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إن احلاد هلل ،حناده ونسكعينه ونسكغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنل ومن تسيئل
أعاللنل ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضبل فال هلدي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له وأشهد أن حماداً عاده ورتسوله،
أمل بعد
الكني من الفواكه الغنية ابلفوائد والعنلصر الغذائية وورد ذكرهل يف القرآن ومسيت هبل تسورة من
تسور القرآن وهي السورة الوحيدة ابلقرآن مسيت ابتسم فلكهه وهي تسورة الكني يف قوله تعلىل:

[ﭑ ﭒ ﭓ] {التني}1:
ولذلك أثر أن أحبث يف موضوع الكني وأتسل هللا الكوفيق.

أسباب اختيار موضوع البحث:
-1اهكالمي يف جمل الكغذية.
-2الكأمل والكفمر يف خبق هللا  ابلكني خصوصل.
-3زايدة الوعي الكغذوي لدى اجملكاع.
-4زايدة العبم والكثقف يف جمل الغذاء والكني ابخلصوص.

أهم املشكالت اليت واجهتين يف البحث:
-1قبة املراجع.
-2عدم وجود معبومل خمكصة يف الكني بشمل خلص.
-3قبة الوقت وعدم وجود وقت كليف لباحث.

الشكر:
أشمر أمي وأيب عبى مسلعدهتم يل وأشمر صديقليت ومعبايت جزاهم هللا عين خري اجلزاء.
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خطة البحث
مقدمه:
وحتكوي عبى أمهية املوضوع وأتسالب اخكيلر املوضوع والصعواب اليت واجهكين أثنلء
الاحث والشمر.

متهيد:
وحيكوي :تعريف الكني واملعىن الصحيح واملقصود من اآلية ونشأ الكني وأصنلفه.

املبحث األول:
طرق حفظه واتسكخداملته.

املبحث الثاين:
مموانته وفوائده.

املبحث الثالث:
مل احلماة من قسم هللا به ،ومل عالقكه ابلزيكون.

اخلامتة:

وحتكوي عبى أهم النكلئج.

الفهرس.
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[تني] التني :هو الفلكهة اليت تؤكل تسواءً طلزجة او جمففه ،ومفرد الكني :تينة.

ق ا ت اىل ا [ :ﭑ ﭒ ﭓ ] {التااني }1:أُخكبففف يف معففىن الكففني والزيكففون ومففن املعففل

اليت ذكر :
املعىن األو  :الكني :هو دمشق .والزيكون :هو بيت املقدس.
املعىن الثل  :الكني والزيكون :جاالن يف الشلم.
املعىن الثللث :الكني والزيكون :مسجدان يف الشلم.

وكل هذه املعل خلطئة واملعىن الصحيح هو :أن الكني والزيكون :الفلكهكلن املعروفكلن1.

نشأته:
نشأ شجرة الكني يف غفرب آتسفيل وهفو موطنهفل األصفبي ق انكقبفت إىل تركيفل اآلتسفيوية و فل
اهلن ففد وانكش ففر أيض ففل زراعكه ففل يف الش ففرق األوتس ففف ،وع ففره الك ففني أن ففه يف الق ففدم م ففن األغذي ففة
الرئيسية بساب بقلئه مدة طويبفة بفدون عففن وال تبفف وتسفهل الكخفزين ووففرة العنلصفر الغذائيفة
فيففه ،ومففن الففدو العربيففة الففيت اشففكهر يف زراعففة الكففني هففي دولففة فبسففلني لوجففود املنففل والايئففة
املنلتساني2.

