلص. محنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 األطفال، وھو من التوابل القدیمة جدا التي عرفھا الكمون من التوابل المحبوبة لدى كل الناس خصوصا
 اإلنسان

  

والكمون من التوابل الحبوب وھو نبات ولیس شجر، وزراعتھ سھلة جدا، لكنھ ال ینبت في كثیر من 
المناطق، ورغم طابعھ المتوسطي فإنھ من أصل بالد الشام، ویوجد في سوریا وكل دول الشرق األوسط، 

تركیا، وكل الكتابات القدیمة تشیر على أن الكمون أدخلھ العرب إلى اسبانیا، ومن وفي أفریقیا الشمالیة و
تم عرف طریقھ إلى بلدان أوروبیة أخرى، ونستبعد أن یكون الكمون دخل اوروبا عبر تركیا والیونان أو 

جات الھند رغم وجوده في ھذه البلدان، ولو كان كذلك لكان وجد في أوروبا قبل فتح األندلس كالمنتو
 .األخرى التي عبرت من آسیا إلى أوروبا عبر الیونان

والكمون من التوابل القدیمة جدا، والتي نالت إعجاب اإلنسان بمذاقھا ونكھتھا العجیبة، وھي الرائحة التي 
یحبھا األطفال، ولذلك عمدت بعض الشركات إلضافتھ لبعض األنواع من األجبان، والكمون یمكن أن 

اق، والمأكوالت ویمكن أن یشرب مع الماء الدافئ لتسھیل الھضم، كما یمكن أن یضاف إلى كل األطب
یؤكل مع البیض المسلوق واللحم، ویمكن استھالكھ بكثرة مع ھذه المواد ألنھ یسھل الھضم، ویذھب 

والكمون برائحتھ الزكیة یمكن أن یضاف إلى كل المأكوالت خصوصا بالنسبة  .برائحة اللحم والبیض
    .ویشرب مع الماء بالنسبة لكل الناس، ولو یستھلك بكثرة فال یسبب أعراض خطیرة. لألطفال

یحتوي الكمون على الحدید والمنعنیز واأللیاف الخشبیة، وبعض األلدیھدات الطیارة التي تعطیھ نكھة 
ن ویحتوي الكمون على نسبة عالیة من الحدید من حیث یمكن استھالك ملعقة كبیرة من الكمون أ. ممیزة

وبما أنھ یحتوي على مركبات طیارة مثل .  بالمائة14تسد حاجة الجسم الیومیة من الحدید ب نسبة 
 وھناك مركبات أخرى تظھر في الكمون الذي یسخن على النار وھي Cuminaldehydeألدیھاید الكمون 

  .مركبات البیرازین

، بكونھ غنیا بالحدید، وكذلك ألنھ والكمون یلعب دورا أساسیا عند المصابین باألنیمیا أو عوز الحدید
والحدید من العناصر التي یجب مراقبتھا خصوصا في . یسھل الھضم واالمتصاص على مستوى القولون

  . عصرنا ألن التغذیة أصبحت غیر منوعة وتشمل مواد غذائیة مصنعة صعبة الھضم

. الھضم ولتركیبھ الغني بالحدیدربما كان الكمون یستعمل في الخبز بكثرة من قبل، نظرا لنكھتھ ولتسھیل 
لكن ھذا االستعمال لم یعد معروفا إال في قلیل من الحلویات، ویستعمل الكمون في الجبن كذلك وفي 

وربما یكون استعمال الكمون في الخبز صائبا من الناحیة العلمیة، ألنھ سیعطي . منتوجات أخرى كالقدید
 بكثرة، وكذلك ألنھ سیسھل الھضم ویمنع تكون  ھاللخبز نكھة من حیث یقبل األطفال على استھالك

  . الغازات بالقولون

  

  

  

  

  



األخرى كالزنجبیل والقرفة  الخولینجان من التوابل العادیة ولیس لھ قوة خارقة، وال یتعدى التوابل
   .والكركوم وربما یكون أقل منھا بكثیر

ئ ألنھ یوحي باسم قریب من نبات الخولینجان وینطق في المغرب الخودنجال، وھذا النطق خاط
البادنجان، الذي ینطق خطئا كذلك بالدنجال، ویجب تصویب النطق 
وحفظ الكلمة، ألن الناس یحرصون على تصحیح المصطلحات 

ونالحظ أن . األجنبیة وال یحرصون على تحري لغة عربیة صحیحة
جل األعشاب والخضر والفواكھ مجھولة االسم العربي، وأغلبھا یحمل 

حلیا ربما یكون باألمازیغیة ونالحظ أن الناس ال یبالون بھذه اسما م
األشیاء التي تحسب علینا، فكل اللغات وضعت قاموسھا للتسمیات بما 
في ذلك اللغات األسیویة مثل الكوریة والیابانیة، لكن اللغة العربیة التي ھي أم العلوم وأم الحضارات وأم 

 . التقدم تظل منسیة ومھملة
   

ات الخولنجان من التوابل الحارة والمسخنة للجسم، ویصنف ھذا النبات مع الزنجبیلیات وھو لیس یعتبر نب
أما الزنجبیل فھو نوع  Alpinia officinarumشقیق الزنجبیل وإنما ابن عمھ، ألن الخولنجان ھو نوع 

Zingiber officinale نجان الزنجبیل في وكالھما ینتمي لنفس العائلة لكن األنواع مختلفة، ویشبھ الخول
الشكل والمذاق، ویعرف بالزنجبیل األزرق، وربما یشتبھ على الناس من حیث التشابھ بینھ وبین 

. والخولنجان نبات یستعمل كما تستعمل التوابل األخرى كالكركوم والزنجبیل والقرفة واإلبزار. الزنجبیل
تاز بھا وھي خاصیة ال تقتصر على ولیس لھ أیة قوة خارقة في العالج إال خاصیة التسخین التي یم

الخولنجان وإنما توجد في كل التوابل الحارة، فالثابت علمیا أن الخولنجان نبات عادي جدا، یستعمل 
لتحسین مذاق األكل ككل التوابل األخرى، وتناول الخولنجان في الطعام مع التوابل أو كشراب لوحده أو 

لكن تناول الخولنجان لغایة العالج أو مع األعشاب الطبیة مع الشاي یبقى استعمال معروف منذ القدم، 
فالتوابل تعتبر أعشاب نافعة ویكون تناولھا مع . لیس إال مبالغة وربما یكون لغایة تجاریة وإشھاریة

الطعام بطریقة اعتیادیة، ولیس خارج االستعمال الغذائي، وھناك توابل أخرى لھا أھمیة تفوق الخولنجان 
  . فة والزنجبیل والقرنفل لكنھا ال تحظى باإلشھار المفرطكالكركوم والقر

   
ویعتبر ھذا .  غرام من األلیاف الخشبیة الغذائیة2 غرام من الخولنجان على أكثر من 100وتحتوي 

لكن قوة الخولنجان لیست في .  C وكذلك الفایتمینAالنبات مصدرا كذلك للصودیوم والحدید والفایتمین 
نما تكمن في الفایتوستروجینات مثل البیتاسیتوستیرول والكلنجین واإلمودبن العناصر الغذائیة وإ

والكویرستین، وھي مركبات ضابطة لكثیر من الھرمونات، وكابحة لكثیر من المفاعالت مثل تأكسد 
الكولیستیرول، ورغم إھمال الناس لھذا النبات، فإنھ یعرف بقوة في الطبخ الھندي واألندونیسي 

. ي البلدان المنتجة لھذا النبات، والتي تستعمل التوابل بكثرة، وتفضل المذاق الحار الساخنوالمالیزي، وھ
ویوجد كذلك في األسواق في البلدان األوروبیة، ویستعمل مع السمك ویكون دائما مصاحبا للثوم 

  . والزنجبیل
   

ن والحجم، والسائد ھو وقد توجد في األسواق عدة أشكال للخولنجان، وھو أنواع معروفة بالشكل واللو
الخولنجان الصغیر والخولنجان األحمر، ویكون مذاق الخولنجان مرا أو حارا بین القرفة والزنجبیل، 
ویستعمل لتحسین المذاق في كثیر من المواد الغذائیة، ولم یكن استعمالھ في المغرب معروفا إال ناذرا، 

ظر، إال أن استھالك ھذه التوابل بدأ یخرج عن لكن بدأ استھالكھ في السنوات األخیرة بشكل ملفت للن
التغذیة، ألن استھالك الزنجبیل لم یكن معروفا وفجأة بدأ الناس یقبلون على استھالكھ خارج االستعمال 
العذاي یعني مع التوابل، ثم نالحظ كذلك أن الخولنجان كذلك بدأ یستھلك بكثرة وفي بعض األماكن 

ونذكر أن الزنجبیل ال یتعدى أن یكون مع التوابل وكذلك .  إلى ذلكالعمومیة، وعصیر قصب السكر وما



الخولنجان ویبقى الكركوم والقرفة على رأس قائمة التوابل، أما الزنجبیل والخولنجان فیكون مفعولھما 
  . أقل من الكركوم والقرفة

   
یدات التي تساعد على یشترك الحولنجان مع التوابل في كونھ یحتوي على بعض البولیفینوالت والفالفونو

وتحد أو تكبح التأكسدات الداخلیة وتمتص الجذور الحرة لتساعد على   Anti inflammatoryتسكین األلم 
  . إزالة السموم من القولون وتنشیطھ جیدا

   
ویختوي الخولنجان على مركبات مضادة لألكسدة منھا فالفونوید الجلنجین، وھي مركبات تكبح تكون 

. ، وھي الخاصیة التي تتسبب في تسكین األلمNOساعد ویسھل إنتاج أوسكاید النایتریك األنزیم الذي ی
ویساعد ھذا الفالفونوید كما ھو الشأن بالنسبة للفالفونویدات األخرى على خفض احتمال اإلصابة 

ع بسرطان الثدي والرئة، وتعزى ھذه الخاصیة إلى قوة الفالفونوید في امتصاص الجذور الحرة التي ترف
  . نسبة التسرطن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  القطاني
القطاني من المواد األساسیة في التغذیة ألنھا مكملة للحبوب النشویة فیما یخص البروتینات واألمالح  

 المعدنیة والفایتمینات

  

  تشمل القطاني كل من الفول والحمص والفاصولیا والجلبان والعدس والصویا

نات، وكثیر من المكونات التي تھم تغذیة اإلنسان، وربما تحل محل وكل ھذه الحبوب غنیة بالبروتی
ویستحسن أن تدخل ضمن النظام الغذائي، ولو مرة في . اللحوم بنسبتھا العالیة من البروتینات النباتیة

األسبوع، والقطاني تتفوق على الحبوب األخرى بالمستوى البروتیني واألمالح المعدنیة، وتنفع األطفال 
وتمثل القطاني مصدرا للبروتینات النباتیة واألمالح المعدنیة، وقد تغني عن تناول .  المرضعاتوالنساء

 .اللحوم واأللبان

ومن األحسن أن تطحن مع القمح . ویمكن إضافتھا إلى الحبوب األخرى إلغنائھا بالبروتینات والفایتمینات
یق إذا أغنیناه بالقطاني یصبح كافیا للجسم، والدق.  بالمائة20 إلى 10أو الشعیر أو الذرة مباشرة بنسبة 

ویأخذ قیمة غذائیة كبرى من حیث المكونات، سیما وأن القمح الطري المستورد ال یحتوي على بروتینات 
 بالمائة من الفول لدقیق القمح الطري أو الصلب أو الشعیر للحصول على 15وننصح بإضافة . بكثرة

 بالمائة من الحمص لدقیق القمح الطري أو الشعیر، 10ضافة ویمكن كذلك إ. خبز مغذي وبمذاق لذیذ
وھذا المستوى یجعل الخبز كافي لوحده للجسم، ألن البروتینات الموجودة في الحمص كافیة للجسم، 

  . ونافعة لألطفال على الخصوص

لمغرب واستھالك القطاني یكون على عدة أشكال إما مسلوقة في الماء، وھو الشكل الذي كان سائدا في ا
أو . بالنسبة للحمص والفول، أو مقلیة مباشرة على النار، وھو ما یستھلك حالیا خصوصا بالنسبة للحمص

ربما تكون مع وجبات أخرى كالحریرة أو الشربة أو الكسكس، أو على شكل حساء، وھو الشكل السائد 
صوص، ثم یذھب الناس في الشمال، وقد كان حساء الفول یستھلك في الصباح في وجبة الفطور على الخ

للعمل فال یحسون بالجوع، ویضاف إلى ھذا الحساء زیت الزیتون، ولو بقي الناس على ھذه الوجبة، ما 
كانوا لیشتكوا من شيء، وننصح بالعودة الستھالك القطاني في وجبة الفطور، ألنھا مغذیة وتغني عن 

  .وجبة الغذاء

لغذائیة، وھي المجموعة التي تخرج عن الحبوب تضم مجموعة القطاني أنواعا كثیرة من الحبوب ا
النشویة المعروفة أو الزرع، وتشمل القطاني كل من الحمص والعدس والفاصولیا والفول وفول الصویا 
والجلبان وبعض الحبوب األخرى التي ربما تكون ناذرة، ورغم استھالك البعض منھا والتخلي عن 

ات، لكن تشجیع الصویا انتاجا واستھالكا جعلھا تطغى على البعض اآلخر، فھي تمتاز كلھا بنفس المكون
وقد . المنتوجات األخرى، ونشجیع الصویا كان ألغراض اقتصادیة فقط، ولیس نظرا ألھمیتھا الغذائیة

ازدھرت صناعة الصویا وتنوعت المنتوجات واالستعماالت، من حلیب وأجبان وزیوت ودقیق ومساحیق 
وھذه االستعماالت المتنوعة جعلت الصویا تتوسع . یة وما إلى ذلكومستخلصات طبیة ومضافات غذائ

في المجال االقتصادي، وألن المادة مربحة، فقد بدأت أوساط أخرى تروج لھا، وتشجع على استھالكھا، 
وكثیر من المعلومات لیست صحیحة، ولم تعد القطاني األخرى تذكر، وألن الصویا منتوج غربي، فقد 

ى الدول األخرى، اعتقادا منھا أن الصویا أصبحت منتوجا خارقا، إلى درجة أن دخل ضمن العقدة لد



كثیر من الدول الشرقیة أصبحت تستھلك أجبان الصویا وحلیب الصویا، وھناك من أصبح یحلم باستھالك 
  .الصویا خصوصا النساء، زعما أن لھا فوائد طبیة وصحیة

 لكل الفواصل الدمویة، وتأتي الفاصولیا والعدس في ونشیر إلى أن القطاني تحتوي على لكتینات مزعجة
الصف األول بأعلى كمیة من اللیكتینات لكل الفواصل الدمویة، ویتبعھا الفول والجلبان بنسبة أقل لكنھا 
عالیة كذلك، ثم الصویا التي تحتوي على لكتینات لكن بحدة أقل من الفول والجلبان، ویكون الحمص أقل 

ه المركبات، وال یحتوي الحمص على لیكتینات، أو بقدر ضئیل جدا ال یكاد یذكر، القطاني بالنسبة لھذ
ولذلك فالحمص ھو أحسن القطاني بالنسبة لكل الفواصل الدمویة، وربما یضاف إلى الشعیر لیكون نافعا 

ینات أكثر، ألنھ یحسن نسبة البروتین وتكون نسبة اللیكتینات ضئیلة جدا، ألن الشعیر ال یحتوي على لیكت
  . كذلك

    Chickpeas and Peas الحمص والجلبان 

تحتوي ھذه القطاني على مكونات تمیزھا عن المواد الغذائیة األخرى بنسبة عالیة، ومنھا مكون 
المولیبدینیوم والمنغنیز وحمض الفولیك والنحاس والفوسفور وحمض الترایبطوفین، والحدید بنسبة 

والغریب أن الحمص . ألخرى كاأللیاف والبروتین والسكریاتمنخفضة، وطبعا المكونات الغذائیة ا
والجلبان ال یحتوي على البوتسیوم والمغنیزیوم، ولذلك فتعمیم النصائح الغذائیة على القطاني كلھا قد 

والمعروف أن الحمص والجلبان ینفردان بھذا التركیب، رغم أن ھناك تفاوت طفیف بین . یكون خاطئا
ة للمولیبدینبوم والمنغنیز والفوالت فالنسبة جد مرتفعة، ویمكن أن تسد حاجة الجسم المكونات، لكن بالنسب

بدون أي تخوف، ولذلك فاستھالك ھذین النوعین من القطاني بالنسبة للحامل والمرضع، یكون أحسن من 
 تكون القطاني األخرى، وربما یختار الناس الجلبان على الحمص، ألن نسبة الحمضیات األمینیة المكبرتة

 ھذا الحادث بطبخ  مرتفعة، مما یسبب تكون بعض الغازات باألمعاء لكثیر من الناس، ویمكن تجنب
. القطاني جیدا، مع إضافة بعض التوابل كالكمون والزعتر، وربما تضاف الحلبة لمنع ظھور الغازات

 من الناحیة ومنع بعض المصابین بالقصور الكلوي من استھالك الحمص والجلبان لیس لھ ما یبرره
العلمیة، والسكریات الموجودة في القطاني ال تشكل أي خطر، بل على العكس فھي نافعة وتساعد على 

وربما یكون استھالك أنواع أخرى من القطاني التي تحتوي على بوتسیوم أحسن من . ضبط السكر بالدم
  .الحمص والجلبان

  Beans  الفاصولیا 

 الموجودة بالحمص والجلبان باستتناء النحاس، فالفاصولیا ال تحتوي الفاصولیا على نفس المكونات
، وھو تركیب ممتاز ألن مكون فایتمن B1وتحتوي على المغنیزیوم وفایتمین . تحتوي على ھذا العنصر

B1 مع المغنیزیوم یجعل الجھاز العصبي ینشط أكثر، من حیث ال یكون ھناك أي اضطراب، ولذلك ،
وتختلف الفاصولیا عن القطاني . لعصبي یمكن أن یستھلكوا فاصولیافالمصابین بأمراض الجھاز ا

األخرى بكونھا تحتوي على بروتینات جیدة، من حیث ال یحتاج معھا لحوم، ألن النسبة عالیة وتوفي بما 
  . یحتاجھ الجسم من بروتینات

   Lentils  العدس

ھ یتمیز بنسبة أكبر من الحدید یحتوي العدس على نفس المركبات الموجودة في الحمص والجلبان، لكن
 والبوتسیوم، وھذه العناصر تجعل 1بالمقارنة مع النوعین، ویمتاز كذلك باحتوائھ على مكون الفایتمن ب

العدس یوافق المصابین بداء السكري، لكنھ ال یوافق المصابین بالقصور الكلوي، ویستفید المصابون 
ن الحمص والجلبان والفاصولیا نظرا لوجود عنصر بارتفاع الضغط والكولیستیرول من العدس أكثر م

  والعدس عالوة على ھذه المكونات . البوتاسیوم



  Broad beans   الفول

كان الفول ینوب عن اللحوم في العصور القدیمة، ویحتوي الفول على نسبة عالیة من البروتین فقد یصل  
 فتناولھ مع الحبوب یمثل أكمل وجبة  بالمائة، لكنھ یفتقر لبعض الحمضیات األمینیة، ولذلك25إلى 

  . بالنسبة للبروتین كالقمح والرز والشعیر

ویحتوي الفول على النحاس، وحمض الفولیك والفایتمن س والنیاسین، وتكون نسبة الفایتمن س بنسبة 
ة ، عالوAویتفوق الفول على القطاني األخرى بكونھ یحتوي على الفایتمن  عالیة لما یستھلك الفول طریا،

على المكونات الموجودة فیا لقطاني األخرى، ونظرا لتركیبھ المعدني ونسبة األلیاف فإن الفول یساعد 
  . على خفض الكولیستیرول بالدم، ویستھلك كبدیل للحوم بالنسبة للمصابین بالسكري من النوعین

ون على وھناك حادث مفاجئ ھو أن سكان حوض البحر األبیض المتوسط والشرق األوسط ال یتوفر
 haemolytic، وھي أنیمیا انحاللیة للدم Favismأنزیمات لھضم الفول، ویعرف ھذا الحادث بالفاولیة 

anaemiaوقد كان ھذا الحادث في القدیم في الیونان كما جاء وصفھ ، .  

، وھو المكون الذي  L-Dopaإال أن ما یمیز الفول وھي المفاجئة الثانیة أنھ یحتوي على مكون الدوبا 
ستعمل لألشخاص المصابین بمرض باركنسن، وھناك أبحاث أجریت على دور الفول في الحد من آثار ی

 غرام من الفول یومیا، وتبین أن األشخاص تحسنت حالتھم تماما كما لو تناولوا 250باركنسن باستھالك 
  .األدویة الكیماویة

  Soya      الصویا

 الوراثي، على كل المكونات التي توجد في الحمص تحتوي الصویا البلدیة، التي لم یصبھا التغییر
، وتنفرد الصویا بالدھون، فھي 2والجلبان والعدس والفاصولیا بكمیات أكبر، وعلى مركب الفایتمن ب

تصنف مع النباتات الزیتیة للنسبة المرتفعة من الزیت التي تحتوي علیھا، وتحتوي على نفس المكونات 
 الھامة في التغذیة والنظام الطبیعي، وال توجد مادة اللیستین إال في لكنھا تمتاز بكثیر من المركبات

الصویا، ألنھا تحتوي على الدھون، ومكون اللیستین یكون مع الدھون، وتحتوي الصویا على حمض 
، الذي الیوجد في القطاني األخرى ألنھا ال تحتوي على دھون، 3الكاما لینولینك أو حمض األومیكا 

  .ذلك بالھرمونات النباتیة الطبیعیة، من حیث یوجد بھا أكبر نسبة من الفیتوستروجیناتوتمتاز الصویا ك

  Millet   )إیــــالن( : الدخن

یعتبر الدخن أكثر من بدیل على الحبوب األخرى بتركیبھ المعدني، الذي یشمل الفوسفور والمنغنیز 
البروتینات، وھو غذاء المصابین والمعروف عن الدخن أنھ غني باألمالح المعدنیة و. والمغنیزیوم

ویمتاز الدخن باجتماع األمالح واأللیاف الغذائیة، وھي المیزة التي . بالسكري وبھشاشة العظام بامتیاز
تجعلھ مادة غذائیة عالجیة لألمراض التي تظھر نتیجة نقص في استھالك المعادن واأللیاف على حد 

ئي الحدیث، من حیث یعیش أكثر الناس حالیا على األكالت سواء، وھذا النقص ھو الذي یمیز النظام الغذا
  .السریعة التحضیر والمصبرات وكثیر من الحلویات التي تفتقر أللیاف الخشبیة والفایتمینات

  وقایة الجھاز الدموي

رغم كل ما یقال عن الخرطال من ممیزات صحیة تخص وقایة القلب والجھاز الدموي ألنھ یحتوي على 
ألكسدة تحول دون تحول الكولیستیرول، فإن الدخن ال یخلو من أھمیة فیما یخص مكونات مضادة 

أمراض القلب والشرایین، وھذه الخاصیة تعزى إلى النسبة العالیة من المغنیزیوم التي یحتوي علیھا 



وقد بینا أھمیة . الدخن، وقد نشرت بعض النتائج حول دور الدخن في الحد من الربو وآالم الرأس الحادة
المغنیزیوم في خفض الضغط الدموي وحفظ القلب من السكتة لدى األشخاص المصابین بأمراض ترتبط 

 الموجود في الدخن دورا ھاما في خفض B3ویلعب النیاسین أو فایتمین . بالقلب والشرایین
خن  غرام من الد100ولنعطي بعض األرقام لنزكي ھذه األھمیة الغذائیة، فكمیة . الكولیستیورل الدموي

  .أو كوب كبیر الحجم تحتوي على ثلث الكمیة الیومیة التي یحتاجھا الجسم من المغنیزیوم

  إصالح وترمیم كل األنسجة 

نعلم أن الفوسفور یلعب الدور األساسي في كل خالیا الجسم، وبما أن الدخن یحتوي على كمیة ھائلة من 
ة، بما في ذلك العظام، نظرا للتركیب ھذا المعدن، فإن الدخن یساعد على إصالح وترمیم كل األنسج

ولنذكر أن الفوسفور یدخل في بنیة المركبات . العدني الذي یدخل من ضمنھ الفوسفور بنسبة عالیة
، ومنھا كذلك ATPالحیویة التي بدونھا ال یتحرك االستقالب، ومنھا مركب األدینوزین ثالثي الفوسفاط 

لبنیات التي توجد فیھا الفوسفولیبیدات، ومنھا األغشیة لكل الحمضیات النوویة، ویدخل الفوسفور في كل ا
تزوید الجسم بالفوسفور  واحتیاج الجسم لھذا العنصر ال یمكن االستغناء عنھ، ویمكن أن یتم . الخالیا

  .  غرام ما یعادل ربع ما یحتاجھ الجسم من فوسفور100باستھالك الدخن، من حیث تغطي كمیة 

 أنزیم، منھا األنزیمات التي تدخل في استقالب الكلوكوز، 300أساسي في ویدخل المغنیزیوم كعامل 
وكذلك تمثیل األنسولین، وھو ما یجعل الدخن یساعد على ضبط تركیز السكر في الدم، وبذلك فاستبدال 
القمح بالدخن في النظام الغذائي الخاص بالمصابین بالسكري من النوعین، یمكن أن یحد من ارتفاع 

  .وربما أكثر لما یكون مع الشعیر والخرطال. مالسكر بالد

  الحد من تكون الحصى بالمرارة

إن استھالك المواد الغذائیة الغنیة باأللیاف الخشبیة الغیر قابلة للتخمر أو الغیر قابلة للذوبان، وھي 
اصیة وقد بینا ھذه الخ. األلیاف الموجودة بالدخن، یساعد النساء على الحد من تكون الحصى بالمرارة

واأللیاف الخشبیة ترتبط بالصفراء . بالنسبة لأللیاف الغذائیة، ویمكن الرجوع إلى الفقرة المخصصة لذلك
المنحذرة من المرارة، وال تتركھا تعود إلى المرارة، فیلجأ الكبد إلى استقالب الكولیستیرول لیفرز 

.  الحصى من جھة أخرىالصفراء، وبھذا اإلفراز یمكن خفض الكولیستیورل من جھة، ومنع تكون
وھناك عامل آخر یساعد على الحد من تكون الحصى، وھو سرعة مرور األغذیة بالجھاز الھضمي 

  . وإلفراغ، وھي الخاصیة األساسیة لأللیاف الخشبیة

  الحد من الربو عند األطفال

 ویكون یساعد استھالك الدخن على الحد من الربو عند األطفال الصغار بأكثر من خمسین بالمائة،
ومن المعلوم أن المصابین بالربو الحساسیة یجب علیھم . التحسن أكثر إذا اجتمع الدخن مع السمك

استھالك الحبوب كاملة، واستبدال النشویات كالقمح والحنطة بالحبوب الغنیة باأللیاف الخشبیة، ومنھا 
  . لحبة السوداءالخرطال والدخن وبعض الحبوب األخرى الغنیة بالزیوت كالكتان والسمسم وا

ونحن نرجع السبب الرئیسي الرتفاع نسبة المصابین بالربو في البلدان الغربیة إلى النظام الغذائي ونمط 
العیش، وعدم استھالك الحبوب الغنیة باأللیاف الخشبیة مثل الكتان والسمسم والحبة السوداء والجرجیر، 

 وانتھاج النظام األحادي كالوجبات السریعة واستھالك الخبز األبیض أو الدقیق األبیض بدون نخالة،
ولعل خفض الكمیة الیومیة من الحبوب الكاملة، ھو الذي أدى إلى جل األمراض ولیس الربو . والحلویات

  .فحسب



   Lignanاللیكنان والحد من أمراض القلب 

ونیة النباتیة یحتوي الدخن وكثیر من الحبوب األخرى على مكون اللیكنان الذي یعتبر من المواد الھرم
phytonutrients ،والتي تحولھا البكتیریا النافعة في القولون إلى عبر التخمر إلى لیكنانات في الثدي 

ومنھا مركب األنتیرولكتون الذي یحمي من سرطان الثدي وسرطانات أخرى مرتبطة بالھورمونات 
لحبوب الكاملة والجوز وتوجد ھذه األلیاف كذلك في ا. ویحمي كذلك من أمراض القلب والشرایین

  .والكتان والجرجیر والسمسم والشاي

ومن المعلوم أن النساء تعاني من الكولیستیرول وارتفاع الضغط خصوصا بعد سن الیأس، ویكون ذلك 
وتتعرض النساء بسھولة ألمراض القلب . أشد وأكثر بالنسبة للنساء الالتي من یتناولن حبوب منع الحمل

، وقد یستفدن من الدخن للحد من ھذه األعراض إذا ما تناولنھ یومیا مع أي وجبة والشرایین في ھذا السن
 غرام في الیوم، وطبعا فھذه المواد تدخل في التغذیة ولیس التداوي 100 إلى 60وبكمیة معقولة حوالي 

  .باألعشاب، وال یشكل استھالك الدخن بكثرة أي خطر على الجسم ومن أراد أن یستھلك أكثر فلیفعل

الدخن یفید في ھشاشة العظام واألنیمیا نظرا لتركیبھ المعدني، وكذلك بعض المكونات األخرى التي و
تساعد على ترمیم الخالیا، ومنھا الخالیا العظمیة، ویساعد األشخاص المصابین بكسور في العظام و 

  . ھشاشة أو تسوس على الحد من تدھور العظام تحت ھذه األعراض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الحشائش واألعشاب
  الحشائش الغذائیة

 من األوراق الخضراء األكثر أھمیة بالنسبة لترمیم الجسم نظرا لقوتھ المضادة لألكسدة إلى السلق
  الضروریةجانب األمالح المعدنیة

 ،ديمن الغریب أن نبات السلق معروف لدى عامة الناس في البوا
لمواشي خصوصا البقر، ونبات السلق بقى طعام اوموجود بكثرة لكنھ ی

یخرج في أواخر فصل الخریف مع األمطار األولى التي تسقط في شھر 
 فصل الشتاء، وأول ما تتغذى أثناءعة بسر نونبر، وینمو شھرأكتوبر و

علیھ األبقار نبات السلق الذي كلما نزل المطر ازداد طوال واشتدادا، 
حظ أن األبقار الھزیلة تأخذ قوة كبیرة لما تتغذى على نبات السلق، ونال

.وھو ما یبین أھمیتھ الغذائیة  

 لكنھ ، وال یزال ھذا النبات بریا من حیث ال یزرع في المغرب، على أنواع حسب المناطققیوجد السل
لق بالساق البیضاء وقد نجد الس. أصبح من المزروعات الغذائیة الطبیة في كثیر من البلدان الغربیة

وھذا األخیر یحتوي على نسبة من الفالفونویدات أكثر من األول، لكن الفرق ال . والسلق بالساق الحمراء
  .فكل األنواع جیدة ونافعة وتحتوي على مكونات واقیة للجسم. یؤثر على أھمیة السلق الغذائیة والصحیة

  المزایا الصحیة 

 علیھا السلق مع األلیاف الغذائیة لتجعل منھ الواقي من سرطان الجھاز تلتقي الفایتوستروجینات التي یحتوي
ویحتوي السلق على الفایتمینات واألمالح المعدنیة بنسبة عالیة تجعلھ یحظى بمكانة ھامة بین . الھضمي

  والمغنیزیوم والمنغنیزC والفایتمین K والفایتمین Aونجد كل من الفایتمین . المكونات الغذائیة الصحیة
 یمثل مصدرا ھاما كذلك بالنسبة لكل من النحاس اكم. Eوالبوتسیوم والحدید واأللیاف الخشبیة والفایتمین 

النیاسین والبیوتین وحمض و والزنك B1 والفوسفور والفایتمین B6 والفایتمین B2والكلسیوم والفایتمین 
  . البنتوتینك

  الوقایة من تسوس وھشاشة العظام 

ي المائة من القدر الیومي الذي یحتاجھ ف  30 تعادل  Kبة السلق نسبة من الفایتمین یعطي تناول كأس من شر
 وھي الخالیا osteclasts من العناصر التي تحول دون تنشیط الخالیا العظمیة  Kوتعتبر الفایتمین . الجسم

 K2إلى الفایتمین   K1تحول الباكتریا النافعة في القولون الفایتمین بینما . التي تتسبب في ضعف بنیة العظام
  . وھو الشكل الذي ینشط مكون األوستیوكلسین الذي یثبت الكلسیوم في العظام

. ، ویحتوي على نسبة عالیة من البیتاكروتینAمن المكونات الصحیة التي یمتاز بھا السلق مكون الفایتمین 
إذا استھلك الشخص كأسا من من حیث . واستھالك السلق یجعل الجسم یستفید من المكونین معا في آن واحد

ویصنف مركب البیتاكروتین مع المضادات . Aالسلق یحصل على أكثر من الكمیة الیومیة من الفایتمین 
لألكسدة وھي الكاروتینویدا ت التي تحفظ خالیا األنسجة الداخلیة لكل خالیا الجسم، ومنھا خالیا األعضاء 

  .  من السرطانالداخلیة، ویعزى لھذه المركبات خاصیة الوقایة



 في حفظ الجسم من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة Aوھناك دراسات كثیر ة أجریت على قوة الفایتمین 
الذي یصیب المدخنین، وقد تبین أن من المركبات المسببة للسرطان الموجودة في التبغ مركب البینزوبیرین 

  . Aالذي یحدث من جملة ما یحدث في الجسم نقص في مستوى الفایتمین 

لذي یرفع من مناعة الجسم، وربما یستغرب الناس إذا  اCویحتوي السلق على نسبة عالیة كذلك من الفایتمین 
  وتضاف. Cعلموا أن كأسا من مشروب السلق یمكن أن یزود الجسم بنصف الكمیة الیومیة من الفایتمین 

 لتكون خاصیة منع التأكسد في الجسم مرتفعة جدا، وبذلك یكون A إلى أھمیة الفایتمین Cأھمیة الفایتمین 
 وھذه العملیة تستوجب Detoxificationي تساعد على غسل الجسم من السموم السلق من النباتات الت

استھالك مواد غنیة بالفایتمینات واأللیاف الخشبیة والمضادات لألكسدة، وھي المركبات التي توجد في السلق 
و ما فاستھالك السلق یجب أن ال یكون معھ استھالك اللحوم ومنتوجات الحلیب، وھ. بنسبة عالیة ومتكاملة

كان یفعلھا أجدادنا في فصل الربیع، من حیث كان االستھالك یقتصر على خشاش األرض فقط، ولیس معھ 
  . إال قلیل من لبن الخض

 كذلك، وكل ھذه الفایتمینات تعمل على E ما یمیز السلق وإنما الفایتمین C والفایتمین Aولیس الفاایتمین 
 كذلك أنھ یعد Eعمل كمضادات لألكسدة، ومن خصائص الفایتمین وقایة الجسم من أثر الجذور الحرة، ألنھا ت

كمسكن لاللتھابات الحادة في الجسم، ومنھا آالم ھشاشة العظام، وآالم الربو وآالم الریوماتیدات، وھي اآلالم 
  . Free radicalsالتي تحدثھا الجذور الحرة 

  تثبیت األمالح المعدنیة على العظام

الح المعدنیة الضروریة للجسم ومنھا المغنیزیوم بكمیة ھائلة، ویلعب ھذا المعدن یحتوي السلق على جل األم
دور التوازن مع الكلسیوم في الجسم لیضبط الخالیا العصبیة والعضلیة، ولما یحبس المغنیزیوم الكلسیوم على 

یوم بكثرة إلى الخالیا نحس بالھدوء والطمأنینة، لكن لما یكون المغنیزیوم ناقصا في الجسم یتسرب الكلس
أما نقص المغنیزیوم بالنسبة للجھاز الدموي . الخالیا العصبیة فتصبح نشطة أكثر من الالزم فنحس بالتوتر

فیحدث ارتفاعا في ا لضغط، ویعتبر المغنیزیوم والكلسیوم من الضروریات للعظام من حیث نجد ثلث كمیة 
  . المغنیزیوم في العظام لوحدھا

بالنسبة للسلق وكل البقول التي تصاحبھ، ومنھا الحریقة أو القریص والخبیزة والسكوم ال نتكلم عن البوتسیوم 
والحمیض، فنسبة البوتسیوم مرتفعة جدا في ھذه البقول وعلى رأسھا السلق، وربما تساعد كل المصابین 

 السلق من ألن. بارتفاع الضغط والسكري والسمنة وارتفاع الكولیستیرول، لكن یجب أال تستھلك مع اللحوم
  . واللحوم من المواد التي تزید في حموضة الدم  acidosisالمواد التي تخفف من حموضة الدم 

. السلق نبات غني كذلك بالحدید، واستھالك كأس من السلق یزود الجسم بربع الكمیة الیومیة من الحدید
 الناقلة لألوكسایجن أو والحدید من المعادن التي تعطي قوة للجسم ألنھ یدخل في تركیب البروتینات

  . الھیموكلوباین

ویحتوي السلق كباقي البقول والمواد النباتیة على األلیاف الخشبیة التي تخفض من نسبة الكولیستیرول، 
وال یفوتنا أن نذكر . وتحفظ القولون من التسمم تحت تأثیر بقاء الفضالت لمدة طویلة في حالة اإلمساك الحاد

نغنیز الذي یسھل إنتاج الطاقة من البروتین والسكریات، ویدخل في تمثیل الكولیستیرول بالنسبة العالیة من الم
ویدخل . وتحویلھ إلى ھرمونات جنسیة داخل الجسم، ویساعد المنغنیز على النشاط الجنسي والخصوبة

  .لحرةالذي یحمي من أثر الجذور ا  superoxide dismutaseالمنغنیز كذلك في تكوین أنزیم الدیسمیوتیز 

 الذي یدخل كذلك في تأكسد B6ویساعد السلق على حفظ الجھاز الدموي بكونھ یحتوي على مكون الفایتمین 
الھوموسیستاین وھو المكون الذي یجرح الجدران الداخلیة لألوعیة الدمویة، فتتكون الصفائح التي تضیق 

  .األوعیة الدمویة فیصبح مرور الدم بطیئا



والقراص یدخل . تنبھ الناس ألنھ یلسع لكنھ نبات غذائي وصحي بامتیازنبات القراص أو الحریق یج
ضمن النباتات التي تستعمل في غسل السموم من الجسم، ویحتوي على مكونات ال تزال العلوم مدبدبة 

  . في شأنھا

  

 Orthie  الفرنسي  stinging nettle األنجلیزي Urtica Dioica   إلسم العلميا

رج في أواخر فصل الخریف وفي فصل من البقول التي تخ 
الشتاء، ویعرف ھذا النبات بما یحدثھ من لسع عند اللمس، وربما 
یدوم الحریق مدة یوم أو یومین، كما یمكن أن یحدث حساسیة 
محلیة على الجلد، وال یسبب خطرا كبیرا، ولو یحس الناس بھذا 

ث الحریق، ولعل ھذه الخاصیة ھي التي جعلتھ ال یستھلك، من حی
. ال یعرف استھالكھ انتشارا واسعا إال كونھ یستعمل كنبات طبي

والحریق ال یصنف مع األعشاب الطبیة وإنما مع البقول الغذائیة، 
ویأتي مع الخبیزة والسلق والحمیض، ولو أن الناس یعرفونھ 

لیزیة ویسمى الحریق بھذا اإلسم ألنھ یحرق، وكذلك باألنج. لكونھ یلسع فاستھالكھ ال یكاد یعرف
Stinging nettle  وھي تسمیة تعني الشوك الذي یلسع، ونستعمل كلمةstingباألنجلیزیة للسعة النحل  .

