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الزنجبیل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزنجبیل. - 288الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1994 -09-02  

الحمد � رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین, اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطالً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات.وحول الشھوات إلى ج

  إلیكم أسماء األعشاب التي وردت في آیات القرآن الكریم :

أیھا األخوة الكرام, أخ طبیب جمع اآلیات التي وردت في القرآن الكریم، والتي ورد فیھا أسماء  

  األعشاب التي تصنَّف تحت باب التوابل, فرأى ثالث مواد وردت في القرآن الكریم:

  یل في قولھ تعالى:المادة األولى؛ ھي الزنجب 

  ﴿َویُْسقَْوَن فِیَھا َكأْساً َكاَن ِمَزاُجَھا َزْنَجبِیالً﴾

  ]17[سورة اإلنسان اآلیة: 

  والعنصر الثاني؛ ھو المسك في قولھ تعالى : 

  ﴿ِختَاُمھُ ِمْسٌك َوفِي َذِلَك فَْلیَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن﴾

  ]26[سورة المطففین اآلیة: 

  الكافور في قولھ تعالى: والعنصر الثالث؛ ھو 

  ﴿إِنَّ اْألَْبَراَر یَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَھا َكافُوراً﴾

  ]5[سورة اإلنسان اآلیة: 

  إلیكم ما كتب عن الزنجبیل في كتب الطب القدیمة والحدیثة :

ب القدیمة، وقرأ الیوم نتحدَّث عن الزنجبیل, ھذا األخ الطبیب قرأ كل ما كتب عن الزنجبیل في كتب الط 

سبعة بحوث علمیّة صدرت عن مراكز علمیة محترمة جداً في العالم، ولھا وزنھا, وقد أشار في مقالتھ 

  إلى أسماء البحوث التي صدرت حول ھذه المادة، فكان الشيء الذي ال یصدَّق .
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لبطن، مطّھٌر الزنجبیل كما ورد في كتب الطب القدیمة؛ مسّخٌن للجسم، معیٌن على الھضم، ملیٌّن ل 

ومقّوي، ینفع الزنجبیل في التھاب الحنجرة والرشح، ومسكٌن قوٌي اللتھاب المفاصل، ومسكٌن قوٌي 

  .العین, ھذا ورد في الكتب القدیمةللمغص المعوي، ومضاٌد للغثیان، خالصتھ المائیة دواٌء جیٌّد ألمراض 

لمادة وردت في القرآن الكریم, ماذا قالوا؟: في األبحاث الحدیثة التي أجراھا علماء ال یعرفون أن ھذه ا 

قالوا: الزنجبیل موّسٌع لألوعیة، منعٌش للقلب والتنفُّس، مقويٌّ لتقلص عضلة القلب, أي أنھ مماثٌل تماماً 

ع الصفیحات الدمویة .   لمادة للدیكوكسین, یمنع تجمُّ

ثرات األطراف، یخفِّض من ارتفاع إذاً: ھو ممیٌع للدم, یفید في أمراض الجلطات الدماغیة والقلبیة وخ 

  الضغط الدموي، وخافٌض للكولسترول .

  وحدة الترابط بین ما جاء بھ القرآن الكریم وبین ما أثبتھ العلم قدیماً وحدیثاً في المنافع الطبیة:

ع أیھا األخوة, لو التفت األطبّاء إلى تقّصي العناصر التي وردت في القرآن الكریم، ھذا األخ الطبیب جم 

كل ما قیل عنھ في الكتب القدیمة، وفي البحوث الحدیثة وأثبتھا في مقالھ، فلما اطلعت علیھا وجدت أن 

  في القرآن الكریم كنوزاً ال نعرف مقدارھا إال أن نبحث، وأن ندرس .

ذھا فھذا الكون فیھ كلُّ شيء، وأفضل دواء ما كان نباتیاً لیس لھ تأثیرات جانبیة، أكثر األدویة التي نأخ 

  أدویة كیماویة تنفع من جھٍة، وتفسد من جھٍة أخرى، ولو درست األعشاب دراسةً مستفیضة علمیة .

قھا العقل ، النبي علیھ   ھناك مؤتمر عقد في مصر من أجل الحبة السوداء، وظھرت أشیاء ال یصّدِ

  الصالة والسالم, قال:

  ((فَِإنَّ فِیَھا ِشفَاًء))

  في سننھ][أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة 

الحبة السوداء, ثم اكتشف أنھا تقوي جھاز المناعة في الجسم، ومتى قوي جھاز المناعة قوي على كل  

األمراض التي تجتاح الجسم, فالذي ذكره النبي عن الحبة السوداء، وعن العسل، وما ذكره القرآن عن 

  الزنجبیل، ھذا كلُّھ مما یلفت النظر .

 