أصناف التني:
إن أصنله الكني احملبيفة كثفرية جفدا يصفل عفددهل إىل أكثفر مفن ثالثفني صفنفل تكبفف تسفايكهل
من منلقة إىل أخرى ،ومل يكم حىت اآلن حصر كل هذه األصنله ودراتسكهل،
 1انظر ،الصحلح اتج البغة وصحلح العربية ،الفلرايب ،دار العبم لبااليني-بريو 1407 ،هف1987-م ،ابب ننت)2078/5( ،؛ انظر ،لسلن العرب،
ابن منظور ،دار صلدر-بريو 1414 ،هف ،اإلصدار األو )75 / 13( ،؛ انظر ،القفلموس احملفيف ،الففريوز آابدي ،مؤتسسفة الرتسفللة-بفريو 1426 ،ه ف-
2005م ،فصل الكلء.)1183.1184 / 1( ،
 2انظففر ،شففجرة الكففني ،عاففد هللا حسففن الدحبففة ،مؤتسسففة األايم ،فبسففلني2014 ،م)7/1( ،؛ انظففر ،الكففني ،عادالصففاد عليففة ،وزارة الزراعففة السففورية،
1400ه1980،م () 18،17/1؛ انظ ففر ،ق ففلموس الغ ففذاء والك ففداوي اب لنا ففل  ،أد ففد قدام ففه ،دار النف ففلئ -ب ففريو 1402 ،ه ف ف1982-م)123/2( ،؛
اإلكثففلر الففدقيق لناففل الكففني صففنف (حففرة املدينففة) ودرج فة نالتففه الففوراثي ابتسففكخدام تقنيففة زراعففة األنسففجة ،موتسففى بففن طعياففي الفريففدي ،دار املنظومففة،
2014م.)1( ،
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ولمن تسنكعره عبى بعض أصنلفهل:
-1خرطال :
مثلر كارية خضراء فلحتة موشحة ابلانفسجي الفلتح أو الغلمق حسب تعرضهل
لبشا وشمل الثارة خمروطي (كاثري) ،من أفضل أصنله امللئدة ويصبح
لبكجفيف.
-2عنلقي:
شمل الثارة خمروطي وهلل عنق ولوهنل بين فلتح مشوب ابألخضر وحجاهل مكوتسلة
إىل صغرية.
-3تسوادي:
الثالر مكوتسلة احلجم تسوداء البون والبب لونه زهري غلمق مثلره قبيبة احلالوة وطياة
اللعم تكأخر يف النضج وال تصبح لبكجفيف.
-4دلضي:
ويعره ابتسم تسالعي الثارة خضراء مشوبة ابلانفسجي واألبيض كروية الشمل القشرة
تكشقق بعد النضج ولاهل أدر قرنفبي ،طعاهل حبو ملئل لبحاوضة ذو نمهة جيدة.
-5دلري:
الثالر مكوتسلة إىل كارية ،مغزليه الشمل ،ولون القشرة اخللرجية أدر مشوب
ابلانفسجي.
-6موازي:
الثالر خمروطية الشمل صغرية احلجم ،ولوهنل اخللرجي أصفر نقي.
-7نعياي:
الثالر كروية مضغوطة لوهنل أخضر المع والبب زهري البون يسكهبك طلزجل وال يصبح
لبكجفيف.
-8عدلو :
الثالر مكوتسلة إىل صغرية احلجم هلل عنق وهي خمروطية الشمل ولوهنل أصفر خمضر.
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-9خرويب:
الثارة مكوتسلة إىل كارية لوهنل أتسود إىل بين وتشاه لون مثلر اخلروب النلضجة من هنل جلء
تسايكهل وهو أكثر األصنله احملبية املسكخدمة يف الكجفيف.
-10بوتسنيت (عجبو ):
مثلره كارية  100غم كاثريه الشمل ،القشرة مسيمة تسهبة الكقشري ،لوهنل أخضر.
-11شنلري:
أخضر مشوب ابألصفر يوجد حبقة دراء حو عني الثارة تشاه احلبقة احلاراء املوجودة
عبى طلئر الشنلر لون البب زهري غلمق ويصبح لبكجفيف.
-12الكني الربازيبي:
يكايز بقوة منوه وتفرعه يزرع يف املنلطق احللرة ،مثلره مكوتسلة احلجم ،لب الثارة أبيض ولوهنل
اخللرجي أخضر وموشح ابلبون الانفسجي.
-13الزراقي:
صنف مميز ال يعره لبعلمة من النلس حيث يلبقون صنف زراقي عبى صنف احلالضي
والصنف غللال مل أيخذ امسه من صفة من صفلته كللشمل أو اللعم أو البون وغريهل من
صفل وهذا الصنف أخذ امسه من البون املايز له األزرق الداكن بعم احلالضي الذي
أخذ امسه من اللعم احللمضي.
-14العسليل:
شجرة مكوتسلة احلجم ال تعار كثريا  20-15تسنه ،الثارة خمروطية الشمل لوهنل بين عنليب
من اخللرج ومن الداخل أشقر عسبي مع وجود دمعة عسبية عبى عني الثارة ،طعم الثارة
حبو ونساة السمر عللية جدا ،الثارة طرية ال تكحال الكصدير وميمن االتسكفلدة منه يف
صنع املرىب.
-15خضلري:
صنف غزير اإلنكلج ،حجم الثالر مكوتسلة إىل كارية ذا شمل كروي منضغف قبيال،
يكحال هذا الصنف النقل بدون تربيد ،وال يؤثر الكربيد عبى خواص الثارة.
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-16بيلضي:
مثلره مكوتسلة احلجم مغزليه الشمل القشرة لوهنل أخضر مصفر والبب لونه أبيض عسبي
يصبح لبكجفيف ونساة احلالوة فيه عللية1.

