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  اإلهداء

 مـن بلـغ  سلم خير البشـرية،  وأهدي هذه الرسالة إلى سيد البشرية ومعلمها محمد صلى اهللا عليه 

ونصح األمة .. ى األمانة الرسالة وأد ..الرحمة ونور العالمين إلى نبي  

  

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

 والدتي الحبيبة..إلى القلب الناصع بالبياض 

  

 قطرة حبفارغاً ليسقيني  من جرع الكأسإلى 

 إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم إلى من

  العزيزدي وال..إلى القلب الكبير

  

  وإلى زوجي العزيز الغالي الذي شجعني وساندني

 

  إخوتي..الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إلى القلوب

  

  معي وإلى بناتي قرة عيني  دينا وزينة وربى وولدي الغالي مجد الدين الذين تحملوا

  

  .       وإلى أخواتي في اهللا، وإلى كل من طلب العلم

  
  
  
 



 أ 

  
  
  
  

  

  إقرار

  
ُأقر أنا مقدمة الرسالة أنها قُدمت لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باسـتثناء مـا                 

أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجـة عليـا ألي            وتمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أ        
  .معهدوجامعة أ

  

  فطايرسماح وليد عبد الرحيم : االسم

  : التوقيع

  5/6/2013 :تاريخال

  

  

  

  

  

  

  



 ب 

  الشكر والعرفان

والتطيب اللحظات إالبذآرك ..  بطاعتك ليل إال بشكرك واليطيب النهار إالإلهي اليطيب ال
 وال تطيب الجنة إالبرؤيتك.. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. 

  الحي القيوموال ه ال إله إاهللا جل جالله

نني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير ألسـتاذي         بعد أن من اهللا علي بإنجاز هذا العمل فإ        
 الذي تفضل باإلشـراف علـى هـذه         - حفظه اهللا تعالى   -هشام درويش : ضل الدكتور ومشرفي الفا 

إلـى  يصاله   في إنجاز هذا العمل وإ     ، كان لها أثر كبير    الرسالة، ولما قدمه لي من نصائح وتوجيهات      
 أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفع بعلمه اإلسالم والمسلمين            المولى جل وعال   المرجوة سائلة الغاية

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه

 موضـوع  مشهور الحبازي الذي نصحني باختيار        الدكتور أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الفاضل    ا  كم
ر د ما وجدت من عطـاءات الهيـة، وأشـك         الرسالة وكانت نصيحته المفتاح لولوج باب البحث ألج       

م، ونفـع    اهللا خير الجـزاء، وبـارك فـيه        تذة الذين تفضلوا بقبول قراءة هذه الرسالة فجزاهم       االسا
  .علها في ميزان حسناتهم، وأسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يجالمسلمين بعلمهم

مثـاال   كن   ،فقد الكويت  الذي ترعرعت فيه   مدرسة الجيل الجديد في بلدي الثاني     في  ي  اتوأشكر معلم 
  .كثر فائدةمن القراءة، ولم أجد شيئا في هذه الدنيا أ على البحث والقراءةلبةطيحتذى به في حث ال

دين   وأشكر زميلتي المعلمة سماح فارس     تـشجيعها لـي علـى      ، و  لشحذها همتي باستمرار   صالح ال
  .الكتابة

  

  الباحثة

  

 

  

  



 ج 

  :ملخصال

فسر ذلك بالنبتتين فمنهم من  في هذه السورة،يتون  من التين والزفي المرادراء المفسرين اختلفت آ
من باب والمعروفتين، ومنهم من ذهب إلى أن المراد منبتا التين والزيتون إما على حذف المضاف أ

تسمية المحل بالحال فيه، والمقصود عند أكثر الذاهبين إلى هذا القول اإلشارة إلى دمشق وبيت 
  .المقدس

وعالقته " والتِّيِن والزيتُوِن "قولهى في  وجه عظمة ما أقسم به اهللا تعالوهذه الدراسة تحاول بيان
فات العلمية ا االكتشمستفيدة من "لَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِفي َأحسِن تَقِْويٍم "قوله سبحانهو وهبالمقسم عليه

  .معتمدة على أقوال أهل العلم من المفسرين و،الحديثة
يشمل القوامين المادي "ا اِإلنسان ِفي َأحسِن تَقِْويٍملَقَد خَلَقْنَ"وخلصت الدراسة إلى أن قوله تعالى 

ثُم رددنَاه "والمعنوي لإلنسان، وال يصح قصر المعنى على القوام المادي بدليل قوله في السورة 

اِفِلينفََل سنُوٍن *َأسمم رغَي رَأج ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعنُوا وآم وال يصح تفسير هذه " ِإلَّا الَِّذين 
إذا وصلوا منوا ن الذين آأل، اآلية الكريمة بما يصل إليه اإلنسان في شيخوخته من هرم وضعف

  .أصاب أبدانهم ما يصيب غيرهم من وهن وضعفرحلة الهرم إلىم
 الوثيقة بصحة اإلنسان المادية والمعنوية،  عالقتهماظهر جلياالزيتون وبعد تحليل مكونات التين و

لياف والكربوهيدرات والفيتامينات التي تذوب األ بالماء وتبين أن التين غنيلناحية المادية افمن 
ذوب  بالدهون المفيدة والفيتامينات التي توأن الزيتون غنيكسدة، ألمضادات ابالماء والمعادن و

هما  و،خرالزيتون كالهما يكمل اآل وبهذا فان التين و.خرىمضادات أكسدة أبالدهون والمعادن و
ة مقاوملجسم الحيوية وداء وظائف ا ألالمهمة يحتويان على جميع أنواع المواد الغذائية معاً
األوعية الدموية وارتفاع القلب و ضامر، وأ والسرطان،كالسكريوعالجها مراض المستعصية ألا

 لى باإلضافة إ،قاومة أعراض الشيخوخة األخرىملكوليسترول والزهايمر وارتفاع اضغط الدم و
االمساك وحصوات المرارة  والروماتيزم والنقرسخرى مثل رمل الكلى واألمراض المختلفة األ

  . الشعررة والحروق عدا االستعماالت التجميلية  للبش والجروح ووااللتهابات
الماء رض للشمس والهواء ون النبات االخضر الذي يتع أفتبين رهما على القوام المعنوي،أثما عن أ

 ، من الطاقةمقدار عال يحتويان علىلتين والزيتون فا ولهذا،  للطاقةاحتواءكثر األو هةليطولفترة 
 ميجا هرتز 315وتم قياسه . ةغذيالتردد الكهرومغناطيسي األعلى بين األ كان لزيت الزيتون كما
 قدرته  منترفع، ونسان، تؤثر على معنويات اإلخرىضفى على زيت الزيتون قيمة عالجية أمما أ



 د 

ن الميالتونين الذي له عالقة هرموعلى  وزيت الزيتون أيضا يحتويجهة األمراض، على موا
  . تقدم العمر عالمات ظهورويؤخر من البيولوجية ساعتهويؤثرعلى   اإلنسان وطاقتهبمزاج
الثمرتان  والزيتون هقرب لمعنى التين و التفسير األخلصت الدراسة إلى أن لهذه المعطيات نتيجةً و

ل سف وأن المقصود بأ،نسان المادي والمعنوي وثيق بحسن قوام اإللما لهما من ارتباط المعروفتان
ودعها اهللا تعالى في السليمة التي أ كيد لكل من حاد عن الفطرةاالنحدار المعنوي األوسافلين ه

  . وأمراض في الدنيا، وعذاب أليم في اآلخرةقلق ووتروما يتبع ذلك منت، الناس
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The Divine Oath of Figs and Olives in the Holy Quran and its 

Relationship with the Best Stature of the Man. 

Prepared by: Samah Walid Fatayer. 

Supervisor: Dr. Hisham Darwish. 

Abstract 
 

This research describes the relationship between the swearing object “Al Teen and Az 

Zayton” in the holy Teen Surah and what is sweared on “We have indeed created man in 

the best molds”. The interpreters had different views on the reason behind what Allah calls 

for in the fig and olive Surah “Al Teen and Az Zayton”. 

 The question which puzzled the interpreters was, whether it is meant by them the fruits or 

the origins of figs and olives or signals which refer to the era of Adam and Nooh. This 

study aims for initiating a preliminary comparison between these interpretations and 

refuting them  in an attempt to get closer to the rightful interpretation in the light of the 

modern scientific findings and previous interpretations.  

As the fig and olive emerged in the shape of an oath from Allah the Greatest, there must be 

a relationship between the swearing object and what is sweared on and the swearing object 

must be great to serve the affirmation of Allah on the greatness of the swearing object and 

what is sweared on in the Teen Surah  “We have indeed created man in the best molds”.  

The light was shed on the mold of the man and whether it is meant by it the physical or the 

moral meaning and what triggered this question was the verses which followed “Then we 

reduced him to the lowest of the low” which was interpreted by the Greatest as either the 

fire (hell) or the lowest of the low portraying in being feeble with old age but the exception 

which was mentioned in the verses thereafter “Except those who believe and do righteous 

deeds” caused a problem to those who interpreted the lowest of the low as feeble with old 

age since those who believe will reach the aging stage like the unbelievers.  

Affectation and arbitrariness were made obvious in the interpretation as an attempt to 

bridge the gap in interpreting these verses to look reasonable, and after analyzing the 

components of figs and olives, their relationship to the physical and moral heath of the 

human being seemed to be close. Physically, the fig is rich in water, fibers, carbohydrates, 

vitamins which dissolve in water, minerals and antioxidants, while the olive is rich in good 



 و 

fats and vitamins which dissolve in fats, minerals and other antioxidants so therefore, figs 

and olives complement each other and they both contain all the important nutrients for the 

vital body functions, immunity and treatment of incurable diseases like diabetes, cancer, 

cardiac diseases, blood vessels, high blood pressure and cholesterol, Alzheimer, fighting 

other aging symptoms in addition to other diseases like kidney stones, gout, rheumatism, 

constipation, gallstones, infections, wounds, burns  as well as  aesthetic uses for skin and 

hair. In order to know their impact on the moral, it is crucial to identify the relevance of 

energy to food. 

 It is found that green plants which are subject to sun, air and water for a longer time are 

the most saturated with energy, therefore olives contain high energy and the finding was of 

the research matched this deductive reasoning where the olive oil had the highest 

electromagnetic frequency among the foods and it has been measured as 315 Mega Hertz 

(MH) which added another treatment value affecting the human morals thus increasing its 

capabilities in facing all kinds of diseases. In addition to that, Hormone Melatonin has been 

identified and confirmed in the olive oil which has to do with the mood, energies and the 

surrounding vibrations and it affects the human biotime and it is considered one of the 

hindering factors to aging. 

 As a result of these information, the closest interpretation of the fig and the olive is the 

fruits which are scientifically relevant to the good shape of the physical and moral human 

being and what is meant by the" lowest of the low" is the certain moral downgrade of every 

person who diverted from the common sense that God gave it to people which will be 

followed by going to hell. In addition to that, the" lowest of the low" is physical as the 

unbeliever’s bodies will be deemed to damage and rapid aging due to the diseases which 

are resulted from stress, tension and harmful practices which God prohibited them but they 

didn’t pay any attention. 
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1 

  :المقدمة
 

  
 ،شرف الخلـق  أ والصالة والسالم على     ، وال قوة اال باهللا العلي العظيم      حولبسم اهللا والحمد اهللا وال      

  .جمعينأله وصحبه آ وعلى -صلى اهللا عليه وسلم-سيدنا محمد 
ائيـة  بيان فوائدها الغذ  وحصائها  إ وكثرت الدراسات المهتمة ب    ، الكريم العديد من النباتات    القرآنذكر  
 االعجاز الطبي والروحي في هـذه الـسورة         اولتتن وهذه الرسالة    .عجاز فيها العالجية ومجال اإل  و

  .“التين”الوحيدة التي سميت باسم نبات وهي سورة 
 معه في هـذه الـسورة وفـي نفـس           معما الزيتون فقد ج   أ مرة واحدة و   القرآن التين في    وقد ذكر 

 ستة منها بشكل صريح وواحـدة       ، مرات  الكريم سبع  القرآن جماال في إتون  جاء ذكر الزي  لقد  و.يةاآل
  . كما سيرد الحقالمؤمنون"منها بشكل ضمني في سورة 

القـسم  ن  أ ومن المؤكـد     ،ورد مصحوبا بقسم   في هذه السورة    الثمرتين  هاتين ن ذكر ألمالحظومن ا 
  . ولغرض عظيمشيء عظيمبال إكون ي الكريم ال القرآنفي

ومعرفـة الغـرض     ،اللغوية وتحليل عناصرها    ،القرآني دراسة أقسام    وقد بذل المفسرون جهدهم ف    
  . بين المقسم به والمقسم عليه،ووقفوا عند العالقةمنها

نا على فهم مراد اهللا من االيات التي        كون معي يقد  والوقوف على العالقة بين المقسم به والمقسم عليه         
  .جاء فيها القسم

والتـين  "قولـه تعـالى     و بين المقـسم بـه وه      ربطالهي في   عجاز االل  بيان اإل  تحاوللدراسةوهذه ا 
المشار إليه في   فالتقويم  ،  “حسن تقويم ألقد خلقنا االنسان في     "قوله تعالى   ووالمقسم عليه وه  "والزيتون

ـ  المتمثـل  معنـوي ال ، والقوام  في الجسد والحواس   المتمثل  لإلنسان مادياآلية يشماللقوامال  فطرة الب
  .الصحيحةالعقائد سليمة وال

مـراض ومكافحـة     والوقاية من األ   ، وتطور نموه  ،هحسن قوام ومما يتصل بالقوام المادي لإلنسان      
عالقته تحسين   و  الروحية  اإلنسان طاقةأما القوام المعنوي فيتصل ب    ،رذل العمر أ لىالوصول إ مظاهر

  .الفوز بالجنة والنجاة من النار ، وينجم عن ذلكلهداية منه ونيل ا،رب الكونبالخالق 
  
  
  



2 

  :دراسةمشكلة ال

، والنفاذ من ذلك إلى فهـم     سورة التين المقسم به بالمقسم عليه في      عالقة  اكتشاف  دراسةتحاول هذه ال  
يحاول اإلجابة عن المشكالت التي تعترض تفسيرها، ومن ذلك بيـان         أعمق آليات السورة الكريمة،     

راد من االستثناء في قوله تعالى      ، وفهم الم  "أسفل سافلين "، وقوله   "أحسن تقويم "المقصود بقوله تعالى    
  ."عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنونذين آمنوا وال الّإ"

 ،وذلـك الهرمعلـى   " ثم رددناه أسفل سافلين   "قوله تعالى تفسير  ومن البين أنه ال يجوز االقتصار في        
بقولـه  كما يصيب غيرهم،وعليه فالتقويم المـراد       لصالحات  عملوا ا  الذين آمنوا و    يصيب  الهرم ألن

وهذه النتيجة تضعنا في مواجهة سؤال مهم       . يشمل القوام المعنوي والمادي معا    " أحسن تقويم "تعالى  
   في حياة اإلنسان؟ما عالقة التين والزيتون باألمور المعنوية: هو
ما يتصل بـالقوام    وا كان من السهل مالحظة الفائدة الغذائية الكبيرة لكل من التين والزيتون، وه            إذو

 الوقوف على ارتباط الشجرتين بالقوام المعنوي يحتاج إلى مزيد جهـد وإنعـام              نإي لإلنسان،ف الماد
نظر، وإذا كانت القضية األولى قد حظيت بالدراسة والبحث وتناولتها كتب ودراسات، فإن القـضية               

  .الثانية لم تنل ما تستحقه من بحث ودرس
  
  :دراسةهمية الأ

  : منها أهمية الدراسة من جوانب عدةتكمن
حاولت هذه الدراسة الوصول إلى فهم أعمق للسورة الكريمة، يـستفيد مـن االكتـشافات                -1

 .العلمية الحديثة ويستضيء بأقوال المفسرين في القديم والحديث
قولـه  وبالمقسم عليـه وه    ،التين والزيتون وحاولت الوقوف على العالقة بين المقسم به وه        -2

في ضوء المعارف العلمية الحديثة المنـشورة فـي         " يمحسن تقو أنسان في   لقد خلقنا اإل  "تعالى  
 .المؤلفات والمجالت

 ةتكاملالملى المعرفة العلمية الحديثة     إ استنادا   ن الكريم آعجاز الطبي والعلمي للقر   ظهار اإل إ -3
 الكريم أشار إلى قيمة التين والزيتون، وجـاء العلـم الحـديث             القرآنف ،يةالقرآنمع الدراسات   
 .مالح وفيتامينات وسكريات ودهونأ من لغذائي فيهماى امحتويكشف عن ال



3 

كـل   المادي،ف نسانحسين قوام اإل  بت عالقة المحتوى الغذائي في التين والزيتون      التعرف على  -4
 مـل متكامنهما يحتوي على كثير من العناصر الضرورية لجسم اإلنسان، وهما معا غـذاء              

 .عراض الشيخوخةأ ظهور يساعد على تأخير

 

  :موضوع البحثسباب اختيار أ

 ودراسـة  ومدلوالتها   ، من ناحية مقاصدها   القرآنقسام  أن الباحثة مهتمة ب   إيث  ح: دافع شخصي  -1
  . فيهاقات بين المقسم به والمقسم عليهالعال

لقـد  (والمقسم عليـه ) يتونالتين والز( المقسم به عدم وجود دراسة سابقة عميقة في العالقة بين    -2
 .)حسن تقويمأنسان في خلقنا اإل

 .المعنوي المادي ونسانبتحسين قوام اإل) التين والزيتون(يل عالقةصأت -3
 مـن    أنهمـا  مع،  التين والزيتون  لإلنسان وصلته ب   دراسات حول القوام الروحي   الكتابات و قلةال -4

 .ما حولهانباتات األرض المباركة و
لنظر  واسـعال   مما يعطي مجـاال    ،التين والزيتون كثيرة تتعلق ب  معلومات  اكتشاف العلم الحديث     -5

 .وفوائدها لقوامها الروحي،البدنينسان ثرها على قوام اإلأوالتدبر في أسرار القسم بها،و،فيها
  
  :هداف البحثأ

  . الوارد فيها القرآنمحاولة حصر تفاسير سورة التين قديما وحديثا وتفسير  -1
نسان دي لإل ثر ذلك في القوام الما    أكيميائيا وزراعيا وبيئيا و   )  خاصة الثمرة (دراسة نبات التين     -2

 . كذلكوالروحي
ر ذلـك فـي القـوام       أثكيميائيا وزراعيا وبيئيا و   )  خاصة الثمرة وزيتها    (دراسة نبات الزيتون     -3

 . كذلكنسان والروحيالمادي لإل
عراض الشيخوخة وتلف الخاليـا     أخير  أبحث العالقة بين التركيب الكيميائي للتين والزيتون وت        -4

  .وذكر تجارب علمية تؤكد هذه العالقة
نـسان  لزيتون خاصة في الطاقـة الروحيـة لإل       أقول ا  و ،كيد وجود عالقة بين التين والزيتون     أت -5

 .برفعها وتقوية مناعتها
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  :سئلة البحثأ

أسـفل  (؟ وما المراد بقوله     )أحسن تقويم (ما التفسير األقرب للسورة الكريمة؟ وما المراد بقوله          -1
 ؟)سافلين

 ة التين بشكل علمي اكيد؟ما عالقة المقسم به بالمقسم عليه في سور -2

نـسان المـادي     تحـسين قـوام اإل     ؟ وما أثرهما فـي    لتين والزيتون ما القيمة الغذائية المميزة ل     -3
 ؟والروحي

 وتأجيلها؟الشيخوخة مظاهر  التين والزيتون في مكافحة ما أثر -4

 

  :منهج البحث

  : اهللا وفقا لمنهجية من مناهج البحث العلميدلقد سار البحث بحم

لقد خلقنـا   " فمن خالل ورود القسم بالتين والزيتون وربطهما بالمقسم عليه وهو          :ستداللي المنهج اال 
ثم االستدالل الى فرضية وجود مواد في التين والزيتون معا لها عالقـة             " االنسان في احسن تقويم     

  .بتحسين القوام االنساني المادي والمعنوي 
  

  :سابقةالدراسات ال

  :البن القيم الجوزية"القرآنم قساأالتبيان في "كتاب: أوال

ـ  ومنبتهما ،المعروفتين تين الشجر فسن" ابن القيم أن المرادبالتين والزيتون       يرى  بيـت  أرض ووه
فقد جاء القسم بالشجرتين لما لهما من فوائد صحية عظيمة،          ،  1"وتيناً ً زيتونا البقاع أكثر فإنها المقدس

 البقاع جملة من يكون بأن حقيق تين لشجر تينا منبتها فإن ،مراداً مابته من يكون أن ينافي الهذا  و
 والتِّـين (وعلى ذلك فقولـه تعـالى        ،ومنبتهما الشجرتين تناول قد األقسام فيكون ،الشريفة الفاضلة
ـ  مظاهر هي التي العظيمة الثالثة األمكنة بهذهقسم  ) اَألِميِن الْبلَِد وهذَا َ وطُوِرِسيِنين ِ ِوالزيتُون  هأنبيائ
  .2الكثيرة واألمم العظام الشرائع أصحاب ورسله

                                                            

 .69، ص"القرآنبيان في اقسام تال ". الجوزية، ابن القيم. 1
 .71-70 صابقالمرجع الس: انظر. 2
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 ،واعتـدال  وشكل صورة أحسن في أي) تَقِْويٍم َأحسِن ِفي اإلنسان خَلَقْنَا لَقَد(قوله تعالى    يفسر   ووه
 علـى  الشيء تصيير والتقويم ،سواه حيوان كل من أحسن لصورة كامال الخلقة مستوى لقامة معتدال

  .1والتعديل أليفالت في يكون أن ينبغي ما
 ،سـافلين  أسـفل  إلى المردودونالكافرون  : في موقفهم من الدعوة فريقان    الناسذكرت السورة أن     مث

 ،العمـر  أرذل أنهيضعف قول من فسره ب    و، وه النار  عنده أن المراد بذلك مصيرهم إلى      والصحيح
 إلى المردودين أنوب ،رفع وال لغة في ال سافلين أسفل يسمى ال العمر أرذل أنب ويستدّل على ذلك  

 الـذين و ،العمـر  أرذل إلى يرد وال يموت فأكثرهم، ً جدا قليل اإلنسان نوع إلى بالنسبة العمر أسفل
 فليس ،العمر أرذل إلى هم من عمره طال من رد في وغيرهم هم يستوون الصالحات عملوا آمنواو
  .2المؤمنين منهمييستثن حتى بالكفار مختصاً ذلك

  .سع لما ذهب إليه ابن القيم في تفسير السورة في ثنايا الرسالةوسيأتي عرض أو
  
  :)2(راسة د

  .3لجعفر السبحاني"  الكريمالقرآنقسام في اإل"كتاب
    فـالتين   ،بهما سبحانه لما فيهما من فوائـد      أقسم  التين والزيتون فاكهتان معروفتان     يرى الباحث أن 

مـا  أ جعلها على مقدار اللقمـة       جل جالله نه  عظم عبرة أل  أ وفيه   ،كهة خالصة من شائب التنغيص    فا
  ".دامإوطعمة وهكثر األأه يعتصر منه الزيت الذي يدور في نإالزيتون ف

لمقصود قد يكون بعيـدا عـن   ن اأ استدرك قائال ب   ثم تحدث عما قاله علماء التغذية في مدح التين ثم         
ليه بيت المقـدس    بل الذي ع  الجو والزيتون ه  ،جبل عليه مدينة دمشق   و فيكون التين ه   ،ياتظاهر اآل 

  .نبياء هما مبعث جم غفير من األنواالقسام بهما أل
حسن تقويم ثـم رددنـاه   أن في نساإلقد خلقنا ال"وذكر السبحاني رأي من ذهب إلى تفسير قوله تعالى     

لى الهـرم   إ وجمال هيئة ثم يرده      ، وكمال صورة  ،حسن استقامة أ خلقه في     سبحانه نهأب"سفل سافلين   أ
 سـنة   استبعد هذا التفسير ألن مصير اإلنسان إلى ضعف في شـيخوخته           و ،ة فتوهن قواه  والشيخوخ

                                                            

 .72-71 صالمرجع السابق: انظر. 1
 .74-73 صالمرجع السابق: انظر. 2
.  الكريم وعلومه  القرآنالمتخصص في   القرآنهدى  موقع  من  " القسم في سورة التين   ) "2007(اني، جعفر،   بحالس . 3

com.hodaalquran.www 
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المراد به التقويم   أن يكون   " حسن تقويم أ "واألقرب عنده في تفسير قوله    ، المؤمن والكافر  تشملعامة  
 سعيدة ال شقاء فيهـا    على والفوز بحياة خالدة     لى الرفيق األ  إن صالح للعروج    نسان اإل أ أي   ،المعنوي

  .تعني الشقاء والخسران " سفل سافلينأ"نأعند ربه و
الـذي  ن التين والزيتون كناية عن الجبل       أفي السورة   ين المقسم به والمقسم عليه      ن الصلة ب  إوعليه ف 

لـى النـور    إراج الناس مـن الظلمـات       خ الوحي والنبوة إل   مهبط وبيت المقدس وهي     ،عليه دمشق 
  .الترديبعادهم عن إحسن تقويم وألى إوهدايتهم 

يـات التاليـة     وفي عالقتهما باآل   ، علينا التدبر فيهما   ،ذكرا لصلة غامضة  ) التين والزيتون (ن  إ:وقال
  .امله

 بالذكر ليكنَّى بهما عـن      لم يذكر سبب تخصيص التين والزيتون      السبحاني   أن الدارس يالحظ    ولعل
كمكة التي  لمحال االخرى   اولم يوضح سر تخصيص بيت المقدس اإلشارة إليه بالنبتتين دون           ،القدس

  . يشر إليها بالنخل مثاللم
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 الفصل االول

  

  سورة التيننظرات في 

  

 .تفاصيل تخص السورة الكريمة: المبحث األول •

 .تناسبها مع ماقبلها: المبحث الثاني •

  .مقاصد السورة: ث الثالثالمبح •

 .سورة التين في كتابات المفسرين: المبحث الرابع •
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  نظرات في سورة التين

  

  تفاصيل تخص السورة الشريفة: لمبحث األولا

 كتـب  معظـم  في سميت،   الثالثين  من المصحف، تقع في الجزء     95سورة التين وهي سورة رقم      
 بعـض  وسـماها  ،فيهـا  كلمة بأول تسمية والوا بإثبات) والتين سورة( المصاحف ومعظم التفسير

 فـي  أعرف ال: عطية ابن قالو  إلى أن السورة مكية،    علماءأكثرالذهب   و .)التين سورة( المفسرين
 القرطبـي  وذكـر  ،فيها السورالمختلف عداد في) اإلتقان( في يذكرها ولم المفسرين، بين خالفا ذلك
 .مكية هي: قال أنه عباس ابن عن والصحيح عباس، ابن إلى أيضا هونسب مدنية، أنها قتادة عن
عـدد  ، و نزول السور نزلت بعد البروج وقبل سورة االيـالف        عدت الثامنة والعشرين في ترتيب      و

  .1 ثمانآياتها
 

  تناسبها مع ما قبلها: المبحث الثاني

في القديم سورة التين تسبقها سورة الشرح وقبلها تكون سورة الضحى وقد حاول بعض العلماء 
بن الزبير ،فا معرفة عالقة موضوع سورة التين بموضوعات السورتين اللتين سبقتاهاوالحديث
 هذه سورة موضحة  أن)القرآنالبرهان في تناسب سور (في كتابه يرى ) هـ708ت (الثقفي

 المشار إليها في قوله تعالى  اإلنسانيةةان لك أن الصوريبوومتممة للمقصود في السورتين قبلها، 
 يسلك  أنتقتضي وبما أعطيت من عقل وحواس، عليه من الترتيب واإلتقانبما هي  )أحسن تقويم(