وھناك نوع أملس یفضلھ الناس على النوع المشوك أو الالسع، لكن الحریق بكل أنواعھ یصلح 
. لفایتوستروجیناتلإلستھالك البشري كنبات مسخن ومھیج وغني بالمكونات الطبیة مثل الفالفونویدات وا

ونبات الحریق یعرف في المیدان العالجي كنبات طبي أكثر ما یعرف في المیدان الغذائي وھو خطأ قد 
  .یضلل الناس فیعمدون إلى شرائھ قصد العالج

تستھلك أوراق الحریق أو القراص كما تستھلك األوراق الغذائیة األخرى ومنھا السلق والخبیز 
قراص على ألیاف خشبیة وأمالح ومعدنیة منھا البوتسیوم بنسبة مرتفعة والحمیض، ویحتوي نبات ال

والحدید والكلسیوم والمغنیزیوم والسیلیكون، وتتركز الستیروالت والفینوالت في الجذور، ویحتوي كذلك 
 K وCو  Aعلى حمضیات عضویة منھا حمض الفورمك ومواد عفصیة والفایتمینات ومنھا

وعلى فالفونویدات وأھمھا الكویرستین ومواد أمینیة مثل الھستامین ویحتوي واألسیتیلكولین والكولین  
  . على السیروتونین والفالفانول كلوكوزاید السیتوستیرول والكومارین والبیتاكروتین

، ویعرف نبات الحریق كنبات عالجي Scopoletinویحتوي نبات الحریق على كمیة من السكوبولیتین 
ذائي، ولعل ھذا األخذ ھو الذي جعل الناس ال یستھلكونھ بكثرة مثل الخبیز أو عشب طبي ولیس كنبات غ

. والحمیض واإلسبانخ، وكل األوراق الخضراء األخرى التي تعرف إقباال كبیرا وتستھلك كمواد غذائیة
ونبات الحریق یستھلك كنبات غذائي ولھ مزایا غذائیة صحیة جیدة منھا قدرتھ على خفض الضغط 

فع، وكذلك رفع الضغط الدموي المنخفض، وتعزى ھذه الخاصیة إلى مكون السكوبولیتین الدموي المرت
ونسبة البوتسیوم المرتفعة، وكذلك وجود المغنیزیوم والكلسیوم، ویساعد الحریق على غسل الجسم من 
السموم بطریقة جیدة كذلك، ویحد من تضخم البروستاتا ویسخن الجسم ألنھ یحتوي على 

ت، وبما أن نبات الحریق یحتوي على ألیاف خشبیة بنسبة كبیرة، وعلى أحماض عضویة الفیتوستروجینا
ونسبة مرتفعة من البوتسیوم، فھو یسھل عملیة إذابة حمض الیوریك، ویساعد على تقویة الكلیة، ویخفف 
استھالك الحریق بانتظام من آالم المفاصیل وكذلك الریوماتیزمات، كما یساعد على عالج اإلكزیما 

  .وكثیر من األمراض الجلدیة



األلیاف یتامینات واغني بالفي وال یقّدر بثمن كنبات مغذلكنھ ب لسعھ، بس لالحریقربما یلعن الناس نبات 
صل الربیع حیث یشتد نبات الحریق في ف. المضادة لألكسدةالمعادن، وكنبات طبي غني بالمواد الخشبیة و

  . أو تصنع منھ شربة، أو یشرب نقیعھ مثل الشاي مثال،ویؤكل كالخبیزةطبخ ییمكن أن ویتوفر بكثرة 

ى یعتبر أ، وكذلك كمقوي ألنھ  بعد فصل الشتاء الباردسخن جیدیعمل الحریق كم  ا    غن ادن، كم  مصدر للمع
دم      ر ال ال لفق ا (یعمل كعالج فّع ھ     ). األنیمی ات قوت ذا النب ز ھ ا یمی شة ومم ة (المنع دم ) المقوی ي لل ھ  الت  تجعل

وغ     ا وضابطا ھرمونیا مناسبا   مكونا غذائیا صحی   د سن البل ات عن أس    ، للفتی د سن الی ساء عن یضمن  و.  وللن
د    شكل جی د ب دن الحدی صاص مع ق  ، وامت شجع الحری ى ذر الی بعل عات حلی د المرض ا ،  عن ض كم یخف

ا توصل     .مستویات السكر بالدم    ولھ عدة مزایا غذائیة وصحیة أخرى ربما ال تزال قید البحث لكن ھناك م
ة            إلیھ البح  ام بعملی د القی شعر بع ة ال ذائي محدد وكتقوی ث العلمي كالحد من تضخم البروستاتا تحت نظام غ

  .غسل الجسم وإزالة السموم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 غني بالمكونات الطبیة والعناصر الغذائیة  الخبیزة نبات

   الخبیزة تطھر المسالك التنفسیة والبولیة

 

ي  سمیھا ف ا ن ة كم زة أو البقول ات الخبی ن النبات رب م  المغ
الشتویة التي تساعد على مقاومة كثیر من األمراض المترتبة   

ا سنرى       ى الخصوص كم ق عل . عن البرد والتي تصیب الحل
ري ال     ونبات الخبیزة موجود بكثرة في المغرب، وھو نبات ب
اس أن        ھ إذا أراد الن یزال في الطور الطبیعي، وتسھل زراعت

از،  یزرعوه، وقد ال یتطلب ماءا ك      ثیرا ألنھ نبات شتوي بامتی
شتاء           د   . وھو أول ما یظھر من الحشائش في فصل ال د یمت وق

ل                 ال یصلح لألك یقانھ ف ار وتتصلب س ي اإلزھ دأ ف ث یب ارس، حی ي     . إلى نھایة شھر م د تكون ف ن الفوائ لك
 استدارتھا، والخبیزة سمیت بھذا االسم ألن األوراق تشبھ الخبزة في. األزھار والجذور والحبوب أو البذور    

ك       اس ذل ا یالحظ الن زة، وربم . لكننا ال نرجح ھذا التفسیر وإنما سمیت كذلك ألن البذور ھي التي تشبھ الخب
 . ألن تصفحنا لھذا النبات جعلنا نفھم جیدا لماذا سمي بھذا االسم وھو لیس اسم علمي بل اسم وصفي

زة     ر الخبی ة   تعتب ن الفصیلة الخبازی ًا    ی و م ات علمی م  عرف النب ة      Malva Pazviflozaباس واع بری ة أن من
دول   تزرع التينواعھناك بعض األ لألكل أو تستعمل في الطب، و      ىتجن ض ال ا ، أو ألكل   ازھ أل في بع رھ

  . على مواد ھالمیة ، ومواد قابضة ، وقلیل من المواد الدابغةخبیزةتحتوى أوراق الو. ةقھا مطبوخاورأ

سننة  بأوراقھ مستدیرة الشكل و.سم 35 إلى 10بین ارتفاعھ ما یبلغ  عشب حولي  الخبیزةو وتكون  . حواف م
اط األوراق       الحجم، وصغیرةأزھار الخبیزة    ي آب ة ف سجي باھت متجمع ون بنف خشنة  وتخرج ثمرة   . ذات ل

  . في الودیان والمزارع ، وحول المنازل ویقل وجودھا في أعالي الجبال  الخبیزةتنتشرو. قةقشوم

ات   رغم أن بعض الكتابات ت     م و سنوي  تحدث عن نب ارس إذا       دائ دى شھر م ات موسمي ال یتع الخبیزة نب  ف
ذي ال                  شتاء ال ي فصل ال دا ف و جی و كل األعشاب، وتنم ي النم سبق ف ي ت ول الت كان بریا، والخبیزة من البق

تدادا  وا واش دھا إال نم زة . یزی ات الخبی ا ونب و بری ع    ینم ول م ي الحق ذلك ف د ك سكان، ویوج ن ال القرب م ب
ى             المز ت عل ا تنب ا ربم سكان، ألنھ ن ال القرب م ت ب ي تنب زة الت اس الخبی روعات، ویفضل أن ال یستھلك الن

  .تربة نجسة من شأنھا أن تتسبب في بعض األمراض الخطیرة، خصوصا األماكن التي یتجمع فیھا البراز

وي  زةتحت ة   الخبی ات ثالثی تیروالت وتربین ى س اتو عل دات وكومارین ة وفالفونی واد ھالمی ض م  وحم
ما الجذر فیحتوي على نشا ومواد عدیدة السكاكر أ.  وطبعا مركب الكلوروفایل   حماض فینولیھ أالسالسیلیك و 

ص   أو دین،            . سباراجین وحمض العف الفین والدلفنی د الم زة نج ا الخبی از بھ ي تمت دات الت ن أشھر الفالفونی وم
ین و, لثینو األ , الھلیونینوتحتوي على مادة     اتي     ,كویرسیتین وال, البكت اب نب یانات  ,  لع ام , انثوس ین أ ب فیت

  س 

ى               م إل ا یرجع العل ا، وربم ت علیھ وطبعا فمكونات الخبیزة ال یمكن حصرھا نظرا لقلة األبحاث التي أجری
وم                  ره للبلع زة بتطھی ات الخبی ض األمراض، ویعرف نب ي عالج بع ة ف ائج عالی ھ أعطى نت ھذا النبات، ألن

ن       وھذ, والحنجرة والقصبة الھوائیة   شاء المخاطي، لك اب الغ ه األمراض ترتبط طبعا بالسعال والكحة والتھ
ال خصوصا           ساعد األطف ة، وی ر للمتان ول ومطھ در للب الغریب ھو فعالیة الخبیزة في التبول حیث یعمل كم

ول          . في فصل البرد   ا التب اس، ومنھ زعج الن ي ت ض األعراض الت ي بع ة ف وتعتبر جذور الخبیزة كذلك نافع



ن       المؤلم وآال  م المسالك البولیة، وتستھلك الجذور كنقیع حیث تغلى مع الماء ثم تشرب وقد تؤكل طازجة لك
  . یجب الحذر من الخبیزة التي تنبت في أماكن نجسة، وھو ما یجعل الناس ال یقبلون على استھالك الخبیزة

ة لألمع    دون األوراق،قضبان الدر البول ، وخاصة  تلین البطن و ة ت والخبیز ة  فھي نافع دور  ال و،اء والمتان ب
سعال ، و  . أنفع للرئة وخشونة الصدر    ا رازھأوورقھ ینفع في تسكین ال ة شربا     ة نافع ھ ي والمتان روح الكل  لق

  . وضمادا

ون  . لةوقطع الجذر أو أي جزء من البقحیث تسیل كلما على مادة سائلة بیضاء  جذور الخبیزة   حتوي  وت وتك
ضاء    ادة البی ذه الم رارة ھ دیدة الم را ش حاب       نظ ة ألص ي نافع ا وھ ودة فیھ دات الموج ة الفالفونوی لطبیع

والمعلوم أن كل المركبات المرة الموجودة في النبات تعتبر مواد عالجیة أو    . السكري، والقلب وآالم الظھر   
ستیرول، والمصابین             . طبیة سكري والكولی رأة الحامل والمصابین بال ل والم ة الطف والخبیزة تدخل في تغذی

  . رارة واألشخاص الذین یعانون من اإلمساك والتھاب القولونبالحصى في الم

دة                 ون بفائ ا یك إن استھالكھما مع سكوم، ف ھ ال ذي یظھر فی س الفصل ال وبما أن الخبیزة تكون تقریبا في نف
أكبر ویعطي نتیجة أعلى، ویفضل استھالك الخبیزة مع السكوم للحصول على المركبات العالجیة بمستوى     

ة ھي عالج آالم            مرتفع، ولما یج   ذه الوجب إن العالج یصبح سھال، وھ زة ف ة أو الخبی ع البقول تمع السكوم م
  . الظھر واألعراض المرتبطة بالبرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المقدونیس وأمراض القلب والشرایین

رغم أن المقدونیس یظھر على شكل أوراق فھو خضرة بامتیاز، 
 والكرنب وكل الخضر ویضاف إلى الئحة القزبور والكرفس واإلسبانخ

على شكل أوراق، والكرفس یصعب االستغناء عنھ في الطبخ لكنھ 
یستعمل كمادة ثانویة للنكھة والتزیین فقط، وال یعرف استعمالھ إال في 
الشربة وربما یكون من ضمن المواد األساسیة للحریرة الرمضانیة، 

في والمقدونیس ال ینبت . وھي شربة یضاف إلیھا عجین مخمر سائل
المناطق الباردة، وھو من النباتات المتوسطیة، وھو على عكس الكرفس 

ویستعمل في كل . الذي ینبت في البلدان الباردة ویفضل البرودة، والمقدونیس من النباتات المطھرة للجسم
األطباق المطھیة، والشربة مع الخضر، ویستعمل المقدونیس إلى جانب القزبور ویكاد یكون مالزما لھ 

  . كل المطبوخاتفي 

  المزایا الصحیة للمقدونیس 

 K وفایتمن C وفایتمن Aیحتوي المقدونیس كالكرفس على مكونات غذائیة وطبیة ھائلة، ومنھا فایتمین 
ویحتوي المقدونیس على مركبات غیر . والبوتسیوم وحمض الفولیك واأللیاف الغذائیة والمولیبدینیوم

 تمیزه عن الحشائش األخرى التي تستعمل لتنكیھ الطبیخ، وھي معھودة في مثل ھذه الحشائش وھي التي
 واللیمونین Myristicinعلى قسمین األول یشمل كل من الزیوت الطیارة ومنھا المیریستیسین 

 واألبیجینین Apiin والقسم الثاني الذي یشمل الفالفونویدات ومنھا األبین   واألوجینول واأللفا تیوجین
Apigeninیول  والكریزو ایرcrisoeriolواللیوتیولین  luteolin  . والمعروف أن ھذه المركبات الطیارة

وتتمیز المیریستین بتنشیطھا . ومنھا المیریستین تكبح الخالیا السرطانیة خصوصا على مستوى الرئة
 والتي تسھل تعلق جزیئة الكلوتاتیون Glutathione-S-transferase  ألنزیم الكلوتاتیون ترانسفیراز

وھذا المركب یصنف المقدونیس مع المواد الغذائیة التي . جزیئات المؤكسدة لتمنعھا من تسمم الجسمبال
وھي أغذیة تساعد على إزالة المواد المسببة    chemoprotectiveتدخل في الوقایة الكیماویة للجسم 
  .  التي توجد في دخان السجائرBenzopyrenesللسرطان مثل مركبات البنزوبیرین 

  دونیس غني بالمضادات للتأكسدالمق

وھي مركبات الفالفونویدات التي یحتوي علیھا المقدونیس، ومنھا اللیوتیولین التي تتفاعل مع الجزیئات 
. المتویة على أوكسایجن أو ما یسمى بالجذور والتي تمنع الخالیا من التصدع الناتج عن ھذه الجذور

قدونیس والتي تزید من قدرة مقاومة التأكسد بالنسبة لخالیا باإلضافة إلى الزیت الطیارة الموجودة في الم
  . الدم

وعالوة على وجود ھذه المركبات الواقیة ضد التأكسد من فالفونویدات وزیوت طیارة فإن المقدونیس 
 ھو الفایتمن المسؤول عن المناعة، C والكاروتین، والفایتمین A، والفایتمین Cیحتوي على الفایتمین 

 یقاوم اإلصابات الناتجة عن Cوالفایتمن . ذور الحرة في كل األوساط الذائبة فب الجسمویقي من الج
وبما . الجذور الحرة، ویساعد على الحد من كل االلتھابات ومنھا الربو والتھاب العظام والریوماتویدات

ة، حیث أن الجذور الحرة ھي التي تؤكسد الكولیستیرول لیؤدي إلى تكون صفائح في األوعیة الدموی
والكرفس یحول دون تأكسد . تضیق ویصبح جریان الدم صعبا، إذ قد یقع احتباس من جراء ھذه الصفائح

  .الكولیستیرول ألنھ یحبس الجذور الحرة

  المقدونیس لقلب سلیم



 الذي یقي كل الجھاز Bویحتوي المقدونیس على مكون حمض الفولیك وھو النوع الثمین من الفایتمین 
ویتم حفظ الجھاز الدموي عبر الدور الذي یلعبھ حمض . ذلك القلب واألوعیة الدمویةالدموي بما في 

والمعروف أن مركب . الفولیك في تحویل مكون الھوموسیستاین إلى جزیئات عادیة غیر مضرة
الھوموسیستاین من أخطر المركبات التي تحدث تصدع في األوعیة الدمویة بتكوین صفائح تسد األوعیة 

وبھذه الخاصیة یكون المقدونیس من األغذیة التي .  حجمھا الداخلي لیصعب مرور الدمأو تنقص من
ویساعد . یساعد المصابین بالسكري وارتفاع الضغط، ویمكن تناولھ مع أغذیة أخرى تفي بنفس المھمة

  . المقدونیس عبر حمض الفولیك على الحد من آالم الریماتویدات وقد یحول دون ظھورھا

 detoxificationنیس ضمن األغذیة التي تساعد على إزالة السموم والزوائد من الجسم، ویدخل المقدو
وأثناء عملیة تنظیف الجسم أو إزالة السموم یشرب المقدونیس مع أغذیة أخرى على شكل شربة ساخنة 

وكل المصابین . أو عصیر ویؤخذ مع الكرفس والقزبور والزعتر واألوراق الخضراء على شكل شربة
كري وارتفاع الضغط والسمنة والكولیستیرول والحصى في المرارة والكلیة والقولون وفقر الدم بالس

   . واضطراب الھرمونات أن یبدأوا بتنظیف الجسم أوال وبضبط الوزن قبل الشروع في أي عالج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الكرفس والضغط الدموي وآالم الدورة الشھریة

 یمكن االستغناء عنھا، ویستعمل یعتبر الكرفس من الحشائش التي ال
في كل األطباق، لكنھ غالبا ما یستعمل للنكھة والتزیین فقط، أما 
استعمالھ كخضرة فال یكاد یكون معروفا كثیرا في البلدان العربیة، 
وقد كان یستعمل من قبل كخضرة في كل الشربات الساخنة مع 

كالمقدونیس الخضر، ویقل استعمالھ بالمقارنة مع الحشائش األخرى 
والقزبور، وتستھلك جذور الكرفس كخضرة تماما كما یستھلك اللفت 
والجزر والبطاطس، تعتبر جذور الكرفس من الخضر الحمیویة 
والعالجیة، ویدخل في الطب الغذائي مع المواد الغذائیة التي تساعد 

لیستیرول بالدم، على ضبط الضغط الدموي كما یدخل في المواد الغذائیة التي تمكن من خفض الكو
  . ویستعمل الكرفس طازجا كمزیل آلالم الدورة الشھریة عند النساء

  المزایا الصحیة للكرفس

 والبوتسیوم K وفایتمن C وفایتمن Aیحتوي الكرفس على مكونات غذائیة وطبیة ھائلة، ومنھا فایتمین 
 وبعض Phthalidesید وحمض الفولیك واأللیاف الغذائیة والمولیبدینیوم، باإلضافة إلى الفتال

  . وھي مكونات تحفظ الجسم من السرطان  Coumarinsالكومارینات 

 وھو الفایتمن المسؤول عن المناعة، وعن حفظ الجسم من ،Cویعتبر الكرفس مصدرا ھاما للفایتمن 
ت  یقاوم اإلصابات الناتجة عن الجذور الحرة، ویساعد على الحد من كل االلتھاباCوالفایتمن . البرودة

وبما أن الجذور الحرة ھي التي تؤكسد الكولیستیرول . ومنھا الربو والتھاب العظام والریوماتویدات
لیؤدي إلى تكون صفائح في األوعیة الدمویة، حیث تضیق ویصبح جریان الدم صعبا، إذ قد یقع احتباس 

  .  الحرةوالكرفس یحول دون تأكسد الكولیستیرول ألنھ یحبس الجذور. من جراء ھذه الصفائح

ویستعمل الكرفس في الطب الصیني والعربي لضبط الضغط الدموي، وقد توصل الباحثون لتفسیر ھذه 
الخاصیة، والتي أرجعوھا إلى المكونات التي یحتوي علیھا الكرفس، ومنھا الفتالید وھو مكون لھ خاصیة 

الدم بسھولة فینخفض تمدید عضلة األوعیة الدمویة، من حیث یزید حجمھا الداخلي لتسمح بجریان 
الضغط الدموي،وبما أن الكرفس یحتوي كذلك على البوتسیوم والكلسیوم والمكنیزیوم، فأنھ یساعد على 

  .خفض وضبط الضغط الدموي

  اإلحساس بصحة جیدة 

یحتوي الكرفس على مكونات الكومارین، وھي المركبات التي تحول دون تعرض الخالیا إلى اإلصابة 
وتعمل الكومارینات كذلك . خفض من أثر تطفر الخالیا، لكي ال تصبح خالیا سرطانیةبالجذور الحرة، وت

. على تنشیط الخالیا البیضاء، التي تحفظ المناعة، وتزیل الخالیا المضرة، بما في ذلك الخالیا السرطانیة
ا أنھا وھي المركبات التي تبین أخیر  acetylenicsوھناك مركبات أخرى یحتوي علیھا الكرفس وتسمى 

  . تكبح الخالیا السرطانیة

ویدخل الكرفس في النظام المزیل للسموم من الجسم، ویدخل ضمن المواد التي یجب أن یتناولھا 
األشخاص أثناء فترة إزالة السموم، ویؤخذ الكرفس على شكل شربة مع حشائش أخرى، وربما خضر 

إفراغ الجسم من السموم، وكذلك الوقایة  فھو یساعد على Aوألن الكرفس یحتوي على الفایتمن . مطحونة
 من المواد الغذائیة، ومن المركبات التي تترتب عن الطبخ   من السموم التي یمكن أن تصیب الجسم

   .microwaveكالشي في الزیت أو الطبخ في فرن الدبدبات 



 الشاي ال یقارن مع القھوة ولیس فیھ خطورة على الجسم 

  كل عفا عنھا الدھر ال یشرب بعد األ ومقولة الشاي

لو شرب الناس الشاي بالزعتر بدل النعناع وبالعسل الطبیعي بدل السكر لما بقي سرطان    :یقول الدكتور فائد

 على وجھ األرض

   

یمتاز الشاي على باقي األعشاب الطبیة األخرى بما یحتوي علیھ 

 أن إلى أن نبدأ في تفاصیل الموضوع نشیر   وقبل،من المكونات

نصائح التي نقدم تخص المنتوجات الطبیعیة، ألن أسالیب كل ال

التصنیع أو الطبخ أو التقنیات الزراعیة قد تتلف بعض المكونات 

 وقد تحمل البعض اآلخر بمكونات سامة مثل .في المواد النباتیة

   .  أو الھرمونات المبیدات

   

 والفوسفور   %3.5 ومنشط الكافاین  % 30 إلى 20والشاي یمتاز باحتوائھ على البولیفینوالت بكثرة من 

 یتمنا وف  وحدة900     أ یتمنا وف  ملغ3والصودیوم   ملغ 2000والبوتسیوم  ملغ 17.4  ملغ والحدید320

ومن ضمن  0.15   الكالیكحمضو  وحدات  10والنیاسین وحدة    0.8 2بیتمن اوف وحدة   0.1  1ب

. نجد مكون الكاتشین ومنھا أربعة أصناف بالشاي ومنھا اإلبكاتشینالبولیفینوالت الھامة التي یمتاز بھا الشاي 

 والواقیة من التأكسدات داخل ،ه المكونات بخصائصھا الطبیة الممتازة الحافظة للمعدة واألمعاءذوتمتاز ھ

 مثل التورمات السرطانیة والسمنة والزوائد ،الجسم وھي التأكسدات التي تؤدي إلى ظھور أعراض خطیرة

 المكونات مواد الفالفین التي تعطي للشاي اللون ھذهومن .  األنیمیاظھور   یسببالذي  االمتصاص ضوانخفا

  tearubigin TR   و teaflavin TF  :األحمر وتضفي علیھ جمالیة التدوق ونجد مكونان

   

 في تسویة  وھو ما ینفعامنخفظ  نجد أن البوتسیوم مرتفعا وأن الصودیومالمعدنیةا نظرنا إلى األمالح ذوإ

 الحدید من العناصر الھامة في الشاي وھي مفاجئة لمن كذلكونجد .  الكثیر ممن یظنون العكسكالضغط وھنا

ینصحون جھال بعدم شرب الشاي بعد األكل ألنھ یشد الحدید وھي نصیحة خاطئة عفا الدھر عنھا ویجب أن 

تنتاج فقط، وقد جاء ھذا االستنتاج نظرا والقول أن الشاي یشد الحدید لم یخضع للبحث العلمي بل اس. تصحح

، والتفاعل والمكنیزیومألن لحمض الطنیك خاصیة شد األمالح الثنائیة مثل الحدید والكلسیوم والمنغنیز 

الكیماوي لحمض الطنیك كمحلول خالص مع األمالح الثنائیة تفاعل معروف في میدان الكیمیاء التحلیلیة، وبما 

ك جاء ھذا اإلسقاط رغم أن المنشورات التي تبین ما یقع في المعدة لما یختلط نیاأن الشاي غني بحمض الط

وما نستغرب بأسف عمیق ھو أن النصیحة بعدم شرب الشاي . الشاي بالمواد الغذائیة منعدمة وال نجد لھا أثرا



 بعد األكل باتت عامة وتوشك أن تصبح مرسخة لدى الجمیع، وھذا الخطأ الفادح یجعل بعض الناس ال

یستفیدون من مزایا الشاي الطبیة، ومنھا تسھیل الھضم، وبما أننا بصدد الحدید فھو موجود في كل ماخلق اهللا 

على ھذا الكوكب بل حتى الحشائش یوجد فیھا الحدید بل لیس ھناك مادة على األرض مما یستھلكھ الناس ال 

  یوجد فیھ حدید وسنعود لھذا الموضوع بالتدقیق الحقا إن شاء اهللا

   

 الجسم نظرا لمرورتھ إلى إال أنھ یحمل السكر یذكروشرب الشاي لیست لھ أعراض جانبیة وال أي ضرر 

إضافة السكر بقدر كبیر ولو كان العسل ألصبح الشاي دواءا خصوصا بالكمیة التي یشرب إلى فالناس یلجأون 

  . بھا في المغرب

   

 دعم فھو مقولة حقیقیة تزكیھا العلوم نظرا لوجووھناك بعض المقوالت التي تنسب تسھیل الھضم للشاي ن

أنزیمات بالشاي وھي أنزیمات تساعد على الھضم وتقي المعدة من التقرحات الناتجة عن األحماض ونالحظ 

  .أن الھضم یسھل لما نتناول الشاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



علت الناس ال لھ خصائص غذائیة ھامة لكن بعض الشائعات العمیاء ج): الشیبة( الشویالء نبات 
 .یستفیدون منھ كثیرا

  

ھناك اختالف في اإلسم باللغة العربیة وقد وجدنا األسامي التالیة 
 بالالتینیة وبما أن ھذه Absintheأفسنتین وھي كتابة لتسمیة 

الكلمة لیس لھا وزن عربي فھي مرفوضة، وھناك مصطلح 
دمسیسة والشیح الرومي ومصطلح الشویالء وھناك تسمیات 

ومصطلح الشیبة كذلك غیر مقبول .  محلیة مثل الدسیسةأخرى
ألنھ یدل على تعبیر اشتقاقي من فعل شاب مصدرھا شیب 
وشیبة، وربما یكون اسم الشیبة أطلق على ھذا النبات ألنھ یشبھ 

لكن اسم الشیح الرومي والشویالء . الشیب لكن اللون الفضي لیس ھو لون الشیب إال أن یكون مخضرما
 . األوزان العربیة وربما یكون مقبوالینطبق على

  Absintheفرنسي   Wormwood  أنجلیزي   Artemisia absinthiumاالسم العلمي 

یتبادر إلى الدھن ما یشاع حول ھذا النبات من سمومیة، وبما أن لیس ھناك دخان بدون نار فھذه الشائعة 
 استھالك ھذا النبات، فالمكون الخطیر فیھا تھمة من الحقیقة، لكن ھناك خلط كبیر حول مكونات وطرق

وھو مركب سام بالنسبة للخالیا العصبیة    Thujune،الذي یحتوي علیھ ھذا النبات ھو مركب التوجون 
لكن بكمیة كبیرة، ویوجد ھذا المركب في زیت الشیبة بكمیة مركزة، لكن الكمیة الموجودة في األوراق ال 

   .  بقدر معقول لیس فیھ خطر بل فیھ منافع كثیرة كما سنرىتشكل أي خطر، واستھالك الشیبة كما ھي

ا المذاق ھو رحمة من اهللا لكي > وه,ولعلھ أشد من كل النبات في مذاقھ المرنبات الشیبة تطبعھ المرارة 
 لون ویالء ولون الش.Wormwoodباألنجلیزیة ال یستھلك بكمیة كبیرة، ومن أجل ھذا المذاق المر سمي 

 یوجد في الطبیعة عند كثیر من النباتات، ولذلك ة كما یسمى عند علماء النبات، وال، لون الفضممیز
 ویالءیسمى ھذا اللون باللون الشیبي ألنھ منفرد، وھو لون جمیل یدل على الطبع البارد، وشجرة الش

 وبعض الدول  حوض البحر األبیض المتوسط، دولتنبت في المناطق ذات المناخ الجاف والحار، ومنھا
 ھي المنطقة التي تجمع األوروبیة، والھند ودول أمریكا الالتینیة، ومنطقة حوض البحر األبیض المتوسط

أكثر أنواع النباتات والحیوانات، ألن الحرارة المعتدلة والرطوبة مع وجود الماء وخصوبة التربة تجعل 
ب إلى درجة ال یعیره الناس  یوجد بكثرة في المغرویالءمن ھذه المنطقة أغنى وأجمل منطقة، ونبات الش

الخصائص القویة ومن  . البارد إلعطائھ نكھة جیدة الشتاءالشاي في فصلستھلك إال مع ، وال یاممتھاأي 
لھذا النبات أنھ یبقى أخضر على طول السنة، لكنھ یكون بتركیز مرتفع في فصل الربیع حیث یكون 

  .التبرعم شدیدا

وھي الفترة التي ال یكون فیھا نعناع، ء وأول فصل الربیع، ویستھلك نبات الشویالء في فصل الشتا
وجود النعناع في األسواق على مدار السنة وھو أمر عادي ألن الناس یجھلون تماما موسمیة ونالحظ 

النبات لھ وقت معین وموسم ودورة و. النعناع الذي ال یخرج إال في أواخر فص الربیع وفصل الصیف
فصل الصیف، ألنھ ینعش ویبرد الجسم، ولذلك جعلھ اهللا ینضج نبات نعناع نباتیة ال یخرج عنھا، وال

. ویشتد وتتركز مكوناتھ الكیماویة في ھذا الموسم، فالخلق مدقق وثابت وال یحتاج إلى من یتدخل فیھ
 تنضج جیدا وتشتد أوراقھا ومكوناتھا في فصل الشتاء ألنھا تسخن الجسم وتقي من اإلصابة ویالءوالش

  .والرعشة والزكامبالبرد 



 أي مع الشاي أو ، عبر العالم بالطریقة التي یستھلك بھا في المغربویالءوال یعرف استھالك الش
كانت ممنوعة في كل دول العالم لكنھا الحلیب، إال بعض المشروبات الكحولیة التي تنكھ بالشبة والتي 

را، لكن یبقى ھذا النبات غیر أو بعض المرطبات التي تشرب ناذحظیت بالترخیص في دول أمریكا، 
معروف على مستوى االستعمال الیومي، ولذلك فاستھالكھ مع الشاي ھو أحسن طریقة، وھي طریقة 
ذكیة كذلك ألن استھالكھ مع الشاي یجعل الكمیة مضبوطة وضئیلة من حیث ال یمكن أن تسبب أي 

وال یعرف استھالك .  في الیومخطر، وكذلك استھالكھ مع الشاي یجعلھ یستھلك مرتین أو ثالث مرات
 على شكل مشروب عادي وبكثرة تماما كالنباتات األخرى ومنھا اللویزة والشاي والنعنع، ویالءالش

  .ویستھلك مع األعشاب ألغراض طبیة صرفة كاستعمالھ ضد طفیلیات األمعاء

 واألنبسانتین Absinthineیحتوي نبات الشیبة على السیلیكا ومكونان بمذاق مر جدا وھما األبسانتین 
Anabsinthineجون و بمكون التویالء، ویمتاز نبات الش Thujone وھذه المكونات . وحمض التانیك

ونعلم . كلھا لھا خصائص طبیة ممتازة كما یحتوي على بولیفینوالت أخرى منھا األرتابسین والدیغوكسین
 بتركیز ویالءرتفعة، ویوجد في زیت الشأن األبسانتین ھو ألكالوید سام لكن لما یتناولھ الناس بكمیة م

 لكن األوراق التي تستھلك مع الشاي ال تسبب أي خطر، ،مرتفع من حیث یمكن أن یحدث تسمما خطیرا
أنھ سام وأن استعمالھ یجب أن یكون بتحفظ لكنھا تبقى شائعات فقط  وھناك شائعات حول ھذا النبات

لكن ال ننفي أن . ل بھا مع الشاي على الطریقة المغربیةولیس ھناك أي تخوف بالنسبة للكمیة التي یستعم
ولھذا كان . مكون التوجون جد سام ومصنف مع السموم النباتیة التي تحدث اضطرابا في الخالیا العصبیة

  . مشروب الشویالء الكحولي محظورا عبر العالم

 للحمى والحرارة  على الحد من ألم المعدة، ویعمل كمطھر وكذلك كمخفضویالءویساعد نبات الش
. ومن خصائصھ الھامة كذلك استعمالھ كمبید لكل الطفیلیات والدیدان في األمعاء. المرتفعة في الجسم
ویعمل في ھذه الحالة كمسكن لآلالم وھي .  كشاي قبل الوالدة لتسكین آالم الوالدةویالءویستعمل نبات الش

استعمال مستخلص الشویالء للحد من وھناك أبحاث جاریة حول . خاصیة معروفة لدى ھذا النبات
  . االلتھابات الحادة على مستوى القولون والمستقیم

 كمنشط للقلب لتحسین الدورة الدمویة، لكن زیت ویالءوھناك معلومات أخرى حول استعمال زیت الش
مم،  الخالصة تكون سامة للغایة، ویجب عدم استعمالھا بدون معرفة القدر الذي ال یسبب أي تسویالءالش

 نبات ویالء ألغراض طبیة بدون علم، ویبقى نبات الشویالءولذلك یجب التحفظ من كل استعماالت الش
 ویسكن كل االضطرابات المعدیة الناتجة عن سوء الھضم أو ،المعدة بامتیاز من حیث یزیل آالم المعدة

  .بعض األعراض األخرى التي قد تصیب المعدة

 الذي خلق ھذه األشیاء، لنذكر أن نبات الشویالء یظھر في فصل الشتاء ونعود دائما إلى األصل وإلى اهللا
لیستفید منھ الناس ألنھ مسحن للجسم، بینما یختفي النعناع الذي یجب أال یستھلك في الشتاء ألن اهللا جعلھ 

ویقول عز وجل . ینبت في فصل الصیف ویخضر ویشتد ویعطي رائحة جیدة ألنھ منعش ومبرد للجسم
      .واألرض مددناھا وألقینا فیھا رواسي وأنبتنا فیھا من كل شيء موزون: الحجرسورة  في 

   

 
 
 
 
 
 
 



ھو النبات الذي یستحق أن یشرب یومیا ولیس الشاي نظرا لما ) السالمیة(ناعمة الحقول أو المریمیة 
   یمتاز بھ من مزایا صحیة ولسھولة تناولھ وكذلك لرائحتھ العطریة

 Salvia officinalis      :االسم العلمي

المریمیة من األعشاب العطریة التي تمتاز برائحتھا الزكیة، 
وتنبت المریمیة في الجو الجاف نسبیا ومناخ معتدل، وتكون 
أوراقھا على شكل رمحي بلون فضي إلى رمادي داكن على 
السطح العلوي، بینما تكون بلون فضي فاتح على السطح 

) الشیبة(رد یشبھ لون الشویالء ولون المریمیة لون با. السفلي
وھي األلوان الجمیلة التي تدل على المزاج الھادئ والطبع 

وتسمى في المغرب بالسالمیة ربما ألن ھذا االسم مؤخوذ . البارد
، وھو اقرب في النطق، وال یوجد أي اشتقاق عربي یمكن أن یؤخذ منھ  Salviaمن االسم الالتیني 

ال تقترب كثیرا في النطق   sageوباألنجلیزیة   saugeاألسماء بالفرنسیة ونالحظ أن . مصطلح السالمیة
  . من السالمیة

، Labiataeمن المزایا الصحیة لھذا النبات الذي یعتبر النبات التوأم للنعناع نظرا النتمائھ لنفس الفصیلة 
لعصبي، كما لھ نجد قوتھ في ضبط الھرمونات وتسكین األلم، وحفظ الجھاز الھضمي وتنشیط الجھاز ا

أبیجین (ویحتوي ھذا النبات على زیوت طیارة وفالفونویدات . قوة كابحة للتأكسد داخل الجسم
     .وحمضیات فنولیة منھا حمض الروزمرینیك) دایوسمیتین واللیوتیولین

  القوة المضادة لألكسدة 

نى أنھ یمنع تأكسد نظرا لوجود فینوالت وفالفونویدات في المریمیة فھي نبات مضاد لألكسدة، بمع
، وتلعب مكونات acidosisالكولیستیرول، ویزیل الجذور الحرة من القولون، ویخفف من حموضة الدم 

المریمیة دور المضاد لاللتھابات بمستوى كل العقاقیر التي تستعمل لھذا الغرض، وتحتوي المریمیة على 
ونعلم أن اجتماع . یروكسیدیز والبSOD superoxide dismutaseأنزیمات كذلك لألكسدة ومنھا 

الفالفونویدات مع حمض الفینولیك واألنزیمات الكابحة لألكسدة یعطي قوة كبیرة لتثبیت كل االستقالبات 
المتعلقة بألوكسایجن داخل الجسم، من حیث تتوقف كل الحوادث التي تحطم الخالیا والتي تستعمل 

لنظام الغذائي، ولیس كعشب للتداوي، للذین ولذلك یستحسن استھالك المریمیة ضمن ا. األوكسایجن
  .یشتكون من آالم المفاصل والریوماتویدات باإلضافة إلى المصابین بالربو وتصلب الشرایین

  تنشیط وظیفة الجھاز العصبي

تعتبر المریمیة من أقوى النباتات التي تساعد الجھاز العصبي على التحمل، وعدم اإلصابة باألرق 
اكرة بكونھا تبقي النشاط الفایزیولوجي للخالیا العصبیة في أحسن حال، وتحبس والعیاء، وتحسن الذ

وال یعرف الناس أھمیة المریمیة بالنسبة لألشخاص الذین یعملون . المكونات التي تشوش على الذاكرة
بتركیز مرتفع ولمدة طویلة، ولذلك یجب أن یكون شراب المریمیة بذل الشاي والقھوة، خصوصا بالنسبة 

طلبة واألطفال الذین ال یزالون في طور التحصیل الدراسي، ألنھم یحتاجون إلى كل المكونات التي لل
تساعد على حفظ الذاكرة وتحسین البرمجة والتحصیل، ونالحظ أن طالب العلم یفضلون المشروبات 

رة الغازیة والحلویات على المشروبات الطبیعة، وھو ما یحدث لدیھم اضطراب عصبي وعیاء الذاك
ونسیان وعدم االستیعاب، وربما یكون األمر سھال جدا ألن التوقف عن تناول المواد المحتویة على 
محلیات كیماویة مع تناول مشروبات طبیعیة مثل المریمیة، یجعل التلمیذ أو الطالب ال یعمل بجھد كبیر 

  . من حیث ال یصاب بالعیاء والیصاب بالنسیان



ض العصبیة مثل األلزایمر، نظرا الحتوائھا على مكون كابح ألنزیم وتحد المرامیة من أثر األمرا 
acetylcholinesterase (AChE)، ویكون ھذا المكون مرتفعا لدى األشخاص المصابین بمرض 

األلزایمر، وتلعب المریمیة على خفض ھذا المكون عبر قوتھا في منع تكونھ عبر األنزیم الذي یقوم 
 Amyloidراكم لدى المصابین بمرض األلزایمر وھو بروتین األمیلوید بیطا وھناك مكون آخر یت. بتحلیلھ

beta-protein لكن أنزیم AChE یجعل ھذا المكون ال یتراكم في الخالیا العصبیة لدا المصابین بھذا 
وتكون المریمیة من النباتات الغذائیة الطبیة التي تدخل في نظام المصابین بمرض األلزایمر . المرض
  . ن انتشاره بسرعة، وكلما تعطل المرض كلما عاش الشخص المصاب بسالملتحد م

تستھلك المریمیة على شكل شراب كالشاي، وبدون سكر إذا أمكن الحال، وتحلى بالعسل أو الثمر بالنسبة 
لألشخاص المصابین بآالم المفاصل، أو ربما تحلى بسكر عادي بكمیة ضئیلة إذا استعصى األمر، لكن 

وقد تستھلك . یمیة تكون في غیاب تناول بعض الخضر التي نذكرھا في الفقرة المخصصة لذلكفائدة المر
  . المرمیة كنبات یضاف كذلك إلى الطبیخ كما یضاف المقدونیس والكرفس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ت الغذائیة الطبیة، ویمتاز النعناع األسود أو النعناع الفلفلي ویسمى في المغرب بالنعناع العبدي من النباتا
 بعالجھ لألمراض المتعلقة بالقولون

 ویسمى في المغرب بالنعناع العبدي ) pepper mint(النعناع األسود أو البستاني 

   

ویوجد النعناع على أنواع كباقي النباتات ویجب أال تخلط ھذه األنواع ألنھا بفوائد مختلفة، ونتكلم في ھذه 
 وھذا اإلسم مترجم ویجب أال یؤخذ peppermintسود ویسمى كذلك النعناع الفلفلي الورقة عن النعناع األ

بھ، ویسمى كذلك النعناع البستاني وھو قریب من العربیة ویدل على خصائصھ، والنعناع األسود نوع ال 
والنعناع ) Water mint(عناع المائىیستعمل بكثرة مع الشاي كما ھو الشأن بالنسبة للن

، وبعض الكتابات تقول أن النعناع األسود ھجین من ھذین النوعین، وھناك تشابھ )Spearmint(السنبلى
ویتمیز النعناع األسود بمذاقھ المر القوي ویتبع ھذا المذاق ببرودة فائقة . كبیر بین ھذه األنواع الثالث

وھو لیس نعناع  Melissa oficinalisوھناك نوع آخر یسمى كذلك بالنعناع الصوفي . تبقى في الفم لمدة
  . ولو أنھ یشبھ النعناع في شكلھ، والنعناع الصوفي یدخل ضمن النباتات الطبیة ولیس النباتات الغذائیة

   

ومن . رغم أن النعناع األسود یوجد على مدار السنة، فإن فصلیتھ تجعلھ یكون أقوى في الفصل الحار
 صالحا لالستعمال على عكس النعناع العادي ممیزات ھذا النوع من النعناع أن التجفیف ال یفسده، ویبقى

. الذي یفقد مكوناتھ تحت التجفیف، نظرا للتركیز المرتفع من مكون التایمول الذي یتأكسد مع التجفیف
ویدخل النعناع ضمن األعشاب العطریة الطبیة التي تحتوي على زیوت طیارة مضادة لكثیر من 

  .األعراض خصوصا على مستوى القولون

   

النعناع األسود بقوتھ العالجیة لبعض األعراض التي توجد بكثرة في العصر الحاضر، والتي ویعرف 
 بما في ذلك Irritable bowel syndromeربما تستعصي على الطب التقلیدي، ومنھا اإلمساك الحاد 

وتعزى قوة النعناع . Colon spasmsالعسر في الھضم والمغص في المعدة وتقلصات عضالت القولون 
. ألسود في عالجھ لھذه األعراض إلى خاصیتھ في جعل العضالت البیضاء التي تحیط بالقولون ترتخيا

وربما یكون مركب المینتول ھو .  مع ارتخاء ھذه العضلةspasmوال یمكن أن تظھر حالة المغص 
  .المسؤول عن ھذه الخاصیة

   

 على مركبات مضادة لألكسدة، ومنھا ویحتمل أن تكون لدى النعناع قوة كابحة للسرطان نظرا الحتوائھ
إذ تبلغ نسبة الزیوت الطیارة إلى .  الذي یوجد بنسبة مرتفعة في النعناعperillyl alcoholتربینات مثل 

 في المائة 20و في المائة من ھذه الزیوت على شكل خالص 80 في المائة ویمثل المینتول حولي 4حوالي 
عض األبحاث أن ھذا المركب یمنع نمو التورمات على وبینت ب. على شكل مختلط مع زیوت أخرى

  .ویقي كذلك من السرطان على مستوى القولون والجلد والرئتین. مستوى البنكریاس والثدي والكبد

   



وباكتیریا   Helicobacter pyloriویقضي النعناع على عدة باكتیریات منھا باكتیریا القرحة 
Salmonella enteritidis   وباكتریاEscherichia coli    وباكتیریاStaphylococcus aureus 

  . ویكبح زیت النعناع كثیر من الفطریات والخمائر. المقاومة للمضادات الحیویة 

   

ویحتوي النعناع على حمض الروزمرینیك الذي یساعد في حاالت الربو الحادة، ویلعب ھذا الحمض دور 
ة عجیبة یمتاز بھا حمض الروزمرینیك وھي منعھ وھناك خاصی. مضاد لألكسدة لیثبت الجذور الحرة

وینشط الخالیا التي تنتج مركبات . لتكون بعض المركبات المسببة لآلالم مثل اللوكوتریین
ویساعد استنشاق زیت النعناع . البروسطسایكلین التي تبقي القنوات الھواءیة مفتوحة للتنفس العمیق الجید

  .cold allergyالحساسیة للبرودة على الحد من أعراض األنف المرتبطة ب

   

 وھي الفایتمینات A والفایتمن Cویحتوي النعناع على بعض المكونات الغذائیة ومنھا المنغنیز والفایتمن 
ویحتوي النعناع على مركبات . التي تمنع ظھور سرطان القولون، نظرا لخاصیتھما المضادة لألكسدة

 3وحمض الفولك واأللیاف الخشبیة وكذلك خمض األمیكا أخرى منھا المغنیزیوم والحدید والكلسیوم 
  . والبوتسیوم والنحاسB2والفایتمین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ھناك حبو ب غذائیة تمتاز بتركیبھا الكیماوي وبأھمیتھا الصحیة لكنھا غیر معروفة

  ن بالسكري وھشاشة العظام من الحبوب الضروریة للمصابی )إیـــــــــالن ( الدخن ویسمى في المغرب

 
 

 Millet   )إیــــالن (: الدخن

یعتبر الدخن كأحسن بدیل للنشویات، خصوصا القمح، 
بتركیبھ المعدني، الذي یشمل الفوسفور والمنغنیز 

والمعروف عن الدخن أنھ غني باألمالح . والمغنیزیوم
المعدنیة والبروتینات، وھو غذاء المصابین بالسكري 

ویمتاز الدخن باجتماع األمالح . ام بامتیازوبھشاشة العظ
واأللیاف الغذائیة، وھي المیزة التي تجعلھ مادة غذائیة 
عالجیة لألمراض التي تظھر نتیجة نقص في استھالك 
المعادن واأللیاف على حد سواء، وھذا النقص ھو الذي 
یمیز النظام الغذائي الحدیث، من حیث یعیش أكثر الناس 

ت السریعة التحضیر والمصبرات وكثیر من الحلویات التي تفتقر أللیاف الخشبیة حالیا على األكال
  .والفایتمینات

  وقایة الجھاز الدموي

رغم كل ما یقال عن الخرطال من ممیزات صحیة تخص وقایة القلب والجھاز الدموي ألنھ یحتوي على 
لو من أھمیة فیما یخص مكونات مضادة ألكسدة تحول دون تحول الكولیستیرول، فإن الدخن ال یخ

أمراض القلب والشرایین، وھذه الخاصیة تعزى إلى النسبة العالیة من المغنیزیوم التي یحتوي علیھا 
وقد بینا أھمیة . الدخن، وقد نشرت بعض النتائج حول دور الدخن في الحد من الربو وآالم الرأس الحادة

ة لدى األشخاص المصابین بأمراض ترتبط المغنیزیوم في خفض الضغط الدموي وحفظ القلب من السكت
 الموجود في الدخن دورا ھاما في خفض B3ویلعب النیاسین أو فایتمین . بالقلب والشرایین

 غرام من الدخن 100ولنعطي بعض األرقام لنزكي ھذه األھمیة الغذائیة، فكمیة . الكولیستیورل الدموي
  .التي یحتاجھا الجسم من المغنیزیومأو كوب كبیر الحجم تحتوي على ثلث الكمیة الیومیة 

  إصالح وترمیم كل األنسجة 

نعلم أن الفوسفور یلعب الدور األساسي في كل خالیا الجسم، وبما أن الدخن یحتوي على كمیة ھائلة من 
ھذا المعدن، فإن الدخن یساعد على إصالح وترمیم كل األنسجة، بما في ذلك العظام، نظرا للتركیب 

ولنذكر أن الفوسفور یدخل في بنیة المركبات . ل من ضمنھ الفوسفور بنسبة عالیةالعدني الذي یدخ
، ومنھا كذلك ATPالحیویة التي بدونھا ال یتحرك االستقالب، ومنھا مركب األدینوزین ثالثي الفوسفاط 

ة لكل الحمضیات النوویة، ویدخل الفوسفور في كل البنیات التي توجد فیھا الفوسفولیبیدات، ومنھا األغشی
تزوید الجسم بالفوسفور  واحتیاج الجسم لھذا العنصر ال یمكن االستغناء عنھ، ویمكن أن یتم . الخالیا

  .  غرام ما یعادل ربع ما یحتاجھ الجسم من فوسفور100باستھالك الدخن، من حیث تغطي كمیة 



تقالب الكلوكوز،  أنزیم، منھا األنزیمات التي تدخل في اس300ویدخل المغنیزیوم كعامل أساسي في 
وكذلك تمثیل األنسولین، وھو ما یجعل الدخن یساعد على ضبط تركیز السكر في الدم، وبذلك فاستبدال 
القمح بالدخن في النظام الغذائي الخاص بالمصابین بالسكري من النوعین، یمكن أن یحد من ارتفاع 

  .وربما أكثر لما یكون مع الشعیر والخرطال. السكر بالدم

   تكون الحصى بالمرارةالحد من

إن استھالك المواد الغذائیة الغنیة باأللیاف الخشبیة الغیر قابلة للتخمر أو الغیر قابلة للذوبان، وھي 
وقد بینا ھذه الخاصیة . األلیاف الموجودة بالدخن، یساعد النساء على الحد من تكون الحصى بالمرارة

واأللیاف الخشبیة ترتبط بالصفراء . فقرة المخصصة لذلكبالنسبة لأللیاف الغذائیة، ویمكن الرجوع إلى ال
المنحذرة من المرارة، وال تتركھا تعود إلى المرارة، فیلجأ الكبد إلى استقالب الكولیستیرول لیفرز 

. الصفراء، وبھذا اإلفراز یمكن خفض الكولیستیورل من جھة، ومنع تكون الحصى من جھة أخرى
من تكون الحصى، وھو سرعة مرور األغذیة بالجھاز الھضمي وھناك عامل آخر یساعد على الحد 

  . وإلفراغ، وھي الخاصیة األساسیة لأللیاف الخشبیة

  الحد من الربو عند األطفال

یساعد استھالك الدخن على الحد من الربو عند األطفال الصغار بأكثر من خمسین بالمائة، ویكون 
لمعلوم أن المصابین بالربو الحساسیة یجب علیھم ومن ا. التحسن أكثر إذا اجتمع الدخن مع السمك

