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( ب)

َل َشيْخُـو خَـ َة بَـعْـ َد الْـيَـ ـوْم
قد تعجب إذا قلت لرجل قد بلغ السبعني مـن العمر أو الثمـانني وما فوقها
أو ما دوهنا من عمره املديد وأنت تشفق عليه من متاعب الشيخوخة وأعراضها
املؤملة  ،والتي عَ بـَّـرَ عنها الشاعر القديم بقوله :

أَلَـيـْسَ وَ رَ ائـ 0يِي إِن تَـرَاخَـتبْ مَ يِـييَّ ِ 0ـت
ـت َمَتبْ
أُ َخبِّـرُ أَخبْ َارَ الْ ُرو ِن الاَّ ِ
0

َاب
ُزلُو ُم الْ ََص تُح َْن عَلَيْ َا ْ َالص يِ ُ
َأديِبُّ كَـأ يَِ0ن كُـلاَّمَا قُمْتُ رَاكيِ ُع
()1

نعم قد تعجب إذ أردت أن تنـقذه بثمرة واحدة من الـتني وسبع حبات من الزيتـون وتشجعه عىل تناوهلا
كل صباح مـدى حياته  ،ثم يبـادرك مع األسف برفض ه^ذه الـوصفة املقدسـة التي أقسـم اهلل هبا يف كتابـه
وربمـا بادرك باالستهزاء  ،وعدم التصديق  ،وقد يظنك دجالً  ،أو مشعو ًذا  ...إلخ  ،وما علم ه^ذا املسكني
بأن (التني والزيتون ) قامع للشيخوخة واألمراض املستعصية  ،كأمراض القلب  ،وأمراض الكبد  ،وأمراض
الدمـاغ  ،وأمراض اجلهاز العصبـي  ،ويكفي أهنا تزيل أعراض الـشيخوخة التي يعجـز عنها الطب احلديث
ّ
والـطب الشعبي  ،والطـب البديل  ،فال جتد العـافية بإذن اهلل إال يف أكـل تينة واحدة جمففـة وسبع حبات من
ّ
الزيتـون يف كل صباح عىل الريق  ،كل يوم مدى احلياة  ،فبادر إلى ذ^لك  ،وستنعم إن شاء اهلل تعالى بالصحة
والعافية يف حياتك  ،وجَ ـرِّ ب فالتجربة أكرب برهان  ،واهلل املستعان .
وقد عـرضت ه^ذه الوصفة الـربانية عىل كـثري ممن عرفتهم وزاملـتهم  ،وبعضهم قد بـلغ من الكرب عِ تِيَّا
َـس احلاجة لوصفـة التني والزيتون  ،فَـتَهَكَّ مَ يب أكثرهم
وكادت الشـيخوخة تذيقهـم ريب املنون  ،وهم بِأاَم ِّ
وشمخوا بأنوفهم وما علموا أنني ناصح هلم  ،عارف هبذه الوصفة  ،بصري بدقائقها  ،وخبري بفوائدها .
ت الشـيخوخة  ،بفضل اهلل
ومل يقتنـع منهم إال القليل  ،رغم أنني ذكـرت هلم عظم انتفاعـي هبا  ،وأنني وَ د َّْع ُ
تعالى  ،بعد أن جربتها  ،وواظبت عليها .
ومل تفد مع أكثر هؤالء اإلشادة هبا  ،وبفوائدها  ،ومزاياها  ،وعجائبها  ،ولقد ناشدت الكثري ممن عرضتها
وتكرارا  ،وطلبت منهم جتربتها واحلكم عليها  ،وكان ردهم باإلمجاع  :نحن راضون بام قدره اهلل
مرارا
ً
عليهم ً
دائـمـا بأن الشيخوخة
علينا من الشيخوخة وكرب السن  ،وكأهنم اتفقوا على ذ^لك الرد  ،وتسمعهم يربهِنون
ً
العامري  ، tانظر ديوانه  :ص ( )89ط  :دار صادر .
للصحايب اجلليل لبيد بن ربيعة
( )1البيتان
ّ
ّ
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سنـة جارية على الناس فال منجـى منها وال مهرب  ،ويستدلـون بـقـوله تـعالى  ( :وَ مَن نعُّ يِ رّ َcم هُ نُ يِلّ َcك ُه يِف eلإَ cخلإ> ِ cق
وض َّده  ،واملـادة واملادة املضـادة ؛ وهي سنة
أَفَـلَ يَ cقيِل ُو نَ)( :68يــس) وما دروا أن اهلل سبحـانه خلق اليشء ِ
التدافع يف سنن اهلل الكـونية  ،وسنن اهلل االجتـمـاعية  ،واألسبـاب واملسببات  ،وقـد مدح اهلل ذا القرنني يف

