 کارنیل ،بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد ،که
افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند ،فاطمه
رتبه  11کنکور کارشناسی ،محمد حسین رتبه 86کنکور
کارشناسی ،سپیده رتبه  3کنکور ارشد ،مریم و همسرش
راه اندازی تولیدی مانتو ،امیر راه اندازی فروشگاه
اینترنتی،کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز ،میالد
پیوستن به تیم صبا ،مهسا تحصیل در ایتالیا ،و .....این موارد
گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند،
شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.
برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر
کلیک کنید.

www.karnil.com
همچنین برای ورود به کانال تلگرام کارنیل روی لینک زیر
کلیک کنید.

https://telegram.me/karnil
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بسم هللا الرحمن الرحیم
با حمد وسپاس فراوان ازخداوند متعال و درود حق برحضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه وآله وسلم و یاران
و خانواده ایشان از خداوند بزرگ میخواهیم به ما توفیق بندگی خویش را عطا نماید وما را بهتر وبیشتر
به قرآن نزدیک کند تا بتوانیم بهره الزم را از آیات آن ببریم .
دکتر مصطفی محمود میان این کتاب بزرگ و پیروان آن دیدگاه خود را بیان نموده است  :قرآن کتاب
مسلمانان معجزه ای حقیقی است هر چند که قبل از1400سال پیش نازل شده است اما با خواندن و
تدبر در آن معلوم می شود که همین امروز به زمین رسیده است با بیان علوم روز اعم ازکیهانی ،
شیمی  ،پزشکی – فیزیک – زیست شناسی و ...همچنین بحث درمورد سایرعلومی که انسان هنوز
پی به حقیقت آن نبرده است  ،قرآن با بیان عالم متی فیزیک و پرورش روح انسان ها کتابی فرا علم
روی زمین است و بدون شک قدرتمند ترین و علمی ترین کتاب جهان تنها قرآن می باشد که در
اختیار همه مسلمانان است وآنان نتوانسته اند با تدبر در این کتاب بزرگ در جهان نقش آفرینی کنند و
به پیشرفت دنیا کمک کنند قرآن کریم تنها کتاب بی نقص و جامعی است که میتواند پاسخگوی تمام
نیازهای بشر در هر زمان و مکانی باشد و کتابی است که مشابه آن را هیچ جای دنیا نمیتوان یافت .

مقدمه برادشت از قرآن
دکتر مصطفی محمود
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یک سوال بسیار مهم و حیاتی :
چرا قرآن با این همه عظمت خودش و با این همه علوم بی نهایتی که دارد پیروان آن نتوانسته اند در
در قرن بیست ویکم به مانند سایر کشورهایی که فقط از علوم ذهن انسان بهره می برند پیشرفت و
نقش آفرینی کنند؟
تنها یک جواب برای این سوال مهم در قرآن کریم ذکر شده است و آن این است که خداوند در آغاز دو
وظیفه بسیار مهم را در قبال قرآن تعیین فرموده است:
 – 1اولین وظیفه حفظ قرآن از تحریف و تغییر:
خداوند این وظیفه مهم رابه انسان ها واگذار نکرده است بلکه آن را وظیفه خود دانسته است که تا روز
قیامت نخواهد گذاشت قرآن به مانند تورات و انجیل تغییر کند و تحریف آن صورت پذیرد و این مهم را
خداوند بارها در کتابش ذکر فرموده است:
«إنّا نحنُ نَ ّزلنا ِّ
كر و انّا له لَحافِظون» (حجر )9 /
الذ َ
قطعا ما قرآن را نازل کرده ایم و خود حافظ آن هستیم
 – 2دومین وظیفه تفکر و تدبر در آیات قرآن :
خداوند این وظیفه مهم و بسیار حیاتی که پیشرفت  ،رفاه  ،آبادی و عدالت روی زمین به آن بستگی
مستقیم و صد در صد دارد را به انسانها و مسلمانان محول کرده است در حالی که با یقین کامل باید
گفت اکثریت مسلمانان بکلی از قرآن دور هستند و آن تعداد محدود هم که به قرآن پایبند هستند تنها به
حفظ و قرائت آن بسنده می کنند و این چالش بزرگ و موانع فوالدین پیشرفت جلوی ما مسلمانان است
تا جایی که ملتان بیگانه با قرآن سالها و قرن ها از نظر مادی  ،تکنولوژی  ،صنعت  ،بهداشت  ،ابزار
و نیروی نظامی از ما جلوتر هستند و بدون شک خداوند مسئولیت انسان در قبال این برنامه جامع ،
قدرتمند و کامال علمی تنها و تنها تدبر و تفکر در آیات آن می داند چنانچه در بسیاری از آیات فرموده:
shifaquran.com
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ب أَ ْقفَالُ َها –  24سوره محمد
أَفَ ََل یَتَ َدبَّ ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ أَ ْم َعلَى قُلُو ٍ
پس آیا در این قرآن تدبر و اندیشه نمى کنند یا بر دلهایى قفلهاى (عناد و قساوت و شقاوت) آن نهاده شده است؟!