استھالك الحبوب كاملة، واستبدال النشویات كالقمح والحنطة بالحبوب الغنیة باأللیاف الخشبیة، ومنھا 
  . الخرطال والدخن وبعض الحبوب األخرى الغنیة بالزیوت كالكتان والسمسم والحبة السوداء

ة المصابین بالربو في البلدان الغربیة إلى النظام الغذائي ونمط ونحن نرجع السبب الرئیسي الرتفاع نسب
العیش، وعدم استھالك الحبوب الغنیة باأللیاف الخشبیة مثل الكتان والسمسم والحبة السوداء والجرجیر، 
واستھالك الخبز األبیض أو الدقیق األبیض بدون نخالة، وانتھاج النظام األحادي كالوجبات السریعة 

ولعل خفض الكمیة الیومیة من الحبوب الكاملة، ھو الذي أدى إلى جل األمراض ولیس الربو . والحلویات
  .فحسب

   Lignanاللیكنان والحد من أمراض القلب 

یحتوي الدخن وكثیر من الحبوب األخرى على مكون اللیكنان الذي یعتبر من المواد الھرمونیة النباتیة 
phytonutrientsا النافعة في القولون إلى عبر التخمر إلى لیكنانات في الثدي،  والتي تحولھا البكتیری

ومنھا مركب األنتیرولكتون الذي یحمي من سرطان الثدي وسرطانات أخرى مرتبطة بالھورمونات 
وتوجد ھذه األلیاف كذلك في الحبوب الكاملة والجوز . ویحمي كذلك من أمراض القلب والشرایین

  .ايوالكتان والجرجیر والسمسم والش

ومن المعلوم أن النساء تعاني من الكولیستیرول وارتفاع الضغط خصوصا بعد سن الیأس، ویكون ذلك 
وتتعرض النساء بسھولة ألمراض القلب . أشد وأكثر بالنسبة للنساء الالتي من یتناولن حبوب منع الحمل

ناولنھ یومیا مع أي وجبة والشرایین في ھذا السن، وقد یستفدن من الدخن للحد من ھذه األعراض إذا ما ت
 غرام في الیوم، وطبعا فھذه المواد تدخل في التغذیة ولیس التداوي 100 إلى 60وبكمیة معقولة حوالي 

  .باألعشاب، وال یشكل استھالك الدخن بكثرة أي خطر على الجسم ومن أراد أن یستھلك أكثر فلیفعل



المعدني، وكذلك بعض المكونات األخرى التي والدخن یفید في ھشاشة العظام واألنیمیا نظرا لتركیبھ 
تساعد على ترمیم الخالیا، ومنھا الخالیا العظمیة، ویساعد األشخاص المصابین بكسور في العظام و 

             . ھشاشة أو تسوس على الحد من تدھور العظام تحت ھذه األعراض
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 منتوجات النحل
 

 العسل دواء ولیس غذاء  

نتكلم عن العسل من خالیا غیر مصبوغة بصباغة كیماویة، ومن نحل غیر معلوف بالسكر، 
ومن نباتات بعیدة عن المبیدات، ومن خالیا موضوعة في أماكن بعیدة عن الطرق السیارة، 

ون مضادات ضد أمراض النحل، ومن شھد طبیعي دون الشمع وبدون لقاح للنحل وبد
االصطناعي، وغیر مستخرج بالطرد المحوري، وغیر مصفى وغیر مسخن على النار 

وإذا كان ممكن الحصول على ھذا العسل فھو دواء . وغیر ملفوف في أواني بالستیكیة
 .ولیس غذاء

یة والفیزیائیة والتي تختلف حسب العوامل البیئیة تتجلى فوائد العسل الصحیة والطبیة في الخصائص الكیماو
نكون بصدد جودة وإذ نتكلم عن لون العسل . واألحیائیة المرتبطة بالنبات والنحل وكذلك الموسم والمنطقة

وتستعمل كذلك ھذه التقنیة في علم .  الحسیة من جھة، وجودة العسل الغذائیة والطبیة من جھة أخرىالعسل
 لجلب المشتري أو المستھلك كوضع صور جذابة على Marketingما یسمى بال التسویق الحدیث أو 

األغذیة أو وصفھا بأوصاف تشد المستھلك إلیھا لكن جمالیة القرآن تفوق ھذه األوصاف البشریة بالمقارنة 
اد ونود أن نقف عند ھذه الجمالیة لنراھا مباشرة في التعبیر القرآني فیما یخص المو. مع التعبیر اإللھي
  .الغذائیة واألشربة

فلون العسل یختلف باختالف جودتھ، ونجد ألوان مختلفة كثیرا من األبیض الغیر الشفاف إلى األبیض 
الشفاف، ثم األصفر الخفیف واألصفر الداكن والبرتقالي واألحمر الشفاف ثم األحمر الداكن، وھناك عسل 

تأتي من النبات ویختلف النبات في الطبیعة وتركیز فالمكونات المسؤولة عن اللون . یمیل لونھ إلى السواد
ھذه المكونات كالبولیفونوالت والفالفونوییدات والمواد الملونة األخرى التي تتحد أثناء جمع العسل لتعطي 

األولى ألن المواد الملونة ھي . وأشار سبحانھ إلى اللون لبیان حقیقتین. لونا ممیزا لكل نوع من العسل
التي تناولھا  مواد الطبیة أو االستشفائیة، والحقیقة الثانیة احتواء العسل على بعض المركبات المسؤولة عن ال

وكل من درس    Photochemicals.العلم مؤخرا ألھمیتھا الكیماویة وھي المركبات الكیماویة الضوئیة 
ا ما ظھر ومنھا ما إن التعبیر باللون ینطوي على حقائق علمیة منھ. الكیمیاء یعلم أھمیة ھذه المركبات

وتتحلل ھذه المركبات مع تعرضھا للضوء فیقد . سیظھر، فال یجب أن نتسرع مع الكلمة القرآنیة أو نعجل بھا
العسل جودتھ االستشفائیة، والعسل الشفاف یفقد المركبات النافعة بسرعة بالمقارنة مع العسل الداكن ألن ھذا 

  . ان الحس اإلعجازي في اآلیة الكریمة باختالف ألوان العسلولذلك ك. األخیر ال یدخلھ الضوء أو األشعة

تحاول   فإن بعض الحشرات لوجراثیم، أو مدى قوة المواد الكابحة لل،لكي نفھم مدى قوة تحفیظ العسلو
بل أكثر من ذلك لو .  تحنط من طرف النحل تماما كما كان یحنط المصریون موتاھم،الخلیة الدخول إلى

 بل یشمع ویحنط حتى ال یصیب ، لحنط ولبقي ھناك دون رائحة،الجبح لدخول إلىحاول حیوان صغیر ا
 وال ، بعد ذلكسنھ وال تت، تقتل أو تحنط حیة،وكل الحیوانات التي تحاول االقتراب من شھد النحل. شھدال

  .ا كبیرا ال زالت العلوم مترددة فیھا تردد،وھذه الطریقة في حفظ المواد الحیة. تتحلل لتعطي روائح كریھة

وال أحد .  والتي الزالت تجرى في المختبرات، التي أجریت على العسل،ال یسعنا أن نذكر كل التجاربو
عن  ǅǄƪǆǍ ǐƧƓƤƕǃƒ المروى في الصحیحینوأجدر بنا أن نذكر الحدیث . یجھل دور العسل في االستشفاء

إن أخي استطلق : علیھ وسلم ـ فقال أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ أن رجًال جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا 
ثم جاء فقال یا رسول اهللا سقیتھ عسًال فما . فسقاه عسًال ) اسقھ عسًال(بطنھ ـ فقال لھ صلى اهللا علیھ وسلم 

فذھب فسقاه عسًال ثم جاء فقال یا رسول اهللا ما زاده ذلك إال ) أذھب فاسقھ عسالً : ( قال . زاده إال إستطالقًا 



صدق اهللا وكذب بطن أخیك اذھب فأسقھ عسًال فذھب فسقاه (ل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقا. استطالقُا 
  .عسًال فبرئ

 بالرغم من ،وھكذا كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على یقین من أن العسل فیھ شفاء لذلك المریض
  . بالعسل ولكنھ تبین أخیرا أن الشفاء تم،تظاھر بطنھ برفض العسل في المرات األربع

 كان في ، أن تصرف الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وعلى ضوء علم الجراثیم،ونرى في العصر الحاضر
فلما نعالج الحاالت المرضیة بالمركبات .  ویتفق تماما مع ما جاء بھ علم الجراثیم،منتھى العلوم الحدیثة

 ھي إال حالة تعود فیھا األمور إلى وما ، یحدث أوال تظاھر بالمرض أكثر مما كان علیھ المریض،ةحیویال
وھناك حضارات سالفة قبل اإلسالم كانت . ثم بعد ذلك تموت الجراثیم وتنتھي لیكون الشفاء مؤكدا. أصلھا

ونرید أن نبین ھنا .  ولم یصبھ تعفن وال تحلل، وقد عثر على طفل محنط في جرة من عسل،تتداوى بالعسل
 بمعنى أن ، وال تخص ھذه السنن الكونیة أمة دون أمة، نزول القرآنكذلك أن اهللا خلق كل ھذه األشیاء قبل

 لكن البیان جاء في القرآن ألنھ آخر ما نزل من ، جعل فیھ ما جعل من المزایا للبشر،العسل لما خلقھ اهللا
تبین  فیجب أن یكون دائما فوق ھذه العلوم كما ی، وألنھ سیواكب العلوم الحدیثة، وألن لیس بعده نزول،السماء

  .لنا كل حین

فالماء ھو مادة كل األحیاء، وبدونھ ال یمكن أن تكون . ولو أننا بصدد التغذیة فاألشربة وصفت كلھا لغایتھا 
والماء یرتبط في الخطاب القرآني . ھذه الحیاة من نبات أو حیوان أو حشرات أو جراثیم وكل شيء حي

للنبات، والتناسل بالنسبة لألحیاء األخرى، ونظرا لدوره بالحیاة، نظرا لدوره اإلحیائي في اإلنبات بالنسبة 
الفایزیولوجي في نقل المغذیات داخل النبات والحیوان على حد سواء، ونظرا لدوره الكیماوي في المفاعالت 

  . الكیماویة بالنسبة للحل المائي والتركیب أو التمثیل

أما العسل . عمالھ للدواء ولیس للغذاءوالعسل وإن كان یستعمل كغذاء فھو دواء، ویجب أن یكون است
بمردودیة عالیة لسد حاجة السوق كما یزعم بعض المحللین االقتصادیین، فلیس إال خرابا وكارثة ألن اإلنتاج 

. وقد فقد بعض الخصائص الطبیة نتیجة جھل طبیعتھ. بھذه الطریقة جعل العسل یكون غذاء ولیس دواء
ن تربیة النحل، جعل خصائصھ األحیائیة تتغیر، وجعل العمل ال یمشي كما فإدخال التقنیات الوراثیة في میدا

ونالحظ أن النحل المنتوج عن طریق التقنیات الحدیثة یقتل النحل الطبیعي، . لو كان الخلق طبیعیا خالصا
ربیة وبعض السالالت المستوردة، أو التي تم إدخالھا عن طریق العلم وبذریعة اإلنتاجیة والتقدم في میدان ت

  . النحل قضت على السالالت المحلیة بالتمام

وتغییر النباتات عبر التقنیات الوراثیة الحدیثة، وإنتاج سالالت عبر جینیة، جعل المواد الطبیة الموجودة في 
السالالت الطبیعیة تنخفض أو تندثر تماما، وھو ما جعل العسل یكون خالیا من الشفاء، ولذلك قلنا بأنھ أصبح 

ونحن ولو أننا جد واتقون في الشفاء بالعسل ومنتوجات النحل فقد نستبعد أن یكون العسل . س دواءاغذاء ولی
وربما ینقلب األمر لیصبح العسل مضرا ألن النحل تم . الذي یتم إنتاجھ بالطرق الحدیثة عسال طبیا أو شافیا

كذلك تغیر وراثیا فاألزھار تغییره وراتیا لیعطي سكرا بمردودیة عالیة من حیث الكمیة، وألن النبات 
ولذلك یجب أن ینتبھ الناس لكل . أصبحت تحمل مكونات خطیرة بدل أن تحمل مكونات نافعة وواقیة للجسم

  . مامن شأنھ أن ینعكس سلبا على البشریة

واستعمال المبیدات والتقنیات الزراعیة الحدیثة، جعل كذلك بعض أثر ھذه المبیدات یجمعھ النحل مع  
یودعھ في العسل، أو قد یموت النحل من جراء ھذه السموم، وبما أن الوصف القرآني للعسل الرحیق ل

 مع األدویة أو المنتوجات االستشفائیة أو الطبیة الطبیعیة، فإن التركیب یجب أن یركز على المواد  یصنفھ
لمراقبة، إال كمیة وطبیعة وھذا التركیب الذي ال یعني في الوقت الحالي بالنسبة ل. الطبیة الموجودة في العسل

السكریات، ووجود بعض األنزیمات، ووجود حبیبات اللقاح، مع عدم احتواء العسل على المعادن الثقیلة 
والمبیدات، وھذه القیاسات أخذت طبعا على أساس أن العسل مادة غذائیة عادیة، وھو لیس كذلك ألن العسل 



اإلنسانیة تحرم من الشفاء الطبیعي، ویبین ضعف اإلنسان مادة طبیة ولیست غذائیة محضة، فھذا الخطأ جعل 
            .وجھلھ وعدم قدرتھ على تدبیر نفسھ

 وتبین أخیرا أن العسل لیس شفاء وإنما فیھ ،وكل ھذه المعطیات درست في المختبرات العدیدة عبر العالم 
 وتبین أن من بین مكوناتھ ،ویلة ولمدة ط، یجب أن یكون بانتظام، وھذه النسبیة تجعل تناول العسل،شفاء

 ،وبینت األبحاث أن ھناك جملة مواد بعض منھا عرف.  توجد مواد ھي التي تجعل العسل دواءا،النافعة
في وقد توجد ھذه المواد بنسبة ضئیلة . ھي المسؤولة عن الشفاء، وھذه المواد دعوالبعض اآلخر لم یعرف ب

ذلك من المواد التي   من شمع وصمغ وما إلى،مكونات الشھدناء العصر فتمتزج ث كما قد تصیبھ أ،العسل
وما أكثر المواد التي وجدت نافعة في . ي حیوان آخرأ ویختص في تركیبھا دون ،یجمعھا النحل من النبات

 بل العسل لیس إال ، ولیس العسل، حثى أصبح العلماء اآلن یتكلمون عن منتوجات األجباح،أجباح النحل
  .ه المنتوجاتمنتوجا من جملة ھذ

وطبعا فإن العسل بمذاقھ الحلو معروف بطبیعتھ السكریة، لكن ھذا الشراب ولو یستعملھ الناس كغذاء، فھو  
لیس للتغذیة، وإنما للشفاء، ونعني بالشفاء االستعمال الطبي عن طریق األكل، وقد بقیت البشریة في جھل تام 

لحاضر، وإلى أواخر القرن العشرین، حیث بدأت وفي تخلف مفرط منذ اكتشاف البنیسلین إلى عصرنا ا
بعض المختبرات تستكشف قوة العسل والمواد المرتبطة بھ في عالج العدید من األمراض، التي عجز الطب 
الحدیث عن عالجھا، وال یزال العالج مستعصیا رغم بعض التقدم الحاصل في المیدان الطبي بخصوص ھذه 

لبشریة ھو أخذ كل ما یؤكل للتغذیة واالعتماد على القیمة الحراریة فالخطأ الذي سقطت فیھ ا. األمراض
للتغذیة، وال ندري كیف بدأ ھذا الخلل واألخذ الخاطئ الذي ال یزال یصیب الكثیر من الناس في میدان الطب 
والتغذیة، وقد تجاھل الباحثون بل جھل الباحثون إلى حد اآلن القسط الطبي الطبیعي الموجود في كل 

كوالت الحیوانیة والنباتیة، وترتبت عن ھذا الجھل عدة كوارث علمیة وصلت إلى نقطة الالرجوع، المأ
  .وعصفت بالبشریة إلى الكارثة العظمى، وھي التغییر الوراثي لجل المخلوقات الطبیعیة نباتیة وحیوانیة

یة، ثم نصنفھ مع المواد فلو أخذنا بعین االعتبار العسل كمادة غذائیة، سنعمل على حساب الوحدات الحرار 
وال یمكن أن نأخذ العسل من الناحیة الغذائیة . السكریة، وقد ال ننتبھ إلى األھمیة الصحیة أو الطبیة للعسل

المحضة، ألن السكریات موجودة في الطبیعة وبكثرة في عدة مواد أخرى كالفواكھ والقطاني والخضر وما 
لناحیة الطبیة، وھو ما رجع إلیھ الباحثون منذ السنوات األخیرة، إلى ذلك، لكن العسل یجب أن ینظر إلیھ من ا

لیكتشفوا القوة الخارقة للعسل والمواد المرتبطة بھ، أو منتوجات النحل كما أخذ بعض الباحثین یسمنوھا 
  :ونجمل بعضا منھا
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  .العربي

یفید العسل في كل حاالت التسممات إما الجرثومیة أو الكیماویة، وأكثر من ذلك فالعسل ینفع كثیرا . 12
    .مدمني الخمر

  .مطھر لكل الجراثیم بما في ذلك الفیروسات.13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملكات غذاء

   

ھو سائل أبیض لبني تفرزه العامالت، وھذا الغذاء الملكي ھو الغذاء الرئیسي للملكة، ویعتقد أن ھذا الغذاء 
وال .  سنوات، أما العامالت فال یتعدى عمرھا بضعة أشھر6ھو السر في طول عمر الملكة حیث تعیش 

ال عالقة لھ بھ بل یتعلق بحالة النحل الصحیة ولذلك فالنحل الذي یعطى یرتبط غذاء الملكات بنوع األزھار و
سكر المائدة قد یتسمم وال یعطي منتوجا جدیا، ونعلم أن سكر المائدة مادة سامة للنحل كما ھي بالنسبة 

وطبعا فال یخشى على العسل من أثر سكر المائدة الذي یعلف للنحل وإنما یخشى أن یتسمم النحل . لإلنسان
یعمل جیدا على جمع الرحیق وحبوب اللقاح وربما یتأثر الجھاز اإلفرازي فیصیب تركیب األنزیمات  وال

  . التي تعمل على إنتاج العسل وكذلك إفراز غذاء الملكات

 % 12 ، وأمالح معدنیة بنسبة % 12.5  ، ومواد سكریة بنسبة% 66  یتكون غذاء الملكات من الماء بنسبة 
 تزال الكیمیاء التحلیلیة عاجزة عن بیانھا وتشخیصھا ، وبھذا فإن العناصر المغذیة ، ومكونات أخرى ال

  لیست ھي المھمة، وإنما المواد الطبیة، لكن ھذه األخیرة ال تزال في علم الغیب 

  الفوائد الصحیة 

  .عالج أمراض المفاصل          -

   .leukemia عالج السرطانات خصوصا سرطان الدم           -

  .مضاد للجراثیم          -

صیانة الكلیة والكبد، والمقاومة الضعف الجنسي وأمراض الجھاز الھضمي والشیخوخة، تصلب           -
الشرایین واألمراض العصبیة واألمعاء، ویدخل كذلك في مواد التجمیل الطبیعیة للبشرة والشعر، 

  .والمعروف عن ھذا الغذاء أنھ منشط جنسي بامتیاز

ء الملكات بنسبة ضئیلة جدا تقدر بالملیغرام، ویستحسن أن یكون ممزوجا مع العسل، ویؤخذ قبل یؤخذ غذا 
 غرام من 1ولتسھیل األمر على المریض یحضر . تناول الطعام ثم ینتظر نصف ساعة قبل تناول الطعام

  . یوما30 أو 20غرام من العسل ثم توزع ھذه الكمیة على 250الغذاء الملكي ثم یمزج مع 

  یمثل بعض تأثیرات اإلیجابیة لغذاء الملكات على اإلنسان: 6جدول رقم                                                 

 الجرعات تطبیقات

الرضع غیر مكتملي النمو و األطفال 
   الذین یعانون من نقص غذائي

 مغ عن طریق الفم یزید من 100 -  8أخذ كمیة 
 .الحمراءالوزن، الشھیة، عدد الكریات 

األشخاص الذین )  سنة75 - 70(المسنین 
یعانون من االكتئاب وانخفاض ضغط 

 الدم 

 الیوم/  مغ 20حقن 

تحسین حالة األشخاص الذین یعانون من حاالت  األمراض النفسیة
الھیجان العصبي و األعراض الجانبیة للعالج باألدویة 



   .المخدرة

وغذاء الملكات یحسن من خلیط مكون من العسل  االستقالب المزمن
 الحالة النفسیة لكن یغیر الخصائص الفیزیولیجیة الدم 

التأثیر التنشیطي یقارب فعل البروتینات، ھذا التأثیر  االستقالب المحفز
   .ھو نتیجة عمل األنزیمات

 مل یحسن ویسرع نمو الجلد/  مغ30 -  5حقن  معالجة الحروق

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حبوب اللقاح

   

. تـوجد حبوب اللقاح على نوعین، وھي إما مجمعة بالنحل أو قد تجمع بدون النحل بواسطة طرق میكانیكیة
ویعتبر النوع األول من منتجات النحل العالجیة بینما یدخل النوع الثاني ضمن العالج باألزھار 

fleurotherapie أو بالنباتات الطبیة phytotherapie خاصیة أساسیة بالنسبة لحبوب اللقاح من إنتاج وھناك 
وطبعا فحبوب اللقاح المجففة . النحل وھي أن تستعمل مع العسل وأن ال تترك تحت الشمس وأال تجفف

  ویمكن لحبوب اللقاح الطریة الطبیعیة . تستعمل للتغذیة فقط ألنھا غنیة باألمالح المعدنیة والكاروتینات

وب اللقاح، وھي المادة التي یأتي بھا النحل من األزھار، وھذه المادة تمثل من المسلم أن الكل یعرف حب
الخالیا الذكریة للنبات، التي تنضج وتتشكل لتعطي الثمار المختلفة، التي تختلف من البزرات الصغیرة 

من لبعض النباتات إلى الثمار الكبیرة الحجم كالطماطم أو الزیتون أو البطیخ، وھذه الحبوب جد صغیرة 
حیث الحجم، إذ ال ترى بالعین المجردة، إال لما تتكتل وتعطي كثلة ترى بالعین، وتوجد في العسل الطبیعي 
بكمیة كافیة ألن من خصائص العسل الطبیعي، وجود حبوب اللقاح، وھو اختبار تقوم بھ المصالح المكلفة 

لذي یرعى على كثیر من أنواع النبات، ولیست الكمیة ھي المھمة لكن التنوع ھو المھم، فالنحل ا. بالمراقبة
ومن خصوصیات العسل . یأتي بتنوع ھائل، بینما یأتي عسل النحل الذي یرعى على نبات واحد بنوع واحد

المغربي الطبیعي، وجود عدد ھائل من حبیبات الطلع خصوصا األجباح الموجودة في السھول، والتي تمأل 
                   . مقاومة جمیع األمراضوتنفع حبیبات الطلع في. خالل فصل الربیع

  : تصلب الشرایین-

ویتحسن القلب عند تناول العسل إال أن . تتمیز حبوب اللقاح بتنشیط القلب خصوصا لعضالت القلب الضعیفة
  . بعض األخصائیین یوصون باستعمال حبوب اللقاح مع الدیجیتالیس التي تنبھ عضالت القلب

   الشیخوخة المبكرة -

 ظھور عالمات وأعراض الشیخوخة في عمر مبكر، ویحول تناول حبوب اللقاح دون ظھور ھذه تعني
  :األعراض والتي تتمثل في ظھور األعراض التالیة

ھور التراجع البصري، والذي ینتج عن تصلب العدسة، والذي ینتج بدوره عن انقباض العضلة التي ظ ·  
  .تتحكم في تكیف العدسة وھي العضلة الھذبیة

ضعف العظام وتآكلھا دون حدوث أي خلل أو تغیر في التركیب، تظھر ھذه األعراض : تخلخل العظام ·
وتشتد بالنسبة لعظام العمود الفقري أو الفقرات القطنیة ویؤذي . عند النساء خصوصا بعد سن الیأس

  .ذلك إلى االنحناء

 والكتف ثم العود الفقري ویحس إحدى أعراض الشیخوخة المبكرة، وتبدأ بالركبة: التھاب المفاصل ·
  .المصاب بآالم شدیدة عند محاولة الحركة

وھو ما ینتج عنھ تدني أو ضعف في جھاز المناعة الداخلي، والسبب الرئیسي : االلتھابات الروماتویدیة ·
غیر معروف إلى حد اآلن، وھي تورم والتھاب في المفاصل یصاحبھ زیادة في كمیة السائل داخل 

  .المفاصل

 ملیمتر من الخارج 1قوس الشیخوخة أو الذبابة وھي عبارة عن قوس رمادي في جسم القرنیة على  ·
  .ویظھر على شكل حلقة كاملة أو متقطعة، ویكون مصحوبا في غالب األحیان بالشیب المبكر



  .سقوط األجفان السفلیة وابتعاد الجفن عن مقلة العین ·

  .في آن واحد وبطریقة متساویةضعف السمع تدریجیا ویصیب األذنین معا  ·

واستخدام حبوب اللقاح بطریقة منتظمة یحول دون وقوع ھذه األعراض، ویزیل الشعور بالھرم والشیخوخة  
  . والمتفق علیھ علمیا ھو أن خلیط العسل وحبوب اللقاح وغذاء المكلة ھو غذاء ضد الشیخوخة

   فقر الدم أو األنیمیا- 

عالج فقر الدم الناتج عن عوز الحدید على الخصوص وبعض الفیتامینات  ل یمكن استعمال حبوب اللقاح
والعناصر النادرة التي تدخل في تركیب الھیموكلوبین، وتستخدم حبوب اللقاح لعالج فقر الدم الناتج عن 

و عقب الوالدة أو الدورة الشھریة عند النساء أبعض الحوادث العرضیة كاإلصابة بالبواسر أو أمراض الكلیة 
.  

   تنشیط الجھاز المناعي-

   األمراض السرطانیة-

  األمراض العصبیة -

أظھر استخدام حبوب اللقاح في عالج بعض األمراض العصبیة نجاحا تاما، ومن ھذه اإلصابات التوتر 
ویوصف حالیا حبوب . العصبي، اإلرھاق والتعب الشدید، حاالت االنھیارات العصبیة، واضطرابات الذاكرة

  .ضى الذین یعانون من األرق وعدم النوماللقاح للمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Propolis     العكبر أو الصمغ

   

لم تكن ھذه المادة معروفة من سنوات فقط، ومادة العكبر أو الصمغ ھي مادة یتسلح بھا النحل ألنھا تستعمل في 
يء بھذه المادة ویحجب بھا ضوء تحنیط كل الدواب التي تحاول االقتراب من الجباح، ویطھر النحل كل ش

وھذه المادة ال تذوب إال في الكحول ولذلك . الشمس ویحبس بھا الھواء ویقي بھا الخالیا من الماء والرطوبة
فھي صعبة وال یمكن أن یستعملھا أي أحد بدون استعمال طرق علمیة تحفظ المواد العالجیة الموجود فیھان 

 درجة تفقد مفعولھا العالجي 45وإذا سخنت على النار ولو على . ألخرىولذلك ال تستعمل كباقي المنتوجات ا
ویجب أال تشترى ھذه المادة من الباعة ألنھا ال تصلح، . ذا تعرضت لضوء الشمس أو الھواء ینقص مفعولھاإو

    .وكذلك العكبر المصنع على شكل أقراص ال یكون بمفعول جید وإنما ینقص مفعولھ تحت تأثیر التصنیع

دة العكبر أو الصمغ مادة طبیعیة صفراء إلى بنیة داكنة، وھي الذعة المذاق لزجة وسھلة المزج مع وما
الشمع، والصمغ یشبھ العلكة عند مضغھ، وھي الطریقة السھلة لتناولھ ألنھ یطھر الفم من الروائح والتعفنات 

جیبة یسد بھا النحل الثقب الموجودة والتسوس، وفي نفس الوقت یبلع شیئا فشیئا أثناء المضغ، وھذه المادة الع
في األجباح، ویضعھا كذلك على أبواب الخالیا لیمنع بھا تعفن الخالیا من جراء دخولھ وخروجھ، تماما كما 

  نضع محلول مطھر عند مدخل إسطبالت الدجاج، ألال ندخل الجراثیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  النحل سم

   

   شروط استعمال النحل

مكن أن یستعمل أیة مادة سامة في العالج إال لما تخضع للشروط الصحیة، ویستحسن أن یكون ھذا النوع ال ی
من العالج تحت المراقبة الطبیة، وال یمكن ألي شخص أن یستعمل العالج بسم النحل إال لما یقوم بإجراء 

صص في الحساسیة، بفحص مخبري لیعرف ھل لدیھ حساسیة للنحل أم ال ویقوم بھذا العمل طبیب متخ
وكل تصرف یقوم بھ . وتجرى الحقنة األولى والثاني وتحت المراقبة الطبیة كما ھو الشأن بالنسبة للبینیسیلین

وربما یكون العالج بسم النحل مضرا في بعض الحاالت . أي شخص خارج ھذه الشروط الطبیة یعتبر طیشا
  .ایینومنھا تشمع الكبد والقصور الكلوي وأمراض القلب والشر

یعرف التداوي بھذه المركبات الطبیعیة الناتجة عن النحل، بالتداوي بمركبات أو منتوجات النحل 
Apitherapy  وقد أصبح في العصر الحاضر علما قائما بذاتھ، من حیث أخذ یشمل الكثیر من المنتوجات ،

نشورة حول سم النحل إلى ما وتصل األبحاث العملیة الم. المفیدة والنفیسة في المیدان الطبي على الخصوص
، إلى درجة أن التطلع إلى االستعماالت أصبح جد متفائال فیما یخص 2002 منشورا إلى سنة 150یزید عن 

 مركبا نشیطا من المركبات التي 18عالج بعض األمراض المستعصیة كما سنرى، ویشتمل سم النحل على 
لمیة ومن جملة ھذه المركبات نجد مادة المیلیتین، ، من الناحیة الع)2جدول رقم ( تم تشخیصھا وتحدیدھا

وھي المادة األكثر نشاط في سم النحل، والتي تمثل أعلى وأحسن مضاد لإللتھاب عرفھ اإلنسان إلى حد 
وھناك مادة ثانیة كذلك من بین المواد .   مرة قوة الھیدروكورتیزول100اآلن، من حیث تفوق قوتھ المسكنة 

تي تتبع مادة المیلیثین من حیث األھمیة، وھي مادة األدوالبین، وھي كذلك مادة مضادة التي تم تحدیدھا، وال
 وتكون بذلك أحسن مسكن، ومادة األبامین والتي تكبح   أنزیم سیكلو أوكسیجیناز، لإللتھاب وتكبح كذلك

 alcium dependant potassium، وتحبس قنوات البوطاسیوم المرتبطة بالكالسیوم C3نشاط مكون 
channelsونجد كذلك مادة المركب . ، وھو ما یحسن ویعالج اإلحساسات العصبیةx وأنزیم ، 

، وتساعد ھذه المكونات بترطیبھا للجلد أو  most cell والھیسطامین وA 2ھیالورونیداز، والفوسفولیباز 
اسات العصبیة مثل النسیج لتسھیل مرور المواد المنشطة، وقد تم كذلك العثور على مواد تسھل مرور االحس

   .الدوبامین والنوربنیفیرین ومادة السیراطونین

ونظرا ألھمیة التداوي بسم النحل، وبالنتیجة اإلیجابیة التي بینھا في عالج العدید من األمراض المستعصیة، 
ھذه الطریقة لكل الحاالت التي  یوصي باستعمال، Beekeeperفإن بعض مربي النحل لھذه األغراض 

یھا الشفاء عن طریق الطب الكیماوي، ومنھا األمراض الكبرى كالسرطانات والتھاب الكبد وداء استعصى ف
ونالحظ أن الطب الكیماوي أو الطب . فقدان المناعة، وأمراض أخرى التي ال تعرف إلى حد اآلن الشفاء

عالجة األوبئة الحدیث ظل في دوامة من الجھل والخطأ، منذ أن لجأ إلى التمثیل الكیماوي والجراحة لم
واألمراض، وقد تبین اآلن أن توقف البحث العلمي اإلسالمي جعل البشریة تضیع، وستضیع أكثر إذا بقیت 
سائرة في طریق البحث العلمي العلماني، ستضیع ال محالة ألنھا وصلت إلى درجة من الفساد، أصبح من 

سالمیة على ما كانت علیھ، لكانت البشریة لو بقیت الحضارة اإل. المستحیل تجاوزھا كما قد تتطرق إلى ذلك
اآلن تسعد بأسمى القیم، ولكان التوازن الذي ال یزال بعض الجاھلین، یرید تحقیقھ عن طریق النظریات 

لكن البشریة لجأت إلى أفكار أشخاص، وتركت تدبیر اهللا سبحانھ وتعالى الذي جاء . تحقق منذ زمن طویل
  .واضحا وشافیا

فاإلجماع على أحسن طریقة ھو استعمال لسعات النحل . ستعمال سم النحل في التداويولنرى كیف یكون ا 
مباشرة، من حیث توضع النحلة على الجلد لتلسع ثم تطلق ویؤتى بثانیة إلى أن یصل إلى العدد المراد تحقیقھ 

 حدة وقد تم تحدید عدد اللسعات في األسبوع ولمدة تتراوح بین شھر وستة أشھر، حسب. حسب المرض
إال أن ھذه الطریقة قد ال تكون سھلة المنال أو التحقیق، من حیث یجب على . ونوع المرض كما سنبین



المریض أن ینتقل إلى عین المكان لیأخذ اللسعات المحددة في األسبوع، ثم یرجع إذا كان یسكن المدینة، 
 كمحلول یحقن باإلبرة كما تحقن ولتسھیل استعمال سم النحل، فإن بعض العلماء یوصون باستعمال سم النحل

  .المضادات الحیویة، وقد أخذت بعض الشركات تھتم بترویج وبیع ھذه المحالیل من سم النحل

  :الحاالت التي یتم عالجھا بسم النحل

 1 : Arthritis -  وبعض االلتھابات المعھودة والمترددة، وینفع كذلك في اإلصاباتOsteoarthritis, 
Rheumatoid فإن التورمات  یتعلق بھذه الحالة  وفیما)Nodule ( ینقص حجمھا، وقد تبین كذلك شفاء

  .  وتم كذلك عالج حاالت الربو والحساسیة Scleroderma.حاالت لألعصاب مثل 

 Chronic backed neck  وفي ھذه الحاالت فإن الفاعلیة تكون محلیة:  ألم العنق الخلفي المزمن - 2
pain وبسرعة یتم عالجھا بسھولة .  

 Scar tissu ) Kloids.( - 3  

4 -  Multiple sclerosis یتم العالج بسم النحل، وال یزال ھذا العالج لم یحدد من الناحیة العلمیة، من 
حیث لم یعرف كیف یؤثر سم النحل على ھذه اإلصابة، ویتطلب أبحاث أخرى مكملة لتفسیر كیفیة العالج، 

الج حالیا في أمریكا بسم النحل، وقد الحظ الباحثون وحتى األطباء أن وھناك العدید من الحاالت التي تع
   .Spasm إزالة العیاء على المصاب وكذلك إزالة  اإلجابة للعالج تظھر من خالل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الحبوب الطبیة
 

 أن یكون ضحیة الحمض الذي ال یجب   وإنما خزانا لھذا3حبوب الكتان لیست مصدرا لحمض األومیكا 
  .، والكمیة الموجودة بحبوب الكتان كافیة للجسمللنصائح التجاریة

 

تعتبر حبوب الكتان من الحبوب الدھنیة وتحتوي على كمیة ھائلة من حمض األلفا لینولینك الذي یعطي 
وھذا الحمض ھو الذي أصبح یستعمل في كثیر من المواد الغذئیة، ألغراض تجاریة . 3حمض األومیكا

وحبوب الكتان موجودة ومتوفرة جدا في السوق على مدار السنة، ویمكن . را ألھمیتة الصحیةنظ
استھالكھا بدون أي تحفظ، كما یستحسن أن تستھلك طازجة، إما مدقوقة أو مباشرة، أو ربما تضاف إلى 

كحبوب بعض األغذیة، وھو ما ننصح بھ لیكون تناولھا دائم ولكل أفراد العائلة، ویستحسن أن تضاف 
وحبوب الكثان ال یعرفھا الناس كثیرا، ألنھا ال . مباشرة إلى العجین إذا كانت المرأة ال تزال تعجن خبزھا

وھو علم جدید یستعصي على   dietarotherapyتدخل في طب األعشاب، وإنما تدخل في الطب الغذائي 
تباع ویكسب بھا الناس األطباء، وعلى المعالجین باألعشاب، ألنھ یشمل طرق فقط، ولیس وصفات 

والطب الغذائي یسبق الطب الكیماوي وطب األعشاب والعالج بالنحل ألنھ ھو األساس الذي . أمواال
فالسرطان مثال ال یعالج بدون تحدید النظام الغذائي للمصاب، ولذلك . یجعل الجسم یقبل العالج أو ال یقبلھ

  . لجسم من سموم ومسببات للسرطاننجد حاالت تعالج وحاالت تستعصي نظرا لما یتناولھ ا

  المزایا الصحیة 

وھو الحمض الذي یتحول  ALA  alpha linolenic acid تحتوي حبوب الكتان على حمض األلفا لینولینكَ 
، وبما أن ھذا الحمض یكون في الزیت ألنھ دھني،  (Omega3) 3داخل الجسم لیعطي حمض األومیكا 

 لكن الزیوت عادة ما ،3لى كمیة كبیرة من حمض األومیكا فاستھالك زیت حبوب الكتان تحتوي ع
تستخرج من الحبوب بشتى الطرق، وقد تكون مغشوشة بزیوت أخرى للكسب، ولذلك فاستھالك حبوب 

والمتداول علمیا أن . 3الكتان یبقى أضمن وأحسن بالنسبة للمصابین الذین یحتاجون لمكون األومیكا 
 أو الحیوانات ذات الدم البارد، ویوجد في زیوت السمك ألنھ كما  یوجد في األسماك3حمض األومیكا 

  .سیق الذكر دھني فھو یوجد على شكل ذائب في المادة الدھنیة

  الذي3إلى حمض الكاما لینولینك أو حمض األومیكا  alpha linolenic acid یتحول حمض األلفا لینولینك  
یمنع تكون التجلطات داخل األوعیة الدمویة، ویحول یساعد الجسم على مقاومة التأكسدات الداخلیة و 

 3إلى حمض الكاما لینولینك أومیكا  alpha linolenic acid ویستقلب حمض . دون نمو التورمات السرطانیة
 وھذا األنزیم قد ال یوجد عند بعض delta-6desaturase    دیساتوریز6 الدیلتا  داخل الجسم بواسطة أنزیم

بط یعني ال یعمل كما ھو ثد یكون غیر نشیط عند كثیر من األشخاص، أو قد یكون ماألشخاص، كما أنھ ق
. الكحول الشأن بالنسبة للمصابین بالسكري، واألشخاص الذین یستھلكون كثیرا من الشحوم الحیوانیة أو

 ، أو 3وفي ھذه الحاالت یجب استھالك كمیات كبیرة من حبوب الكتان لتزوید الجسم بحمض األومكا 
 زیت المائدة، بل  تھالك السمك بدل اللحوم، ویجب استھالك السمك یومیا بشرط أال یكون مشویا فياس

 غرام من 50وقد بینت بعض األبحاث أن استھالك ما یعادل . یجب أن یكون مطبوخا بزیت الزیتون
ابین بأمراض  في المائة لدى كثیر من األشخاص المص60 بالدم بنسبة 3حبوب الكتان یرفع كمیة األومیكا 

  . مزمنة

  یساعد ضد اإللتھابات المؤلمة  



وھي     and 3 prostaglandins 1 من الروسطاكالندین 3 و1 في تمثیل فئة 3یتحكم حمض األومیكا 
 من 2جزیئات شبیھة بالھرمونات المزیلة لإللتھابات المؤلمة، وھو على عكس إنتاج فئة 

 إلى أن ھذه الفئة من البروسطاكالندین یدخل في تمثیلھا أو ونشیر. البروسطاكالندین التي قد تسبب األلم
 الموجود في الدھون أو الشحوم الحیوانیة، وكذلك في بعض أنواع زیوت 6إنتاجھا حمض األومیكا 

 دورا 3ویلعب حمض األومكا . المائدة مثل زیت نوار الشمس وزیت نخیل الدوم والفول السوداني والذرة
بات المؤلمة في كل من الربو واإللتھابات العظمیة والمفصلیة والروماتیزم وأالم بارزا في إزالة اإللتھا

  .الرأس وھشاشة العظام، وھي التھابات خاصة بالدورة الدمویة والعظام

  وقایة العظام

 الحیواني، وھو 6 نسبة حمض األومكا ض یسكن آالم العظام، وذلك بخف3من المعلوم أن حمض األومكا 
سطكالندین المسبب لأللم، وھناك محاوالت كثیرة لتفسیر الكیفیة التي یتمكن من خاللھا الذي یعطي البرو
 یقوم بحبس إنتاج 3 ھو أن حمض األومیكا الثابتلكن المھم و.  من تسكین آلم العظام3حمض األومكا 

  . البروسطكالندین من الحمضیات الدھنیة األخرى حیث یمكن أن یتراكم ویسبب آالم في العظام

  وقایة من أمراض القلب ومضاعفات السكري والسرطان ال

والسدادات داخل األوعیة الدمویة، وھذه التخترات  القصوى، منع تكون 3من خصائص حمض األومیكا 
التكونات الخطیرة ھي التي تسبب الجلطة الفلبیة واإلنسدادات في األوعیة المغذیة للقلب، وھي التي 

 دور الملین لجدار 3ك ألصحاب السكري، ویلعب حمض األومیكا تسبب بعض المضاعفات الخطیرة كذل
الخالیا، لتصبح لینة وقابلة للتبادل خصوصا دخول األنسولین عند المصابین بالسكري، ولذلك ال یرجى 
استھالك الدھون الحیوانیة التي تسد الخالیا، وتمنع التبادل لتتراكم البقایا داخل األوعیة وداخل الخالیا 

 كلما كان االمتصاص سھال، بینما یقع العكس عند األشخاص flexibleلما كانت الخالیا لینة وك. نفسھا
الموجودة في المارغارین    transالذین یستھلكون الشحوم الحیوانیة واألحماض الدھنیة من نوع 

 كل  خالیا جدار المعي الغلیظ أو القولون ضد3ویحمي حمض األومیكا . والمأكوالت المشویة في الزیت
 من حدة احتمال ظھور سرطان على مستوى یخفضالطوكسینات والجذور الحرة المسببة للسرطان، و

  . القولون

 20 على خفض نسبة الكولیستیرول بشكل ملفت للنظر، إذ أن استھالك مقدار 3ویعمل حمض األومیكا 
كات كالمشي، یمكن من غرام فقط من حبوب الكتان في الیوم مع االمتناع عن تناول اللحوم والقیام بحر

 على توازن الكولیستیرول الثقیل 3ویعمل حمض األومیكا . خفض نسبة الكولیستیرول بشكل نھائي
  .  الخطیر والخفیف بمنع تحول الكولیستیرول الحمید إلى النوع

أما فیما یخص ارتفاع الضغط فإن حبوب الكتان تلعب دورا خاصا في خفض الضغط الدموي بالنسبة 
السفلي على حد سواء، وبما أن حبوب الكتان تخفض نسبة الكولیستیورول في الدم فإن للعلوي و

األشخاص المصابین بارتفاع الضغط مع ارتفاع نسبة الكولیستیرول، أو الشحوم في الدم قد یستفیدون من 
ئد مزایا حبوب الكتان، التي تكمن في منع تصلب خالیا األوعیة الدمویة وكذلك منع تكون بعض الزوا

التي تسد األوعیة، لكن یجب اجتناب الدھون الحیوانیة أثناء تناول حبوب الكتان، فالطب الطبیعي یعتمد 
على إصالح الخلل ولیس على ترقیع الخلل، فالفرق بین الطب الطبیعي والطب الكیماوي أو التجاري ھو 

العضو المریض فقط، ولذلك أن ھذا األخیر ال ینظر إلى جمیع األعضاء أو كل الجسم، وإنما ینظر إلى 
فإن عالج بعض األعضاء قد یقتل أعضاء أخرى، بمعنى أن تناول أقراص خفض الضغط لیست عالج 
ألنھا تستعمل طول الحیاة، ومع ھذا االستعمال الطویل األمد، فإن الكلیة والقلب والمعدة واألمعاء تصبح 

ذین یستعملون أقراص مخففة للدم في خطر، ولذلك فكل األشخاص المصابین بارتفاع الضغط، وال
یشتكون من المعدة واألمعاء، ومع االستمرار في تناول األقراص تصاب الكلیة والقلب، وقد یصاب 



 أخر یترتب عن ارتفاع الضغط الذي ال یزال بدون ضالشخص بشلل نصفي أو جلطة دماغیة أو أي مر
  .عالج ألن األقراص تخفف الدم فقط

غط یجب أن یكون غذائیا ولیس كیماویا، والعالج یبدأ بخفض كمیة الدھون بما ولذلك فعالج ارتفاع الض
ثم تناول حبوب الكتان . في ذلك زیوت المائدة، وتناول زیت الزیتون ویجب الكف عن تناول اللحوم