 1انظر ،شجرة الكني ،عاد هللا حسن الدحبة ،مؤتسسة األايم-فبسلني2014 ،م)27،28،29،30،31،32/1( ،؛ انظر ،أصنله الكني احملبية ،حماد
تسعيد مهاور ،دار اجلال -االردن2010،م)5،6 /1( ،؛ انظر ،الكني ،عادالصاد علية ،وزارة الزراعة السورية.)18،17/1( ،
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املاحث األو
طرق احلفظ:
-1احلفظ ابلكجفيف.
-2احلفظ ابلكعبيب.
-3احلفظ ابلكربيد.
-4احلفظ يف درجة احلرارة اللايعية.
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الكف ففني هف ففو مف ففن الفواكف ففه القلبب ف فه لبكبف ففف وعرضف ففة لكحف ففوال اجلرثوميف ففة والميايلئيف ففة
والفيزيولوجية جتعبهل غري قلببه لالتسكهالك ولنكامن من اتسفكهالكهل يف غفري موتسفهال،
هنلك عدة طرق صلحله حلفظهل ومن بني هذه اللرق:
-1احلفظ ابلتجفيف:
األتسففلس يف الكجفيففف إزاحففة املففلء احلففر املوجففود طايعيففل يف املففلدة الغذائيففة حبيففث يصففاح أخففف
وأتسهل يف احلفظ وأقل عرضه لبكبف.
طريقة احلفظ ابلكجفيف:
-1اخكيلر احلال السبياة وفرز احلال الكللفة.
-2غسيل الثالر ابمللء لعدة مرا .
-3تنشففر الثاففلر النلض ففجة حتففت أشففعة الش ففا يف اهل فواء اللبففق يف الف ف ة الففيت تمففون فيه ففل
احل فرارة مرتفع ففة وتقبياهففل ح ففىت تص ففل نسففاة الرطوب ففة فيه ففل إىل  %20ق يففكم تعقياه ففل مل ففدة 24
تسلعة.
-4تعبأ يف عبوات خشبية أو كرتونية وختزن يف مناطق جافة وبعيدة عن الرطوبة1.
-2احلفظ ابلتعليب:
طريقة الكعبيب تسهبة وهي من اللرق اليت ميمن اعدادهل يف املنز .
خلوا طريقة احلفظ ابلكعبيب:
-1الكحضري :تغسل الكني ويفرز اجليد منهل وتشذب األجزاء الغري مرغوبة.
-2السبق األويل.
-3الكعائة :من شفرو الكعائفة أن تعافأ الفلكهفة يف برطافلان معقافة تعقفيم جيفد ومفن شفرو
الربطافلان أن تمففون زجلجيفة تكحاففل حفرارة الكعقففيم؛ وأن تمفون ذو أغليففة قويفة نففع تسففرب
الغلزا واألخبرة.
-4الكفريغ.
 1انظفر ،شفجرة الكفني ،عافد هللا حسففن الدحبفة ،مؤتسسفة األايم-فبسفلني2014 ،م) 26/1( ،؛ انظفر الففدليل العبافي يف الكصفنيع الغفذائي املنفزيل ،صفففلء
بسي  ،مؤتسسة األايم-فبسلني2014 ،م( ،ص .)33
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-5االغالق.
-6الكعقيم1.
-3احلفظ ابلتبيد:
حتفظ الثالر الللزجة ابلكربيد ملدة  4أتسلبيع عبى درجة حرارة ْ 2-0م ورطوبة نسفاية 95-
 %95مع تزويد الغرفة بغلز ( )CO2أو (  )NO2ب كيز 2.%20
-4احلفظ يف درجة احلرارة الطبيعية:
حتفظ الكني وهي فلكهة املنل املعكد يف درجة حرارة  0,5-ورطوبة  %90ملدة من – 8
20