صاحبها طريق الخير والصالح، ولكن المالحظ أن كثيرا من الناس ينحطون في مهاوي المعصية 
). أسفل سافلين(إلى أسفل سافلين، وال ينتفعون بآالت النظر التي وهبها اهللا لهم، فصاروا في 

 ربهم همهدا الذين فهم "الصالحات وعملوا آمنوا الذين إال"إليهم في قوله تعالى بخالف المشار 
  .المستقيم الصراط سلكواو تقويم، أحسن في خلقهم فساروا بما يقتضيه

وفي هذا دليل على أن ترقي السالكين في مدارج الكمال لم يكن إال بتوفيق من اهللا سبحانه، 
  .والصورة الحسنة ال نفع فيها إن يصاحبها توفيق من اهللا ونور منه

                                                            
روح المعاني  . واأللوسي، شهاب الدين محمود   .15/421ج،  "التحرير والتنوير  ". محمد الطاهر  ،ابن عاشور : انظر .1

30/310. 
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 وخصه به من - صلى اهللا عليه وسلم - اهللا نبيه أن ما أعطى توضح هذه السورةوعليه فكأن 
 قبل من المالطفة والتأنيس  السورتانهضروب الكرامات وابتدأه به من عظيم اآلالء مما تضمنت

  .1بعضهويستوجب ذلك أ كل ذلك فضل منه تعالى وإحسان ال لعمل تقدموالحب والتقريب، 
  
  

 سيدنا محمـد    ة خلق  السابقة دالئل كمالي   سبحانه ذكر في السور   أن  ) هـ1270: ت(لوسي  وقال األ 
 وذكر في سورة التين كمالية خلق اهللا لالنسان بوجه عام           ،مل خلق اهللا  أك وفه" صلى اهللا عليه وسلم   "

  . 2كنوع من المخلوقات
ـ 1371: ت(حمد المراغي    أ الشيخ هب إليه  ما ذ   هذا وقريب من  ن سورة الشرح ذكـرت     أمن  )  ه

 ذكرت خلق النوع االنـساني       التي وسورة التين ،  " لى اهللا عليه وسلم   ص"مل خلق اهللا سيدنا محمد      أك
  .  3مرهأوما ينتهي اليه 

 للنبـي   تحدثت عن عطاء معنوي   " ألم نشرح " السورة التي سبقت سورة التين وهي سورة         نويالحظأ
ه  التي تلت هذ   ة السور وأما ،شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر     يتمثل في    عليه الصالة والسالم  

فـي  مثل  يت عطاء معرفي تحدثت عن    فقد تناولت خلق اإلنسان من علق، و       السورة وهي سورة العلق   
 في هذا إشـارةإلى   و ،ت بطلب السجود واالقتراب   ختمم  ث القراءة والكتابة وتعليم اإلنسان ما ال يعلم،      

  .الروح للوصول الى حالة السعادة المنشودة في الدارينوالعقلوتكامل الجسد 
ـ  ، المادي المعنوي لالنسان   القوامين بين   ا ربطت تين السور ضا أن ويالحظ أي  العلـق بـدأت    سورة  ف

وهذا يشبه ما جـاء  . بالحديث عن خلق اإلنسان من علق، وانتهت باألمر بالسجود هللا واالقتراب منه 
في سورة التين من الحديث عن خلق اإلنسان في أحسن تقويم وانتهت ببيان أجر الذين آمنوا وعملوا                 

إنما يـراد منـه     لبشر  للى ان العطاء المادي والمعنوي من اهللا        إ ان تشير تينالسوركأن  ف. صالحاتال
  . الوصول بهم إلى العبودية هللا سبحانه التي فيها سعادتهم في الدنيا واآلخرة

 

 

  
                                                            

  .212، ص"القرآنالبرهان في تناسب سورة . "لثقفي، أحمد بن إبراهيما ابن الزبير  . 1
 .30/393ج، " العظيم والسبع المثانيالقرآنروح المعاني في تفسير . " األلوسي، شهاب الدين2
  .30/193 ج،"تفسير المراغي ".المراغي، أحمد مصطفى.  3
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  مقاصد السورة: المبحث الثالث

ة المعبر عنها بقوله تعـالى       المستقيم  على الفطرة  اإلنسانخلق  يرى ابن عاشور أن السورة نبهتعلى       
 يهبط بنفسه إلـى أسـفل       ضال و فه ف عنها حرن من يخالف هذه الفطرة وي     ، وبينت أن  )أحسن تقويم (

سـالم  ن اإل أبالبالد التي كانت مهبط الوحي في الرساالت الثالث إشارةإلى          وجاء القسم فيها    .سافلين
ن اتبعـوا اإلسـالم فـي أصـوله         في األصول، وختمت بالتنويه بحسن جزاء الذي      جاء مصدقاً لها    

  . 1وفروعه
 اهللا فطر التي القويمة الفطرة حقيقة هي السورة هذه تعرضها التي الحقيقةيذهب سيد قطب إلى أن      و

. لهـا  المقـدور  كمالها إلى معه بها والوصول اإليمان، طبيعة مع طبيعتها ستقامةاو عليها، اإلنسان
  .2اإليمان واستقامة الفطرة سواء عن ينحرف حين وسفوله اإلنسان وهبوط

  

   في كتابات المفسرينسورة التين: المبحث الرابع
  :ما يليفيسورة التفسير القول في   ايجازيمكنتفاسير طالع على أهمالبعد اال

 : يذكر المفسرون قولين في معنى اآلية": الزيتونوالتين و" -1

  .الذي يؤكل والزيتون الذي يعصرالتين أن المراد : أولهما
أن المراد منبتهما، وأكثر من قال بهذا القول يرى أن اآلية تشير إلى دمـشق وبيـت                 : انيوالث

  .المقدس
: عندنا ذلك في القول من والصواب: "وقد نقل الطبري اختالف السلف في تفسير اآلية، ثم قال         

 ألن الزيت، منه يعصر الذي الزيتون وه: والزيتون يؤكل، الذي التين وه: التين: قال من قول
. والزيتـون  بـالتين  ثناؤه جّل ربنا أقسم: قائل يقول أن إال.... العرب   عند المعروف وه ذلك

 علـى  يكن لم وإن مذهبا، ذلك فيكون الزيتون، ومنابت التين، بمنابت القسم: الكالم من والمراد
  .3"خالفه يجوز ال من قول من وال التنزيل، ظاهر في داللة كذلك أنه ذلك صحة

  

                                                            
 .30/419ج،"التحرير والتنوير. "لطاهرابن عاشور، محمد ا . 1
  .6/3932 ج"سورة التين: القرآن ظالل في. "قطب، سيد . 2
  .24/503، ج"القرآنجامع البيان عن تاويل أي . "الطبري، محمد بن جرير. 3
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 .4ابن كثير و3والقرطبي2 والرازي1الزمخشريقل الخالف السابق في تفسير اآلية ممن نو
من حمل المقصود على البلدين دمشق والقدس جعل ذلك من باب التجوز بإطالق الحال على               و

وذلك لتتناسب اآلية مع القسم بمكة وطـور سـيناء فـي            ،  5من باب حذف المضاف   والمحل، أ 
  .6لسورةاآليتين الثانية والثالثة من ا

  
ـ  ومنبتهما المعروفتين، الشجرتين نفس"يرى ابن القيم أن المراد بالتين والزيتون        و  أرض ووه

، فقد جاء القسم بالشجرتين لما لهمـا مـن فوائـد            7"وتيناً ً زيتونا البقاع أكثر فإنها المقدس بيت
 بـأن  حقيـق  نتي الشجر تين منبتها فإن مراداً، منبتهما يكون أن ينافي صحية عظيمة، وهذا ال   

وعلى ذلك   ومنبتهما، الشجرتين تناول قد األقسام فيكون الشريفة، لفاضلة ا البقاع جملة من يكون
 العظيمة الثالثة األمكنة قسم بهذه ) اَألِميِن الْبلَِد وهذَا ِسيِنين وطُوِر والزيتُوِن ِ والتِّين(فقوله تعالى   

  .8الكثيرة واألمم العظام ئعالشرا أصحاب ورسله أنبيائه مظاهر هي التي
وما ذكره ابن القيم عن بعض المفسرين وارتضاه من تفسير التين والزيتون بمنبتهما، ينـاقش               

 فلماذا البدء بمكان مجيء عيسى عليـه        ، الشريفة مكنةَوالزيتون األ  كان المقصود بالتين  ولبأنه  
وهـي  " طور سـينين  "سالم  قبل ذكرمكان مجيء نبوة موسى عليه ال      " والتين والزيتون "السالم  

 دون غيرهمـا مـن األشـجار      التين والزيتون   ب ؟ ثمّ ِلم كني عن أرض فلسطين      سبقالدعوة األ 
؟ وِلم لَم يكن عن مكة بثمر النخل مثال؟ ولذا فاألظهر أن المراد بالتين والزيتـون                كالرمان مثال 

  . الثمرتان ذاتهما
 هما الـشجرتان ال لفوائـدهما كمـا ذكـر           ون الشيخ محمد عبده أن يراد بالتين والزيت       ورجح

المفسرون، بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة، فالتين إشارة إلى عهد آدم الذي استظّل في                

                                                            
  .1211، ص3، ط"تفسير الكشاف"، الزمخشري. 1
  .9،ص16ص". التفسير الكبير. "ر محمد بن عم،الرازي. 2
  .117- 110/ج". القرآنالجامع الحكام ".  محمد بن احمد االنصاريعبد اهللاوالقرطبي، اب. 3
  .43، ص8ص" ران العظيمقتفسير ال. "رابن كثير، اسماعيل بن عم. 4
 .30/394ج" روح المعاني". األلوسي، شهاب الدين. 5
  .421/ 30ج " التحرير والتنوير. "وابن عاشور. 119ص". جزء عمتفسير . " محمدعبده،. 6
 .69، ص"القرآنبيان في اقسام تال ".الجوزية، ابن القيم. 7
 .71-70 صالمرجع السابق: انظر. 8
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الجنة بورقه، والزيتون يذكر بنوح ألن الماء لما حسر عن األرض بعد الطوفان كان أوَل مـا                 
رت أربعة فصول من كتاب اإلنسانية      حسر عنه أرض فيها زيتون، وعلى ذلك تكون السورة ذك         

، )وطور سـينين (الطويل، أولهما آدم وثانيهما نوح، وثالثهما موسى المشار إليه في قوله تعالى    
المراغي ذكره أيـضا الـشيخ    رأي  ال ذاه و 1.ورابعهما البعثة المحمدية المشار إليها بالبلد األمين      

ين بهذا القول لم يستندوا إلى دليل صحيح        ، ومن الواضح أن القائل    2ونسبه إلى الشيخ محمد عبده    
  .عقلومن نقل أ

ذكر األمام الطبري اختالف المفسرين في معنى اآلية، فالمروي عن وقتـادة        : "طورسينينو" -2
والحسن وابن زيد أن المراد بالطور حبل موسى، وذهب عكرمة إلى أن المراد بالطور الجبـل                

بالمبارك، ثم قال   ) سينين( بالحبشية، وفسر مجاهد     الشجر، وأن معنى سينين الحسن     والمنِْبت ذ 
 ألن معـروف،  جبـل : سينين طور: قال من قول: بالصواب ذلك في األقوال وأولى: "الطبري
 من قال كما للطور، نعتا كان وول له، تعريف سينين إلى فإضافته النبات، وذ الجبل وه الطور
 علـة  لغيـر  نعته، إلى يضاف ال الشيء أن وذلك منّونا، الطور لكان مبارك،و حسناً   معناه قال
 .3"ذلك إلى وتدع

 طـور  وأمـا "، وقال ابن عاشور     4ورأي الزمخشري أن الطور المكان الذي نودي منه موسى        
 هذا وعرف الكنعانيون، وهم النبط بلغة الجبل: والطور ،سينا بطور المعروف الجبل وفه سينين
 بـين  صحراء وهي اسين في لغة »سينين«و ،»سينين «صحراء في لوقوعه بطورسينين الجبل
 بلغة الحسن معناه: وقيل بالحبشية، وأ بالنبطية األشجار اسم سينين: وقيل ،فلسطين وبالد مصر
  .5"الحبشة

 

 دخلـه  مـن  ألن األمين سمي"، قال ابن عاشور     مكة المكرمة المراد به   ": ذا البلد األمين  هو" -3
 اإلسـناد  وجـه  على مفعول بمعنى يكون أن يجوزو ....مفعل بمعنى فعيل فاألمين آمنا، كان

                                                            
  ,121ص-118 ص،"جزء عمتفسير . "عبده، محمد. 1
  .30/193ج، "يغتفسير المرا. "غي، احمد مصطفىالمرا. 2
 .505/ 24ج، "القرآنجامع البيان عن تاويل أي . "ري، محمد بن جريرالطب. 3
 .774/ 4، ج"الكشاف. "الزمخشري، محمود بن عمر. 4
مفاتح . "والرازي. 394/ 30، ج"روح المعاني. "األلوسي: ، وانظر421/ 30ج، "التحرير والتنوير". ابن عاشور. 5

 112،ص20ص". القرآنالجامع الحكام ". ن احمد االنصاري محمد بعبد اهللاوالقرطبي، ابو. 212/ 32،  ج"الغيب
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 للتعظيم إليه  واإلشارة ،]4:قريش [خوف من وآمنهم: تعالى قال،  ساكنوه المأمون أي المجازي،
 .1"المخاطبين من ومسمع بمرأى حاضر وفه البلد ذلك في السورة نزول وألن
 

أحـسن  ون تقـويم ه   ذكر الطبري بأن المقصود بأحـس     ": لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم     " -4
قـال  ، و 4ابن كثير و 3 والقرطبي 2صورة وأعدلها وهذا الرأي قال به كثيرون منهم الزمخشري        

 .العقل السليمينهللا تعالى كرم االنسان بالفطرة وأن اعن تأويلها محمد عبده 
 وشـكل  رةصـو  أحسن في أي) تَقِْويٍم ِ َأحسن ِفي اإلنسان خَلَقْنَا لَقَد( قوله تعالى    وفسر ابن القيم  

م والتقـوي  سـواه،  حيـوان  كل من أحسن الصورة كامل الخلقة يمستو القامة معتدل واعتدال،
  .5والتعديل التأليف في يكون أن ينبغي ما على الشيء تصيير

اختلف هنا أيضا أهل التأويل، فمنهم من قـال بـأن المقـصود             ": ثم رددناه أسفل سافلين   "  -5
منهم من قـال    قل كما جاء في تفسير الجاللين، و      اب الع ذهاالرتداد الى مرحلة أرذل العمر و     وه

ـ   المعظم بأن المقص    ، لذا عمد   6النار مثل ابن كثير   وبأن المقصود ه   مـا أرذل العمـر      إ وود ه
 .8القرطبي و7عدم تحديد أي منهما مثل الزمخشريالنار ووأ
ـ  إلى الكافرين مصيربه  أن المراد )أسفل سافلين( ابن القيم في تفسير الصحيح عند و  والنار، وه

 أسـفل  يـسمى  ال العمـر  أرذل بأن ويستدّل على ذلك   العمر، أرذل يضعف قول من فسره بأنه    
 قليـل  اإلنـسان  نوع إلى بالنسبة العمر أسفل إلى المردودين وبأن عرف، وال لغة في ال سافلين
 هـم  نيـستوو  الـصالحات  وعملوا آمنوا والذين العمر، أرذل إلى يرد ال و يموت فأكثرهم جداً

 يـستثني  حتى بالكفار ً مختصا ذلك فليس العمر، أرذل إلى منهم عمره طال من رد في وغيرهم
  .9المؤمنين منهم

                                                            

 .422/ 30 ج،"التحرير والتنوير".  ابن عاشور-1
  .1211، ص3، ط"تفسير الكشاف"الزمخشري،  . 2
 .117- 110، ص20ص". القرآنالجامع الحكام  ". محمد بن احمد االنصاريعبد اهللاو بأالقرطبي، . 3
  .43، ص8ص" ران العظيمقر التفسي. "رسماعيل بن عمإابن كثير، . 4
 .72-71 صالمرجع السابق: انظر. 5
  .43، ص8ص" ران العظيمقتفسير ال. "رابن كثير، اسماعيل بن عم. 6
 .1211، ص3، ط"تفسير الكشاف"، الزمخشري. 7
  .117- 110، ص20ص". القرآنالجامع الحكام ". محمد بن احمد االنصاريعبد اهللا والقرطبي، اب. 8
 .74-73 صجع السابقالمر: انظر. 9
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 ومعـاده  تقـويم،  أحسن في خلقه فمبدؤه ومعاده، مبدأه في اإلنسان حال وعلى هذا فاآلية ذكرت   
  .ممنون غير أجر إلى وأ سافلين أسفل إلى رده

 الكـالم  إلى إخراج  وأ الحس مخالفة إلى مضطرون" بأرذل العمر    )أسفل سافلين (والذين فسروا   
 دون الكفـار  هـم  العمـر  أرذل إلى يرد الذي إن قالوا إن فإنهم له، البعيد والتكلف ظاهره عن

 التكلف إلى احتاجوا العمر أرذل إلى يرد من النوعين من إن قالوا وإن الحس، كابروا المؤمنين
 إذا اعمـالهم  تبطـل  ال الصالحات وعملوا آمنوا الذين بأن ذلك قدر من فمنهم،  االستثناء لصحة
 كـان  وإن وهذا الصحة، في يعملونها كانوا التي أعمالهم عليهم تجري بل العمر أرذل إلى ردوا
 من فيه ما القولا  هذ أرباب علم ولما والعمل، األجر من ال الرد من وقع إنما االستثناء فإن ً حقا

 القرآن قرأ من فقالوا خاصة، القرآن بقراءة الصالحات وعملوا آمنوا الذين بعضهم خص التكلف
 قارئهم المؤمنين في عام االستثناء أن أحدهما وجهين من ضعيف وهذا العمر، أرذل إلى يرد ال

يعلم ال وهذا، ادعوه على ما الدليل وأنه هم،وأمي 1"يقتضيه له التسليم يجب خبر وال بالحس .  
ه إلى أن اآلية الكريمة أكدت بالقسم على أن اهللا سبحانه خلق اإلنسان في              وذهب الشيخ محمد عبد   

أحسن تقويم وأفضل تركيب، ألن الناس بغفلتهم عما كرمهم اهللا به من العقل ظنوا أنفسهم كباقي                
  .2العجماوات يفعلون ما تفعل ال يردهم حياء وال يمنعهم حشمة

 النفع جلب جبلته في وأن ،الخير على مفطور إلنسانا أنتفيد  اآليةويرى الشيخ ابن عاشور أن 
 تراه لذلك، األفعال من والحسن الخير ومحبة هالكا، أو باطال يظنه ما وكراهة لنفسه والصالح

 بالحسنى، ويعامل الملهوف ويغيث غيره، لخير مجلبة يراه بما وينصح واإلنصاف، بالعدل يسر
 إرضاء أو لنفسه يجلبه نفِع روم عن مجردا دام ما الظلم من ويشمئز المستضعفين، على ويغار
  وبين بينه تحول التي العوارض وهذه بصدره، يجيش غضب إشفاء أو قضاءها يريد شهوة
 طول ويود ويعظمهم ويكرمهم والصالحين والحكماء الوعاظ كالم إلى ويهش زمنا، فطرته
  .3بقائهم
قال الطبـري بـأن المفـسرين    ": نعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوامنوا واال الذين   "  -3

ثـم  " انقسموا في تفسير هذا االستثناء الى قسمين، القسم األول قال بأنه استثناء صحيح من قوله              

                                                            

 .76-75 صالمرجع السابق: انظر. 1
 120 ، ص"تفسير جزء عم".  عبده، محمد-2

 .426/ 30 ،ج"التحرير والتنوير".  ابن عاشور-3



15 

الرأي وال يذهب عقله،    و لم يرد الى أرذل العمر       القرآنبمعنى أن من قرأ     " رددناه أسفل سافلين  
فلهم أجر  " لمعنى مع ما جاء في اية       متصل با  استثناء منقطع عن أسفل سافلين و      الثاني قال بأنه  

عمل أي أن من كان يعمل بطاعة اهللا في شبابه ثم كبر وشق عليه العمل كتب له                 " غير ممنون 
 3. والقرطبي2هذا ما أيده الزمخشري، و1مثل عمله الصالح في شبابه

 أسفل ادور أن بعد آمنوا الذين أن: والمعنىورجح ابن عاشور أن االستثناء في اآلية متصل 
 أصلهم فراجعوا عليها اإلنسان اهللا فطر التي الفطرة إلى باإليمان صاروا اإلشراك أيام سافلين
 أجر فلهم(: قوله في الفاء وجود ألن؛ حتما اعنده االستثناء النقطاع وليس .تقويم أحسن إلى
 .4اإلباية كل يأباه )ممنون غير
 هذه بعد محمد يا يكذّبك فمن :معنىإلى أن ال    ذهب بعضهم  ":فما يكذبك بعد بالدين   "  -4

، )من(موصولة بمعنى   على هذا القول    ) ما(اهللا، و  بطاعة بالدين أي  بها، احتججنا التي الحجج
: ذلـك  معنى بل: آخرون  ، وقال  وهي في محل مبتدأ، والخطاب للنبيء صلى اهللا عليه وسلم         

 توبيخي، واالستفهام استفهامية، على هذا ) ما(بالدين، و  الحجج هذه بعد اإلنسان أيها يكذّبك فما
 أصرح أنه هنا االلتفات ونكتة ،5يكذبه فما: قالي أن الظاهر ومقتضى التفات، الخطاب وضمير

 تكـذيبك  في لك عذر ال أي مكذبا، يجعله يكذبه بالتوبيخ، ومعنى  المكذب اإلنسان مواجهة في

  .جزاءوالمقصود بالدين إما الملة والشريعة أو الحساب وال .6بالدين
فصل القضاء بين العباد وهذا ما      وأي أن اهللا تعالى أحكم من حكم        ": أليس اهللا بأحكم الحاكمين   "  -5

  .9والقرطبي8الزمخشريو7قاله معظم أهل التفسير كالطبري
  

  

                                                            

 .24/510 ج،"جامع البيان".  الطبري-1
 .774/ 4، ج"الكشاف. "الزمخشري، محمود بن عمر. 2
 .116/ 20، ج"الجامع الحكام القرآن".يابوعبد اهللا محمد بن احمد االنصارالقرطبي، ،. 3
 .429/ 30 ،"التحرير والتنوير". ابن عاشور. 4
 .24/510 ج،"جامع البيان". الطبري -5
 .431-430/ 30، ج"التحرير والتنوير". ابن عاشور . -6
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  التين

  

  
  

  :تاريخ شجرة التين :المبحث األول

عام لثماره الحلوة المباركة التـي      5000 وزرعوه منذ أكثر من      ،عرف البشر شجرة التين منذ القدم     
ـ  ،)القطّين(بعد تجفيفها فيما عرف باسم      وخضر أ استعملها اإلنسان عند نضوجها بشكلها األ      رف  وع

 ، وعرفها الفلـسطينيون منـذ عهـد الكنعـانيين    ،بالد فارس وسوريا ولبنان   وأن موطنها األصلي ه   
حريـة والبريـة،    ب واستعمله الفينيقيون في رحالتهـم ال      . والفراعنة في مصر   ،ن في لبنان  ووالفينيقي

وسط والمناطق الدافئة والمعتدلة يقال بأنه وصـل إلـى          يزرع حاليا في بالد حوض البحر المت      ووه
  .1 في أسيا واعتبروه طعاما رئيسيا لهمCariaاإلغريق عبر بلد اسمها 

 مما جعل الدولة اإلغريقية تـسن       ،   كما اعتمد عليه غذاء الرياضيين العتقادهم بأنه يزيد في القوة         
 ، وقد دخل التين أوروبا عبـر ايطاليـا        ،خرىقانونا يمنع تصدير الصنف الممتاز منه إلى البالد األ        

 وعرف فـي األدب     ، خالل حمالت التنقيب التي أجريت فيها      Pompeii2ووجد بشكله المجفف في     
وهما مؤسـسا  ) Romulus and Ramous( الروماني بأن الذئب الذي أرضع روملوس وراموس

 فـذكره   ،عنـدهم ة  كبيـر  ةا تحت شجرة التين مما جعـل لهـا قدسـي          حالدولة الرومانية قد استرا   

                                                            
1 . "fruit facts: fig"   

  .م79 بركان عام ةهي مدينة في ايطاليا تدمرت بعد ثور . 2
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 يـضعونه   Cyrene2م كهدية خالل االحتفاالت السنوية وكان سكان بلدة         بأنه كان يقدOvid(1  (أوفيد
  .Saturn3على رؤوسهم كأكاليل عندما كانوا يضحون إلى مكتشف الفاكهة لديهم اإلله ساتورن 

  .4 وفرنسا وتركياحاليا يصدر بشكله المجفف إلى العالم من أسيا واسبانيا ومالطةو   وه
  .5يسمى في شمال افريقيا الكرموصو بلس، أنجير،طبار:ومن تسميات التين باللغة العربية

  

  :6التصنيف العلمي للتين :المبحث الثاني

  

Figاالسم باللغة االنجليزية      
  

  Figuierباللغة الفرنسية       االسم 

Ficus cariaاالسم العلمي               

Embryophyteمملكة البنات               

Angiospermaeشعبة مغطاة البذور         

 Eudicotyledons صف ثنائية الفلقة

Rosalesرتبة الورديات              

Moraceae عائلة التويتات
 ) نوع 800يضم أكثر من  (  Ficus الجنس

F. caria النوع: اخترنا منه للبحث

  
  
  
  
  

                                                            
  .فيدم ومعروف بلقب أو17ولد عام ويديوس ناسفشاعر روماني قديم اسمه ببليوس او . 1
  .ة وهي شمال ليبيا الحاليةمستعمرة يونانية قديمة تحولت الى روماني . 2
  . الزراعة والحصاد عند الروماناسم اله . 3
  الموسوعة الحرة " التين . "4
  .45، ص"نباتات طبية ذكرتها الكتب السماوية. " الموصللي، مظفر5

6 . Classification of figs, from: www.figweb.org 
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  : الكريمالقرآنذكر شجرة التين في  :المبحث الثالث

 وهي السورة الوحيدة التـي      ،"التينو"سم  اة التي ذكر فيها   سورال مرة واحدة وحملت     القرآنذكر في   
  . العظيمالقرآنيوانات التي سمي باسمها أكثر من سورة في  على عكس أسماء الح،حملت اسم نبات

لَقَد خَلَقْنَا اِإلنـسان    ) 4(وهذَا الْبلَِد اَألِميِن    ) 3(وطُوِر ِسيِنين   ) 2(والتِّيِن والزيتُوِن   ) 1: " (قال تعالى 
 الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهم َأجر غَيـر         ِإالَّ) 6( رددنَاه َأسفََل ساِفِلين     ثُم) 5(ِفي َأحسِن تَقِْويٍم    

  صدق اهللا العظيم" َألَيس اللَّه ِبَأحكَِم الْحاِكِمين) 8(فَما يكَذِّبك بعد ِبالديِن ) 7(ممنُوٍن 
  

  ذكر التين في الزبور :المبحث الرابع

  .33 آية 105 المزمور ."همضرب كرومهم وتينهم وهشم كل أشجار ":مثال
  

  ذكر التين في التوراة

  .7 آية 3 في سفر التكوين اصحاح :مثال
ا وعلما أنهما عريانان    مفأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فافتتحت أعينه             "
ي القلب  أي أنهما قاما بتغطية الخطيئة بأوراق التين وبق       " ازرأهما م فسصنعا ألن و أوراق التين    افخاط

  .غير سليما ودون التخلص من نوازع الخطيئة 
  

  ذكر التين في االنجيل

  : وأمثلة ورودهنجيل مرة في اال57ذُكر التين 
من الحـسك   و، هل يجففون من الشوك عنبا أ      نهمومن ثمارهم تعرفو  "،  16 آية   7اصحاحإنجيل متى   