وھذا جزء من العالج فقط ألن .  غراما یومیا أو أكثر مع الحركة وعدم القلق واإلرھاق50بكمیة معقولة 
 منتوجات أخرى تكمل وتساعد على خفض الضغط لكن ال نخرج عن موضوع خصائص حبوب ھناك

  . الكتان، وكذلك ألن الموقع لیس لغایة تجاریة

  اجتماع أمراض مختلفة في نفس الوقت 

في حالة وجود أعراض مختلفة عند بعض األشخاص وھو أمر وارد فإن العالج یتعقد شیئا ما، ونالحظ 
 أو اجتماع الكولیستیرول مع السمنة وارتفاع الضغط والسكري الضغط،ع ارتفاع أن اجتماع السكري م

یكون عند كثیر من األشخاص، وفي ھذه الحاالت یبقى السكري ھو الذي یحظى بالحذر والعالج و 
الضغط المراقبة بینما ال یخشى الشخص من األعراض األخرى وھو خطأ، ألن في حالة وجود ارتفاع 

الج ومراقبة ارتفاع الضغط یجب أن تكون ھو األولى، ألن السكر ال یمكن أن یضبط مع السكري فإن ع
مع ارتفاع الضغط، ولذلك نجد أن مضاعفات السكري تزداد عند المصابین بارتفاع الضغط والسمنة 

وفي ھذه الحاالت یجب تناول حبوب الكتان بكمیة كبیرة والتوقف عن استھالك اللحوم . والكولیستیرول
 الضغط یكون ضوحیث یتم خف. والحلویات ألن فیھا سكر وبیض وزیت) نواع اللحوم والبیضكل أ(

تركیز السكر بالدم مضبوطا كذلك، إما باألنسولین أو األقراص، وربما تكون حاالت ال تحتاج ألقراص 
  .إذا بقي تركیز السكر مضبوطا لمدة تفوق ستة أشھر بالنسبة للذین ال یستعملون أنسولین

  ة من سرطان التدي وسرطان العظامالوقای

 وھي مركبات توجد كذلك في الخضر وبعض lignansیحتوي الكتان على مركبات تجعى اللینیانات 
وھي مركبات تحولھا باكثیریا األمعاء إلى , الحبوب الطبیة كالحبة السوداء والخردل والحلبة والسمسم
 Enterolactone and enterodiolألنترولكطون مركبات أخرى شبیھة بالھرمونات تدعى األنتیرودیول وا

وھي مركبات في غایة األھمیة بالنسبة لحمایة المرأة من سرطان التدي، وھي المركبات التي تفسر عدم  
 غرام یومیا من 25اإلصابة بسرطان التدي عند النباتیین، كما بینت بعض األبحات أن تناول كمیة 

 الثدي المرأة بعد سن الیأس، وھو السن المعرض لسرطان  عندالثديحبوب الكتان یقي من سرطان 
وقد تبت أن مركبات اللینیان ترفع من مستوى . خصوصا إذا كانت المرأة تستعمل حبوب منع الحمل

. الثديوھو الھرمون النشط والمانع لظھور سرطان   (hydroxysterone2)   2الھایدروكسیستیرون
 من مكتلةفي الدم تبقى دون تغییر ألنھا تساعد على بقاء العظام والعجیب أن األوستروجینات الموجودة 

 ال تصاب المرأة بھشاشة العظام ومن ھذه الھرمونات األسترادیول واإلستیرون واإلستیرون ثحی
وبتعبیر أخر فإن حبوب الكثان تساعد على الضبط الھرموني عند النساء خصوصا فیما یخص . سولفات

  .د مدة النصف الثاني بعد الدورةمدة الدورة الشھریة وتمدی

 إلى مفعول الضبط الھرموني بواسطة األلیاف الموجودة في حبوب 3ویضاف مفعول حمض األمیكا 
الكتان، لیتم منع ظھور سرطان العظام أو تسكین األلم في حالة طھوره، وقد یساعد تناول حبوب الكتان 

ل للعالج یدخل فبھ تناول حبوب الكتان بكمبة على الشفاء من سرطان العظام، لكن بوضع برنامج متكام
  .كافیة وبطریقة منتظمة

 
 



السمسم أو الزنجالن من الحبوب التي تدخل في التغذیة وتعمل على تسھیل كثیر من 
 الوظائف والمفاعالت الفایزیولوجیة داخل الجسم

یعتبر السمسم الزنجالن من أقدم المنكھات التي عرفھا اإلنسان مند 
. قبل المیالد، ویمتاز السمسم بزیتھ التي ال تتأكسد سنة 1600

وتقول بعض الكتابات الھندیة أن السمسم كان یسمى بحبة الخلد أو 
وحسب ھذه الكتابات فإن . نبات الخلد إشارة إلى طول العمر

الھنود ھم الذین نقلوه إلى الدول الشرقیة وشمال افریقیا، لكن ھذه 
 في كل أنحاء العالم، وال یمكن الحبوب تنبت في كثیر من المناطق

  . أن یكون وجودھا في منطقة نتیجة تدخل بشري

 1یحتوي السمسم على النحاس والمنغنیز والكلسیوم والمغنیزیوم والحدید والفسفور والزنك والفایتمن ب
  . واأللیاف الخشبیة الھائلة التي تعتبر من األنواع الممتازة في التغذیة

  المزایا الصحیة السمسم 

یعتبر السمسم من أھم المصادر للنحاس والمنغنیز والحدید والمغنیزیوم والفوسفور والكلسیوم والزنك 
ویمتاز السمسم باأللیاف الخشبیة الغذائیة التي تعتبر من أھم العناصر الغیر الغذائیة التي . 1والفایتمن ب 

لینیان وھما السیزامین ویحتوي السمسم على مكونان آخران من صنف ال. تعمل على وقایة الجسم
sesamin  والسیزامولینsesamolin وھي المكونات الھرمونیة التي تعمل على خفض الكولیستیرول 

 عند Eفي الجسم، وكذلك على منع ارتفاع الضغط في الجسم، وتزید من تزوید الجسم بفایتمین 
  . الحیوانات

 الیومیة من النحاس و والمنغنیز ویعادل تناول ربع كأس من السمسم ما یكفي الجسم من الكمیة
  .وتتناسب ھذه الكمیات من األمالح المعدنیة مع المزایا الصحیة اآلتیة. والكلسیوم

  النحاس یریح من الروماتیزمات وآالم المفاصل 

یعرف النحاس بخفضھ آلالم وانتفاخ المفاصل، ویعزى مفعول النحاس إلى دوره في تنشیط األنزیمات 
 lysyl oxidaseویلعب النحاس دورا في تنشیط أنزیم اللیزیل أوكسیدیز . ات ولألكسدةلإللتھاب المضادة 

وھو األنزیم الذي یقوم بربط الكوالجین واإلالستین، وھذه المركبات األساسیة ھي التي تكون البنیة  
ي  مصدر للنحاس ف  والسمسم ھو أغنى. وتعطي التمدد والمرونة لألوعیة الدمویة والعظام والمفاصل

  . عالم النبات والحیوان

   

  المنغنیز

  یقوي الجھاز الدموي والتنفسي

  یقي من حاالت االختناق الربویة 

  یخفض ارتفاع الضغط وھو أحد عوامل الشرخة والسكتة القلبیة والسكري 

  یخفض من صداع الرأس بتخفیف الدم عبر األوعیة 



  الیأس یساعد النساء على النوم أثناء الفترة الساخنة لبلوغ سن 

   

  الكلسیوم

  یساعد على الوقایة من سرطان القولون وتسوس العظان وصداع الرأس 

  وقایة خالیا القولون من التعرض للكیماویات المسببة للسرطان

  یخفظ الجسم من ضیاع العظام أثناء سن الیأس 

  یخفض من آالم صداع الرأس 

  یحد من األعراض الناتجة عن الدورة الشھریة 

   

قض في التركیب الكیماوي من حیث نسبة الكلسیوم في السمسم، فالحبوب العاریة یعني بدون وھناك تنا
 في  مغ 88 مغ في الملعقة الكبیرة، بینما تحتوي الحبوب الكاملة أو بالغالف على 37غالف تحتوي على 

لقشرة یوجد على لكن الكلسیوم الموجود في الغالف أو ا.  بالمائة تقریبا60الملعقة الكبیرة یعني بزیادة 
ورغم النسبة العالیة من الكلسیوم في الحبوب الكاملة بالنسبة لألشخاص الذین . شكل أوكسالیت الكلسیوم

یریدون نظام غني بالكلسیوم، فإن نسبة األوكسالیت تشكل خطورة على بعض األشخاص الذین ال 
  . یقدرون على ھذا المكون

  الزنك وصحة العظام

األمالح المعدنیة الھامة للشیوخ والمسنین، والذي یجب أن یكون ضمن النظام ویعتبر عنصر الزنك من 
ورغم أن مشكل ضیاع األمالح المعدنیة من . الغذائي الیومي، نظرا ألھمیتھ في البنیة المعدنیة للعظام

ناك العظام أثناء فترة سن الیأس عند النساء یعتبر من أخطر المشاكل الصحیة المتعلقة بالكلسیوم، فإن ھ
ویعتبر الزنك عنصرا . ما ھو أخطر وھو تسوس العظام من جراء فقدان الكلسیوم عند الرجال المسنین

أساسیا لبنیة العظام وصالبتھا لكن مشكل عوز الزنك ال یعیره المیدان الطبي أي اھتمام، بینما نجد أن 
لزنك، ولیس مشكل نقص التركیز على الحدید والكلسیوم یكاد یخفي المشكل الحقیقي الذي ھو مشكل ا

  . الكلسیوم أو الحدید

  دور الفایتستیرول  

یلعب مكون الفایتوستیرول الموجود في السمسم دورا في خفض الكولیستیرول في الدم، ویوجد 
الفایتوستیرول في النبات ویقتصر على النبات، وھو یشبھ في تركیبھ بنیة الكولیستیرول، ووجود ھذه 

ام الغذاء یعني خفض الكولیستیرول، ورفع القوة المناعیة للجسم، وكذلك منع الفایتوستیروالت في النظ
  . ظھور السرطان في الجسم

ونظرا لقوة ھذه المركبات في خفض الكولیستیرول فقد لجأت بعض الشركات إلى استخراجھا من فول 
ھا خالئط مخفضة الصویا والذرة والصنوبر، وإضافتھا إلى بعض أنواع األغذیة التي تباع على أساس أن

ویمكن تناول الحبوب الغذائیة الطبیة ومنھا السمسم والكتان وكذلك الجوز لتزوید الجسم . للكولیستیرول



وال داعي للبحث عن المواد الغذائیة التي تم . بكمیة ھائلة من الفایتوستیروالت واأللیاف الواقیة للقلب
میا أكثر عن أھمیة السمسم فإنھ یحتوي على أعلى ولنعطي تبریرا عل. إغناؤھا صناعیا بالفایتوستیروالت

مغ ثم  280 مغ في المائة غرام من الحبوب متبوعا بالفستق حوالي 400كمیة من الفایتوستیرول حوالي 
  . مغ115 مغ ویحتوي الجوز على 265بذور القرعة الحمراء بحوالي 

 وإنما في حبوب السمسم، ألن وربما یستعمل الناس زیت السمسم لكن الفوائد لیست في زیت السمسم،
المكونات المعدنیة ال تكون في الزیت، وكذلك بعض الفایتوستیروالت، ولذلك تكون حبو السمسم أكثر 
أھمیة من أي منتوج آخر، وربما یستعمل السمسم لتحضیر بعض المواد الغذائیة لكن نالحظ أن استھالك 

 أن یكون استھالك السمسم یومیا بقدر ملعقة السمسم ال یكاد یعرف إال ناذرا في شھر رمضان، ویجب
  .كبیرة مع األكل أو على شكل مسحوق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الجرجیر أو حب الرشاد من الحبوب الغذائیة الواقیة للجسم واستھالكھ یجب أن یكون بانتظام مع 
  النظام الغذائي الیومي

المغرب، من الحبوب الغذائیة الجرجیر أو حب الرشاد كما نسمیھ في 
الطبیة الممتازة، والذي یحتوي على مكونات طبیة واقیة للجسم ال توجد 
في المواد الغذائیة العادیة، ویعرف الجرجیر بمادتھ اللزجة الشفافة، 
وھي مادة ھالمیة تظھر على الحبوب لما تبلل بالماء، وتجعل الحبوب 

وتلتصق كذلك باألیدي عند تلتصق ببعضھا لما تتشرب بكثرة وتنتفخ، 
لمسھا، وھذا الھالم یمثل بعض المواد التي تصنف مع األلیاف الخشبیة 
الغیر الذائبة في الماء، وھي التي تقي من التقرحات في األمعاء وباألخص في القولون، وتأخذ معھا كل 

. من االمتصاصالتراكمات السامة التي تسد النسیج المعوي، وتضعف نشاط الخالیا المعویة، وتحد 
ونشیر إلى أن الجرجیر یخفض الحموضة في األمعاء، ویعتبر من المواد الغذائیة القاعدیة بامتیاز، من 

والجرجیر ال . حیث یعمل على خفض الحموضة بالقولون، وھو ما یرجى من كثیر من األغذیة الطبیة
ن لدن الباحثین، أو ربما لمذاقھ  التعریف بمزایاه م یستھلك كما یجب وال یستفید منھ الناس، إما لعدم
 لھ مذاق أشد وأقوى ویصعب تحملھ لكنھ mustardالقوي الذي ال یقدر علیھ الناس، ولو أن الخردل 

ونسوق بعض الخصائص الغذائیة لھذه الحبوب التي ال تدخل ضمن العالج باألعشاب، وإنما . یستھلك
 نظرا لما یحتوي علیھ functional foodsوظیفیة ضمن النظام الغذائي، ومنھا أن الجرجیر من األغذیة ال

  . من المكونات الطبیة، ونظرا ألھمیتھ الصحیة، وتأثیره على الوظائف الفایزیولوجیة والھرمونیة

 وھذه functional foodsونالحظ أن ھناك تقصیر في التعریف بالمواد الغذائیة ذات الطابع الوظیفي أو 
والتقاء الحبوب . مكن أن تكون تلقائیة عبر النظام الغذائي الطبیعيالمواد یمكن أن تكون طبیعیة، وی

والبذور الغذائیة الطبیة مع المواد الغذائیة األساسیة یجعل الغذاء یصبح دواء، یمكن أن یحد أو یقي الجسم 
والجرجیر قد یدھب إلى . من كثیر من األمراض التي تترتب عن غیاب القسط الطبي من النظام الغذائي

 نظرا Nutraceutical ر من تصنیفھ مع المواد الغذائیة الوظیفیة وإنما مع المواد الغذائیة العالجیةأكث
وربما . ألھمیة األلیاف الخشبیة التي یحتوي علیھا، وھي من النوع الواقي للجسم من عدة أعراض

یمكن استعمالھ یتساءل الناس عن ھذه األھمیة والجرجیر یمرون علیھ صباح مساء، وھو موجود بكثرة و
  .بسھولة

 بالمائة 13.6 بالمائة من الدھون و33.2 بالمائة من البروتینات وعلى 28وتحتوي حبوب الجرجیر على 
ونالحظ النسبة العالیة من الدھون .  مغ بالمائة من البوتسیوم945.2من األلیاف الخشبیة الغذائیة وعلى 

ذائي فائق األھمیة، وھو حمض اللینولینیك في حبوب الجرجیر ألن ھذه الزیوت تحتوي على مكون غ
 بالمائة من مجموع الحمضیات الذھنیة األخرى، ویصنف حمض اللینولینك الموجود في 30.2بنسبة 

 التي تحفظ الجسم من كل األمراض، وعلى رأسھا أمراض القلب 3حبوب الجرجیر مع مجموعة األمیكا 
ویحتوي الجرجیر على . لخلل الھرموني وما إلى ذلكوالشرایین وآالم المفاصل والسرطان والحساسیة وا

 بالمائة وھي نسبة مقبولة، ألن القانون األوروبي ال یسمح بوجود أكثر من 3.9حمض اإلیروسیك بنسبة 
وحمض األیروسیك من الحمضیات الطویلة .  بالمائة من حمض األیروسیك، وھو حمض دھني سام5

ویعتبر حمض اإلیروسیك مضادا  .w9ع على مستوى السلسلة، ومن الحمضیات األحادیة اإلشبا
ولو أن ھذا الحمض الدھني یصنف مع المواد السامة فال یعني أن الجرجیر یحتوي على . للسرطان

خطورة، وھناك مواد غذائیة أخرى تحتوي على مكونات سامة مثل اللوز المر الذي یحتوي على سیانور 
  . وجھ األرض وھو أخطر سم كیماوي على KCN   البوتاسیوم

ویبقى السؤال مطروحا حول خاصیة التسمم بحمض األیروسیك رغم أن الدراسات لم تبین بعد خطورتھ 
على اإلنسان، وإن كان بعض الباحثین یتكلمون عن تأثیر ھذا الحمض على ترسب الشحوم في الجسم 

نیوم في ویزید حمض اإلیروسیك من عوز السیلی. وبعض أمراض العضالت ومنھا عضالت القلب



.  وقد تكلمنا عنھ بشأن العوز في السلینیومKeshan diseaseالجسم، والذي یترتب عنھ مرض كیشان 
 60بنسبة عالیة جدا قد تصل إلى   rapeseedویوجد حمض اإلروسیك بكمیة عالیة في زیت بزر اللفت 

عینات من ھذا النبات وكان ھناك جدل قائم بشأن ھذه الزیت إلى أن أصبح الصناع یبحثون عن . بالمائة
ال تحتوي على نسبة عالیة من ھذا الحمض، وقد لجأت الصناعیة مؤخرا إلى استخراج الزیت من النبات 

ویحتوي زیت فول الصویا كذلك على ھذا . ولیس من البزرات، ألن ھذا الحمض یتكون أثناء النضج
  . الحمض

وع الغذائي العالي، فقد لجأ الباحثون إلى  في الجرجیر ھي من النةوبما أن األلیاف الخشبیة الموجود
 بالمائة من ھذه 74دراسة نخالة الجرجیر أو الغالف الذي یغطي الحبوب، فتبین أنھ یحتوي على 

وبما أن ھذه األلیاف ھي من النوع الغذائي فیمكن إضافتھا لبعض األغذیة لتكون أغذیة عالجیة، . األلیاف
لقمح والشعیر، كما یمكن إضافتھا إلى بعض الوجبات كالحساء ویمكن إضافتھا إلى الحبوب األخرى كا

والخبز والطبیخ بالخضر، ویمكن كذلك إضافتھا إلى بعض المساحیق الغذائیة كمسحوق السمسم واللوز 
  .البلدي الذي یحضر في شھر رمضان

ریتیة مثل  وكالسیوم وكبریت والیود والحدید والفسفور ومواد كبCتحتوي أوراق الجرجیر على فایتمن 
وھناك مكونات كیماویة توجد في األوراق وال توجد في الحبوب، ونأخذ المكونات الموجودة . السیلفیور

 وھي المادة القویة والنشطة بالنسبة للقولون واألمعاء، mucilageفي الحبوب ومنھا المواد الھالمیة 
لسرطان القولون وتساعد وھي مواد مضادة   glucotropaeolinو  Benzyl-glucosinolateومنھا 

. الباكتیریا اللبنیة الموجودة في القولون على دورھا في توازن الجراثیم النافعة الموجودة في القولون
وتعطي ھذه المركبات، بعد تحللھا في الجسم، بعض المركبات األخرى التي تتوفر على خاصیة كبح 

ویحتوي الجرجیر على الفینوالت . isothiocyanates و thiocyanateالخالیا السرطانیة، ومنھا 
واألنتروكینون، وھي مواد مضادة لألكسدة وتحفظ الجسم من التفاعالت الكیماویة المخلفة للجذور الحرة 

  . التي تسمم الخالیا

 وھو حمض یستعمل في مواد التزیین، Behenic acidویحتوي الجرجیر على حمض البیھینیك 
 وھناك مكونات أخرى كثیرة مثل السلیلوز وحمض الكلكتیرونك ویستعمل على الخصوص كملین للشعر،

ومن المكونات التي یتسع نشاطھا إلى حبس كثیر من . ونسبة عالیة من الكلسیوم وحمض األراشیدك
الوظائف نجد ھرمون البیتا سیتوستیرول، الذي یعتبر مضادا لسرطان الثدي وعنق الحم والبروستاتا، 

ولو أننا تكلمنا عن بعض . نات األخرى في الجسم ومنھا األوستروجیناتویتعارض مع كثیر من الھرمو
الخصائص الفایزیولوجیة والوظیفیة، فإن أھمیة الجرجیر تتطلب المزید من البحث العلمي، لجعل الناس 
یستفیدون من ھذه المكونات الغذائیة الطبیعیة، التي ربما تساعد على الوقایة من كثیر من األمراض 

  . المستعصیة

ونظرا ألھمیة الجرجیر من حیث المركبات الكیماویة الثمینة، فإن استعمالھ ضمن النظام الغذائي العادي 
یعتبر من الممارسات الطبیة الذاتیة، التي یجب أن تعمم، وكذلك أن تبین للناس لكي ال یكون ھناك 

ان استھالك ھذه الحبوب من احتكار من لدن الذین یستغلون جھل الناس العادیین لیضاعفوا الكسب، وقد ك
ذي قبل استھالكا عادیا مع األغذیة الیومیة، كلما تعدد النظام الغذائي من حیث المكونات كلما كان الجسم 

  .محصنا ضد اإلصابات المجانیة

ولیس ھناك تأثیر جانبي أو أي خطر بالنسبة للجرجیر، ألنھ مادة غذائیة وال یدخل ضمن طب األعشاب، 
ذر الناس من ھذه المكونات الغذائیة، بزعم أن ھناك احتمال الخطر، حاربة كل من یوربما نقوم بمح

ولیس ھناك أي تحفظ على استعمال الجرجیر بالعكس یجب أن یعمم استھالكھ وأن یستھلك مع األغذیة 
   .وأن یعطى لألطفال الصغار بكمیة قلیلة مع الحلیب



كانت تشترى بوزنھا ذھباالحلبة ال تحتاج إلى تعلیق وأحسن ما یذكر أنھا   

كل الكتابات تشیر إلى أن الحلبة كانت توجد في دول حوض 
وأوكرانیا والھند والصین، والغالب  البحر األبیض المتوسط 

أن الحلبة كانت توجد في كل أنحاء المعمور، ألن األرض 
تتشابھ تربتھا في كل القارات وأن اھتمام اإلنسان القدیم 

فكل . ھذه النباتات تبقى أو تنقرضبالنبات ھو الذي جعل 
النباتات واألعشاب والحشائش التي تمكن اإلنسان من 
زراعتھا كان ھناك سابق معرفة أو كان یعلم بحكم التجربة 

وقد بین علم اآلثار والحفریات أن ھناك بعض . أنھا نافعة
البقایا من ھذه الحبوب في القبور القدیمة، وھو ما یبین على 

وجل الحبوب والبذور استعملھا اإلنسان المزارع منذ أزید .  كانت تستعمل من زمن بعیدأن ھذه الحبوب
وسمیت الحلبة بھذا اإلسم إشارة درھا للحلیب عند المرأة، وجل التسمیات .  سنة قبل المیالد6000من 

خصائص بكل اللغات خصوصا العربیة والیونانیة والالتینیة تستخدم الخصائص لتسمي بھا األشیاء، ومن 
  .  الخالیا المفرزة للحلیب في الثدي، وقد تبین ذلك علمیا الحلبة أنھا تدر الحلیب وتنشط

توجد منافع الحلبة في الحبوب كباقي الحبوب النباتیة الطبیة األخرى، وھذه الحبوب ال تستعمل للعالج لما 
لوظائف أو لوقایة الجسم من یقع الخلل، وإنما تستعمل مع التغذیة كما بینا ذلك فیما سبق، لضبط بعض ا

وتستعمل الحبوب على شكل مسحوق أو على شكل نبتة، وتتنوع . الخلل الفایزیولوجي أو لتقویتھ
استعماالت الحلبة لتشمل التقرحات الخارجیة مثل اإلكزیما أو التآكل بین األصابع، كما تستعمل لبعض 

ودر الحلیب عند المرأة المرضع، وفقدان وأشھر االستعماالت خفض السكر بالدم، . األمراض الداخلیة
الشھیة، وعسر الھضم، والحمى وآالم الظھر والضعف الجنسي والتقيء وأمراض الجھاز التنفسي 

  .وقد تساعد الحلبة على الضبط الھرموني عند المرأة. والقرحة المعدیة

لكیماویة ونسبتھا وتتوفر الحلبة على تركیب كیماوي غني یستحق الدراسة، نظرا طبیعة المركبات ا
والحلبة تفتقر للدھون، فالكمیة التي تحتوي علیھا ضئیلة جدا ال تذكر، . وخصائصھا العالجیة والوقائیة

 بالمائة، 65 إلى 45لكنھا غنیة بالسكریات المركبة من نوع خاص أو الكلكتومنان الذي یمثل ما بین 
 بالمائة وبعض الزیوت الثابتة بقدر ضئیل، 10لى  إ5والبروتینات الغنیة بالالیزین والترایبثوفین بحوالي 

واأللكلویدات وأشھرھا التریكونیلین والكولین والجانتیانین والكارباین، والفالفونویدات ومنھا األبیجینین 
واللیوتایولین واألوریانتین والكویرستین والفیتكسین والكلسیوم والفسفور والحدید والسابونین وبعض 

تعطي مكونات سابوجینیة عند التحلل ومنھا الدایوزجیبین والفاموجینین الكلیكوزیدات التي 
  . والسایتستیرول وحمض النایكوتینیك والتایكوجینین، وتحتوي الحلبة على الكولیستیرول

وھي على شكل مواد علكیة توجد   mucilageتحتوي حبوب الحلبة على بعض المواد الصمغیة النباتیة 
لطبیة، ومھنا الجرجیر والكتان والحبة السوداء وبذور القرعیات، وھي مواد ال في كل الحبوب الغذائیة ا

تذوب في الماء وتنتفخ مع الماء لتعطي بنیة لزجة ھالمیة، ولذلك تنتفخ ھذه الحبوب لما تبلل بالماء، وبما 
صات أن ھذه المواد الصمغیة ال تمتص في األمعاء، فھي تعمل على تنشیط عضلة األمعاء وتسھل التقل

  . العضلیة لألمعاء، وبذلك تتم عملیة اإلفراغ بسھولة

وعالوة على ذلك تحتوي حبوب الحلبة على مركبات كیماویة تخفض من المدة التي یقضیھا الطعام في 
األمعاء لیصل إلى اإلفراغ، وبذلك ال یكون ارتفاع السكر في الدم بقوة أو بسرعة، لیعطي تركیزا خطیرا 

وتعمل الحلبة على كبح األنزیم المكلف بتحریر السكر من الكبد لیمر إلى . وجباتمباشرة بعد تناول ال
 الذي ینشط إنتاج hydroxyisoleucine-4وبما أن الحلبة تحتوي على حمض أمیني وھو حمض . الدم

األنسولین في البنكریاس، وذلك بتنشیط خالیا النكرھاس بیطا في حالة ارتفاع نسبة السكر، وتساعد على 



، وتعرف ھذه المركبات  galactomananes مركبات أخرى تحتوي علیھا الحلبة وھي الكلكتومنانذلك
وبما أن . 2بدورھا في تسھیل االستقالب، وتحول دون ارتفاع السكر عند المصابین بالسكري من نوع 

ستیرول وتبقي الكولی  LDLالكلكتومنان سكریات ذائبة، فھي تساعد على خفض الكولیستیرول الخبیث أو 
، وتحتوي الحلبة على مكونات أخرى مثل الصابونینات وھي إلى جانب ھذه HDLالحمید على مستواه 

وھناك دور آخر تقوم بھ الصابونینات في الجسم ومنھا . السركیات تفتح الشھیة بطریقة مضبوطة
ریول وإنتاج الدایوزجیبین والفاموجینین والتایكوجینین، ویتجلى ھذا الدور في استقالب الكولیستی

  . الھرمونات التناسلیة، ولذلك كانت الحلبة من بین المنشطات أو المسخنات بالنسبة للمرأة لتسھیل الحمل

وتحتوي الحلبة على مكونات كیماویة منھا الفوسفور العضوي، ومركبات الفایتین واللیستین، وھي مواد 
ونان یستعملونھا كمنشط عضلي لممارسة منشطة لكل التداخالت العصبیة والعضلیة، وقد كان قدماء الی

  .الریاضة

وتتوفر الحلبة على خاصیة خفض أوكسالیت الكلسیوم في الكلیتین، وبذلك تساعد على منع تكون الحصى 
ویعزى للحلبة القدرة على منع ظھور سرطان القولون، وكذا حمایة الكبد من التسمم بالكحول عند . بالكلیة

زال األبحاث جاریة لتوضیح ھذه الخصائص بغیة استخراج المواد النشطة وال ت. المدمنین على الخمور
  .الواقیة من ھذه األعراض، لكن الحلبة تستعمل في الطب الغذائي لھذه األعراض

وقد تستغل خاصیة المواد الصمغیة الموجودة الحلبة لغایة خارجیة، وھي تضمید الجلد من أثر الحساسیة 
فنیة كاإلكزیما والحكة بین األصابع، بوضع غطاء من الحلبة على ھذه أو من أثر بعض اإلصابات التع

  .ولذلك یعتبر مستخلص الحلبة غیر مؤثر على الشھیة. التقرحات

وھذا التركیب الكیماوي یجعل من الحلبة صیدلیة متكاملة، من حیث المركبات الواقیة ضد التأكسد 
مل كیماویة للنمو وتنشیط االمتصاص في القولون والمركبات الھرمونیة واألمالح المعدنیة، وھناك عوا

  .وتنشیط أنزیمات الھضم، ولذلك ننصح بالحلبة بالنسبة للمصابین بفقر الدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحبة السوداء تحتوي على مكونات طبیة، وتصنف مع األغذیة ولیس مع األعشاب الطبیة، وزیتھا ال 
  ة في الحبوب یحتوي على كثیر من العناصر الموجود

ھناك تشكیكات حول الحبة السوداء ھل ھي حبة البركة الموجودة 
في البلدان الشرقیة؟ أم السانوج الموجود في البلدان المغاربیة 

وھذین النوعین من وكثیر من البلدان األوروبیة واألمریكیة؟ 
نفس النوع فصیلتین من ال یعني نباتین مختلفین، وإنما الحبوب 

الشكل فقط نظرا للعوامل البیئیة والزراعیة المختلفة ختلفان في ت
بین المنطقتین، والسانوج أعلى تركیز من حبة البركة، ولو أن 

ولیس المشكل في التسمیة وإنما في االستعمال، وكما ھو معلوم فاستعمال . الناس یفضلون ھذه األخیرة
مواد المستخرجة من الحبوب وأكثرھا ینوب عن استعمال الحبوب كاملة، وكل ال زیت الحبة السوداء ال

 ال تصلح للعالج الطبیعي الذي  وربماعلى شكل زیوت إما بالتقطیر أو بالعصر لیست إال أشكال تجاریة،
والمستخلصات التجاریة ال تحتوي على كل المركبات الكیماویة الموجودة في . یستعمل الحبوب كاملة

ه الحبوب، والتي تمثل ثلث المواد النشطة في الحبوب، إلى ، وأھمھا األلیاف الخشبیة لھذة السوداءالحب
ولذلك نعتبر ھذه الحبوب والبذور . جانب األلكلویدات التي ال تكون في الزیوت وال في الزیوت الطیارة

وتناول ھذه . مواد غذائیة، ولیست أعشاب طبیة، ویجب أن نفرق بین الطب النباتي والطب الغذائي
  . ن النظام الغذائي ولیس بعد اإلصابة بالمرضالحبوب یجب أن یكون ضم

  كثر الحدیث عن الحبة السوداء، لغایة تجاریة، وقد ھذه الحبوب فوائد من ال یحب أن یعلم الناسكاھنو
 وھي حبوب عادیة تدخل ضمن النظام الغذائي لیكون مفعولھا أكبر وأعطیت صبغة دینیة أكثر من طبیة،

 النباتي وإنما  الطب ونؤكد على القول أن الحبة السوداء ال تدخل ضمن، على المدى البعیدونفعھا أكثر
 ألنھا كانت ،ضمن النظام الغذائي لیسھل استھالكھا واستعمالھا، وقد كان استعمالھا یومیا في المغرب

في الخبز، وھي الطریقة الذكیة والصائبة لیستفید الجسم من منافعھا ولیستھلكھا كل تضاف إلى عجین 
ونرید أن یعرف الناس ھذه الحبوب لكي ال یخافوا منھا من حیث النوع والكمیة، وھل یمكن . لعائلةأفراد ا

أن یتناولوھا، وھذه أسئلة سخیفة وكل من یحذر الناس من ھم تناولوھا كل یوم، وھل كل الناس یمكنیأن 
كان آباؤنا تناول ھذه الحبوب التي تدخل ضمن األغذیة فھو منافق وال یحب الخیر للناس، وقد 

یستھلكونھا كل یوم في الخبز، وفي الحلیب ومع الطبیخ ومع الشاي وما إلى ذلك، بل یجب أن یتناولھا 
  .الناس كل یوم، وأن یتناولھا األطفال على الخصوص كل یوم

تحتوي الحبة السوداء، ولیس زیت الحبة السوداء، على األلكلویدات وھي على نوعین اآلیزوكینولین 
Isochinoline ومنھا النایجیلیمین Nigellimin والنایجیلیمین أوكساید Nigellimin-N-oxyde     والنوع

ویحتوي على .  والذي یضم كل من النایجلیدین والنایجیلیسینPyrazolالثاني ھو ألكلوید البیرازول 
 -α   واأللفابینین  p-cymene والباراسیمین thymoquinoneزیوت طیارة غنیة بمكون التایموكینون 

pinene وكمیة ضئیلة جدا من التربینات ومنھا الكارفاكرول carvacrolوالكرفون carvone   واللیمونین
limonene وتحتوي الحبوب على زیوت بكمیة ھائلة، ولذلك فضل الصناع أن یستخدموھا بدل ،

اتات الطبیة في الحبوب، وقد كانت ظاھرة استخراج الزیوت الطیارة والزیوت األساسیة من الحبوب والنب
السبعینات على أشدھا لما اكتشف البحث العلمي فاعلیة ھذه الزیوت على الجراثیم، لكن الزیوت ال 

وقد أصبح األمر یختلف اآلن، وقد كنا من بین الباحثین   تحتوي على كل المكونات الموجودة في النبات، 
قد رجع الباحثون إلى استخدام المادة كاملة، الذین درسوا فاعلیة النبات كلھ وفاعلیة المركبات األساسیة، و

وقد أجرینا كثیرا من األبحاث في ھذا الصدد، وبینا أن استخدام النبات كلھ یعطي نتیجة أعلى من الزیوت 
وتتمیز زیت الحبة السوداء بتركیب غریب جدا بالمقارنة مع الزیوت األخرى، . الطیارة والمستخلصات

 بالمائة 38، والحبة السوداء تحتوي على أكبر كمیة من الزیوت بنسبة وتشتمل على تركیب كیماوي ناذر
تقریبا، وتختلف تركیبة الزیت من حیث الحمضیات الدھنیة، والغریب أنھا تحتوي على كمیة كبیرة من 



 فھو یمثل نصف الحمضیات الدھنیة الموجودة بزیت الحبة السوداء 6حمض اللینولیك أو حمض األومیكا 
 بالمائة من الحمضیات الدھنیة، ویحتوي زیت الحبة السوداء على حمض األولیك 60 و50أي ما بین 

 كربون مع ربطین غیر مشبعین 20 بالمائة وعلى حمض اإلیكوزادینویك وھو حمض من فئة 20بنسبة 
C20:2   بالمائة وعلى كمیة كبیرة من حمض الدیھومولینولیك 3، بنسبة 6وھو كذلك حمض األومیكا 
 كذلك، وھذا 6 وھو حمض من نوع أومیكا C20:3 كربون كذلك مع ثالث روابط غیر مشبعة 20من فئة 

الحمض یعتبر من خصائص زیت الحبة السوداء، إذ لیس ھناك زیت تحتوي على ھذا المكون بھذه 
، وتشتمل 3بینما ال تشتمل الحبة السودء إال على كمیة ضئیلة من حمض اللینولینك أو األومیكا . النسبة

وھذه التركیبة غریبة جدا بالمقارنة مع تركیبة .  كربون18ى أقل نسبة من حمض الستیاریك من فئة عل
وال تتمثل منافع الحبة السوداء في الزیت فقط وإنما ھناك مكونات . الحمضیات الدھنیة للزیوت النباتیة

لموجودة في الحبة السوداء أخرى تضیع لما نستعمل الزیت بدل الحبة السوداء كلھا، فالمواد الغیر دھنیة ا
واستعمال زیت الحبة السوداء في العالج بدل الحبة . التخرج مع الزیت وھي أكثر أھمیة من الزیت

  .السوداء یعتبر خطأ صناعي فادح ألنھ یضیع المركبات النافعة الحقیقیة للحبة السوداء

 المسبب آلالم prostaglandin-2 أو   2 تنتج عنھ البروسطاكالندین 6ومن الغریب أن حمض األومیكا 
 وھي المكونات التي تزیل األلم، وھو 3 عن حمض األمیكا 3 و 1المفاصل، بینما تنتج البروسطاكالندین 

 یقترب من 3 على حمض األومیكا 6األمر الذي ال یجد تفسیرا، ویجب أن یكون معدل حمض األومیكا 
كھا للمواد الدسمة، إذ یصل في بعض الدول إلى  وھذا المعدل تتعداه الدول الغربیة بكثیر في استھال،4

 فأكثر، ویحدد ھذا المعدل حالة اآلالم عند األشخاص الذین یكترون من الزیوت الصناعیة والشحوم 20
ولذلك ال ننصح باستعمال زیت الحبة السوداء، ألن ھذه الحمضیات تتركز فیھا بنسبة عالیة، . الحیوانیة

 القولون، وقد تأثر على البواسیر أو ربما تحدث بعض التمزقات على وھي مركبات سامة كذلك لخالیا
ویستحسن أن یتناول الناس الحبة السوداء كما ھي ولیس الزیت ألنھا تحتوي على . مستوى المستقیم

مركب ضد اآلالم بامتیاز وھي جزیئة األلكلوید المعروف عند الحبة السوداء وھو مركب النایجلین، الذي 
المعروفة بمفعولھا الكبیر على اإلحساس، واألندورفین   Endorphineاج األندورفین یتسبب في إنت

  . مركب یریح من اآلالم، ویزیل األرق، وینظم التنفس، وكذلك یعدل اإلجابات الھرمونیة والمناعیة للجسم

 وعلى وتضم الحبة السوداء مواد غیر دھنیة وزبوت طیارة بنسبة كبیرة، كما تشتمل على األلكلویدات
ومن بین المركبات الكیماویة التي تحتوي علیھا الحبة السوداء نجد . األمالح المعدنیة واأللیاف الخشبیة

   واللیمونینcymene   والسیمینcarvoneومكونات الكارفون     ascorbic acidحمض األسكوربیك 
d-limoneneومنھا النایجلین  والبیطابینین، وعلى مركبات من فصیلة اللینیان،  والصابونین nigellin 
    والبیطاسیتوستیرولphytosterols، وكذلك الھرمونات ومنھا الفیتوستیرول nigelloneوالنایجلون 

beta-sitosterolواأللفاسبیناستیرول   alpha-spinasterol والستیكماستیرول stigmasterol وكل ھذه ،
مكن أن نخص مكون دون آخر ألن التركیبة المكونات تعمل على تنشیط فاعلیة بعضھا البعض، وال ی

تعمل كلھا، ولیس ھناك مركبات أساسیة ومركبات ثانویة، ولذلك ال یصح استعمال الزیوت دون 
 methionine و lysine: المكونات األخرى مثل األلكلویدات والھرمونات واللینیان والحمضیات األمینیة

 ,tyrosine Alanine و,phenylalanine tryptophan و cystine و isoleucine وglutamic-acidو 
arginine و asparagineوالتیموكینون   thymoquinoneوكذلك الحدید والبوتسیوم وحمض الطانیك  .

وجل ھذه المركبات ال یوجد في زیت الحبة السوداء، ولذلك نفضل استعمال الحبوب بدل الزیت لالستفادة 
  . من كل المكونات الطبیة

ورغم كثرة االھتمام بھذه .  ھناك مكونات غیر معروفة على مستوى التحلیل الكیماويوربما تكون
الحبوب فإن الدراسات األكادیمیة تبقى ضئیلة جدا، ولیس ھناك معطیات دقیقة حول الحبوب، وتكاد 
تنحصر األبحاث حول الزیت ألن موضة استخراج الزیوت والزیوت الزیوت الطیارة من كثیر من 

، وكل ما یقال حول زیت الحبة السوداء فیھ نظر، وال العلومعل الصناعة تطغى من جدید على النباتات ج



نرى أي مبرر علمي الستخراج الزیت من الحبوب، وإال یكون ھناك ضیاع كبیر للمكونات األخرى التي 
ح، ومركبات تعتبر أھم من الزیت نفسھا ومنھا األلیاف والمواد المضادة للتأكسد، واأللكلویدات واألمال

  . أخرى ال تستخرج مع الزیت

ویالحظ أن الحبة السوداء غنیة بالحمضایت األمینیة، وھي المركبات األساسیة التي تدخل في سلسلة 
وتجمع الحبة السوداء بین كل المكونات . تركیب البروتینات النشطة مثل األنزیمات والبیبتیدات الحیویة

ط الجھاز الدموي والھضمي والتنفسي، إلى جاب الضبط الھرموني التي تدخل في الدفاع والمناعة وتنشی
وتساعد . rumatoidsوالتصدي لظھور المركبات المسببة للحساسیة، وتكبح كذلك تكون الریوماتویدات 

الحبة السوداء على تنشیط الجھاز التناسلي عند المرأة والرجل على حد سواء، وتحول دون أي خلل في 
 المسبب لأللم الذي یسبق الدورة الشھریة، وكذلك إحساس بالوخز في prolactinھرمون البرولكتین 

   .الثدي في ھذه المرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشمر أو حبة حالوة من المكونات الغذائیة التي یتغافل الناس عنھا كثیرا
 

 كما نسمیھا في المغرب ولھا تسمیات أخرى Fennelحبة حالوة 
والشمر المر والشمر  والشمرة والبسباس البري السنوتنھا م

واإلسم العلمي لھذا . الحلو والشمر الوحشي والشمر الزھري
وھي حبوب منكھة لھا . Foeniculum vulgareالنبات ھو 

رائحة زكیة، كان الناس قدیما یستعملونھا لرائحتھا أكثر ما كانوا 
ث تتحدث عن الزیت وجل األبحا. یستعملونھا ألھمیتھا الصحیة

الطیارة التي تستخرج من ھذه الحبوب، وھو االنزالق الذي 
ضیع استعمال ھذه الحبوب، وأصبحت تستعمل ألغراض أخرى ال تھم أھمیة الحبوب الصحیة وال 

ولذلك ال نقبل استعمال أي جزء من أي نبات دون األجزاء األخرى، ألن التركیب الكیماوي . الغذائیة
وانصرفت االستعماالت إلى المواد . بني على استعمالھا كاملة، ولیس جزء دون جزء آخرلھذه الحبوب ین

وربما ال یستعمل الناس األوراق والجذور والسیقان لھذا النبات، وھي كلھا . الصناعیة بدل المواد الغذائیة
. ضخم الكبدأجزاء نافعة، وتدخل الجذور ضمن الطب النباتي، وتستعمل لتطھیر الكبد ومنع التسمم وت

لكن الدراسات تكاد تكون شبھ منعدمة حول ھذه الخاصیة، وكل المعلومات التي یعتمد علیھا الطب 
النباتي ھي منقولة من الكتابات القدیمة، ولیست استنتاجات ألبحاث علمیة سریریة إال القلیل منھا، ألن 

فاعلیة األدویة النباتیة كأدویة البحث العلمي وإن كان یتناول بعض األعشاب، فال یزال غیر واثق من 
أساسیة، وإنما كمكمالت أو كمواد جانبیة یبقى تناولھا ترفیھي واختیاري، وال یفكر الناس في الحل 
الطبیعي إال لما یستنفذوا الحلول الكیماویة والجراحیة، وطبعا لما یصل المرض إلى مرحلتھ انھائیة، 

   . البدائل األخرىآنذاك یبدأ الناس یسألون عن الطب الطبیعي و

وحبوب حبة حالوة كانت معروفة في التغذیة العربیة والمغربیة على الخصوص، ألن ھناك طریقة ذكیة 
كانت تستعمل بھا ھذه الحبوب، وھي إضافتھا إلى الخبز مع حبوب أخرى منھا الینسون أو النافع كما 

فع بخاصیتھا التي تجعل الناس وتتمیز حبة حالوة والنا. یسمى في المغرب، وكذلك الحبة السوداء
وتعطي للخبز رائحة زكیة من . یشبعون بسرعة، وھو إحساس جید بالنسبة للذین یریدون خفض الوزن

  . حیث یمكن تناول الخبز لوحده، كما كان الشأن من ذي قبل خصوصا بالنسبة لألطفال

مواد المانعة لألكسدة وتحتوي حبة حالوة على مكونات غذائیة قد ال توجد في الزیوت، ومنھا ال 
Phytonutrients  ومنھا الفالفونویدات وھي من نوعین الروتین rutin   والكویرستینquercitin  

ورغم قوة ھذه . وھي المواد التي تعطیھا قوة ضد األكسدة  Kaempferolوبعض مركبات الكیمفیرول 
وة یبقى المركب األساسي لزیت الموجود في حبة حال  Anetholeالمركبات فإن خاصیة مركب األنیثول 

. حبة حالوة، وقد أجریت تجارب على ھذا المركب وتبن دوره في منع السرطان عند حیوانات المختبر
 tumor necrosis أو TNFویعزى ھذا المنع إلى خاصیة األنیثول في خفض عامل السرطان الذي ھو 

factorت، وكذلك جزیئات االلتھاب التي ھي  وبخفض ھذا العامل تتوقف التغیرات على مستوى الجینا
NF-kappaB  وقد بینت التجارب دور ھذا المكون في وقایة الكبد من تعرضھ للمركبات السامة .  