يوم3.

وبذلك فإن الكني من الفواكه اليت يسهل االحكفلظ هبل وذلك لكعدد طرق احلفظ.
وأهم مل تعكافد عبيفه طفرق احلففظ أن تمفون الفلكهفة تسفبياه وخلليفه مفن األعففلن والكبفف قافل
أن حتفظ ألن ذلك تسوه يساب يف فشل طريقة احلفظ املعدة.

 1انظر ،تعبيب وتربيد الفواكه واخلضلر ،عبي كلمل يوتسف السلعد1430،هف2009-م ،األردن( ،ص .)20،21،22،23،24
 2انظر ،شجرة الكني ،عاد هللا حسن الدحبة ،مؤتسسة األايم-فبسلني2014 ،م.)26/1( ،
 3انظر ،تزين املنكجل الغذائية ،مسري مدور2011 ،م ،لانلن-جال الديب( ،ص .)5
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املاحث الثل
مكوانت التني:

 ال كيب الميالئي لبكني.

فوائد التني:

 فوائده يف اللب الناوي.
 فوائده يف اللب احلديث.
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معرفة مموان وفوائد امللدة الغذائية قال تنلوهلل يسلعد اإلنسلن عبى حفلظه عبى
صحكه ومعرفه املفيد من املضر من طعلمه ،واحلفلظ عبى بدنه تسبيم وخليل من األمراض
ومسلعدة أيضل عبى القضلء عبى بعض األمراض اليت يعل منهل إبذن هللا.

مكوانت التني:

الرتكيب الكيميائي للتني:
حيكوي عبى كايل عديدة من العنلصر الغذائية األتسلتسية ومنهل:
-1امللء :حيكوي الكني عبى  %79من وزنه من امللء.
-2السمراي  :حيكوي الكني عبى:
نساة  %30-20من السمر.
ومنه تسمر الفرككوز الذي يشمل  %56منه وتسمر اجلبوكوز الذي يشمل  %43منه.
-3األليله:
الكني هو أكثر الفواكه احكواءً عبى األليله حيث تشفمل األليفله جفرامني مفن وزنفه يف احلافة
الواحدة من الكني.
-4الربوتني :حيكوي الكني عبى الربوتني بنساة أقل من .%1
-5الدهون :حيكوي الكني عبى نساة .% 0,3
-6الاواتتسيوم :بنساة (232مبجم100/جم) يف ثالث حال من الكني.
-7املنجنيز :بنساة ( 0,13مبجم) يف ثالث حال من الكني.
-8المللسيوم35( :مبجم) يف ثالث حال من الكني.
-9النحلس :بنساة ( 0,007مبجم) يف ثالث حال من الكني.
-10امللغنسيوم :بنساة ( 17مبجم) يف ثالث حال من الكني.
-11احلديد 0,47( :مبجم) يف ثالث حال من الكني.
-12الفيكلمينل :
حيكوي الكني عبى العديد من الفيكلمينل منهل:
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فيكففلمني ك ،ب (6بففريو دوكسففني) ،ممففلفف فيكففلمني أ ،فيكففلمني ب (2الرياففوفالفني) ،فيكففلمني
ج ،فيكلمني ب ( 3النيلتسني).
-13وبعض املركال الميايلئية من أمههل :الاوليفينوال  ،الفالفونويدا 1.

