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قضايا التجديد

المحرم  ١٤٣٩ هـ - أكتوبر  ٢٠١٧ م

من مظاهر إعجاز ا� –تعالى- في َخلق النبات:

حكاية التين والزيتون

التين من الفاكهة الموسمية التي تطرح في الصيف ولكننا نستطيع تناولها مجففة طوال 
العام. ويتميز التين عن غيره من النباتات بعدة ميزات، فقد أقسم اهللا -سبحانه وتعالى- به 

في القرآن الكريم في قوله -تعالى-: 
(!  "  #  $  %)  (التين: ١، ٢) 

ولكن يجب أن نتدبر في آيات اهللا الكونية لنعلم لماذا أقســم اهللا بفاكهة باسمها وعطف 
عليها ثمرة أخرى هي الزيتون، فما هي حكاية التين والزيتون؟

أ.د. أماني الشريف (*)
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اكتشــف فريــق مــن الباحثيــن اليابانييــن 
أن ثمــة مــادة يفرزها جســم اإلنســان تســمى 
(ميتالوثيانيــن)، وهي عبارة عن بروتين يفرزه 
الجســم بنســبة ضئيلة، وهي المــادة الطبيعية 
المســئولة عــن تحســين الوظائــف الحيويــة، 
وتقليل الكولســتيرول، وتقوية عضلة القلب. 
ويــزداد إنتاج الجســم للميتالوثيانيــن طبيعيا 
فــي الفترة العمريــة من ١٥-٣٥ ســنة. وتقل 

تدريجيا لتختفي في سن الستين. 
وقد حاول العلماء الحصول على هذه المادة 
الســحرية والتي تعد إكسير الشباب دون فائدة 
إلــى أن وجدوا جزءا من مشــتقاتها فــي التين، 

ووجدوا الجزء اآلخر في الزيتون، ومن اإلعجاز 
العلمــي أنــه للحصــول علــى الميتالوثيانيــن 
المفيد لصحة اإلنســان، فال بد من تناول التين 
مــع الزيتــون أو زيته. وهكذا لــم يأت ذكرهما 
مقترنيــن فــي القرآن عبثــا، فســبحان من هذا 

كالمه.
والســتخدام التين والزيتون فوائــد كثيرة: 
من أهمها أنه يعيد الحيوية لكل خاليا الجسم، 
ويقلل من مظاهر الشيخوخة، كما أنه فّعال في 
عالج مشــكالت الجهــاز الهضمي والبواســير 
واإلمســاك، ويقلل من نسبة الكولستيرول في 
الدم، ويعالج األنيميا، وأيضا يعالج الحساسية 
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الصدرية كما أنه يحســن الخصوبة عند الذكور 
واإلناث على حد سواء.

وتخصيــص التيــن بالذكر يدل علــى قيمته 
المتميــزة بيــن الفواكــه؛ نظــرا لمــا يحتويــه 
مــن عناصــر متنوعــة مــن معــادن وفيتامينات 
وأليــاف. ويحتــوي أيضا علــى فيتامينات مثل 
فيتاميــن (أ) و(ب١٢)، كمــا يحتــوي أيضا 
والفوســفور،  والحديــد،  الكالســيوم،  علــى 
والمنجنيز، والصوديوم، والبوتاســيوم. إضافة 
إلــى احتوائــه علــى مضــادات األكســدة مثل: 

الفالفينويدات، ومركبات الفينول.
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- يمنع اإلمســاك نظرا لما يحتويه من كمية 
كبيــرة من األليــاف، كما أنه يحســن عمليات 
الهضم، وتناول ٣ حبات من التين يوميا يحمي 

من سرطان القولون.
- يعــد التيــن غنيــا بعنصــري الكالســيوم 
والفســفور، ممــا يجعله مــن األغذيــة المهمة 
لبنــاء العظــام وللحمايــة مــن هشاشــة العظام 
وتآكلها، كما أن تناوله يقلل فقدان الكالسيوم 
في البول، كما أنــه يعد بديال رائعا لمن لديهم 

حساسية من منتجات األلبان.
- يحافظ علــى صحة القلب، حيث يحتوي 
الفينــول،  مركبــات  علــى  المجفــف  التيــن 
واألوميجــا3 و6، التي لها أثر فعال في الحفاظ 

على شرايين القلب من الجلطات.
- يحمــي من الضغــط المرتفــع؛ ذلك ألن 
احتــواء التيــن علــى البوتاســيوم يســاعد على 
الحفــاظ علــى الشــرايين مــن التأثيــر الضــار 
للصوديــوم الموجــود فــي ملــح الطعــام، كما 

علــى  بالتيــن  الموجــود  البوتاســيوم  يســاعد 
الشعور بالهدوء واالرتياح.

