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  مقدمة

  
حقيقة مهمة تتعلق بالشاي، وهي طقوس الشاي وفهم اآلخر)مؤلف كتاب (  كاكوزويذكر الياباين 

اطقة من أنه على غرار كل ما هو مجيل يف العامل واجه الصيت احلسن للشاي بعض معارضيه، فثمة هر

) الذي شجب شربه بوصفه عادة قذرة، وقال جوناس هانواي (يف مقالة 1678أمثال هنري سافيل (

) إنه يبدو أن الرجال يفقدون لياقتهم ومكانتهم، وتفقد النساء مجاهلن بسبب 1756له عن الشاي 
  .شرن الشاي

لى حنو شعيب واسع، وأصبح ومع كل هذه االنتقادات وتكلفة الشاي الباهظة إال أنه حقق انتشاراً ع
رمزاً يدل على الضيافة الرفيعة وهدية دى إىل األمريات والنبالء، وحتولت بيوت القهوة يف لندن يف 
النصف األول من القرن الثامن عشر إىل بيوت شاي وأصبح الشاي مالذ مفكرين من أمثال أديسون 

  .اري عال خاضع للضرائبوستيل، وسرعان ما حتول الشاي إىل ضرورة حياتية و منتج جت
. أيضاً أن الشاي ينطوي على سحر جيعله ال يقاوم ومينحه القدرة على إسباغ املثالية كاكوزوويذكر 

ومل يتوان الفكاهيون الغربيون عن مزج عطر أفكارهم بعبق الشاي، فالشاي ينأى بنفسه عن غطرسة 
 .اكاوالنبيذ وعن غرور القهوة وعن الرباءة املتكلفة يف نبتة الك

إنين أنصح كل العوائل اليت تعيش "روجت صحيفة "سبيكتاتور" لنفسهها بالقول:  1771ويف العام 
حياة منظمة، فتوفر ساعة صباحية لشرب الشاي وتناول اخلبز والزبدة بأن يطلبوا ملنفعتهم هذه 

  ."الصحيفة وأن تكون جزءاً من عربة الشاي
يتورع عن شرب الكثري من الشاي، ظل طوال ال "فيصور نفسه كشخص  صموئيل جونسونأما 

عشرين عاماً ميزج وجباته ذا النقيع الناتج عن هذه النبتة املذهلة، فهو يستعني بالشاي لتمضية املساء 
  ."مث منتصف الليل، وبه يستقبل الصباح

املادة  من منا ال يتناول كوباً من الشاي يومياً على األقل؟ لكن من منا يعرف مصدر هذهأما حنن ف
الشاي ثاين أكثر املشروبات انتشاراً يف العامل بعد يعد . ..األساسية يف حياتنا و تارخيها ومنافعها؟

 .واألمرييكيني ،واألوروبيني ،، حيث حيتل املرتبة األوىل بني العرباملاء
للبقاء هل علينا شرب الشاي كل يوم . ..هل له ما يربر هذه السمعة؟. ..هل الشاي، إكسري جديد؟

  .الصفحات القليلة القادمةيف  ليهاإلجابة ع ذا ماسنحاولبصحة جيدة؟ ه

  دكتور حممد السقا عيد
  استشاري طب وجراحة العيون

 



  أنواع الشاي

كما  ،حيتوي على مكونات هلا خاصية مضادة للتأكسد تشري دراسات علمية إىل أنَّ الشاي
  .يضر نسبياً ولكنه قد ينفع شرب الشاي ال« أطلق الباحثون مقولتهم 

" اشتقت كلمة الشاي  Tea "  لفظلمن األصل الصيين "  Taya " . ويقال إن إمرباطور

ومل يدخل الشاي . سنة قبل امليالد 3200الصني هو الذي اكتشف خصائص الشاي حوايل 
  . أوروبا إال يف القرن السادس عشر

  .املفرداتوقد خلت من ذكره املعاجم العربية القدمية وكتب 
 . إن البريوين ذكر استعمال الصني للشاي :وقال مايرهوف 

  
  :أنواع مستخدمة من الشاي وهي عدةهناك 

 
 .black tea الشاى األسود

 .green tea الشاي األخضر
 .Oolog tea الشاي األلونج
  .الشاي األبيض

 
 Earl Grey شاي أيرل جري
 t_stick شاي يت ستيك

  
  

  أشجار الشاي
إذْ يمكن للبعض منها العيش والعطاء ملدة قد  ،اخلضرة ةمعمرة دائم ارشجأهي  الشاي أشجار