  "تيناً
  :1ومثال آخر من اإلنجيل

  .22 – 18 آية 21متى أصحاح 

                                                            
  .46 ص،"نباتات طبية ذكرتها الكتب السماوية".فرمظالموصللي،  . 1
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راجع إلى المدينة عند الفجر، أحس بالجوع، فرأى تينه فذهب إليها فلم يجد عليها غيـر                وبينما ه    "
كيف : ال يخرجن منك تمر لألبد، فيبست التينة فلما رأى التالميذ ذلك تعجبوا وقالوا            :الورق، فقال لها  

  ..."يبست التينة من وقتها؟
 الشجرة عند النـصارى     هنة المسيح لهذ   طويل حول لع   جدل الشجرة ويدور    هأي أن المسيح لعن هذ    

ن هذه اللعنة   أ اللعنة ما يذكر ب    ههذلريرات  بتالحد  أ ومن   ، اآلية عندهم  هوما هي الدالالت الروحية لهذ    
جاءت مصاحبة لتطهير الهيكل في أورشليم وهما األمران اللذان فعلهما السيد المسيح عنـد دخولـه          

يكل هما عمالن متكامالن وهما رمز لـضرورة إقامـة          أورشليم، فلذا فان لعنة الشجرة وتطهير اله      
الهيكل من جديد على أساس العمل الروحي العميق والمتجدد والسليم، ويذكر أن سبب لعنة شـجرة                

حها المخلص سـقطت تحـت لعنـة        يأن التين رمز لدولة إسرائيل التي عندما رفضت مس        والتين ه 
والجحود تماما كبني إسرائيل الـذين جحـود   الجحود فجاءت شجرة التين في اإلنجيل رمزا للغرور        

فسدوا في األرض فلم تـؤت      أمكانتهم و بنعم اهللا عليهم وتكبروا على الرسل ولم يطيعونهم واغتروا          
 وهم ايضا يدعون بأن الرب بعد ذلك        لهم ثمار هذه المكانة التي كانت لهم، تماما كالشجرة بال الثمر          

  .1جرة التين مثمرة بعد هذاالكنيسة فكانت شواقام اسرائيل الجديد وه
  

  :ة النبويةالتين في السنّ :المبحث الخامس

 وذكر بعض   ،رض الحجاز  فيأ ذكر ابن القيم بان التين لم يرد في السنة النبوية الصحيحة ألنه لم يكن             
  .2ما سيرد ذكرها في مبحث الفوائد واالستعماالت للتينكالفوائد له 

وضـعفها األلبـاني فـي      " صلى اهللا عليه وسلم   " النبي   ولكن توجد بعض األحاديث التي وردت عن      
طبق مـن   "  عليه وسلم  صلى اهللا "هدي إلى النبي    أ: عن أبي الدرداء  : سلسلة األحاديث الضعيفة فذكر   

أن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه ، الن فاكهة الجنة بال            : قلتول(كل منه وقال    أكلوا، و : تين، فقال 
  .3واسير وتنفع من النقرسبالعجم، فكلوا منه فإنها تقطع 

  

                                                            
  .15، ص"شجر التين."ر، مقايالبرموس . 1
 .212 ، ص"الطب النبوي". الجوزية، ابن القيم2
 ، وقال عنه الحـافظ ابـن        486-2/485رواه أبونعيم األصفهاني في الطب النبوي عن أبي ذر وأبي هريرة ج            . 3

في سلسلة األحاديث الـضعيفة رقـم       ضعفه االلباني   ، و 4/773 يعرف ج  في تخريج الكشاف في سنده من ال      : حجر
  .4201جامع الصغير رقم  وضعيف ال165
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  :وصف شجرة التين :المبحث السادس

كـل  شجار متساقطة االوراق وثمارها صـالحة لأل      هي شجرة تنتمي إلى العائلة التوتية وهي من األ        
 سنة ساقها قـائم ولحاؤهـا       100 – 50وتعمر ما بين    ،syconiumها من الثمار الكاذبة     أنتوصف  

 متر وتورق فـي بدايـة       9 – 3 ومعدل ارتفاعها ما بين       عدة تدرنات  ، به  وخشن غير متين   كسمي
  .فصل الربيع

راقها بسيطة وكبيرة وشكلها معنق مثل كف اليد، خشنة الملمس على السطح ولكنها ناعمة الملمس               أو
   )1انظر الشكل رقم  ( .5 الى 3من عددخلفها، لها العديد من الخلجات 

  
  )ثمار التينوورق : 1شكل رقم (

  
مجوفـة وكبيـرة     ) حاملة ازهـار  (نها مخفية داخل فجة      أل ،ية على عكس ثمرة التوت    هارها مخف أز

نثـوي ذات  زهـار منهـا األ  نواع من األأويوجد داخلها عدة ،  سم 5-3لفجة من   ه ا ويصل طول هذ  
ر والتي تـسمى االزهـار الدرنـة        ينثوية ذات القلم القص   هار األ زاألوالميسم القمعي والقلم الطويل أ    

زهار الذكرية والتي توجـد     األووالنوع الثاني من االزهار ه    ،  Caprifig التين البري    والتي توجد في  
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زهار العميقة التي ال تكون بـذور       األو وهناك النوع الثالث وه    ،في الثلث العلوي لتجويف ثمرة التين     
صناف التين التي ال تحتاج ثمارها إلى تلقيح ولكل زهرة حامل زهر ملتحم مع حامـل                أوتوجد في   

  .1سي كبير ومتصل التجويف للثمرة مع الخارج عن طريق فتحة اسمها عينرئي
  

  أصناف التين من ناحية التلقيح :المبحث السابع

  :ربع تصنيفات رئيسيةأوتقع هذه االصناف ضمن 

 :التين العادي -1

 وثمار هذا النوع ال يحتاج ، المؤنث كلهاcommon figهار بداخل الفجة من النوع زوهنا تكون األ
 فـي المنـاطق     ا وتوجد هذه الشجرة وتنتج ثمار     ،حتوي الثمار على بذور   ت تلقيح واخصاب وال     إلى

التي لها دور كبير في عملية التلقـيح لـشجر          وفيجا   تالئم حشرة البالستو   لذا فانها ال  الباردة نسبيا و  
 .يليشن وبراون تركيمرياتيك وكادوما وأد ميشين و:صنافهأ ومن .التين

  
 :التين البري -2

Caprifig  هار مؤنثة  أز(ة  نيزهارا در أزهارا ذكرية مع    أوهارا ذكرية فقط أ   أزاما  ه  الحامل الزهري ب
سـفل لتجويـف    سمها غدد ولها مبيض كبير وتوجد في الثلـث األ         يذات قلم قصيرة وال يوجد في م      

  :، وله ثالثة محاصيل)الحامل الزهري
لماضي ومحصوله قليل وثمـاره     ينتج على الخشب الذي نما العام ا      : profichiالمحصول األول     .  أ

زهار الذكرية فقـط وتبـدأ براعمـه        وحزيران ويوجد به األ   وحجم وينضج في شهر ماي    لكبيرة ا 
 .بالتكوين في شهر كانون األول

زهار المؤنثـة وتبـدأ براعمـه       زهار المذكرة واأل  توجد به األ  : mammoniالمحصول الثاني    .  ب
لثمار في آب وتحمل الثمـار علـى خـشب          كوين في بداية فصل الربيع وتنضج ا      لتالزهرية با 

 .حديث
لبثـان تبـدأ    توبراعمه الزهرية تبدأ بالتكوين في شهر تموز وما         : mammeالمحصول الثالث    .  ت

 .ضج في نيسان تنفي فصل الربيع وو النمود حتى تتوقف خالل الشتاء وتعا،بالنمو

                                                            
  ". شجرة التين. "رشيد، مصطفى. ابراهيم، أنور . 1
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 Blastofagaجا افوبالسترئيسي والهام للتين البري حيث تمضي  بها حشرة الالوهنا يكمن العمل 
Grossorum ( دورة حياتها)     في مبـايض   تضعبيضها  وثى الحشرة أن فتنضج   ، )2انظر الشكل رقم

  .كارديليا وكرويسيك: صنافهأونضج الثمار ومن وهار المؤنثة لتنشيط ونمزاأل

  
   )جاحشرة البالستوفا: 2شكل رقم (

 : smyranالصنف االزميريلي  -3

زهـار المؤنثـة    ومحصول هذا الصنف من اجود الثمار ومنه تلقح الثمار التي تحتـوي علـى األ              
 crossتكون إال بحـدوث التلقـيح الخلطـي    أنتتكون الثمار التي ال يمكن توتخصب البويضات و

pollinationومن هنا قام اإلنسان بالتدخل عن طريق عملية  caprifigation )   وهي العملية التـي
هار المؤنثة  زن يتم تلقيح األ   أبهدف  ) لتين االزميريلي اغصان    أيتم فيها تقريب ثمار التين البري من        

ثناء خروجها مـن    أمن التين االزميريلي من لقاح التين البري الذي حمله جسم حشرة البالستوفاجا             
اك ثم دخولها إلى التين االزميريلي لوضـع        زهاره المذكرة هن  أثمار التين البري واحتكاكها  ببتول       

 :يوجد نوعان من محاصيل التين االزميريليالبيض، ومن هنا 
الذي نتج عن تلقيح التين االزميريلي من محصول التين البـري المـامني             : الثانويل  المحصو  .  أ

 .وثماره ويحمل على خشب عمره سنة ويمدده قليل وحجمه كبير وحالوته منخفضة
يكون مصدره اللقاح  هنا من محصول البرفيشي للتين البـري وتنـضج             : سيالمحصول الرئي  .  ب

 .صنافه كاليمرنا، ازنجار، شيكر، انجر، مارايوت، تامريوتأثماره في شهري آب وايلول ومن 
ويعتبر نوعا وسطا بين التين العادي واالزميريلي من ناحية          : sanpedroوالصنف سان بدر   -4

تتكون بدون حدوث التلقيح واالخـصاب      ) الثانوي(األول  فثمار محصوله   ،  متطلبات التلقيح 
 .صنافه دولفين، ملك، درابأ ومن ،بينما ثمار محصول الثاني تعتمد على التلقيح
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العناقي،العسالي، الخـضاري، البيـاظي،     : هنا ذكر لبعض أسماء االصناف الفلسطينية للذكر فقط       و
قيـسي، المليـصي، الحماضـي، الحمـري،        الخرطماني، الموازي، القليبي، السوادي، الغرابي، ال     

  .1غيرهاوالعديسي، الخروبي، الفلطعاوي 
 

  ثمار شجرة التينإمواسم  :المبحث الثامن

  :عموما فان شجرة التين لها موسمين لالثمار من كل عام

 وهي ثمار حامضية الطعم ويكون قليل المحصول breba fruitsوينتج عنه : الموسم األول -1
يخرج عادة على   ويسمى هذا المحصول في فلسطين بالتين الدافور        و.2نوحزيراووذلك في ماي  

 .3الغزالنيومن اصنافه الخضاري واطراف االفرع التي نمت سابقا 
لرئيسي والذي يكون فـي شـهر آب عـادة    االمحصول و وهmain fruits: الموسم الثاني -2

تحمل ثماره على   و قيمة غذائية عالية   لهومذاق  الالثمار حلوة   وويكون المحصول هنا غريزا     
 .4النموات الحديثة

ينتج عن براعم زهرية محموله على خشب حـديث لكنـه           ويوجد حاصل مكمل للحاصل الرئيسي      و
 .5أحيانا يتأخر الى اوائل فصل الربيعواوائل الشتاء وينضج في اواخر الخريف 

  

  :تكاثر شجرة التين :المبحث التاسع

  :ق بسيطة وهييلخص تكاثر هذه الشجرة المباركة بثالث طر

قي وتوجه  أفبعد التقليم وتزرع بشكل     وعقل الصالحة من مزارع قديمة أ     ل حيث تؤخذ ا   :العقل -1
 .علىالبراعم لأل

 . بحيث يتم ثني الفروع القريبة من سطح التربة إلى داخلها:الترقيد -2
قي أفيتم تخزين الدرنات الموجودة في جذع الشجرة وذلك في خنادق في وضع             : السرطانات -3

 .6الرمل ويتم ريها لحين زراعتهاو بالتربة أوتغطى
                                                            

  ".شجرة التين. "رشيد، مصطفى. ابراهيم، أنور . 1
2. Ficus caria, from www.hort.purdue.edu.  

  ps.wafainfo.wwwوآالة األنباء الفلسطينية  . 3
4. Ficus caria, www.hort.purdue.edu.  
5. www.alkafeel.net 

  .لموسوعة الحرة، ا"التين . "6
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 .1اكثار النوع المرغوب بهوبالبرعم عندما نرغب بتغيير الصنف أ وبالقلم أ يتم  :التطعيم -4
يتم باختيار البذور الصالحة لالكثار الناتجة عن ثمار ملقحة النتاج اصناف محـسنة              :البذرة -5

 .2اصناف جديدةووراثيا ا
  

  :ت البيئية لزراعة شجرة التينالمتطلبا :المبحث العاشر

ـ  قدرتها علـى   ل ذلكو،  واع مختلفة من التربة    أن شجرة التين في   وتنم: التربة -1 لم مـع هـذه     أق الت
 الـصفراء جيـدة الـصرف ذات درجـة          تربةالفروقات إلى حد ما ولكن  البيئة المثالية هي ال         

 .6.5 – 6حموضية بين 
 .3سلبي بشكل والنمو المحصول على ؤثري ولكنه والجفاف العطش التين شجارل أتتحم: الري -2

  

  :استعماالت اخرى للتين في غير الثمرة :المبحث الحادي عشر

 :دهنية التاليةليحتوي على االحماض اوويستعمل كزيوت تشحيم وه: seed oilزيت البذور  -1
  linolenic acidحمض اللينوليك  . أ
  oleic acidحمض االوليك   . ب
 palmitic acidحمض البالمتيك   . ت
 arachidic acidراكيديك حمض ا  . ث
ـ وتستعمل في صناعة العطور تحتوي على       : leavesوراق  األ -2 ، رمـاد   %67.6اء بنـسبة    م

يط من   و% 16.4 بنـسبة  N-free extractو ,% pentosans 3.6توسـانز   بن، 5.3% خل

ل      ة مث ة المختلف واد الكيميائي ين كـارو الم  سـتيجما  ،bergapteneبيرجـابتين  ،   caroteneت
 .tyrosine4 وتايروسين sitosteolسيتورول ،  stigmasterolسيترول 

                                                            
 ."شجرة التين. "رشيد، مصطفى. ابراهيم، انور . 1
  .المصدر نفسه . 2
  .المصدر نفسه . 3

4. Ficus caria, from www.hort.purdue.edu 
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ـ  و في تخمير الحليب لصناعة االجبان        بعد تجفيفه  يستعمل: latexحليب الشجرة    -3  هيستخلص من
وانـي  مريكا يستعمل لبن شجرة التين في تنظيف األ       أ وفي   1ريض اللحم غ لت ficinانزيم الفيسين   

مـادة  وcaotcboucعدة مواد فعالة مثـل     ومادة فعالة لبعض المنظفات االخرى ويحتوي على      
، سـكر  malicacidحمـض ماليـك   ،  cerine سـيرين  albuminبومين أل ، resinريسين 
sugarين ن، ريrenninهاضمة  تـساعد فـي تحلـل البروتينـات     وانزيمات proteolytic 

enzymes ريز اسـتير  انزيم وesterase  ز ودياسـتيdiastase    والاليبـز lipase يز تـال  وك
catalyze   وبيروكسيديز peroxides     ض الوجه وازالة   ي باالضافة إلى استعماالته التجميلية لتبي

 . 2ش والبثور والحبوب السوداءمالن
 

  :األهمية االقتصادية للتين :المبحث الثاني عشر

وتحتل تركيا  ) من اإلنتاج العالمي  % 80(دول حوض البحر المتوسط     و للتين ه  صدرالرئيسيالميعد  
  ).1انظر الجدول . (3لالدومقدمة هذه 

تنتشر حاليـا زراعتهـا فـي كافـة         وأما في فلسطين فقد عرفت شجرة التين منذ عهد الكنعانيين           و
هي تنتج يوميا أثنـاء موسـم التـين         والمحافظات تقريبا خاصة في قرية تل التابعة لمحافظة نابلس          

  .4 طن5-4حوالي 
  

  

  

  

  

  

                                                            
1. www.safeglobal.com 
2. A. hashemi, S.Abediankenari,M.Ghasemi, M.Azadbakht, Y.Yousefzadeh, A A Dehpour,  
(2011), "the effect & fig lafex ficus caria on stomach line cancer), lranian red crescent 
medical journal,(13) 4 272 

  ". شجرة التين".رشيد، مصطفى. ابراهيم، انور . 3
  com.wafainfo.wwwألنباء التين، وكالة وفا ل . 4
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  1يبين انتاج التين عالمياو 1جدول رقم 

World fresh fig production - all volumes are in metric tons (MT) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Turkey 235 000 250 000 280 000 275 000 285 000 290 151 210 152 205 067 244 351 254 838
Egypt 150 200 194 631 135 834 160 124 192 250 295 510 262 307 304 110 286 682 184 972
Iran 71 228 81 000 89 000 80 769 87 522 77 000 67 000 76 414 76 414 76 414
Morocco 75 600 97 500 67 000 60 000 82 600 77 000 61 606 69 723 70 000 74 300
Algeria 40 864 60 694 63 266 64 940 69 799 91 927 63 883 78 735 83 801 99 100
Syria 40 019 43 400 41 089 36 696 49 881 51 384 41 086 40 262 53 724 41 000
U.S.A. 37 195 48 260 43 998 46 357 44 633 37 830 43 363 39 280 39 689 37 113
Greece 95 258 88 987 25 000 21 245 23 493 22 255 20 413 18 000 15 000 11 014
Spain 43 163 41 130 43 533 41 297 35 295 26 442 25 906 30 828 24 400 26 800
Afghanistan 17 000 20 000 21 960 22 000 55 000 20 000 30 000 30 000 25 000 25 000
Brazil 25 981 23 921 25 586 26 839 23 697 26 476 23 225 22 565 24 146 25 727
Tunisia 19 000 18 000 21 000 27 000 23 000 25 000 22 000 25 000 28 000 28 700
Italy 21 803 13 354 19 349 21 226 20 091 23 629 17 013 15 900 12 106 12 022
Albania 22 790 14 500 17 500 14 000 16 000 16 650 16 000 18 000 19 517 18 387
Portugal 14 472 15 052 14 160 14 000 12 889 16 000 16 500 16 600 15 004 17 200
India 10 822 10 546 11 219 11 821 12 552 13 948 15 260 16 560 17 164 20 700
Japan 0 0 16 052 15 942 15 942 16 000 16 500 16 398 15 523 14 000
Libya 4 000 10 000 10 000 10 000 10 350 10 000 10 000 10 000 10 250 10 550
Azerbaijan 8 100 8 400 9 382 8 406 9 503 11 361 10 565 10 579 7 704 8 534 
Lebanon 16 500 8 904 12 200 9 600 6 900 5 800 4 900 5 000 5 769 4 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

1. World fresh fig production, www.novagrim.com 
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1يبين تصدير التين عالمياو 2جدول رقم   

World fresh fig exports - all volumes are in metric tons (MT) 

 2000  2001  2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Turkey 0 6 409 6 412 9 138 10 376 9 583 8 895 7 489 9 573 12 941 13 700 94 516
Austria 1 870 1 896 3 179 3 974 5 523 4 795 4 241 3 205 4 640 6 131 5 740 45 194
Netherlands 1 066 1 372 1 540 2 229 2 497 2 313 2 665 2 177 2 133 2 946 2 367 23 305
Spain 1 818 2 052 1 927 1 792 1 774 1 525 1 859 1 011 1 926 1 257 2 091 19 032
Italy 1 390 1 369 1 816 1 339 2 041 1 448 1 277 1 137 2 072 1 727 2 463 18 079
Brazil 707 633 622 815 910 837 875 1 599 1 645 1 669 817 11 129
Belgium 968 327 1 240 1 038 2 200 1 573 1 020 290 1 388 442 401 10 887
France 481 470 557 479 740 745 776 907 971 826 946 7 898 
Germany 284  117 136 333 324 545 616 352 435 1 047 1 195 5 384 
Syria 0 999 1 447 1 304 881 180 204 0 0 0 0  5 015 

  

  :التين في الطب القديم :المبحث الثالث عشر

 .استعمله اليونان والرومان طعام مغذ للرياضيين ألنه يعطي طاقة كبيرة  -
ووردت هذه الثمرة فـي     . استعمله الفراعنة كعالج آلالم المعدة وقد ذكر في بردية ايبرز كثيراً           -

 .2 الفرعونية الطبية من أشهر البردياتن هماات وهاتان البردي أيضابردية هيرست
 .بخات إلزالة وعالج البثورلاستعمله الفينيقيون على شكل  -
 .نه يقلل من حوامض الجسد التي توهن الجسمأذكر الرازي  -
 .نه مفيد للحوامل والرضع وينفع من االستسقاءأذكر ابن سينا  -
جاري ذكر الموفق البغدادي انه يلين الطبع، ويسكت العطش وينفع السعال ويدر البول ويفتح م              -

 .3الغذاء

                                                            
 .المصدر نفسه . 1
 www.attabeeb-g.com:  على الرابط،"أقدم البرديات الطبية"امش، فاطمة، ق . 2
  .214، ص”موسوعة االعشاب والنباتات ". توفيقحجازي، احمد . 3
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رمل الكلى والمثانة ويؤمن من السموم وينفـع خـشونة          وقال ابن القيم عن فوائد التين بأنه يجل        -
 يغذي وينفع العصب وينقي الخلط      هالحلق والصدر وقصبة الرئة ويغسل الكبد والطحال، ويابس       

الـسعال  البلغمي من المعدة ويغذي البدن ويسكن العطش الناشئ عن البلغم المالح وينفع مـن               
 .1المزمن

 ثمار من التين اليابس إلى شرائح ثم يغمس في زيـت            7 تقطع   :ومن الوصفات الطبية القديمة    •
تؤكل على الريق فإنهـا تعـالج كـسل         والزيتون ويضاف إليه شرائح ليمون ليالً وفي الصباح       

 .األمعاء
 .2الكبار يوما يعالج النحافة لألطفال و40تناول ثمار التين مع اليانسون صباحا لمدة  •
 فنقل عن جـالنيوس     ،تحدث ابن البيطار عن التين في كتابه الجامع لمفردات األدوية واألغذية           -

نه إذا خلط مع دقيق الحنطة فانه ينفع في إنضاج األورام الصلبة وإذا خلط مع دقيق الـشعير                  أ
يذيب الجامد  وذكر عن لبن التين أنه يجمد اللبن كاألنفحة         و.فانه ينفع في تحليل األورام الصلبة       

 .لين صالبة الرحمواذا شرب بلوز مسحوق سهل البطن وكالخل 
 .وريدوس بان التين اليابس ينقي الصدر ويوفق السعال المزمن وأوجاع الرئةقونقل عن ديس -

المثانـة والكلـى    ولبـدن ويجل  ايغذوا  وأحمد  الفاكهة وه   وسويه بان التين ه   اكما نقل عن ابن م    
 .3الكبد والطحالول الفاكهة نفخاً ويجلأقووه

  

  فوائده في الطب الحديث :المبحث الرابع عشر
   بعد تطور الطب والمعارف الطبية واألجهزة، تعددت فوائد التين لتضم مجاالت أوسع مما عرفت              

  .قديما وتم التعرف على المكونات الكيميائية التي زادت من قيمة التين غذائيا ودوائيا
انه مفيـد لعـالج     ) نباتات طبية ذكرتها الكتب السماوية    ( كتابه      ذكر األستاذ مظفر الموصلي في    

اإلمساك ويستعمل كلبخة للجروح ولعالج الثآليل والبواسير وحـاالت الـصرع وتقرحـات الفـم               
والتهابات اللثة واللوزتين وعالج البهاق والتقرس وخل التين يعتبر مطهر للجـرح، وذكـر بأنـه                

                                                            
 .211، ص”الطب النبوي ".قيمالجوزية، ابن   . 1
 .46 ص،"تات طبية ذكرتها الكتب السماويةنبا"فر، مظالموصللي،  . 2
 . 173، ص"الجامع لمفردات االدوية واالغذية"ابن البيطار،  . 3
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نه إذا شـرب المـاء      أعديدة وأمالح الحديد والكالسيوم، وذكر      يحتوي على ألياف كثيرة وفيتامينات      
  .تين فانه ينظم الدورة  الشهرية للنساء كما ويمكن استعماله كمضمضة للفم واللثةالالذي غلي به 

البـرد  ويفيد للنزالت   وبه مواد تماثل عصار ة البنكرياس       ومدر للبول   وكما اته مفيد لفتيت الحصى      
  .1يوضح على الجرحولعالج الحروق البسيطة يهرس ووز لعالج كسل االمعاء 

 وفرة في المراجع العربية التي تحدثت عن تفاصيل المكونات الغذائيـة للتـين              يوجد    ولألسف لم   
مت ترجمتها  ت التي تحدثت عن التين و      األجنبية بالنسبة للمراجع والمجالت والكتب   وعلى عكس ما ه   

 والتي سيرد ذكرها    دراسات الحديثة التي تركزت حول التين     من اللغة االنجليزية إلى العربية ومن ال      
 هي حول عالقة التين بمرض السكري وعالقة التين في مقاومة السرطانات والحد مـن    بشكل اوسع 

انتشارها وكذلك عالقة التين مع تنظيم وخفض ضغط الدم وعالقته مع الكولسترول وتأخير ظهـور               
  .ول عالقته بمعالجة العقم أعراض الشيخوخة وأخيرا دراسات حديثة ح

حد محـاور   أوبعض العالقات بين التين وصحة اإلنسان الذي ه       ل توضيح   في هذا البحث محاولة      و
  ).3انظر جدول  (.الدراسة األساسية

  3جدول رقم 
   غم تين اخضر100 يبين القيمة الغذائية لكل 3جدول رقم 

الرمز الكيميائي غم تين طازج100القيمة لكل    الكيميائيةالمادة
80 gm H2O ماء  
74 cal Cal. ت حراريةاسعرCalories 
2.7 gm Cal.  سعرات حرارية من 

 Calories from fatsالدهون
18 gm Carbohydrates نشويات  
3 gm Fibers الياف  

0.8 gm Proteins بروتينات 
16 gm Sugars سكريات 
0 gm Cholesterol آولسترول 

Fat soluble vitamins 
 فيتامينات تذوب في الدهون

142 mcg Vit. A فيتامين أ  
0 mcg Vit. D فيتامين د 

0.12 mg Vit. E فيتامين ه 
4.7 mcg Vit. K فيتامين ك 

Water soluble vitamins 
 فيتامينات تذوب في الماء

2 mg Vit. C فيتامين سي 
0.06 mg Vit. B1  1فيتامين بThiamin 
0.04 mg Vit. B2 2تامين بفيRiboflavin 

                                                            
 .46، ص"ماويةنباتات طبية ذكرتها الكتب الس ".الموصللي، مظفر . 1
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0.4 mg Vit. B3 3فيتامين بNiacin 
0.3 mg Vit. B5 5فيتامين ب Pantothenic acid 

0.113 mg Vit. B6 6فيتامين بPyrodixine 
6 mcg Vit. B9 9فيتامين بFolate 

Electrolytes 
  االيونات

1 mg Na  صوديوم 
232 mg K بوتاسيوم 

Minerals 
  معادن

35 mg Ca يومآالس 
14 mg P فوسفور 
17 mg Mg مغنيسيوم 

0.38 mg Fe حديد 
0.6 mg Cu نحاس 
0.2 mcg Se سيلينيوم 
0.14 mg Z زنك 
0.082 mg Mn منغنيز 

Micronutrients 
 مواد غذائية اخرى

4.7 mg Choline آولين 
9 mg Lutein & 

zeaxanthin 
 زيكانثينولوتين 

- Phytosterols فايتوستيروالت 
  
  

  

  :عالقة مكونات التين بصحة الجسم :المبحث الخامس عشر

  C :Ascorbic Acid1فيتامين 

يعتبر هذا الفيتامين هاماًفي تصنيع الكوالجين الموجود في االوعية الدموية والعظام وله دور فعـال               
في تصنيع  الناقالت العصبية الضرورية الدماغ والتي تؤثر على المزاج أيـضاً ، فيتـامين سـي                  

مركب صغير ضروري لنقل الـدهون      و وه carnitineتين    نيحتاجه الجسم النتاج مادة تسمى كار     ي
ليتم تحويل الدهن الى طاقة ، ويعتقـد أن  mitochondria الى جزء من الخلية تسمى المايتوكوندريا

                        له دور في تقليل نسبة الكوليسترول                                                        
يعتبر الفيتامين سي من المواد المضادة ألكسدة للبروتينات والدهون والكربوهيـدرات واألحمـاض             

ه الذي  و أ eالنووية من التلف عند التعرض للجذور الحرة كما أن هذا الفيتامين يحفز انتاج فيتامين                 
  ادة مضادة للألكسدة  أيضاً م وه

                                                            
1. www.lpi.oregonstate.edu 
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  beta-caroten 1 و  A : pro-vitamin Aفيتامين
يساعد في المحافظة على مظهر صحي للجلد واالسنان والجهاز الهضمي والغشاء المخاطي ويعرف             

الكاروتينات هـي   و. يقوي النظر و وه retina ألنه يفرز صبغته في شبكية العين          retionalبإسم      
 صنف معروف حتى اآلن وأحـدهما       500ت تتحول الى فيتامين أ ومنها       صبغات موجودة في النباتا   

  .ي التقليل من االصابة بالسرطاناتبيتا كاروتين الذي يعتبر مادة مضادة لألكسدة وبالتالوه
  

  2:ـه وأ  E فيتامين

  tocopherolsوتضم هذه العائلة ثمانية أنواع من المواد المضادة لألكسدة ، أربعة منها من نـوع                  
   alpha-tocopherolو  والنوع النشيط الذي يكون في الجسم ه        tecotrienolsربعة من نوع            وأ
االكثر تواجداً في الدم واالعضاء وهي مادة تعترض طريقة الجذور الحرة التـي تدمرالجـسم               ووه

  التي إن حدثت فإن هناك       LDLفيحول هذا الفيتامين دون تكسر الدهون ودون أكسدة الكوليسترول          
ولهذا الفيتامين له دور فعال في نشاط العديـد مـن المركبـات             . اطر كبيرة على القلب تبعاً لها     مخ

 plateletsواالنزيمات في الخاليا المناعية والدفاعية ، وكـذلك فإنـه  يمنـع تخثـر الـصفائح      
aggregationويحفز توسع االوعية الدموية    vaso dialation  .  

