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الزنجبيل في القرآن الكريم 
ونتائج العلم الحديث

آيات كثيرة في كتاب اهللا -سبحانه وتعالى- تتحدث عن نعيم أهل الجنة وما أعده اهللا 
لعباده المتقين ومنها وصف ما يأكل ويشــرب أهل الجنة. من تلك اآليات الكريمة التي 
اســتوقفني قوله تعالى: ({  ~  ے     ¡         ¢  £) (اإلنسان: ١٧). والالفت 
للنظر في ذكر الزنجبيل في القرآن الكريم هو اإلشــارة إلى ذكر كيفية استخدامه، حيث 
يشــير القرآن الكريم إلى أنه من شــراب الجنة، مزيج من الزنجبيل مع ما يحبه المرء من 
مشــروبات. فتلك إشــارة واضحة ليس ألهمية الزنجبيل فحســب، بــل ولضرورة تكرار 
شــرابه وذلك بإضافته لمشــروباتنا التي نشــربها بصــورة دورية. كمــا أن الزنجبيل هو 
النبات الوحيد الذي ذكر في القرآن ومعه اإلشارة إلى تكرار تناوله وكيفيته، وللزنجبيل 

تاريخ قديم في االستخدام كبهار وكعقار في الطب الشعبي.
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والزنجبيــل Zingiber Ginger نبات 
ريزومــي له ســاق زاحفــة تحت ســطح التربة 
وموطنــه األصلــي الصيــن ويــزرع بالمناطــق 
االســتوائية. ويمكن اســتخدامه بعــدة صور، 
طازجا أو يجفف ويطحن فيستخدم كبودرة أو 

يستخدم زيته. 

مركــب   ١١٥ علــى  الزنجبيــل  ويحتــوي 
كيميائــي لــه قيمة عالجيــة وعلــى رأس تلك 
المركبــات مجموعــة (الجينجيــرول) وهــي 
مركبــات زيتيــة تتميــز بخصائصهــا القويــة 
كمضــادات لألكســدة ومضــادات لاللتهاب. 
واإلكلينيكيــة  العلميــة  األبحــاث  وأثبتــت 
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أهميــة تلــك المركبــات للحفــاظ على صحة 
اإلنســان، بل إنها تنصح بضرورة تكرار تناول 
الزنجبيــل أكثر من مرة في اليوم الواحد، ذلك 
دون معرفتهم بتلك اآلية الكريمة التي تشــير 
بجــالء إلى أهميــة تناول الزنجبيل باســتمرار 
وأنــه يمزج مع ما يشــربه أهل الجنــة. لتلتقي 
توصيات علماء الغرب مع ما أشــار إليه القرآن 

الكريم من قبل أربعة عشر قرنا.
فكتــاب اهللا المســطور يفصــح كل يوم عن 
كثير من اإلشــارات التــي ُتعلمنا ويجب علينا 
أن نتدبر آيات القرآن وأن ننتبه لتلك اإلشارات 
التي تتكشــف أســرارها ألهل كل زمــان. قال 

   F   E   D   C   B) تعالــى: 
J   I   H  G) (ص: ٢٩).

والعجيــب أنــه انتشــر فــي الغــرب إضافة 
الزنجبيل لعصير الفواكه واألعشــاب. وأثبت 
عدد من األبحاث قــدرة الزنجبيل الفائقة على 
عالج كثير من األمراض شــريطة تكرار تناوله 

أكثر من مرة يوميا. 
أهم فوائد الزنجبيل:

∫wLCN « “UN− «Ë qO³−½e « Æ±
يســاعد الزنجبيل في عمليــة هضم الطعام 
ويقلل أعراض الغثيان والقيء. وينصح بتناول 
الزنجبيل كشــاي للتخلص من غثيان الحمل. 
كما يســاعد الزنجبيل في التخلص من شــعور 
الغثيــان المصاحب للعــالج الكيماوي وذلك 
بمجــرد شــربه أو تناولــه يوميا. كمــا أثبتت 
الدراســات أن تنــاول الزنجبيــل يســاعد على 
تنشــيط حركة المعدة وتخليصهــا من الطعام 
المهضــوم والذي يتســبب ركوده فــي المعدة 
نتيجة ضعــف حركتها إلى أعراض الحموضة. 
حيــث وجد أن ٤٠٪ ممن يعانوا من الحموضة 

تعــزى إلى بطء حركة المعــدة وضعف قدرتها 
على دفع الطعام المهضوم خارجها مما يسبب 
تخمره وإنتاج األحماض التي تســبب الشــعور 