  . تتجاوز مخسني عاماً

نوع من  300توجد يف العامل مئات األنواع من أشجار الشاي، ففي الصني وحدها هناك 
جرة إال أن كل شاي العامل أصله واحد، وهي أوراق "ش ،األشجار اليت تعطينا أوراق الشاي

 ."كاميليا سينيساسالشاي" اليت امسها العلمي "

 



واحلقيقة أنه ال توجد شجرة معينة ال تعطي إال شايا أخضر، وأخرى تعطي فقط شايا أمحر، بل 
 نفس الشجرة يمكن منها إنتاج شاي أخضر أو شاي أمحر، أو حىت شاي أبيض! ولإليضاح

شاي على مادتني كيميائيتني معزولتني عن حتتوي الورقة اخلضراء الطازجة من شجرة ال نقول:
وما يسهل نشاطهما وتفاعلهما مع بعضهما البعض هو  ،بعضهما البعض ولذا تعتربان خاملتني

وحينها حيصل التفاعل الكيميائي بينهما إلنتاج مادة . التقائهما ووجود األوكسجني برفقتهما
د غمق اللون األمحر، وصوالً إىل وكلما زادت حدة التفاعل، كلما زا. جديدة محراء اللون

  . اللون األسود
  .أمور رئيسية ةوما يتحكم يف حدة التفاعل هو ثالث

حترير املزيد من هاتني املادة الكيميائيتني من أماكن حبسهما منفصلتني داخل منها هو  األول 
  .تراكيب ورقة الشاي الطازج

  . ، توفري املزيد من األوكسجني هلا كي يتفاعالوالثاين 
، إعطائهما وقتاً أطول للتفاعل وإنتاج املزيد من املادة الكيميائية اجلديدة ذات اللون والثالث
  .األمحر

إذ يف البداية يبدو لب التفاح . واألمر أشبه متاماً مبا حيصل عند قطع أحدنا التفاحة إىل نصفني 
اللون األبيض  أبيض اللون، لكن مع مرور الوقت، وتعرض اللب ألوكسجني اهلواء، يتحول

  .تدرجيياً، بفعل األكسدة، إىل اللون البين
  

  
 

. وهذا ما يفعله منتجو الشاي بعد تسلمهم األوراق الطازجة من املزارعني مباشرة بعد قطافها
"معاجلتهم" ألوراق شجرة الشاي هذه، ينتجون أوراقاً ألربعة  إذْ تبعاً الختالف نوعية طريقة 

ومثالً، إذا . إما شاي أخضر أو أسود أو أولونغ أو أبيض فضي أنواع رئيسية من الشاي، أي

 



حافظنا على أوراق الشاي الطازجة دون أي خدوش أو شقوق أو تفتيت هلا، فإننا منعنا أكسدة 
. املواد الكيميائية فيها، وحصلنا بالتايل، بعد جتفيف األوراق السليمة تلك، على شاي أخضر

اها، وعرضناها ألوكسجني اهلواء، مث جففناها، حصلنا يف النهاية لكننا إذا شققنا األوراق أو فتتن
 .على أوراق شاي أسود، تعطي عند غليها مع املاء ذلك اللون األمحر ملشروب الشاي

أما إذا شققنا تلك األوراق شيئاً قليالً، وضبطنا مدة تعرضها ألوكسجني اهلواء، حصلنا على 
لوناً أمحراً خفيفاً، باملقارنة مع الشاي األسود عند  وهو ما يعطي. وع "أولونغ" من الشاي

 .إعداد إبريق من الشاي
وإلنتاجه يتم قطف الرباعم . ولعل من أندر أنواع الشاي ما يطلق عليه "الشاي األبيض"

ويتم العناية ا برفق بعد . الصغرية، واألوراق الصغرية فيها، دون األوراق الكبرية العادية
  .ها بعناية أيضاًالقطف، مث جتفيف

  

  تقاليد شرب الشاي
  

  
  

Korean tea kettle over hot coal  
  

  يتخذ شرب الشاي يف بعض البالد مظهرا جديا جدا ، وينطبق هذا القول على اليابان ، حيث
فقد أضاف  ،ه إحتفال وطقوس معقدةو يصحب شرب ،يرجع إستعمال الشاي إىل قدمي الزمان

 "حجرة الشاي"اليابانيون له واحدة من أهم التقاليد والطقوس اخلاصة به وهو ما يعرف بـ 
، وهو أعظم معلمي الشاي وقام يف القرن "سينوسويوكي"وكانت احلجرة األوىل من إبداع 

 



وال تعد . باًالسادس عشر بوضع أسس طقوس الشاي وإيصال شعائرها إىل حد الكمال تقري
حجرة الشاي باهرة من حيث املظهر، فهي أصغر من البيوت اليابانية، بينما القصد عن املواد 

