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 بعض جوانب اإلعجاز العلمي يف ماء زمزم
  
  

   العزيز املصري عبد
   سوريا-مستشار يف وزارة الري 

  
  امللخص

  
ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع  "مقال اهللا سبحانه وتعاىل على لسان سيدنا ابراهيم عليه السال 

 "يشكرون عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم
خري ماء على وجه األرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشـفاء  "وقال عليه الصالة والسالم  .صدق اهللا العظيم

وهكذا اجتمع األمر اإلهلي لسيدنا ابراهيم عليه السالم يف  م به أن خري البقاع مكة املكرمةومن املسل ".السقم
تاله دعـاء سـيدنا    حتت معىن قول السيدة هاجر رضي اهللا عنها آهللا أمرك ذا رحلة الذهاب إىل خري البقاع

ا امساعيل عليه السالم وبعد     مث تشرفت زمزم بأنامل سيدن    . إبراهيم يف رحلة اإلياب ربنا إين أسكنت من ذرييت        
آالف السنني تشرفت بسيد الوجود حممد صلى اهللا عليه وسلم بشربه منها وبتغسيل قلبه الـشريف وبقولـه                  

خري ماء على وجه األرض ماء زمزم وعناية اهللا ال تنقطع ويف هذه العجالة نـبني بعـض    صلى اهللا عليه وسلم
مث نتحدث عن الطاقة من حيـث تكـوين    صفات الفنية اهلامةالعلمي ملاء زمزم بعد سرد ال جوانب اإلعجاز

غري ناسني الصفة اهلامة هلا واليت نقول عنها بأا سريوم رباين فقد اظهر  اإلنسان ومن حيث صفات ماء زمزم
زة وختاما نئة قلبية مببادرة صاحب السمو امللكي سلطان اخلري ذه اجلائ املاء وأقامه مقام الغذاء بنا جل جالله

والشكر موصول اىل سعادة الدكتور عبد امللك آل الـشيخ   احد معاين الشكر هللا عز وجل واليت اجدها متثل
خبري يف  عبد العزيز املصري السالم عليكم اىل املفخرة الىت حنن فيها اآلن على جهوده االئمة الخراج هذا األمر

   . فيهاعناية اهللا التنقطع عام تصل الينازمزمشؤون املياه وبعد هذه الرحلة اليت تقدر حبوايل مخسة آالف 
  

  املقدمة
  

B         ا كإعجازٍ   يتعلق باملياه وما   تعالوا ننهل معاً من معاين السنة النبوية املطهرة فيما قام بإثباتـه    حييط 
العلم احلديث عرب جتارب دقيقة وذلك من خالل أسئلة نطرحها كخطوط عريضة هلذه األمسية و الـيت                

   ؟ أليست اليدان اليمىن و اليسرى خملوقتني من قبل ملاذا نأكل و نشرب  باليد اليمىن على رأسها يتيأ
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B تبارك و تعاىل ، و هل احلث على تفضيل اليمىن على اليسرى لغاية الترتيب و التنظيم و حسب               ربنا 
  يف عالقات اإلنسان مع اآلخرين و مع نفسه أم هناك أمور هامة أخرى ؟

B    ــصراً ؟ ــراً و ع ــساجد فج ــشي إىل امل ــن امل ــة م ــد العلمي ــا الفوائ ــذلك م   و ك
  .و أخرياً ميزان مواعيد الصلوات اخلمسة و ميزان النوم املثايل

  . مبوافقتها هلدي النيب صلى اهللا عليه و سلم1و كل ذلك حىت تتشرف تلك املعاين العلمية 
 تفسرينا خرياً سر و فرح عليه الصالة و السالم ألنه    فإذا ما وجد سيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم   يف             

  كما أخرب عليه الصالة و السالم بأن أعمالنا تعرض عليه يف قربه الشريف ، 
  /.1/ احلديث 2))و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سر استنار وجهه ، كأن وجهه قطعة قمر(( 

  . اهللا عليه و سلم  و استنارة وجهه الشريفو لنكن دوماً سبباً يف سرور نبينا صلى
  لكن قبل اإلجابة عن هذه األسئلة و غريها ال بد من معرفة ما حييط جبسم اإلنسان                 تعاريف هامة  -ثـالثـا ً 