فوائده:
يعد نال الكني من النافلات املعافرة دائافة اخلضفرة والفيت تضفم العديفد مفن األنفواع الفيت حتكفوي
عبفى العديففد مففن العنلصففر الغذائيففة املفيففدة وهفو الفلكهففة الففيت ذكففر يف اللففب الناففوي حلففديث
أيب ذر الغفففلري :أهففدي إىل النففى صففبى هللا عبيففه وتسففبم طاففق مففن تففني ،فقففل « :كبفوا» وأكففل
منففه ،وقففل  :لففو قبففت :إن فلكهففة نزلففت مففن اجلنففة قبففت :هففذه ،ألن فلكهففة اجلنففة بففال عجففم،
فمبوا منهل فإهنل تقلع الاواتسري ،وتنفع من النقرس»2
 _1جيبو رمل المبى واملثلنة.
-2يؤمن من الساوم.
-3ينفع خشونة احلبق والصدر وقصاة الرئة.
-4يغسل الماد واللحل .
-5ينقي اخلبف الابغاي من املعدة3.

فوائده يف الطب احلديث:

-1يعكرب تنلو الكني من أفضل طرق الوقليفة والعفالج حلفلال عسفر اهلضفم واإلمسفلك
ومبينه ومنظاة لبجهلز اهلضاي.
-2مفيد ألمراض الصدر.
 1انظف ففر ،دور الكف ففني يف تغذيف ففة اإل نسف ففلن وصف ففحكه ،إميف ففلن حماف ففد عاف ففد النلصف فر؛ غف ففلدة عاف ففد العظف ففيم حماف ففد ،جمبف ففة أتسف ففيو لبدراتسف ففل الايئيف ففة2014،م،
()66،67/40؛ انظر ،تغذية اإلنسلن ،إقال حماود صلحل ،ممكافه الرشفد-الفرايض1425 ،ه ف2004-م)25/1( ،؛ آاثر العفالج ننقفوع مثفلر الكفني عبفى
أنسجة األمعلء السبياة واملعلمبة بعقلر زيفو ،ليبى أدد احلادي؛ صفلء هشلم احلاشي ،دار املنظومة2014 ،م.)26،25/48( ،
 2أخرجه أبو نعيم يف اللب ،والثعبى من حديث أيب ذر ،يف إتسنلده من ال يعره.
 3انظر ،اللب الناوي ،ابن القيم)219/1( ،؛ انظر ،القلنون يف اللب ،ابفن تسفينل1593 ،م)227/1( ،؛ انظفر ،الكفني ونافل الففيم  ،فليفده حسفن
ابملنع ،دار املنظومة2006 ،م.)25/13( ،
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-3مفيد ضد اضلرااب املعدة واألمعلء.
-4مفيد ضد الكهلاب الفم والقروح.
-5مفيد ضد الكهلاب احلنجرة.
-6يسهل امكصلص معدن امللغنسيوم.
-7يسلعد عبى خفض كوليس و الدم.
-8يسلعد عبى الوقلية من تسرطلن القولون.
-9جذور وأوراق الكني تسكعال لعالج الاهلق والصدفية.
-10يسلعد يف عالج احلاوب والكقرحل .
-11يدخل يف العديد من مسكحضرا العنلية ابلاشرة والشعر.
-12يسلعد يف إزالة مسلمري القدمني.
-13انفع لعالج النقرس.
-15عالج الضلرااب احليض.
 مرىب الكني مفيد لباصلبني بعسر اهلضم واإلمسلك1.
وبذلك فإن الكني احكواء عبى العديد من العنلصر الغذائية املهاة والفوائد العديدة
اليت تبعب دوراً مهال يف مسلعدة النلس عبى احلفلظ عبى صحكهم ،ومن فوائده املهاة

احكوائه عبى نساه كارية من المللسيوم الذي يبعب دور مهم يف تموين العظلم واألتسنلن
لإلنسلن واحكل املرتاة الثلنية من الفواكه بعد الربتقل يف نساة المللسيوم.