 
  3:ك و أKفيتامين 

 واآلخر مصدره حيـواني  Phylloquinone مصدره نباتي ويسمى      K1 أحدهما وله صورتان
يعتبر فيتامين ك  هاماً في تصنيع العديد مـن البروتينـات   Menaquinone ويسمى K2ويسمى  

الهامة في عملية تخثر الدم وكذلك عدة بروتينات موجودة في العظام مما جعل له دور كبيـر فـي                   
  العظام وعملية نم

  

  

  

                                                            
1. www.nlm.nih.gov 

  .المصدر نفسه . 2
 .المصدر نفسه . 3
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  Zinc:1نك الز

من العناصر الموجودة في العظام واالسنان والشعر والجلد والكبد والعضالت والخصيتين وكرات            وه
  أيضاً أحد مكونات مئات من االنزيمات والدم البيضاء وه

  RNA and DNA polymerase , NADH dehydrogenase, DNA  transcription:مثل
 Carbonic anhydraseيم المضاد لألكـسدة المـسمى    أحد مكونات االنزووهCopper-Zinc 

superoxide dismutaseهام للجهاز العصبي والجهـاز المنـاعي وفـي عمليـات     و    لذلك فه
  .النموبشكل عام وفي عملية التناسل أيضاً

  
   Se :2سيلينيوم

 Thioredoxine وكـذلك أنـزيم      Glutathionine peroxidaseأحد مكونات االنزيم المضاد 
reductase               الذي يقوم بعملية اختزال فورية للمواد المتأكسدة في الحيوانات وبعض النباتات ، كما  

  .أن السيلينيوم يدخل في تركيب االنزيمات التي تحول هرمونات الغدة الدرقية من شكل آلخر
  

  Mn: 3منغنيز 

 ستيل وغيرهـا    هي مادة كيميائية تعتبر من المعادن الثقيلة والتي تستعمل في الصناعات كالستيلس           
مساعدة وتنشيط العديد مـن االنزيمـات مثـل               ووتتواجد في بعض النباتات وأما دورها الحيوي فه       

Oxidoreductases,Isomerases,Lyases,Hydrolases,Trasferases,Integrins,Lectins
,Ligases وكذلكMn-conraining superoxide dismutase  ، ـ و والي يوجد داخل الجسم ح

  . غم من المنغنيز ويقوم الجسم بتخزينه في العظام واالعضاء وبشكل متركز في الكبد والكلى12
  
  
  
  

                                                            
1. www.merckmanuals.com 
2. www.wikipedia.org 

  .المصدر نفسه . 3
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  P:1الفسفور 

  والدهون من نوع     ATP    وناقالت الطاقة         DNA,RNAمكون أساسي في االحماض النووية          وه
 0.7ي الجسم على   خاليا الجسم ويحتوأغشية   المكونة لجميع Phospholopidsالفوسفوليبيدات 

kgمن الفوسفات غالبيته يتواجد في العظام واالسنان .  
  

  Cu:2 النحاس 

يدخل النحاس في عملية تصنيع االنزيمات لالزمة النبساط الشرايين والشعيرات مما يحسن من أداء              
  كما أنه ضروري لتكوين مـادة الميـالين  . الدورة الدموية ويقلل من احتمال االصابة بنوبات قلبية

Myelin          التي تغطي االعصاب فيسهل انتقال االشارات العصبية مما يقلل مـن التـوتر والتـشتت  
أيضاً مكون أساسي لبروتين الكوالجين االساسي في الجلد والعظام ،كما يدخل في تكوين كريات              ووه

يعتبـر  الدم الحمراء ويقي من فقر الدم ويزيد من قوة الجهاز المناعي ويزيد من القدرة الجنـسية و                
 Copper-Zinc النحاس أيضاً من العوامل المضادة لألكسدة ألنه أخد المكونات األساسـية لمـادة  

superoxide dismutase .  
 

  3Folates 9 بB9فوليتس  

هام للمرأة الحامل للوقاية من تشوهات الجنين في الدماغ والنخـاع           والخاليا وه ويساهم في عملية نم   
  .الشوكي ويمنع حدوث  فقر الدم

  
  Pyroxidine4 6 ب B6بيروكسيدين فيتامين 

ينتمي الى مجموعة فيتامينات ب التي تعتبر جميعهـا مهمـة الحـصول علـى الطاقـة مـن                   ووه
 هام في عمليـة انتـاج       6 والمحافظة على الجلد والشعر والعيون والكبد وفيتامين ب        ،الكربوهيدرات

ويـساعد الجـسم فـي انتـاج بعـض          النواقل العصبية فيحافظ على صحة الدفاع وتطوره وأدائه         

                                                            
  .المصدر نفسه . 1

2. www.botanical-online.com 
3. www.nlm.nih.gov 
4. www.umm.edu/altmed 
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الهرمونات الهامة كالميالتونين الذي يضبط الساعة البيولوجية للجسم والسيروتونين الذي له عالقـة             
ب  وأيضاً النتـاج الخاليـا الـدم         12ب ليستطيع امتصاص    6بالمزاح ويحتاج الجسم الى فيتامين      

  .الحمراء والخاليا المناعية
  

  1Riboflavin 2 بB2 فيتامين رايبوفالفين 

ــستعملها بعــض االنزيمــات Flavocoenzymesالمكــون االساســي لمــواد     وه ــي ي  الت
Flavoproteins                   في أداءها وظائفها وهذه االنزيمـات المـساعدةهامة فـي عمليـة التأكـسد     

الب ق   التي تحدث أثنـاء العمليـات الحيويـة المختلفـة للجـسم مثـل اسـت                  Redoxواالختزال  
دهون والبروتينات فتساهم في التخلص من الجذور الحرة وأثرهـا الـسيء فـي              الكربوهيدرات وال 

  .تدميرالجسم ، وهي هامة في عملية استقالب األدوية داخل الجسم والتخلص من السموم

  

  Niacin2 3نياسين فيتامين ب

من فوائده أنه يساعد في تحويل الكربوهيدرات الـى طاقـة           وينتمي الى مجموعة فيتامينات ب      وهو
يحافظ علـى   والرايبوفالفين في المحافظة على صحة الجهاز العصبي        وشترك مع البيروكسيدين    يو

يفيد في التحام الجروح، باالضافة االى      ويساهم في الحصول على جلد صحي       ونشاط الدورة الدموية    
المساهمة في استقرار نسبة السكر في الـدم، كمـا انـه            وسالمة الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي      

  .الكالسيوم عبر جدار الخليةود في انتقال بعض المواد كالبوتاسيوم يساع
  

  3Mnالمغنيسيوم  

مكـون  وهويمنع تجلط الدم    وينظم ضربات القلب    والعضلي  ويساعد في صحة اداء الجهاز العصبي       
له دور في العمليات الحيوية بشكل عام فـي الجـسم كتنـشيط بعـض               واالسنان  واساسي للعظام   

  .غيرهاو DNAعملية تكوين الحمض النووي وع بعض البروتينات تصنيواالنزيمات 
  

                                                            
1. www.lpi.oregonstate.edu 
2.www.botanical-online.com 
3. www.botanical-online.com 
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   1Kالبوتاسيوم 

يعمل البوتاسيوم  كعامل مساعد لعدة انزيمات كاالنزيم الذي الذي يساهم في تنظيم توازن الصوديوم               
هذا التوازن هام للمحافظة و Sodium, Potassium-ATPaseداخل الخاليا والبوتاسيوم خارج و

سمى  على ل العصبية       membrane potentialال  ما ي ضمان صحة أداء النواق صحة انقباض   و ل

  .أداء القلبوانبساط العضالت و
  . الهام لعملية استقالب الكربوهيدراتPyruvate kinaseآما انه يؤثر على عمل انزيم 

  

نـسان  يحتـاج اإل  واأللياف هي مواد كربوهيدراتية ال تهضم في جسم اإلنسان           ( :األلياف في التين  
 ،النوع القابل للذوبان  و األول ه  ،من المعروف أن األلياف تنقسم إلى نوعين      )  غم يوميا  35-20 هامن

أكثر الثمار احتواء على األلياف     والنوع غير القابل للذوبان، وأثبتت الدراسات أن التين ه        ووالثاني ه 
  .نسبة إلى باقي الثمار

نها تسهل عملية خروج المواد الغذائيـة إلـى األمعـاء              تكمن فائدة األلياف غير القابلة للذوبان بأ      
بإضافة الماء إليها مما يزيد من كفاءة وسرعة الجهاز الهضمي في إخراجها فتمنع حدوث اإلمساك                

 قوام البراز مما يتطلب ضغطاً على األوردة القريبة من فتحة         ظتالي البواسير التي تنتج بسبب غل     وبال
  .الشرج إلخراجها

ل من خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم ألنها تقلل من وقت مكـوث الـدهون               وهي بهذا تقل  
  .قليل من معدل اإلستروجينتلفترة طويلة في الجهاز الهضمي باإلضافة إلى ال

أما عن فائدة األلياف القابلة للذوبان فإنها تساهم في تقليل نسبة الكولسترول في الدم ألنها تمنع إعادة                 
بشكل آخر أنها تمتص أحماض الصفراء الموجودة في الجهاز الهـضمي           وول أ امتصاص الكولستر 

والتي عادة تكون مليئة بالكولسترول فتخرجها مع البراز فهي بهذا إذاً تحـد مـن خطـر تـصلب                   
الشرايين الذي ينشأ بسبب تراكم الكولسترول فيها وبالتالي تحد من خطر النوبات القلبية، وهي تحد               

  .م والفشل الكلوي كونها تمنع تراكم الكولسترول في عروق الكلىمن ارتفاع ضغط الد
فائدة أخرى لهذه األلياف أنها تبطئ من امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي تقلل من نسبة السكر في               

  .الدم

                                                            

 .1foodcomposition/gov.usda.nal.fnic.www 
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كما وأنها تفيد الشعور باالمتالء في المعدة ألنها تتِحد مع الماء ويكبر حجمها، فإنها ينصح بأكلهـا                 
  .ون عمل نظام غذائي إلنقاص وزنهم وتقليل كمية الطعام يتناولونهالمن يريد

وهذه األلياف تمنع التغير الحاد والمفاجئ في نسبة السكر في الدم ألنها تبطـئ عمليـة امتـصاص       
  .1الجلوكوز أيضا وما ينتج عن أمراض بسبب هذا التغير المفاجئ له

ي اهمية خاصة في الحمايـة مـن الكثيـر مـن            يحتوي التين على العديد من المواد الكيماوية الت       و
  :منهاوالتي تشكل تحديا طبيا لم يتم التغلب عليه بعد واالمراض الخطيرة 

  
  :phytosterolsفايتوستيرول 

صل و م ف ين  14ت ي الت ا ف ب منه ــل ال   مرآ      campsterol, stigmasterol ,مثـ
,sitosteroوfucosterolالنباتية نوع الستيرويداتهي مواد تعتبر من و plants steroid وهي تشبه

 من خطر اإلصابة    ن هذه المواد تقلل   أأثبتت الدراسات الحديثة ب   ، و في تركيبها الكولسترول الحيواني   
ا والتهاب المفاصل وتقليل نسبة الدهون الثالثية والكولسترول في الدم عن طريق            تبسرطان البروستا 

  .منع امتصاص األمعاء لها
 للثمرة واللحاء ولـب  mass spectromy/gas chromatographyعمال وتم الكشف عنها باست

هنية عديدة في األغصان مما يفيد فـي حـال حرقـه            دة وهذه الدراسة أكدت وجود أحماض       الثمر
  .كمصدر للطاقة

 في تقليل خطر اإلصابة بمرض بسرطان الرئة         هذه األحماض  أكدت على دور  ،  سةكما أن هذه الدرا   
ريـق  منع انتشاره ونموه عن ط    ويض وذلك أما بمنع تكون الخاليا السرطانية أ       والمعدة والثدي والمب  

  apoptosis2ةتعزيز موت الخاليا السرطاني

  

                                                            
1www.californiafigs.com& Anderson, JW.Midgley, WR.Wedman B.(1997).”fibers and 
diabetes’, PubMed, (2) 4 369-37. 
 
2.Jeong. W.-S, Lachance, P.A.(2001).”Pytosterols and fatty acids in figs (Ficus caria 
Var. mission) fruit and tree components,Journal of food science, (66) 2 278 & Ronco, 
avare. De Stefani, Eduardo. Baffeta, paolo. (1991). "vegatables, fruits and related 
nutrients and risk of breast cancer", nutrition and cancer, (35) 2 111-119  
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  :3اوميجا

ي غير مشبع أساسي وأثبتت الدراسات أن فائدته تعدت االحتياجـات األساسـية             دهنحمض  و   وه
  varicose veinsمنع الـدوالي  بشكل عام إلى عدة مزايا أخرى مثل تنشيط الدورة الدموية ووللنم

 من مستوى الدهون من     3 المكونّة لتخثرات الدم، وكما يقلل األوميجا        fibrinألنه يذيب مادة الفيبرين   
الدهون الثالثية وتؤثر في إزالة االكتئاب واألرق باإلضافة إلى دورها في منع اإلصـابة بـسرطان                

  .سن شهية مريض السرطان وإحساسه العامعلى األقل تحومنع انتشارها أوالبروستاتا والثدي أ
 على تقليل نسبة الكولسترول والدهون الثالثية في الدم وزيادة سـرعة شـفاء              3وميجا   وتعمل اال 

 .regeneration of peripheral nervesاألعصاب الطرفية 
  .1   وتقليل آالم التهاب المفاصل وتقوية الذاكرة وتحارب االلتهاب

  
  :6اوميجا

نـشاط األنزيمـات    ( حمض دهني غير مشبع وأهميته تصل إلى معظم وظائف الجـسم             أيضاو وه
  .2إال انه زيادته قد تكون سببا في حدوث سرطان القولون والبروستاتا)ومستقبالت الخاليا 

  
 phenol:الفينول

  .phenic acidو أcarbolic acidوسمي ب 
ة لألكسدة وتفيد في عالج أمـراض القلـب         هذه المادة ومشتقاتها مثل البوليفينولز تعتبر مواد مضاد       

لذا فقد حظيت باهتمام الباحثين في االونة االخيـرة      و،  واألوعية الدموية كما سيرد الحقاً في الدراسة      
وجد أن هناك مجموعتان    و.باالضافة الى اثر الكاروتينات ايضا كمادة ثانية طبيعية مضادة لالكسدة           

 ,gallic acidموعـة االحمـاض الفينوليـة مثـل     همـا مج ومن المواد الفينوليـة فـي التـين    
chlorgenicacid,and syringic acidدات   و ل   flavonoidsمجموعة الفالفونوي  ,catechinمث

epicatechin and anthocyanin 

صناعة إلمكانية تحويلها إلى نايلون وبالستيك وعلـى صـعيد          عالم ال في   أيضا    معروفة   وادوهي م 
ستعمل كمبيد حشرات ومعقم وتعتبر مادة أولية فـي صـناعة األسـبرين             استعمالها الحيوي فإنها ت   

                                                            
  .حرة، الموسوعة ال3اوميجا  . 1
  .المصدر نفسه . 2



39 

البشرة والـشعر لتنظيفهـا ومنـع       العناية   التي تستعمل في مواد      preservativesوالمواد الحافظة 
  .1 لضرر األشعة فوق البنفسجية أيضاالجراثيم وبها وهي معروفة بمقاومتهاونم
  

 :flavonoidsالفالفونويدز  

توجـد فـي النبـات    وهي مادة هامة  polyphenolic compound البوليفينولياتوهي تعتبر من 
 لإلنـسان أنهـا مـضادة للحـساسية         ة  فائدلها  لتكوين األزهار وعملية تثبيت النيتروجين للنبات و      

anti_allergic ومضادة لاللتهابات anti_inflammatory    ومـضادة للمـواد المـسرطنة anti- 
carcinogen2.  

  
  
  
  
  
  
 

 :pectinين البكت

مصدر مهم من مصادر األليـاف  و وه heteropolysaccharideمن السكريات المعقدة يعتبر ووه
  .3يرتبط مع الكولسترول في القناة الهضمية ويقلل أيضا من امتصاص السكروالقابلة للذوبان وه

  
 : ficain أوficinفيسين

التي تفيد كما يدل اسمها عليها أي ات البروتينات وممحطوأ proteasesأنزيم من عائلة البروتيزات
  .4تحطم البروتينات وتفيد في هضمها بعد كسر الروابط ما بين األحماض االمينية بعضها ببعض

  

 

 :benzyldehydesالبنزيلديهايد 

وهي مواد كيميائية توجد في بعض األغذية مما تسبب أن تعطي لها رائحتها المميزة كـالتي فـي                  
ة       رالف.  د هاوقد عرف والقهوة والكاكا  بأنها قادرة على مكافحة حدوث السرطانات في       في دراسة حديث

  .5الجسم

                                                            
1. kojic, anaBucic. Planinic, mirela. (2001). "effect of extractionconditions on the 
extractability of phenolic compounds from lypholised fig fruits (Ficus caria),polish journal 
offood and nutrition sciences (61), 195-199  

 الموسوعة الحرة  . 2
  .المصدر نفسه . 3

4."Interesing fig facts” www.californiafreshfigs.com  
5. Moss, Ralph. (1994). "hidden in plant sight: cancer treatment found on supermarket 
shelves", cancer chronicles, No.19  



40 

  :عالقة التين بدرجة حموضة الدم

 أي أنها تميل إلى القاعدية قليال وفي حال         7.35-7.45   درجة حموضة الدم الطبيعية هي ما بين        
 عدة اعتالالت صحية    فان الدم يصبح حامضي القاعدة مما يؤدي إلى           7.35نزلت هذه الدرجة عن     

 فال يعود مثال قادرا على امتصاص بعض المواد الهامة للجسم كالمعادن ويقلـل مـن                ثم الى الوفاة  
قابلية الخاليا إلصالح الخاليا التالفة ويقلل من قدرتها على التخلص من سمية المعادن الثقيلة ممـا                

درة على نقل االكسجين الى الدماغ      تقل الق وينعش الخاليا السرطانية ويعجل الشيخوخة على حد سواء       
  . فتحدث الوفاة

ـ                 في و   وان أسباب زيادة حموضة الدم تعود في الغالب إلى نوعية الطعام الذي نتناوله والـذي ه
غلبه معتمد على المصدر الحيواني من لحوم بيض ومنتجات ألبان وفيه قلة لتنـاول الخـضراوات                أ

العامـل النفـسي كـالتوتر      وهم في زيادة حموضة الدم ه     التي تعتبر قاعدية والعامل اآلخر الذي يس      
باإلضافة إلى تجرع السموم فإذا لم يكن في الدم مواد قاعدية تعادل هذه األحماض الناشئة عن هـذه                 

فان الغلبة ستكون لصالح الحموضة وبالتالي األمراض       )الطعام والضغط النفسي والسموم     (المسببات  
 تظهر عدة أنواع من الفواكـه والخـضراوات مـع           باخر الدراسة  الملحق   المتعلقة بها وفي الجدول   

تصنيفاتها من ناحية الحموضة والقاعدية ويظهر فيه أن التين يحتل المرتبة األولـى مـن ضـمن                 
  .1األصناف القاعدية

  
  -:ظهر فوائد التين مما يلي أن الطب الحديث أومن هنا نخلص ب

ضارة البشرة ويقوي النظر  بسبب      التين يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة ويحافظ على ن        .1
  .قاعديغذاء وبكونه , ج, ونسبة من فيتامين أ phenolsال وflavonoidsوجود ال

 حاالت اإلمساك ويقي مـن       معالجة تحسن من فعالية وصحة الجهاز الهضمي ويساعد في        .2
البواسير بسبب احتوائه على نسبة وافرة من األلياف ويساعد في هضم الدهون لوجـود أنـزيم        

 .ficinلفيسين ا
يقاوم األمراض السرطانية ويمنع اضطرار انتشارها بعد حدوثها بسبب احتوائـه علـى              .3

ن أو،  benzyldehydes والبنزيلديهايـدز phenolsوال flavonoidsمضادات األكسدة مثل 
احتوائه على األلياف من شانه مقاومة حدوث سرطانات المعـدة والقولـون وكـذلك وجـود                

                                                            
1 “Importance of healthy PH in the body”, from www.blpublication.com 
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 باإلضافة إلى كونه من األغذيـة القاعديـة   Omega 3 وال  phytosterolsوستيرولز  يتالفا
التي تساعد في الحفاظ على درجة حموضة الدم من التدني والتسبب بتلف الخاليا والـشيخوخة               

  .1كما يساعد البوتاسيوم في هذه العملية أيضا
لـب بـسبب    التين يقلل من الكولسترول والدهون الثالثية في الدم وبالتالي أمـراض الق            .4

 .phytosterol والفايتوستيرول 6 واوميجا 3 أوال ووجود اوميجاpectinوجود البكتين 
 المغنيسيوموالفوسفات  وزيادة كثافة العظام بسبب احتواء التين نسبة عالية من الكالسيوم          .5

  .كما هناك دراسات يابانية حول استعماله لمعالجة تآكل األسنان 
 بسبب وجود وفرة فـي البوتاسـيوم وقلـه فـي            يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع      .6

الصوديوم الذي من شانه أن يرفع ضغط الدم عند زيادة وجوده كما أن للبوتاسيوم دور فعـال                 
  .في تنظيم ضربات القلب أيضا

امينـات  مهم لتحسين األداء الوظيفي للجسم عموما بسبب احتوائه على العديد مـن الفيت             .7
ه    و )لتصنيع كريات الـدم الحمـراء  (النحاس والمعادن مثل الزنك والسيلينيوم و ضا ب يوجد أي

 3اوميجـا االحماض الدهنيـة    البوتاسيوم والكالسيوم الحديد والفسفور والمغنيسيوم والمنغنيز و      
  . 6واوميجا

  . والبوتاسيوم2 وفيتامين ب1يقوي العصب لوجود فيتامين ب .8
 تخفض من امتصاص    يساعد في تنظيم السكر في الدم بسبب احتوائه على األلياف التي           .9

 .chlorgenic acid2السكر وخاصة 
يزيد من صحة القلب والشرايين وذلك لجميع ما ذكرناه من مسببات منع تراكم الكولسترول               .10

 والفينول في صحة الشرايين التاجيـة       3في الدم والموجودة في التين إضافة إلى دور االوميجا          
 .والقلب

ين على عدة معادن وفيتامينات ومضادات األكـسدة مـن           احتواء الت  التين يزيد الخصوبة بسبب   .11
نوية وتحسين حركتها وسرعتها وكفاءتها عند الرجـل        منه أن يزيد من عدد من الحيوانات ال       أش

                                                            
ـ  القـرآن ، موسوعة االعجاز العلمي فـي       "التين كعامل في منع االورام    ). "2003(الحاج احمد، يوسف     . 1 سنة  وال

 .842، ص2دمشق، سوريا، ط: المطهرة، مكتبة ابن حجر
2. Serraclara A. (1998). "hypoglycemic action of fig leaf decoction in type I diabetic 
patient”, Diabetes Res Clin Pract, (39) 1, 19-22  
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وهناك عالقة  أيضا  ونضوج الجهاز التناسلي وزيادة كفاءته عند المرأة        
  في عمليـة   بدورهبين وجود الزنك وعدد الحيوانات المنوية والذي يفيد         

 E أو ـ كما أن وجود المغنيز والمغنيسيوم وفيتامين ه       يالنضوج الجنس 
 عالج أيضا يؤدي إلى زيادة مدة القذف للرجل وهذه عوامل مساعدة في         

  .بعض حاالت العقم
  

  1استخدامات ورق التين :المبحث السادس عشر

ض جرعـة   تناولها كالشاي يوميا صباحا يساعد مرضى السكري في خف        وان غلي اوراق التين     -1
  االنسولين التي قد توصف لهم في حال عدم استعمال ورق التين 

  عالج اللتهابات القصبات الهوائية-2
  خفض ضغط الدم العالي-3
  معالجة حاالت تشمع الكبد-4
  القروحومعالجة الجروح -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1..Trejo,barbi.(2009).”fig leaves provide a natural healthy remedy for diabetes. 
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  الزيتون

  
  

  

  :شجرة الزيتون عبر الحضارات القديمة: المبحث األول

ن ثم الرومان ثم من بعدهم      أ هذه الشجرة الميزة العظيمة الش     الذين منحو ن اليونان هم ا   أيذكر التاريخ   
من علّم الناس طريقة استخالص الزيت بعد       وينا ه أثن مؤسس مدينة ا   أبناء يعقوب ويروي االغريق     أ

دخولها من مصر الى بالده وبهذا يكون تاريخ الزيتون يعود الى اكثر من ستة االف سنة وقد وضع                  
قـررت  ارمة لحماية شجرة الزيتون، فعاقبت بالنفي لمن يقتلع اكثر من شـجرة و            اليونان قوانين ص  

غصان الزيتون المقدس الذي زرعه هرقل تصنع على شكل تيجان          أحجز جميع امالكه ايضا وكانت      
 1.لعاب الرياضيةلتعطى كجوائز للفائزين في األ