  .و ما يكتنفه من أمور هامة هي الطريق لكل ما نبحث 
مدار البحث اآلن   و لنأيت بشيء فكلنا يسمع عن الطاقة و املغناطيسية و الكهرطيسية ، و هذه الظواهر هي 

  :من التعريف هلا 
يوجد يف جسم اإلنسان عدة خطوط  للطاقة ، و حتدد مساراا نقاط ثابتة يف جسمنا حبيث                  الطـاقـة  -1

تغطي مجيع أجزائه ، و قد عرف الصينيون هذا األمر منذ ما يزيد عن أربعة آالف سنة و هو أمـر هندسـي                    
هلندسية مثل قولنا أنه ميكن رسم خط مستقيم أو منحين من نقطتني أو أكثر، و عليـه                 انطالقاً من البديهيات ا   

أي ( فيمكن أن نتصور أن ماهية خطوط الطاقة أشبه بسلسلة من دوائر تصل بني جماالت تأثري نقاط أصـوهلا            
  ) 1( كما يف الشكل ) مراكزها 

  

  
  ري خط الطاقةنقاط تأث) 1( الشكل رقم    

  
كما علم الصينيون أن الضعف الذي يعتري جسم اإلنسان يف بعض مناطقه إمنا هو يف كثري من األحيان يـأيت         

   ))بالنقاط الباردة (( من قصور عمل أحد نقاط مسـار خط الطاقة أو أكثر و يسـمون تلك النقاط  
 كم من الطاقة تكفي  لعمل األعضاء يف جمال          فيعملون على حتريضها باإلبر الصينية إلعادة عملها دف تأمني        

  .نشاطها 

                                                
 كما قال فضيلة الشيخ أسامة العاشق حفظه اهللا   1 
 عن كتاب سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم األسوة احلسنة اجلزء األول للشيخ أسعد الصاغرجي 2127 / 4 صحيح مسلم  2

  حفظه اهللا تعاىل

. . . . . 
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غري مرئية ، و لكن  من خالل الوقـوف         ) باالستدالل عن األثر    ( إن هذه الظواهر لفترة ليست بعيدة كانت        
، و قـد   ) 2الشكل رقـم  ( م اآلن أمام أحد األجهزة اخلاصة ، تظهر صورة اهلالة الكهرطيسية حميطة باجلس    

 منذ أربعة عشر عاماً ، و من خالل شكل هذه اهلالة يقـوم  3عملت بفضل اهللا تعاىل على ذلك بيدي يف أملانيا        
أطباء الطب الطبيعي باالستفادة من هذا الشكل يف تقدير حالة اجلسم، فإن كانت اهلالـة نظاميـة فجـسم                   

بأنه حالة مرضية مـن تلـك   ) غري النظامي ( ر إىل املكان الشاذ    اإلنسان سليم ، و إن كانت غري نظامية يشا        
) 4 يبين مظاهر تلك اهلالة بالنسبة ألصابع اليدين     3الشكل رقم   (اجلهة ، و ذلك كعامل مساعد يف التشخيص         

  .و ميكن معرفة اهلالة الكهرطيسية ألي جزء من جسم اإلنسان
 كل معدنية متحركـة تولـد حقـال       ((  ينص على أنه        انطالقاً  من مبدأ فيزيائي بسيط       الكهرطيسية -2
 يـضاف إىل  اً كهرطيـسي و عليه فإن حركة دم اإلنسان مبا حيتويه من شوارد معدنية تولد حقالً   )) سياًكهرطيً

  .اهلالة املذكورة سابقاً    و يندجمان 
  .إذاً لدينا كمية من الطاقة الكهرطيسية حيتوي عليها جسم اإلنسان و حييط ا 

لغرض خدمة حبثنا هذا نكتفي بذكر العالقة املتبادلة            عالقة جسم اإلنسان باألرض و الكون احمليط ا          -3
  .بني الشمس و األرض ،و بني القمر و األرض 

 فأشعة الشمس ترسل يومياً  طاقة هائلة جداً إىل األرض ، فتصطدم هذه الطاقة اهلائلة باحلقـل املغناطيـسي                   
 فتسبب مبا يشبه االنضغاط على اجلزء من الكرة األرضية املسلط عليه هذه األشـعة        األرضي و الغالف اجلوي   