باالنتفاخ والحموضة.
كمــا يســاعد تنــاول الزنجبيل باســتمرار 
على صحة القناة الهضمية ومنع تراكم الطعام 
وركــوده باألمعاء وذلك لتأثيــر الزنجبيل على 
عضــالت الجهــاز الهضمي والذي يــؤدي إلى 
ســهولة تدفــق الطعــام المهضوم مما يســاعد 
على تحسين عملية امتصاص الغذاء المهضوم 
وعــدم  الفضــالت  مــن  الجســم  وتخليــص 
تخمرهــا، ومن ثــم ال يحدث انطالق شــواطر 
ســامة قد تؤدي إلــى التهابات بجــدار األمعاء 
وانســداد معــوي وأورام بالقولــون. وينعكس 
انتظــام عملية هضم الطعــام وامتصاص الغذاء 
المهضــوم والتخلص مــن الفضالت باإليجاب 

على صحة جهاز المناعة ويقويه.
كمــا أثبتت الدراســات أن الزنجبيل له دور 
فعــال في التئام قــروح المعدة وعــالج ارتجاع 

المريء.
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∫sO¹«dA «Ë
بتناول الزنجبيــل بانتظام يمكن أن نحمي 
أنفســنا من أكثر أســباب الوفاة انتشــارا وهي 
الســكتة القلبيــة، فالزنجبيــل يحتــوي علــى 
مــواد لها تأثير مضاد لتجلــط الدم والتي تقلل 
نســبة اإلصابة بالجلطــات والذبحة الصدرية. 
كمــا أن احتواء الزنجبيل على نســبة عالية من 
البوتاســيوم والمنجنيز يســاعدان على صحة 

عضلة القلب وتقويتها.
كمــا أثبتت دراســة علمية أن تناول شــاي 
الزنجبيــل ثالث مرات يوميــا لمرضى يعانون 
من ارتفاع نسبة الكولستيرول أدى إلى خفض 
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نســبة الكولســترول فــي الــدم ووصولها إلى 
المســتوى الطبيعي دون الحاجة ألخذ أي دواء 

معه.
مرة أخرى يصل العلم الحديث إلى ما أشار 
لــه القرآن الكريم من ضرورة مزج مشــروباتنا 
اليوميــة مــع الزنجبيــل لضمان تكــرار تناوله 

يوميا.
∫dJ « ÷d Ë qO³−½e « Æ≥

ينصــح بضــرورة تنــاول الزنجبيــل يوميــا 
لمرضى الســكر حيث ثبت قدرتــه على زيادة 
حساســية الخاليا لألنســولين؛ مما يؤدي إلى 
تحســن ملحــوظ فــي مســتوى الســكر بالدم 
للمرضــى. ليــس ذلك فحســب، بــل ثبت أن 
الزنجبيل يقلل بنسبة كبيرة مضاعفات مرض 
الســكر مثل ضعف اإلبصار. فقــد أثبت العلم 
الحديث ما كان ســائدا قديما من أن الزنجبيل 

يجلي البصر.
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من أهــم خصائص الزنجبيــل قدرته الفائقة 
على تدفئة الجسم إضافة إلى احتوائه على عدد 
من مضادات األكسدة مما يساعد على تكسير 
السموم المتراكمة في أعضاء الجسم والخاليا 
المختلفــة. كمــا أنــه يســاعد علــى تنظيــف 
الغــدد الليمفاويــة والتــي تعد بمثابــة (جهاز 
الصــرف الصحــي) بجســم اإلنســان فبفضل 
تناول الزنجبيل باســتمرار يتم تنقية القنوات 
الليمفاويــة من الســموم وتزيد قدرة الجســم 
علــى التصــدي لعدد كبيــر من األمــراض مثل 
أمراض الجهاز التنفســي وبخاصة الموســمية 
مــع تغير فصول العــام. وينصح بتناول عصير 
الليمون المضاف إليــه الزنجبيل ثالث مرات 
يوميا للتخلص من التهابات وحساسية الجهاز 

التنفســي. كما يمكــن وضع قطــع الزنجبيل 
أو٣ نقط من زيته في الماء المغلي ثم استنشاق 
البخــار الخــارج مــن الميــاه وذلــك لتخفيف 

أعراض البرد واألنفلونزا. 
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أثبتت الدراســات قــدرة الزنجبيــل بتناوله 
يوميــا على تقليــل حجم ســرطان القولون بل 
وضمــوره. كما أثبتت قدرته على القضاء على 
أنــواع أخرى من األورام الســرطانية، شــريطة 
تناوله أكثر من مرة في اليوم الواحد. مرة أخرى 
يؤكــد العلماء ما أخبرنا به القرآن الكريم دون 

أن يعلموا عنه شيئا.
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الفعالــة  المــادة  وهــو  الجينجيــرول  يعمــل 
بالزنجبيل على تســكين األلم حيث إنه يؤثر على 
النهايات العصبية ومســتقبالت ومســارات األلم. 
وقد ثبت تأثيره المضاد لآلالم المصاحبة للطمث.
تمت دراســة تأثير الزنجبيــل على التهاب 
المفاصــل حيث وجــد أنــه يزيــل آالم الركبة 
والمفاصل ويقلل الشــعور باأللــم المصاحب 