 1انظر ،قلموس الغذاء والكداوي اب لنافل  ،أدفد قدامفه ،دار النففلئ -بفريو 1402 ،2: ،ه ف1982-م( ،ص)126،125،124؛ انظفر ،دور الكفني
يف تغذية اإلنسلن وصحكه ،إميلن حماد عاد النلصر؛ غلدة عاد العظفيم حمافد ،جمبفة أتسفيو لبدراتسفل الايئيفة2014،م)70/40( ،؛ انظفر ،نافلات طايفة
ذكرهتففل المكففب السففالوية ،مظفففر أدففد املوصففبي ،دار األثففري-املوصففل1428 ،ه ف2017-م( ،ص )47؛ انظففر احلففلوي يف اللففب ،ابففن ال فرازي ،دار احيففلء
ال ف اث العففريب-لانففلن/بريو 1422 ،ه ف2002-م) 16/2( ،1: ،؛ انظففر ،الناففل يف القففرآن المففرد (الكففني) ،داوود الربيعففي ،دار املنظوم فة2011 ،م،
()23،24،25؛ انظفر ،ممففال يف ثفالث أشففجلر ذكففر يف القفرآن المرد(الرمففلن واللبفح والكففني) ،زايد عبففي دايفح الفهففداوي ،دار املنظومففة2017 ،م،
() 257،256،255،254؛ انظففر ،اإلكثففلر الففدقيق لناففل الكففني صففنف(حرة املدينة )ودرجففة نالتففه الففوراثي ابتسففكخدام تقنيففة زراعففة األنسففجة ،موتسففى بففن
طعياي الفريدي ،دار املنظومة2014 ،م) 6،5،4(،؛ انظر ،الكني ونال الفيم  ،فليده حسن ابملنع ،دار املنظومة2006 ،م.)25/13( ،
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الكففني هففو الفلكهففة الوحيففدة الففيت مسيففت بففه أحففد تسففور القففرآن المففرد وهففي تسففورة الكففني وأن هللا
تسف ففاحلنه وتعف ففلىل أقس ف ففم هبف ففل يف أو آي ف ففة مف ففن السف ففورة يف قولف ففه تعف ففلىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ]

{التااني }1:وأن هللا تسففاحلنه وتعففلىل ال يقسففم بشففيء ممففل خبففق إال لعباففه بعظاففة وعبففو شففأنه
عب ففى غ ففريه م ففن مث ففيال جنس ففه؛ وأن فوائ ففده ومنلفع ففه عظيا ففه جلاي ففع خبق ففه وكا ففل ذك ففر يف
املاحففث الثففل فوائففده العظياففة ،وأن هللا تسففاحلنه وتعففلىل اقسففم هباففل أي ابلشففجرتني املعففروفكني
شففجرة الكففني وشففجرة الزيكففون لمثففرة منففلفع هففذه الشففجرتني ومنففلفع مثلرمهففل قففل ابففن القففيم-ردففه
هللا ((:-قففد أقسففم هللا بففه يف ككلبففه لمثففرة منلفعففه وفوائففده)) ،وأيضفلً بسففاب ممففلن نشففأهتال يف
أرض الشلم وهي حمل ناوة عيسى ابن مرد عبيه السالم وهي أرض فبسلني حتديدا وهفي الفيت
يمثففر فيهففل الكففني ،وأيضففل اإلعجففلز العباففي يف طريقففة مثففلره ففففي عففلمل الناففلات غللا فلً مففل تمففون
الثاففرة فيهففل تففرج بعففد ظهففور االزهففلر ولمففن الكففني أنفففرد يف ميففزة يففز هبففل عففن الناففلات نففه ال
تظهر له أزهلر إمنل الثالر مالشرة والثارة نفسهل تشاه الزهرة ولمنهفل مقبوبفه إىل الفداخل لفذلك
خص هللا ذكرهل يف ككلبه المرد1.