  .املستعملة يف تشييدها منح االنطباع بالتقشف املهذب
ومن . كذلك احلال عند العرب إذ يؤثرون يف بعض األحيان شاي النعناع على غريه من األنواع

كما يضيف بعضهم ملعقة  ،إىل كل فنجان من الشاي اللنب قليل مناملعتاد يف بريطاينا إضافة 
. إال أن هذه الطريقة يف شرب الشاي ليست عاملية بأي حال من األحوال ،أو إثنني من السكر

عادة  التبت وأهايل. شرحية من الليمون ويشربونه يف الكوب فالروس مثال يضيفون إليه

يف صورة قوالب  الصني وحيصل أهايل هذه الدولة على الشاي من ،الشاي إىل الزبد يضيفون
فيقطعون من القالب قطعة مناسبة ويضعوا يف وعاء به ماء  ،مضغوطة تشبه قوالب الطوب

بعد ذلك يضيفون إليه قليال من امللح  ،مث يغلونه حىت يصبح املنقوع أسود داكن اللون ،بارد
  . يعقبه قطعة من الزبد الزنخ

  . فنجانا من هذا املشروب كل يوم 40إىل  30رد منهم من ويقال أن أهايل التبت يشرب الف
  
  

  حتضري الشاي قطر

 طريقة حتضري الشاي الفرط (األوراق الطويلة أو احلبيبات)
الطريقة املثلى إلعداد الشاي من حبيبات الشاي أو األوراق الطويلة تكون باستخدام اآلنية 

    . م للصدأاملصنوعة من اخلزف أو الفضة أو الفوالذ املقاو
  .اتبع اخلطوات التالية و سوف تستمتع بتجربة إعداد و شرب الشاي يف كل مرة

 .جيب التخلص من املاء الذي سبق غليه قبل إعادة ملء الغالية باملياه العذبة §
  اغسل إبريق الشاي باملاء الساخن §
أضف ملعقة صغرية واحدة من الشاي الفرط لكل شخص و أضف ملعقة إضافية  §

  .الشايإلبريق 
  أضف املاء املغلي إىل الشاي الفرط داخل إبريق الشاي §
  قم بتحريك حمتويات اإلبريق بعد دقيقتني §
  .دقائق ٥دقائق وال تزيد عن  ٣اغلي الشاي على نار هادئة ملدة ال تقل عن  §

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86


  .أفرغ الشاي يف األكواب باستخدام مصفاة إلزالة حبيبات الشاي أو األوراق الطويلة §

  يب، أو الليمون حسب الرغبةاحلل أضف السكر، §
الشمس املباشرة و املواد  ةجيب أن خيزن الشاي يف مكان بارد وجاف و بعيدا عن أشع §

  .ذات الرائحة القوية، فالشاي سريع التأثر بالعوامل اخلارجية
  ٪٦٠درجة مئوية و نسبة رطوبة أقل من  ٢٥ينصح بتخزين الشاي يف درجة حرارة أقل من 

الغذائية اآلمنة و اليت ميكن ختزينها و استهالكها بأمان خالل الفترة الزمنية  يعد الشاي من املواد
 .اليت يوصى ا على العبوة، و ألفضل النتائج ينصح باستهالك املنتج فور شرائه

  

 



  تعليمات غلي املاء

   

  األسود للشاي
ملرحلة من يسمي الصينيون هذه ا. درجة مئوية ١٠٠اغلي املاء إىل أن تصل درجة الغليان إىل 

  .الغليان بالتدفق املشتعل
  

  للشاي األخضر و ااألولونغ
أو حني رؤية خط متتايل من الفقاقيع الصغرية . درجة مئوية ٩٠درجة الغليان املثلى هي 

  .يسمي الصينيون هذه املرحلة من الغليان خبيوط اللؤلؤ. الصادرة من اجلزء األسفل من الغالية
  

  ي األخضربعض أنواع الشاللشاي األبيض و
يسمي الصينيون هذه . يستخدم املاء فور ظهور الفقاقيع الصغرية يف اجلزء األسفل من الغالية

  .املرحلة من الغليان بعني السمكة
  مالحظات هامة   

v عدم غلي املاء املغلي سابقا.  
v عدم غلي املاء لفترات طويلة. 