ومما یعزز خاصیة التضاد لألكسدة في الجسم عند حبة حالوة ھو احتواؤھا على تركیز ھائل من  
وھو المركب . ألكسدة األولیة الذائبة في الماءالفایتمین س، ویعتبر ھذا الفایتمین من المواد المضادة ل
وبقاء ھذه الجذور الحرة في الجسم یؤدي إلى . الذي یطرد الجذور الحرة من كل الوسط المائي في الجسم

خدش الخالیا الذي یؤدي إلى األلم وبعض الخلل الذي یتسبب في التھاب المفاصل وظھور بعض 
  .فایتمن س كما ھو معروف الجھاز المناعي للجسموینشط مركب ال. الریوماتویدات في الجسم



ومن ضمن المركبات األساسیة التي تجعل حبة حالوة من الحبوب التي یجب استھالكھا یومیا، نجد كل  
 وحمض الفولك والبوتسیوم، وھي المركبات التي تحول دون ظھور أمراض القلب  من األلیاف الخشبیة

 إلى خاصیة األلیاف في خفض الكولیستیرول في الدم وكذلك في ویرجع ذلك. والشرایین وتحفظ القولون
ویلعب حمض الفولك الدور األساسي في تحویل مركب . إزالة المركبات السرطانیة من القولون

الھوموسیستاین إلى مركبات غیر ضارة، ونعلم أ، وجود الھوموسیستاین بمستوى مرتفع في الدم قد یھدد 
ویساعد على ھذا الدور مركب . السكتة القلبیة أو أي نوع من األمراض القلبیةاألوعیة الدمویة ویقود إلى 

وتحتوي حبة حالوة على مركبات مغذیة أخرى . البویتسیوم الذي یوجد كذلك بنسبة عالیة في حبة حالوة
 والمغنیزیوم والحدید  ذات أھمیة قصوى كذلك ومنھا الكلسیوم والفوسفور والمنغنیز والمولیبدینیوم

التي تسھل    Phytoestrogensوتحتوي حبة حالوة على قلیل من األستروجینات النباتیة. نحاسوال
  . ضبط كثیر من الوظائف، ومنھا السمنة وضبط الدورة الشھریة عند النساء

والتوجد ھذه المركبات في الزیت الطیارة لحبة حالوة، ألنھا مواد غیر طیارة، وال تخرج مع الزیت  
ولتكون الفائدة كبیرة یجب استھالك الحبوب كاملة مع أیة وجبة غذائیة، وربما . لتقطیرالطیارة أثناء ا

  . تكون مع الخبز سھلة واعتیادیة كما كان ذلك من قبل

ونظرا لوجود ھذه المكونات الكیماویة الھامة في حبة حالوة، فاستعمالھا یكون مع األغذیة ولیس للدواء،  
ھا كمھدئ وكملین ومطھر للصدر والجھاز التنفسي، ونجد في كثیر من لكن في بعض الحاالت یمكن تناول

وتضاف . الكتابات القدیمة أن حبة حالوة كانت تستعمل ضد لسعات األفاعي والثعابین في الصین والھند
 یمنع تشنج العضالت البیضاء،  الزیوت الطیارة إلى كثیر من األدویة ألنھا تحتوي على األنیثول الذي

مفید في إزالة الغازات من األمعاء، وھو مدر للبول ومنشط بمستوى خفیف، وقد كان یستعمل وبذلك فھو 
وتستعمل كذلك حبة حالوة في كثیر من الخالئط التي تساعد على النحافة أو . لدر الحلیب عند المرضع

لكن . دوتستعمل الجذور كذلك إلى جانب الحبوب في وقایة الكب . على خفض الوزن والتخلص من السمنة
ھذه المعلومات تبقى رھینة البحث العلمي والتجارب السریریة لمعرفة مدى فاعلیتھا وكیفیة استعمالھا، 

  . لنستفید أكثر، لكن ھذا ال یمنع استعمالھا مع األغذیة ضمن النظام الغذائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ت الغذائي التي ال استغناء الینسون أو النافع مكون غذائي بسیط لكن أھمیتھ تكاد تجعلھ من المكمال
  عنھا

الینسون أو بذور البسباس ونسمیھا النافع في المغرب، 
من الحبوب الغذائیة الطبیة التي تدخل في االستعمال 

لم یكن الناس یسألون عن استعمال ھذه الحبوب . الیومي
من ذي قبل ألنھا كانت معروفة لدى الجمیع، وكان 

وضع في عجین الخبز استھالكھا مع األكل، إذ كانت ت
إلى جانب الحبوب التي تكلمنا عنھا، وھي الشمرة أو حبة 

واستھالك ھذه . حالوة والحبة السوداء أو السانوج
الحبوب مع التغذیة ھي أحسن طریقة لإلستفادة منھا على 
أتم وجھ، ولم تكن األعراض المتعلقة بالھرمونات 

ة بالجھاز الھضمي والجھاز التنفسي معروفة معروفة من ذي قبل، كما لم تكن األعراض المتعلق
ولذلك فإن توجیھنا للناس ھو الرجوع إلى استھالك ھذه المكونات . بالمستوى التي أصبحت علیھ اآلن

. الغذائیة مع األكل، وإضافتھا لعجین الخبز ھي الطریقة الصحیحة، التي تجعل استھالكھا سھال ویومیا
وما ھي الكمیة، فالقلیل منھا ینفع وتستھلك كل یوم بدون تحفظ، وبدون وضع السؤال ھل تستھلك دائما 

  .إال بالنسبة للمرأة الحامل یجب أال تكثر منھا فقط

وتتشابھ حبوب الینسون مع كل من الجزر والشمر والكمون والكرویة، وھي الحبوب التي لھا نفس 
ذلك اھتمت الصناعة بنكھتھ لتضیفھا المذاق أو الرائحة، لكن الینسون ھو الذي یمتاز برائحتھ القویة، ول

إلى بعض المشروبات الكحولیة والحلویات، ونبات الینسون نبات متوسطي لكنھ یوجد في رقعة واسعة 
ونأسف كثیرا على عدم وجود قاموس عربي موحد ألسماء النباتات التي تدخل في . من الیابسة

 البلدان العربیة، من مصر إلى البوغاز، االستعماالت الیومیة، والتي كانت وال تزال موجودة في كل
من   anisunثم اشتق اإلسم الالتیني     anisonواسم الینسون ھو اإلسم الذي اشتق منھ الیونانیون اسم 

وقد كان استعمال الینسون كمسھل للھضم معروفا إلى درجة أن األوروبیین كانوا . اإلسم الیوناني
سون لیس نبات غریب على اإلنسان وإنما كان معروفا جدا والین. یتناولونھ بعد الوجبات الدسمة

الستعماالتھ الیومیة، وقد أدى ھذا إلى استعمالھ كأداة لجمع المال، فقد أصدر الملك إدوارد األول ضریبة 
خاصة على كل التجار الذین یأتون بھ إلى مدینة لندن، وقد كان ھذا النبات مصنفا ضمن المسكرات، 

ونجد في بعض . وضة على الینسون كانت مخصصة لترمیم وإعادة بناء جسر لندنوھذه الضریبة المفر
الكتابات القدیمة حول قدرة الینسون على الحفظ من الكوابیس اللیلیة، من حیث كان اإلنسان القدیم یضعھ 

كثرة ولو أن ھذه الكتابات قد تظھر سخیفة، لكنھا تبین أھمیة ھذا النبات و. تحت الوسادة لیحفظھ من الجن
ورائحة الینسون أو . استھالكھ، وربما كثرة منافعھ، إلى درجة أنھ دخل عالم الغیب أو المیتافیزیقا

  .البسباس تعجب الحیوانات كذلك، إذ كان یضاف إلى أكل الكالب والقطط لجعلھم یحبون الطعام

ف بھا البسباس وقد كان یسمى عند زنوج أمریكا بطارد البرد أو مخرج البرد، وھي الخاصیة التي عر
ویعرف كذلك بكونھ مضاّدا . على مدى العصور، وھي ترطیب الحلق والجھاز التنفسي وتسریح الحلق

 ویحتوي الینسون على الكولین وھو مركب األمینات الرباعیة، ویعمل على antispasmodicللتقّلصات 
 الفوسفاتیدیل كولین أو اللیسیتین وقایة الكبد، والكولین یأتي من التغذیة ویكون على شكل فوسفاتدیل ومنھا

 بالمائة من اللیسیثین 70الموجود في البیض البلدي وفي فول الصویا، ویحتوي أصفر البیض البلدي على 
ویعمل على نمو األطفال وعلى . وھو مركب ینفع في كل العالجات المتعلقة بالكبد، والجھاز العصبي

  .تقویة الذاكرة

 بالمائة وھي زیوت تحتوي على مركب األنیثول بنسبة 4 إلى 1رة بنسبة یحتوي الینسون على زیوت طیا
 بالمائة مع األستراكول وحمض األنیزیك والكاریوفیلین واللینالول وھي مركبات ثانویة 90 إلى 70



ویحتوي الینسون على الكومرینات والفالفونویدات ومركبات الفینیلبوبانوید . بالمقارنة مع األنیثول
  . ات األخرى ومنھا الدھون واألحماض الدھنیة والستایرول بكمیة ضئیلة جداوبعض المركب

ولو أن جل األبحاث تصف الزیوت الطیارة، فالموكنات الغیر طیارة تعتبر بنفس األھمیة أو أكثر، 
الینسون من النوع الغذائي الجید، والمركبات المضادة لألكسدة  فاأللیاف الخشبیة الموجودة في

وككل الحبوب . األلكویدات، ولذلك یعتبر استعمال الحبوب أھم من استعمال الزیوتوالھرمونات و
الغذائیة التي تكلمنا عنھا فالینسون یحتوي على ألیاف خشبیة تقي القولون من التقرحات وتخفض من 

وھو . لونالكولیستیرول، كما تساعد ھذه األلیاف على نمو الباكتیریا النافعة أو الباكتیریا الصدیقة في القو
. الحادث الذي یفسر طرد الغازات من األمعاء، ومنع التخمرات الغیر مرغوبة على مستوى القولون

ویعتبر الینسون مدرا للبول وكذلك محفزا للعرق، ولذلك یجب استعمالھ في حالة إزالة سموم الجسم 
رق فیكون التخلص من المتراكمة، ویستعمل الینسون إلى جانب نباتات وأغذیة تسخن الجسم لیسھل التع

  . وقد أثرنا ھذا الحادث في فقرة النظام الخاص بغسل الجسم. السموم سھال

 غرام في الیوم بالنسبة للنساء یساعد على ضبط 10 إلى 5یساعد الینسون على النحافة، وتناولھ بكمیة 
و أن الینسون ال ول. الھرمونات وتنظیم الدورة الشھریة، وطبعا بضبط الھرمونات یمكن أن یسھل الحمل

یحتوي على كمیة كبیرة من األستروجینات النباتیة فھو یحفز الھرمونات، ویحفظ الجسم من الخلل 
الھرموني خصوصا عند النساء، ولم یكن ھذا الخلل معروفا من ذي قبل ألن الثلوت الكیماوي لألغذیة 

لنساء، وقد بدأت كثیر من النساء والتھور في استعمال الھرمونات الصناعیة أدى إلى معضلة كبیرة عند ا
  .تفقد التوازن الھرموني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الكزبرة أو ما یسمى في المغرب العربي بالقزبر اعتاده الناس كنبات للنكھة والطبخ وتزیین األطباق، 
 لكنھ یعطي حبوبا تصلح كذلك لالستعماالت الغذائیة الواقیة أو الحافظة من بعض األمراض، ومنھا

  عصیات حمى التایفوید 

ولو أن القزبر اعتاده الناس كنبات للنكھة والطبخ وتزویق األطباق، أو 
خضرة ورقیة، فھو یعطي حبوبا لما ینضج تصلح كذلك لالستعماالت الغذائیة 
الواقیة أو الحافظة من بعض األمراض، وحبوب القزبر تكون مدورة وجوفاء 

 شيء داخلي، ووزنھا خفیف جدا من الداخل وال تحتوي على لب، وال أي
نظرا للمكونات التي تحتوي علیھا، لكنھا مفیدة جدا ألھمیتھا، وربما یحتقرھا 
المزارعون ألنھا خفیفة الوزن، وال تصلح لألكل بل كانوا یعتبرونھا من 

ولم یكن . الحبوب التي ال تصلح إال للبیع والحصول على بعض المال فقط
 في الوسط الریفي إال ناذرا، ألن لیس فیھا ما استھالك ھذه الحبوب معروفا

یستھلك، فھي ال تحتوي على دقیق، وال على أي شيء، وإنما تكون الحبوب 
  . على شكل غالف أو قشور تكون حبة فارغة من الداخل أو جوفاء

والقزبر ھو نبات موسمي یزھر في بدایة فصل الربیع، ویعطي زھرة یرعى علیھا النحل، وقد یعطي 
والذي قد یصلح لضبط بعض الوظائف الفایزیولوجیة، ألنھ یحتوي .  أسودا من أرفع أنواع العسلعسال

ویالحظ أن القزبر لھ رائحة قویة أثناء فصل الربیع، لكنھ ال یكاد . على مركبات طیارة وفیتوستروجینات
  . صل الربیعتكون لھ رائحة خارج ھذا الفصل، ولذلك یستحسن استھالك الحبوب بدل األوراق خارج ف

والقزبور رغم بساطتھ البنیویة وشكلھ الغریب، فإنھ من الحبوب الطبیة الممتازة، وقد حیر الباحثین من 
حیث التركیب فھو ال یحتوي على مكونات متنوعة، وإنما ألیاف خشبیة ومنغنیز وحدید ومغنیزیوم، 

بدأت بعض الدراسات تكتشف وربما بعض الھرمونات أو المكونات األخرى التي یصعب تحلیلھا، وقد 
خصائص ھذا النبات العجیب الذي ظل یقترن بطرده للجن لدى بعض الناس، إذ كانت النساء تحرق 

وھو طبعا . حبوب القزبر لما یبكي األطفال لیال، أو مع غروب الشمس لطرد الجن وجعل الطفل ینام
فالقزبر لما یحرق تتبخر . طافیزیقیةشيء یرتبط بخاصیة القزبر الكیماویة أكثر ما یتعلق بخاصیتھ المی

الزیوت والمركبات الطیارة، والتي یتسنشقھا الطفل فتساعده على النوم واالسترخاء فقط، ولیس ألنھا 
وربما كانت ھناك حاالت من الربو یختنق فیھا الطفل، ثم تظن النساء أنھ جن، فتعمد إلى . تطرد الجن

 المركبات التي توجد في القزبر یرتاح كما لو استعمل بخاخ حرق القزبر، وطبعا لما یستنشق الطفل ھذه
  . الربو فقط

  من المزایا الصحیة الھائلة للقزبر أنھ یضبط السكر بالدم، وقد كان یعرف القزبر في القدیم بدول أوروبا
الطب ونجد أن .  لیس لدیھا قزبر، ألنھ ال ینبت في البلدان الباردة بالحافظ من السكري، رغم أن أوروبا

الھندي استعملھ كمزیل لأللم وكمسكن لاللتھابات، وبدأ یستعمل في أمریكا كمخفض للكولیستیرول نظرا 
الحتوائھ على ألیاف خشبیة من نوع خاص، وربما تكون بعض المكونات الھرمونیة كذلك داخلة في ھذه 

  . الخاصیة

  القزبور أو األنسولین النباتي 

نشیط وتسھیل إفراز األنسولین في الجسم، ویجب أن تطحن حبوب یؤدي استھالك حبوب القزبر إلى ت
وخاصیة تحفیز إفراز األنسولین من . القزبر أثناء تناولھا، ألنھا إذا طحنت قبل ذلك تفقد قوتھا العالجیة

وقد الحظ الباحثون أن استھالك القزبر لھ عالقة كذلك . الخصائص الفایزیولوجیة المھمة بالنسبة للجسم
تؤدي إلى  كونات التأكسدیة الخبیثة على مستوى غالف الخالیا، وھي التأكسدات التي بخفض الم



والمعروف كذلك عن حبوب القزبر أنھا تخفض الكولیستیرول بسرعة فائقة لكن مع حمیة . سرطان
  . مضبوطة، ویعزى ھذا الحادث إلى األلیاف الخشبیة التي یحتوي علیھا القزبر بنسبة عالیة

  ستروجینیة المكونات األو

یحتوي القزبور على فیتوستروجینات طبیعیة تجعلھ یرقى إلى مادة عالجیة أكثر من مادة غذائیة، وتكون 
ھذه المكونات على شكل مركبات طیارة أو متبخرة متنوعة جدا، ألن الالئحة طویلة ومنھا الكارفون 

كما أن القزبر ال یستھان بھ من . لوالجیرانیول واللیمونین والبورنیول والكامفور واإللیمول واللینالو
حیث الفالفونویدات المتنوعة كذلك ومنھا الكویرستین والكیمفیرول والرامنتین واإلبجینین، وكمیة كذلك 

وتعمل ھذه المكونات كمحفزات وكضوابط . من البولیفینوالت ومنھا حمض الكافیك وحمض الكلورجینیك
مون األنسولین، والھرمونات التناسلیة، ونالحظ أن تركیب لألنزیمات والھرمونات داخل الجسم ومنھا ھر

القزبر الكیماوي یقترب من كونھ دواء، ألن األلیاف والمعادن مثل الحدید والمنغنیز والمغنیزیوم، تعمل 
فتناول الفیتوستروجینات مع األلیاف الخشبیة . مع الجھاز الھرموني وتحكم االستقالب أكثر من أي دواء

 ذكرنا یجعل التأثیر على الوظائف بشكل مضبوط، ویتحقق ما یمكن للقزبر أن یعملھ والمعادن التي
كالزیادة في إفراز األنسولین، وخفض الكولیستیرول عبر األلیاف الخشبیة التي تشد الصفراء المنحدرة 

  .من المرارة لیستنفد الجسم الكولیستیرول الموجود في الدم

 Gram negative bacteriaراثیم وخصوصا العصیات السالبة ویمتاز القزبر بخاصیتھ الكابحة للج
وقد شخص بعض الباحثین مكون الدودیسنال، . ویعرف القزبر بقضائھ على عصیات حمى التایفوید 

وتبین األبحاث أن قوة الدودیسینال أكثر من . وھو المكون المضاد لجرثم حمى التایفوید أو السالمونیال
  .افقوة الجانطمسین بثالثة أضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مصدرا كبیرا للبروتین ولیس لھا آثار جانبیة بینما لھا مزایا طبیة ھائلة في الطحالب البحریةتمثل 
 الوقایة من السرطان وخلل الغدة الدرقیة وارتفاع الضغط والمعدة والسمنة والكولیستیرول 

  Marine algae     الطحالب البحریة

 كوكب األرض، وربما تكون من أول ما ظھر على من أقدم الخالئق على
األرض، ألن كثیر من الكتابات العلمیة تفید على أن الكون بدأ أوال بالحیاة 
المائیة، والطحالب تعتبر من المكونات الغذائیة التي یمكن أن تسد حاجة 
نسبة مرتفعة من سكان األرض، وربما تكون كمیة األغذیة البحریة أكثر 

حوم والنبات على حد للبریة، نظرا لحجم اإلنتاج بالنسبة لمن األغذیة ا
سواء، لكن التلوث جعل ھذا اإلنتاج یتراجع وربما یكون فیھ خطر في 

وتتمیز األغذیة البحریة عن األغذیة البریة بكونھا خالیة من األخطار، ألنھا لیست في . بعض المناطق
صیبھا التلوث الناتج عن اإلفراط في النفایات متناول البشر من حیث التدخل في اإلنتاج، إال أن ی

  .اإلشعاعیة والكیماویة الخطیرة

ھناك أنواع كثیرة من الطحالب البحریة التي تلعب دورا أساسیا في التغذیة، لكن جھل الناس لھذه المواد 
ن اإلفریقیة، الغذائیة الھائلة، جعلھا ال تحظى باألھمیة التي تستحقھا، خصوصا في البلدان العربیة والبلدا

 التي تمتاز بنظامھا النباتي البري ، وھي الدولوتنوب الطحالب البحریة عن اللحوم في الدول األسیویة
والبحري على حد سواء، فحیوانات البر ترعى على الكأل والنبات البري، وتختلف عن حیوانات البحر 

مراء تحتوي على شحوم بنسبة ، ولھا لحوم ح(warm blood animals)بكونھا من ذوات الدم الساخن 
عالیة، وتتمیز بالكولیستیرول الذي ال یوجد في حیوانات البحر التي لیس لھا دم ولحومھا بیضاء، ألنھا ال 
تتنفس أوكسایجن بكثرة فعضالتھا من خالیا خیطیة بیضاء، وحیوانات البحر ال تحتوي على 

 أخرى ھي بدورھا تقتات على الطحالب، وال الكولیستیرول ألنھا تقتات على الطحالب، أو على حیوانات
وأعشاب البحر تمتاز بنسبة البروتینات واألمالح المعدنیة مثل الیود، وعلى . تحتوي على كولیستیرول

المكونات الغذائیة األخرى، وكل األسماك العاشبة البحریة تأكل من ھذه النباتات، والطحالب البحریة وإن 
  . للمرضى فاستغاللھا واستھالكھا ال یزال معھوداكانت أھم من األسماك بالنسبة 

، وھو عبارة Agarوتمتاز بعض األنواع من الطحالب بكونھا تحتوي على مجمد طبیعي یسمى األجار 
عن ألیاف تتكون من سكریات بسیطة، ولھا خاصیة الذوبان في الماء الساخن، أو ال تذوب في الماء إال 

صلبة شفافة ولزجة، واألجار من األلیاف التي تمأل المعدة وتحد من عند درجة الغلیان، حیث تكون بنیة 
واألجار ینتفخ في المعدة فیأخذ ثالثة أضعاف . اإلحساس بالجوع، وال تعطي سعرات حراریة مرتفعة

الحجم األصلي، وبھذا فھو یمألھا وال یحس الشخص بالجوع، وھذه الخاصیة قد تستغل بالنسبة للمصابین 
یادة في الوزن، ألن عدم اإلحساس بالجوع یجعل الشخص ال یفكر في األكل، فال یأخذ بالسمنة أو الز

وألیاف األجار كجمیع األلیاف األخرى الذائبة الموجودة في الفواكھ، تشد . سعرات حراریة زائدة
  .السكریات والدھون فال تھضم، وتجعل الجسم یقتصد في أخذ سعرات حراریة زائدة أو بكثرة

ر الموجود في الطحالب الحمراء یجعل منھا كذلك النباتات المضادة للسرطان، أو على األقل ومجمد األجا
المواد النباتیة التي تدخل في النظام الغذائي للمصابین بالسرطان، والخاضعین للعالج الكیماوي أو 

 للخالیا وبما أن البروتین الحیواني ال یناسب تغذیة المصابین بالسرطان نظرا لتنشیطھ. اإلشعاعي
السرطانیة، فالطحالب البحریة تنوب عن اللحوم، وتلعب دور المكونات الغذائیة الغنیة نظرا لتركیبھا 
الغني بالبروتین، وكذلك دور الحد من أثر السرطان نظرا لكونھا تمتص كل السموم التي تترتب عن 

  . العالجات الكیماویة



و المواد الدھنیة، وھي الطحالب البنیة التي وتحتوي بعض الطحالب على كمیة ضئیلة من الزیوت أ
أجرینا بعض التجارب حول خصائصھا الكابحة للسرطان على الفئران، فتبین من خالل البحث أن ھناك 
مكونات كابحة للسرطان، وبما أن ھذه الطحالب لیست سامة فاستھالكھا ممكن، واستعمالھا كمواد أساسیة 

  . على الحد من انتشار السرطان، وكذلك من سرعة نمو الورملتغذیة المصابین بالسرطان قد یساعد

وھناك بعض المضافات الغذائیة الطبیعیة التي تستخرج من الطحالب البحریة، ومنھا كل مكونات 
وتضاف ھذه المكونات كمواد مقویة . E407 إلى E400 التي تحمل الرموز من Alginatesت یاأللجین

مجمد في كثیر من المواد الغذائیة المصنعة، وكذلك بعض منتوجات للزوجة والقوام، من حیث تستعمل ك
 ألن مجمد األجار لھ قوة كبیرة في ،وربما تستعمل في بعض أنواع المربى كذلك. الحلیب الغیر مخمرة

شد الماء وجعل الماد تتجمد، وھو المجمد الذي یستعمل في المختبرات لتجمید األوساط الغذائیة التي 
وال یوجد األجار في السوق إال على الشكل المصنع الذي یستعمل في تجمید بعض . راثیمتزرع علیھا الج

  .األلبان

والطحالب البحریة غنیة بالعناصر الدقیقة، مثل المغنیزیوم والیود باإلضافة إلى أمالح معدنیة أخرى 
، وتصل Bتمن ، وكذلك مجموعة الفایD وفایتمین E وفایتمین Aسھلة االمتصاص، وتحتوي على فاتمین 

 بالمائة من وزنھا، مع نسبة مرتفعة كذلك من 30 و 20نسبة البروتین في أغلب الطحالب إلى ما بین 
وتبقى األلیاف والیود والبروتینات ھي المكونات األساسیة للطحالب . الفوسفور والحدید والكلسیوم

ي على نسبة مرتفعة من وبما أن الطحالب تحتو. البحریة، وتخلو من السكریات البسیطة والدھون
البروتین واألمالح المعدنیة واأللیاف الغذائیة، فھي مكونات تساعد على إزالة السموم من الجسم 

Detoxification.تساعد على ضبط السكر بالدم إذا كانت ضمن النظام الغذائي الخاص بالسكري،  و
بیة یجعل منھا البدیل القوي لكل أنواع فالمستوى المرتفع من البروتین واألمالح المعدنیة واأللیاف الخش

  .اللحوم بالنسبة للمصابین بالسكري وارتفاع الضغط والكولیستیرول والسمنة

تتنوع الطحالب البحریة حسب المناطق والمناخ وملوحة البحار، وتوجد في كل بحار العالم بكمیات 
الطحالب تستھلك كمادة غذائیة مثل و .ھائلة، وال یمكن حصر األنواع في الئحة نظرا لكثرتھا وألھمیتھا

ما تستھلك الخضر والفواكھ والحشائش األخرى، وتحتوي على مكونات غذائیة ھائلة كالبروتینات، وربما 
تنوب عن اللحوم، وتدخل ضمن المنتوجات الحمیویة بالنسبة للمصابین بالسمنة والكولیستیرول وارتفاع 

 أن مشكل الزیادة في الوزن ال یشكو منھ سكان آسیا ونالحظ. الضغط وبعض أمراض القلب والشرایین
وھم األكثر استھالكا لمنتوجات البحر من لحوم وطحالب، وال یقدمون ھؤالء على استھالك اللحوم 

ونالحظ عكس ذلك بالنسبة لسكان أمریكا الشمالیة وأوروبا، وھي الدول التي . ومنتوجات الحلیب بكثرة
  . ك منتوجات الحلیبتستھلك فیھا اللحوم بكثرة وكذل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فواكھ طبیة
 

 عند النساء یوجد منھا في المغرب ما یكفي التذيثمار الدوم وتضخم البروستاتا والصلع وتكامل حجم 
 أضعاف سكان المغربثالثة لعالج 

 تعریف شجرة الدوم أو نخیل الدوم

 Saw Palmetto   وباألنجلیزیة  Le  palmier nain  بالفرنسیة
   أغاز  وباألمازیغیة 

 أو شجرة الدوم من األشجار الغریبة جدا، من  نخیل الدوم أو الدوم
حیث ال یعرف عنھا الكثیر كما ھو الشأن یالنسبة لألشجار األخرى، 

 حتى وربما تكون لھذه الشجرة فوائد كثیرة وال یعلمھا الناس أو
الباحثون في میدان علم النبات أو الطب النباتي، وتضم فصیلة 

التمر، ونخیل الدوم،  النخلیات عددا ھائال من األنواع، ومنھا نخیل
الكارنوبا ونخیل العسل، ونخیل السكر، الشمع أو ونخیل جوز الھند، ونخیل العاج، ونخیل الزیت، ونخیل 

كاریوتا، ونخیل المسافر، والنخیل الملكي ذو الساق األبیض الأو   ونخیل الرافیا، ونخیل ذیل السمك
مصر وفي شمال أفریقیا،  وینبت الدوم في المناطق الجافة والحارة من المعمور، ویوجد في المتمیز

 المملكة فيفطري في بعض األودیة  كما یوجد بشكل األخرى،كثیر من المناطق وفي  وشمال السودان
  .لدوم كذلك في جل بلدان القارة األمریكیة خصوصا الالتینیة منھاوینبت ا. السعودیةالعربیة 

 20 إلى 15 بمقدارارتفاعا وتصل بعض األنواع ،  ال یعتبر ھذا تفرعا، وقد من الجدرنخلة الدوم  تتفرع 
 وقد ال تتعدى الدومة في بلدان شمال افریقیا أكثر من متر أو مترین، وتكون األوراق على شكل مترا،

 بدیعلھا أعناق طویلة تحمل أشواكا بنیة أو سوداء، والدوم یكون دائم االخضرار ومنظره مروحة و
  .وجمیل

لم یعرف الناس قط الدوم إال من خالل المكنسة التي كانوا 
یصنعونھا من الدوم لكنس المنازل خصوصا في البوادي 
واألریاف، أو من خالل الحبال التي كانوا یستعملونھا بكثرة في 

ربط الحیوانات وصناعة الحصیر واألفرشھ، وبعض الحمل و
الشباك لحمل األثقال، والمعروف أن القفة الكبیرة التي كان یحملھا 
الرجال إلى األسواق كانت تصنع من الدوم، بل كانت جل 

ال أحد یجھل بردعة . االستعماالت الیومیة كانت ترتكز على الدوم
دونھ ال یمكن ركوب الحمار كما تسمى باللغة المحلیة وھو سرج ب

وقد عرفت المملكة ظھور كثیر من مطاحن الدوم التي كانت تطحن الدوم لصناعة . الحمیر والبغال
  .وال تزال ھذه المطاحن تنعت باسمھا ولو أنھا توقفت عن العمل منذ زمن طویل. األفرشة

 في شھر شتنبر وال تزھر الدومة في شھر یولیوز وتخرج قنوانا صغیرة ملتصقة بالجدور وتخرج الثمار
وتكون الثمرة . یكاد الناس یھتمون بھذه الثمار ولو علموا أھمیتھا لسارعوا إلى أكلھا في اللیل قبل النھار

وتكسو ھذه النواة قشرة لیفیة ،  أو عاجیةصلبةواحدة كبیرة ضخمة وحسلة تحتوي على نواة على شكل 
 الخارجیة القسط طبقةتمثل ال شدید الصالبة، وغالف داخلي خشبي، ویحیط بالنواة المعبلون أحمر بني 

كما تجفف وتطحن  ھذه القشرة أو تؤكل ووب،الخرشبیھ بمذاق  مذاقو ذو حلو الطعم الذس یستھلك وھو 



عماالت طبیة غیر المناطق ولھا استكثیر من تعجن وتخبز في  كانت كما مشروبًا لذیذ الطعمیمكن تحضیر 
  . وانتفاخ التدي عند النساء ضغط الدموالصلع وعالج مرض البروستات مثل عالجمعروفة 

  المكونات المسؤولة عن العالج

ھناك العدید من المركبات الكیماویة الموجودة في الدوم ولو أت األبحاث لم توفھا حقھا من العنایة، ورغم 
ویحتوي . تاالقلة القلیلة من األبحاث التي أجریت على ھذا النبات فإن عالجھا لبعض األمراض یضل تاب

  :الدوم على المكونات التالیة

وحمض   Oleic acidوحمض األولیك   Lauric acid األحماض الدھنیة الحرة ومنھا حمض اللوریك
، وھي األحماض الدھنیة المھمة في  Palmitic acid وحمض البالمتیك  Myrictic acid المیریستك

ألخیر مضاعفات خطیرة ألنھ ھو الحمض العالج ویالحظ أن حمض الستیاریك غیر موجود، ولھذا ا
  .الدھني الذي یمیز النظام الغذائي الغربي

 Betasitosterol ومنھا البیطاسیتوستیرول  Phytosterolsالفیتوستیروالت
 cycloartenolوالسایكلوارتینول  Stigmasterol والستیكماستیرول   Campesterolوالكامبیستیرول 
  .ناك ستیروالت نباتیة ویتمیز الدوم بھذه الخاصیةوربما یغیب على األطباء أن ھ, 

وتتكون ھذه الكحوالت الدھنیة من ترابط الحمضیات   Free Fatty Alcohols الكحوالت الدھنیة الحرة
  . طبیة  esters الدھنیة مع الكحوالت الطویلة لتعطي استیرات

  .رتبط بخزیئة الكلیسیرولوتتركب من حمض دھني واحد م  monoglycridesاألحادیة  الكلیسریدات 

  كیف یعمل الدوم في العالج

فكما أسلفنا لیس ھناك معطیات كافیة كما ھو الشأن بالنسبة للفواكھ األخرى لتحدید المكانزمات الكیماویة 
لكن ھناك بعض التفاسیر للقوة . في الجسم المتعلقة بضبط الدوم لألنزیمات والھرمونات داخل الجسم

ومن ھذه المیكانزمات ما یتعللق بخفض مادة . مات والھرموناتالضابطة لبعض األنزی
 في البروستات عتد الرجال وكذلك منع   DHT    Dihydrotestosteroneالدیھایدروتستوستیرون 

 ھذا المكون بمتلقیات األندروجین بالخالیا داخل البروستات ثم الھاصیة المضاضة لألستروجینات  ارتباط
  . في البروستات

.  على نسیج البروستاتIGF-1حتماالت أخرى حول قدرة مكونات الدوم على خفض أثر عامل وھناك ا
ھناك . تأثیر بالغ على تضخم الیروستات   IGF-1 Insulin like growth factorولھذا العامل أي 

  .أبحاث عدیدة حول خطر ھذا المكون

  ا وعالقة الصلع بتضخم البروستات لدوم والصلع وتضخم البروستاتا ا

في   DHT  Dihydrotestosteroneمن المعروف أن ھرمون التستوستسرون یتحول إلى مكون 
البروستاتا، وتراكم ھذا المكون المنحذر من استقالب التستوستیرون ھو الذي یسبب نمو وتضخم 

من و. البرویستاتا، ومن تم فإن ارتفاع ھذا المكون بالخالیا الشعریة یتسبب في تساقط الشعر أو الصلع
المسؤول عن تحویل التستوستیرون إلى   alpha-reductase-5  خصائص ثمار الدوم أنھا تكبح أنزیم

 ویوجد النوع األول في II والنوع I النوع   في البروستاتا ویوجد ھذا األنزیم على نوعینDHTمكون 
ا وبعض الغدد األخرى الخالیا الجلدیة ومنھا الخالیا الشعریة، بینما یوجد النوع الثاني في البروستات



المتعلقة بالجھاز التناسلي كما یوجد على شكل أثر في الخالیا الشعریة، ولذلك یسبب تضخم البروستاتا 
  . تساقط الشعر وظھور الصلع

الكابح لألنزیم    Finasterideوتعمل ثمار الدوم بنفس المیكانزم الذي یعمل بھ مخذر الفیناسترید 
 لكن استعمال مستخلص ثمار الدوم یبقى من األمور DHTیرون إلى مكون المسؤول عن تحویل التستوست

الغیر معتمدة في المیدان الطبي نظرا لصعوبة الحصول علیھ ونظرا لجھل الطب لھذه البدائل الطبیعیة 
التي ال تشكل أي خطر أو أثر جانبي على صحة األشخاص المصابین بتضخم البوستاتا، مع العلم أن 

بروستاتا كلھا تشكل أخطارا ال یجھلھا الطب ولدیھا آلثار جانبیة خطیرة، أبسطھا عقاقیر تضخم ال
  .االنعكاس على القوة الجنسیة

  الدوم ونمو التدي عند النساء 

من المؤكد أن العوامل المسؤولة على تكامل الجسم وظھور الصفات الثانویة عند الرجل والمرأة كلھا 
 المضبوط في الجسم كي یكون توازن ظھور األعضاء الثانویة عند ھرمونات طبیعیة یجب أن تكون بالقدر

ونالحظ أن كثیرا من النساء یعانین من نقص في حجم التدي وربما تعاني بعض . المرأة على الخصوص
النساء من الزیادة في حجم التدي وقد تلجأ إلى الجراحة التزیینیة لتخفض من حجم التدي بإزالة جزء من 

لوم أن الھرمونات المسؤولة عن نمو التدي ھي أستروجینات طبیعیة وثمار الدوم ھي ومن المع. التدي
المصدر الغني بھذه األستروجینات الطبیعیة، ولذلك یجب على النساء الحوامل واالمرضعات أال یقربن من 

  . ثمار الدوم ومن مصادر األستروجینات األخرى

طبیعي ویكون انتفاخ التدي في السنوات األولى قبل ویساعد مستخلص ثمار الدوم على نمو التدي بشكل 
وال نوصي بتناول ثمار الدوم بطریقة تلقائیة لغایة عالجیة، أو . البلوغ وقد یمتد إلى سن الثامنة عشرة سنة

وقائیة فھناك بعض المكونات التي تتعارض مع تناول ھذه المركبات ونشیر إلى أن ھذه المعلومات 
ج، وال ننصح المعالجین أن ینقلوھا ألن الطب النباتي جد معقد وال یمكن أن للمعرفة فقط ولیست للعال

یؤخذ بالتلقائیة والتھور، وربما ال تتماشى بعض المركبات مع بعض األغذیة أو مع تناول عقاقیر كیماویة، 
لیة وربما ال تتماشى مع المرضى تحت العالج بالطرق الخدیثة كالمصابین بارتفاع الضغط والسكري والك

  . والكبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نبات الخروب الذي یھملھ الناس كان یوزن بالذھب في العصور الغابرة

یعتبر الخروب من أقدم األشجار وجودا على كوكب األرض، 
وھو نبات اعتدالي لكنھ ینبت في المناطق التي تمتاز بمناخ 
بارد في فصل الشتاء، وحار في فصل الصیف، وھي المناطق 

وبعض . تدلة وجلھا حول حوض البحر األبیض المتوسطالمع
الكتابات تفید أن نبات الخروب كان معقلھ شبھ جزیرة العرب 

. والدول المحاذیة للقرن اإلفریقي، وشماال إلى الیونان وإیطالیا
وھو نبات ال یوجد في أمریكا الشمالیة ومنھا الوالیات المتحدة 

ة لحوض البحر األبیض وكندا، ویوجد حالیا في الدول المحاذی
المتوسط، وھي البلدان المنتجة حالیا ألكبر كمیة من الخروب، 
ومنھا الیونان وإسبانیا والبرتغال والمغرب والجزائر وتونس، 

 .وقد یوجد كذلك في مصر وبعض بلدان الشرق األوسط وتركیا

 مدار السنة، وھي یتمیز نبات الخروب عن سائر النبات بكونھ شجرة غابویة دائمة االخضرار على
الشجرة الوحیدة التي تزھر في أواخر فصل الصیف وبدایة الخریف، وبما أن الثمار تنضج في فصل 

  .الخریف فاألوراق ال تسقط في ھذا الفصل، وتبقى شجرة الخروب خضراء طول السنة

دمة، ولذلك بقي ونبات الخروب ال تزال أھمیتھ الصحیة والطبیة مجھولة، ألنھ ال یوجد في البلدان المتق
إلى ھذا الحین دون معطیات بیئیة أو غذائیة من شأنھا أن تجعل منھ النبات األكثر أھمیة، وھو نبات 
یفوق بكثیر القھوة، وال یقارن معھا من حیث السالمة الغذائیة، فنبات الخروب ال یحتوي على مكونات 

  .ذات أعراض سلبیة أو جانبیة كما ھو الشأن بالنسبة للقھوة

ما أن الحیاة العامة أصبحت على نمط الدول الغربیة، خصوصا اإلعالم والموضة والتغذیة ونمط وب
العیش، فنحن نستبعد أن یقتنع الناس بأھمیة الخروب الغذائیة والصحیة، إال لما یعلن اإلعالم الغربي عن 

لقھوة، فال نظن أن ذلك، وبما أن الخروب ال یوجد في الدول األمریكیة ویعتبر من المواد المنافسة ل
األوساط اإلعالمیة المحلیة قد تفكر في ھذا األمر، ونحن نرى أن الوقت قد حان لنستفید من األخطاء التي 
ارتكبناھا بالنقل والتقلید، وأن نعود إلى أصالتنا العربیة واإلسالمیة، واھتمامنا بالمواد المحلیة والطب 

س كل المواد الثمینة، التي خصنا اهللا سبحانھ وتعالى بھا في العربي واإلسالمي، یحتم علینا أن نبین للنا
  .ھذا البلد، وخص بھا كذلك كثیر من البلدان العربیة واإلسالمیة، وخیر دلیل على ذلك نخیل الثمر واإلبل

یعتبر الخروب من أقدم األغذیة على وجھ األرض، ویعتبر كذلك من األغذیة الطبیة التي كانت تساعد 
مقاومة األمراض في غیاب الطب، بل لم یكن یحتاج اإلنسان إلى طب أصال، ألن الدواء اإلنسان على 

كان مدمجا في الغذاء، وكل المواد الغذائیة الطبیعیة تحتوي على دواء، وأكثرھا المواد النباتیة والغابویة 
والخروب من األعشاب التي كانت تستھلك بكثرة، . على الخصوص وكذا طحالب البحر ولحومھ

لوجودھا وألھمیتھا الصحیة، والخروب كان یعجن ویخبز أو یخلط مع الدقیق لیدخل في تركیب الخبز، 
وھي أذكى طریقة لتسھیل استھالكھ، ویوجد اآلن في األسواق الغربیة دقیق الخروب، وھي الدول ا لتي 

ب، والمعروف أو السائد ال تنتج الخروب، بینما ال یوجد في الدول التي لدیھا ما یكفیھا وزیادة مثل المغر
أن الخروب یذكر كثیرا في الكتابات القدیمة، وقد جاء في بعض الكتابات أن الخروب كان یزن الذھب، 
ونذكر تناول الخروب كغذاء ممیز أثناء شھر رمضان بالنسبة للمسلمین، وكذلك كوجبة ممیزة بالنسبة 

 الخروب أثناء شھر رمضاء لھ أساس علمي ثابت وتناول. للدیانة الیھودیة في أیام األفراح وأتناء العطل
وربما لم یصل إلیھ البحث العلمي بعد، وھو أن األلیاف الخشبیة التي یحتوي علیھا الخروب تحول دون 

. اإلمساك، خصوصا وأن الصائم ال یأكل كثیرا، وتبقي تركیز السكر في الدم مضبوطا لمدة طویلة
ما كان أذكى مما ھو علیھ اآلن، فتناول الخروب أثناء شھر ونالحظ أن اإلنسان كان دائما ذكیا، ور



 كما سیأتي ویحول دون ارتفاع Ghrelinرمضان یجعل الصائم ال یحس بالجوع ألنھ یكبح أنزیم الغریلین 
  .ویمآل القولون ألنھ یحتوي على ألیاف خشبیة رفیعة. السكر في الدم بعد تناول الوجبات

  التركیب الكیماوي 

الخروب من مواد لیفیة وحبوب داخلیة على شكل بزرات، وتكون ھذه القرون في حجم تتكون قرون 
قیون الفول لكنھا مصطحة ولما تجف تبقى غلیظة شیئا ما، وال یستفاد من قرون الخروب بل تستعمل 
كعلف للمواشي، فھذه القرون تقطع الستخراج الحبوب الداخلیة التي یستخرج منھا مستحلب غذائي 

 ما تبقى فیستعمل كمكون یدخل في تركیب األعالف، وھو أكبر ضیاع تشھده البشریة في طبیعي أما
العصر الحاضر، فكثیر من الحبوب مثل الشعیر والذرة وكثیر من المكونات الغذائیة الثمینة تستعمل 

بیة منھا وكل األشجار النباتات الغابویة أو البریة تمتاز بمكونات ط .للحیوانات، وال یستفید منھا الناس
. المواد الدابغة أو الفالفونویدات والبولیفینوالت، واأللیاف الخشبیة الممیزة واألمالح المعدنیة والفایتمینات

ال توجد إال   phytoestrogènesوكثیر من المركبات الطبیة، والغذائیة الھائلة، و األستروجینات النبایتة 
روریة للجسم وال یمكن أن یستغني عنھا، وفي غیابھا في النباتات الطبیعیة أو البریة، وھي مركبات ض
  .تظھر أعراض في الجسم تسفر عن أمراض مزمنة

 41 غرام من السكریات و91.5 غرام من البروتینات و4.7 غرام من دقیق الخروب على 100تحتوي  
 مغ 358  مغ والكلسیوم852ویحتوي الخروب على أعلى نسبة من البوتسیوم . غرام من األلیاف الخشبیة

 82.4ویحتوي كذلك على أمالح معدنیة أخرى بكمیة ھائلة ومنھا الفوسفور .  مغ0.47والرایبوفالفین 
ولو أن . مغ B6  0.4 مغ والفایتمین E 0.6 مغ وعلى الفایتمین 0.5 مغ والنحاس 55.6 والمغنیزیوم  مغ