ش ٍء سَبَ ًا84#
كتابه ( وَ ي َ cسَEلُو نَكَ عَن ذيِي eلإَ cر cن َِ cني> ق ُلإَ cسأَتcلُو اْ عَلَ cكُم يِّمنُ cه يِذكcـرًا 83#إِنَّا مَكاَّ يَّا لَ ُ /يِف إeَ cلر ِcض وَ ءَاتَينcنَ^ ُه ميِن ك ِلُّل َ c
فَأَتَ َ cع سَبَ ًا ) (  : 85-83الكهف ) .
إن مرحلة الشيخوخة يف اإلنسان سنـة كونية كمـا قال اهلل تعالى ( لَ َ cد َخلَـقcـنَا إeِ cلن َس^ َن يِ dف أَ cح َس ِن تَ cوِيمٍ 4#ثُ َّم
َج غَي ُ cمَمcنُو نٍ) سورة التني .
رَ َد نcدنَ^ ُه أَ cسفَلَ سَ^فيِليِ َني 5#إِ اَّل eلاَّ يِ َني ءَامَ ُو اْ وَ عَميِلُو اْ eلصَّ^ليِحَ^تيِ ف َلَ ُ cم أ ٌ c
وإذا كانت الشيخوخة سنة كونية فلها ما يـدفعها ويضادها  ،والذي يدفع الشيخوخة اليوم هي (وصفة التني
والزيتون) فجرهبا  -أخي يف اهلل  -مدى احلياة  ،واعترب هبذا اإلعجاز العلمي الذي مل يُكْ تَشف إال قري ًبا جدًّ ا .
ّ
ري الْحَ يَاةِ ) والم َُج ِّددة
ولو علم اإلخوة الرافضـون لوصفة التني والزيتون  ،واملشككون يف فوائدها أهنا ( إِكْسِ ُ
للحيوية والشباب  ،وهـي ينبوع الصحة والعافيـة للصغري والكبري  ،وجلميع مراحل العمـر كلها  ،إهنا فاحتة
خري وبركة لكبار السن والعجزة وفيها متعة النفس  ،وهبجة العمر  ،والشفاء بإذن اهلل من كل داء  ،وهي دواء
ربـانـي من كل مرض .
َّ ّ
إن (وصفـة التني والزيتون) نعـمة كربى ال يساوهيـا أو يقارهبا إال اكتشـاف الكهرباء  ،ومنـابع الطاقة يف
ً
باهرا يف حتـسني صحة الناس وعافيتهم  ،وقد تساوي
إسعاد البرشية وأتوقع له^ذه الـوصفة املباركة
مستقبال ً
ذهبا .
حبة التني و حبات الزيتون وزهنا ً
وإنـني أستطيع بعـون اهلل أن أثبت للناس فـوائد التني والـزيتون وخرياهتمــا باحلقيقـة ال باألوهام  ،بل
بالدليل والربهان والتجربة والبيان .
ري الْحَ يَاةِ ) ومعيد الشيخ إىل صباه  ،وما هنالك
فـإن قال قائل  :أين برهانكم بأن التني والزيتون هو( إِكْـسِ ُ
من األقوال ؟!

فإنني أرد عليه بثالثة براهني  :كل برهان يكفي وحده يف إقناع املتشككني بمعجزة التني والزيتون  ( :وَ مَا
يَ cقيِلُ َا dإِ اَّل eل إَ cع^ليِمُو نَ) اآلية ( )43من سورة العنكبوت .
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* الربهان األول :
أن اهلل تعالى جـ َّلـت حكـمـتـه أقـسم بالتني والزيـتـون يف سـورة من سـور القرآن سميـت بسورة التني