 طريقة حتضري أكياس الشاي
v  الكوبقم بوضع كيس واحد من أكياس الشاي يف.  
v أضف املاء املغلي. 

v دقائق ٥ثالثة دقائق، وال تزيد عن  املاء ملدة يف الشاي يتغلغل اترك 
v قم بتحريك الشاي عدة مرات، مث قم بإزالة كيس الشاي. 

v ،احلليب، أو الليمون حسب الرغبة أضف السكر. 
 مالحظات هامة

v ال تقم بغلي أكياس الشاي يف اإلبريق.  
v س عند التقدميال تترك كيس الشاي يف الكأ. 
v ال تقم حبفظ الشاي يف الترمس. 

 



  .اتبع هذه القواعد و اخلطوات البسيطة و سوف تستمتع بكوب من الشاي، يف كل مرة

  

  الشاى األسود

وكال النوعني ينشطان اجلهاز  ،حيضر من أوراق الشاي األخضر بعد القيام بعملية األكسدة
بية يف املخ كما أما يذيبان بعض الدهون العصيب بصورة سلبية عرب تعطيل مستقبالت عص

 و polyphenols والشاي به مضادات أكسدة. وحيرقان سعرات حرارية عالية

flavonoids . ورغم أن الشاي منبه لوجود الكافيني إال أنهُ ميكن أن يسبب لبعض متناوليه
  .شعوراً بالوهن والضعف واإلمساك وسوء اهلضم واألرق

ن أاسات االكادميية يف السويد واليابان ويف بريطانيا والواليات املتحدة ثبتت العديد من الدرأ
ومن . مراضفوائد صحية كثرية وقابلية على زيادة مناعة جسم اإلنسان من األ األسود للشاي

  هذه الفوائد:
  

% يف النساء الاليت  46يساعد الشاي على خفض نسبة االصابة مبرض سرطان املبايض بنسبة 
 .نني أو أكثر من الشاي يوميا مقارنة مبن اليشربن الشاييشربن فنجا

 اكتيلكولنينشاط انزمي  خضر يبطئ منألسود أو األن شرب الشاي اأوقد توصلت دراسة إىل 
  .ول عن الزهاميرئاملس
  
يساعد على تقوية  وهذاالشاي االخضر واالسود حيتويان على مولدات للمضادات القلوية  

 .مراض عند اإلنساناألوحتفيز جهاز املناعة ضد 
 
 

تؤثر مكونات الشاي على الشرايني بشكل مينع تكون جتلط الكوليسترول على اجلدران الداخلية 
 .فالفونويدزيطلق عليها اسم  لألوعية الدموية الحتوائه على مادة مضادة للتأكسد

بات الشاي بعد الوج ن تناول كوب منأكذلك فقد اكتشف العلماء يف جامعة طوكيو الطبية 
 .ثار املؤذية للطعام الدسم على اجلسمالدمسة الثقيلة يساعد يف تقليل اآل

يعكف العلماء يف وزارة الزراعة األمريكية على دراسة النشاط البيولوجي ملركبات الشاي 

 



وجتري األحباث حاليا حول تأثري الشاي . الستخدامها يف معاجلة تشكيلة واسعة من األمراض
  . الدم وعملية األيض والسرطان على مستويات السكر يف

  

  
  
  

  الشاي األخضر
  

 

  
  

 



يستهلَك الشاي األخضر أكثر من الشاي األسود يف اليابان والصني وبعض الدول اآلسيوية 
  .األخرى وأصبح أكثر شعبية من الشاي األسود يف الدول الغربية

 ات الشاي األسودوأوراقه من نفس أوراق نب. أكتشفه الصينيون قبل حنو مخسة آالف سنة
Camellia sinensis  وهى شجرية أصلها من آسيا واإلختالف يف طريقة التحضري فقط

حيث أن الشاي األخضر جيفف سريعا بالبخار بينما الشاي األسود تفرم األوراق وتعجن 
 .وتتخمر مث جتفف وهلذا ا نسبة عالية من مادة تنني

 polyphenols(Epigallocatechin Gallate الشاي األخضر مركباتبتوجد 
(EGCG)) و bioflavonoid . أوراق  تظل ،وثيوفيللنيوبه مادة تانني وزيت عطري

ولذلك فهو أنفع قليالً من الشاي األسود وأقل . ألا مل ختمر الشاي األخضر موادها كما هي
  . ضرراً منه إال أن كليهما ضار أضراراً ال ينبغي جتاهلها بسبب مادة الكافيني

  . بعض الصينيني الشاي األخضر كعالج للصداع النصفيتخدم يس
  .وهناك اعتقاد أن الشاي له بعض الفوائد لألسنان لوجود مادة الفلورايد به

خرج الباحثون بدراسة جديدة تؤكد أن تناول فنجان من هذا الشاي حيمي اللثة واألسنان -
  . الضارة اليت تسبب رائحة النفس الكريهة ويقاوم البكترييا