ئھ على المواد المضادة لألكسدة ھذه المكونات ھي التي تجعل من الخروب مادة غذائیة ثمینة وإنما احتوا
وھي البلیفینوالت والفالفونیودات بقدر ھائل یجعل من الخروب المادة النباتیة الغذائیة األكثر أھمیة 

 غرام من البلیفیوالت اإلجمالیة في الكیلوغرام 4.2ویحتوي الخروب على تركیز . بالنسبة للطب الغذائي
. ھا حمض الغالیك والمواد الدابغة وبعض األنواع األخرىالواحد من الخروب ولیس حبوب الخروب، من

ولماذا یكون الخروب مادة عالجیة ألن من خاصیة البولیفینوالت الموجودة فیھ أنھا تكبح ھرمون 
 وھو الھرمون الذي یفرز في المعدة ویقوم بتنشیط تحلیل المكونات الغذائیة من حیث Ghrelinالغریلین 

ویتأثر أنزیم األنسولین من ھذا الحادث ألن التخلیل . رعة واإلحساس بالجوعیعمل على إلراغ المعدة بس
السریع لألغذیة یجعل السكر یرتفع فیا لدم وھو ما نسمیھ ارتفاع السكر الناتج عن األكل بسرعة، 

Postprandial hyperglycemeia ،وكلما تعطل ھذا الھرمون كلما بقي تركیز السكر مضبوطا في الدم 
 كذلك الشخص شبعان، ولذلك كان المسلمون یستھلكون الخروب أثناء شھر رمضان، ألنھ وكلما بقي

یعطل اإلحساس بالجوع والشره، وبھذه الخاصیة یكون الخروب بمثابة مكون عالجي بالنسبة للمصابین 
وألیاف الخروب تنشط خالیا القولون كذلك وتشد الحمضیات . بالسمنة ألنھ یحد من كثرة األكل

یة وال تتركھا تعود إلى المرارة فیضطر الكبد إلى إفراز الصفراء من الكولیستیرول الموجود في الصفراو
  .الدم، وھو الحادث الذي یفسر دور األلیاف الخشبیة في خفض الكولیستیرول

یبقى نبات الخروب مجھوال لدى المستھلك، لكنھ من أھم النباتات الصناعیة ألنھ یستخرج منھ مستحلب 
عمل في كثیر من المواد الغذائیة المصنعة خصوصا المحتویة على دسم ألن مستحلب الخروب طبیعي یست

تقطع . ال یترك الدھنیات تنفصل عن المكونات األخرى كما الشأن بالنسبة لكثیر من المنتوجات الغذائیة
ة القویة قرون الخروب ثم تؤخذ الحبوب الداخلیة أو البزرات، لتعالج بحمض السولفیوریك وھي العملی

وحمض السولفیوریك المركز لھ خاصیة تدمیر المواد العضویة كلھا إال . في أسالیب استخراج المستحلب
یمزج الحمض مع دقیق حبوب الخروب . الدھنیات، ولذلك یستعمل في صناعة استخراج المستحلبات

بقى الدھون نقیة، وبما أن على درجة عالیة إلذابة البروتینان والسكریات واأللیاف وكل المادة العضویة لت
الدھون ال تتجانس مع الماء، بمعنى أنھا ال تختلط بالماء، ففصلھا یكون سھال للحصول علیھا على شكل 



علك أو مستحلب، وبعد فصلھ وإزالة ما علق بھ من المواد األخرى، یجفف ویسحق بدوره لیصبح 
  . الحبوب فتستعمل لتغذیة الماشیةأما القرون التي تستخرج منھا . منتوجا صناعیا بقیمة عالیة

  المزایا الصحیة

ومن المزایا الصحیة التي تعزى إلستھالك الخروب نذكر بعض األعراض التي یحد منھا، ونالحظ أن 
  :ھذه األعراض كلھا أصبحت متفشیة في المجتمع بكثرة ومنھا

  خفض الكولیستیرول بالدم 

  مضاد لألكسدة 

  البالغین على حد سواءیحد من اإلسھاالت عند األطفال و

  الحساسیة والربو ألنھ یحتوي على حمض الغالیك

  یخفض الضغط الدموي 

  یقي من ظھور سرطان الرئة إذا استعمل بانتظام

  یحد من ھشاشة العظام لتركیبتھ الغنیة بالكلسیوم والفوسفور

سھولة، نظرا لشكلھ وربما یتساءل الناس عن كیفیة استھالك الخروب، ألنھ لیس منتوج یمكن استھالكھ ب
الیابس وكذلك صالبة الحبوب أو البزرات الداخلیة، وقبل استھالكھ یجب أو یكون یابسا جدا لكي یسھل 
طحنھ، ومزجھ مع مواد غذائیة أخرى كالخبز أو الحریرة أو الشربة كما یمكن إضافتھ إلى بعض 

وربما تزال . سمیھا محلیا بالسفوفالمساحیق الغذائیة التي تحضر من الفواكھ الجافة والدقیقة والتي ن
والخروب یستھلك كمكون . الحبوب الداخلیة ویستعمل في الطبیخ كما یستعمل البرقوق األسود المجفف

  . غذائي ولیس كعشب للعالج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفطریات
 

اد الغذائیة الغریبة التي تخالف النبات والحیوان في التركیب الكیماوي فطر الكمأة أو الترفاس من المو
 ذلك من آیات اهللا لمن أراد أن یذكر

 
 
 

واالسم   les truffesفطر الكمأة أو الفقع ویسمى كذلك باللھجة المغاربیة بالترفاس االسم الفرنسي
  Truffleاألنجلیزي 

   
لتراب على عمق الكمأة فطر أرضي على شكل كروي ینبت تحت ا

 سنتم، ویخرج في فصل الشتاء في السنوات الممطرة، 20 إلى 15
خصوصا إذا كانت األمطار مبكرة، وال ینبت إال في التربة الموجودة 
تحت شجر الفلین، ویفضل التربة الكلسیة، وھو على أنواع، لكن 
السائد ھو النوع األسود الذي یوجد في أوروبا نظرا لتوفر األمطار 

، )الشام(اد العضویة بالتربة، ویوجد كذلك بالبلدان الشرقیة والمو
والنوع األبیض الذي یخرج في البلدان األخرى مثل دول المغرب 

وینتج المغرب من ھذا الفطر كمیات ھائلة تصل . العربي وإیطالیا
 حسب إلى أكثر من ألفي طن سنویا تصدر في مجملھا إلى الخارج، نظرا لثمنھا الباھظ الذي قد یصل

 درھم للكیلوغرام، 11.000أو ما یقارب ) الباوند( أورو للرطل 450توفر المنتوج في السوق إلى 
 المسیح علیھ  میالدویرتفع ثمن الكمأة في شھر دجنبر مع نھایة السنة المیالدیة، ألنھ یستھلك بمناسبة عید

  . السالم
   

السنوات األخیرة، وربما ال یعرف المنقبین وفطر الكمأة یعرف من قدیم الزمان ولم یكن ذا بال إال في 
عن ھذا الفطر أھمیتھ المادیة ولیست الغذائیة، فھو ال یحتوي على مكونات خارقة من الناحیة العلمیة إال 
بعض اإلشاعات أنھ ینشط القوة الجنسیة، لكن لم تتوصل العلوم إلى تأكید ھذا الحادث، ویعزى للكمأة 

 أي خاصیة اإلنجاب والخصوبة والقوة الجنسیة، لكنھا تبقى أقاویل وربما تاریخ كبیر حول ھذه الخاصیة،
  . تكون صحیحة لكن لیس بالشھرة المفرطة التي یزعم الناس

   
تیامین  أو الB1كما أنھا غنیة بالفایتمین . وتحتوي الكمأة على الفسفور والبوتسیوم والصودیوم والكلسیوم

وي فطر الكمأة على مكونات غذائیة أخرى منھا األلیاف الخشبیة  أو الرایبوفالفین، ویحتB2والفایتمین 
المتمیزة ألنھا من النوع المتخمر، وألن نسبتھا عالیة في الكمأة، وتحتوي الكمأة كذلك على النیاسین أو 

، وحمض الفولیك والنحاس والسیلینیوم وھو معدن ناذر جدا في المواد الغذائیة وأھمیتھ B3الفایتمین 
  . نسبة للخصوبة عند الرجالكبیرة بال

   
ونالحظ أن ھذه األمالح المعدنیة كلھا ذات أھمیة كبیرة ومنھا السیلینیوم الذي یحد من ظھور أعراض 
الشیخوخة، ویقي من تصلب األعضاء وجل السیلینیوم الموجود في الجسم یوجد في الخصیتین والقنوات 

ووجود النحاس . ت الكمأة على أنھا منشطة جنسیةالمحاذیة للبروستاتا، وھذا ھو السبب الذي أداع صی
في الكمأة یجعلھا كذلك تكون ضمن المواد المخفضة للكولیستیرول الخبیث، والنحاس ھو المعدن الذي 
یقوم بتحویل الحدید المعدني إلى حدید الھیموغلوباین، وینشط نمو الخالیا الحمراء لیقي الجسم من األنیمیا 

  .الحادة
   



 أو النیاسین فھو الذي یقوم باستقالب الدھون والسكریات، ویعمل B3نات فبالنسبة للفایتمین أما الفایتمی
 أو الرایبوفالفین فیعمل B2على الحد من الكولیستیرول الخفیف أو الكولیستیرول الخبیث، أما الفایتمین 

 كلما ظھرت على استخراج الطاقة من الدھون والسكریات، وكلما كان ھناك نقص من ھذا الفایتمین
أو التیامین معروفة   B1كما أن أھمیة الفایتمین. تقرحات في الفم، وتقرحات جلدیة واضطرابات ھضمیة

منذ القدم ألنھ مسؤول عن استقالل السكریات والكحول والدھون، ونقصھ یؤدي إلى مرض البیریبیري 
  . المعروف

   
ن بالنسبة للمختصین فھي لیست عادیة وإنما وربما تظھر التركیبة الكیماویة للكمأة كتركیبة عادیة لك

فریدة، ألنھا تجمع العناصر الناذرة في األغذیة والتي تسبب اضطرابات خطیرة كلما نقصت، ولذلك نحن 
نعتبر أن فطر الكمأة الذي ال ینتمي للعالم النباتي بالمعنى الصحیح، ألنھ یخلو من الكلوروفایل، وھو نبات 

بھ، وال یحتوي على عناصر خطیرة كما یحتوي على الماء بنسبة عالیة فرید جدا في طبیعتھ وتركی
لكننا نصنف ھذه المادة الغذائیة ضمن . ویشترك مع النبات في األلیاف الخشبیة، وھو أمر غریب جدا

النباتات الناذرة التي یكون لھا دور ممیز، ألنھا ال تحمل خطرا وتتكامل فیھا المكونات مثل البروتینات 
ح المعدنیة والفایتمینات واأللیاف الخشبیة، وقلیل من الدھون الجیدة، ومكونات أخرى ال یزال واألمال

  . البحث العلمي بصدد البحث عنھا كبعض المركبات الفالفونیودیة أو الھرمونیة
   

ویستعمل الفقع في عالج الرمد الحبیبي أو ما یسمى بالتراكوما، والمعروف علمیا أن ھذا المرض یقع 
ة تلیف عضالت العین، وبینت التجارب التي أجریت على عدد من المصابین أن ماء الكمأة یمنع ھذا نتیج

  .التلیف، وأن عالج الرمد الحبیبي بماء الكمأة كان أحسن من العالج بالمضادات الحیویة
   

منكھ بمكون فال عالقة لھ بالكمأة، فھو زیت الزیتون ال  truffle oilأما ما یسمى بزیت الفقع أو الكمأة
لھ نكھة الكمأة وھو أرخص بكثیر من الكمأة أو زیت الكمأة الحقیقي الذي   dithiapentane-2,4كیماوي 

  . لم یعد یستخرج من الكمأة
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 الزیوت والدھون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

نقسم إلى قسمین زیوت الحبوب الزیتیة وت الزیوت النباتیة تختلف باختالف النبات المصدر التي تستخرج منھ
طبعا فاألسالیب الصناعیة تختلف وكذلك الجودة . الزیت البلدیة وھو ما نسمیھ بزیت المائدة وزیت الزیتون أو

الطبیة ال الغذائیة وھو ما یجعل زیت الزیتون ال تصنف مع الزیوت العادیة أو  وطبیعة الزیت وأھمیتھا
المواد األخرى  لصویا والفول السوداني ونوار الشمس والكولزا والذرة وبعضالحبوب الزیتیة ومنھا ا زیوت
  .كاللوز

  

  الزیوت
  زیوت الزیتون

لما یحتوي علیھ من دھنیات ودواء لما یحتوي علیھ من  زیت الزیتون غذاء
 دابغة صبغ أو مواد

ل والدھن والقول أن الطبخ یفسد زیت الزیتون قول واألك زیت الزیتون للطبخ
 تصحیحھ جاھل وخطأ یجب

 

  

  

زیت الزیتون ھي الزیت الوحیدة التي یمكن أن تستخرج بطرق طبیعیة وسلیمة، من حیث تعتمد على العصر 
على عكس الزیوت النباتیة األخرى . یات ال تمس جودة الزیت وال تسبب أي خطر كیماويوالتحثیل وھي عمل

ویتبع . التي تعتمد على استعمال بعض المحالیل الستخراج الزیت وأشھر ھذه المحالیل ھو محلول الھیكزان
حمضیات الحرة ھذا االسخراج عملیات أخرى لتصفیة الزیت ومنھا إزالة المواد العالقة والمواد الملونة وال

وكل ھذه السلسلة من العملیات التكنولوجیة لجعل الزیت باللون العادي الشفاف وبدون حموضة مرتفعة وال 
 .تتجمد تحت البرودة وما إلى ذلك

، Refining تصفیة زیت الزیتون  علىالستخراج زیت الزیتون أصبحت تعتمد المستعملة واألسالیب الحدیثة
بة لھذا الزیت، ألن التصفیة والتكریر یجب أن یطبق على زیوت أخرى، وھو أسلوب غیر صائب بالنس

كالزیوت النباتیة من الصویا والفول السوداني ونوار الشمس وما إلى ذلك، لكن زیت الزیتون یجب أن ال 
 مادة غذائیة صرفة بل مادة طبیة أیضا والقسط ت وزیت الزیتون لیس.یصفى حتى ال تضیع المكونات الصحیة

  . یتمثل في المركبات الكیماویة التي یزیلھا األسلوب الحدیث بالطرد المحوري والتصفیةالطبي



فھذا النھج جاء تحت ستار التقدم العلمي، وبذریعة تحسین المنتوج والتحكم في الصناعة، لكن سرعان ما تبین 
جوع إلى المواد أن الحقیقة غیر ذلك، خصوصا مع التحول الواقع اآلن في ھذا المیدان، والقاضي بالر

فجل األسالیب الصناعیة المستعملة في البلدان العربیة مستوردة ولیست المعدات فحسب وإنما الفكر . الطبیعیة
ونكاد نأتي على خطأ جل ھذه األسالیب من الطحین الذي أصبح یغربل إلى الزیتون . واألسلوب كذلك

ن انزلقنا إلى األخذ بمفاھیم خاطئة من الناحیة فنخشى أن نكو. والمنتوجات الحیوانیة والبحریة والنباتیة
العلمیة، ونوصي كل الباحثین المسلمین أن یبینوا بعض القواعد الغذائیة اإلسالمیة وال ینجذبوا بظاھر البحث 

ویظھر جلیا أن الباحثین المسلمین أصبحوا . العلمي الغربي فجلھ موضوع لیستجیب لحاجیات مجتمعات أخرى
ث العلمي بنفس الطریقة التي یتعامل بھا العالم الغربي، وال یدركون أنھم یسیروا في نفس یتعاملون مع البح

وكان ذلك نتیجة العقدة التي ترتبت عند كل أو جل الباحثین من البلدان االسالمیة . االتجاه الذي یسیر فیھ ھؤالء
 وال یزال كثیر منھم یؤمن بھذه الذین تكونوا في البلدان الغربیة فأصبحوا یؤمنون بالعلوم بطریقة عمیاء،

فالتقنیات التي نھجھا الغرب في اإلنتاج كلھا طرق خاطئة، . العلوم التي تسقط كل یوم والتي تتالشى كل یوم
وكل التقنیات المستعملة اآلن في المیدان الغذائي ال تخلو من الخطر، ومعالجة الزیتون بالصودا الكاویة یعتبر 

بل حتى استخراج الزیت باستعمال الطرد المحوري یعتبر ضیاع كبیر، ورمي كارثة ولیس أسلوب صناعي، 
میاه اعتصار الزیتون مع النفایات السائلة تخلف وجھل ألن ھذا المكون یجب أن یستھلك ویجب علینا أن نعید 

لدول النظر في ھذه األشیاء وإال ضحك علینا التاریخ ألن األجیال المقبلة ستعود للطبیعة، ومع ذلك فكل ا
  .المنتجة للزیتون تشتكي من ماء اعتصار الزیتون وتحسب لھ ألف حساب ألنھا تعتبره ملوثا للمیاه

فالزیتون أصبح یعالج بالصودا قبل تخمره، وربما ال یخمر، والمعالجة بالصودا تھدم البولیفینوالت، ومنھا  
لة المرورة، وھناك العدید من المكونات  النافع، وقد جاءت ھذه التقنیات إلزاOleuropeinمكون األولوروبیین 

األخرى التي تھدمھا الصودا، فأصبح الزیتون ال ینفع صحیا، وقد یكون خطیرا إذا ما لم یتمكن الصناع من 
وإذا أزلنا مكون األلوروبیین فالزیتون ال . إزالة الصودا من حبوب الزیتون نھائیا، وقد یصعب ذلك أو یستحیل

ومادة األلوروبیین إلى جانب مواد صابغة أخرى ھي التي یتكلم . نا أو أقل من ذلكیصلح لشيء ألنھ أصبح تب
 فھل یقدر عالم أو باحث على نصح الناس باستھالك ھذه المادة؟ وھل ،وصبغ لآلكلین  عنھا القرآن بالقول

یصح سیجرؤ أي شخص على القول بذلك؟ فالدول الغربیة تعتبر أن ھذه المیاه جد ملوثة وال یجوز وال 
استھالكھا واهللا سبحانھ وتعالى یقول أن ھذا الماء لآلكلین، ترى ھل نصدق البشر وعلومھ أم نصدق الخالق 

وھذا ھو اإلعجاز بالمعنى الحقیقي ألنھ یطرح الواقع ویتحداه، وربما اقتنع علماء الغرب ولن یقتنع  ووحییھ؟ 
  .علماء العرب

  الفوائد الصحیة 

 التي أجریت حول شجرة الزیتون كنبات طبي، فتركزت كلھا تقریبا حول أما فیما یخص بعض األبحاث 
، وأشھرھا )1جدول رقم (أوراق الزیتون ألنھا أغنى من الزیت ومن الزیتون فیما یخص بعض المكونات 

 شركة، التي أصبحت تعرض ھذا المنتوج في قارورات زجاجیة 23حمض اإللینولیك، وھناك ما یزید على 
 Calciumوكثرت اإلشاعات حول طریقة الحصول على إلینولیت الكالسیوم . بیعيكمنتوج صیدلي ط

Elenolateلكن .  من حیث أن كل شركة تزعم أنھا تتوفر على الطریقة الصحیحة لتھیئ إلینولیت الكالسیوم
واد رغم ھذا التھافت التجاري على مواد الزیتون، فإن الحقیقة الثابتة ھي أن أوراق الزیتون تحتوي على م

نافعة جدا، وقد تشفي من عدة أمراض، وال یمكن أن نذكر كل الحاالت التي تمت معالجتھا بمستخلص أوراق 
ولھذه المواد قوة عالیة .  وخفض الكولیسترول في الدم، وكبح السرطان الزیتون، ومنھا خفض الضغط الدموي

والفطریات، ولھا كذلك قوة في تفادي كل في كبح الباكتیریا المقاومة للمضادات، وكبح الفایروسات والخمائر 
  . األعراض المتعلقة بأمراض القلب والشرایین

وننصح باستھالك زیت الزیتون بكثرة بالنسبة للمصابین بالسرطان وارتفاع الضغط والسكري وأمراض القلب 
شعة علیھم وبالنسبة لألشخاص المصابین بالسرطان والموضوعین تحت العالج الكیماوي أو باأل. والشرایین

ونالحظ أن األباء واألمھات . أن یكثروا من استھالك زیت الزیتون للحد من تسمم الجسم من جراء ھذه الطرق
وزیت . ال یعطون األطفال زیت الزیتون بینما یشجعونھم على استھالك بعض المواد الدھنیة األخرى كاألجبان



د على النمو وضبط طاقة الجسم بتزویده بالحمضیات الزیتون من المواد الضروریة للطفل منذ الوالدة، وتساع
  . الدھنیة ذات الطاقة المرتفعة

وحسب بعض الباحثین فقد أظھرت أوراق الزیتون نتیجة عالیة في شفاء داء المفاصل والروماتیزمات وإصابة 
اركة، وقد وكل ھذه المزایا الصحیة موجودة في ھذه الشجرة المب. الشعر واألظافر والجلد وتسوس األسنان

نستفید من ثمار الزیتون دون اللجوء إلى األوراق، لكن یجب أن تستھلك طبیعیا، ویمكن أن نستفید كذلك من 
زیت الزیتون لكن دون معالجة قبل عصرھا ودون تصفیة الزیت بل یكفي التحثیل الطبیعي ولیس عن طریق 

لمنتجة للزیتون، وكل ھذه المعدات یجب  في جل الدول العربیة ا الطرد المحوري الذي أصبح ھو المستعمل
      .تفادیھا لتبقى جودة الزیتون الصحیة عالیة وألال یفقد ھذا المنتوج المكونات التي خلقھ اهللا من أجلھا

لیس من الممكن حصر كل األبحاث التي أجریت على ثمار الزیتون فیما یخص االستشفاء والفوائد الصحیة  
الموضوع بإحالة القارئ على المنشورات العلمیة بعد عرضھا وبیان والطبیة، لكن سنحاول تطویق 

  .موضوعھا

كل األبحاث التي أجریت على خفض الكولیسترول الدموي عن طریق تناول زیت الزیتون، بینت أھمیة تفادي 
ة وھناك عالقة كبیر. اإلصابات المتعلقة بالقلب والشرایین، وأھم مكون في زیت الزیتون ھو حمض األولییك

والثابت حول .كذلك لھذه اإلصابات أو للكولیسترول مع أمراض أخرى كالسكري وارتفاع الضغط والسمنة
دور زیت الزیتون في خفض الكولیسترول الدموي، أن األحماض الغیر المشبعة الموجودة في زیت الزیتون 

ت الزیتون، وكل ھذه خصوصا حمض األولییك، وكذلك الفیتامینات والبولیفینوالت التي یحتوي علیھا زی
  .  من التأكسدLDLالمواد تقي اللیبوبروتینات الثقیلة 

ال شك أن دور زیت الزیتون في الحد من اإلصابة بأمراض القلب والشرایین، أصبح جلیا وال مجال لذكر  
ت  وقد توصل بعض الباحثین إلى مالحظة بعض األحداث التي أد األبحاث العدیدة التي أجریت في ھذا الصدد

 لبعض Dieteticبھم إلى تناول ھذا الموضوع ضمن األبحاث المھتمة باألغذیة الصحیة أو الجانب الحمیوي 
  :المركبات، وكان على رأس ھذه المالحظات واالستنتاجات

أن سكان حوض البحر األبیض المتوسط ال یصابون بأمراض القلب والشرایین، ویقل السرطان كذلك في .1 
 الفضل في ھذا الحادث العجیب إلى كون سكان ھذه المنطقة یستھلكون الزیتون وزیت ھذه المنطقة، ویرجع

الزیتون بكثرة، وحیث أجریت بعض األبحاث التي تبین أن األحماض الدھنیة الغیر المشبعة، األحادیة أو 
لزیتون وھذه األحماض الموجودة في زیت ا. المتعددة ھي المسؤولة عن الوقایة من اإلصابة بھذه األمراض

وھي األحماض التي تؤثر على وظیفة   أو ما یسمى بالحمضیات الغیر المشبعة المتعددة 3ھي من فئة 
   . الصفائح الدمویة وھي المكونات المسؤولة عن تصلب الشرایین

والمعروف في المیدان الطبي فیما یخص أسباب اإلصابة بتصلب الشرایین على الخصوص، أن الكولیسترول  
 LDLالكولیسترول الخفیف : والكولیسترول یوجد على شكلین. المسؤول عن ھذه اإلصاباتھو المركب 

ویودي وجود الكولیسترول .  ، ویعتبر ھذا األخیر نافعا بینما یعتبر األول ضاراHDLوالكولیسترول الثقیل 
 الشرایین وضعف الثقیل بنسبة مرتفعة في الدم إلى اإلصابة بتصلب الشرایین الذي یؤدي إلى ضیق أو انسداد

ویساعد على ھذا الحادث وجود دھنیات مشبعة وھي الدھنیات الحیوانیة في الغذاء، ویرتفع ھذا . جریان الدم
وحمض   وحمض المیریستیك المرض في الدول الغربیة حیث تمثل الحمضیات من نوع حمض اللوریك 

د ھذه األحماض في الدھنیات الصلبة وتوج.  من األحماض الذھنیة المستھلكة% 70 إلى 60 من  البالمیتیك
  .مثل الزبدة والشحم الحیواني

أو اإلسكیمو ال یصابون وال یعرفون أمراض القلب والشرایین، وقد ) القطب(أن سكان المناطق الثلجیة . 2 
فسر الباحثون ھذا الحدث باستھالك ھؤالء السكان لألسماك التي تحتوي على حمضیات ذھنیة تحول دون 

أمراض القلب والشرایین، وھذه األحماض تكون من فئة األحماض الغیر المشبعة المتعددة من نوع اإلصابة ب



n-6   أو ما یسمى بPIFA (Poly Insaturated Fatty Acids) Omega 6وظیفة   وھي كذلك حمضیات تؤثر على 
-nیات الغیر المشبعة الصفائح الدمویة وھي المكونات الدمویة المسـؤولة عن تصلب الشرایین، وتعمل الحمض

  . الموجودة في زیت الزیتونn-3 الدھنیة من فئة مضیاتح نفس العمل الذي تعملھ ال 6

ومن جھة أخرى فإن التدقیقات التي توصلت إلیھا األبحاث المیدانیة إلى حد اآلن، ال یمكن حصرھا وال حتى  
لغیر المشبعة إما األحادیة أو الثنائیة أو فأھم ھذه النتائج أن الحمضیات ا. ذكرھا لتعدد المواضیع والنتائج

، وھذا التأكسد ھو الذي یتسبب LDLالثالثیة تحول دون تأكسد الكولیسترول الخفیف أو اللیبوبروتینات الخفیفة 
في وقوع التصلب داخل الشرایین، وتكون الوقایة ضد التأكسد عالیة بالنسبة للحمضیات الغیر المشبعة 

  . الحمضیات األحادیةالمتعددة بالمقارنة مع 

وتعتبر زیتون مند القدم أحسن مطھر ومریح للجلد، وأحسن مرطب للشعر وأحسن واقي من أشعة الشمس 
وبالنسبة للجروح بما في ذلك جروح العملیات وفاستعمال زیت الزیتون یعتبر . وأحسن مطھر ومضمد للجراح
  . اإلنسان من أحسن ما یمكن أن یستعملھ

  )2جدول  ( للزیتونالتركیب الكیماوي 

. ویقترن الزیتون بالزیت أكثر ما یقترن بالثمار. یكاد یشكل زیت الزیتون المكون األساسي لثمار الزیتون 
ونعتبر تركیبة زیت الزیتون تركیبة ربانیة تستحق التذكیر والعنایة وتستحق التدبر والتفكر، وما ذا یجدي ھذا 

 القرآن ولیست في النتائج العلمیة ویجب أال تعزى أمور دنیانا إلى التدبر إذا لم ینفع البشریة، فالعبرة في
وال یھمنا ما ینتشر في البلدان . العلوم، خصوصا في الوقت الحاضر الذي أصبحت فیھ العلوم تستعمل كسالح

یس الغربیة من نتائج علمیة فال نحتاجھا بل ھم اللذین یحتاجون الحقیقة المطلقة من القرآن فھم التائھون ول
وأصبحنا نرى أن كل علماء المسلمین . وھذا النھج ھو الذي یجب أن یتبعھ أصحاب اإلعجاز العلمي. نحن

یتسابقون لإلتیان بنتائج األبحاث المنشورة في البلدان الغربیة لیزكوا بھا حقائق قرآنیة فھذا المنحى سیكون 
  .خطیرا وھو اآلن یبین تدبدب الباحثین المسلمین

  لتركیبة الكیمیائیة لزیت الزیتون ا : 2جدول رقم 

 % 99 المواد الدھنیة
 كغ/  مغ E 150فیتامین 
 - فیتامین أ

 %   25 إلى 8من  المواد الدھنیة المشبعة
 %  80 إلى 55من  حمض أولییك

 % 1.5 إلى 0.5من  حمض لینولینیك
 %  21 إلى 3.5من  حمض لینولییك
   )اللتر/ مغ (البولیفونوالت 

 27.3 وكسیتیروزولھایدر
 21.4 تیروزول

3,4  dihydroxyphenylacetic 1.3 حمض 
P- hydroxyphenylacetic 44.5 حمض 
P- hydroxybenzoic 2.6 حمض 

 6.8 حمض الفانیلیك
 0.7 حمض الكافییك

 4.4 حمض الكومریك
 3.2 الفریلیك  حمض
 6.3 فانیلین



 259.3 األلوروبیین

   

  المركبات األساسیة. 1

تتكون حبوب الزیتون من فواكھ بحجم صغیر بالمقارنة مع فواكھ األشجار األخرى كالمشمش والبرقوق، وھي 
تقترب حجما من التمور والعنب، ولكن ھذه الفواكھ ال تؤكل مباشرة مثل ما تؤكل الفواكھ األخرى وإنما تمر 

 خیرا لكن المذاق المر ال یتحملھ من مراحل التخمر لتصبح جاھزة لألكل، ولو أمكن تناولھا مباشرة لكان
وتستعمل حبوب الزیتون الستخراج الزیت وأخرى تخص األكل ولیس ھناك ما یدعو إلى العزل إال . اإلنسان
    . وربما تأتي عملیة استخراج الزیت بعد اختیار الحبوب التي تخمر. الحجم

 % 98 إلى 94.5ل القسم األول من وثمار الزیتون عبارة عن حبوب تتكون من جزئین اللب والنواة ویمث 
بالنسبة للمواد الجافة وتحتوي النواة على قسمین القشرة الداخلیة  %  5.5 إلى 2والقسم الثاني أو النواة من 

أما فیما یخص المركبات الكیماویة فالزیتون ال یحتوي على سكریات كثیرة كما ھو الشأن للثمار . واللوزة
 12بینما یصل معدل السكر في الثمار األخرى إلى   %  5 و 2إلى ما بین األخرى ویصل مستوى السكریات 

وما .  تنعدم فیھا الدھنیات كما یتمیز الزیتون بنسبة عالیة من الدھنیات بالمقارنة مع الثمار األخرى التي. %
ون یمیز ثمار الزیتون ھو وجود كلیزیدات تعطي المذاق المر والتي ال توجد إال في الزیتون مثل مك

األلوربیین، وتوجد الدھنیات في اللب الداخلي على القشرة كما توجد األلیاف الخشبیة في النواة أو الغالف 
التي تلعب ھي یة ووال شك أن العناصر الغذائیة متوفرة في الزیتون ولو أن المركبات الثان. الخشبي للوزة

. في القشرة الخارجیة واللب % 10.5 و 9.6ویصل مستوى البروتینات إلى ما بین . الدور الطبي في المھمة
 خصوصا إذا علمنا أم   في اللب وھذه المكونات ھي ذات أھمیة قصوى%  2.3تصل األمالح المعدنیة إلى 

  .زیت الزیتون غنیة بالفیتامینات والمركبات والحمضیات الذھنیة األساسیة خصوصا الغیر المشبعة

  المركبات الثانویة. 2 

  الطوكوفیروالت

 المركبات الھامة التي یحتوي علیھا زیت الزیتون نجد في الصف األول الطوكوفیروالت من
وال تزال األبحاث جد . غ من الزیت100/  مغ 43الذي یوجد بنسبة تصل إلى    αTocopherolوأشھرھا

 إال γ   وβمتأخرة حول الدور أو المنافع التي تعزى لھذه المادة، وال توجد الطوكوفیروالت األخرى ومنھا 
  .على شكل أثر في الزیت

  البولیفونوالت

توجد ھذه المركبات في حبوب الزیتون أو اللب وأثناء العصر تنتقل ھذه المركبات إلى الزیت، بتركیز ضعیف 
 مركبات كیماویة  حسب الطریقة وحسب حدة األسلوب المستعمل الستخراج الزیت، وتشمل البولیفونوالت

ت البسیطة وتشمل حمض الفانیلیك، وحمض الغالیك وحمض الكوماریك وحمض  البولیفونوال متعددة، ومنھا
 100 مغ في 4.2الكافیك والتیروزول والھایدروكسیتروزول ویصل تركیز ھذه المركبات في الزیت إلى 

 غرام من الزیت المصفى وتحتوي زیت الزیتون على مركبات 100 مغ في 0.47غرام من الزیت الخامة و 
    غرام كما تحتوي على مركبات100/ مغ 0.93 غرام واللیكسروزید 100/  مغ 2.8وبیین أخرى كاألولور

 في الزیت المصفات وإلى 100/  مغ 0.73 غرام في الزیت الخامة و 100 / 4.15أخرى كبیرة مثل اللیكنان 
  . جانب ھذه المركبات نجد الفالفونویدات ومنھا األبیجیتین واللیتیولین

  المركبات المنكھة 



 مركبا، وھي مركبات عدیدة تكون 70ویصل عدد المركبات التي تلعب دورا في نكھة ومذاق الزیت إلى 
غالبا على شكل أثر في الزیت، ولھا قوة كبیرة في إعطاء المذاق والرائحة والنكھة للزیت، وتشمل عدة 

والسیطونات واإلسترات الكحوالت العالیة ( مجموعات من المواد الكیماویة المعروفة بخاصیتھا النكھویة 
  ). والفیوران والمشتقات التیربینیة والمركبات المنحدرة من حل بعض الحمضیات الغیر المشبعة

 ىتبقو.  سنة، أو حتى أكثر من ذلك600 إلى 300 الزیتون حیاة طویلة، حیث یمكن أن تعمر من ةتعیش شجر
 عدد أشجار  یصل. ماتت الساق واألغصانھذه الشجرة قادرة على النمو من جدید لتعطي شجرة جدیدة ولو 

  منتشرة صنف مختلف400 ملیون شجرة، تنتمي إلى 800الزیتون الموجودة الیوم فوق سطح األرض إلى 
ومما یثیر اإلعجاب أكثر من األعداد الضخمة ألشجار الزیتون ھي النسمات اإللھیة التي . في أنحاء العالم

   .تفوح من أغصان ھذه الشجرة

، )1جدول رقم( یخص األبحاث المیدانیة، فقد قمنا بدراسة ھذا الماء األحمر الذي یفصل عن الزیت أما فیما
، وھو إلى حد اآلن یعتبر من المیاه المستعملة أو المیاه  Olive mill waste waterوالذي نسمیھ باألنجلیزیة 
 أو الصبغ، فتبین أن ھذا الماء الذي وقد درسنا أوال الخصائص األحیائیة لھذا الماء. الملوثة، وھو طرح خاطئ

یعبر عنھ القرآن بالصبغ، خال من الجراثیم ، إال بعض الباكتیریا اللبنیة وبعض الخمائر والفطریات وھي 
ودرسنا . جراثیم غیر ضارة لإلنسان، وبھذا فھو یمكن أن یبقى دون تحلل لعدة سنوات تقدر بالعشرات السنین

م المضرة لھذا الماء أو الصبغ، وتبین أنھ جد فعال في كبح نمو الجراثیم، كذلك الخصائص الكابحة للجراثی
وبھذه الخاصیة یمكن أن یستعمل كمادة طبیعیة لتحفیظ المواد الغذائیة، بدل المضافات الكیماویة الصناعیة 

یمي كان ثم درسنا كذلك مدى أھمیتھ على إبطال فعل بعض األنزیمات، فتبین أن إبطال النشاط األنز. الخطرة
واضحا جدا، وال تزال األبحاث في شأن ھذا السائل سائرة في مختبرنا، إلى أن نتوصل إلى إیجاد أسلوب 

  .یجعلھ یستھلك مباشرة، أو یستعمل مع مواد سائلة أو صلبة واهللا الموفق

 لكن ،فالمعروف عن شجرة الزیتون أنھا تعطي الزیت، وھو أمر ال یحتاج إلى توضیح لغوي أو تدقیق علمي 
 أثناء العصر فلیس معروفا، وھذا ما لفت زیت والذي یستخرج من الزیتون مع ال،الصبغ الذي جاء في القرآن

  . وقادنا إلى البحث المیداني حول حقیقة كل مشتقات الزیتون بما في ذلك األوراقنظرنا

فالصبغ الذي یتكلم عنھ . ضة لتبین أھمیة ھذه الكلمة من الناحیة العلمیة المح،فلقد بدأت بعض الحقائق تظھر
وقد اعتقد الباحثون في .  مع المیاه المستعملة ویرمى، الزیت بالتحتیلعنصل ف ھو الماء األحمر الذي ی،القرآن

میدان البیئة أنھ جد ملوث، ویجب أن نعالجھ، وتعددت الشركات التي ترید أن تعالج ھذا الماء في البلدان 
ویتكون ھذا الماء األحمر من صبغ كما جاء في . بعض الباحثین بالموضوع وازداد اھتمام ،المنتجة للزیتون

الناحیة اللغویة كل مادة تصبغ أو تعطي لونا لكل األشیاء التي تصیبھا أو تختلط  والصبغ یعني من ،القرآن
 أكسد وتمتاز بخاصیة تغییر لونھا مع الت،مركبات عضویة توجد في الزیتونھي الناحیة الكیماویة معھا، ومن 

 وبعض المواد (tanins) والمواد الدابغة (polyphénol)والضوء، وتشمل ھذه المواد كل من البولیفینوالت 
 والمعروف عن ھذه المركبات أنھا تحول دون التأكسد   (Antocyans).األنطوسیاناتالملونة األخرى مثل 

 Antioxydants( ھذه المواد كابحة للجراثیم وتكون كذلك. وھو شيء في غایة األھمیة بالنسبة للجسم 
وعلى . ثحواألنزیمات، وتمتص األوكسایجن ومزایا أخرى منھا ما توصل إلیھ العلم ومنھا ما یزال طور الب

  .إثر ھذه األھمیة تكونت جمعیات بدول أوروبا خصیصا لدراسة ھذه المزایا

د المضادة للتأكسد، وھو ما یعطیھا والمعروف طبیا أن البولیفینوالت والمواد الدابغة عموما، تصنف مع الموا
وتكمن أھمیة زیت الزیتون الطبیة في ھذه العوامل، عالوة على . میزة المواد الكابحة للسرطان عند اإلنسان

 كربون أو حمض األوالییك واللینوالنیك باإلضافة إلى الفیتامینات 18الحمضیات الغیر المشبعة من فئة 
وال تزال األبحاث قائمة في شأن مكونات زیت الزیتون، وھناك . یروالتالذائبة في الدھون ومنھا الطوكوف

العدید من المختبرات التي تعمل اآلن جادة على توضیح واكتشاف أھمیة ھذه الزیت، إلى درجة أنھ أصبح 
  . یحمل اسم الذھب األخضر في أوروبا وأمریكا



لكن الذي نعلمھ یقینا ھو أن لھا أھمیة . نھا القرآن ھذه المادة التي یتكلم عاستھالكوال زلنا لم نتوصل بعد إلى 
 ،وجاء لفظ الصبغ كنكرة تامة. وقد بینھا اهللا سبحانھ وتعالى في ھذه اآلیة.  وأن فیھا نفع لإلنسان،صحیة كبیرة

 والمعلوم أن ھذه الشجرة تعطي الزیت أو الدھن كمنتوج أساسي ،ألنھ لیس المنتوج األساسي لشجرة الزیتون
Product، والصبغ كمنتوج ثانوي By product ،ویكون . لكن لیس من حیث األھمیة وإنما من حیث الكمیة

 أي بمعنى منتوج "وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدھن وصبغ لآلكلین: "التفسیر على ھذا النحو
فا باأللف ولذلك جاء الدھن معر.  ومنتوج ثانوي وھو الصبغ للمنفعة الصحیة،أساسي وھو الزیت للتغذیة

فال زلنا ال نأكل ھذا الصبغ رغم أن اهللا سبحانھ وتعالى یقول أنھ لآلكلین، ولو شاء . والالم والصبغ نكرة تامة
بدھن وصبغ "نكرة تامة یكون  أو "بالدھن والصبغ لآلكلین"،  ویكون صحیحا، لكان التعبیر معرفا اهللا

  .ق الحقیقة العلمیةلكن التعبیر القرآني جعل النسق اللغوي یطاب" لآلكلین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الزبدة 
 

 الزبدة البلدیة أو التقلیدیة مادة غذائیة ممتازة لألطفال
   

  فالنصیحة باتت منعدمة وبما أن شبح الكولیستیرول یخیم على من یجھل علم التغذیة
   اتت مفقودةوالزبدة ب

   
   

بعض المنتوجات أصبحت ناذرة، وأصبح ثمنھا مرتفعا لعدم وجودھا في السوق، وكذلك لجودتھا العالیة 
ورغم غالئھا ونذرتھا الیزال إقبال الناس علیھا لم یتغیر، . التي یعرفھا المستھلك أكثر ما یعرفھا الصانع

ثیرة والقاتلة ككل المحاوالت التي تحاول مسخ وصورتھا في دھن المستھلك لم تتغیر، رغم المحاوالت الك
 ونتكلم عن الزبدة البلدیة التي یعرفھا .بدریعة الجودة والقیاسات الدولیة الطبیعي وطمس المنتوج الوطني

الناس، والتي تأتي من الحلیب الطازج بالتخمر التلقائي الطبیعي على حرارة عادیة، وخضھ إلى أن 
وما ویمیزھا عن المنتوجات الدسمة . والزبدة البلدیة منتوج غذائي ھائل. خمرتنفصل الزبدة عن اللبن المت

وما یبھر في ھذا . األخرى ھو احتوائھا على الفایتمینات الطبیعیة الضروریة لألطفال على الخصوص
وحتى نبرر ھذا . المنتوج ھو كونھ یحتوي على كولیستیرول أقل بكثیر من كل أنواع الزبدة الصناعیة

ولیتذكر أولوا األلباب ممن یحذرون من الزبدة، فإن البكتیریا التي تقوم بتخمیر   من الناحیة العلمیة،القول 
الحلیب وتسمى البكتیریا اللبنیة تمتاز بخاصیة إزالة الكولیستیرول من المواد الدسمة، فھي تجمع جزیئات 

أبحاثا حول ھذه الخاصیة وقد أجرینا . الكولیستیرول وتشدھا حولھا من حیث یبطل مفعولھ المضر
وبالتالي فإن السمن الذي یحضر بالزبدة البلدیة یكون فیھ كولیستیرول منخفضا . بالمختبر وتأكدنا منھا

وإذا كان من الممكن الرجوع إلى الزبدة . أومنعدما بالمقارنة مع السمن المحضر من الزبدة الصناعیة
في الفایتمینات عند األطفال یمكن ضبطھ عبر التغذیة بطریقتھا العریقة الطبیعیة، فإن الخصاص  البلدیة

  . ولیس عبر الترقیع بإضافة ھذه الفایتمینات
   

والزبدة البلدیة تحتوي على مكونات كابحة للجراثیم، ومنھا مكون الدیاسیتیل واألسیطالدھاید، وبذلك یبطل 
 الدیاسیتیل كنتیجة لتأكسد ویظھر مكون. االدعاء بأن الزبدة البلدیة فیھا جراثیم وھو ادعاء خاطئ

والزبدة البلدیة باحتوائھا على . األسطوین أثناء الخض، وھي عملیة أساسیة بالنسبة للحصول على الزبدة
ھذه المكونات ومنھا حمض البیوتریك، وھو حمض من فئة أربع كاربونات، ومكون الدیاسیتیل تكون من 

وھذه المواد . ذلك یحبھا المستھلك ویقبل على استھالكھاأجمل المنتوجات اللبنیة وأحسنھا نكھة ومذاقا، ول
المنكھة الطبیعیة تعجب األطفال فیقبلون على استھالكھا، وبذلك یكونوا قد حصلوا على قدر ھائل من 

. وأشھرھا فایتمن أ وھو الفایتمن األكثر أھمیة بالنسبة لألطفال الصغار .الفایتمینات الضروریة للنمو
والزبدة البلدیة تساعد على النمو .  بالزبدة البلدیة في الصباح مع تناول وجبة الفطورویمكن تزوید الصغار

    .عند األطفال وتزید في الطول إلى جانب بعض المنتوجات األخرى التي سنتكلم عنھا فیما بعد
   

ة من وطبعا یجب أن یكون التخمر بطریقة سلیمة، ولیس أي تخمر وأن یستعمل الحلیب كامال، وبجودة جید
ونذكر  الناحیة الصحیة، ولیس استعمال القشدة أو استعمال الحلیب الذي الیصلح للمنتوجات األخرى

بطریقة الحصول على الزبدة البلدیة أو التقلیدیة حتى ال یقع الخلط،، وتفقد النصیحة معناھا، وكذلك لتفادي 
لعلمي، لكي ال نترك مجاال للتشكیك وتجتنب الشبھة وتتوخى األساس ا الغش ألن نصائحنا تمتاز بالتدقیق،