موروث تاريخي للصحة فاكثروا    وقد علم الكثير من المفكرين وصناع التاريخ بفائدة زيت الزيتون ك          
  .2 ويليوس قيصر وغيرهم)قائد روماني (يبيون االفريقيوسيافالطون :مثال ـأمن استعماله

                                                            
  "نباتات طبية ذكرتها الكتب السماوية. "الموصللي، مظفر. 1
 .الزيتون الموسوعة الحرة . 2
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تم العثور على متحجرات االوراق الزيتون في افريقية تنسب الى العصر الحجـري القـديم تعـود                 
 سـنة قبـل     5000عود الى    سنة قبل الميالد اما في اسبانيا فان اقدم ما عثر عليه كان ي             35000الى

  .الميالد
ومن المرجح ان تكون بداية زراعة شجرة الزيتون في اوائل العصر الحجري في منطقة االناضول               

الشرقية من طرف فارس ومن الجنوب بالحدود السورية العراقية ومن الشمال لسفوح جبال أرارات               
ب ما ذكر سفر التكوين في العهـد        في تركيا بجانب مرسى سفينة نوح عليه السالم بعد الطوفان حس          

ت حمامة بغصن زيتون ليعلم سيدنا نوح عليه السالم ومن معه في السفينة بأن السالم               أتتالقديم حين   
  .واالمان قد جاءا من اهللا

ذكرت عدة مصادر بأن شجر الزيتون مرتبط بالحضارات المتوسطية وهي منطقة لبنان وسـوريا              و
اني ثم انتشرت زراعتها في ايطاليا ثم باقي دول حـوض البحـر             وفلسطين ومصر واألرخبيل اليون   

االبيض المتوسط مثل تونس والجزائر والمغرب لتصل الى اسبانيا على يد الفينيقين وكـان زيـت                
ول حـضارة اسـتخرجت     أالزيتون مستعمال في اضاءة المعابد ويذكر ان الحضارة الفرعونية هي           

ا في نقوش الفراعنة وقد كانت تصنع االكاليل من اغصان          الزيت بآالت ميكانيكية ووجد هذا مرسوم     
  .1شجر الزيون لتوضع على رؤوس المومياءات

  

  2التصنيف العلمي للزيتون: المبحث الثاني

    Olea europae    :االسم العلمي
  Nucleated cellsحقيقيات النوى   :نطاق 

 Magnoliophyta-Angiospermsمستويات البذور       :الشعبة
 Dicotثنائيات الفلقة          :الطائفة

  

Asterideaالشفويات              :الرتبة
  

 Oleaceaeزيتونة                 :عائلةال
  

       Oleaزيتون                :سجنال
  

 Europaeaاوروبي                :النوع
  

                                                            
  es.morinodequiros.wwwمن موقع . زيت الزيتون عبر التاريخ . 1

2. olives classification, www.oliveoilsource.com 



46 

   الكريمالقرآنذكر الزيتون في : ثالمبحث الثال

 .مرة بشكل ضمنيوفي ستة ايات بشكل صريح ذكر 
  : الكريم بالشكل الصريحالقرآنمواضع ورود الزيتون في 

 الَِّذي أَنزلَ ِمن السماء ماء فَأَخرجنا ِبِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا ِمنُه خِضراووُه):"99ايه(سورة االنعام .1

 رغَيا وِبهتانَ ُمشمالرُتونَ ويالزاٍب ونأَع ناٍت منجةٌ واِنيانٌ دوا ِقنِل ِمن طَلِْعهخالن ِمنا واِكبرتا مبُه حِرُج ِمنخن

 صدق اهللا العظيم " لِّقَوٍم ُيؤِمُنونَُمتشاِبٍه انظُُرواْ ِإلَى ثَمِرِه ِإذَا أَثْمر وينِعِه ِإنَّ ِفي ذَِلكُم لَآياٍت
الَِّذي أَنشأَ جناٍت معُروشاٍت وغَير معُروشاٍت والنخلَ والزرع ُمختِلفًا  ووُه ):"141اية(سورة االنعام .2

ِه ِإذَا أَثْمر وآُتواْ حقَُّه يوم حصاِدِه والَ ُتسِرفُواْ ِإنُه أُكُلُُه والزيُتونَ والرمانَ ُمتشاِبها وغَير ُمتشاِبٍه كُلُواْ ِمن ثَمِر

ِرِفنيالُْمس الَ ُيِحب" 
اللَُّه ُنوُر السماواِت واَألرِض مثَلُ ُنوِرِه كَِمشكَاٍة ِفيها ِمصباح الِْمصباُح ِفي ُزجاجٍة ):"35اية(سورة النور .3

ةُ كَأَناججلَالزا ُيِضيُء وُتهيكَاُد زٍة يِبيال غَرٍة وِقيرٍة لّا شُتونيكٍَة زاربٍة مرجُيوقَُد ِمن ش يُدر كَبا كَووه لَم

 ُه ِبكُلِّ شيٍء عِليمتمسسُه نار نور علَى ُنوٍر يهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه من يشاء ويضِرُب اللَُّه اَألمثَالَ ِللناِس واللَّ
 صدق اهللا العظيم"

 ذَِلك ِفي ِإنَّ الثَّمراِتِ كُلّ وِمنَ واَألعنابَ والنِخيل والزيُتونَ لزرع ِبِها لَكُمُ ُينِبت):" 11اية(سورة النحل .4

 صدق اهللا العطيم "يتفَكَُّرونٍَ لِّقَوم آليةً
صدق ""وزيُتونا ونخال* وِعنبا وقَضبا * فَأَنبتنا ِفيها حبا * نا اَألرض شقاثُم شقَقْ):"29اية (سورة عبس .5

 اهللا العظيم

لَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِفي أَحسِن تقِْوٍمي * وهذَا الْبلَِد اَألِمِني * وطُوِر ِسيِنني * والتِني والزيُتوِن " :سورة التين .6

فَما ُيكَذُِّبك بعُد * ِإالَّ الَِّذين آمُنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَُهم أَجر غَيُر ممُنوٍن * م رددناُه أَسفَلَ ساِفِلني ثُ* 

 صدق اهللا العظيم "أَلَيس اللَُّه ِبأَحكَِم الْحاِكِمني* ِبالديِن 

  

  : الضمني بالشكلالقرآنموضع ورود الزيتون في 
 ."وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لالكلين"):20آيه(سورة المؤمنون 
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  :االنجيلوالتوراة و  الزبورذكر الزيتون في: المبحث الرابع

 

  :في الزبور

 52 مزمور. ("بدنا فمثل زيتونة خضراء في بيت اهللا وثقت برحمة اهللا الى الدهر واألأأما : "مثاله
  )8 آية
  
  : اليهودعنديتون الز

يؤكد كتاب تأريخ القدس في معرض الحديث عن العهد القديم ان اليهود عندما جاءوا الـى القـدس                  
انهم اسـتعملوا اغـصان     ووجدوا بها العديد من الفواكه كالتين والزيتون والخوخ والعنب والرمان           

اق الزيتـون كغـذاء   منها السالل كمـا اسـتعملوا اور  والزيتون لبناء العرش في عيد المظلة وصنع   
  . واالوراق اليابسة للتدفئة والكتابةتللحيوانا

تت اليه الحمامة عند المساء واذا ورقة زيتون خضراء فـي فمهـا             أف:"وذكر في عدة مواقع واهمها      
ولذلك اصـبح غـصن   )  11اية -8فر التكوين االصحاحس"(فعلم نوح ان المياه قد قلت عن االرض    

  .الزيتون رمزاً للسالم ولالمل
ُأْأمر " العهد القديم ايضا ان اهللا اعطى اوامره لموسى قائال له           سفر الخروج في كتاب    فيأيضا  وجاء  

  .1"بني اسرائيل بان يدموا اليك زيت الزيتون الشعال السراج على الدوام
وكروماص وزيتونـا   "كما وصف موسى عليه السالم االرض التي وعد الرب باعطائها لشعبه قائال             

  )11:6سفر التثنية"(تلم تغرسها ان
  

  :الزيتون في االنجيل

ـ  أل، موضعا واعتبره رمزاً للدين واالالم  140ذكر االنجيل زيت الزيتون في       لم أن السيد المـسيح ت
لها واعتبرها ايضاً رمزاً للصحة الن عيسى       ضولم يهمل االنجيل ذكر مناقبها وف     ن  على جبل الزيتو  

  .عليه السالم استخدمه في شفاء المرضى 

                                                            
 es.morinodequiros.wwwمن موقع .  زيت الزيتون عبر التاريخ1
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 فليدع شيوخ الكنيسة فيصلّوا عليـه ويـدهنوا    ؟أمريض أحد منكم( ورد في رسالة يعقوب الرسول
  )بزيت باسم الرب
  )كثيرون فشفوهمى وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرض( )13:6مرقص(وورد في انجيل 
لزيتون وخرج ومضى كالعادة الى جبل ا"ما يلي ) 39ايه :22 ح االصحا-لوقا(وجاء في انجيل 
  "وتبعه ايضا تالميذه

  )13:16قيال حز"(وأكلتُ سميداً وعسالً وصرتُ جميلة كثيراً جداً "وكذلك
قبل  غصان الزيتون يوم دخل المدينةأن سكان القدس استقبلوا المسيح بأث المسيحي اويذكر في التر

حد أ"عرف باسمحملونها حتى يومنا هذا احياء لذكرى هذا اليوم فيما ييسبوع ولهذا فهم أصلبه ب
  "الشعانين

وفي اعتقادهم ان شجرة الزيتون تنحني احتراما لوجه اهللا في يوم عيد الصليب وفي عيد الغطـاس                  
  .كانوا يرشّون به القرابين للربلقد و

ناء تعميدهم استكماال لتوارث قيمة زيت الزيتـون        أثويقوم المسيحيون بمسح اطفالهم بزيت الزيتون       
  .ندهمالوجدانية والدينيه ع

  

  :ذكر الزيتون في السنة النبوية: المبحث الخامس

 طيب  به فانها الزيت وادهنواكلو ( أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمروى الترمذي عن
 ِمن فَِإنَّه ِبِه وادِهنُوا الزيتَ كُلُوا(ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال  في حديث اخر أوجاء )مبارك
  .1)اركٍَةمب شَجرٍة

  

  : العربيالزيتون في التراث الشعبيذكر شجر : المبحث السادس

فذكران زيـت الزيتـون اذا      انها من االشجار الجليله القدر العظيمة النفع        االنطاكي  قال عنها داوود    
يـشد االعـضاء    ويطرد الدود ويقطع العفـن      ويعالج القولون   وشرب مع الماء الحار سكن المغص       

يمنع تـساقط الـشعر     ويمنع الشيب   ويعالج أوجاع الظهر    ويعالج القولون   وع الكلى   ينفويفتت الحى   و

                                                            
فـي سلـسلة األحاديـث      صححه االلبـاني    ، و 1851: رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في أكل الزيت، رقم            .1

 .6390 الجامع الصغير رقم وصحيح، 379الصحيحة رقم 
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مرض بسبب خروج الفطريات عـن الـنمط        (السالق  وينفع من الجرب    وواالكتحال به يحد البصر     
  1)الصحي فتتوالد بكثرة وتولد حكة في منطقة الشرج

مة توجـد فـي بعـض الـبالد         ان الزيتون شجرة عظي   ):القانون في الطب  (جاء في كتاب ابن سينا      
أنه اذا أديم التمريخ بزيـت      و،   الزيتون المدرك  ه من ويعتصر من الزيتون الفج الزيت وقد يعتصرون      

  .2الزيتون بشكل يومي فانه يمنع الشيب
زيت الزيتون فقال انه زيت حار رطب في االول وجميـع         ) الطب النبوي ( قيم الجوزية في     بنذكر ا 

ء الشيب وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النـار ويـشد اللثـة               اصنافه ملينة للبشرة وتبطى   
  .3وورقه يمنع من الحمرة والقروح والوسخة ويمنع العرق وله موانع كثيرة اخرى

 فقال انـه مـن   العقار،وفي ماهية العشب   في كتاب حديقة االزهار      الغسانيوتحدث عنه ابي القاسم     
   و وه  جميع بالد المغرب العربي تقريبـا       الموجود في  خشب الشجر العظام المعمر    نوعـان بـستاني

بالنسبة للنوع البستاني فقد قـسمه      و) الزبوج(، اال أن ثمر البستاني منه أعظم من ثمر البري           وبري
يوجد النوع الثالث المـسمى     وهناك الفج   والى ثالثة اقسام حسب النضج فهناك المدرك التام النضج          

  .4النضج التاموة متوسط بين الفجاجوهوالياقوتي 
  

  وصف شجرة الزيتون : الميحث السابع

لمعمرة هي من االشجار المثمرة المستديمة الخضرة تنتسب الى ذوات الفلقتين وتعتبر من االشجار ا
 وبالنسبة للمجموع الجذري لديها  مترا،12 وقد يصل الى  متر6-3ويتراوح ارتفاعها بين 

لها كحال النباتات الجذرية مكونة جذور عرضية يغلب وتدي متعمق خالل السنوات االولى حاوفه
ما شكلها أو.الخلفوعليها االنتشار االفقي كالنباتات الناتجة الناتجة خضريا بالعقل والسرطانات ا

نواع البرية ورقها يحمل الشوك شواك ما عدا األالخارجي فلها جذع قائم كثيف االفرع عديمة األ
 ويكون قلف ساق الزيتون خشن وهي ـلونه أخضر مصفروخشبها صلب متجانس عطر الرائحة 

                                                            
 .24 ص،"سرار العالج بزيت الزيتون"ا). 1992 (.بدوي، وفاء . 1
  .418، ص"ات االدوية واالغذيةدرمفالجامع ل"ابن البيطار،  . 2
  .228ص، "الطب النبوي"). م2002(الجوزية، ابن القيم،  . 3
 "والعقار ماهية العشب  فيحديقة االزهار".والقاسم بن محمدساني، ابغال . 4
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ورام تسمى بالبويضات يتكون أملس االفرع الجديدة ويوجد على جذوع الشجرة في قاعدتها أمسنه و
  .منها جذور وبراعم وتستخدم  في عملية اإلكثار

جود ويعتبر شكل ورق الزيتون بسيط رمحي الشكل ذات حافة ضيقة كاملة سطحها العلوي يتميز بو
لون أبيض فضي يوجد وخضر والسفلي ذأذنات الجلدية سطحها العلوي  عديمة األ،الكيوتين فيهمادة 

زهار فان شجرة الزيتون تحمل  وبالنسبة لأل، )3انظر الشكل رقم  (حنتبه بعض الزغب لتقليل ال
 وقد يحدث الحشراتوأزهارا مؤنثة وأزهارا خنثى لذا فان التلقيح قد يكون ذاتياً بوساطة الريح ا

  .تلقيحاً خلطياً اذا توافر عدة اشجار زيتون في نفس المكان

  
  )ثمر الزيتون و يبين شكل ورق 3شكل رقم (

  
تنجح زراعة الزيتون تجاريا في المناطق المعتدلة الدافئة وتحتاج الى كمية معينـة مـن البـرودة                 

لعملية تكوين االزهار وتنشيط تكوين االزهار داخل البراعم وهي من االشجار التي تحتـاج           الشتوية  
بنجاح في مختلف االراضي حتـى      والضوء بشكل كبير ورئيسي لعملياتها الحيوية وهي مع ذلك تنم         

الرملية ةور تنسف بالدنياميت قبل زراعتها وكذلك تنجح في الترب        جالقاحلة منها الصخرية وذلك في      
وبهذا فان كمية ونوعية انتاج الشجرة      ppm 600ها تتحمل ملوحه تصل الى    أنكلسية والطينية كما    وال
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ن التربة الطمية جيدة الصرف هي االفضل لـشجرة         أتختلف باختالف ظروف زراعة الشجرة غير       
  .1الزيتون

  

  :عمر شجرة الزيتون: المبحث الثامن

طويلة جداً، ويوجد العديد منها من بين تعتبر شجرة الزيتون من االشجار التي تعيش لفترات 
االشجار المعمرة في سوريا وفي شرق المتوسط وامثلتها تلك الشجرة الموجودة في فلسطين التي 

حيث يقدر عمرها ب ) في الولجة(حمد البدوي في تالل القدس الجنوبية أتسمى بشجرة سيدنا 
شجار الزيتون المعمرة أمثلة أ ومن .االساطيرو  والتي دارت حولها العديد من القصص2 عام6000

 1600عام وثالثة في كرواتيا عمرها يقارب 2000االخرى هي شجرة في القدس يقدر عمرها ب 
  .3 عام3000ة في ايطاليا يصل عمرها الى عستة وراب

  

  :إكثار الزيتون: المبحث التاسع

اإلكثار وأ) الجنسي(البذري تتكاثر شجرة الزيتون مثل معظم أشجار البساتين بطريقتين أما اإلكثار 
  :الخضري وسيتم تناولها بشيء من التفصيل كاألتي

 ويستخدم إلجراء البحوث المتعلقة بالتحسين الوراثي وتُكِسب الشتلة         ):الجنسي(اإلكثار البذري   : أوال
قدرة أكبر على تحمل عوامل مثل الجفاف والرياح وفيها يتم أخذ بذر الزيتون الذي يصلح إلنتـاج                 

بحيث تكون سليمة وناضجة سهل التعامل معها       ) مثل الشماللي والبري  (ت بذرية للتطعيم عليها     شتال
لعدم وجود طور سكون وال يوجد عليها طبقة زيتيـة تعيـق            وسواء سهولة فصل اللحم عن البذرة أ      

% 3اإلنبات فتجمع وتغسل بالماء والرمل عدة مرات وتنقع في محلول كربونات الصوديوم تركيـز            
 دقيقـة   15ويمكـن نقعـه بحمـض الكبريتيـك         ( ساعة لفرك الثمار والتخلص من اللحم        12لمدة  

  .وذلك لزيادة نسبة اإلنبات)  ساعة48لمدة % 3هيدروكسيد الصوديوم وأ

                                                            
  com.kenanaonline.aradina.www، على الرابط” زراعة الزيتون“ . 1
 org.safsaf.wwwموقع الصفصاف  . 2
 org.wikipedia.wwwالزيتون، الموسوعة الحرة،  . 3
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 6تم تُزرع غالباً في شهر نوفمبر متكاثفة في مهاد البذرة ثم تنقل البادرات بعـد أن يخـرج منهـا                   
إلى المشتل ويتم تفريدها بمعدل شتلة لكل كيس حتـى يعمـل             سم   5أن يصل طولها إلى     وأوراق أ 

  .سمكها إلى سمك القلم الرصاص ثم تطعم بالصنف المرغوب
  

  :اإلكثار الخضري وله عدة أصناف وطرق: ثانيا

 وفيه تؤخذ القرم وهي جزء من جذع الشجرة ويفضل مع جـزء مـن البـذرة                 :طريقة القرمة  -1
 .يدةاألرض الجدووتزرع مباشرة في المشتل أ

 وهي تتحد مع طريقة القرم ببدائيتها وبساطتها ونقل صفات الـشجرة األم             :طريقة السرطانات  -2
وفيها يتم أخذ النموات الخضرية المنبثقة من الجذور التي بجانب الجذع من            . بعيوبها وحسناتها 

 .األرض الجديدة مباشرةوأشجار قديمة ويتم زراعتها في المشتل أ
العقل الغضة من المنطقة التحت طرفية التـي تحتـوي علـى كميـة               فيه تجهز    :طريقة العقل  -3

كربوهيدرات مختزنة عالية في وقت من أوقات السنة تقريبا ولكن يفضل بين مارس وديسمبر              
اقل لقلة سماكة القشرة فيها يسهل علية التجذير وتؤخذ العقلة مـن            ووذلك من أفرع بعمر سنة أ     

 ورقتين ثم توضع في محلول به هرمون أنـدول          الجزء تحت الطرف وتزال كل األوراق عدا      
 15وذلك لمدة عشر ثوان ثم تترك لمـدة         )  جزء من المليون   4000-3000(بيوتيريك بتركيز   

دقيقة ثم توضع في صواني زراعة العقل التي تحتوي على مخلوط مـن الرمـل والبيتمـوس                 
ب ثم توضع األواني فـي       على الترتي  1:3بنسبة  ) الصناعيةوويمكن استخدام التربة الطبيعية أ    (
المفتوح فيه الرطوبة والحرارة والتهوية والتغذية المناسـبين والحمايـة ومعالجـة            وعدا الج وج

الجروح واألمراض وبعد بدء تكون الجذور تترك لتقسوا لمدة شهرين ثم تفـرز فـي أكيـاس                 
لـسماد   سم وبها خليط من الرمـل والطـين وا         15 سم وقطره    30البوليايثلين األسود بارتفاع    

المتخمر ونسبة من السوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم وتصبح هنا جاهزة للبيع وتغرس بعـد              
 .سنة من تاريخ التفريد

عملية نقل جزء من النبات المرغوب باكثاره إلى النبات االصـل ليلـتحم الطعـم               و ه :التطعيم -4
 :باالصل وله عدة صور

يه يوضع البرعم الجديد في شق على شـكل         ويتم في الربيع في شهر ابريل وف      : التطعيم بالعين   - أ
 .سم2.5 طوله حوالي Tحرف 
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تغيير الصنف وفيه تقرط الشتلة     ووهذا النوع نلجأ له لتجديد الشجرة أ      : التطعيم القلفي القلمي  -ب
لوضع القلم على قمة الساق في نهاية مارس وذلك لسهولة فصل اللحاء عن الخشب فـي ذاك                 

 .الوقت ليركب فيها القلم
 ويستخدم علـى نطـاق      ، التطعيم بالشق  :اوالبدوره يتم وفق عدة طرق      ووه: طعيم بالقلم الت-ج

 5-3( سم فيؤخذ منه القلم من فرع ال يتجاوز عمر الـسنة قطـره               2.5واسع لالشجار بسمك    
وتزال عنه األوراق وتجهز مع عقلتين فيه على االقل ويبرى من االسفل ثم يقطع االصل               ) ملم

بالرافيا و بنفس طول البرية ويوضع فيها القلم وتربط بشريط بولي ايثلين أ           قطعاً متساوياً ويشق  
  . اسابيع تزال السرطانات الناتجة4-3لالنبات وبعد 

 
سم ويعمـل فيـه     2.5 ويستخدم لتطعيم االفرع الكبيرة بحيث قطرها        :التطعيم بالقلم الجانبي  : نياثاو

سم مجتويا على ثـالث بـراعم       7.5بطول  سم ويجهز القلم    2.5قطعاً مائالً في ساق االصل بعمق       
ويعمل له برية جانب قاعدة العقلة في اتجاه عكس اتجاه البراعم، وبرية صغيرة في الجانب االخـر                 
من القلم ثم يثنى ساق االصل بحذر فينفتح الشق ويتم ادخال برية القلم الطويلة فيه لتكون ي الداخل                  

  .1يع يتم قص ساق االصل فوق القلم مباشرة اساب6-4وتغطى منطقة االلتحام بالشمع وبعد 
 وهي درنات متكونة على ساق الشجرة قرب سطح التربة وهي ناتجة عن             :اإلكثار بالبويضات  -5

اختزان وتجمع العصارة النباتية وتحتوي على المكونات األولية لتكوين البذور فيؤخذ عدد من             
 .تظليلهاو بالتربة أ بويضات حتى ال تتأثر الشجرة األم سلبا ويتم تغطيتها1-3

من الطرق الحديثة وفيه تؤخذ القمة المتنامية مـن الـشجرة           و ه :اإلكثار باألنسجة المرستيمية   -6
مواد منظمة  بها  والمراد المراد إكثارها ويتم تجزئتها ووضعها في محلول يعتبر بيئة غذائية لها             

ى لتشجيع انبات الجـذور     والتحضين حتى تتكون منطقة الكالوس ثم يتم نقلها إلى بيئة اخر          وللنم
 10 سم على االقل تنقل إلى التربة حتى يصل طولها إلى            3والفروع وعندما يصل طولها إلى      

 .2سم لتخضع حينها لعملية التقسيمة ثم تنقل إلى الدفيئة
  

                                                            
 com.kenanaonline.aradina.www على الرابط موقع اراضينامن) 2004 (” اكثار الزيتون“ . 1
،على الـرابط   فلـسطين : ، وزارة الزراعـة الفلـسطينية     " اكثـار الزيتـون    "، صالح رجب، محاضـرة    بخيت . 2

com.khairbaladna.www 
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  :هم أصناف الزيتونأ: المبحث العاشر

 أصـناف ثنائيـة   أشجار الزيتون بعضها يزرع لغرض الزيت فقط وبعضها يزرع للتخليل ويوجـد    
الغرض الحتوائها  على نسبة عالية من الزيت باضافة إلى حجمها ومذاقها الـذي يجعلهـا تـصلح             

  :زيتونا للمائدة ومن أهم األصناف
 :صناف السوريةاأل •
 :اشهرهاو صنف من اصناف الزيتون السوري 50هناك اآثر من  •

ـ  قيسوراني، ال صي، ال زيتلي، ال ال الخضيري، الدرم   وهـذه   المـصعبي وجلـط   دانا، ال ي، ال
كما وهناك أصناف اخرى تعطي نـسبة       % 30-20االصناف تتراوح نسبة الزيت فيها من       

  .1وهي المجهول وقلب الطير والشامي% 20-12من الزيت اقل أي ما بين 
 :صناف المصريةاأل •

وهناك اسماء الصناف اخرى تتراوح     % 30 إلى   فيهاالملوكي والمراقي وتصل نسبة الزيت      
وهي العجيزي والشامي والعجيزي عقـس      % 10.25 -% 6.65 الزيت ما بين     فيها نسبة 

  .2والتفاحي والبلدي
 :اوروبيةصناف أ •

% 12 بين   اوتتراوح نسبة الزيت فيه   ووالكوريجيلوس والسيفالن والشماللي والميشن والمنزانيل  
  .3ثماره كبيرة وتستخدم الغراض التخليل فقطووهناك صنف يسمى االسكوالن% 24 -

  
  :4صناف في فلسطين وهنا للذكر فقط نذكرء لألسماأ

 .السوري .1
مدينة نابلس النها كانـت     ووينسب االسم أما لبلدة بيرنباال في منطقة غرب القدس أ         : النبالي .2

 .تسمى نيوبولس
 .الصنف المليسي .3

                                                            
 .22-20 ص،سوريا: وزارة الزراعة. "شجرة الزيتون": كتاب. بطرس، ميشيل . 1
 com.alkherat.wwwاصناف الزيتون في مصر، من موقع  . 2

3. www.wikipedia.org والموسوعة الحرةwww.forum.stop55.com 
 ps.wafainfo.wwwوكالة وفا االخبارية من موقع .  اصناف الزيتون في فلسطين4
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 .البري .4
 .أركوين .5
 .النبالي المحسن .6
 ..نوع مهجنو وهK18وبارينغ أ .7
 مرحابيا .8
 .نصوح الطاهر صاحب كتاب شجرة الزيتونعلي نسبة لاالسم ) 1(النصوحي جبع رقم  .9

 .2النصوحي جبع رقم  .10
 .الرصيعيوالرصيصي أ .11
 .سدية إلياهو .12
 .هجين بين صنف بارينغ والصنف المستورد منزيللووأسكال وه .13

  نتيجة سلسلة تهجينات ذاتية ويوجد في الجليلومعالوت وه
  

  :الفائدة البيئية لشجرة الزيتون: المبحث الحادي عشر

 شجرة الزيتون تمتاز بقابليتها للعيش في ظروف بيئية مختلفة فهي تستطيع الصمود في الصحراء               ان
  .وفي التربة الخصبة وفي التربة المالحة وفي المناطق الصخرية ايضا

وهي كشجرة تصمد في الصحراء فإنها تلعب دورا كبيرا في الحد من آثار ظاهرة التـصحر التـي                  
تابع للجامعة العبريـة    ومركز الدراسات الزراعية في القدس وه     لة  تحدث بكثرة هناك وحسب دراس    