- يحتــوي التيــن المجفف علــى مضادات 
األكســدة، ويعد تنــاول ٣ حبــات تين مجفف 
كاف جدا لتنشيط الجسم للتخلص من الشوادر 

الضارة التي ترهق الخاليا والجهاز المناعي.
- يســاعد التين على تحويل وسط الدم إلى 
القلوية؛ لما يحتويه من (ألكينات)، مما يفيد 
فــي عالج ارتفــاع الحرارة، ويســاعد في عالج 
واختفاء الدمامــل والبثور، ويحافظ على توفير 
وســط قلوي صحي لخاليا الجسم فيحميه من 

األمراض.
المجفــف  التيــن  بتنــاول  ينصــح  كمــا   -
لتحســين القــدرة الجنســية لمــا يحتويــه مــن 

فيتامينات ومعادن، مثل: الفسفور.
- يمنع التين ظهور التجاعيد، وذلك بتناوله 
بصفــة منتظمــة، كمــا يحتــوي علــى فيتامين 

(سي) الضروري لحيوية الجلد.  
- كما يساعد تناول التين المنقوع في الماء 
وشرب ذلك الماء على تفتيت حصوات الكلى 

والتخلص منها.
- كما تغلى أوراق التين وتشرب مثل الشاي 
لمرضى الســكر؛ لتقليل نسبة السكر في الدم 

وتحفيز إفراز األنسولين.
- يحتــوي التيــن على مــادة (التريبتوفان) 
الطبيعي الذي يســاعد علــى تهدئة األعصاب، 
ومــن ثم ينصــح بتناوله لمن يعانــون من األرق 

وصعوبة النوم.
- تقليل نسبة الكولستيرول في الدم؛ نظرا 
لما يحتويه من األليــاف الذائبة (بكتين) التي 

تمنع امتصاص الدهون الموجودة بالطعام.
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- يحســن وظائف الجهاز التنفسي، ويعالج 
حاالت الربو الشعبي والحساسية الصدرية.

- كمــا أن تنــاول التين بانتظــام يحمي من 
ســرطان الثدي بعد انقطاع الطمث الذي ينتج 

عن اضطراب الهرمونات.
- يحافــظ تنــاول التين على قــوة اإلبصار، 

ويحمي العصب البصري من التآكل.
- التيــن ملطف للحلــق واألحبال الصوتية؛ 
لمــا يحتويه من مواد مخاطيــة ملطفة. كما أنه 
ملطف لجــدار القناة الهضمية واألمعاء، إضافة 
إلى أنه يحسن وظائف الكبد ويساعد في تنقيته 

من الشوادر الضارة.
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ذكــر الزيتون فــي القرآن الكريــم ٦ مرات 
ذكــرا صريحا ومــرة واحدة باإلشــارة مما يدل 
علــى أهميــة الزيتــون وزيته المســتخرج منه. 
فعلى الرغم مــن صغر حجم ثمرة الزيتون فإننا 
نجدهــا ثمرة قويــة غنية بالعناصــر المختلفة. 
وللزيتون ســالالت متعــددة تتراوح فــي اللون 

والحجم والطعم. 
 وقــد تنــاول عــدد مــن األبحــاث العلميــة 
فوائــد الزيتــون وزيتــه؛ لمــا لهمــا مــن فوائد 
صحيــة عظيمة نبهنا إليهــا الخالق العظيم قبل 
أن يكتشــف اإلنسان أســاليب ومنهج البحث 
العلمي، ونذكر من أهم فوائد الزيتون وزيته ما 

يلي:
 - يحتــوي زيــت الزيتــون علــى مركبــات 
فينولية تثبط تكوين الكولستيرول الضار، مما 
يســاعد على تخليص الدم من الكولســتيرول، 
وينظــم ضغط الــدم ويمنع تصلب الشــرايين. 

كما أن تناول زيــت الزيتون بانتظام يحمي من 
الدوالي ومن تكويــن الجلطات، ويحافظ على 

سهولة سريان الدورة الدموية وتنشيطها.
 - يعــد الزيتــون مصــدرا غنيــا بمضــادات 
و(البولــي  فيتامين(هـــ)،  مثــل:  األكســدة 
فينــوالت)، ويحمــي الخاليــا مــن التــآكل أو 
التحــول؛ لــذا يعد تنــاول الزيتون ســببا مهما 
فــي الحماية من (الزهايمر)، كما أنه يحســن 

الذاكرة. 
طبيعيــة  مــواد  علــى  الزيتــون  يحتــوي   -
(أليوكانثال) مضادة لاللتهاب ومسكنة لآلالم، 
وهي تعادل في تأثيرها مركبات (البروفينات) 
المضادة لاللتهاب والمســكنة لآلالم. لذا فإن 
إضافــة الزيتــون يوميا للوجبات يقلل الشــعور 
باأللم، كما أنه يستحب دهان زيته على العظام 
والتورمات  االلتهابــات  لتخفيــف  والمفاصــل 