قال تعاىل (:وَeتليِّ ِني وَeزلَّينُ cو نِ)واملقسم عليه خَ ل َْـق اإلنسان كام قال تعاىل بـعدها بآيتني  (:لَ َ cد َخلَقcنَا إeِ cلن َس^ َن يِ dف
أَ cح َس ِن تَ cوِيمٍ ) .
المحدد هـو الوصف املبارك من
ولقد ذكـر اهلل يف القرآن التني مرة والـزيتون سبع مرات  ،وهـذا العدد
َّ
القـسم واملقسم عليه  ،وه^ذا نوع فريد من أنواع اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم  ،ويدل عىل عظم ورشف
ّ
ه^ذين النبـاتني ؛ إذ رفع اهلل قدرمها بقسمه املقـدس هبمـا  ،ومل يقسم اهلل تعالـى بنبات من النبـاتات املتنوعة
أيضا على رشف اإلنـسان املقسم عليه  ،وأن يف ه^ذيـن النباتني
املوجودة علـى ظهر األرض غريمهـا  ،ودل ً
الكريمني رس عافية اإلنسان  ،وأهنام من أعظم نعم اهلل عليه .
* الربهان الثاين :
دراسة الفريق العلمي اليابانـي  ،وما فيها من العرب  ،وكيف يرس اهلل يل االطالع عليهـا ؟
ّ
ّ
من توفيق اهلل يل أنني اقتنـيت يو ًما من األيام جملة إسالمية تصدر من مرص اسمها (( املعجزة )) صدرت يف
جمادى األولى سنـة 1429هـ املوافق لشهر مايو  2008م  ،وهي جملـة فصلية يف اإلعجاز العلمي يف القرآن
ّ
والسنة  ،تصدر عن دار احلمد  -العدد الرابع .
وقرأت يف ه^ذه املجلة مـقــالً ضافـ ًيا عن نـبات التـني والزيتون بـقلم بشري س ّيـد  ،ويف ص ( )63روى
الكاتب عن الدكتـور (( طه إبراهيم خليفة ))

أستاذ النباتات الطبيـة بجامعة األزهر  ،وعميدها السابق كال ًما

عجي ًبـا عن مادة بروتينية يفرزها الدماغ بكمية ضئيلة من سن  15سنة إلى سن  35سنة  ،ثم يقل إفرازها بعد
وُصفَـت يف املقال بأهنا حـيوية جـدًّ ا
ذ^لك حتى سن الـستني  ،وه^ذه املادة املسمــاة (( امليثالويثـونيدز )) قد ِ
جلـسم اإلنسان يف خفض الكوليسرتول  ،والتمثيل الغذائي  ،وتـقوية القلب  ،وضبط التنفس وهلا أكرب األثر
يف إزالة أعـراض الشيخـوخة ومتـاعبها املتجـدّ دة  ،ثم أشار صـاحب املقال املـذكور عن فـوائد ه^ذه املادة
ُحسن بـشكل كبري أجسام الطـاعنني يف السن وترفع
السحريّـة املـوجودة يف نبات التني والـزيتون  ،والتي ت ِّ
معنوياهتم  ،وحتول حياهتم إلـى حياة سعيدة ونشطة  ،مشاهبة حلـياة الشباب الذين يتمتعون بوفرة ه^ذه املادة
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املرتعـة يف أجسامهم الـغضة  ،وهي رس الشـباب واحليويـة  ،وانـعدامها سـبب الشيخوخـة والعجز  ،وقـد
قدرا وسب ًبا ونتيجة .
جـعل اهلل لكل يشء ً
وتأمَّل أخي القارئ ما جاء يف ه^ذه القصة العجيبة .
قال راوي القصة العجيبة التي تَـحَ ــوَّ ل فيها الشيوخ إلى شباب يف زمن مخسة أشهر فأكثر (( قام فريق من
علمـاء اليابان بـالبحث عن ه^ذه املادة السحريَّــة ومل يعثروا عليها إال يف نـوعني من النبات  :هـمـا (( التني
والزيتون )) وقد وجدوا أن استخدامهـا من التني وحده أو من الزيتون وحده مل يعط الفائدة املنـتـظرة لصحة
بأي نسبة تتحقق
اإلنسان َّ
فلمـا جربـوا مزجهمـا م ًعا ظهـرت نتائجه املرجوة  ،وفـوائده املنـتـظرة  ،ولكـن ّ

ه^ذه الفائدة ؟

صباحا .
وجد العلمـاء أن أفضل نسبة خللط النباتني م ًعا هي حبة تني مع سبع حبات من الزيتون
ً
ثم قال طه خلـيفة  (( :وسبحان اهلل رب العـاملني اخلالق  ،فقد ورد ذكـر التني يف القرآن مـرة واحدة  ،أما
حيـا  ،ومرة باإلشارة ضمن ًيا يف سورة املؤمنون
الـزيتون فقد ورد ذكره يف القرآن سبع مرات  ،ست مرات ترص ً