ار ٌك لِّیَ َّدبَّ ُروا آیَاتِ ِه – سوره ص آیه 29
ِكت ٌ
َاب أَنزَ ْلنَاهُ إِلَ ْیكَ ُمبَ َ
قرآن کتابی مبارک است که ما آن را به سوی شما فرستادهایم تا در آیات آن تدبر و تفکر کنید.
لذا بر مبنای تدبر و تفکر در آیات قرآن به امید خداوند در این کتاب الکترونیکی ما به تجزیه و تحلیل آیات شفا بخش در
حوزه بیماری و سالمت اندام می پردازیم چنانچه خداوند می فرماید قرآن روشن کننده همه چیز است و لذا تا روز قیامت
باید هر مشکل و مسئله ای با قرآن کریم به بهترین شیوه ممکن حل شود بنابراین ما با تجزیه و تحلیل آیات شفا بخش
قرآن کریم به پروسه ی شفای بیماری های سخت و کشنده ی دنیا به مانند ایدز – سرطان – دیابت – فشار خون – قلب و
عروق – بیماری های کبد و کلیه و  ...خواهیم پرداخت!!! .

بحثی که در این کتاب به آن پرداخته خواهد شد موضوعاتی پیرامون شفا وعالج بیماری های کشنده
و ال عَلج در دنیای امروز است .
خداوند در قرآن کریم بیان میکند کتاب نازل شده توسط او مشکل گشا و گره گشای تمام موانع
زندگی بشرمی باشد و انسان می تواند با تدبر و بهره گرفتن از معانی و مفهوم نهفته در قرآن به
سعادت دنیا و همچنین آخرت برسد.

سلِ ِمینَ –سوره نحل آیه 89
َي ٍء َوهُدًى َو َر ْح َمةً َوبُ ْ
ش َر ٰى لِ ْل ُم ْ
َونَ َّز ْلنَا َعلَ ْی َك ا ْل ِكت َ
َاب تِ ْبیَانًا لِّ ُك ِّل ش ْ
برای شماکتابی نازل شدکه روشن کننده هرچیزی است وهدایت وبشارتی است برای مسلمانان.
قبل از هر چیزی بسیار ضروری است ما ثابت کنیم و به یقین برسیم که قرآن نازل شده توسط خدا
است وهرگز بشر در آن نقشی نداشته است .همه ما می دانیم قرآن در قرن هفتم میالدی نازل شده است
ولی با گذشت بیش از  1400سال باز هم علوم نوین و جدیدی از قرآن می بینیم که واقعا جای هیچ
شک و گمان را برای انسان باقی نمی گذارد دالیل بی شماری برای اثبات قرآن از ناحیه خداوند وجود
دارد که من سعی کرده ام تنها با مقایسه بیانیه ی مرکز تحقیقات هسته ای اروپا در مورد خلقت جهان
shifaquran.com
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آفرینش و به وجود آمدن کائنات با آیات قرآن کریم بسنده کنم .
مرکز تحقیقات هسته ای اروپا در مرز سوئیس و فرانسه قرار دارد بیش از  80کشور دنیا در آن عضو
هستند و صدها عالم فیزیک در آنجا با هزینه های میلیارد دالری مشغول فعالیت هستند تا تصویر و
شکل خلق شدن کائنات را به وسیله ی دستگاههای شتاب دهنده ی اتمی بازسازی کنند و با موفقیتهایی
که به دست آوردند حتی در مورد ثانیه اول تولد جهان هستی صحبت می کنند و مراحل آن را به
ترتیب بیان می کنند که چگونه قبل از  13.7میلیارد پیش با انفجاری شکل گرفت و تا به امروز هم
ادامه دارد و دقیقا قرآن کریم بیش از  1400سال پیش و در قرن هفتم میالدی وارد جزئیات خلق
بیگ بنگ شده است که بزرگترین دلیل بر حقانیت قرآن از جانب خداوند آسمانها و زمین است لذا به
هیچ عنوان امکانی وجود نخواهد داشت که یک نفر در قرن هفتم میالدی بدون دانش و فناوری روز
دنیا بتواند چنین دقیق اطالعاتی علمی در مورد خلقت آسمانها و زمین داشته باشد.