  

  :الشاي األخضر حيمي من السرطان

أظهرت االحصاءات أن نسب الوفاة بسبب السرطان يف اليابان منخفضة عن مثيالا يف بالد -
أخري بدرجة كبرية يف الرجال والنساء، واستدعى هذا االخنفاض اهتمام العلماء لدراسة كيفية 

  .الوقاية من السرطان
واكتشف العلماء بعد دراسة نسب االصابة بالسرطان يف املدن والبالد املختلفة أن املناطق  

املنتجة للشاي األخضر واملستهلكة له حتتفظ بنسب منخفضة بصورة ملحوظة من االصابة 
  .) خاصة املعدة واملريء والكبدبالسرطان عموما، ومن سرطان اجلهاز اهلضمي (

ان هذه املناطق املنتجة للشاي األخضر يشربونه يوميا حيث يكون والحظت الدراسة أن سك- 
مركزا وقويا، اذ يستمرون يف اضافة أوراق الشاي اخلضراء اىل أباريق الشاي حيت يزداد 

  . تركيزه
  . من هنا خرج العلماء بنظرية أن الشاي األخضر مرتبط بطريقة ما بالوقاية من السرطان

 



طريق اجراء التجارب على الفئران، حيث مت حقن الفئران  وأكد العلماء نظريتهم هذه عن-
خباليا سرطانية لكي تنمو مكونة أوراما، مث مت اعطاء جمموعة منها خالصة الشاي األخضر، فيما 
مل يتم اعطاء جمموعة فئران أخري مصابة بالسرطان أي شيء، وذلك للمقارنة اليت أظهرت 

  . ان اليت تناولت خالصة الشاي األخضراخنفاضا ملحوظا يف منو األورام يف الفئر
  . وجدير بالذكر أن الشاي األخضر يفيد أيضا يف الوقاية من اإلصابة بسرطان احللق والربوستاتا

أثبتت األحباث أن الرجال الذين يشربون ثالثة إىل أربعة كؤوس من الشاي األخضر يف اليوم، -
  .تامعرضني أقلّ من غريهم إلصابة بسرطان الربوستا

 

  الشاي األخضر يساعد على حرق الدهون

 
يساعد الشاي األخضر على حرق الدهون الن تأثريه املضاد لألكسدة يساعد الكبد على أداء 

  .فعالية وظيفته بشكل أكثر
فقد اكتشفت دراسة أمريكية جديدة أجريت على رجال بدناء أن شرب الشاي األخضر  

كذلك وجد األشخاص الذين . يوميا سعر حراري إضايف  200ثالث مرات يوميا حيرق
 .يتناولون الشاي األخضر أن الطاقة لديهم تعززت بشكل كبري

  
بعض الناس أكياس الشاي األخضر بعد غليها على اجليوب حتت العني العتقادهم أا يضع 

  .ميكن أن تعاجل اإلنتفاخ
لطات الدماغية، بل مفيد يف الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية، واجلالشاي األخضر 

  . وحىت بعض أنواع السرطان
يقول العلماء إن الشاي األخضر يساعد على الوقاية من التهابات املفاصل، أو الروماتزم كما 

  .يعرف على نطاق واسع
يقول الباحثون من جامعة شيفيلد الربيطانية إم وجدوا مكونني يف الشاي األخضر هلما القدرة 

واع التهابات املفاصل من خالل عزل نوع من األنزميات اليت تتلف على الوقاية من بعض أن
  .املفاصل

 



ويقول الدكتور ديفيد بوتل من جامعة شيفيلد إنه رمبا فات اآلوان بالنسبة ملن يعاين من  
التهابات حادة يف املفاصل، لكنه إذا حتول شرب الشاي األخضر إىل عادة يومية ميكن أن جيعل 

  .ه الحقاًاإلنسان يشعر بفوائد
وتوصلت دراسة يابانية إىل أن شرب الشاي األخضر بانتظام حيمي من اإلصابة بانسداد يف  

  . نسيج القلب العضلي
وأوضحت الدراسة أن هذا املرض حيدث عند حصول جلطة دموية تعمل على انسداد أحد 

 .الشرايني التاجية مما حيرم عضلة القلب من الدم واألكسجني
مريضاً يعاين  393) الفرنسية على لو جورنال سانتيهة اليت نشرا صحيفة (أجريت الدراسقد و

الكثري منهم من ضغط الدم ومن ارتفاع يف نسبة الكولسترول ومن السكري فتبني أن 
األشخاص الذين يشربون على األقل كوباً واحدا من الشاي األخضر يف اليوم ينخفض لديهم 