للحركة أو الوقوف لفترات طويلة.
كما أثبتت الدراســات فوائــد الزنجبيل في 
علــى  قدرتــه  الصداع النصفي بســبب  عــالج 
وقــف البروســتاجالندين المتســبب في األلم 

والتهابات األوعية الدموية. 
 فشــرب شــاي الزنجبيل يمنــع األلم الذي 
ال يطــاق ويوقــف الدوخة والشــعور بالغثيان. 
كمــا يمكن عمل لبخة أو عجينة من الزنجبيل 

ووضعها على الجبهة لمدة نصف ساعة .
 U??¹d??O??²??J??³??K??  œU???C???  q??O??³??−??½e?? «  Æ∑
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أثبتت الدراســات القدرة الهائلة للزنجبيل 
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كمضــاد لكثير من أنــواع البكتيريــا، بما في 
ذلك البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؛ 
بل أنــه عند مقارنــة الزنجبيل مــع المضادات 
الحيويــة نجد أن قــدرة الزنجبيــل فاقت قدرة 
المضــاد الحيــوي فــي القضاء علــى كثير من 

أنواع البكتيريا.
وقــد تــم دراســة تأثيــر الزنجبيــل المضاد 
للفطريــات وتبيــن أنــه أعلى نبــات من ضمن 
٢٩ نباتًا عرفــوا بمقدرتهم الفائقة في القضاء 
علــى الفطريــات. ويمكن االســتفادة من قوة 
الزنجبيــل القاضية علــى الميكروبات بتناول 
شــراب الزنجبيــل أو زيته ثالث مــرات يوميا 
عند اإلصابــة بأي ميكروب. إضافة لما ســبق 
نجــد أن الزنجبيــل يدخــل في برامــج التغذية 
والتخســيس لتأثيــره الفعــال في زيادة نســبة 
الشــعر  تســاقط  لتقليــل  وكذلــك  الحــرق، 
والحفاظ على حيوية البشــرة وتجديد الخاليا 
نتيجة تنشــيطه للدورة الدموية، كما أن نسبة 
المنجنيز الموجود في الزنجبيل تنشــط إفراز 
هورمــون (التستســتيرون) الذكــري ويزيــد 

القدرة الجنسية.
∫qO³−½e « ‰ËUMð WOHO

يوجــد أنــواع متعــددة للزنجبيــل وكذلك 
طرق متعددة لتناوله ومنها:

∫Ã“UD « qO³−½e « ‰ËUMð
يمكن تقطيــع الزنجبيل الطــازج وإضافته 
إلــى الطعام، كمــا يمكن إضافته إلــى عصائر 

الفاكهة والحلويات. 
∫qO³−½e « X¹“

يحتوي زيت الزنجبيل على كمية عالية من 
مركبات (الجنجيرول) ذات القيمة العالجية 
العالية. ويمكن إضافة ثالث نقط منه للطعام، 
كما يمكــن اســتخدامه موضعيــا إلزالة اآلالم 

وذلك بإضافة نقاط قليلة منه مع زيت الزيتون 
إلى منطقة األلم ودلكها.
∫qO³−½e « ÍUý

وينصــح بشــرب الزنجبيــل مغليــا بالماء 
كالشــاي، وذلــك صباحــا لمــن يعانــون مــن 
اضطرابــات الجهــاز الهضمي، كمــا أنه يقلل 
الشعور بالغثيان وينصح به للحوامل. وتناوله 
من مرتين إلى ثالث مرات لمعالجة االلتهابات. 

∫…—œu³ « qO³−½e «
يمكن تجفيف الزنجبيل وطحنه ويستخدم 
مســحوق الزنجبيــل فــي الطهي كمــا يمكن 
تناولــه في صــورة كبســوالت كمكمل غذائي 
بمعدل ١ جــرام يوميا. كما يمكن عمل لبخة 
أو عجينــة بإضافة قليــل من المــاء الدافئ إلى 
بــودرة الزنجبيــل ووضعهــا على مــكان األلم 
لمــدة نصف ســاعة، فيوضع علــى الجبهة في 

حالة الصداع أو على المفصل المتألم.
وجديــر بالذكر أن الشــعوب التــي تتناول 
مثل الهند والصين واليابان  يوميــا  الزنجبيــل 
هــي األقــل علــى مســتوى العالــم فــي نســبة 
اإلصابة بالســرطان خصوصا ســرطان القولون 

والمستقيم.
وفي النهاية ننبه إلى أنه يجب علينا االعتدال 
في تناول الزنجبيل فنأخذ منه كميات صغيرة 
علــى عدة مرات خالل اليوم. كما يجب علينا 
التوســط واالعتدال في كل شــيء لضمان عدم 
حدوث أية آثــار جانبية نتيجة الزيادة المفرطة 
ألي مركــب يدخل الجســم، عمال بقول اهللا –
  /        .  -,    +   *  )) تعالــى- : 
0  1) (األعــراف:٣١). متعنــا اهللا 

جميعا بالصحة والعافية. 