اثبات :
بیانیه ی مرکز تحقیقات هسته ای اروپا و مقایسه آن با آیات قرآن کریم:
-1کائنات در 13.7میلیاردسال پیش تنها یک نقطه واحد بود که با چشم قابل دیدن نبود با منفجر شدن
آن یک نقطه هستی شکل گرفت.
خداوند می فرماید:
ض َكانَتَا َر ْتقًا فَفَتَ ْقنَا ُه َما 30 -انبیاء
سوره انبیاء 30أَ َولَ ْم یَ َر الَّ ِذینَ َكفَ ُروا أَنَّ ال َّ
ت َو ْاْلَ ْر َ
اوا ِ
س َم َ
آیا كسانى كه كفر ورزیدند ندانستند كه آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند ،و ما آن دو را از هم جدا ساختیم

 -2بعد از انفجار مدت زیادی به دلیل چگالی باالی ذرات عالم ماده توانایی شکل گرفتن نداشت وبه
صورت دود معلق بود که پس از سرد شدن آسمانها وزمین شکل گرفت.
خداوند می فرماید:
shifaquran.com
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ض اِ ْئتِیَا طَ ْوعًا أَ ْو َك ْرهًا قَالَتَا أَتَ ْینَا َ
طائِ ِعینَ – 11فصلت
ثُ َّم ا ْ
ست ََوى إِلَى ال َّ
س َماء َو ِه َي د َُخانٌ فَقَا َل لَ َها َولِ ْْلَ ْر ِ
سپس آهنگ [آفرینش] آسمان كرد و آن دود بود پس به آنها و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید
آن دو گفتند فرمانپذیر آمدیم.
 -3کائنات طی چندین مرحله خلق شد بعنوان مثال عمرکائنات  13.7میلیاردسال است وعمر منظومه
شمسی حدودا  5میلیارد سال است.
خداوندمی فرماید:
ست َّ ِة –  4حدید
ه َُو الَّ ِذي َخلَ َ
ق ال َّ
ت َو ْاْلَ ْر َ
ض فِي ِ
اوا ِ
س َم َ
او کسی است که آسمانها وزمین را در 6روز( مرحله ) آفرید.
 – 4کائنات از لحظه ی خلقت تا به امروز درقالب خوشه های کهکشانی از هم فاصله میگیرند وبه
وسعت آسمانها منجر میشوند .....هستی پیوسته در حال گسترش است.
خداوند می فرماید:

وسعُونَ – 47ذاریات
َوال َّ
س َماء بَنَ ْینَاهَا بِأَ ْی ٍد َوإِنَّا لَ ُم ِ
و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بىگمان ما [آسمان]را وسعت می دهیم.
شورای تفسیر قاهره چند سال پیش انبساط عالم را از این آیه پذیرفت.
 – 5قدرت انفجاراولیه کائنات سبب شده آسمان ها از هم فاصله بگیرند ولی زمانی خواهد رسید
قدرت جاذبه بین سیارات بیشتر از قدرت انفجار اولیه خواهد شد و دوباره کائنات منقبض شده وبه
شکل اول خود برمی گردد.
خداوند می فرماید:
ق نُّ ِعی ُدهُ َو ْعدًا َعلَ ْینَا إِنَّا ُكنَّا فَا ِعلِینَ –  104انبیاء
س َماء َكطَ ِّي ال ِّ
یَ ْو َم نَ ْط ِوي ال َّ
س ِج ِّل لِ ْل ُكتُ ِ
ب َك َما بَد َْأنَا أَ َّو َل َخ ْل ٍ
روزى كه آسمان را همچون پیچیدن صفحه نامهها در مىپیچیم همان گونه كه بار نخست آفرینش را
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آغاز كردیم دوباره آن را بازمىگردانیم وعدهاى است بر عهده ما كه ما انجام دهنده آنیم.
نکته مهم و نتیجه گیری :
تمام علوم دنیا در هر مقطعی از تاریخ اعم از کیهانی – پزشکی – ژنتیک – شیمی  -فیزیک و...
تا روز قیامت در قرآن بیان شده است چون خداوند می فرماید ما نشانه ها و آیات خود را در درون
خودشان و در آسمانها به آنان نشان خواهیم داد تا به درجه یقین برسند که قرآن کتابی است به
وسیله علم خدا نازل شده است.
َيء
س ِه ْم َحتَّ ٰى یَتَبَیَّنَ لَ ُه ْم أَنَّهُ ا ْل َح ُّ
َ
ق ۗ أَ َولَ ْم یَ ْك ِ
اق َوفِي أَنفُ ِ
ف بِ َربِّكَ أَنَّهُ َعلَ ٰى ُك ِّل ش ْ
سنُ ِری ِه ْم آیَاتِنَا فِي ْاْلفَ ِ
ش ِهی ٌد 53-فصلت
َ
به زودى نشانههاى خود را در آسمان ها و در درون خودشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان
روشن گردد كه قرآن حق است آیا كافى نیست كه پروردگارت خود شاهد هر چیزى است ()53
شاید توجه کرده باشید که چرا آغاز این کتاب الکترونیکی را با معرفی قرآن آغاز کردم ؟ ولی جواب
این سوال بسیار ساده است چون ما به کالم و فرمایش هللا ایمان داریم دوست عزیز اصال به بزرگی
بیماری های کشنده دنیا مانند ایدز – سرطان – دیابت وغیره توجه نکن چون بدون هیچ هزینه ای،
بدون عمل جراحی و بدون هیچ زحمتی از سخت ترین بیماری ها یی مانند ایدز و سرطانهای العالج
رهایی پیدامی کنید!!!!!
شاید با خودتان بگویید چجوری ممکن است آیا چنین چیزی میشود؟ چرا تابه حال علم نوین پزشکی در
مورد اهمیت آن چیزی نگفته است ؟
دقیقا موضوع من هم همین است که این نا گفته های پزشکی در قرن 21را فاش کنم همان چیزی که
جامعه پزشکی دنیا هرگز آن را فاش نخواهد کرد چون تنها یک دلیل دارد و آن هم عالج همه ی
بیماری های دنیا به وسیله قرآن است چون مشخص است اگر سازمان جهانی پزشکی اقرار کند درمان
بیماری های العالج بدون عمل جراحی و هزینه پیش قرآن و کتاب مسلمانان موجود است همه دنیا
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به دین خدا رو می آورد و این برای دشمنان دین خدا اصال خوب نیست و تا به امروز هم اجازه
چنین کاری نداده اند.
شفا با قرآن
بسیار ساده و زیبا بدون نیاز به هیچ گونه تفسیری می بینیم که خداوند قرآن را شفا می نامد!!.
شفَاء َو َر ْح َمهٌ – 82سوره اسراء
آن َما ه َُو ِ
َونُنَ ِّز ُل ِمنَ ا ْلقُ ْر ِ
از داخل قرآن چیزهایی نازل کردیم که شفا ودرمان است.
حاال که ما به خدا ایمان داریم که ان شاهللا ما را بدون هیچ هزینه و زمانی و بدون رفتن به بیمارستان
و عمل جراحی شفا میدهد مهم است بدانیم تا االن در دنیا خیلی از افراد درمان شدند و سالهای سال
است سالم و بدون مشکل زندگی می کنند  .....تا االن راز درمان ایدز تنها به این دلیل که در قرآن
است فاش نشده است !!!!
انواع سرطانها – پیوندهای کلیه – عدم نازایی – بیماری های چشمی و همه ی بیماری های سخت
دنیا بسیار ساده به وسیله قرآن درمان شده اند؟ حاال بیاید ببینم قرآن چرا شفا میدهد چون سوال
بسیار مهم وکلیدی است؟
نباید از بحث خودمان خارج شوم ولی قرآن چون کالم هللا است وبشر نقشی درآن نداشته است تا روز
قیامت معجزه جاویدان است لذا خداوند خود صراحتا می فرماید این قرآن شفا و درمان می دهد و
همچنان که در اول کتاب هم اشاره شد از دیگرخصوصیات قرآن کریم این است که خداوند می فرماید
روشن کننده هر چیزی است حاال هرچیزی که باشد مهم نیست آیا بیماری باشد – مشکالت اقتصادی –
سیاسی – فرهنگی – اجتماعی – و ....هر چیزی که وجود داشته باشد قرآن می فرماید قابل تبیین
است .
من در این هدیه نا قابل سعی کردم به امید خداوند در مورد درمان بیماریهای بسیار رایج در میان
مردم صحبت کنم خیلی از انسانها دچار مشکالت جسمی هستند که شاید نتوان همه ی بیماری ها را
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در این کتاب الکترونیکی بیان کرد .
بسیار خوب دوست من حاال اجازه بدهید ببینیم چگونه با استفاده از چن تکنیک بسیار ساده – راحت و
خیلی کم هزینه از بیماری های رایج وسخت که نمونه ای دراین مقاله است رهایی یابیم البته در ادامه
بیشتر می آموزیم بیماری های خطرناکی مانند ایدز – ابوال – انواع و اقسام سرطان ها – پیوندهای
کلیه ای و ....را بدون هیچ گونه نگرانی و بدون عمل جراحی و حتی بدون اینکه یک قرص یا دارو
مصرف کنیم عالج دائمی کنیم این معجزه و هنر قرآن است .