قال تعاىل  ( :وَ َش َجرَ ةً تَ cخرُجُ ميِن طُو رِ سَينَ cاdءَ تَنبُ cتُ

بُِّ eدلهنِ cن وَ يِصبcغٍ يِلّ َ cلكيِليِنيَ) اآلية (. )20

ثم قام األستاذ الـدكتور (( طه إبراهيم خليفة )) بإرسال كل املعلـومات التي مجعها من القرآن الكريم إلى
فريق البحث اليـابانـي  ،وبعد أن تأكـدوا من إشارة ذكر كل ما تـوصلوا إليه يف القرآن الكـريم منذ أكثر من
ّ
1427ه ـ عا ًما أعلن رئـيس فريق البحث الـيابانـي إسالمه  ،وقـام فريق البحث بتـسليم براءة االخرتاع إىل
ّ
األستاذ الدكتور(( طه إبراهيم خليفة )) انتهـى .
ولقد جربت (( وصفة التني والزيتون )) كمـا يف الدراسة  ،وكانت النتيجة مذهلة  ،ويكفي أن القرآن أشار
إليها  ،فأصبَحَ ت به^ذه اإلشارة من اإلعجاز العلمي القرآنـي  ،وأن املادة احليوية التي كشفها علمـاء اليابان
ّ
ّ
ليست غـذائية باملعنـى املعروف  ،وليست دوائـية  ،وال عالقة هلا بـالطب احلديث وال بـالطب البديل  ،وال
بالطب الـشعبي  ،فام هي إال مادة بروتينيـة يفرزها الدماغ الشـاب من سن  35-15ثم تـتـناقص بعد ذ^لك
ّ
إلى أن ختتفي يف مراحل الشيخوخة  ،وجاء اليابانيون واستخرجوها من التني والزيتون  ،فأرجعوها إلى كبار
السن الذين فقدوا ه^ذه املادة فاستعـادوها من جديد وأصبحوا كأهنم شباب  ،وأنا من الذين استعملوا ه^ذه
املادة  ،ورجع يل شبايب من بعد يأس ،بفضل من اهلل من بعد استعمـالـهـا مدة سنة  ،وال زلت مستمرًّ ا عليها
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وأنا ال أشعـر اآلن بالشيخوخــة  ،كمـا كنت أعاين منهـا من قبل  ،وذلك باستعمــال حبة واحدة من التني
املجفف وسبع زيتونات فقط كل صباح .
ومن يـستعمل ه^ذه الوصفـة اليابانية الـسحرية كل يوم حيصل يف جـسمه وقـواه انـقـالب وحـيـوية ال
يتصورها املستعمل هلا وال يتوقع مثلها  ،وسبحان اهلل العظيم الذي حييى العظام وهي رميم .
ومن كان يف شك من تطـبيق هذه الوصفة املـذكورة فليطبق جتربـتي املأخوذة من ه^ذه الدراسـة اليابانية
وسريى فيها العجب العجاب  ،فالتجربة خري برهان .
وظهر يل من ه^ذه التجـربة أن شيخـوخة جسم اإلنـسان ليسـت بسبب الكرب وعـدد السنني ؛ وإنام هي
بسبب عـدم وجود مادة (( امليثالويثـونيدز )) املوجودة عند الشـباب من سن  15إىل  ، 35ثم ختتفي بعد بلوغ
الستني  ،واختفاؤها وانعدامها هو الذي يسبب الشيخوخة والعجز العام .
* الربهان الثالث :
جيب االلتزام بوصفة التني والزيتون حسب تعاليم الدراسة اليابانية  ،وحسب عددها يف القرآن فال تصلح
الـزيادة عىل تينه واحدة جمففة وال الـزيادة عىل سبع زيتونات  ،وال جيـوز النقص يف العدد عن السبع  ،وجيب
مع االلتـزام بالعدد املذكور االستمرار عليها  ،وتكون النتـيجة مذهلة ملن التزم بذ^لك  ،وأدعو من كان عنده
شك يف هذه التجربة أن جيرب مثلمـا جربت  ،وسيكون إن شاء اهلل من املوقنني .
* تـنـبـيـه مهم :
بعد االنتهـاء من ه^ذا املقال رأيت أن أبني أشياء يـزول هبا االلتباس املتـوقع  ،واالستغراب من (( وصفة