والزبدة التقلیدیة ھي الزبدة المستحرجة من تخمیر الحلیب الطازج دون معالجة بالحرارة ودون . أو التأویل
إضافة خمائر ویترك الحلیب إال أن یتجلط ویتخثر تحت الحموضة الطبیعیة ثم یخض أو بمصطلح آخر 

  .مباشرة وتغسل بالماء ثم تحزن تحت البرودةیمخض حتى تعزل حبوب الزبدة فتؤخذ بالید 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الحیوانیة المواد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 لحوم الحیوانات
 

  في التغذیة اللحوم لیست مادة أساسیة في التغذیة كما یزعم وإنما مادة استثنائیة

 المركزة حسن جودة من الحیوانات المعلوفة بالعالئقلحوم حیوانات المرعى أ

 كل أنواع الحیوانات التي یمكن أن تكون مصدرا لھذه المادة، وربما تشمئز النفس  لما نتكلم عن اللحوم یخطر ببالنا

ما ال لكن لما نسمع عن اللحوم البیضاء واللحوم الحمراء رب. ألنھا مقرونة بالذبح والدم وتھیئ الحیوان لیعطي لحما

 بدون نظرة واضحة ومرسخة في أذھاننا، وربما نوضح ھذه األمور حتى یعلم الناس ما  نفھم بعض األشیاء ونبقى

 .یأكلون لیبقى لھم االختیار، ولیعلموا على األقل لما یصابوا ببعض األمراض كیف یجب أن یتصرفوا

   

اللحوم البیضاء ھي لحوم السمك وتقتصر على إن السائد في علم اللحوم ھو تقسیم اللحوم إلى بیضاء وحمراء، و

السمك فقط، ألن األسماك لیس لدیھا دورة دمویة وتنفس ھوائي مثل الحیوانات البریة، وبالتالي فإن حرارة الجسم 

عند ھذه الحیوانات ال یتعدى حرارة الماء الذي تعیش فیھ، وبما أن االستقالب عند ھذه الحیوانات یكون ال ھواءي 

ركتھا ال تستدعي طاقة كبیرة فإن الھیموكلوباین ینعدم وبالتالي تكون لحوم بیضاء ألن الخالیا العضلیة وبما أن ح

تنقسم بدورھا إلى قسمین الخالیا الحمراء باالستقالب الھوائي والخالیا البیضاء باالستقالب الالھوائي، وعضالت 

ولذلك كانت اللحوم البیضاء توصف للمرضى وكان السمك تكون فیھا الخلیا البیضاء أكثر من الخالیا الحمراء، 

وتمتاز لحوم األسماك بعدم احتوائھا على كولیستیرول ألن الخالیا البیضاء ال . الطب یعني بھا لحوم األسماك فقط

تتصل بھذه المادة، وتتمیز بالزیوت بدل الشحوم، وعلى عكس الحیوانات األخرى فإن لحوم األسماك تقي من 

تخفض نسبتھ في الدم نظرا لوجود حمضیات دھنیة غیر مشبعة ومنھا الكاما لینوالیك أو ما یسمى الكولیستیرول و

  )للمزید ( omegaباألومیكا 

   

أما باقي اللحوم فھي حمراء ألن الحیوانات تتحرك وتتنفس وبذلك تكون الخالیا الحمراء في عضالت الحیوانات 

للحوم الحمراء، وتشمل لحوم الحیوانات، وھي الغنم والبقر والمعز أكثر من الخالیا البیضاء وتسمى ھذه اللحوم با

. واإلبل، ولحم الطیور ومنھا الدجاج والحمام والحجل والدیك الرومي واإلوز والنعام والصید، ولحوم األرانب

حوم  التي كانت فیھا الل حدود ھذه الفترةوإلى. وھذه الحیوانات كانت كلھا تتحرك وتسرح وتعطي لحوما حمراء

 كانت األمراض قلیلة جدا ومعروفة، وجلھا جرثومي كالسل وحمى التایفوید والتسممات الغذائیة على ھذه الحال

الجرثومیة والربو وبعض أمراض األطفال كالسعال الدیكي والدیفتیرا، أما السكري والسرطان وارتفاع الضغط، 

  .وما إلى ذلك فكانت حاالت ناذرة جدا

   



لعضالت واشتدادھا وقوتھا وكذلك تعني نشاط الدورة الدمویة وعملیات التأكسد داخل الجسم والحركة تعني نمو ا

والھیموكلوبین یعمل مع الكریات الحمراء وینقل األوكسایجن للخالیا لتتم عملیة . یناونشاط مركب الھیموكلوب

موكلوبین وكلما تحرك الحیوان كلما االستقالب الھوائي ولذلك یأخذ اللحم لونا أحمر أو لون الحدید الموجود في الھی

 ولذلك فإن األطباء في أوروبا وأمریكا ینصحون بالماعز للمصابین بالسكري ألن الماعز ال .كان اللحم أحمرا

یزال یسرح واألغنام لم تعد تسرح وإنما تحبس في الحضائر، ولذلك فالماعز فیھ كولیستیرول أقل من الغنم في 

النصیحة كل األطباء الذین درسوا في ھذه البلدان لیحرموا المصابین بداء السكري من ھذه البلدان، وقد نقل ھذه 

أما . والنصیحة الصائبة ألصحاب السكري ھو تناول لحوم الدجاج البلدي والسمك والحلزون فقط. عید األضحى

  .باقي اللحوم فھي سواء بالنسبة لھؤالء

   

، والخالیا αلعضلیة الحمراء، ونسمیھا في علم اللحوم بالخالیا أما من جھة التشكل فاللحم یتكون من الخالیا ا

، وتوجد الخالیا األولى في العضالت الحمراء، بینما توجد الخالیا الثانیة في ßالعضلیة البیضاء ونسمیھا بالخالیا 

خالیا العضالت البیضاء، كاألمعاء وبعض األعضاء األخرى كالرئة والمعدة، والمعروف في علم اللحوم أن ال

الحمراء أقوى وأسرع من الخالیا البیضاء، وتزداد قوة ونموا كلما كان اإلستقالب ھوائیا، أي كلما تحرك الحیوان، 

ونشطت الدورة الدمویة، وھذا االستقالب یستھلك المواد الطاقیة التي یستھلكھا الحیوان، فال تزداد وتتكاثر 

من ھذا األساس عمد الباحثون إلى حبس الحیوان، لكي ال و. بسرعة، ألن جزءا من الطاقة یستعمل في للحركة

یضیع الطاقة، وطبعا فھذه الطاقة تذھب إلى تكون العضالت أو اللحم، فتكون المردودیة مرتفعة إذ یصبح الكیلو 

وحبس الحیوان في اإلصطبل . من العلف یعطي كیلو من اللحم عند الحیوان، وھو ما یرید الباحثون الوصول إلیھ

انعدام الحركة، وتباطؤ الدورة الدمویة وانخفاض األوكسایجن، فتتكون الخالیا البیضاء بدل الخالیا الحمراء، یعني 

وھو ما یالحظ عند الدجاج الذي یربى بالتقنیات الحدیثة، وكذلك عند الخنزیر، ولذلك أصبح لون اللحوم في الدول 

لخالیا الحمراء بنسبة مرتفعة، ألن طریقة التسمین ال تبدأ إال أما لحوم األبقار فال تزال ا. الغربیة یمیل إلى البیاض

وھناك . لما یكون الحیوان بالغا، ولذلك ال زالت نسبة الخالیا الحمراء مرتفعة ولو أن اللون أخذ یمیل إلى األبیض

لعجول في تقنیات جدیدة لتسمین العجول في الدول األوروبیة واألمریكیة على حد سواء، لتسریع التسمین بوضع ا

أقفاص لكي ال یتحرك ولكي یستعمل كل یأكل في إنتاج اللحوم، واعتماد األقفاص ألن العجول صعبة المراقبة وال 

یمكن حبسھا بالسھولة لكي ال تتحرك، والسبیل الوحید لحبسھا عن الحركة ھو القفص الذي ال یترك الحیوان حتى 

  . یدیر رأسھ

   

تأكسد، وھو مكون الكولیستیرول، والمعروف عن ھذا المكون أنھ على شكلین وھناك عامل آخر یتأثر بالحركة وال

ومركب الكولیستیرول یتحول نسبیا في الدم مع النشاط    LDL وHDLالثقیل والخفیف، أو ما یطلق علیھ 

جن، الفایزیولویجي الداخلي للجسم، فكلما تحرك الجسم كلما نشطت الدورة الدمویة، وكلما احتاج الجسم لألوكسای

وطبعا فالتأكسد یعني استقالب الكولیستیرول الثقیل لیصبح بنسبة منخفضة، ولذلك یكون اللحم األحمر أقل 



أما القول بأن لحم الماعز لیس فیھ كولیستیرول وأن لحم الغنم فیھ كولیستیرول، . كولیستیرول من اللحم األبیض

للدول األوروبیة، ألن الماعز ال زال یسرح في ربما یكون ھذا القول صحیحا بالنسبة . فھو قول خاطئ تماما

لكن بالنسبة للمغرب أو الدول العربیة أو اإلفریقیة فالغنم . الجبال والغنم أصبحت كالدجاج تربى في الحضائر

كالماعز ال زالت تسرح في المراعي، وربما تتحرك أكثر من الماعز، ولیس ھناك فرق بین لحم الماعز ولحم 

وجودة الغنم تفوق جودة الماعز من . ح بلحم الماعز ویحذر من لحم الغنم یكذب على الناسوكل من ینص. الغنم

وقد نستغرب لما نسمع ببعض اإلشاعات حول لحم الغنم . حیث التركیب ومن حیث الدھون والمكونات األخرى

 الغنم ال تذبح من حیث یبقى نعم لكن بالنسبة للذبائح األوروبیة، ألن. بأنھ حلو وفیھ نسبة من السكر أكثر من الماعز

الدم منحبسا في اللحم، وبم أن الدم فیھ نسبة من السكر، فلحم الغنم في البلدان اإلسالمیة لیس فیھ سكر، وألن 

األطباء درسوا في أوروبا، ولدیھم نصائح أوروبیة فال یالمون على ذلك، ولو أن ھذه النصیحة الخاطئة أدت إلى 

 ال یستھلك، بزعم أن فیھ كولیستیرول، ومن المصابین بالسكري من یذبح تیسا في كارثة، ألن لحم الغنم أصبح

        .العید، وھذه النصیحة الخاطئة، التي یتحمل أصحابھا المسؤولیة كاملة، أدت إلى تخریب اإلنتاج

   

خلص من ولھذه األسباب كان ھناك خلط وأخطاء في علم الحمیة، جعلت العالج یستعصي، ونالحظ حالیا أن الت

السمنة أصبح مستعصیا وشاقا، ونحن نستغرب من بعض الحمیات التي أعطیت ألصحاب السمنة، وكانت تشتمل 

لیس تحدید الحمیة باألمر السھل كما قد یظن بعض أصحاب . على مواد ھرمونیة، وعلى لحوم ومشتقات الحلیب

 كذلك، ألن الذي یجھل طبیعة األغذیة ال المیدان، ولیس تحدید الحمیة من اختصاص األطباء، وال یمكن أن یكون

  . یمكن أن یحدد حمیة

   

وقد بدأت ھذه التقنیات بالدجاج ) ال نقول تحسین اإلنتاج( وبعدما تدخلت بعض التقنیات الحدیثة لتسریع اإلنتاج 

حیث عزلت سالالت جدیدة قادرة على إنتاج اللحوم بسرعة خطیرة حیث أصبح الدجاج یعطي أكثر من 

وقد نھج اإلنتاج الجدید تركیز العالئق أو العلف المستعملة في تربیة الدجاج، . امین في أقل من أربعین یوماكیلوغر

من حیث تكون العالئق األولى تحتوي على أدویة ومكونات ھرمونیة وبروتینات وأمالح مع فایتمینات، ثم تستبدل 

ویكون . یث ال یتحرك فتتحول الطاقة إلى لحومویحبس الدجاج في الزارع من ح. بعد أسبوع وبعد خمسة أسابیع

لحم ھذا الدجاج أبیض ألن الدورة الدمویة تكون بطیئة والحركة منعدمة، فتكثر الخالیا العضلیة البیضاء، ألن 

االستقالب یكون تقریبا ال ھوائي، ومع انعدام الحركة ال یتطلب األمر أوكسایجین وبالتالي تتدنى مادة 

ویمتاز، وبما أن الحركة منعدمة والعلف مركز فإن مادة . یساعد على اللون األبیضالھیموكلوباین مما 

الكولیستیرول ترتفع نسبتھا بشكل في لحوم ھذا النوع من الدجاج، وتنخفض نسبة الھیموكلوباین وبالتالي نسبة 

  التغذیةوبذلك أصبح سائدا أن نتكلم عن لحوم الدجاج كلحوم بیضاء وھو خطأ شنیع في علم . الحدید

   



وتصنف اللحوم الحمراء كلحوم بجودة عالیة، وكلما كانت حمراء كلما انخفض الكولیستیرول والدھون، ولیس 

الخطر في نوع اللحم وإنما في كمیة اللحم التي یستھلكھا الشخص، ونشاط الجسم العضلي، وھناك ثالث حاالت 

فة إلى مواد أخرى كالسكریات وھي أخطر الحاالت، ممكنة، األولى استھالك اللحوم یومیا وعدم الحركة، باإلضا

وقد تفضي إلى السمنة أو ارتفاع الضغط، أو أمراض القلب والشرایین أو السرطان، باإلضافة إلى أمراض أخرى 

والحالة الثانیة ھي عدم تناول اللحوم كل یوم، أو مرة في . تترتب عن الدھون وتراكم المنتجات االستقالبیة

ع الحركة وھذه الحالة ھي التي توافق النظام الغذائي السلیم، من حیث ال تتراكم المنتجات األسبوع فقط، م

االستقالبیة، ویبقى الدم خفیفا من حیث نسبة الكولیستیرول أو الشحوم، وھناك حالة ثالثة تتوسط الحالتین، وھي 

  . ت لدیھا زوائدتناول اللحوم مع الحركة، وھي الحالة التي كلما قللت من الحركة كلما تكون

   

وھناك عوامل أخرى تضاف إلى استھالك اللحم، ومنھا التدخین والكحول، وتناول حبوب منع الحمل، والمواد 

الكیماویة المنحدرة من الطبخ أو التصنیع أو التخزین، أو اإلنتاج كالھرمونات والمبیدات، وتناول بعض األدویة 

 الحالة النفسیة كما بینا، وكذلك على المحیط، ویشمل الھواء  عتمد علىوالنظام الغذائي السلیم ی. كالكورتیكویدات

  . والماء واألغذیة

   

  عالقة اللحوم باألمراض المزمنة

مما ال شك فیھ أن األمراض المزمنة لم تظھر بالشكل الملحوظ إال مؤخرا، ولم تظھر إال لما تغیر نمط العیش 

ي من النباتي إلى الحیواني، جعل األمراض المزمنة تتفاقم حتى ذلك أن انتقال األسلوب الغذائ. عند اإلنسان

ونرى أن العلوم لم تقدر على احتواء األمر مثل الشریعة، ألن . عمت كافة شرائح المجتمع في البلدان الغنیة

  .العلوم من وحي البشر والشریعة من وحي اهللا وال تحتمل الخطأ

ستقر أخیرا على الرجوع إلى التغذیة الطبیعیة، للخروج من وقد مر علم التغذیة بعدة مراحل وأطوار، لی 

الویالت الصحیة التي یعجز الطب الحدیث عن احتوائھا، والطب الحدیث ال یعالج األمراض الناشئة عن 

التغذیة وقد ساد في زمن ما أن التغذیة ال عالقة لھا بالسرطان، لكن تبین أخیرا أن جل الحاالت السرطانیة ال 

وھناك حاالت أخرى ظھرت من جراء األسلحة الكیماویة في . من التغذیة واألدویة والتلوث البیئيتأتي إال 

ونالحظ أن .. بعض المناطق من العالم، التي تعرضت لحروب كیماویة مثل الیابان والعراق والفییتنام الخ

ي على الوجبات دة التغالتمدن ساعد كثیرا على تشجیع استھالك المنتوجات الصناعیة والمصنعة، ونھج طریق

ورغم ھذا االختالل في التغذیة، الذي أدى إلى كل . السریعة، وانتقال الناس من الطبخ إلى المعلب المصنع

الویالت الصحیة التي نواجھھا اآلن، فإن التغاضي عن الرجوع إلى التغذیة السلیمة، ال یزال یطبع الحیاة العامة 

روتینات سائدا في عصرنا الحاضر، بعدما انزلقت العلوم مع بعض وربما ال یزال التخوف من الب. للناس



االستنتاجات العلمیة، التي جعلت من تناول اللحوم قاعدة عامة، وأصبحت اللحوم ھي التغذیة الصحیحة 

  .الراقیة، وھو الخلل الذي جعل األمراض تتفاقم بشكل فضیع

  مرحلة البروتینات  

ي المرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، إلى انفالت وھلع في صفوف لقد أدى التسابق في البحث العلمي ف

وكان السبب الرئیسي ھو عقدة التفوق بالنسبة للعالم الغربي، والتسابق نحو التقدم واكتساب الخبرة . العلماء

لنایتروجن وقد تزامنت ھذه المرحلة مع التوصل إلى أن الجسم ال یخزن البروتینات أو ا. وامتالك التكنولوجیا

واستنتج العلماء أن الجسم إذا لم یزود بالروتینات فسوف یھلك، . وبإمكانھ أن یخزن السكریات والدھون

وبدأت الحمالت . ویصاب بمرض الكوارشیوركور الذي تتسبب فیھ المجاعة المفرطة، وعدم تناول البروتینات

وأصبح مؤشر . الحصول علیھا بأي ثمناإلعالمیة واالستراتیجیة واالقتصادیة إلنتاج البروتینات، أو 

البروتینات ھو الذي یحدد تقدم البلدان وضیعت الشعوب كثیر من المنتوجات الزراعیة، بغیة تعویضھا باللحوم 

ولجأ العلماء إلى إدخال سیاسة البروتینات إلى البرامج االقتصادیة، من حیث أشاروا . أو البروتینات الحیوانیة

وھذا الطرح ھو الذي أدى إلى الكارثة، . الذرة، بزعم إعطائھا للماشیة لتتحول إلى لحومبعدم استھالك الشعیر و

ألن االستغناء عن الحبوب، وعن كثیر من النشویات، جعل األمراض المزمنة المستعصیة تتكاثر وتتفاقم بشكل 

والسمنة والحساسیة وقد الحظ العلماء العالقة بین استھالك اللحوم وارتفاع الضغط والكولیستیرول . مخیف

. والسرطانات والقصور الكلوي وأمراض الجھاز الھضمي، مثل مرض كروھن وتمزقات المستقیم الدامیة

وبعض األمراض الجلدیة التي حیرت علماء المیدان الطبي مثل الصدفیات والبرص الذي أصبح یتزاید بشكل 

حصر ھذه األمراض، كما لن تفید الجراحة في غریب، وستزداد الالئحة طوال، ولن تفید المعدات المتقدمة في 

كثیر من الحاالت، التي ستظھر والتي لن یحد من ألمھا استعمال الكورتكویدات، التي یتغاضى األطباء عن 

   . خطرھا، والتي سیزداد استعمالھا حتى توشك أن توزع على الناس مع الماء والكھرباء

  مرحلة النخالة  

، بعدما الحظوا أن ھناك مصدرا لكل ھذه األمراض، فبدأ البحث العلمي یعود تنبھ العلماء إلى ھذا الوضع

باإلنسان إلى الصواب، لكن ربما یكون من المستحیل اآلن، فالتغییر الذي طرأ على كل المنتجات ال یمكن أن 

ر، یصحح، وكان أشھر النتائج التي نشرت، ھو الرجوع إلى األلیاف الخشبیة الموجودة في الحبوب والخض

وتقلیل المواد الحیوانیة والدسم مثل األجبان والزبدة، وقد أصبح األمر ملحا جدا، إلى أن صدرت توصیات 

  .بتناول النخالة أو الطحین دون غربلتھ، وترك الدقیق األبیض الذي كانت أوروبا تفتخر بھ

بلداننا یتخوفون من ورغم ھذا الوضع المزري، فقد بقي الناس على استھالك اللحوم، وبقي األطباء في  

البروتینات ویحتون الناس على استھالك اللحوم، وقد ترسخ لدیھم أن الجسم ال یمكن أن یستغني عن 



وبما أن علم التغذیة كان یتعذر على كلیة الطب، فإن الجھل أدى إلى ما ال تحمد . البروتینات، وإال فالھالك

 بعدم تناول الشاي بعد األكل، وعدم الطھي بزیت وأخذت تظھر بعض النصائح الخاطئة، مثل النصح. عقباه

الزیتون، وإرغام الصناع على إضافة زیت المائدة إلى زیت الزیتون، واستھالك اإلسبانخ ألنھ غني بالحدید، 

وتناول الیوغورت بعد تناول الدواء، والجزر ألصحاب اإلسھاالت، وتناول عصیر الطماطم، وعدم تناول 

بالماعز، وعدم تناول الدجاج البري ألنھ عفن، وكل ھذه النصائح كاذبة، وال أساس لھا لحوم الغنم واستبدالھا 

  . في علم التغذیة، وأكثر من ذلك فعكسھا ھو الصحیح

ومیة مثل التایفوید والسل ثوالعالج كان یقتصر على الوصف الطبي لألدویة، فاألمراض من ذي قبل كانت جر

فكل ھذه ...  والتقیحات والزھري والسیالن والدیسانتیریا وااللتھابات الخوالتھاب اللوزتین والتقرحات الجلدیة

لكن األمراض الحدیثة ھي أمراض غذائیة، ال ینفع معھا الدواء وال . األمراض ینفع معھا المضاد الحیوي

فارتفاع الضغط والسمنة والكولیستیرول والسرطان وأمراض القلب والشرایین ومرض . یزیدھا إلى تعقیدا

فھذه األمراض ال یفید فیھا الدواء الكیماوي، ألنھا لیست .. یلیاك والسكري وآالم المفاصل واألنیمیا الخس

وقد یكون العالج أبسط من مما یتصوره الطب الحدیث، إذا علمنا سبب أو مصدر الخلل، وما . أمراض تعفنیة

ضاء، مثل الكلیة والقلب والدماغ، یرتبط بھ من تدمرات داخلیة ألن ارتفاع الضغط قد یصیب بعضا من األع

واالعتقاد بأن ھذه األمراض یمكن عالجھا بالعقاقیر الكیماویة ھو أمر فیھ نظر، أما أن تعالج األمراض 

المزمنة الناتجة عن األغذیة، ومن ضمنھا كثرة استھالك اللحوم بدون حمیة دقیقة وبسیطة ومدققة فلیس من 

  .س اعتادوا تناول األدویة وھذه األمراض لیست لھا أدویةوالغرابة في األمر أن النا. الممكن

والرجوع إلى النظام الغذائي السلیم أصبح الحل الوحید لتفادي ھذه الویالت الصحیة، وھذا النظام یعتمد على  

األغذیة االعتیادیة التي یتناولھا الشخص یومیا بدون أي ضرر وھي الحبوب والفواكھ بالدرجة األولى وزیت 

ون مع الخضر بالدرجة الثانیة، ثم األلبان وتبقى اللحوم فقط للمناسبات والضیافة واالحتفاالت والوالئم، الزیت

وھناك نظام غذائي خاص باألطفال ویشمل األلبان والحبوب . وال بأس أن یتناولھا الشخص مرة في األسبوع

من ھذا النظام ألنھ أول نظام یعفي قد یستغرب بعض الباحثین . ثنى عشرافي األعمار األولى من سنتین إلى 

وربما ال یلقى القبول بزعم أن لیس فیھ بروتینات، وھو خطأ كذلك ألن البروتینات ال تقتصر على . اللحوم

  .اللحوم والحلیب بل ھناك بروتینات نباتیة تفوق البروتینات الحیوانیة وھي بروتینات الحبوب والفواكھ الجافة

الختصاص الدقیق الذي ال یقدر علیھ الذین لم یدرسوا علم التغذیة، فعلى األقل أن وبما أن األمور باتت من ا 

یعلم الناس ھذه األمور ألن ھناك تعنت وعدم االعتراف بأن كلیات الطب ال تدرس علم التغذیة وال تقدر على 

عد على ونؤكد على ضرورة تجنب النصائح الخاطئة ألنھا ال تسا.  سنوات6تدریسھ ألن دراستھ تتطلب 

ونؤكد على ضرورة مراجعة الوجبات التي تعطى للمرضى في المستشفیات والعیادات الحرة، التي . العالج

ونالحظ أن المرضى یائسین من طعام المستشفى، وقد بدأ الناس یسألون عن . تجني األموال وال تطعم المرضى



اختصاصھم، ولذلك نالحظ أن العالج بدون األكل بعد العملیات الجراحیة، لكنھم یسألون األطباء وھو لیس من 

  . حمیة مستحیل، وتحید الحمیة یجب أن یكون بدقة ولیكون العالج سھال وسریعا

 المتدني تصنیف اللحوم حسب جودتھا الغذائیة من األحسن إلى

  

  لحوم الجمال

  لحوم األسماك

  لحوم الدجاج البري وكل الطیور الداجنة التي ال تخضع لتسمین مكثف 

  وم األرانب الغیر معلوفة بعلف مركزلح

  لحم الغنم والماعز

  لحم البقر 

  دجاج المزارع ومعھ الدیك الرومي المربى بنفس التقنیة

  )الخنزیر(

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  لحم الفرس
 

     تحتوي على نسبة ضئیلة من الكولیستیروللحوم الخیل 

  ھا غنیة بالجراثیملكن

 

 خصوصا في أوروبا ،تاریخیا كان لحم الفرس یستھلك بشكل عادي في أوروبا في الفترة ما قبل المسیحیة

 وخصوصا في االحتفاالت ،بل كان یستھلك أكثر من اللحوم األخرى... الجنوبیة أي أسبانیا والبرتغال والنمسا

" غرغوري"یم أكل لحم الفرس في أوروبا ھو البابا وأول من حاول تحر. الدینیة حیث كان یؤكل بامتیاز

  . قبل میالد المسیح732الثالث وذلك سنة 

 فبالنسبة للتركیب .یستحسن أن تكون أصغر من ثالث سنواتولحوم الخیل یفضل أن تكون بأعمار صغیرة و 

یل ال تحتوي على الكیماوي تعتبر لحوم الخیل أحسن من لحم الماعز، بالنظر إلى الكولیستیرول، فلحوم الخ

وربما یثیر ھذا الخبر دھشة الكثیر من الناس . كولیستیرول إال بكمیة ضئیلة بالمقارنة مع اللحوم األخرى

. خصوصا الذین یدعون المعرفة في علوم التغذیة وربما نأتي بأكثر من ھذه المعلومات لنجعل ھؤالء في حرج

إذا توفرت اللحوم األخرى یكون استھالكھا أفضل من لكن مع ذلك ، صنف أحسن من لحم الماعزیلحم الخیل و

قطع مطحونة وال یقدم للضیوف وھو األمر والمثیر أیضا في لحم الحصان أنھ یستھلك على شكل . لحم الفرس

وال نرید أن تخرب ھذه العادات الغذائیة . المھم ألن علم التغذیة یرتبط بالسلوك لالجتماعي قبل السلوك الغذائي

  . كنزا ثمینا في علم التغذیةالتي تعتبر 

بالنسبة لمن لم یسبق لھ أن رأى لحم الخیل فھو لحم أحمر قاتم بدون شحوم مختلطة بھ، ویأخذ منظرا مثیرا  

ربما تشمئز منھ النفس، وقد ال یكون شھیا بالنسبة للبعض ألن لونھ األحمر ربما یسبب الرفض من قبل 

. ئا ما، ألنھا ال تعطي لحما جذابا ال في لونھ أو شكلھ أو رائحتھمقزز شی منظر جثة الفرس لھا و. المستھلك

 ولیس ھناك شيء فس علم التغذیة .ولإلشارة فالیابانیین یأكلون لحم الفرس طازجا وھذا من أخطر ما یكون

أسوأ من یستھلك اللحم طازجا، ولیس ھناك أخطر من أن یستھلك اللحم طازجا أو غیر منضوج بالنار وكذلك  

  .ض، وھذه عادة بعض الناس وھي عادة خطیرة ومتخلفةالبی

 ولحم الفرس . وھي نسبة تقارن تقریبا مع لحم البقر، في المائة13نسبة البروتینات في لحم الفرس إلى تصل  

 وھو حمض مھم جدا یوجد بنسبة مرتفعة تقدر ب ،یحتوي أیضا على حامض أمیني یدعى الھیدروكسیبرولین 

مع اللحوم األخرى حیث نجد  وترتفع كذلك نسبة الحدید في لحم الفرس بالمقارنة غرام، مكرومول في ال35.85



تكون بالنسبة للكولیستیرول فنسبتھ .  ملغرامات، وھو التركیز نفسھ الذي نجده في العدس وھو أكثر من البقر5

 75الذي یصل إلى  في المائة مقارنة مع لحم الماعز 68نسبتھ ال تتعدى ھي و، في لحم الفرسجدا منخفضة 

  .في المائة

 التي تحتوي على بعض األمالح الخطیرة ،ھناك مكونات أخرى سلبیة في لحم الفرس وھي أعضائھ الداخلیة 

 وھناك أیضا بعض الھرمونات التي تستعمل في ، ویؤكل اللحم بالدرجة األولى،ولحسن الحظ أنھا ال تستھلك

 ألن ھذه الھرمونات ممنوعة في تربیة ،دال اآلن في أوروباتسمین الجیاد المخصصة للذبح، وھو ما یثیر ج

   ولیس فقط الجیاد،المواشي بصفة عامة

الصحیة أو الجرثومیة للحم الفرس جد متدنیة الجودة وال یمكن أن نتكلم عن اللحوم دون ذكر الجراثیم، و 

وتحتوي على  ، لحوم األخرى مقارنة مع الجدالتھ الجرثومیة مرتفعة ثن كأل. بالمقارنة مع اللحوم األخرى

یفوید التي یعتبر لحم الفرس خزانا لھا بامتیاز، وھذا راجع لعوامل اأنواع ممرضة مثل عائلة جرثومة حمى الت 

 فھو حیوان غیر مجتر والحیوانات الغیر مجترة تكون لحومھا غالبا ،كثیرة مثل تغذیة الحصان وخصوصیتھ

یضم لحم الخیل جرثومة اللیستیریا كذلك، إضافة إلى الدودة . ملوثة جدا مثل لحم الخنزیر ولحم الطیور

 وطبعا ال یخلو لحم الفرس من أبواغ نوع كلوستریدیم وھي أنواع تجعل مصبرات لحوم الفرس .الحلزونیة

   . خطیرة ألنھا تقاوم حرارة التعقیم وتنمو في المعلبات

نسبة حوم الجیاد تطھى أو تشوى غالبا فإن ، وألن ل أن لحوم الخیل ال تصنع منھا منتوجاتلحسن الحضو 

 إذ أن مجرد طھي غیر كامل للحم الفرس ،، وھذا ما یمكن أن یطمئننا قلیال بشأنھاتتلفمن جراثیمھا كبیرة 

التي ال تظھر لحوم الفرس یمكن أن یكون ذا عواقب وخیمة، وفي حاالت كثیرة تقع تسممات وإسھاالت ب

  . مینأعراضھا إال بعد مرور یوم أو یو

فھو فعال غني بالحدید ولكن العدس أرخص منھ وأغنى منھ في الحدید، فإذا كان الناس سیأكلون لحم الفرس  

وأنا ال أظن أن عامة . من أجل الحدید فلیأكلوا العدس أو الشعیر الذي یحتوي على حدید أكثر من لحم الفرس

  .  أرخص ثمناالناس یأكلون لحم الفرس من أجل الحدید بل یأكلونھ ألن لحمھ

    

  أكل لحوم الخیل حالل عند الضرورة والسنة النبویة رخصت بھ في حالتي الحرب والجوع 

 ھو أن سائد حرام؟ إال أن االتفاق المربما یكون التساؤل األول والملح بخصوص لحم الحصان ھل ھو حالل أ 

ا لم یكن اإلنسان مكرھا على ذلك  یؤكل اضطرارا، أي أن من األفضل عدم استھالكھ إذ حالل لكنھلحم الفرس

نحرنا على عھد : والنصوص الدینیة في ھذا الصدد عبارة عن أحادیث نذكر منھا حدیث البخاري الذي یقول



، وفي حدیث آخر نھى النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم خیبر عن لحوم " النبي صلى اهللا علیھ وسلم فرسا فأكلناه

أطعمنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم خیبر لحوم : النسائي وروى " الحمیر ورخص في لحوم الخیل

ویروي مسلم نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمیر األھلیة وأذن في لحوم ". الخیل

  ".الخیل

ھالكا وما یستنتج من ھذه األحادیث أنھ ال یجب أن یكون استھالك لحم الخیل كاللحوم األخرى بل یكون است 

طارئا وما تحلیل السنة ألكل الخیل إال لكون الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لم یكن یشدد مع األمة والحالة حرب 

. وكان یفضل أن تؤكل الخیل على أن یأكل الناس بعضھم البعض أو یأكلوا حیوانات أخرى كالكالب. وجوع

عا، وھذا لیس فقط على مستوى األبحاث ضار وال یمنع نافبوھذا ما تبت علمیا، كما أن الشرع ال یرخص 

وبھذا یكون لحم . العربیة أو اإلسالمیة بل تم التوصل إلى ھذه النتیجة حتى عبر األبحاث الكندیة واألمریكیة

  . رسمیا في المجازر الخیل حالال للضرورة ومرخصا بیعھ

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 التجاري، لة األھمیة بالنسبة للطبتبقى مجھو) البلدي(لحوم الدجاج البري 

 والشرایین وبھذا الجھل یحرم منھا المصابون بالسكري واألنیمیا وأمراض القلب 

  الدجاج الحقیقي  نتكلم عن لحوم الدجاج البري   :للتذكیر

  

ي أو لو سألونا عن حمیة ألصحاب العملیات الجراحیة لنصحناھم بلحوم الدجاج البر :یقول الدكتور محمد فائد

 .ولیس ھناك وجبة تعوض الجسم ما ضاع من الحدید واألمالح المعدنیة والبروتینات إال الدجاج البري. البلدي

تعتبر لحوم الطیور نوعا من المواد الغذائیة الحیوانیة، وتتنوع كذلك ھذه اللحوم لتشمل العدید من الطیور الداجنة 

وتعتبر .  والطیور الوحشیة التي یصیدھا اإلنسان بشتى الوسائلوھي الدجاج والبط والحجل والدیك الرومي والحمام

وال تكاد توجد  مناطق العالم الطیور من أجمل مخلوقات اهللا الحیة على سطح األرض، وأكثرھا انتشارًا في معظم

ھا االنتشار فال یعوقھا جبل وال بحر، حتى أصغر منطقة إال وفیھا طیور؛ وقد ساعدتھا قدرتھا على الطیران في

وعالم الطیور فیھ كذلك مجال واسع للدراسات والعبرة، وما أكثر ما . حجمًا یمكنھ أن یقطع المحیط بدون توقف

وقد یتیھ المرء وھو یصف العدد الشاسع للطیور . یمكن أن ینتفع بھ اإلنسان في األكل والتداوي والتزیین كالریش

. الطیور الصحراویة كالنعامة والطیور المھاجرة وما إلى ذلكوالتنوع الھائل من الطیور، فمنھا المائیة والجبلیة و

 فخص ھذا النوع من اللحوم بالشھیة، "ولحم طیر مما یشتھون"ویقول تعالى في شأن ھذه اللحوم في سورة الواقعة 

وھو ما یبین جودة عالیة خصوصا بعض الطیور المعروفة بذلك كطیور الصید والحمام والنعام وھو ما أثبتتھ 

  .راسات الحدیثة في علم التغذیةالد

ونظرا لكثرة الحركة عند الدجاج وطبعا نتكلم عن الدجاج البري الطبیعي، فإن لحومھ ال تحتوي على كولیستیرول 

وشحوم بكثرة، كما یصنف لحم الدجاج مع اللحوم الحمراء، ونعلم في علم اللحوم أن العضالت الحمراء تتكون من 

واستقالب ھوائي نظر وتمتاز الخالیا الحمراء بھذا النوع من االستقالب لتحرق كل خالیا حمراء ذات نشاط قوي 

الطاقة التي تصلھا بدل أن تخزنھا على شكل شحوم، ویستدعي االتقالب التأكسدي أو الھوائي عند العضالت 

 الھیموكلوباین، وھو الحمراء كمیة ھائلة من األوكسایجین لتتم عملیة الحرق، ویقوم الدم بنقل ھذا األوكسایجن عبر

ما یعطي للحوم الدجاج البري لونا أحمر، ونعلم كذلك في علم التغذیة أن ارتفاع نسبة الھیموكلوباین یعني ارتفاع 

نسبة الحدید باللحوم وھو ما یطبع لحوم الدجاج البري، فھو أول مصدر للحدید الغذائي السھل االمتصاص، والذي 

  .ند اإلنسان وكذلك یعوض النقص الحاصل فیا الھیموكلوباینیعوض مباشرة أي نقص في الحدید ع



أما عن بروتینات الدجاج البري فھي من النوع الممتاز، من حیث یكون أغلبھا من الوزن المتوسط السھل 

االمتصاص لیغذي الجسم بسرعة، وتقل الشحوم في لحم الدجاج البري بینما یكون على أقل مستوى من السكریات 

ویمتاز لحم الدجاج البري باألمالح المعدنیة، ومنھا الحدید والكالسیوم . م األخرى كالخرفان والبقربالنسبة للحو

  .والفوسفور والمانغانیز

ویوصف لحم الدجاج البري بعد العملیات الجراحیة التي یضیع فیھا الدم بكثرة، وكذلك للنساء البالغات مرة في 

ي قد ینتج عن الدورة الشھریة، وھو اللحم الوحید الذي یصلح للمرأة األسبوع ألنھ یقي من العوز في الحدید الذ

الواضع والطفل بعد الخثان، ویعوض الحدید والبروتینات بالنسبة ألصحاب النزیف الدموي، ویقي من 

الكولیستیرول وبذلك یكون اللحم الوحید إلى جانب لحم اإلبل والنعام الصالح ألصحاب السكري، وارتفاع الضغط، 

تفاع الكولیستیرول والشحوم بالدم، ویوصف كذلك ألصحاب الشلل النصفي والمصابین بالصرع ویحد من وار

ھشاشة العظام، وینشط الدورة الدمویة ویسھل العادة الشھریة عند النساء، كما یضبط جل الھرمونات بما في ذلك 

باللغة المحلیة الدجاج البلدي، مرة في الھرمونات التناسلیة عند النساء، ولذلك ینصح بتناول الدجاج البري أو 

  . األسبوع بالنسبة للنساء

ویساعد الدجاج البلدي على النمو بالنسبة لألطفال ألن الحدید واألمالح األخرى إلى جانب الفایتمینات یساعد 

سن أن األطفال على النمو ویزید في الطول، وننصح بالدجاج البلدي لألطفال مرة في األسبوع على األقل ویستح

یكون أكثر بالنسبة لألعمار بین الرابع والثاني عشر وھي الفترة التي یتم فیھا تكامل األعضاء وظھور الصفات 

الثانویة عند الذكور من حیث تنشط الھرمونات الجنسیة عند الطفل، فیكون البلوغ الجنسي كامال ونشیطا، وتضبط 

 ھناك اضطراب في العادة الشھریة من حیث ال تتعطل الھرمونات الجنسیة عند اإلناث كذلك من حیث ال یكون

  .كثیرا وال تنقطع بعد الظھور

ونالحظ ظھور اضطرابات في العادة الشھریة عند البنات، وربما یلجأن إلى استعمال ھرمونات منشطة 

كالبروجیستیرون أو ھرمون منع الحمل وھي كارثة العصر ألن ھذه الھرمونات تنعكس على وظائف أخرى في 

وتعتبر الطیور البریة أو الوحشیة من أسمى اللحوم . الجسم وقد تنعكس على فایزیولوجیة الجسم كارتفاع الضغط

بالنسبة للھرمونات التناسلیة، ولحوم الطیور الوحشیة تساعد على ضبط ھذه الھرمونات وعلى تنشیطھا وبذلك 

  .یكون نمو األعضاء متكامال ومتجانسا بدون أي خلل

 
 
 
 
 
 

 



  البحر لحوم
یومیا وھو لحم أصحاب السكري  السمك ال یشكل أي خطر على صحة اإلنسان ولو یستھلك

  والشرایین وارتفاع الضغط والكولیستیرول وأمراض القلب

 

ُلوْا ِمْنُھ َلْحًما َطِریا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُھ ِحْلَیًة َتْلَبُسوَنَھا َوُھَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر ِلَتْأُك (:یقول عز وجل في سورة النحل

 14: اآلیة) َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفیِھ َوِلَتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِھ َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

انات لھا عضالت بما في ذلك أما التعبیر عن المنتجات البحریة باللحم، فھو كذلك لھ معناه الدقیق ألن كل الحیو

ولو اقتصر . لكن التعبیر ھنا یأتي موصوفا والصفة ھي طریا. األسماك، وھو ما یصنفھا ضمن المواد الحیوانیة

دون ذكر حالتھ لكان لحم السمك یبقى بجودتھ كجمیع اللحوم، لكن مجيء التعبیر مبینا " لحما"التعبیر على كلمة 

وقد تبین علمیا أن لحوم األسماك .  إلى ما ھو أبعد وھو جودة ھذه اللحومیجعل العلوم تذھب" طریا"بكلمة 

والمنتوجات البحریة تكون جودتھا عالیة لما تكون طریة، وكلما مضى علیھا وقت كلما نقصت وبخست جودتھا، 

ت، ویرجع ھذا لعدة أسباب منھا طبیعة التركیب الكیماوي للحوم األسماك، وھو تركیب غني من حیث المركبا

یبدأ لحم السمك في التحلل حال خروجھ من . وغني كذلك بالمیكروبات واألنزیمات التي تجعل التحلل سھال وسریعا

الماء ألن الوسط غني بالمواد اإلقتیاتیة ووجود األمالح وعوامل النمو للجراثیم التي تنمو بسرعة فائقة وھناك كذلك 

یات لتعطي األولى غاز األمونیاك واألمینات الطیارة ولتعطي عدة أنزیمات تتخصص في حلمأة البروتینات والذھن

  .الثانیة الحمضیات الذھنیة التي تتأكسد وتعطي رائحة الزنخ

أما من الناحیة الغذائیة فیمثل السمك مقامًا عالیًا بین أنواع الغذاء السمك، فھو مصدر ممتاز من مصادر البروتین، 

 ویمتلك السمك مقدارًا جیدًا من المواد الدھنیة، وھذا المقدار یختلف بحیث یتفوق على اللحم من ھذه الناحیة،

 ملغ 240 – 230یحتوي على مقادیر عالیة من الفوسفور فمائة غرام منھ تحتوي على  باختالف نوع السمك، كما 

اة األنسجة  ملغ في سمك الطون، وال یخفى ما للفوسفور من أھمیة بالغة في حی750فوسفور وترتفع ھذه الكمیة إلى 

إذ یساعد العمود الفقري واألسنان على النمو كما یحقق التوازن الحامضي األساسي في الدم واللمف والبول، أما 

الكالسیوم فإن خمسمائة غرام من لحم العجل أو العجائن الغذائیة ال تزید في محتواھا منھ عما یوجد في مائة غرام 

 كثیرة، فالبحوث الطبیة الحدیثة بشأن زیت السمك وفوائده الكثیرة تؤكد كما للسمك فوائد طبیة. فقط من لحم السمك

أنھ ذو مفعول قوي على خفض نسبة الكولیسترول الذي یتسبب في تصلب الشرایین، وھو یعمل على تقلیل نسبة 

الجھا، مراض القلب، ویعمل على خفض ضغط الدم ویساعد على منع االلتھابات الجلدیة وعأل ةالدھون بالدم المسبب

  .ومنع التھاب المفاصل



ولحم السمك ال یصاحبھ دسم مشبع أو شحوم كشحوم الحیوانات، وإنما یحتوي على نسبة عالیة من الزیوت الغنیة 

بالمواد الضروریة لحفظ الجسم من بعض األعراض الخطیرة كارتفاع الضغط والدھون بالدم وتصلب الشرایین أو 

وتینات ثمینة جدا من حیث القیمة الغذائیة ألن نسبة الحمضیات الضروریة انسدادھا، ویحتوي لم السمك على بر

مثل الالیزین والتریونین والحمضیات المكبرتة، ویسھل ھضم وامتصاص برویتنات السمك لعدم احتوائھا على 

 ویحتوي لحم السمك وزیتھ على. الكوالجین وھو ما یعطي للحوم األخرى صالبة كبیرة یصعب معھا مضغ اللحم

وھو الحمض الذي یقي من كل  omega فایتمینات كذلك عالیة القیمة الغذائیة وعلى حمض الكاما لینوالیك أو

ولعل أھمیة زیت السمك ال . األعراض المرتبطة بالقلب والشرایین، والكولیستیرول والدھون بالدم وارتفاع الضغط

. باألعراض المزمنة ھو أمر منصوح بھ طبیاتخفى على أصحاب المیدان فتناول زیت السمك بالنسبة للمصابین 

وكذلك األشخاص الذین یتلقون عالجا كیماویا ضد السرطان، فالحمضیات الدھنیة الموجودة في زیت السمك تقي 

  .الجسم من التسمم بالعالج الكیماوي

ض ألن السمك ال یوجد أي ضرر في استھالك لحم السمك بجمیع أنواعھ، ولحم السمك كان یطلق علیھ اللحم األبی