آمار وارقام شفا یافتگان طب علوم قرآن:
 – 1بیماری ایدز  37نفر
 – 2بیماران سرطانی ( خون – کبد – معده – کلیه – پوست – پروستات – و )..پنج هزار نفر
 – 3بیماران دیابتی 3000نفر
 – 4بیماران عقیم ونازا –  1250نفر
 – 5بیماران کلیه ای ( دیالیزی – پیوند )  850نفر
 – 6بیماری فشار خون و قلب وعروق  25000نفر

شفا با قرآن و عسل
بسیاری از مردم فكر می كنند كه قرآن تنها برای پیامبران نازل شده است تا راه درست را برای مردم
تعیین كنند اما هرگز اینگونه نیست قرآن برای تمامی انسان ها نازل شده است و مسئولیت هر یك از ما
در قبال آن كمتر از پیامبران نیست زیرا قرآن برنامه زندگی انسان هاست.
متاسفانه جوی بر ملتان مسلمان نازل شده است که بدون تعارف باید بگوئیم خدا  ،قرآن  ،پیامبر و همه
چهارچوب دین اسالم را ساده و بدون هیچ عظمتی شناخته اند و فکر میکنند پایبندی به دستورات قرآن
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اصال مهم نیست و هیچ مسئولیتی متوجه انسان نمی شود و از طرفی انگار ما باور نکرده ایم که واقعا
دراین قرآن دانشی بسیار عظیم در همه ی علوم از جمله سالمتی وتندرستی نهفته است چون برگرفته
از علم خالق این هستی است  .لذا قبل از هر چیز به ناچار باید بگویم برای ملت مسلمان ما باید بیایم
این مطلب را اثبات کنیم که واقعا قرآن از طرف خداوند صاحب و خالق کائنات نازل شده است تا این
باور به عمق ذهن  ،قلب و ضمیر ناخودآگاهشان برسد بلکه تصمیم بگیرند و به بررسی وتحقیق در
علوم نهفته درکتاب خدا بپردازند تا بهره الزم را از سود بی شماری که در قرآن نهفته است را ببرند.
قرآن دستور ،ادب  ،اخالق  ،علم  ،پند  ،شفا  ،راهنما ومعجزه است و خداوند در كتاب خود میفرماید:
قرآن برای بیماری های مردم شفا است و توانایی شفا بخشیدن به انسان را دارد.
شفَا ٌء –  82االسراء
آن َما ه َُو ِ
َونُنَ ِّز ُل ِمنَ ا ْلقُ ْر ِ
معنی  :واز داخل قرآن شفا ( برای بیماری های مردم) نازل کردیم.
خداوند حکیم در جایی دیگر هم تاکید میکند همین قرآن برای پیروان خود توانایی شفا بخشیدن و هدایت
آنها را برای موفقیت در تمام جنبه های زندگی دارد.
شفَا ٌء –  44سوره فصلت
قُ ْل ه َُو لِلَّ ِذینَ آَ َمنُوا ُهدًى َو ِ
معنی  :بگو ای پیامبر :این قرآن برای کسانی که به آن ایمان دارند هدایت (به سوی سعادت) وشفا
برای بیماری های روحی و جسمی است.
كات استیون از خواننده های معروف انگلستان بود كه پس از سال ها خوانندگی و آوازخوانی به سرطان حنجره
دچار شد ( در كشور های اروپایی و آمریكا خوانندگان با صدای با صدای بسیار بلند آوازخوانی می کنند و سبك
خوانندگی آنان به مانند كشور های آسیایی و خاورمیانه نیست).کات استیون به بیمارستان مراجعه كرد ودلیل ریزش
این همه خون از گلویش را جویا شد و پزشكان متخصص بعد از انجام آزمایشات پزشكی مشخص كردند كه آقای
كات استیون به سرطان حنجره دچار شده است .توصیه های پزشكان این بود كه او نباید تا آخر عمر با صدای بلند
صحبت كند و هرگز نباید آواز بخواند پس از مدتی كه كات استیون از حرفه ی خوانندگی به كنار رفت سلول های
سرطان زا به تمام قسمت های عصبی حنجره او نفوذ كرده بود تا جایی كه به سختی می توانست صحبت كند .او