التني والزيتون )) السحرية العجيبة  ،واملدهشة حقًّا :
 -1أريـد أن أخرب من قرأ هذا املقـال (( اَل شَ ي ُْخوخَ ةَ بَعْـدَ الْيَوْ مِ )) بأين لـست طبي ًبا بـاملعنى املفهوم  ،وال
مداو ًيا شعب ًّيا  ،أو خبري أعشاب  ،وال عالقة يل بالعلوم احلديثة وال بالطب الشعبي أو الطب البديل  ،وإنام أنا
ّ
صاحـب جتربة ناجحـة وحديثة وقـرأت عنها يف العام املـايض 1430هـ  ،وجربتها علـى نفيس وعلى بعض
أقربائي  ،وعلـى من اقتنع بكالمي  ،وجَ رَّ ب مثيل  ،وهي تـطبيق (( وصفة التني والزيتون )) الـنباتية الطبيعية
يـابـانــي كام سبق  ،وه^ذه الوصفة تــزيل أعراض الشيـخوخة ولقد
النـادرة  ،والتي اكتشفها فـريق علمي
ّ
ّ
استفدت بفضل اهلل وأفدت غريي .
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 -2أن (( وصفة التني والـزيتون )) املذكورة ليست دواء من وضع البـرش  ،وليست غذاء باملعنى املعروف
وإنمـا هي مادة عجيبة أودعها اهلل يف ه^ذيـن النباتني املباركني  ،وأشار إلـيهام البارئ تعاىل يف القرآن الكريم
كمـا سبق آنـ ًفا .
 -3أن من عندهم أمراض مزمنة كالسكر وضغط الدم وغريمها  ،فعليهم أن يستمروا يف عالجـهم الذي
وصفه لــهـــم األطباء  ،وال يقطعوا العالج املقـرر هلم وال يـخافـوا من اجلمع بـيـن العالج واستـعـمـال
(( وصفـة التني والزيتون )) ألهنا وصفة طبيعية  ،ومهمتهـا القضاء عىل عوارض الشيخوخة  ،وليست وصفة
عرضا من دون قصد .
للشفاء من ه^ذه األمراض إال إذا جاءت ً
 -4أرجو أن يعلم كل من اطلع عىل ه^ذه الوصفة املباركة  ،وأراد أن يـستفيد منها أن عليه أن يستخدمها
مدى احلياة  ،وال حيرم نفسه منها  ،وسريى فوائدها بإذن اهلل تعالى .
 -5أرجـو ممن أراد استعمـالـها حـسب الطريقة املتبعـة أال يستشري فيها األطـباء ؛ ألهنم جيهلوهنا  ،ومن
جهل شي ًئا أنكره  ،وإذا عرفوها حذَّ روا النـاس منها ؛ ألهنا تسحب البساط من حتتهم  ،واألطباء أنفسهم برش
هم بحاجة إليها يف مراحل الشيـخوخة وحدوث األمراض الكثرية  ،وحينذاك ال ينفعهم طبهم  ،ولو جربوا
لعرفوا  ،واتضح هلم الربهان  ،كمـا قال الشاعر :

الْحَـقُّ أَبْلَـجُ وَ الْ َغـ َو ايَـ ُة يِ 0ف غَـبَ ْـش

ه الْجَـهُ ُـول َلَا وَ ب ـ َّْش
ح يََّت وَ لَوْ َ يَّ

أتحدى من جَ َّرب (( وصفة التني والـزيتون )) وقال مل أستفد منها ومل أر هلا فائدة  ،فه^ذا إما مكابر يف
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َّ
دعواه  ،أو كاذب فيام ادَّعاه  ،ونقول له (  ...هَات ُو اْ بُ  cهَ^نَكُ cم إِن كُنتُ cم صَ^ يِدقيِنيَ) اآلية ( )111من سورة البقرة .
 -7أمحد اهلل إذ مل يأتـني أجيل حتى أطلعت على ه^ذه الـدراسة اليابانـية يف مكافحة الـشيخوخة  ،حيث
أسهمت يف نشرها b،وانتفع بها عدد من الناس بحمد اهلل تعالى .
ُ
بقلم م َ
ُجرِّ ب (( وصفة التني والزيتون ))

 ( :إِكْسِ ريُ الْحَ يَاةِ )

مطاع بن حممد بن عبده احلكمي
ّ