باملائة مقارنة بالذين ال يشربون  42العضلي بنسبة  خطر اإلصابة بانسداد يف نسيج القلب
 .الشاي األخضر ائيا

أظهرت الدراسات أن الشاي األخضر حيمي من زيادة نسبة الكولسترول والدهون يف الدم كما 
 .يساعد على جريان الدم بشكل أفضل يف حاالت تصلب الشرايني

وفعالية األدوية الوقائية املقاومة  باإلضافة هلذا فإن استهالك الشاي األخضر يزيد من قوة
هذا ما أكده باحثون يابانيون خمتصون يف االجتماع السنوي جلمعية السرطان اليابانية . للسرطان

) األخصائية يف مركز سيناما بريفيكتشرال ماسامي سوجانوماوأوضحت الدكتورة (. يف طوكيو
ضر مع أدوية السرطان يزيد فعالية هذه الياباين أن احتاد مادة كيميائية موجودة يف الشاي األخ

  .مرة 30األدوية حبوايل 
  
  

                            

 



  الشاي األلونج

  
  

  
  
 

وهو نوع من أنواع الشاي الذي يتعرض إىل . هو شاي صيين ومعىن الكلمة التنني األسود
ا بني عملية أكسدة خفيفة ولـيست كاملة مثل الشاي األسود، ويكتسب خصائص معتدلة م

  .كسدة، والشاي األسود الذي يتعرض إىل االكسدة الكاملةالشاي األخضر الذي ال يتعرض لأل
  
  

 



  الشاي األبيض

  
وإلنتاجه يتم قطف  ،وهو مشروب خفيف الطعم ،يعترب الشاي األبيض من أندر أنواع الشاي

اهل األوراق ويتم جت ،الرباعم الصغرية لشجرة الشاي وكذلك األوراق الصغرية بعناية ورفق
 .ويتم جتفيفها بعد ذلك بعناية أيضاً ،الكبرية والعادية

ويؤكد خرباء التغذية على أن دول العامل املتقدم بدأت يف تداول نوعية معينة من الشاي يطلق 
عليها الشاي األبيض وحيتوي على مركبات البوليفينول وهي تعمل على تقوية اجلهاز املناعي 

 .طانللجسم واحلماية من السر
وكان الشاي األخضر حيتل املرتبة األوىل يف هذا اال باملقارنة بالشاي التقليدي إال أن الشاي 

  .األبيض بدأ حيتل هذه املرتبة نظرا لتمتعه بطعم ومذاق جيد
وتتميز هذه  ،والشاي األبيض عبارة عن األوراق الصغرية جدا يف مرحلة التفتح من الرباعم 

وهلذا  ،ن الشعريات الزغبية البيضاء من السطح السفلي لكل وريقةاألوراق بوجود كمية م
  .السبب أطلقوا عليه اسم الشاي األبيض

 .وتعترب الصني واليابان من أهم الدول املنتجة واملصدرة هلذا النوع من الشاي 
حبثت مئات الدراسات يف فقد سود خضر واألالشاي األبيض أفضل لصحة اإلنسان من األ

لكن الدراسة اجلديدة حولت االهتمام حنو الشاي ،الصحية للشاي األخضر واألسوداخلصائص 
فقد وجد الباحثون أن استخدام أوراق  ،األبيض الذي يتفوق يف مزاياه الطبية على كال النوعني

 .الشاي سواء كان من النوع األخضر أو األسود دون معاجلتها
كن من املواد املفيدة املضادة لألكسدة اليت احلصول على أكرب مقدار مم الشاي األبيض يضمن

وجد الباحثون عند اختبار قدرة هذا الشاي على فقد ) النشطة  بوليفينولتعرف مبركبات( 
أن فاعليته كانت أقوى من النوع األخضر  نظرا  رات املوجودة يف خاليا البكتريياعكس الطف

( ) القوية  بوليفينول لوجود أنواع إضافية من مركبات ( وكميات أكثر من مركبات 
 . ) كالكافيني وثيوبرومني اليت متنحه صفاته املقاومة للطفراتميثلزانثني

من جانب آخر أثبت باحثون خمتصون أن باإلمكان ختفيف حاالت األكزميا والطفح اجللدي 
  .بشرب ثالثة أكواب يوميا من الشاي

 



وا كمواد مضادة لألكسدة هي ) املعروفة بقبوليفينول ويتوقع الباحثون أن مركبات ( 
املسؤولة عن اخلصائص الوقائية للشاي الذي خيضع لعمليات معاجلة أقل من الشاي األسود 