صناف الكائنات الحيـة    أنواع و فإن شجرة الزيتون في  الصحراء تعمل على زيادة التنوع البيئي أل           
 للكثير منها ومحط لهبوط كثير من الطيور المهاجرة باالضافة الى انها تساهم بشكل كبير               أوهي ملج 

ن هذا الزيت من شجر الزيتـون       أوالنتيجة الهامة هنا    واكسيد الكربون في الج   في انقاص معدل ثاني     
الصحراوي يعد من اكثر انواع الزيتون جودة من ناحية احتوائه على نسبة عالية جدا مـن المـواد                  
المضادة لالكسدة مقارنة مع زيت اشـجار الزيتـون الموجـود فـي المنـاطق االكثـر بـرودة                   

 الـذي  )طور سيناء ( في  خصوصية شجر الزيتون   تناة تفيد في معرف   ولعل هذه المعلوم  (1وخصوبة

                                                            
1. Frenkel, Billie.(2013)."study shows olive trees may solve desertification". From: 
www.ynetnews.com 
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ذلك في قوله تعالى    ولم يقل شجر الزيتون عموما      و في اية سورة المؤمنون    بالذكر خصه اهللا تعالى  

 )سيناء تنبت بالدهن وصبغ لالكلينطور وشجرة تخرج من "

  

  :ملخص استخدامات زيت الزيتون بالطب الشعبي: المبحث الثاني عشر

الج حب الشباب والنمش واسوداد المنطقة حول العينين وعالج لضربات الشمس وإلخفاء حيوية ع
ونعومة للبشرة وتاخير التجاعيد ولجمال االظافر وعالج تقصفها ولعالج جفاف الجلد ومنع تشققه 
وجفافه ولجفاف الشعر وازالة القشرة ومنع تساقطه وكعالج للبرص والحروق والجرب ووجع 

عالج للبواسير ومسكن الالم الحيض والروماتيزم والنقرس ولاللتهاب الرئوي وعالج الصدر وك
ء الجنسي وتورم االعضاء التناسلية وعالج لعرق النساء ودوالي الساقين وحصوات المرارة ااالرتخ

واليرقان وتضخم الكبد وامراض الكلى وعالج لوجع االسنان واالذان والطرش وترهل جفون العين 
  .لقدرة على الحفظ واالستيعاب وتقوية البصروزيادة ا

  1أيضا) أزمور( يطلق على الزيتون باللغة العربية اسمو
  

  :الفائدة االقتصادية لشجرة الزيتون: المبحث الثالث عشر

يعتبر خشب الزيتون من االخشاب الممتازة الغنية بالمواد الحافظة لمنع تلفه وتسوسه             :الخشب :اوال
ديكورات ولذا فإنه يصنع منه افخم انواع االثـاث الخـشبي         ) األرضه(البيض  من الحشرات والنمل ا   

  .اشكال للزينةوخشبية 
الجزء المتبقي من عصر الزيت ويستخدم كعلف للدواب ولتسميد االراضـي           و وه :قل النوى  ت :ثانيا

  ووقود ويستعمل في تطيين الجدران
 صناعة الـصابون ومـواد العنايـة        وكدهان ويدخل في  دواء  ويستعمل كغذاء    :زيت الزيتون : ثالثا

 كمـا   خارجيـة و داخلية   الجلد عموما وله استعمالت طبية    والشعر ا واليدين ا وبالجمال سواء للوجه ا   
  .سيرد ذكره

غرام من الزيتون المستخدم كغذاء عند و كيل60تعطى شجرة الزيتون حوالي  :ثمر الزيتون :رابعا
  .النوعو الكمية حسب العمر تختلف هذهو، عصره لالستفادة من زيتهوتخليله ا

                                                            
  .52نباتات طبية ذكرتها الكتب السماوية، ص. الموصللي، مظفر . 1
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اسبانيا، ايطاليا، اليونان، المغرب، تركيا ثم :تنازليا كالتالي انتاجا للزيتون الدول اول ويمكن ترتيب 
وذلك لمردودها الجيد عن بقية االشجار المثمرة وتقدر المساحة ،)4انظر الجدول رقم ( سوريا

  .1تاركمليون ه 9.4المزروعة زيتون عالميا بحوالي 
  

  )FAOSTAT  حسب2010سنة  (انتاج الزيتونالبلدان الرئيسية في : )4(جدول رقم 
 منطقة/الدولةالترتيب

 اإلنتاج
 (باألطنان)

 المساحة المزروعة
 (بالهكتار)

 9,398,623 20,578,186 العالم —
 2,092,800 8,014,000 إسبانيا 01
 1,190,800 3,170,700 إيطاليا 02
 834,200 1,809,800 اليونان 03
 735,400 1,483,510 المغرب 04
 826,199 1,415,000 ترآيا 05
 647,500 960,400 سوريا 06
 1,645,100 876,400 تونس 07
 128,700 611,900 مصر 08
 316,300 555,200 الجزائر 09
 250,200 239,600 البرتغال 10
 205,000 180,000 ليبيا 11
 13,354 172,370الواليات المتحدة 12
 60,879 171,672 األردن 13
 55,700 165,000 األرجنتين 14
 108,100 99,000 فلسطين 15
 62,500 97,600 لبنان 16

  
الف دونم حسب احصائيات وزارة  938 ما في فلسطين فان هذه المساحة تقدر بما يقاربأو

  .2الزراعة والجهاز المركزي لالحصاء المركزي الفلسطيني
ـ      33ويقدر انتاج فلسطين من زيت الزيتون في السنة الجيدة بحوالي            ر  الف طن وفي السنوات الغي

 الـف اسـرة     100االف طن ويقدر عدد االسر العاملة في قطاع الزيتون بما يقارب            7جيدة بحوالي 
من اجمالي  %2.14 معصرة لعصر الزيتون ويشكل قطاع الزيتون حصة تساوي          250يوجد حوالي   

                                                            
 org.wikipedia.wwwانتاج الزيتون، الموسوعة الحرة،  .  2
 ps.wafainfo.www وكالة وفا االخبارية  .2
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مـن اجمـالي الـدخل      %5.5والدخل القومي الفلسطيني علما بان مساهمة قطاع الزراعة عموما ه         
  .القومي المحلي

ويواجه هذا القطاع حاليا في فلسطين تحديات مختلفة منها اقتالع العديد منهـا بوسـاطة جرافـات                 
االحتالل االسرائيلي مصادرة االراضي المزروعة بشجر الزيتون، وكذلك قلة التثقيف الزراعـي،            

لى تراجع كمية   ود ا عسباب التي ت  وتفتت الملكية مما قلل اهتمام االفراد وعنايتهم بها باالضافة الى األ          
  .االمطار واختالف المناخ

  
  

  :زيتونالزيت   الهامة فيالمركبات الكيميائية: المبحث الرابع عشر

 :مشبعة وقليل من الدهون المشبعةالالدهون غير  -1
حماض دهنيـة مـع جـزيء مـن         أمن المعروف أن جزيء الدهن عبارة عن ارتباط ثالث          

ض الدهنية التي تتحد معا هـي التـي تعطـي           الجليسرين وهذا شيء ثابت ويكن ماهية االحما      
  . الدهنوالهوية النهائية لهذا الزيت أ

 بحيث تكون المتغيـر      COOHn)CH2 ( CH3الصفة الكيميائيية االساسية للحمض الدهني هي       
nفاذا وجدت رابطة مزدوجـة بالمركـب       ،   وتكون رقما زوجيا     2كثر من   أو أ 12قل من   أما  ا

أي غير مشبع واذا لم توجد بـه رابطـة مزدوجـة سـمي       unsaturated fatty acidسمي 
saturated fatty acid كثـر مـن واحـدة سـمي     أ أي مشبع، فان كانت الروابط المزدوجة

 أي حمض الدهني غير مشبع متعدد وان كانت هناك ployunsautrated fatty acidالمركب 
  .monounsaturated fattyacidرابطة واحدة اصبح اسم الحمض الدهني 

حماض الدهنية الثالثة التي ترتبط مع الجليسرين هي مـن          ومن متغيرات زيت الزيتون أن األ      -2
ا مما يضفي على زيت الزيتون قيمة غذائية اضافية عن الزيوت النباتية            بسيد غال أنوع االولييك   

كسدة والتكسر بالحرارة والضوء    االخرى من ناحية مكافحة السرطان والروماتيزم ومقاومة األ       
لتي تزيد بزيادة الروابط الثنائية وهنا استعراض موجز لالحماض الدهنية الموجودة في زيت             وا

 :الزيتون
حمض دهني غير مشبع احادي من نوع اوميجا        ووه) OLEICACID) C18:1حمض االوليك     . أ

 .من زيت الزيتون% 83 – ويشكل 9
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دد مـن  حمض دهني غير مشبع متعووه) LINOLEIC ACID ) C18 :2حمض اللينولييك   . ب
 .من زيت الزيتون% 21 – 3.5 ويشكل حوالي 6نوع اوميجا 

حمض دهني مشبع ويـشكل حـوالي   ووه) PALMITIC ACID) C16: 0حمض البالميتيك   . ت
 .من زيت الزيتون % 20 – 7.5

حمض دهني مشبع ويـشكل حـوالي   ووه) STEARIC AICD) C18 :0حمض االستيريك   . ث
 .من زيت الزيتون% 5 -% 0.5

حمض دهني غير مشبع ويحتل حوالي ووه) LINOLENIC ACID) c18:3 حمض اللنيولينك  . ج
 .3من نوع اوميجا ومن زيت الزيتون وه% 1.5 -% 0

حمـاض  بحاث إلى أن زيت الزيتون في المناطق الباردة يحتوي على نسبة اعلى مـن األ              وتشير األ 
  .الدهنية الغير مشبعة االحادية عن زيت زيتون أشجار المناطق االقل برودة

 النه ال يتعرض لعمليـة  Transن مميزات زيت الزيتون أنه ال يوجد به احماض دهنية من نوع      وم
  .حماض دهنية تساعد على تصلب الشرايين وامراض القلب وتؤذي شبكية العينأالهدرجة وهي 
التكسر كان جديرا باالهتمام    والدهون فان المحافظة عليها من النقص أ      هذه   تلعبه    الذي وألهمية الدور 

مراض التي تؤثر على مكونات الدهون فيهـا وكـذلك          هذا يحتم علينا وقاية شجر الزيتون من األ       و
االهتمام بقطف الثمار من ناحية التوقيت والطريقة وترك االهمال في عمليـة اسـتخالص الزيـت                
واتقان عصره اذ أن كلما زادت حموضة الزيت تكون جودته أقل وهذه الحموضة الزائـدة تعنـي                 

نجمت عن تكسر االحماض الدهنية الثالث التي كانـت  free faltyacidsض دهنية حرة وجود احما
مرتبطة مع جزيء الجليسرين وبالنسبة لزيت الزيتون فانها تقاس بعدد جرامات حمض االلولييـك              

 FFA (Free Fatty Acids) %0.5 غم زيت والتي يجب أن ال تزيد عن 100لكل 
 تنتج ايضا عن تكسر زيـت الزيتـون         peroxidesوكسيدات  وهناك مركبات كيميائية تسمى البير    

ينتج عند العصر السيء والتخزين     ووتعطيه طعماً ورائحة غير مرغوبين وتقلل من قيمته الغذائية وه         
 وتختفـي حينهـا   linolenic  وحمض اللنيولينكlinoleicحماض مثل اللنيولييك أتكسر والخاطيء 

جودة الزيت بالنسبة لها فان هذه البيروكـسدات يجـب أن ال            العديد من الفيتامينات ايضا، ولمعرفة      
  .meq /kg 201هامقداريتعدى وجود

  
                                                            

1. chemical characteristics of oliveoil, from: www.oliveoilsource.com 
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ة الظروف الجوية على ترآيبة األحماض الدهنييرتأث  
 . تزداد كمية ونسبة األحماض الدهنية غير المشبعة بانخفاض درجات الحرارة 
ر المشبعة خاصة حمض يرفع من كمية األحماض الدهنية غيللثمار تأخير ميعاد الجمع  

  . اللينوليك على حساب حمض البالمتيك
 : تأثير ملوحة األرض على تركيبة األحماض الدهنية

زيادة ملوحة األرض بكلوريد الصوديوم يقلل من نسبة حمض األوليك بالزيت بينما التتأثر  
 . نسب أحماض البالمتيك واللينوليك

 .1ألوليك بالزيتيقلل من نسبة حمض اوارتفاع درجة حرارة الج 
 

  :polyphenolsالبوليفينوالت  2-

كسدة بشكل كبير لذا فان استخداماتها على نطاق واسع فهي تساهم في الوقاية             وهي مواد مضادة لأل   
 عند دهنه على الجلد بعد التعرض الشعة الشمس وكذلك تـساعد            melatonomaمن سرطان الجلد    

  .مراض الشرايين والقلبأ من في خفض الكوليسترول وخفض ضغط الدم والوقاية
 hydroxy tyrosolوهناك ما يزيد عن الثالثـون نوعـا منهـا مثـل الهيدروكـسي تايروسـول       

) له تاثير مضاد لاللتهاب واالالم كااليبروفين     (oleocanthal واالوليوكانثال   tyrosoوالتايروسول ،   
  . وغيرهاlignans  وليجنانزflavonoidsومركبات فينولية اخرى مثل فالفونويدز 

كبر كلمـا  أ غم من البوليفينوالت وكمية هذه المواد تكون    5 غم من الزيت يحتوي على       10وان كل   
ت الثمرة يتغير لونها إلى االحمـرار       أكثر نضجا طالما هي خضراء اللون فاذا ما بد        أ|كانت الثمرة   

يقـة الـري وطريقـة      االسوداد فان هذه النسبة تتناقص تبعا لذلك، وهذه المواد ايضا تتـأثر بطر            وأ
الزجـاج  والزراعة وطريقة استخالص الزيت وظروف التخزين وافضلها عبوات الستانلس سـتيل أ           

  .2عمليات االكسدة للزيتمن حدوث بارد مما يقلل والمعتم في ج
  
  
  

                                                            
 com.kenanaonline.aradina.www من موقع "التركيب الكيميائي لزيت الزيتون" . 1
  لموسوعة الحرةا . 2
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 Pigments :صباغاأل3-

هي مادة  و(chlorophyllيعود لون زيت الزيتون إلى وجود العديد من الصبغيات فيه مثل الكلورفيل             
 الذي تزيد افرازات المعدة ويسهل امتصاص المـواد         pheophytinوالفيوفايتن  ) مضادة للشيخوخة 

 وان االختالف في نسبة هذه المواد       carotenoidsكسدة الطبيعية وكذلك الكاروتينويدز     المضادة لأل 
ساسـا إلـى    أالمسؤول عن اختالف لون الزيت، وهذا االختالف يعود         والطبيعية في ثمار الزيتون ه    

  . والطريقة التي زرعت بها الشجرة والبيئة الزراعية عموما والتربة والمناخةنضج الثمر
كسدة اذا ما بقيت في الظالم وفي حال تعرضها للضوء          كما أن هذه االصباغ تعتبر موادا مضادة لأل       

 النـشغالها   كسد وبالتالي تقل قيمة الفينـوالت     أفانها تنتج ذرات اكسجين حرة وتسرع في عملية الت        
  .بمقاومة هذا التاكسد وبالتالي تقل جودة الزيت

 جزء من المليون من صبغة الكلوروفيـل        10-1وتحتوي ثمرة الزيتون الطازجة على نسبة ما بين         
  .1وهي المسؤولة عن اللون االخضر للزيت

  
  :الفيتامينات4-

هم المـواد المـضادة     أن  مووه)  E(همها فيتامين هـ    أفيتامينات و عدة  تحتوي ثمار الزيتون على     
خير ظهور أعراض الشيخوخة ويعالج الـضعف الجنـسي         ألالكسدة ومنع التجلطات ومسؤول عن ت     

ويقي الشخص المصاب بالسكري من التعقيدات المرتبطة بمـرض الـسكري فيمـا يـسمى بـال                 
Oxidative stress نه يقلل من عملية  ألLipids peroxidation وعملية Oxidative damage 

  .التي تؤذي عين المصاب و
كمـا انـه    بر زيت الزيتون مصدرا لفيتامينك بعد الخضراوات الخضراء كالـسبانخ والبروكلي          تويع

قد سبق شرح اهميـة فيتـامين أ   و.2دوأ على رسها فيتامين ك وكذلك فيتامينات اخرى  على  يحتوي  
  .ك للصحة في فصل التينو
  

                                                            
1. “pigments”, from: www.oliveoilsonrce.com 
2. yue, kevink. M. chung, wai – shing, leung, Albert. W.N, "redox changes precede the 
occurance of oxidative stress in eyes and aorta”,Llife Sciences journal, (73) 20  2557-
2570.  
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  :Dفيتامين 

حية للكالسيوم، لذا فانه في حالة نقصه فإن الجسم يبدأ بتنـشيط            يساعد في المحافظة على النسبة الص     
المواد األولية والغير نشيطة الى صورة نشيطة من فيتامين د ليحفز التغييـرات الجينيـة الالزمـة                 
لزيادة امتصاص الكالسيوم من األمعاء واعادة امتصاصه من الكلية وتحريره مـن العظـام بغيـة                

  1. في الدم ليتمكن الكالسيوم من أداء وظائفه في الجسم المحافظة على نسبته الالزمة
  

   :Phytosterolsالفيتوستيروالت 5-

 منها  ، نوع 200ثر من   أكوهي تشبه في تركيبها الكوليسترول الموجود في االنسان والحيوان وهناك           
ت فترة  كلما زاد نسبتها وتقل، ها في زيت الزيتونع منم نوأه كBeta siosterolالبيتاسيتوسيترول

تخزين الزيت وهذه المواد تنتج بشكل غير مباشر من مركب السكوالين الموجود ايضا فـي زيـت                 
الزيتون وهذه المواد لها تاثير مانع للسرطان وتقوي جهاز المناعة ومشاكل البروسـتات المتفتحـة               

عن تنـاول   وتقلل كمية الكوليسترول في الدم النها عند االمتصاص تتنافس مع الكوليسترول الناتج             
  .2االنسان لها فتقلل من امتصاص الجسم لذلك الكوليسترول الضار

  
  :Squaleneالسكوالين 6-

مركب كربوني يزيد من قدرة جهاز امناعة لالنسان وكذلك يساعد في حل مـشاكل الحـساسية                ووه
كما انه  واالزمة ويزود االنسجة باالكسجين الالزم النه يحسن من عملية تبادل المواد داخل الخاليا              

ام الجروح وحماية البشرة من الهرم ومن سـرطان         ئيقي الجسم من عمليات االكسدة ويساعد في الت       
يوجد في زيت الزيتون بكمية عالية نـسبيا        و.مراض الجلدية الجلد ومن خشونة الجلد ومن بعض األ      

  .3 غم زيت100 ملغ لكل 700حوالي 
  
  

                                                            
1. www.lpi.oregonstate.edu 

  "زيت الزيتون اسرار واعجاز"). 2001. (باشا، حسين شمسي . 2
 Newmark, Harold l.(1997). "squalene olive oil and cancer" يـة الدراسـة التال &  المصدر نفسه . 3
.From. 1103-1101) 6. (Cancer epidemiology. Review and hypothesis: risk 
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   :Phospholipidsالفوسفوليبدات  7-

 قدرة على اذابة الدهون وهضمها ويشكل حمـض االوليـك العنـصر االساسـي               وهي مواد ذات  
  .1لتركيبها

  
  :المواد المضادة لالكسدة الموجودة في زبت الزيتون8-

تهابـات  لالسرطانات والشيخوخة واال  وسبب نم تكسدة التي   وهذه المواد تقاوم عمليات التوتر واأل      -
 والمركبات الفينولية carotenoidsينويدز والكاروت) alpha tocopherol(فيتامين هـ : ومنها

phenolic comounds بنوعيها البسيطكالهايدروكي تايروسول hydroxy tyrosol  والمعقـد 
سباب نه يهاجم الجذور الحرة التي تنتج أل      ثر يحدث أل   وهذا األ  oleuropeinمثل االوليوروبين   

غشية الخاليا وكـذلك االحمـاض      متعددةفتهاجم االحماض الدهنية الغير مشبعة الموجودة على ا       
 . مما يزيد من سرعة ظهور اعراض تقدم العمرDNAالنووية 

ثر بعدة عوامل منهـا البيئـة الزراعيـة         أن صح التعبير يت   اشجرة الزيتون   لينولي  فالمحتوى ال  -
للشجرة وتوقيت حصاد الثمار وتوقيت عصرها وطريقة عصرها وتخزين الزيت ولهذه المـواد             

نه يمنع   يعتبر مضاداً لاللتهابات أل     الذي تايروسولهناك ال    االيجابية االخرى ف   العديد من االثار  
وعية الدموية النه  يوسع األالذي واالليوروبين Platelets aggregationعملية تراكم الصفائح 

 كما أن له دور فعـال اخـر فـي مهاجمـة     Nitric acidيساهم في زيادة انتاج النيتريك اسيد 
 .Anti bacterial effectالبكتيريا 

تحفر بقيـة خاليـا     وLDLكما أن مضادات االكسدة تمنع اكسدة الكوليسترول الضار في الجسم            -
 .كسدةالجسم لمقاومة عمليات األ

كسدة في هذه الـشجرة المباركـة كونهـا    ويرجع وجود هذا المحتوى العالي للمواد المضادة لأل   -
تضطر للدفاع عـن نفـسها مـن التعـرض     تتعرض إلى الهواء لفترة طويلة دائمة مما يجعلها  

كسجين وكذلك الضوء، كما أن هذه الشجرة يلزمها عدة سنين إلنتاج الثمـار ممـا               المستمر لأل 
 .2يجعل تركيز المواد في ثمار الزيتون عالي ومتجانس لطول فترة تجهيزها

  
                                                            

 . زيت الزيتون اسرار واعجاز). 2011. (باشا، حسين شمسي . 1
2. www.interinationaloliveoil.org 
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  :زيت الزيتون والصحة: المبحث الخامس عشر

  :زيت الزيتون والسرطان

نواع من السرطانات والحـد مـن نموهـا         أيتون له دور كبير في الوقاية من عدة          زيت الز  أنثبت  
  :جينات التي تغذي نموها ومنهاالواتالف العديد من الخاليا السرطانية وعرقلة 

وذلك بسبب احتواء زيت الزيتون على حامض األولييك وبقيـة          : سرطان االمعاء والقولون    . أ
قلـل مـن انتـاج      يالخاليـا الـسرطانية و    ونع نم قد يم مما  االحماض الدهنية الغير مشبعة     

 والذي يعمـل علـى      Arachidonicالبروستاجالندين الذي يشتق من حامض االراكيدونيك       
حمـاض  معاء القولون وكذلك فإن هذه األ     انتاج وزيادة الخاليا السرطانية وكذلك إلتهابات األ      

اليـا الطبيعيـة إلـى       الجين السرطاني الذي يحـول الخ      عملالدهنية الغير مشبعة تحد من      
 .سرطانية

كما أن زيت الزيتون يعمل على خفض المادة الدهنية الناتجة عن تناول كمية كبير من اللحم                
 والذي يلعب دورا هاما في تجديـد        يزوالذي بزيادتها يخفض فعالية انزيم داي امين اوكسيد       

ـ        نسجة المبطنة لأل  خاليا األ  ببا هامـا لتزايـد     معاء ولهذا فان انخفاض وجود هذا االنزيم س
معاء وبالتالي فان دور زيت الزيتون في خفض االحمـاض التـي            الخاليا السرطانية في األ   

  .تقلل من فعاليات االنزيم الذي يقي من السرطان
اشارت الدراسة إلى أن خطر حدوث سرطان الثدي يخفض بنسبة تصل إلى            : سرطان الثدي   . ب

احدة في اليوم وذلك بسبب وجود المواد       في حالة تناول زيت الزيتون اكثر من مرة و        % 34
في احتـواء   وهكسد ووجود المواد الدهنية الغير مشبعة االحادية ووجد أن السبب           أالمانعة للت 

زيت الزيتون على مواد تدمر الخاليا االيجابية التي يداخل االورام السرطانية، كمـا انـه               
) Her – 2 neu(طن يحتوي على حمض االوليك الذي يقضي على الجين المورث المـسر 

 .1%46بنسبة 
  
  
  

                                                            
1. DeNoon, Daniel J.(2008).” Olive oil vs breast cancer: extra virgin oil compounds fight 
breast cancer”, from:www.webmd.com/breast-cancer\news 
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  :زيت الزيتون وحصوات المرارة

تقوم زيت الزيتون باستثارة المرارة وانقباضها لتعزيز افراز هرمونات المرارة والبنكرياس طبيعيا            
  .مما يقلل حاالت االصابة بحصوات المرارة

  
  :زيت الزيتون والكبد

ساسية في  ى الكبد الدهني ويعد مركباته هي األ       لمرض آعالج يزيد من نشاط الكبد وتقويته ويستخدم       
سبب زيادة فـي نـشاط   ي وذلك النه Eessential Fortالمسمى ب الدواء وهوعالج مرضى الكبد 

االنزيمات المضادة لالكسدة مما يقلل من تليف الكبد ومن حدوث االجهاد التأكسدي عند التعـرض               
  .1للسموم مثالً

  
  :مراض القلبأزيت الزيتون و

يزات زيت الزيتون أن له دوراً كبيراً في التقليل من كمية الكوليسترول التـي تمـتص فـي                  من مم 
معاء بسبب محتواه من البيتاسيترول الذي يحول دون امتصاص هذه الدهون السيئة وبالتالي يقلل              األ

  في زيـت Eمن االصابة بتضيق الشرايين وامراض الشرايين القلبية الناتجة، كما أن وجود فيتامين             
  .كسدة الكوليسترول الذي يفرزه الجسم ذاتياأالزيتون يلعب دورا كبيرا في منع 

 ينـشط االفـراز البـرازي       cycloartenolولتنأروعدا عن أن محتوى زيت الزيتون من الـسيكل        
ه للكوليسترول من خالل زيادة افراز العصارة الـصفراوية          تيرول       وآون شط البيتاسيتوس -Beta ين

sitosterol.  
علـى جـدران االوعيـة      الدهنية  لدور االيجابي لزيت الزيتون في التقليل من الترسبات         وقد ثبت ا  

ولهذا فان الكثيـر مـن      .اثانول وفينيل ايثانول  والدموية نظرا الحتوائه ايضا على مركبين هما السيكل       
الكتب الصحية والعيادات المعتبرة نصحت باستبدال الزيوت والدهون المستعملة بزيـت الزيتـون             

  .2ار مثالي بديل اولكاختي
  
  

                                                            
1. Nathan, gray,(2010),”Olive oil may protect against liver damage”. 
2. “Heart-health diet: 8steps to preuent heart diseases” from: www.mayoclinic.com 
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  :سأزيت الزيتون وسن الي

مرحلة مـا بعـد     زيت الزيتون غني باالستروجين مما يحول دون النقص المفاجيء لهذه المادة في             
  . 1 الغذاء اليومي لهاضمنة في حال استخدامه أ للمرالطمث

  
  :زيت الزيتون والحمل واالرضاع والطفولة

نه يحتوي على نسبة تركيب من الدهون المشابهة للنوع         أ عند دراسة عينات من حليب الثدي اتضح      
 سهلة الهضم واالمتـصاص      أحماض مها اللينولينك واللينولييك وهي   أهالموجود في زيت الزيتون و    

والوصول إلى الجنين والرضع ويؤمن االحتياجات اساسية لهما من دهون مفيدة والفيتامينات ولـذا              
 احتوائه على فيتامين د فانه يقي من االصابة بالكساح          بسبب و فانه يعتبر غذاء جيد للحامل والمرضع     

الـدماغ  وحماض الدهنية والفيتامينات التي في زيت الزيتون مفيـدة لنم          األ  ان ويقوي العظام وكذلك  
باالضافة إلى العوامل المضادة لالكسدة والذي يحتاجـه        و فيتامين هـ الضروري للنم    يحتوي على و

  .2ايضاوالرضيع للنم
  

  :زيتون والخصوبةزيت ال

الخاليا التناسلية والحيوانات   وبسبب وجود الفيتامين هـ في زيت الزيتون والذي يعتبر ضروريا لنم          
  .المنوية فيعتبر زيت الزيتون مخصباً كما يمنح القوة الجنسية

  
  :زيت الزيتون والجلد

خة علـى الجلـد   كسدة مظـاهر الـشيخو  يقاوم زيت الزيتون بمحتواه العالي من المواد المضادة لأل      
شـعة  سدته كالتوتر والتعـرض أل    أكية الجلد و  أذكالتجاعيد وكذلك أثر كل المؤثرات التي تؤدي إلى         

 Freeثر الجـذور الحـرة   أالشمس طويال وذلك ألن عمل مضادات االكسدة هنا يتجه إلى ايقاف 
Radicalsالتي نتجت عن العوامل التي ذكرت .  