عالقته التني ابلزيتون:
الكني فلكهفة طيافه جفدا عظيافة النففع حتففظ اجلسفم مفن أخلفلر كثفرية حفىت أنفه يعكفرب مفن مبفوك
الفلكهه الثالثة مع الرطفب والعنفب؛ والزيكفون :مثفر يعكصفر منفه الزيفت الفذي بفه املنفعفة العظيافة
يف أكثر األطعاة من دهون وأصالغ2.
الكففني والزيكففون لمففل منهاففل فوائففد عظياففه وأن فواع عديففدة ونظ فرا الحكوائهاففل عبففى العديففد مففن
الفوائد فقد اش كل يف العديد منهل:
-1أن كبهال مبني ومسهل لعابيه اهلضم ومينعل اإلمسلك ومدرا ومبينلن لباو .
-2يدخالن يف كثري من مسكحضرا الكجايل والشعر.
 1انظر ،تفسري جلمع الايلن عن مويل آي القران ،ابن جرير ،مؤتسسة الرتسللة2000-1420 ،م)501/24( ،؛ انظر تيسفري المفرد الفردن
يف تفسري كفالم املنفلن ،السفعدي ،مؤتسسفة الرتسفللة1420 ،ه2000-م)929/1( ،؛ انظفر ،النافل يف القفرآن المفرد(الكني) ،داوود الربيعفي،
دار املنظومة2011 ،م.)20( ،
 2انظر ،تفسري ابن فورك ،جلمعة أم القرى1430 ،ه2009-م.)241/3( ،
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-3مهالن يف عالج أمراض المبى واملعدة.
-4يعاالن كعالج ملرض النقرس.
-5ويسلعدان عبى عالج لبسعل 1.
وك ففذلك اشف ف اكل يف تركياها ففل المياي ففلئي وم ففن أه ففم العنلص ففر الغذائي ففة ال ففيت اشف ف كل فيه ففل امل ففلء
والس ففمراي وال ففدهون وبع ففض الفيكلمين ففل (أ ،ب ،ج) والاواتتس ففيوم واملغنس ففيوم والمللس ففيوم
واحلديفد واملغنسففيوم والنحفلس ،واحكفواء الزيكفون عبففى بعفض الفيكلمينففل الغفري موجففودة يف الكففني
منهل فيكلمني (ه ،د).

 1انظفر ،أتسفرار العففالج بزيففت الزيكففون ،وففلء عاففد العزيفز بففدوي ،دار اللالئففع-القففلهرة)32،33،34/1( ،؛ انظفر ،تغذيففة اإلنسففلن ،إقاففل حماففود صففلحل،
ممكاه الرشد-الرايض1425 ،هف2004-م.)26/1( ،
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الخاتمة
احلاد هلل رب العلملني ،والصالة عبى خري اخلبق تسيدان حماد وعبى آله وصحاه
أمجني ،ففي ضوء ملتساق حبثه توصبت بفضل هللا إىل نكلئج ولعل من أبرزهل:
-1املعىن الصحيح لقسم هللا ابلكني والزيكون يف اآليه المرميه هو أهنال الفلكهكلن املعروفكلن.
-2من أهم الدو العربيه اليت اشكهر ابلكني فبسلني.
-3أن الكني من الفواكه اليت يسهل االحكفلظ هبل وذلك لكعدد طرق احلفظ.
-4احكواء الكني عبى العديد من العنلصر الغذائية املهاة والفوائد العديدة اليت تبعب دوراً
مهال يف مسلعدة النلس عبى احلفلظ عبى صحكهم.
-5احكواء الكني عبى نساة علليه من المللسيوم املهم لألتسنلن والعظلم.
-6اش اك الكني والزيكون يف العديد من الفوائد والعنلصر الغذائيه الداله عبى عظم نفعهال.
وصبى هللا وتسبم عبى تسيدان حماد وعبى آله وصحاه أمجعني.
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فهرس اآليات
رقمها

اآليـــــة

رقم الصفحة

سورة التني
1

[ﭑ ﭒ ﭓ ]
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فهرس األحاديث
طرف احلديث

الراوي

((أه د دددا إيب الن د ددي ص د ددلب هللا علي د دده وس د ددلم طبد د د م د ددن أبوذر الغفارا
تني))...