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میگوید بسیار نا امید شده بودم چون باور كرده بودم كه به زودی مرگ به سراغم می آید لذا تصمیم گرفتم این
مدت محدود باقیمانده عمرم را به كشورهای دیگر سفر كنم و خود را مشغول شناخت فرهنگ و آداب و رسوم ملت
های دیگر كنم.
در اولین سفر خودم به كشور مصر كه كشوری تاریخی و كهن سال است سفر كردم به نمایشگاه كتاب در شهری
رفتم که در این نمایشگاه كتاب های قدیمی از نویسندگان برتر مصر و دیگر نویسندگان مطرح دنیا آنجا موجود بود
كه ناگاه چشمم به كتابی افتاد كه هرچقدر آن را نگاه كردم اثری از نویسنده نیافتم .كتاب تقریبا پر حجم و به زبان
عربی نوشته شده بود و من هم توانایی مطالعه ی آن را نداشتم لذا نگهبانی را صدا زدم و سراغ نویسنده كتاب را
گرفتم گمان میكردم كتاب آنقدر قدیمی است كه نویسنده ی آن معلوم و مشخص نیست نگهبان نگاهی به من كرد و
گفت :نویسنده ی این كتاب خداوند آسمان ها و زمین است با شنیدن این سخن حس بسیار غریب و غم انگیزی به
من دست داد و به قول معروف تمام موهای بدنم راست شد گفتم امكان دارد من یك نسخه ی انگلیسی از این كتاب
را ببینم؟آن نگهبان یك نسخه از ترجمه قرآن را برایم آورد من هم وقتی آن را باز كردم میانه های كتاب بود اولین
نگاهم به سوره ی یوسف افتاد وقتی آن را خواندم آنقدر برایم لذت بخش بود كه سه بار دیگر پشت سر هم آن را
خواندم و با اشتیاق تمام به فراگیری زبان عربی پرداختم و با تالش بسیار اندكی از متن عربی را هر روز میخواندم
و برایم خیلی عجیب بود كه احساس می كردم گلو درد من شدت روز های قبل را ندارد و كم كم از درد آن كاسته می
شود تا اینكه روزی در اتاقم قرآن می خواندم كه خون بسیار زیادی از گلویم بیرون آمد من هم بسیار ترسیدم و گمان
كردم سرطان تمام گلوی من را از بین برده است به سرعت من را به بیمارستان رساندند و پزشكان به بررسی
آزمایشات و معالجه من پرداختند كه پس از مدتی همه ی آنها بهت زده ودر نهایت تعجب وشگرف ساكت بودند و به
من نگاه می كردند من هم اشك از چشمانم جاری شد گمان كردم اتفاقات بسیار بدی افتاده است ولی پزشكان من را
در آغوش كشیدند و با صدای بلند گفتند :مژده ای بدهید آقای كات استیون اثری از سرطان باقی نمانده است من هم
بالفاصله دانستم كتاب خدابرای من شفا بخش بوده است و از آن روز به بعد قرائت قرآن را ترك نكرده ام و مردم را
به دین اسالم دعوت می كنم همیشه خدا را شاكرم چون قبل از اینكه مسلمانان را بشناسم قرآن را شناختم.
كات استیون بعد از اینكه مسلمان شد به ساخت مسجد های زیادی در اروپا پرداخت و مردمان زیادی را خداوند به
سبب ایشان هدایت كرده است وی نام خود را به یوسف اسالم تغییر داد چون شفای خود را از سوره ی یوسف می
داند و هم اكنون همراه پسرش(سامی یوسف) به خواندن سرودهای اسالمی به زبان عربی و انگلیسی مشغول هستند
از خداوند می خواهیم آنان را طول عمر دهد و حافظ و ناصر آنان در دنیا و آخرت باشد.
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دوستان عزیز ما باید بدانیم قدرت خداوند حكیم فراتر از همه قدرت های هستی است هیچ چیزی توان
مقابله با ذات خداوندی را ندارد لذا بر ماست كه شک را به خود راه ندهیم و برای شفای تمام

بیماریهای

خودمان از كالم خدا بهره ببریم چون خداوند صراحتا می فرماید این قرآن شفا می دهد:

شفَا ٌء –  82االسراء
آن َما ه َُو ِ
َونُنَ ِّز ُل ِمنَ ا ْلقُ ْر ِ
واز داخل قرآن شفا ( برای بیماری های مردم) نازل کردیم.
واژه هایی كه در قرآن كریم چیده شده است با تمام كلمات زبان عربی متفاوت است چون این واژه ها
روی هرچیزی تأثیر گذارهستند اگر بیائیم روی یك لیوان آب سوره ای از قرآن كریم را بخوانیم بدون
شك ملوكول ها و بیماری هایی كه در آن وجود دارد را دگرگون می كند خداوند می فرماید  :اگر این
قرآن را بر كوهی نازل می كردیم بدون شک آن كوه بزرگ و سخت و ضخیم در هم می شكست و به
گرد و غبار یا به پودر تبدیل می شد.
شیَ ِة َّ
س لَ َعلَّ ُه ْم
َص ِّدعًا ِّمنْ َخ ْ
هللاِ َوتِ ْلكَ ْاْلَ ْمثَا ُل نَ ْ
اش ًعا ُّمت َ
لَ ْو أَنزَ ْلنَا َه َذا ا ْلقُ ْرآنَ َعلَى َجبَ ٍل لَّ َرأَ ْیتَهُ َخ ِ
ض ِربُ َها لِلنَّا ِ
یَتَفَ َّك ُرونَ – سوره حشر آیه 21
معنی  :اگر این قرآن را بر كوهى فرو مى فرستادیم ،یقینا ً آن [كوه] را از بیم خدا فروتن [و] از هم
پاشیده مىدیدى و این َمثَلها را براى مردم مىزنیم ،باشد كه آنان فکر خود را درمورد قرآن بکار برند.
در سال  1977تعدادی از دانشمندان مشهورعرب كه در علم زیست شناسی متخصص بودند طی
تحقیقات گسترده ای از قرآن داروی گیاهی آزمایش كردند آنان چهار ظرف پالستیكی آورده و در
داخل هر كدام گندم كاشتند و به مساوات از گل -آب ودانه به همه آن ها تزریق كردند این آزمایش
دو هفته طول كشید در طول این دوهفته روی ظرف شماره یک هر روز دو بار قرآنمیخواندند(سوره
ی فاتحه  -یس -آیة الكرسی و سوره ی ناس  -فلق و اخالص ) روی ظرف شماره دو و سه كلمات
ناسزا و ركیک می گفتند و جلوی ظروف دیگر سبزه های جوانه زده را اذیت می كردند و آنها را
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می شكستند و روی ظرف چهارم هیچ كاری انجام نمی دادند .پس از گذشت دو هفته كه نتیجه
تحقیقات را مشاهده كردند به شرح زیر بود :
در ظرف اول كه روزانه دو بار روی آن قرآن تالوت می شد رشد گندم ها  %44از ظرف چهارم
بیشتراست و به همین شكل اندازه آن گندم های جوانه زده  %80بیشتر از ظروف دوم و سومی
بود كه طی دو هفته اذیت شدند و كلمات ركیک شنیدند به همین جهت پزشكان متخصص در علم
زیست شناسی به ما می گویند اگر قرآن روی محصوالت خوانده شود در زمان برداشت حد اقل باید
هرهكتار دو تن محصول بدهد.

شفا با عسل
عسل در قرآن و سنت :خداوند بیان می كند كتاب نازل شده توسط او مشكل گشای تمام موانع زندگی
بشر است درهمین كتاب چنانچه خداوند خالق آسمان ها و زمین فرمود كه این قرآن شفا است به همان
شیوه پروردگارمان می فرماید  :عسل برای همه مردم شفا است حتی كافران و دشمنان خدا می توانند
از عسل در بهبود بیماری های خود استفاده كنند خداوند می فرماید :
ْر ُشونَ ﴿ ﴾۶8ثُ َّم ُكلِي ِمن ُكلِّ
َو أَوْ َحى َربُّكَ إِلَى النَّحْ ِل أَ ِن اتَّ ِخ ِذي ِمنَ ْال ِجبَ ِ
ال بُیُوتًا و َ ِمنَ ال َّش َج ِر َو ِم َّما یَع ِ
اس إِ َّن فِي َذلِكَ يآیًًَ
ت فَا ْسلُ ِكي ُسب َُل َرب ِِّك ُذلُ ًال یَ ْخ ُر ُج ِمن بُطُونِهَا َش َرابٌ ُّم ْختَلِ ٌ
الثَّ َم َرا ِ
ف أَ ْل َوانُهُ فِی ِه ِشفَاء لِلنَّ ِ
لِّقَوْ ٍم یَتَفَ َّكرُونَ ﴿﴾۶9
و پروردگار تو به زنبور عسل وحى كرد كه از پارهاى كوهها و از برخى درختان و از آنچه داربست
مىكنند خانههایى براى خود درست كن ( )۶8سپس از همه میوهها بخور و راههاى پروردگارت را
فرمانبردارانه بپوى [آنگاه ]از درون [شكم] آن شهدى كه به رنگهاى گوناگون است بیرون مىآید در آن
براى مردم شفا است راستى در این [زندگى وتولید عسلزنبوران] براى مردمى كه تفكر مىكنند نشانه
[قدرت الهى] است  .... ۶9 .سوره نحل آیه  ۶8و ۶9
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پیامبر اسالم در حدیثی صحیح می فرماید:
علیکم بالشفاءین العسل و القرآن
شما را به دو شفای بزرگ سفارش می کنم عسل و قرآن
از عسل به دست آمده در كارگاه كوچكی به نام زنبور عسل حدود  %80گلوکز و فروكتوز وجود
دارد كه بهترین درمان برای قلب و عروق و تنظیم فشار خون است در عسل طبیعی زنبور عسل
%3پروتئین و  %5آهن وجود دارد كه به رشد سریع جنین كمك می كند همچنین شیر مادر را زیاد
كرده وبه استحكام و رشد استخوان های بدن كمک می كند.
تحقیقات نشان می دهد برعكس مواد قندی عسل هرگز دندان ها را خراب نمی كند پزشكان بیمارستان
اسلز آلمان طی تحقیقات طوالنی و پر هزینه ثابت كردند بهترین مانع در برابر سلول های سرطان زا
عسل طبیعی است همچنین دانشمند فرانسوی الن كایس متخصص در علم شیمی به ما می گوید عسل
تنها درمان بیماری های سخت پوستی است.
ابن سینا می گوید  :برای پانسمان زخم با لخصوص زخم های عمیق پوست سر درمانی سریع تر از
عسل سراغ نداریم چون هر  100گرم عسل میزان  300كیلو كالری وجود دارد.