واآلالم بها.
الغنيــة  المصــادر  مــن  وزيتــه  الزيتــون   -
ومضــادات  الفينوليــة،  األكســدة  بمضــادات 
(التربينويــد،  باســم  المعروفــة  الســرطان 
واالســكوالين)، ويحافظ تناولــه على الخاليا 

من التحول إلى األورام المختلفة. 
- الزيتــون عــالج ناجــع لألنيميــا؛ حيــث 
يحتوي الزيتون على حمض الفوليك والحديد 
مما يســاعد في عالج األنيميا، كما أنه يساعد 
في تنشــيط عدد مــن العمليــات الحيوية التي 
تحتــاج لوجــود الحديــد بمــا في ذلك نشــاط 

الجهاز المناعي. 
- يعــد تنــاول الزيتون أو زيته مــع التين من 
المركبــات الموصوفــة لزيــادة الخصوبة عند 

الذكور واإلناث.
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- ينصــح بإضافة الزيتــون لقائمة الوجبات 
الصحية لمرضى العدوى الفيروســية المزمنة، 
وذلــك لقدرته على تحفيز جهاز المناعة، ولما 
يحتويه من مضادات األكســدة التي تساعد في 
تخليص الجسم من الشوادر الضارة الناتجة عن 

إصابة الخاليا بالفيروسات.
- للزيتــون تأثير مضــاد للبكتيريا الضارة، 
لذا يعد تناوله حماية للمعدة والجهاز الهضمي 
مــن البكتيريــا الحلزونية الضارة التي تســبب 
قرحــا بالمعــدة، والتــي تظهر مقاومة شــديدة 

لكثير من المضادات الحيوية.
- يمد الزيتون الجســم بالعناصر الضرورية 
مثل: البوتاسيوم، والماغنسيوم، والفوسفور، 
الجســم  يمــد  كمــا  واليــود،  والحديــد، 
بالفيتامينــات واألحماض األمينية األساســية. 
كمــا يحتــوي الزيتون على األحمــاض الدهنية 
المفيدة لعضلة القلب مثل: حمض (األوليك) 
الــذي له تأثيــر رائع على تكويــن الكوالجين، 

مما يحافظ على صحة البشرة وحيويتها.
- كما يســتخدم الزيتون فــي برامج التغذية 
العالجيــة لمرضــى الســكر وإلنقــاص الوزن، 
وذلــك بتنــاول ١٠ حبــات مــن الزيتــون قبل 
األكل، مما يساعد على تقليل الشعور بالجوع؛ 
لمــا يحتويه من دهون أحادية غير مشــبعة التي 
وهــو   ، هرمــون (كولوســيتوكينين)  تنشــط 
الهرمون الخاص بالشــعور بالشــبع واالمتالء. 
كما يحفز إفراز (أديبونيكتين) المســئول عن 

حرق الدهون.
- يقلــل الزيتــون شــدة وظهور الحساســية 

الموســمية، فبعض مركبات الزيتون لها تأثير 
مضادات الهيســتامين التي تثبط التأثير الضار 
للهيســتامين الــذي يفرزه الجســم عند مرضى 
الحساســية الذي يســبب األعراض المصاحبة 

للحساسية الموسمية.
- يحافظ تناول الزيتون على صحة العظام، 
ويقلل من اإلصابة بهشاشــة العظام لما يحتويه 
مــن مــواد مثــل: (هيدروكســي تيروســول)، 
ترســيب  مــن  تزيــد  التــي  و(أوليوبيــن) 
الكالســيوم فــي العظــام. لذا يعد تنــاول التين 
الغني بالكالســيوم مع الزيتــون أو زيته من أهم 

الوصفات للحماية من هشاشة العظام.
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- يمكن أن ينقع ٤٠ حبة من التين المجفف 
فــي زيــت الزيتون في برطمان مغلــق بعيدا عن 
الضوء لمدة أسبوع، ويبدأ في تناول ٢-٣ حبة 

تين يوميا.
- كمــا يمكن عمل ماســك من التين وزيت 
الزيتون للوجه لمــدة ٢٠ دقيقة للحصول على 

نضارة وحيوية بالبشرة...
وهــذا مــا تحدث عنــه القرآن منــذ أكثر من 
ألــف وأربع مئة عــام من الزمن وُيِعــدُّ هذا نوًعا 
من إعجاز القرآن العلمي، وفي هذا أعظم تأكيد 
على صــدق رســولنا المعصوم المبلــغ عن ربه 
-جل جاللــه- وختمة رســالته الخاتمة، العامة 
للنــاس جميعًا مما يؤكد قطًعا عالمية اإلســالم 
وصالحية شــريعته لكل زمــان ومكان..  وباهللا 

-تعالى- التوفيق.