رقم الصفحة
13
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املصادر واملراجع
-1القرآن الكرمي.

-2ختريج أحاديث الكشاف ،مجال الدين عبد هللا الزيلعي ،دار ابن خزمية-
الرايض1414 ،هد.
-3آاثر العالج مبنقوع مثار التني علب أنسجة األمعاء السليمة واملعاملة بعقار
زيفو ،ليلب أمحد احلمدا؛ صفاء هشام احلبشي ،دار املنظومة2014 ،م.

-4أسرار العالج بزيت الزيتون ،وفاء عبد العزيز ،دار الطالئع-القاهرة.

-5أصناف التني احمللية ،حممد سعيد مهمور ،دار اجلمال-األردن 2010،م.
-6اإلكثار الدقي لنبات التني صنف (حرة املدينة) ودرجة نباته الوراثي
ابستخدام تقنية زراعة األنسجة ،موسب طعيميس الفريدا ،دار املنظومة،

2014م.

-7التني ،عبد الصمد عطية ،وزارة الزراعة السورية1400 ،هد1980-م.
-8التني ونبات الفيكس ،فايده حسن ابمانع ،دار املنظومة2006 ،م.
-9احلاوا يف الطب ،ابن الرازا ،دار احياء الرتاث العريب-بريوت،
1422هد2002-م.
-10الدليل العلمي يف التصنيع الغذائي ،صفاء بسيس ،مؤسسة األايم-
فلسطني2014 ،م.

-11الصحاح ،الفارايب ،دار العلم للماليني-بريوت1407 ،هد1987-م.
-12الطب النبوا ،ابن القيم ،دار اهلالل-بريوت.
-13القاموس احمليط ،جمد الدين أبوطاهر ،الفريوز آابدا ،مؤسسة الرسالة-
بريوت1426 ،هد2005-م.

التني نشأته وفوائده وما احلكمة من قسم هللا به

21

-14القانون يف الطب ،ابن سينا1993 ،م.
-15النبات يف القرآن الكرمي (التني) ،داوود الربيعي ،دار املنظومة2011 ،م.
-16أتمالت يف ثالث أشجار ذكرت يف القرآن (الرمان والطلح والتني) ،زايد
علي دايح الفهداوا ،دار املنظومة2017 ،م.

-17ختزين املنتجات الغذائية ،مسري مدور ،لبنان-جبل الديب2011 ،م.
-18تعليب وتبيد الفواكه واخلضار ،علي كامل يوسف الساعد ،األردن،
1430هد2009-م.

-19تغذية اإلنسان ،إقبال حممود صاحل ،مكتبة الرشد-الرايض1425 ،هد-
2004م.
-20تفسري ابن فورك ،جامعة أم القرى1430 ،هد2009-م.
-21تفسددري جددامع البيددان عددن أتويددل آا القدران ،ابددن جريددر ،مؤسسددة الرسددالة-

بريوت1420،هد2000-م.

-22تيسددري الكددرمي الددرمحن يف تفسددري كددالم املنددان ،السددعدا ،مؤسسددة الرسددالة-
بريوت1420 ،هد2000-م.

-23دور التني يف تغذية اإلنسدان وصدحته ،إميدان حممدد عبدد الناصدر؛ بدادة عبدد
العظيم حممد ،جملة أسيوط للدراسات البيئية2014 ،م.
-24شجرة التني ،عبد هللا حسن الدحلة ،مؤسسة األايم-فلسطني2014 ،م.
-25ق دداموس الغ ددذاء والت ددداوا ابلنب ددات ،أمح ددد قدام دده ،دار النف ددائس-ب ددريوت،
1402هد1982-م.

-26لسدان العدرب ،حممدد بدن مكدرم بددن علدي ،ابدن منظدور ،دار صدادر-بددريوت،
1414هد.
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-27نبددا ت طبيددة ذكرلددا الكتددب السددماوية ،مظفددر أمحددد موصددلي ،دار األثددري-
املوصل1438،هد2017-م.
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