  . العادي  وخاصة يف إيقاف التفاعالت اجللدية املسببة لألكزميا
  

  
  
 

  Earl Grey يارغشاي أيرل 
  

  

 



يد جداً وخيلط بالربتقال شجرة نوع جديد من الشاي وهو شاي أسود معطر ذو طعم فر
  .الطيبة املذاق ةوالنكه ةبرمجوت وهو ما يعطيه الرائح

  فوائد شاي ايرل جراي
  ؟"ايرل غراي"هل أنت من عشاق شاي 

وحيد ، "السيئ" ن خيفض الكولسترولأيوميا ميكن  "ايرل غراي"حسنا، تناول كوب من شاي 
 .ظهرت األحباث يف جملة األغذية الوظيفية واليتمن خماطر اإلصابة بأمراض القلب، وفقا للعلماء 

أوالشاي األسود على مستخلص من محضيات البحر األبيض املتوسط اليت  "ايرل غراي"حيتوي 
ا مغذية للقلب، وميكن أيضا أن تكون بنفس فعالية أتسمى الربغموت اليت يعتقد العلماء اآلن 

ولكن قد يكون هلا  )للسيطرة على الكوليسترولالستاتني هو دواء عجائيب يستخدم  (. الستاتني
طعما ورائحة مميزة هلذا  "ايرل غراي"الربغموت يعطي شاي  . آثار جانبية على بعض املرضى

   . الشاي الشعيب

الربوتينات اليت  على HMGF  تركيزا من جامعة كاالبريا اإليطالية استخدم الباحثون من
مث قاموا مبقارنة آثار العقاقري املخفضة   ".ئالسي"تسبب أمراض القلب والكوليسترول 

للكوليسترول اليت تستخدم لعالج نفس الربوتينات كما وجدوا بأن مستخلص الربغموت مع 

HMGF وبصرف النظر عن خفض مستويات . يعمالن معا بنجاح  LDL  أو ما يسمى

ذي يعرف باسم ال ،HDLالكولسترول السيء الذي يؤدي إىل أمراض القلب، فقد ارتفع أيضا 
وينظر اليها  ،لطاملا كانت احلمضيات جزءا من محية البحر األبيض املتوسط . الكولسترول اجليد

  .يف مجيع أحناء العامل باعتبارها واحدة من أفضل الطرق للتخلص من مرض القلب
  
  
  
  
  
  
  
  

 



	فوائد الشاي

  :منافعه غذائية وصحية أما بالنسبة لفوائد الشاي فقد أثبتت الدراسات أن

 .يساعد على تقوية مناعة اجلسم )1

خيفّض من نسبة اإلصابة بسرطان املبيض والثدي عند النساء والربوستاتا عند الرجال وذلك  )2
 .بفضل غىن الشاي بالبوليفينول املضاد لألكسدة

ط الشاي ينش. يبطئ الشاي األسود واألخضر من نشاط أنزميات مسببة ملرض ألزهامير )3
 .الذاكرة

 .يساعد على مكافحة اجللطات عرب منع تراكم الكوليستريول يف األوعية )4

يساعد على حرق الدهون ويقوي األسنان ويقي من التهابات املفاصل، وحىت أنه يزيد من  )5
 .فاعلية األدوية املضادة للسرطان

 .يدافع عن اجلسم ضد األشعة فوق البنفسجية )6

 .صلب الشرايني، وانسدادهاحيد من ت )7

 .يزيد اليقظة )8

 .حيث يشربه اليابانيون مع األكل. حيارب اإلجهاد، ويساعد على اهلضم )9

يعزز قوة الشعر، حيارب الصداع وتعب العيون وامحرارها، العطش، األرق، الغثيان،  )10
 .وفقدان الشهية، والسعال مع البلغم

ل الطبيعي، من منافعه اجلميلة أنه حيارب الشاي األخضر، وهو إكسري اجلما )11
 .الشيخوخة، يساعد على احلفاظ على بشرة شابة إذا شرب مرة كل يوم

ليتر من املياه يومياً لذا فهو يرطب  1.5الشاي هو بديل ألولئك الذين ال يشربون  )12
 .ويساعد يف التخلص من مسوم اجلسم. البشرة

 .ويساعد اجلسم على التخلص من السموم الشاي األخضر هو مشروب مدر للبول )13

 .يشد الشاي األخضر نسيج اجللد ويقلل العيوب فيه )14
لكن هل تعلمني أن الشاي األسود ميكن أن يقلل . لكل أنواع الشاي فضائل األخضر كاألسود

  مون اإلجهاد؟ريف املئة من الكورتيزول، ه 45
  

 