 أ، فيتامين د، وفيتامين هـ، ولذلك فان زيـت الزيتـون            ينتامومن هذه المركبات البوليفيفوالت، في    
البوليفينوالت أن  وكما  كزيما والتشققات   يعتبر حال فعاالً في عالجات الدمامل والبثور والصدفية واأل        

                                                            
 com.reefnet.www:  فوائده من موقع– تعليبه – استخالصه –انتاجه : زيت الزيتون . 1
  .46 ص، " اسرار العالج بزيت الزيتون".بدوي، وفاء . 2
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تعطي مادة التيروسين وهي المكّون االساسي لصبغة الميالنين التي تصبغ البشرة عنـد التعـرض               
 melanomaضرر االشعة وكذلك فانه بقي من االصابة بسرطان الجلد          للشمس وذلك لحمايتها من     

النه يحد من عمليات االكسدة المستمرة التي تحدث فتسبب السرطان ويعتقد ايضا أن حمض االوليك               
  .1يلعب دوراً في وقت عمليات التاكسد المستمرة

  
  :زيت الزيتون واالمساك

نه ليس  أ وحسب ما ذكر موقع مايوكلينك       laxatives يعتبر زيت الزيتون من المواد المسهلة الملينة      
معـاء  ال يقتل البكتيريا النافعة في األ     وعراض الجانبية السيئة كلما يوجد للمسهالت الدوائية فه       له األ 

الغليظة ويعطي البراز ملمسا طريا ويساعد على زيادة حركة اخراجه وكذلك يعوض الجسم بالمواد              
  .2سبب وجود االمساكالغذائية التي لم تمتص جيدا ب

  
  :زيت الزيتون فاتح الشهية

وهي مـواد سـريعة     . مواد خاصة بالطعم والرائحة    106وذلك بسبب احتوائه على  ما ال يقل عن          
التـي تنـتج مـن تكـسر        والكحوالت واأللديهايدات والهايدروكاربونز    ومنها االسترات   والتطاير  

  3.الفالفونويدزوالبوليفينوالت 
  

  : الدمزيت الزيتون وضغط

دى أاوضحت دراسات عديدة بأن اعتماد زيت الزيتون في غذاء المصابين بارتفاع ضغط الدم قـد                
إلى خفض الجرعات الدوائية التي يتناولها بهدف خفض الضغط ويعتقد بان هذا بسبب وجود مـواد                

  .4ظم ضغط الدماتنينوالت الذي ثبت انهفالبولي
  :زيت الزيتون ومرض السكري

                                                            
1. www.intertianaloliveoil.com\estaticos.  
2. www.livestrong.com 
3. Kalua, C.M. Allen , M.S.(2007).” Olive oil volatile compounds, flavor development and 
quality”,Food Chemistry, 100 p.273. 
4. Moreno, luna R.munoz, Herandez R. Miranda,ML.(2012).“olive oil polyphenols 
decrease blood perssunre and improve endothelial funchion in young woman with mild 
hypertension, Pubmed, (12) 299-304. 
& Frazer, Jessica.(2007) “Boosting olive oil intake can lower blood pressure in men:study 
finds”. 
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ياف والقليل من الكربوهيدرات    لخبراء التغذية بتناول حمية غذائية تحتوي على األ       طباء و يوصي األ 
ال تتجاوز نسبته الدهون المشبعة فيها ال       ألمرضى السكري، على    % 30وتعطي فيها الدهون حصة     

زيت دوار الشمس، كمـا يتجـاوز       و زيت الذرة أ   ثمول  أباقي يعطى لزيت الزيتون كخيار      لوا% 10
صال وذلك  االصابة بالسكريأ قد يساعد في الوقاية من      ون مجرد حمية للمرضى وه    دوره إلى اكثر م   

ن زيت الزيتون يزيد من كفاءة عمل االنسولين وذلك لمنع مقاومة استقبال الخاليا له باالضافة إلى                أل
انه يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم عن طريق ضبط وجود الكوليسترول الجيد وخفض الدهون          

  .triglycerides(1 (الثالثية
  

  :زيت الزيتون وقرحة المعدة

جرثومـة  ووذلك نظرا لكونه يحتوي على مركبات فينولوية مضادة للبكتيريا مما يجعلـه يمنـع نم              
Helicobacler pylori في المعدة والتي تعتبر مسؤولة عن كثير من حاالت تقرح المعدة وحاالت 

ضادة لالكسدة التي تقلل من النوبات التـي تحـدثها        اخرى ليسرطنان المعدة وكذلك وجود المواد الم      
  .هذه البكتيريا في المعدة

  
  :زيت الزيتون وداء التهاب المفاصل

تناول زيت الزيتون بشكل دوري يساهم في الوقاية من حدوث هذا المرض بـسبب وجـود تلـك                  
زيـت   غم مـن   200الدهون الغير مشبعة ومضادات االكسدة فيوصى بخلط راس ثوم مبشور  مع             

هم مـضادات   ألم عدة مرات وذلك لتخفيف حدة االلم، ومن         الزيتون وينقع يومين ويفرك به محل األ      
سـيد  أ وفانيليلـك    Hydroxytyrosolلاالكسدة المهمة لعالج الروماتيزم هي هيدروكسي  تايروسو       

vanillic acid والفيرباسكوسيد verbascosideوفيتامين هـ .  
عـراض   أ تؤكد العالقة العكسية بين تناول زيت الزيتون وظهـور           وهناك العديد من التجارب التي    

  .2الروماتيزم واالصابة به
  
  

                                                            
 olive oil and diabetes)2012 (مـصدر اخـر   ،وباشا، حسين شمسي، مقالة زيت الزيتون اسرار اعجاز . 1
: fromuk.co.diabetes.www 
 estaticos\com.internationaloliveol.www ومصدر اخر ،"فوائد الزيتون. " احمدحميميني، .2
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  :قرسنزيت الزيتون ومرض ال

يـؤدي إلـى    حيـث    في االنسجة والمفاصل     uratesيمنع زيت الزيتون من تراكم بلورات البولينا        
  .1انتفاخها واحمرارها

  
  :زيت الزيتون والتهابات اللثة

وهي مـواد    ) tannics(تانيك  المواد التي تسمى    يريا و ت المواد الفينولية القاتلة للبك    وذلك بسبب وجود  
  .2مطهرة

  

  :زيت الزيتون وجهاز المناعة

كـسدة فـان جهـاز      الت والفيتامينات والسكوالين ومضادات األ    وبسبب وجود مواد مثل الفاتيوستير    
  .3المناعة يكتسب قوة ضد العديد من االمراض

  

  :مل الراسزيت الزيتون وق

س المصاب بالقمل لعدة ساعات يقتل هذا القمل وقد         أن وضع زيت الزيتون على ر     أاثبتت التجارب ب  
رز دورا اخراً   بوهذا ي (حد خطوات برنامج القضاء على القمل المعاند        أحد عالجاته في    أتم ادراجه ك  

  .4)لزيت الزيتون كدهان
  

  :زيت الزيتون والنظر

ون يزيد من حدة البصر ويقلل خطر تدمر شبكية العين المرتبط بتقدم     اكدت الدراسات بان زيت الزيت    
 بسبب وجود وفرة فـي االحمـاض الدهنيـة    age – related macular degenerationالعمر 

  .5)مجموعات االوميجا(مفيدة للنظر ال

                                                            
  .43-42، ص" اسرار العالج."بدوي،وفاء . 1
  .21-9، ص2ج، " العالج باالعشاب والنباتات الطبية المتداولة."نصروسعدة، ابراهيم اب . 2
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  ):دهان(زيت الزيتون بوصفه 

ممتزجا ونه قد يدهن وحده أ    أبكما ذكر الحديث الشريف     ) دهان(يبرز دور زيت الزيتون في وصفه       
ثلـة  أممعاند ومن   وخرى كعالجات للعديد من االمراض وهذا ال ينكره اال جاحد أ          أمع مواد عشبية    
  :استعماالته كدهان

  :وحده: أوال

 . الزالته عن الشعر تمشيطه يتم رأس المصاب بالقمل المعاند لقتله ثمهيدهن ب -1
شـعة والوقايـة مـن    ية الجلد من ضرر األ   التعرض الشعة الشمس لوقا    ديدهن به الجلد عن    -2

 .Melanomaسرطان الجلد
 .تدلك به اللثة الملتهبة للتخفيف من حدة االلتهابات فيها -3
تدلك الدمامل بزيت الزيتون بعد نزع قشرتها للمساعدة على نضوجها وخـروج الـصديد               -4

 .منها
ـ   أس  بزيت الزيتون لمدة عـشرة        ألمنع تساقط الشعر تدلك فروة الر      -5 سل صـباحا   يـام ويغ

 .بالشامبو
س به ثم توضع فوطة مبللـة بمـاء   أللشعر الجاف يوضع على جلدة الراس وتدلك فروة الر   -6

 . دقيقة إلى ساعة ثم يغسل الشعر20س لمدة أدافيء بعد عصرها على الر
وهي البقع البيضاء في الجلد نتيجة نقص فيتامين أ وعالجه يؤخـذ            ) Darte(لعالج القوباء    -7

 غم من ورق الزيتون لمدة اسبوع ثم يدهن به          100ون ويوضع فيه مع      غم زيت الزيت   200
 .ماكن المصابةاأل

يعمل حمام بخار ماء للوجه لمدة عشر دقائق ثم يوضع عليه زيت الزيتـون              : للبشرة الجافة  -8
 .يضا ثم يزال بقطعة قماش مبللة بماء دافيء لتغذية الوجه والرقبةأوعلى الرقبة 

  
  :اخرىعشاب أمخلوطا مع : ثانيا

م الروماتيزم والتواء المفاصـل     أس ثوم مبشور كمرهم لموضع ا     أ غم منه مع ر    200يخلط   -1
 .عصاب محل التهاب األوأ

 ايام فـي الـشمس      4يخلط كمية مناسبة منه مع خمس زهرات بابونج وينقع لمدة           : للنقرس -2
 .وتدلك به مكان االصابة 
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ر الليمون ويـستخدم كقنـاع      يخلط زيت الزيتون مع صفار بيضة وعدة نقاط عصي        : للبشرة -3
 .يزال بعد ثلث ساعةوللوجه 

 ,يخلط زيت الزيتون مع الجليسرين ويدلك المكان: لليدين والتشققات الجلدية عموما -4
هـار األرينكـا    أيخلط أوقيه من زيت الزيتون مع اوقية من ا        : للجروح وآالم البطن والمعدة    -5

Arnica mantana المخلوط بقماش مـن عـدة   في حمام مائي عدة ساعات قليلة ويصفى
 .لم البطنأطبقات ويوضع على شكل لبخة لتخفيف 

 مع زيـت    Poplarتغلى براعم زهرة البوبالر     : ملطف لحساسية الجلد والحروق والخدوش     -6
 الزيتون ويدهن به الجلد 

 .ما يسمى باكليل الجبل كعالج لقشرة الراسويخلط مع الروزماري أ: لقشرة الراس -7
صـلى  – يكتمل به االنسان وقد فعل ذلك النبي         ثمدع كحل العين األ   يخلط م : مع كحل العين   -8

 .1اهللا عليه وسلم
 .حقن تحت الجلدويدخل في تركيب بعض االدوية التي تكون على شكل قطرات ا -9

  

  :زيت الزيتون والشيخوخة

نه يعطي البشرة نضارة ورونقا     أباالضافة إلى   وعراض تقدم العمر فه   أزيت الزيتون يقلل من ظهور      
بب وجود الفيتامينات التي تعزز وجود الكوالجين بشكل منظم ووجود المواد المضادة لالكـسدة              بس

يضا يقي مـن    أزيت الزيتون   . كسد بفعل عوامل البيئة المختلفة والتوتر     أالتي تقاوم وجود عمليات الت    
تواه من  محكذلك فان   نه يقوي العظام بتزويدها بالمعادن الالزمة و       أل osteoporosisهشاشة العظام   

  .الذي يزيد من امتصاص الكالسيوم دفيتامين
ره االيجابي على القدرات الذهنيـة      أثووالخط االخر الذي يدعم مقاومة ظهور اعراض تقدم العمر ه         

التي عادة تقل عند كبار السن ولكن بسبب المحتوى العالي لزيت الزيتون من الدهون الغير مـشبعة                 
لدماغ وتقويتها وبالتالي يقل فقدان الـذاكرة لـدى الكبـار ويقـل             غشية خاليا ا  أاالحادية فانها تدعم    

وكانثـال  يكسدة خاصة مـادة االول    تعرضهم لمرض الزهايمر والسبب في وجود المواد المضادة لأل        

                                                            
  .48-42 اسرار العالج، ص.وفاءبدوي،  . 1
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oleocanthal               والتي تغير في تركيب مواد كيميائية في الدماغ تعتبر سامة وتسبب فقدان الـذاكرة 
  .وتدمير خاليا الدماغ العصبية

كما أن وبما أنه زيت الزيتون اصال يزيد من الذكاء وقوة التفكير النه في الحجرات الناميـة فـي                   
الدماغ ومن المعروف أن اكثر مشاكل تقدم العمر هي السكري وضغط الدم والجلطـات وهـشاشة                
العظام ومشاكل عصبية عدا عن مشاكل الجلد والتجاعيد فيتضح من دراسة زيت الزيتون بانه لـه                

راض الـشيخوخة   أعخير ظهور   أ كل من هذه المظاهر مما يبرز دوره في ت         ا على ايجابيا مقاوما   أثر
  .1وتقدم العمر

بتت عدة دراسات الدور الوقائي لزيت الزيتون في مقاومة تدمر شبكية العين المرتبط بالتقـدم               أثكما  
 الدهنية المسماه   من األحماض احد المظاهر المرتبطة بالشيخوخة بسبب وجود مجموعات        وبالعمر وه 

 .االوميجا ب 
 

  : ورق الزيتونطرق االستفادة من: المبحث السادس عشر

  -:هناك ثالثة طرق لالستفادة من خالصة ورق الزيتون وهي

م بطحن االوراق مع الماء المغلي في آلة الطحن ثم يترك المزيج ساعتين وبعدها نقو: 1طريقه
  .ات غير شفافةيصفى ويوضع المستخلص في مكان مظلم في عبو

تغسل االوراق وتجفف ثم تطحن في الة كهربائية وبعدها نقوم بغربلة المستحضر لنحصل : 2طريقة
  .شرابوعلى مسحوق ناعم يخلط مع أي طعام ا

  .اليابسة لمدة ربع ساعةونقوم بغلي االوراق الخضراء ا: 3طريقة 

  -:ومن استخدامات خالصة ورق الزيتون ما يلي

 تفاع ضغط الدم البسيط بال أعراض جانبيةلمساهمة في خفض ار -1

                                                            
1 . www.telegraph.co.uk 

مصدر اخر  : Scarmeas, Nikolaos. Stern. Yaakov. Mayeux, Richard.(2009).” Mediteranean 
diet and mild cognitive impairment”, JAMA Neurology, (66) 2 216-225. 
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 Oleuropeinقاتل للفيروسات والفطريات والطفيليات يسبب وجود مادة االولوروبين  -2
acid الذي يتحلل ليعطي مادة ايلونيت الكالسيومCalcium elonate 

 مما يقي من االمراض القلبية الوعائيةLDL يمنع تاكسد الكولسترول السيء -3
االوليوروبين (بسبب وجود البوليفينوالت ستوى السكرالمساهمة في خفض م -4

 أنها تزيد  من بسببواللذان يضبطان توازن السكر في الجسم )والهايدروكسي تايروسول

 1.وخفض الدهون الثالثية ايضاحساسية االنسولين  آذلك 
 خفض درجة الحرارة وعالج التسممات الغذائية والتهابات الكبد -5
 معاءلها تاثيراً  قابضاً لال -6
واالالم الناتجه عن )CFSChronic Fatigue Syndrome(يكافح التعب والوهن  -7

 .االمراض المزمنة والسرطانات والتقليل من شدة اعراض نقص المناعة المكتسبة
 .يساعد في معالجة التشجنات العضلية واالالم المفصلية -8
 عةالمنامعالجة امراض الرشح االنفلونزا من خالل منع تكاثرها وتقوية جهاز  -9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                            
1 .“Olive leaf polyphenols improve insulin sensitivity in middle aged overweight men: A 
randomized, placebo- controlled crossover trial” from www.ploson.org/articles/info 
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  الفصل الرابع

  القوام الروحيو الزيتونوالتين 

  

  

 

 الروحانياتوزيت الزيتون والغدة الصنوبرية : المبحث األول •

 الميالتونينوزيت الزيتون : المبحث الثاني •

دور الموجات الكهرومغناطيسية لزيت الزيتون في طاقته : المبحث الثالث •

 العالجية

 ائص الطيفية لزيت الزيتونالخص: المبحث الرابع •
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  القوام الروحيزيت الزيتون و

  

قة أن جسم االنسان يؤثر ويتأثر بالمحيط حوله من اشياء طبيعية كطاقات االشخاص اذكر علماء الط
، ولزيت الزيتون  بما يحيط بنا من اجهزة وتلوثاتالهواء واالحاسيس كما ويتأثروغذء الوالمحيطين 

  :في هذا المجال، وهوما نعرض له في المباحث اآلتيةفوائده الكبير 
  

  الغدة الصنبورية  وزيت الزيتون والروحانيات:المبحث األول

  
يوجد في دماغ اإلنسان غدة كانت مستترة عن الظهور طويال مع أنها أول غدة تتكون عند اإلنسان 

هر من عمر اإلنسان ويستقر  أش3فهي تتكون بعد األسابيع الثالث من التلقيح وتبدأ اإلفراز بعد 
  .يستمر بالتناقص بعدهاوإفرازها عند البلوغ ثم يبدأبالتنافص بشكل حاد بعد عمر الستين 

جسم رمادي صغير بحجم رأس الدبوس طولها ووقد عرفت هذه الغدة باسم الجسم الصنبوري وه
 الجسم وساعته  غم فقط ولها وظائف متعددة أبرزها ضغط ايقاع501 ملم ووزنها حوالي 8حوالي 

ما يسمى وحيث أنها تفرز هرمون الميالتونين ا)الهيبوثالموس( البيولوجية بتناغم مع مهاد المخ 
هرمون السعادة ويؤثر الضوء على هذا اإلفراز بشكل رئيسي بعالقة عكسية وبهرمون الظالم أ

  :خص التاليلموضح بالموبمعنى إن كان هناك ضوء فال يفرز الميالتونين كما ه
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ود ضوء يسبب إرسال سيال عصبي إلى الهيبوثالموس مما يسبب ارسال اشارة عصبية الى وج
  1.النخاع الشوكي فيعود االرسال العصبي إلى الغدة الصنبورية  مما يسبب تقليل إفراز الميالتونين

وهذا يعلل السبب في نصائح األطباء بعدم النوم في غرفة إضاءتها شديدة وأن النوم في مكان قليل 
أكثر صحة ألنه من ناحية يقلل الموجات الكهرومغناطيسية المدمرة التي يرسلها الضوء واإلضاءة ه

فيقلل التوتر الذي تشعر به ومن ناحية أخرى يزيد من إفراز الميالتونين الذي يساعد على منع 
  2.األرق والذي يصرفه األطباء لعالج حاالت اضطراب  النوم واالكتئاب

ونين عند كل الكائنات الحية حتى وحيدات الخلية ويفرز في الظالم وتكون يوجد هرمون الميالت
ذروته عند الفجر وللغدة الصنبورية عدسة وشبكية ولكن ليست كتلك للعين التي نبصر بها فعليها 
منطقة مهيئة الستقبال إشعاعات غير األمواج الضوئية التي نراها ولذا فإنها تسمى عينا ثالثة لوجود 

  .ستقبال واإلرسال المملوءة  بعنصر الفوسفور الغني بااللكتروناتأجهزة اال
 هيوPinolinمادة اسمها جدير بالذكر ايضا بأن الغدة الصنوبرية تفرز الى جانب الميالتونينومما هو

 باالضافة الى الى انزيمات تؤثر على   endogenous hallucigen(6-MeOTHBC)تعتبر
قد اكدت دراسة حديثة على و hallucigens من المواد ال السيروتونين النتاج مجموعة اخرى

 EMF.3ارتباط الغدة الصنوبرية بالمجال الكهرومغناطيسي لالرض 
وصلنا خطا أفقيا من الغدة الصنبورية إلى اإلمام لرأيناها تتصل في منطقة الجبهة والتي ووأننا ل

 مكان رسم العين الثالثة وهي شروحاتهمويعطيها اصحاب الطقوس المهتمة بالتأمل في رسوماتهم 
منطقة السجود بالصالة، كما أنها المنطقة التي يضع الراقي يده عليها أثناء القراءة باالضافة الى 

أقرب ما يكون العبد من ” منطقة أعلى الرأس ، وهذا يرتبط بحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  4.“ ساجد، فأكثروا الدعاءوربه وه

( تونين في زيت الزيتون باإلضافة إلى الطاقة العالية المنبعثة من زيت الزيتونولتوافر مادة الميال
  .فان طاقة القدرة العالجية لزيت الزيتون تصبح أكثر وضوحا وتقديرا) الكهرومغناطيسية 

                                                            
1.  Bowen, R. (2003). “The Pineal Gland & Melatonin”. 
2 . Prescotte, M. S., “Melatonin Supplement Open Pineal Gland”. 
3www.dorar.net “Roney-Dougal, S. M., “Some Speculations on the Effect of 
Geomagnetism on the Pineal Gland”, from: www.psi-researchcentre.co.uk 
 صححه األلباني، صحيح الجامع، من موقع تخريج الكتروني الدرر السنيه.4
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في رام اهللا في فلسطين فقال وفي مقابلة مع األستاذ جمال قطامش مدرب اليوغا في معهد كوبودو
كأنه يحمل جينا وأن زيت الزيتون وأي زيت يكون مستخلصا من شجرة معمرة فه"بالنص الحرفي 

  ".روحيا ويحمل طاقة روحية كبيرة 
 

  :زيت الزيتون والميالتونين: المبحث الثاني
الطماطم والعنب والمكسرات وتوجد و1يوجد الميالتونين بوفرة في بعض األطعمة مثل زيت الزيتون

هذه وpc/ml 71.5   حوالي  في زيت الزيتون بنسبة جيدةهؤكد وجودالعديد من الدراسات الحديثة ت
المادة بحاجة إلى تصنيعها في جسم اإلنسان من مواد أولية لها مثل حمض التريبتوفان  

Tryptophan الموجود في الطعام والذي يتحول إلى Serotoninمركب السعادة ونقصه و وه
لى ميالتونين ولذلك فان االكتئاب واألرق مظهران يسبب االكتئاب ومن ثم يتحول من سيروتونين إ

متالزمان تقريبا ويصف األطباء أقراص محددة الجرعات من الميالتونين لعالج اضطرابات النوم، 
إذا زادت الجرعة فان المريض يرى الكثير من وولكن من المالحظ انه بعد فترة من العالج به أ

لقد أكد هذه العديد من المرضى و2مخلوقات الغير مرئيةاألحالم الغريبة التي تتعلق باألشباح وال
الذين يتعاطون الميالتونين، وهذا يؤكد دور الميالتونين في استقبال ذبذبات وأطياف غير المرئية 

  3.والتي سبق ذكرها
مكافحة أعراض الشيخوخة ألنه يعتبر مادة مضادة لألكسدة ولذا وهويوجد للميالتونين دورا اخر 

 وبعض أمراض القلب وكذلك 5السرطاناتو4ايمر ومضاد لهرم الخاليا عموما وتلفهامضاد للزهوفه
له عالقة بإفراز صبغة الميالنين ألنه ينشط الغدة النخامية إلفراز هرمون منشط للخاليا الصبغية 

                                                            
1De La Puerta, Cristina. Carrascasa, Maria P. (2007). “Melatonin Is a Phytochemical In 
Olive Oil”. Food Chemistry, 104, pp. 609-612. 
2Prescotte, M. S. “Melatonin Supplement Open Pineal Gland”. 
3Roney-Dougal, S. M., “Some Speculations on the Effect of Geomagnetism on the Pineal 
Gland”. 
4 . Reiter, Russel J. (2008). “One Molecule, Many Derivatives: A New Reactive Oxygen 
& Nitrogen Species”, from: www.sciencewatch.com. 
5 . Best, Ben, “Melatonin”. 
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Melanocyte Stimulating Hormone .1 وتوجد عدة دراسات تؤكد عالقة الميالتونين بمنع 
  2.ور عالمات تقدم العمرتأخير ظهوظهور أ

  
  

  :دور الموجات الكهرومغناطيسية لزيت الزيتون في طاقته العالجية: المبحث الثالث

يؤكد علماء الطاقة بأن كل األشياء حولنا تطلق اهتزازات ذات محددة وذلك بسبب وجود الذرات 
ختلف من شيء والتي تهتز دائما وتحدث مجاال كهرومغناطيسيا يمكن قياسه وهذه االهتزازات ت

  .ألخر وكلما زاد التردد للشئ، زادت طاقة هذا الشيء
وبعد اختراع أجهزة لقياس هذه الترددات وجدوا إن اإلنسان الطبيعي السليم يحمل موجات ترددها 

 وفي حال انخفضت هذه الترددات كانت دليال على وجود مرض ما 3ميجاهرتز 72-62ما بين 
كل مرض بترددات معينة كما إن الجهاز المناعي يتأثر بشكل هم ما وأصبح هناك جدوال يربط وأ

ملحوظ إذا نقصت طاقة الجسم فيزيد استعداد الجسم لالصابة بأمراض وكذلك زيادة االستسالم 
 الذي قام باختراع جهاز بدائي لقياس هذه Dr.Rifeلتبعات الهموم ومظاهر االكتئاب وهذا ما وجده 

  .العلماء الختراع اجهزة أكثر تقدما الحقا مما فتح الباب امام ،4الترددات
رفع طاقة المريض بتزويده بمصدر طاقة عالي خارجي لتقوية الجهاز وواتجهت الحلول العالجية نح

المناعي للمريض ضد األمراض ولمقاومة الهموم فلجئوا إلى دراسة الطاقة في كل ما حولنا من 
منسجمة مع طاقة الجسم لعالجه فاألغذية التي أغذية وهواء وماء واستخدام كل ما له طاقة عالية 

تحتوي على طاقة عالية يتم تناولها ويتم التدليك بالزيوت المحتوية على طاقة كهرومغناطيسية 
نفقا يستقبل و،  كما أصبح هناك طرقا عالجية تعتمد على استخدام شخص يكون وسيطا أ5عاليه

إلى المريض ومن ) كاليد مثال(ينقلها عبر جسمه الطاقة الكونية عبر مسارات وعجالت الطاقة لديه ل