عسل از دیدگاه علم نوین:
پزشک آمریكایی به نام جارنس در كتاب مشهور خود به نام الطب والسقبی گفته كه باكتری هرگز در
عسل زنده نمی ماند چون ماده ای قدرتمند بنام البوتاس در آن وجود دارد.
دكتر ساكیت استاد دانشگاه
همه ی میكروب ها بعد از 48ساعت درون عسل از بین می روند .
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رنگ عسل های مختلف و کاربرد آنها در بیماری های خاص
رنگ عسل
 – 1قرمز
 – 2زرد شفاف
 – 3زرد
 – 4تیره
 – 5زرد طالیی
 – ۶وحشی – زالل
 – 7قهوه ای تیره
 – 8آبگون زالل
 – 9سبزتمایل به زرد
 – 10تیره زرین
 – 11بدون رنگ و روشن

کاربرد آن
ضد سرفه – زخم معده – خستگی – ضعف و بی حالی
حالت عصبی – تپش قلب – بی خوابی – میگرن
التهاب مثانه – ورم پروستات – رماتیسم – سنگ ادار
انگل روده – سیاه سرفه – برونیشت – عفونت معده
حاوی بیش از حد میزان کلسترول
گلودرد – ورم گلو – حلق و حنجره
بارداری -شیردادن  -کمبود مواد معدنی – قلب وعروق
ضد دیابت – ورم های لوله گوارشی
سرماخوردگی – بی خوابی – آرام بخش قلب
فشارخون – افسردگی – کم خونی – ضعف و بی حالی
تالش های فیزیکی شدیدوطوالنی(تضعیف هومیواستیسیس)

منابع وماخذ:
 – 1تفسیر آسان.
 – 2اطلس تجزیه وتحلیل بدن انسان – مستعین لیالنی.
 – 3قصه الحضاره – ویل دورانت
 – 4موسوعه االعجاز العلمی فی قرآن کریم.
 – 7الطب النبوی – ابن قیم جوزیه
 – 8جن وشیطان در زندگی بشر – دکتر وحیدعبداسالم بالی
 – 9احکام نبوی در علوم طب – ابی حسن علی بن عبدالکریم
 – 10صیدلیه النحل القرآنیه – دکتر محمد محمود عبدهللا
 – 11الطب البدیل – دکتراندروشوفالییه
 – 12درمان با عسل وگیاهان – االستاذ نعمان المشردحسن.
 – 13عسل درمانی  -استاد جمشید خدادادی
shifaquran.com
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آیا می دونستید لذت مطالعه و درصد یادگیری با کتاب های چاپی بیشتره؟
کارنیل (محبوب ترین شبکه موفقیت ایران) بهترین کتاب های موفقیت فردی
رو برای همه ایرانیان تهیه کرده
از طریق لینک زیر به کتاب ها دسترسی خواهید داشت
www.karnil.com
با کارنیل موفقیت سادست ،منتظر شما هستیم