من الحیوانات التي ال تتنفس بالطریقة الھوائیة المعروفة، وبالتالي لیس لدیھا دم أو ھیموكلوباین وتتكون خالیا 

العضالت عند السمك من الخالیا البیضاء دون الحمراء إال قلیال من األنواع التي تحتوي على نسبة ضئیلة من 

تغذیة كلحم أبیض ھو لحم السمك ولیس لحم الدجاج األبیض الذي أصبح الخالیا الحمراء، وما نتفق علیھ في علم ال

یربى بطریقة سریعة من حیث تحبس الطیور على الحركة لكي ال تضیع الطاقة ولكي تتحول الطاقة إلى لحم بدل 

أن تحرق في الحركة، ووصف لحوم الدجاج الرومي باللغة المحلیة كلحوم بیضاء یعتبر تجاوزا خطیرا وتضلیال 

  .یتحمل أصحابھ المسؤولیة كاملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  واألبان الحلیب
  األلبان
  
 

، وھي )البادئات(ھناك عدة ألبان مخمرة طریة تستخرج من اللبن الخام الطازج عن طریق التخمر اللبني بواسطة 

إلى مجموعة البكتیریا اللبنیة، والتي تشمل كل من اللبن الحامض والقشدة وعدة أنواع لكائنات حیة دقیقة تنتمي 

 .ألبان أخرى

   

ولقد سبق أن تكلمنا عن اللبن وما یمثلھ بالنسبة للكائنات الحیة الدقیقة، كما تكلمنا كذلك عن األنواع التي بإمكانھا أن 

وسنرى فیما بعد أن . مضر كاألنواع المؤذیة بحیاة اإلنسانتوجد بیئیا في اللبن، ومنھا النافع كاألنواع اللبنیة، وال

ضرورة التخلص من األنواع المؤذیة أصبحت من القواعد اإلجباریة في صناعة المواد اللبنیة، ولكي نعطي 

  .توضیحات وبیانات حول ھذه الضرورة نتكلم عن بعض األسباب التي أدت إلى تصنیع العدید من األلبان

   

ر، ویرجع ھذا التخثر إلى نشاط ثللبن الخام الطازج كلما بقي لوقت طویل تحت حرارة عادیة یتخمن المعروف أن ا

وحیث تنمو ھذه البكتیریا اللبنیة في اللبن الذي یمثل الوسط الغذائي لھا، تستعمل سكر . البكتیریا اللبنیة الموجودة فیھ

ص ھذه البكتیریات، وبإفراز الحمض اللبني الحلیب لتحولھ إلى الحمض اللبني ویعتبر ھذا التحویل من خصائ

 وھو المستوى الذي یخل بتوازن الوسط 4,6 إلى 6,8تتحمض البیئة إذ أن تركیز أیون الھایدروجین ینخفض من 

  .ویسمى ھذا التخثر بالذاتي لكون اللبن یتخثر دونما تدخل. حیث تترسب البروتیدات على شكل خثارة متماسكة

   

وي أو الذاتي كان سائدا في البدایة، وقبل أن تصنع أغلب األلبان المخمرة، فإن فاعلیة ونشاط وبما أن التخمیر العف

  .المیكروبات عرف قبل اكتشافھا

   

 أمد بعید، والسائد في االعتقادات أن اإلنسان تغدى على لبن الحیوانات مند أن عرفھا ذظھرت المنتوجات اللبنیة من

الخزن والحفظ لم تكن معروفة كان البد للبن الخام أن یتخثر ذاتیا، كلما بقي لوقت وأخذ یستفید منھا، وبما أن وسائل 



یسمح بذلك وتحت حرارة عادیة، ومما ال شك فیھ أن األلبان األولى التي ظھرت إلى الوجود كانت نتیجة للتخثر 

  . كل نوع منھاالذاتي بسبب میكروبات اللبن المتنوعة، والتي تعطي تخمرات مختلفة حسب خصائص وممیزات

   

وتنتشر أنواع عدیدة من األلبان المخمرة في جمیع أنحاء العالم، إذ قد تختلف باختالف العادات والتقالید الغذائیة، 

وتتنوع بتنوع العوامل البیئیة والتقنیات الصناعیة لكل بلد كما أن األنواع الكائنات الحیة الدقیقة تلعب الدور 

 المنتوجات اللبنیة، وقد سبق أن تكلمنا عن نوع التخمر الذي یحدث في اللبن وھو إما الطالئعي في تمییز العدید من

  .تخمیر لبني محض، ویكون المنتوج حامضا وكحولیا ولم تعرف ھذه األنواع في البلدان العربیة كما سنرى فیما بعد

   

   اللبن الرائب-أ

على الخصوص، ویتم الحصول علیھ بالطریقة ینتشر ھذا الصنف من اللبن المتخمر في شتى البلدان العربیة 

  :التقلیدیة العتیدة التالیة

   

یفرغ الحلیب الخام بعد الحلب في آنیة من خزف أو معدن، ثم تسد ھذه بقماش أو بأي شيء یمكن أن یغطیھا وتترك 

 إلى ثالثة حسب ھذه اآلنیة في ركن من األفضل أن یكون دافئا حتى یتجبن تلقائیا، وقد تستغرق العملیة من یومین

فیتم تناولھ بكلھ دون إزالة . الحرارة العادیة التي یتم تحتھا التخمر، بعد التجبن یصبح اللبن الرائب جاھزا لالستھالك

 ذو خثارة عدیمة القوام، وحموضة عالیة أو متوسطة، إذ یصل  ویظھر اللبن على شكل متماسك ولزج. القشدة

  .4.5ه تركیز أیون الھایدروجین إلى حد أدنا

   

بینت األبحاث التي أجریت على ھذا المنتوج، أن أنواع الجراثیم المسببة للخثارة أو التخمر ھذا اللبن ال تختلف 

وذلك حسب المعلومات التي تتوفر لدینا، إذ أن اللبن الرائب المصري یحتوي على األنواع . كثیرا باختالف البلدان

   ,Leuconostoc dextranicum, Leuconostoc cremorisHLeuconostoc citrovorumالتالیة 

Lactococcus lactis بینما یقل أو تنعدم أنواع   .Lactobacillus فیحتوي على األنواع  أما اللبن الرائب 

  .Lactobacillus  وقلیال ما یوجد Lactococcus lactis : التالیة

   



   لبن الخض- ب

لو أن الطریقة المتبعة في الحصول علیھ تختلف بعض الشيء من ینتشر ھذا اللبن في كثیر من الدول العربیة، و

وتتم صناعة ھذا اللبن بإفراغ اللبن الرائب السالف الذكر في قربة من جلد العنز أو الغنم ثم . المشرق إلى المغرب

یبا  د تقر70 إلى 30ینفخ فیھا كي یسھل الخض، ویربط فمھا بخیط كي ال یخرج الھواء ویخض لمدة تتراوح بین 

وتستمر عملیة الخض إلى أن تظھر حبات الزبد عائمة على سطح اللبن، حیث . بعدما تعلق القربة على ثالثة أعمدة

یضاف قلیل من الماء البارد لتسھل عملیة جمع الزبد بالید، أو كما یعمد بعض الناس إلى ترشیح محتوى القربة على 

  .قماش الستخراج جمیع الزبدة الموجودة فیھ

   

 على حالھ ثم یخض  ونشیر إلى أن اللبن الرائب یستھلك جزء مباشرة.  لبن الخض غالبا شدید الحموضیةیكون 

ونجد كذلك وصفا دقیقا من طرف الباحثین المصرین حول لبن . الباقي الستخراج الزبد ولتحضیر لبن الخض

لصیف ویفصل الشرش الخض في مصر، والذي یختلف باختالف الفصول، إذ أنھ یصبح لبن الزیر في فصل ا

  Lactococcus  تم العثور علیھا في اللبن التقلیدي المغربي فھي  أما األنواع التي. لیستھلك كجبن

diacetylactis, Leuconostoc lactis  وكذلك أنواعLeu. lactis  وLeuconostoc cremoris   ینما تقل

شأنھا وتنقسم األنواع اللبنیة التي وجدت في لبن والتي ال تزال األبحاث قائمة في  Lactobacillusأنواع الجنس 

أخرى وصیفیة و    .L. lactis Leu. citovorum dextranicum   Leuالخض المصري إلى مجموعة شتائیة 

  .L. casei, L. brevis L. plantarum    وتضم كل من

   

   الكلیلة- ث

ش ویكتمل ترسب البروتیدات، ثم یرشح یسخن اللبن الرائب أو لبن الخض القدیم على النار، لیسھل فصل الشر

بواسطة قماش، فیرمى بالشرش ویحتفظ بالخثارة التي تكون منتوجا على شكل متماسك صلب بعض الشيء، إذ أنھ 

یشبھ الجبن الطري، بینما تكون حموضیتھ ضعیفة جدا ألن الحمض اللبني یذھب مع الشرش، وتسمى ھذه الخثارة 

  .ستھالك في المغرب والجزائر وقد توجد في بلدان عربیة أخرىالصلبة بالكلیلة وھي سائدة اال

   

   لبن الزبادي المصري-ج



یعتبر الباحثون المصریون أن لبن الزبادي من أقدم ما صنعھ اإلنسان من األلبان المتخمرة في منطقة الشرق 

تحویل اللبن الخام الطازج إلى األوسط، وقد بینت األبحاث التي أجریت على ھذا المنتوج أن األنواع التي تقوم بدور 

إلى جانب بعض األنواع األخرى من الجراثیم  S. thermophilus, L. bulgaricus    :لبن الزبادي المتخمر ھي

  .الغیر المرغوبة والتي تساھم ھي األخرى بدورھا في إكساب المنتوج بعض الخصائص االستكمالیة

   

اح أن نتطرق إلى تطور صناعات ھذه األلبان ذلك أن اللبن المخمر وقبل الحدیث عن بعض األلبان األجنبیة، ال جن

، ذلك أن الصناعة انتقلت من القربة إلى "الیوغورت"أصبح یباع في علب كما یباع الحلیب المعقم أو المبستر أو 

مع اآللة الضوئیة ومن جرة الطین إلى خزانات من المعدن المجھزة آالت التبرید أو التسخین حسب المبتغى، 

مراقبة التھویة والحموضة وما إلى ذلك من العوامل البیئیة التي أصبحت مضبوطة، ومسخرة وانتقال التخمر الذاتي 

أو العفوي للبن الخام الذي ربما یحتوي على بعض الجراثیم المؤدیة إلى معالجتھ بالحرارة للقضاء على ھذه ثم 

  .خمرة النقیةتلقیحھا بأنواع من الجراثیم النافعة أو المزارع الم

   

وحسب األبحاث التي أجریناھا في المیدان، فإن األنواع التي تسبب التخمر في اللبن العربي تختلف حسب المناطق، 

ورغم اختالف األنواع التي تطرق إلیھا البحث فإن لیس ھناك اختالف في المنتوج، ألن الخصائص العامة ال یمكن 

فلبن الخض المصري من حیث األنواع المخمرة یشبھ لبن الخض . زلھاأن تحددھا األنواع الجرثومیة التي تم ع

اللبناني والتونسي والمغربي، نظرا لكون التحضین یكون تحت حرارة بیئیة عادیة وھي الحرارة التي تلعب لصالح 

 فیھا درجة األنواع المحبة للحرارة المتوسطة أما اللبن العراقي والسوداني وكذلك بعض البلدان األخرى التي ترتفع

الحرارة كأرمینیا وإدربجان فإن الجراثیم التي تسبب التخمر تكون من األنواع المحبة للحرارة نضرا للطقس الذي 

  .یخمر فیھ اللبن

   

وعلى الحرارة المرتفعة  ) 30 -24(وفي ھذا الصدد قمنا بأبحاث حول التخمر الذاتي للبن على الحرارة المتوسطة 

صائص األحیائیة والكیماویة، وتبین أن لبن الخض یكون بنفس المذاق والنكھة، وأن الخض وتتبعنا الخ). 45 -  40(

وتم وضع أسلوب صناعي بخمائر منقحة، ویستعمل األسلوب . یكون سریعا بالنسبة للتخمر تحت الحرارة المرتفعة

 من البكتیریا اللبنیة التي والجدید في ھذا األسلوب ھو كون الخمیرة تضم سالالت. الحرارتین المتوسطة والمرتفعة

وإنما تم التنقیح على الحلیب كي ال تتغیر . لم تستنبت على األوساط الغذائیة الصناعیة كما یفعل جل الباحثین

  .الخصائص األحیائیة والغذائیة والتقنیة لسالالت البكتیریا اللبنیة المكونة للخمیرة



   

   المواد الدھنیة- 3

   

  القشدة

مواد الغنیة بالدھنیات، ذلك أن عزل القشدة عن الحلیب بطریقة الطرد المحوري، یجعل الدھنیات تعتبر القشدة من ال

وتعقم ھذه القشدة ثم تزرع فیھا أنواع من الجراثیم تنتمي إلى . % 50 أو 45تفرز في القشدة إذ یصل تركیزھا إلى 

واع تماما كما ھو الشأن بالنسبة  حتى تحمض تحت تأثیر ھذه األن  Leuconostoc و  Lactococcus      صنفي

وتستھلك القشدة على شكل خثارة لزجة ذات طعم حامض ونكھة لبنیة، وقد تحلى بالسكر كما قد . لأللبان المتخمرة

  . تستھلك بدون إضافة سكر

   

  لزبدةا 

 الحلیب نوع تقلیدي ینتج من. توجد الزبدة على نوعین في المغرب وكذلك في بعض الدول العربیة أو األسیویة

ولم تكن تعرف ھذه الدول الزبدة . الطازج دون أي تدخل علمي، ونوع صناعي یتم بواسطة عملیات میكانیكیة

الصناعیة المبسترة المستوردة، وإنما كانت تعرف منتوجا واحدا ھو الزبدة المستخرجة من لبن الخض، وھذا النوع 

 لتقنیات التسویق خصوصا االستیراد والتصدیر، أصبحت اظرون. ةكما سنبین یفوق جودة الزبدة الصناعیة المبستر

   . األسواق مملوءة بالزبدة الصناعیة المبسترة المستوردة، وال نكاد نجد الزبدة التقلیدیة المخمرة

  النوع التقلیدي  

ى السائد أن الزبدة تستخرج من الحلیب بعد تخمره، حیث تساعد الحموضة على فرز المادة الدسمة التي تطفو عل

ویجب خض اللبن كي یتجمع الزبد تحت تأثیر الخض حیث تظھر حبیبات الزبد بعد وقت . سطح اللبن الرائب

وبعدما تظھر ھذه الحبیبات یضاف الماء البارد لتسھیل جمع الزبدة، التي تظھر على .  دقیقة45 و 20یترواح بین 

للبن بزبدتھ على قماش رقیق لجمع أكبر قدر شكل كتل تطفو فوق سطح اللبن، إذ یمكن جمعھا بالید أو قد یرشح ا

ونشیر إلى أن . أما تخمر الحلیب فیتم بنفس الطریقة التي یتم بواسطتھا تھیئ اللبن المتخمر المغربي. من الزبدة

الزبدة التقلیدیة ال تنتج لوحدھا وإنما مع اللبن، حیث یتم الحصول بعد الخض على اللبن المتخمر والزبدة وكال 

  . یصلح لالستھالكالمنتوجین



   

. وتمتاز الزبدة التقلیدیة بمذاقھا العذب وطعمھا ونكھتھا المتمیزة حیث أن جودتھا تجعلھا جد مطلوبة في السوق 

  .والزالت ھذه الزبدة تحضر في البادیة بنفس الطریقة التقلیدیة، وال یمكن مقارنتھا مع الزبدة الصناعیة المستوردة

   

  ة المبسترةالزبد: النوع الصناعي +  

   

تفرز المادة الدسمة عن الحلیب بطریقة الطرد المحوري، حیث نحصل على الحلیب والقشدة، وتبستر ھذه القشدة ثم 

تلقح بواسطة أنواع من البكتیریا اللبنیة المتخصصة في النمو على القشدة، ثم تدخل إلى أماكن باردة حیث تنم 

  . ویرمى بھ مع المیاه المستعملة الذي ال یصلح لالستھالك، حیثثم تخض وتستخرج الزبدة من السائل . تسویتھا

   

وأثناء التسویة تقوم البكتیریا اللبنیة بتحمیض البیئة تحت تأثیر الحمض اللبني المفروز أثناء نموھا، وتساعد 

ظھر على حیث تتجمع الدھنیات وتتصلب لتعطي الزبدة والتي ت. الحموضة على تكون الزبدة باإلضافة إلى البرودة

  .شكلھا بعض عملیة الخض المیكانیكي

   

  السمن

. قد یتنوع ھذا المنتوج من بلد آلخر حسب العوامل البیئیة واألشخاص الذین یحضرونھ ألن الطریقة الزالت تقلیدیة

وربما یختلف طعمھ ولونھ مع اختالف البلدان التي یحضر فیھا، وھي البلدان العربیة دون غیرھا، وقد نتطرق إلى 

  .عض طریق على األقل لتحضیر السمنب

تبدأ النساء أوال بجمع الزبدة لمدة طویلة، قد تصل إلى المدة التي یطول فیھا حلب األبقار، وتمتد عامة من حوالي 

وال تدخر الزبدة خصیصا لتحویلھا إلى . شھر فبرایر مارس إلى یولیوز، ثم بعدما یتم الحصول على كمیة كافیة

 10ھا قسط مباشرة ویجمع ما فضل على االستھالك من الزبدة، حتى تتوفر كمیة كبیرة تفوق سمن وإنما یستھلك من

كیلوغرامات فیتم تملیحھا لتحضیر السمن، والغایة من إنتاج السمن لیس إال طریقة لحفظ الزبدة كي تدخر إلى فصل 



ألن فصل الشتاء یشتد فیھ البرد فیرجع المزارعون آنذاك إلى استھالك السمن . الشتاء، حیث یقل اللبن أو ینعدم

  .القارص حیث یستفید المستھلك من ھذه المزایا الغذائیة

   

أما الطریقة السائدة في جمیع أنحاء المغرب فتشمل غسل الزبدة بالماء والملح حیث تذاب ملح الطعام في الماء ثم 

یدا دون ترك أي جیب من الھواء، تعجن الزبدة في الملح وتمزج جیدا وتعبأ في جرة من طین، حیث یجب مألھا ج

ثم تغلق بإحكام وتترك في مكان مظلم لمدة طویلة تصل إلى سنة كاملة وكانت الجرة تدفن تحت األرض في سالف 

. وإذا عقبنا عن ھذه الطریقة فال یمكن إال أن نبدي عجبنا لھذه الخبرة العالیة في میدان تحفیظ األغذیة. العصر

  :ناصر التالیةوتتجلى ھذه الخبرة في الع

   

 أوال ألن استعمال الطین یساعد على تفاعالت كیماویة وكذلك یقي الزبدة من التعرض للضوء، وھو العامل    

  .األساسي الذي یساعد على التأكسد

 ثانیا مأل الجرة جیدا وغلقھا إغالقا محكما یجعلھا ال تتعرض للھواء وھو العنصر الثاني الذي یساعد على    

  . ألنھ یحمل األوكسایجینالتأكسد

. ویجعلھا تبقى تحت حرارة ثابتة.  ثالثا دفن الجرة في األرض یجعلھا ال تفتح لكي ال یدخلھا ھواء أو ریح   

   .ونرى أن ھذه العناصر الثالثة ال تتحقق في التكنولوجیا الحدیثة

   

  التفاعالت التي تؤدي إلى السمن

توج أن تحویل الزبدة إلى السمن، یرتكز أساسا على الحل المائي للدھنیات بینت األبحاث التي أجریت على ھذا المن

الذي یتم بواسطة أنزیمات إما من إفراز الجراثیم الموجودة أصال في اللبن أو بواسطة األنواع التي تصیب الزبدة 

  .أثناء جمعھا وخزنھا وأغلب ھذه الجراثیم خمائر وفطریات

   

ت الحمضیات الذھنیة المختلفة الثقل عن الجلیسیرول، وتقاس الحمضیة الذھنیة تقوم ھذه األنزیمات بفصل جزیئا

ذرات  4 بعدد ذرات الكربون الموجودة في السلسلة إذ ھناك الحمضیات القصیرة السلسة وتشمل حمض البیوتیربك 



رات  ذ10( وحمض الكابریك  ) ذرات كربون8( ذرات كربون وحمض الكابرویك 6الكربون وحمض الكابرویك 

وتأتي . وھي الحمضیات الطیارة والتي تتسبب في ظھور طعم ونكھة السمن إذا بلغت مستوى یسمح بذلك) كربون

 ذرة الغیر مشبعة 18 ثم الحمضیات من فئة 18 ذرة إلى 12بعد ذلك الحمضیات الطویلة السلسة المشبعة من 

 یأتي نتیجة تأكسد ھذه  الطعم الزنج الذيالسلسة، وتساھم ھذه األخیرة في ظھور بعد الظواھر الغیر مرغوبة ك

الحمضیات، و یتمیز السمن بكونھ مادة ال تسمح بنمو أو بقاء أي جرثوم، إذ أن كمیة الملح المرتفعة والحموضة 

ووجود الحمضیات الدھنیة التي تلعب دور المتبطات وانخفاض كمیة الماء ومستوى االقتیاتیات یساعد على حفظ 

  . التعفن باألنواع المضرة من الجراثیمالسمن من التلوث أو

   

ولو أن السمن لم یحض باھتمام الباحث العربي على الخصوص فھو منتوج یفوق بكثیر كل المنتوجات اللبنیة التي 

وھذه العناصر . ونعلم أن اإلطار التسویقي یعتمد على اإلشھار والتعمیم وتكوین المستھلك. المداولة في األسواق

 الغربیة تغزو األسواق العربیة بید أن جودة المنتوجات العربیة تفوق بكثیر جودة المنتوجات جعلت المنتوجات

ولو علم المستھلك العربي على األقل ما ھي المزایا الصحیة للسمن وما ھي المزایا . المعروضة في األسواق

 أكثرھا، والتي أصبحت عرضة الغذائیة لكان من واجب الباحث العربي أن یتشبت على األقل بھذه المنتوجات وما

للضیاع تحت وطأة األسالیب الحدیثة، التي تغري المنتج والتي تدخل باسم الدعم وباسم تحسین اإلنتاج والمردودیة 

وكل ھذه مزاعم ال أصل لھا من الصحة، وجودة المنتوجات الغذائیة الغربیة ال تقارن . والعلم والطب وما إلى ذلك

  .التي أخذت تفقد خبرتھا باالنسیاق نحو اإلنتاج الصناعي عبر األسالیب الغربیةمع جودة المواد العربیة 

   

  األجبان

تعتبر األجبان أحسن وأضمن طریقة لحفظ بروتینات الحلیب من الضیاع وربما ال یسعنا أن نتكلم عن جمیع األنواع 

ابعا خاصا یجعلھ یتمیز عن غیره الموجودة حالیا عبر العالم وقد تطورت التقنیات المستعملة لتعطي لكل نوع ط

  .ببعض الخاصیات المكتسبة أثناء التصنیع

   

  :وتمر صناعة الجبن من مراحل تتلخص كالتالي 

   تجبین الحلیب  - 



   فصل الشرش  -

   التشكیل- 

   التسویة- 

ات كل أما النقط األساسیة في صناعة األجبان والتي تحدد صف. وتحتوي كل مرحلة على عملیات أخرى تتم بتتابع 

صنف فتتجلى في جودة اللبن، وكیفیة الحصول على الخثرة، والتغیرات التي من شأنھا أن تطرأ على ھذه األخیرة 

والتسویة قد تشمل بعض األنواع من .  التسویة أثناء التصنیع، وأثناء فصل الشرش على الخصوص، أو أثناء

 عدیدة تستھلك طریة دونما تسویة وتسمى باألجبان األجبان، والتي تسمى باألجبان المسواة، كما أن ھناك أنواع

  .الطریة

   

   جودة اللبن-أ

یجب أن ال یحتوي اللبن الخام على بعض العناصر الكیماویة أو الحیویة التي من شأنھا أن تحول دون نمو األنواع 

قیقة المنحدرة من المخمرة، ویتجلى ذلك في وجود المضادات الحیویة، أو بعض األنواع الممرضة من األحیاء الد

ضرع الحیوان، كما یجب أن ال یبقى الحلیب تحت حرارة منخفضة، لتفادي ما قد یحدث أثناء الخزن من نمو 

األنواع المحبة للبرودة، والمحللة للدھن على الخصوص، حیث ینشأ عن ذلك وجود حمضیات دھنیة حرة تمنع 

  .الجراثیم المخمرة من النمو أثناء التخمر أو التجبن

   

   التجبین- ب

تختلف عملیة التجبین باختالف نوع الجبن المراد الحصول علیھ، ذلك أن ھذه العملیة ھي التي تحدد صنف الجبن 

  .وبما أن الحلیب قد ال یختلف كثیرا فإن األنواع المسببة للتجبین تختلف باختالف حرارة التحضین. المراد إنتاجھ

   . والتجبن المنفحيالتجبن الحامضي:وینقسم التجبین إلى نوعین

  التجبین الحامضي+           

ویرجع ھذا التجبن إلى كون الحامض . أما التجبن الحامضي فیأتي نتیجة فعل الجراثیم اللبنیة التي یلقح بھا اللبن

اللبني الذي تفرزه البكتیریا اللبنیة أثناء استقالب سكر الحلیب، فتنشأ بیئة حامضة حیث ینخفض تركیز أیون 



وھذا المستوى یتناسب مع مستوى الحموضیة المسبب لترسب .  فما تحت 4,6إلى حوالي ) pH(یدروجین الھا

بروتینات الحلیب حیث تحدث الحموضیة امتصاص الشحنات الضوئیة للبروتینات وبروتین الكازیین على 

ول ذائب إلى شكل الخصوص فینتج عنھ فقدان التوازن في الحلیب حیث یتحول مركب الكازیین الذي یوجد كمحل

 .صلب، فیترسب لفقدانھ خاصیة الذوبان في الماء

   

ویكون ھذا الترسب خثارة أو خثرة الحلیب حیث تأخذ شكال متماسكا، ومما یمیز خثارة التجبن الحامضي أنھا جد 

يء الذي مشبعة بالماء، وال تسمح بإزاحة قدر كبیر من الماء عند التشریش، لتبقى رطبة ومنعدمة القوام وھو الش

  .یسمح بصناعة بعض األجبان دون األنواع األخرى، كما سنرى فیما بعد

  التجبین المنفحي+         

المنفعة عبارة عن أنزیمات تستخرج من الحیوانات خصوص العجول قبل الفطام، أو قد تستخرج من بعض 

. لممیزة للخثارة المحصل علیھاالنباتات، وھذا النوع من التجبن یخالف النوع األول من الناحیة والخصائص ا

حیث یتجبن على الفور وینشأ ° م37تضاف المنفحة بمقادیر ضئیلة إلى الحلیب بعد البسترة ثم یحضن على درجة 

ھذا النوع من التجبن كنتیجة لتحلل مركب الكازیین حیت تھدم البنیة األصلیة للبروتیین، ویفقد بذلك خاصیة الذوبان 

ة متكونة من أجزاء التحلیل تحت تأثیر المنفحة وتتحول الكازیین إلى كازینات الكالسیوم فیترسب ویكون خثارة صلب

 .وھي بنیة صلبة جدا

   

وبما أن البروتیین في ھذه الحالة یتحلل، فإن الخثارة تكون عبارة أن أجزاء غیر قابلة للذوبان، وبالتالي تنفصل عن 

 والحصول على خثارة صلبة وذات قوام كبیر، وتستخدم ھذه الماء بسھولة إذ یمكن إزالة قدر كبیر من الماء،

  .الخثارة في صناعة األجبان الكبیرة الحجم

   

ویمكن مزج الطریقتین للحصول على خثارة ذات قوام وصالبة معینة، ویتم ذلك باستعمال التجبن المختلط والذي 

ئص المقصودة في المنتوج النھائي، فإن نسبة وحسب الممیزات والخصا. یتم بواسطة البكتیریا اللبنیة والمنفحة معا

  .المنفحة والبكتیریا اللبنیة تختلف وتراقب بدقة

   



ذلك . وفي حالة استعمال التجبن اللبني، فإن استعمال العناصر المحمضة یختلف باختالف نوع الجبن المراد إنتاجھ

 فإن الجراثیم المخمرة تحتوي على نوعین° م37أن ھناك األنواع التي یتم فیھا التجبن على حرارة معتدلة ال تتعدى 

 S.lactis و S.cremoris  وھناك األنواع التي یتم فیھا التجبن على حرارة عالیة أثناء الصناعة، والتي قد تصل

م أو تفوق بقلیل، فإن الجراثیم المخمرة في ھذه الحالة یجب أن تكون من األنواع المحبة للحرارة ° 50  إلى

S.thermophilus و L. casei و L. bulgaricus و L. helveticus.  

   

  إزالة الشرش -ج 

وحسب . بعد عملیة التجبن، تلي عملیة التشرش ویتم بواسطة ھذه العملیة إزالة الشرش والحصول على الختارة

، أو قد النوع فإن الجبن یصبح جاھز لالستھالك مباشرة بعد إزالة الشرش وھي األنواع التي تسمى باألجبان الطریة

وتتم عملیة إزالة الشرش . تسوى الختارة لتعطي جبنا بعد مدة من الزمن قد تصل إلى السنة وتسمى األجبان المسواة

أو التشریش بعدما یتم تختر اللبن ویوضع أو یعبأ في أوعیة متقبة من أسفل ومن الجوانب ثم یترك لیتقطر الماء، 

  .یش فإن الجبن إذ یراد طریا یستھلك مباشرةوفي نھایة التشر. وتبقى الختارة في األوعیة

   

   التسویة- د 

وذلك لغرض ظھور الخصائص المنشودة على .  أشھر إلى سنة حسب األنواع3قد یحفظ الجبن لمدة تتراوح من 

وتأتي ھذه الخصائص على إثر نمو بعض األنواع من البكتیریا أو الفطریات، . مستوى الطعم والنكھة والمذاق

بتحلیل مركبات الجبن من بروتینات ودھنیات فتحرر كیماویات مرغوب فیھا لتحسن المذاق والنكھة، والتي تقوم 

  :وتسمى ھذه العملیة بالتسویة ویساھم في ظھور الخصائص كل من

   

  أنزیمات المنفحة - 

  أنزیمات اللبن نفسھ -  

   أنزیمات من إفراز األحیاء الدقیقة - 

   



الصلبة بعد تعبئتھا في قوالب وضغطھا بعض الشيء إلزالة الماء المتبقى في بعد إزالة الشرش توضع الخثارة 

وحسب النوع تلقح إما بأنزیمات محللة للبروتینات والدھنیات أو كما قد تزرع . الخثارة ثم تملح في بعض األحیان

 Geotrichum candidumأو    Penicillium roquefortii   وفیھا بعض أنواع الجراثیم كأنواع الفطریات 

وتعتبر ھذه األنواع سائدة االستعمال في میدان صناعة األجبان المسواة، وقد تضاف إلى ھذه األنواع من   

 جیوب ثوھي البكتیریا التي تحد Propionibactrium shermanni  الفطریات بعض البكتیریا المنتجة للغاز

وتساھم عدة أنواع من البكتیریا اللبنیة وغیر . ةتسمى بالعیون داخل بعض األنواع من األجبان الصلبة الھولندی

  .في تسویة األجبان   وكذلك بعض الخمائر كما سنرى في بعض األمثلة   Micrococcusاللبنیة كنوع 

   

األجبان الطریة واألجبان المسواة، وھناك من ینھج تقسیما آخر حسب صالبة الجبن، : تنقسم األجبان إلى قسمین

   .جبن الصلب والجبن الجاف والجبن الشبھ الجافونجد الجبن الطري وال

  األجبان الطریة+         

وتكون طازجة وتتمیز باستھالكھا في وقت قصیر نسبیا بالمقارنة  % 10ترتفع نسبة الرطوبة بھذه األجبان إلى 

التقلیدیة وإما وتصبح جاھزة لألكل إما مباشرة بعد إزالة الشرش كما ھو الشأن لبعض األجبان . باألجبان األخرى

 .بعد مدة وجیزة من التسویة

   

أما الجبن الطري المعروف في المغرب فیصنع من لبن الماعز بإضافة قلیل من المنفحة إلى اللبن الطازج الخام، 

ویترك لمدة قلیلة، ساعة أو ساعتان، وحسب المدة فإن التجبن یكون تحت فعالیة المنفحة أكثر ما یكون تحت تأثیر 

وكما كان معروفا .  اللبنیة، وقد أصبح ھذا النوع من الجبن یصنع من لبن البقر خصوصا في شمال البالدالبكتیریا

وسائدا أن كلمة جبن تعني بالنسبة لسكان البادیة في المغرب لبن الماعز المجبن باألنزیمات النباتیة دون إزالة 

ونشیر إلى أن ھذه . التي كان یحملھا الراعي معھوكانت ھذه العملیة تتم مباشرة في قربة من جلد الماعز . الشرش

  .الطریقة ھي الطریقة الصحیحة والمثلى في االستفادة من جبن الماعز

   

أما األجبان الطریة األجنبیة وخصوصا الصناعیة منھا، فتخضع لعملیات تقنیة موحدة ومرخصة وتعتبر الطریقة 

  .نجزھاالتي تحضر علیھا ھذه األجبان ملكیة لصاحبھا الذي أ



   

   األجبان المسواة+ 

   

لكن الطریقة األساسیة والتي تتلخص في بضع . تختلف األجبان المسواة كثیرا وتضم أنواعا عدیدة، ال مجال لذكرھا

مراحل تمر منھا جمیع ھذه األنواع، ونالحظ أن ھناك تفاوت في مدة التسویة، والتي تتراوح بین شھرین وسنة 

  .عض األنواعكاملة فما أكثر بالنسبة لب

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الطحال والكبد
فیھما فوائد إذا كانا من الحیوانات السلیمة الغیر معلوفة بعالئق مركزة  الطحال والكبد

 معالجة بالمضادات، والغیر

 وراثیا والغیر مغیرة

 فیما یخص  ألشیاء، فنحن ال نتھور في نصائحنا وال نستحیي من أحدا إن االختصاص تطبعھ الدقة في
 العلمیة الحقائق

لقد أثبتت الدراسات المختلفة على أھمیة استعمال خالصات الكبد في عالج فاقات الدم المختلفة، وذلك لغناه بعنصر 

ات الدم الحمراء وكذا بالخضاب ، العامل المنضج لكریB12الحدید والزنك والفیتامینات المختلفة، وخاصة فیتامین 

كما یفید مستخلص الكبد المرضى المصابین بالقصور الكبدي واألمراض األخرى التي تضطرب فیھا . الدموي

فقد أكدت التجارب أن مستخلص . وظیفة الخالیا الكبدیة كالوظیفة الصفراویة والسكریة وخاصیتھ المضادة للسموم

 وفي أحدث .)Chang and Dixit, 1981(الفئران المصابة بالقصور الكبدي الكبد یفید في الرفع من معدل حیاة 

، أثبت الباحثون أن استعمال )(Ishii et al., 2001 ; 2004الدراسات التي أجریت في جامعة كیو الیابانیة 

 .  یرفع من فعالیة ھذا األخیر في معالجة االلتھاب الكبدي الفیروسي سInterferon-βمستخلص الكبد مع 

 سنة لتقویة وظائف الطحال الغیر المكتمل النمو، 80أما بالنسبة للطحال فقد استعملت مستخلصاتھ منذ أكثر من 

 ,Greer, 1932; Gray(فالدراسات التي أقیمت منذ الثالثینات من القرن الماضي . ومن تم تقویة الجھاز المناعي

1933; Minter, 1933(  ع من معدل كریات الدم البیضاء، وھي بذلك أكدت أن تناول مستخلصات الطحال یرف

أما في أحدث األبحاث فقد أثبت أن حقن . تساعد في معالجة بعض األمراض الخطیرة كالمالریا وحمى التایفوید

مستخلص الطحال یعتبر ذا فعالیة كبیرة في معالجة الكثیر من األعراض، خاصة الفاقة الدمویة وفقر الدم الخبیث، 

لمناعي، فمستخلص طحال األبقار یعرف في ألمانیا استخداما واسعا لعالج العدید من اإلصابات، ولتقویة الجھاز ا

ومن أھم مركبات الطحال المنشطة للجھاز المناعي نجد كل من . ولتقویة جھاز المناعة لدى المصابین بالسرطان

على التخلص من األجسام ، فالتیوفسین تساعد خالیا الدم البیضاء  )Splenopentin ومركب Tufsin  مركب

، ونقصانھ في )Hartleb and Leushner, 1997(الغریبة، بما في ذلك البكتیریا الضارة والخالیا السرطانیة 

وأفادت أبحاث أخرى أن مركب التیفسین . جسم اإلنسان یؤدي إلى تكرار حدوث اإلصابات وااللتھابات الجرثومیة

 برفع Splenopentin، في حین یقوم مركب )Wabg et al., 2005 (یفید في الوقایة من النزیف الداخلي للمخ

 Interleukin -3 استجابة الجھاز المناعي لبعض العوامل التي تخفز تولید الخالیا اللمفاویة ومنھا مركب 

من  Splenopentin، كما یرفع مركب )Il-2) Biswas et al., 1997و  CD2R مركبات أخرى كمركبو

 التي تستھدف الخالیا المستوطنة بالفیروسات وكذا الخالیا Natural Killer  اویة القاتلةنشاط الخالیا اللمف

  .السرطانیة



   الحلزون

الحلزون أو البزاق ینتمي لعالم الحیوان لكن تركیبتھ الكیماویة نباتیة ألنھ یحتوي على حمضیات دھنیة 
  .ر مشبعة وعلى الفایتمین ب، ویشترك مع الحیوان في كونھ ال یحتوي على األلیاف الخشبیةحرة غی

استھلك اإلنسان الحلزون منذ آالف السنین لما كان متوفرا بكثرة وبأنواع عدیدة منھا المائیة والبریة، 
وكل التاریخ األثري یدل على وجود ھذه الكائنة بكثرة 

ائنات في الطبقات األرضیة والدلیل على ذلك بقایا ه الك
التي تكونت منذ أالف السنین، وكذلك وجود البقایا ضمن 
رمال البحار، وفي الصحاري وھذا الدلیل المادي ال یترك 
مجاال للشك في أن ھذه الكائنات ربما تكون من أول 
الخالئق وقد كانت تغطي األرض ومنھا المائي والبري، 

تي توجد ھنا وھناك في ولم یبقى منھا إال بعض األنواع ال
  . البحار وعلى الیابسة

 

الترفیھیة ألنھا كانت تستحمل للزینة، وتستعمل  وانقرضت أنواع ثمینة من الناحیة الغذائیة ومن الناعیة
لتزیین بعض البنایات، وقد جاء ذكر الحلزون البري في القرآن الكریم لقولھ تعالى وھو الذي سخر البحر 

 وتستخرجوا منھ حلیة تلبسونھا وترى الفلك مواخیر فیھ ولتبتغوا من فضلھ ولعلكم لتأكلوا منھا لحما طریا
  .تشكرون

 مند آالف السنین كما استعمل بعض أنواع الصدفیات كأدوات للتزیین،   تغذى اإلنسان على الحلزون
 لكن وتوجد مئات األنواع من الحلزون منھا المائي والبري ونتكلم في ھذا البحث عن الحلزون البري

  .Helix aspersaو    Helix pomatiaاألنواع المعروفة والمنتشرة تنتمي لصنف 

یستعمل لحم الحلزون كغذاء من ضمن األغذیة الغریبة، ویستھلك في البلدان األسیویة أكثر من باقي 
ة باسم ویعرف الحلزون في البلدان األمریكی. بلدان العالم، ویستھلك كذلك في أسترالیا وأمریكا الالتینیة

، ویستھلك كوجبة أساسیة ولیس كوجبة ترفیھیة كما ھو الشأن في المغرب، ویوجد Abaloneاألبلوني 
في المغرب ثالثة أنواع من الحلزون الكبیر الحجم، وھو ما نسمیھ بالحلزون أو الببوش كما یعرف النوع 

وال یعرف .  یبدأ باأللفالصغیر الحجم باسم أغاللة، ومن الراجح أن یكون ھذا االسم أمازیغي ألنھ
استھالك الحلزون في المغرب بكثرة رغم أن كل الناس یعجبون بھ، وربما یكون ذلك راجع لطریقة 
تحضیره المعقدة، والتي ربما تبقى مجھولة لدى الكثیر، وقد یكون ذلك راجع كذلك للخوف من التسمم، 

غذیة كانت متوفرة ومتنوعة خصوصا لحوم وربما لم یكم المغاربة في حاجة الستھالك ھذا اللحم، ألن األ
الغنم والماعز، ویقبل المغاربة على استھالك الصید أكثر من استھالك الحلزون الذي یعتبر في نظرھم 

وبما أن الحلزون ظل غائبا عن التغذیة، . من األغذیة المتدنیة، وربما ال یجرأ أحد على تقدیمھا للضیوف
لناس أي اھتمام، فھو اآلن یباع في األسواق الخارجیة من حیث تصدر ومقترنا بمادة سخیفة ال یعیرھا ا

جل الكمیة إلى بلدان أوروبا، ویعتبر البرتغال أكبر زبون متبوعا باسبانبا وھي الدول التي تستأثر 
  .باستیراد كل االنتاج المغربي

الخروب والطحالب ویدخل الحلزون ضمن الئحة المنتوجات الطبیعیة التي ال یستفید منھا المغاربة ك
وھي منتوجات كلھا طبیة ولھا مزایا غذائیة كثیرة، لكن االنزالق مع . البحریة والقبار أو الكبار والترفاس

الطبخ الحدیث واستراد النصائح والتنكر للتغذیة العربیة بزعم التقدم، جعل الناس یضیعون منتوجات 



ا الزبدة البلدیة والسمن والزیتون والشعیر ووجبات صحیة كثیرة كانت تمنع كثیرا من األمراض، ومنھ
  .األخضر والقمح األخضر والطبخ بزیت الزیتون واستھالك بعض الحشائش الموسمیة

بینت بعض األبحاث في المیدان الغذائي قیمة الحلزون الغذائیة، وحسب ھذه األبحاث فإن نسبة البروتین 
وما یستحق الذكر .  بالمائة80سبة الماء تناھز  بالمائة ون2.4 بالمائة وتصل الدھون إلى 16تصل إلى 

بصدد الحلزون ھو طبیعة الدھون التي یحتوي علیھا، والتي تتوزع على حمضیات ذھنیة غیر مشبعة 
Linoleic acid   وحمض الالینولینكLinolenic acid    بالمائة من 75وبینت بعض الدراسات أن 

 بالمائة أحادیة اإلشباع 15.5ئة متعددة اإلشباع و بالما57الدھون توجد على شكل غیر مشبع، منھا 
  . بالمائة مشبعة23.5و

 382   مغ والبوتسیوم272 مغ والفوسفور 250ویحتوي الحلزون على األمالح الدقیقة مثل المغنیزیوم 
 Eمغ والزنك والنحاس والسیلینیوم، ومن بین الفایتمینات التي یمتاز بھا الحلزون النیاسین والفایتمین 

، ونالحظ أن ھذه  Kوحمض الفولك وكذلك الفایتمین B12والفایتمین    B6 والفایتمین B2لرایبوفلفین وا
 ھي خاصة بمنتوجات الحلیب وال توجد في B6التركیبة غریبة شیئا ما ألن الرایبوفالفین والفایتمین 

ھي عناصر ضروریة والنحاس والبوتسیوم و  B6ونالحظ كذلك اجتماع الفایتمین . النبات وال في اللحوم
للمصابین بالسكري، ووجود المغنیزیوم مع ھذه العناصر یساعد المصابین بارتفاع الضغط، وكذلك 

ونجد كذلك عنصر السیلینیوم الذي ال یوجد في كثیر من المواد الغذائیة . المصابین بإلثنین في آن واحد
  ).صصة لألمالح المعدنیةانظر الفقرة المخ(والذي لھ دور أساسي في فایزیولوجیا الخصوبة 

ویعتبر لحم الحلزون من اللحوم الخفیفة نظرا لنسبة البروتین المنخفضة بالمقارنة مع اللحوم األخرى 
 بالمائة بكثیر، ونالحظ كذلك أن ھذه النسبة ھي نسبة البروتین بالنبات، وتصل 16التي تتعدى نسبة 

القمح الطري الذي یقترب من ھذا المستوى، النشویات إلى ھذه النسبة في كثیر من األحیان خصوصا 
 بالمائة، وھذه النسبة من البروتین عند الحیوان تكون ضعیفة جدا وال 16لكن القطاني قد تتعدى نسبة 

وال تحتوي اللحوم على الفایتمینات التي یحتوي علیھا الحلزون خصوصا . توجد إال عند الحلزون
 حمضیات غیر مشبعة بینما یحتوي الحلزون على أعلى ، وال تحتوي اللحوم علىB2الرایبوفالفین 

نسبة، وال تحتوي الحیوانات على حمض الفولیك، وال تحتوي الحیوانات على البوتسیوم بنسبة عالیة، 
ویجمع الحلزون بین مكونات النبات والحیوان على حد سواء، فمستوى البوتسیوم في الحلزون ھو 

ال في قلیل من المواد الغذائیة مثل البیض البلدي والدجاج البلدي مستوى النبات، والسلینیوم ال یوجد إ
وفطر الكمأة ومنتوجات البحر ونوى القرعیات، كما أن البوتسیوم عند الحیوان یكون منخفضا، ولذلك 
كان لحم الحلزون من المواد المھمة ألنھا لھا خصائص نباتیة وحیوانیة نافعة، وال یحتوي على مواد 

   .واقب تماما كالنباتمضرة أو ذات ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