                                                            
1. www.livestrong.com. 
2 . Satt, R|. (2000), “Melatonin & Aging”, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”, 
85 (6), pp. 2137-2144. 
3 . “The Rife Machine Report”, (2003), p. 17, from: www.rife.org. 
4 . “The Rife Machine Report”, (2003), p. 17, from: www.rife.org. 
5 . Skaa, Teya (2008). “Raise Your Immunity Frequency with Essential Oils”, 
from:www.naturalnews.com. 
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شروط معينه تؤهله ) النفق للطاقةوأ(هذه الطرق الرقية الشرعية والعالج بالطاقة، ولهذا الوسيط 
  .الطقوس التي تهيئه لهذا الدورويؤدي الشعائر أولهذا العمل فه

أن األغذية المعلبة والمخزنة وبعد إن قام العديد من العلماء بدراسة وقياس ترددات األغذية وجدوا 
بعيدا عن الهواء والشمس ال يوجد بها أي طاقة أي تعادل صفر ميجاهرتز فيما الفاكهة والخضار 

  .التي تتعرض للشمس والهواء النقي والماء النظيف فإنها تمتلك طاقة عالية
ن كمية الطاقة ووجدوا أن النباتات الخضراء التي تحتوي على صبغة الكلورفيل لها نصيب األسد م

  1.فيها ألنها تمتص طاقة الشمس وتخزنها أيضا
الماء أيضا ونستنتج من هذا بان التين والزيتون كونهما ثمرتان متعرضتان للشمس والهواء كثيرا 

فهما مخزنان للطاقة وال شك بأن الحديث حول الزيتون أكثر فطاقة الزيتون أكثر الن شجرة 
طة األوراق فتتعرض للشمس لفترة أطول وتخزنها أكثر كما أنها الزيتون أكثر تعميرا وغير متساق

باإلضافة إلى ما سبق فهما ثمرتان لهما لون اخضر مما يزيد كية .  أكثر من التينالقرآنذكرت ب
  .الطاقة فيهما

وعند عمل مفاضلة بين أنواع األغذية التي تبعث ترددات عالية كانت الفئة األعلى هي فئة الزيوت، 
 أي 2 ميجاهرتز315 ميجاهرتز وكان لزيت الزيتون تردد 320-52الترددات بينها بين فتراوحت 

 ولكن زيت الورد من الزيوت Rose oilمن الفئة   العالية الترددات،  ويشابهه زيت الورد 
دلكه ممتزجا مع و والذي ال يتم تناوله وإنما يعتمد على شمه أEssential oilsالعطرية األساسية 

 لزيادة لزوجته وتسهيل تدليكه وزيادة Carrier oil اوBase oilدور الناقل له زيت يقوم ب
امتصاص الجسم له وليقلل من إمكانية تحسس الجلد من الزيت العطري الذي يؤخذ عادة من 

الجذور على عكس الزيت الناقل الذي يؤخذ من االجزاء االكثر تدهنا كبذور واألوراق أواألزهار أ
االكثر مثالية ألداء دور هذا الزيت الناقل بسبب اللزوجة المثالية عند والزيتون هكان زيت والثمار، 

باالضافة الى الفعالية التي لمحتوى ومزجه مع الزيت العطري مما يجعله يقوم بدوره بفعالية كبيرة 
  .زيت الزيتون ذاته ولوجود الترددات العالية جدا  المنبثقة منه ، فيضيف للطاقة طاقه مضاعفة

                                                            
1 . Eliza, Genevieve. “List of High Vibrational Foods”. 
2 . Cataldo, Andrea. De Bendetto, Egido. Cannazza,Giuseppe, (2011). “Board Brand 
Reflectometry for Enhanced Diagnosis and Monitoring Applications”, Springer-Verlag; 
Berlin. 
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مما ينصح به أيضا التقليل من التعرض من كل ما من شأنه تدمير المجال المغناطيسي لإلنسان و
 Altering مثل األجهزة االلكترونية والهواتف واإلنارة والميكرويف التي تعطي تيارا متذبذب 

current   مضر بصحة اإلنسان وطاقته على عكس موجات األغذية والماء التي تعطي موجات
  Direct current.1 أوCoherent currentع طاقتنا وتسمى بمنسجمة م

  MHZ.2 15-10كما إن الصالة والدعاء يزيدان من طاقة الجسم بقيمة ما بين 
  

  
BT3 frequency monitor  

  

  :الخصائص الطيفية لزيت الزيتون: المبحث الخامس

ابلية وقدرة الزيتون هناك دراسة قيمة جدا نشرت في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية حول ق
على االمتصاص الطيفي وكان هدف الدراسة الوصول إلى طريقة باستعمال االمتصاص الطيفي 

كانت الزيوت المستخدمة للتجربة هي زيت النخيل . للتمييز بين الزيوت ولكشف نقاوة زيت الزيتون
تون بالطبع فتم وزيت عباد الشمس وزيت الخردل وزيت الفستق السوداني وزيت الذرة وزيت الزي

ناتومتر وال 200-400طول الموجات بين (دراسة المميزات الطيفية في المجال الفوق بنفسجي 
- 700(والمجال تحت األحمر) مترو نات700-400طول موجات (وكذلك المجال المرئي )  نراه

  :فكانت ملخص النتائج كما يلي)  ناتومتر1250
 نانومتر ثم 320متصاصية الطيف حتى في المجال فوق بنفسجي تشابهت الزيوت في ا -1

بدأت هذه القدرة بالتناقص بشكل كبير جدا ووجدوا لكل زيت منهم قمة امتصاص عالية 
  .واحدة تميزه عن غيره

                                                            
1 . “Vibrational Frequency and the Sabtle Energy Nature of Essential Oils”. 
2Stojanovic, Ljubisa, (2004). “Places of Power”, p. 57. 
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كان لزيت الزيتون القدرة األكبر على )  ناتومتر 700-400(في مجال الرؤية العادية  -2
 ذلك لوجود الكاروتين باحثونا القد عزواالمتصاص وكان له عدة قمم تميزه عن غيره 

والكلوروفيل فيه بعد عصر الزيتون، وكانت القدرة االمتصاصية للزيوت األخرى منخفضة 
  .جدا بمعدل اقل من النصف

وجدت الدراسة بان امتصاصية )ناتومتر1250-700(عند الوصول للمجال تحت الحمراء  -3
 بينهم لالمتصاص له ولم الزيتون للطيف انخفضت بحدة شديدة وزيت الزيتون كان األقل
تميز الزيوت عن بعضها، ويكن للدراسة أي توجهات أخرى غير الهدف الذي اشرنا إليه وه

لكن تستنتج الباحثة بـأن لزيت الزيتون من هذه الدراسة قدرة على امتصاص األطياف 
  1.طياف فوق البنفسجية من األطياف غير المرئيةواأل) طاقة االشياء التي نراها(المرئية

وفي ظالل هذا البحث نتطرق الى ذكر زيت الزيتون في اآلية العظيمة التي في سورة النور، وفي 
تم إجراء دراسة مفارقة بين ) " لم تمسسه نارويكاد زيتها يضيء ل(محاولة لتفسير الجزء منها 

 بين الزيوت فوجد ان زيت Flash point ودرجات اشتعال Smoke point2درجات تبخر 
 3) درجة سيليزية300حوالي (درجة اشتعال منخفضة ودرجة تبخر منخفضة،لبكر كان له الزيتون ا

وبما انه متوافر في بالدنا ويحتوي على طاقة كهرومغناطيسية كبيرة وقدرة على امتصاص 
 لغرض ايقاد السراج القرآناالختيار األمثل لذكره في واألطياف المرئية والفوق بنفسجية ، لذا فه

وضع طرف الفتيل في وري حسب التعبير اإللهي فذلك علما بأن مبدأ عمل السراج هالكوكب الدوأ
الزيت وإشعال الطرف األخر وثم فانه يمتص الزيت عبر الفتيلة ويسير في الفتيل ويتبخر فيتصاعد  

  .بخاره ليجد نار الجهة الثانية للفتيل فيشتعل البخار ويزيد النور ويجعلها تستمر
مقدمات واالستعراضات بأن زيت الزيتون له نور مادي نراه ونور غير مادي وتكون خالصة هذه ال

ال نراه ولكننا نشعر بوجوده ألننا نرى  أثره فيساعدنا على رفع طاقتنا ضد هادمات الطاقة من 
هموم وأمراض وعوالم سفلية وعن طريق زيادة قدرتنا على استقبال طاقة العالم العلوي والطاقة 

ال اله إال وجل جالله .  استقبال نور الحكمة والهداية والمعرفة الربانية ونور اهللالكونية وبالتالي
  .الملك الحق المبينوه

                                                            

221ص، 2، عدد 25، مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، مجلد " نانوميتر2000-200المجال الطيفي " 1.  
.الموسوعة الحرة 2 

3 . www.culinary-yours.com 
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Eessential oils electromagnetic frequencies 

  جدول يبين الذبذبات الكهرومغناطيسية المنبعثه لعدة زيوت أثيرية
 

Frequency Name of oil or food 
320 MHZ Rose oil 
118 MHZ Lavender oil 
105 MHZ myrrh 
105 MHZ Blue chamomile 
98 MHZ juniper 
96 MHZ Aloes  \ sandal wood 
85 MHZ Angelica  
78 MHZ Peppermint  
56 MHZ Galbanum  
52 MHZ Basil  
0 MHZ Canned food  

Less than 20 MHZ Other herbs          
: Sourcecom.healing-energy-biospiritual.www  
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  الخاتمة

وتناولت الدراسة القسم بالتين والزيتون معتمدة على ما جاء عند المفسرين، ومستفيدة من المعارف              
التي ربطت التين والزيتون معاً بحسن      ية  القرآنحاولت تسليط الضوء على االشارة      العلمية الحديثة، ف  

وقد ثبت  . المعنويو القوام المادي    يشمل) في أحسن تقويم  (وانتهت إلى أن قوله تعالى      قوام االنسان،   
 التين والزيتوندورهما الكبير في الحفاظ على سـالمة قـوام اإلنـسان              دراسة محتويات كل من    من

  .المادي والمعنوي
  

  :الخاتمة الى عدة اقسامولقد ارتأيت ان اقسم عناصر 

  :القوام المادي: اوال

 .تكاملية المحتويات الكيميائية -1
 .تكاملية الفوائد الطبية -2
  .القوام الروحي: ثانيا

  .براز عالقة المقسم به بالمقسم عليه في سورة التين إ:ثالثا
  .تفسير سورة التين على ضوء الدراسة واستنادا على التفاسير السابقة:رابعا

  

  :لقوام الماديا: اوالً

  :تكاملية المحتويات الكيميائية  . أ

  تكاملهما معا كغذاء لالنسانوالزيتون من ناحية المكونات الكيميائية وجدول يلخص الفروقات بين التين 

االحتياج اليومي 

للرجال من عمر 

35-50 

االحتياج اليومي 

 من عمر للنساء

35-150  

القيمة لكل 

 غم زيت 100

2زيتون  

القيمة لكل 

 غم تين 100

3اخضر  

الرمز الكيميائي   المادة الكيميائية

- - 0 80 gm H2O ماء 
2000 cal 2000 cal 852 cal 74 cal Cal. ت حراريةاسعر  

                                                            
1Dietary Guideline for Americans 2010, American Ministry of Agriculture and Ministry of 
Health and Human Services, p.76,  from www.dietaryguidelines.gov 
2USDA National Nutrient Data, from  www.nutrition-and-you.com 
&www.whfoods.com& www.oleificitmataluni.com  &www.livestrong.com 
3www. Whfoods.com &www.californiafigs.com 
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Calories 

- - 852 cal 2.7 gm Cal. سعرات حرارية من 
  الدهون

Calories from 
fats 

130 gm 13 gm 0 gm 18 gm Carbohydrat
es 

  نشويات

31gm 25 gm 0 gm 3 gm fibers الياف  
56 gm 46 gm 0 gm 0.8 gm Proteins بروتينات 

- - 0 gm 16 gm Sugars سكريات 
Less than 
300 gm 

Less than 
300 gm 

0 gm 0 gm Cholesterol كولسترول 

Fat soluble vitamins 

 فيتامينات تذوب في الدهون
900 mcg 700 mcg 250 mcg 142 mcg Vit. A  أفيتامين 
15 mcg 15 mcg 22.7 mcg 0 mcg Vit. D فيتامين د 
15 mg 15 mg 15 mg 0.12 mg Vit. E فيتامين ه 

120 mcg 90 mcg 62 mcg 4.7 mcg Vit. K فيتامين ك 
Water soluble vitamins  

 فيتامينات تذوب في الماء

  تكاملهما معا كغذاء لالنسانو الزيتون من ناحية المكونات الكيميائيةوجدول يلخص الفروقات بين التين 

االحتياج اليومي 

للرجال من عمر 

35-50 

االحتياج اليومي 

 من عمر للنساء

35-150  

القيمة لكل 

 غم زيت 100

2زيتون  

القيمة لكل 

 غم تين 100

3اخضر  

  المادة الكيميائية الرمز الكيميائي

90 mg 75 mg 0 mg 2 mg Vit. C فيتامين سي 
1.2 mg 1.1 mg 0 mg 0.06 mg Vit. B1  1فيتامين ب 

Thiamin 

1.3 mg 1.1 mg 0 mg 0.04 mg Vit. B2 2فيتامين ب 
Riboflavin 

                                                            
1Dietary Guideline for Americans 2010, American Ministry of Agriculture and Ministry of 
Health and Human Services, p.76,  from www.dietaryguidelines.gov 
2USDA National Nutrient Data, from  www.nutrition-and-you.com 
&www.whfoods.com& www.oleificitmataluni.com  &www.livestrong.com 
3www. Whfoods.com &www.californiafigs.com 
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16 mg 14 mg 0 mg 0.4 mg Vit. B3 3فيتامين ب 
Niacin 

- - 0 mg 0.3 mg Vit. B5 5فيتامين ب  
Pantothenic 

acid 
1.3 mg 1.3 mg 0 mg 0.113 mg Vit. B6 6فيتامين ب 

Pyrodixine 

400 mcg 400 mcg 0 mg 6 mcg Vit. B9 9فيتامين ب 
Folate 

Electrolytes 

  االيونات
Less than 
2300 mg 

Less  than 
2300 mg 

4 mg 1 mg Na  صوديوم 

4700 mg 4700 mg 1 mg 232 mg K بوتاسيوم 
Minerals 

 معادن
1000 mg 1000 mg 50 mg 35 mg Ca كالسيوم 
700 mg  

 
700 mg 1 mg 14 mg P فوسفور 

  تكاملهما معا كغذاء لالنسانوالزيتون من ناحية المكونات الكيميائية وجدول يلخص الفروقات بين التين 
االحتياج اليومي 

للرجال من عمر 

35-50 

االحتياج اليومي 

 من عمر للنساء

35-150  

القيمة لكل 

 غم زيت 100

2زيتون  

القيمة لكل 

 غم تين 100

3اخضر  

  المادة الكيميائية الرمز الكيميائي

420 mg 320 mg 0 mg 17 mg Mg مغنيسيوم 
8 mg 18 mg 3.3 mg 0.38 mg Fe حديد 

900 mcg 900 mcg 0 mg 0.6 mg Cu نحاس 
55 mcg 55 mcg 0 mcg 0.2 mcg Se سيلينيوم 
11 mg 8 mg 0.22 0.14 mg Z زنك 

- - 0.002 mg 0.082 mg Mn منغنيز 
                                                            

1Dietary Guideline for Americans 2010, American Ministry of Agriculture and Ministry of 
Health and Human Services, p.76,  from www.dietaryguidelines.gov 
2USDA National Nutrient Data, from  www.nutrition-and-you.com 
&www.whfoods.com& www.oleificitmataluni.com  &www.livestrong.com 
3www. Whfoods.com &www.californiafigs.com 
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Micronutrients 

 ائية اخرىمواد غذ
550 mg 425 mg - 4.7 mg Choline كولين 

10 mg for 
lutein, 2 gm 

for 
zeaxanthin 

10 mg for 
lutein, 2 gm 

for 
zeaxanthin 

- 9 mg Lutein & 
zeaxanthin 

 زيكانثينولوتين 

- - 442 mg - Phytosterols فايتوستيروالت 
  

زيت الزيتون البكر  اال ان حبات الزيتـون         يرجى مالحظة ان محتوى الزيتون يتشابه مع محتوى         
كذلك فان حبة الزيتون الواحدة تحتوي      وتحتوي على الليل من االلياف بينما ال يوجد في الزيت منها            

 غم زيتون تعطي سعرات حرارية اقل       100ليست كلها زيت فبالتالي     ومنها زيت تقريبا    % 20على  
  1.بكثير من الزيت

يوضح محتويات كل من التين والزيتون االحتياج اليومي لهذه المـواد،           بعد النظر الى الجدول الذي      
بات جلياً انهما يحتويان على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم للمحافظة على ادائه ووظائفه وان               
اختلفت المحتويات في كل منهما واختلفت نسبتها في كل منهما، فمثال بينمـا يعتبـر التـين غنيـاً                   

 والعديد من   Bcomplex وكذلك مجموعة فيتامين     Cتينات والكربوهيدرات وفيتامين    بااللياف والبرو 
المغنيسيوم والكالسيوم اضافة الى المعادن االخرى بكميات قليلة، فان محتوى          والمعادن كالبوتاسيوم ا  

غني بدوره باالحماض الدهنية الغير مشبعة المفيـدة للجـسم وكـذلك غنـي بفيتـامين                والزيتون ه 
A,E,K,D ايضا بعض المعادن مثل الكالسيوم والحديد وباالضافة ايضا الى المعادن االخرى بكمية             و

قليلة، وكانه ما ينقص بالتين يوجد في الزيتون والعكس صحيح والتشابه بينهما امر ال بد منه النهما                 
ين من النبات ولهما اتصال بالتربة التي تحتوي على معادن يمتصها النبات مهما كان نوعـه، فـالت                

والزيتون اذن يحتويان على جميع المركبات والعناصر التي يحتاجها الجسم يوميـا ألداء وظائفـه               
  .حيويةلا

 :تكاملية الفوائد الطبية بالرغم من اختالف اآللية للعمل . ب
اذا اخذنا بعين االعتبار ان التين والزيتون بهما محتويات كيميائية تكافح اكثر االمـراض شـيوعاً                

  :فاننا سنعرف اهمية التين والزيتون بشكل اكبر في هذا المجال ومن هذه االراضِيوتحدياً للطب، 

                                                            
1www.livestrong.com 
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 مليون مصاب في العـالم  171وم، كان عدد المصابين بالسكري ه    2004في عام   : السكري -1
 1.ويتوقع مضاعفة هذا الرقم في االعوام القليلة القادمة

بلغ عدد الوفيـات بنـسبة       مليون حالة جديدة ي    12,7م تم احصاء    2008في عام   : السرطان -2
 2. مليون حالة7,6حوالي 

 مليون حالة في العالم ويبلغ عـدد الوفيـات          1م، هناك   2008في عام   : ارتفاع ضغط الدم   -3
 3. مليون حالة7,5بسبب ارتفاع ضغط الدم حوالي 

 مليون حالـة وفـاة بـسبب        2,5م، فان هناك    2008حسب احصائية   : ارتفاع الكوليسترول  -4
 4.لارتفاع الكوليسترو

 17,5م كان عدد الوفيات بسبب امراض القلب يقدر بحوالي          2005في عام   : امراض القلب  -5
 5.مليون حالة

  6. مليون حالة جديدة في كل سنة7,7هناك : الزهايمر -6
ولقد وجدنا بعد االطالع على عدة دراسات علمية العالقة الوثيقة بين محتويـات كـل مـن التـين                   

 باالضافة الى االمراض االبسط كرمـل الكلـى وحـصوات           والزيتون وهذه االمراض المستعصية   
المرارة واالمراض الجلدية والحروق والجروح والبواسير واالمساك وغيرها المفاصـل وامـراض        

مما أعطى لمحتوى التين    , الرشح، وكذلك باالضافة الى اهميتها في المجال التجميلي للشعر والبشرة         
  .والزيتون شمولية اكبر واهمية اكبر

له يجب ان نضيف الى جانب اهميتها في عالج والوقاية من االمراض هي الوقاية من ظهـور                 ولع
موضوع معاصر القى رواجا كبيرا خاصة عند الغرب الـذين          واعراض الشيخوخة وتقدم العمر وه    

 حسب التعبير الغربي ولكننا كملسمين نتطلع الى مفاومـة          longevityيتطلعون الى زيادة اعمارهم     
  .تقصيرهاوخوخة وال نؤمن بان لالنسان دور في التحكم بمدة حياته باطالتها اامراض الشي

                                                            
1 . Wild, sarab, roglic,  gojka. Green, Andres. (2004). "global prevalence of diabetets", 
diabeter care, 27,5,1047. 
From: www.who.int 
2.www.cancersesearchchuk.org 
3 . "raised blood pressure", www.who.int 
4 . raised cholesterol", www.who.int 
5 . bridget B, Kelly. Fuster, valentine. "promoting cardiovascular health in the developing 
world, cardiovascular  health in the developing world", 
Ebook from: www.ncbi.nib.gov 
6 . batsch, nicole."world Alzheimer report", p.7 
From: www.alz.co.vk 



88 

ومن هنا يكون مركز اهتمامنا بالوقاية من الزهايمر وضعف القدرات الذهنية المرتبطة بتقدم العمر              
  . العظام السريع وسرعة هرم الخاليا وتلفها واكسدتها وما الى ذلكضموروالوقاية من 

ملية من الفوائد الطبية بالرغم من اختالف المكونات والية العمل، فان الجـدول             ولتوضيح هذه التكا  
  :التالي سيوضح هذه النقطة بشكل بسيط

  
اهم المواد الفعالة المقاومة للمرض في زيت 

  الزيتون

 اسم المرض اهم المواد الفعالة المقاومة للمرض في التين

 السكري  chlorognic acidتاسيوم  وااللياف والبو   االحماض الدهنية الغير مشبعة
Squalene ,lignans, oleocanthal, 
deoxyribonucleic acid 

 وجميع مضادات االكسدة الموجودة به

البوليفينونز والفالفونويدز والفايتوستيروالت 
 البنزيلديهايدزوكالكاروتينات 

 السرطان

 الكوليسترول افاالليوالفايتوستيروالت  نوعية االحماض الدهنية الغير مشبعة
مضادات االكسدة وحمض االوليك 

 Oleocanthal (anti inflammatoryو
agent) , Hydroxytyrosol  

امراض القلب   Cفيتامين والبوتاسيوم وااللياف والفينوالت 
 االوعية الدمويةو

كل المحتويات خاصـة الفيتامينـات وحمـض        
  الكالسيومومضادات االكسدة واالوليك 

مـضادات  وخاصـة الفيتامينـات     كل المحتويات   
 االكسدة الموجودة به

تاكسد (الشيخوخة   
 )هرم الخالياو

  

يتضح لنا من الجدول بان التين والزيتون يحتويان على مكونات كيميائية ذات اهمية كبيرة لـصحة                
  .االنسان وتحسين قوامه المادي ومكافحة امراض تقدم العمر

  

  :المعنويوالقوام الروحي ا: ثانياً

بعـد دراسـة الذبـذات      من التين والزيتون فوائدهما الكبيرة في إمـداد اإلنـسان بالطاقـة، ف            لكل  
الكهرومغناطيسية التي يرسلها كل غذاء على حدة، واثر البيئة المحيطة بالنبات على محتوى الطاقة              

مختلطاً مع زيوت عطريـة     وبداخله، فاننا نخلص الى ان زيت الزيتون طاقة كبيرة يستخدم وحده ا           
خرى اثناء العالج بطاقة الزيوت العطرية الذي بات علما قائما بذاته ومعترفا به حاليا في العـالم،                 ا

  . ميجاهرتز315ولك بسبب ان الطاقة الكهرومغناطيسية المنبقة منه وحدة حوالي 
كرنا هذه الحقيقة لسبب ان شجرة الزيتون هي من االشجار التـي تمتلـك              ذولقد عزى العلماء، كما     

 الغذاء العالي الطاقة وهي خضرة اللون والتعرض للشمس والهواء وهذا الحال ينطبق على              مقومات
كبر وفارق باني لم    أكثر تعميراً فتخزن طاقة بشكل      أن شجرة الزيتون هي     أشجرة التين مع الفارق ب    
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 اعرف يوماً بان للتين زيتا يدهن به فال يمكن استعمال ثماره اال للطعام فقط على عكـس الزيتـون                  
تخليلها ويمكن االستفادة من زيتها كطعام وكدهان       والذي ال تستعمل ثماره كما هي اال بعد عصرها ا         

  .وكمشموم
ولالسف لم اعثر على مرجع لمعرفة قيمة الذبذبات الكهرومغناطيسية في التين كما يوجـد لزيـت                

  .الزيتون
ـ     في رفع طاقة     ا كبير اثرأزيت الزيتون   والنتيجة التي نخلص إليها أنل     ه علـى   الجسم بـسبب احتوائ

نـسان  الروحي الذي يدعم القوام المادي لال     ونى به من القوام المعنوي ا     عما ي والطاقة بشكل كبير وه   
التريبتوفان ولمواده االولية كالسيروتونين    وما له   و،  باالضافة الى وجود هرمون الميالتونين        ويقويه

أثره بذبذبات المحيط به الى جانب التاثير على        المعنوية وث وعالقة على حالة االنسان المزاجية      واثر  
  .التي هي كلها امور معنوية ترتبط بالنهاية بصحة القوام المادي ايضاوساعته البيولوجية 

  

  :ابراز عالقة المقسم به بالمقسم عليه في سورة التين: ثالثا

يقة بحسن قوام االنسان    غذائيا، أصبح من الواضح عالقتهما الوث     والزيتون كيميائيا   وبعد دراسة التين    
مقاومة االمراض بمختلـف مـستويات      والمادي المتمثل في تمكين الجسم من أداء وظائفه الحيوية          

تقوية وكذلك دورها في حسن قوام االنسان الروحي بسبب رفعها لطاقة الجسم            وانتشارها،  وتعقيدها  
حـديات الحيـاة المختلفـة،       زيادة قدرته على مواجهـة ت     والنفسية  ومناعته امام االمراض الروحية     

مما ال بـد مـن      وأخص كالمي هنا بزيت الزيتون لعدم توفر قيمة رقمية لمقدار الطاقة في التين                و
  .ان للراحة النفسية أثر كبير على صحة الجسم المادي ايضاواالشارة اليه هنا هنا ه

  

  :المعارف العلمية الحديثةتفسير سورة التين على ضوء نظرات في  :رابعا

سفل أ"تسع الخالف بين المفسرين في المراد من التين والزيتون، كما اختلفوا في تفسير قوله تعالى                ا
  .وقد حاولت هذه الدراسة مقاربة المراد من السورة الكريمة مستفيدة من المعارف العلمية" سافلين

وفتان، ومنهم من   الشجرتان المعر ) والتين والزيتون (من المفسرين من يرى أن المراد بقوله تعالى         ف
 . يذهب إلى أن المراد منبتهما، والمقصود الشام وبيت المقدس

وعلى القولين في تفسير اآلية فال بد من مناسبة بين الشجرتين وبين سالمة قوام اإلنسان المادي          
 .والمعنوي
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ان جميـع   ن اهللا اودع فـي االنـس       فالمراد منه أ   "لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم     "أما قوله تعالى    
،وهـذا كلـه    قويمالجسم  منحه ال ورادة  زوده باإل وحواس وعقل   ومن  ادوات معرفة   وسليمة  الفطرة  ال

منسجم مع الوظيفة التي أوكلت إليه بتحقيق العبودية هللا سبحانه وعمـارة األرض وفـق منهجـه                 
 .باعتباره الخليفة فيها

الذي يتردى فيه   النفسي  والروحي  والقي  خاالنحدار األ يراد به "  ثم رددناه اسفل سافلين   "وقوله تعالى   
  .الكافرون عند انحرافهم عن الفطرة السليمة وخروجهم عن منهج اهللا سبحانه
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