  علي صحتك ضرار الشايأبعض 

بشكل مبالغ فيه يوميا، فنحن نشربه باستمرار سواء قبل الطعام أو بعده،  الشاى نتناول أكواب
مما يعود على صحتنا بأضرار بالغة، هذا ما أثبتته الدراسات احلديثة حول تأثري الشاى على 

  :ومن هذه األضرار. الصحة

 
  :اي واخلفقانالش

. أو اإلحساس بوجود ضربات سريعة وقوية يف القلب ،اخلفقان هو الشعور بضربات القلب
وكثريا ما حتدث تلك الضربات املبكرة عند اإلفراط يف تناول الشاي أو املنبهات األخرى اليت 

  .حتتوي على الكافيني أو اإلكثار من التدخني
 

  :الشاي واحلديد
ديثة أن شرب فنجان واحد من القهوة األجنبية مع الطعام ينقص أظهرت دراسة علمية ح

% وينصح الذين يفضلون شرب القهوة  39امتصاص احلديد من وجبة هامربجر مثال مبقدار 
  .والشاي مع الطعام أن يؤخروا ذلك بقدر ساعة أو ساعتني بعد االنتهاء من وجبة الطعام

  .فيه الكافينية وجود مادضغط الدم بسبب  ميكن أن يرفع الشاي
 

  : ينتج عنه أمراض عديدة منها الشاي كما أن اإلفراط يف شرب

 .الغثيان وفقدان الشهية وكذلك تناوب حاليت اإلمساك و اإلسهال- 1

ة املعدة تصاحب مادة الكافيني مادة الثانني احلامضة والقابضة وهي بدورها تزيد من محوض- 2
 .املعدة مما يؤدي إىل الشعور باملغصعلى شرايني  إضافة إىل األثر القابض

تتحد مادة الثانني مع بعض املعادن املهمة يف اجلسم مؤلفة مركّبات غري قابلة للذوبان - 3
  .)احلديد والزنك مثالًواالمتصاص، مما يؤدي إىل حرمان اجلسم من هذه املعادن (

  .يقوم الكافيني بتنشيط مخائر الكبد- 4

لساخن جداً إىل إحلاق الضرر بالغشاء املخاطي للبلعوم واملريء، مما يؤدي شرب الشاي ا- 5
  . يهيئ اخلاليا السرطانية للنمو لدى بعض األشخاص

 .اجلنني إذ يسبب تشوهات خلقية يف ،جتنب الشاي أثناء فترة محلها احلامل املرأة جيب على-6

 

http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%89
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B5%D8%A8%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84


  .يسبب الشاي تقرحات والتهابات يف املعدة-7

  :ملن يعانون من احلاالت التالية الشاي األخضرشرب ات من هناك بعض التحذيرو
 . : ميكن أن يزيد الشاي األخضر فقر الدم سوءافقر الدم
: ميكن أن يزيد الكافيني من الرتيف، فال تشرب الشاي األخضر إذا كنت تعاين من الرتيف
 . الرتيف

 . لدم: ميكن أن يؤثر الكافيني على صعوبة التحكم يف سكر امرضى السكري
: ميكن أن تزيد مستخلصات الشاي األخضر من سوء حاالت مرضى تليف أمراض الكبد

 . الكبد
: ميكن أن يزيد الكافيني من ارتفاع ضغط الدم عند املصابني بارتفاع ضغط ارتفاع ضغط الدم

  .الدم خاصة عند تناوله بكثرة
ة كميات الكالسيوم : ميكن أن يؤدي كثرة تناول الشاي األخضر إىل زيادهشاشة العظام 

وينبغي أن يقتصر تناول الشاي األخضر ما اليزيد عن كوبني إىل ثالث . اخلارجة مع البول
 . يوميا

  .مرضى حصوات الكلى ومرضى القرحة املعدية أو قرحة األثين عشر

  

	ال تشرب الشاي األخضر يف احلاالت اآلتية

ين الغامق،حيث يسبب إضطراب يف عضلة إذا مت غليه كثريآ حبيث حتول لونه إىل اللون الب -

  . اهلضمي القلب وإمساك وكسل باجلهاز
  
(كيتينية) على الغشاء الداخلي  أثناء اجلوع،حيث يكون طبقةو املعدة فارغةوعلى الريق -

  ة واألمعاء، مما مينع خروج عصارات اهلضم ويسبب إمساكآ وعسر هضمللمعد
 بعد االكل مباشرة،حيث يسبب عسر للهضم، لذلك يفضل شربه بعد ساعة من تناول-

 .األكل
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