و تؤثر فيه تأثرياً بالغ الشدة ، و لعل أشده يكون مع انبالج خيوط الفجر األوىل ، و يـأيت     ) القسم املضيء   ( 
تلك اللحظة فـإن اجلانـب    و يف املقابل يف 0التأثري بشكل دفْق طاقي يشكل احياناً ظواهر كهرطيسية عنيفة  

اآلخر من الكرة األرضية يشهد متدداً يف احلقول الكهرطيسية نتيجة احنـسار تـأثري               اآلخر الذي هو النصف   
  .الطاقة الشمسية ، قبيل و عند الغروب 

 ا لـه معـىن  م و متدد ، و التأثري يف كال احلالتني مستمر ، و كلٌّ  منهو هكذا فالعملية متناوبة ما بني انضغاطٍ    
  .علمي خاص من حيث التأثري على اإلنسان و هذا ما سنصفه الحقاً بزيادة الطاقة أو نقصان الطاقة 

 3 / 2 العـددان  – 18جملـد  ( و املأخوذ عن جملة العلوم الكويتية  ) 4( و متثل هاتان احلالتان الشكل رقم     
فيد منها يف آلية تـأثري الـشمس علـى    و اليت تصف حالة الريح الشمسية لكننا نست        ) 2002آذار  / شباط  
  . األرض

  

                                                
  .األملانية السعود و مؤسسة تريا مبساعدة الطبيب الشامي احلاذق الدكتور خالد أبو 3 
يف ) عدم التجانس(  حيث باملقارنة بني مرتسمات أجزاء جسم اإلنسان على ايات أصابع اليدين ميكن معرفة ما يقابل اخللل  4

  .  بعض جوانب اهلالة الكهرطيسية
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   اهلالة الكهرطيسية جلسم اإلنسان )  2( الشكل رقم    
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  اهلالة الكهرطيسية لنهايات أصابع اليدين )  3( الشكل رقم 
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 كثرية هي الظواهر اليت تؤدي إىل توليد طاقة من داخل األرض مثل             :تولدة من داخل األرض     الطاقة امل   -4

كيف ال ودرجة حرارة الكـرة الناريـة تبلـغ مئـات          ( الظواهر التكتونية كالفوالق و الكسور و الصدوع        
 كل هـذه    واجلريانات املائية اجلوفية ، و كذلك وجود أنواع من الصخور ذات طابع إشعاعي ،             ) الدرجات  

من األرض إىل سطحها و تؤدي إىل تشكيل حقـول كهرطيـسية     5الظواهر تؤدي إىل إصدار طاقات كبرية       
  ).10 – 4( األشكال من 

                                                
ميثـل  ) 4(الشكل : تؤيد ما ذكرناه حول الطاقة املتولدة من داخل األرض فمثالً  ) 10 – 5( االشكال  5  
و من حيث ختطيطها )  ب -5 أ ،    -5( تلك املظاهر ال سيما أنواع الفوالق من حيث وجودها و متيزها             بعض

ـ -5د ،   -5جـ ، -5(  و هناك أنواع أخرى من الظواهر التكنونية مثـل النجـود و االـدامات و               )  ه
  .…الكسور و الصدوع 

  .ق و تأثريها اإلشعاعي يشري إىل الربوفيالت اجليولوجية لبعض أنواع الفوال) 6(الشكل رقم 
للفالق على منـو األشـجار يف الغابـات و    ) الطاقي ( يشري بوضوح إىل األثر اإلشعاعي    ) 7(و الشكل رقم    

  الصورة تري بوضوح عدم اإلستجابة للنمو بشكل طبيعي على امتداد الفالق مقارنة مع األتران من األشجار
ع ذهناك إحنراف يف ج  )  أ -8(اجلوفية على منو األشجار فمثالً      فيشري إىل تأثري اجلريانات     ) 8(أما الشكل رقم    

حىت خرجت من تأثري اجلريان اجلويف مث عندما حتررت الشجرة          ) رغم عدم وجود رياح و ما حنوها      (الشجرة  
قـام املؤلـف بـإجراء     ) ( ب-8(منه واصلت منوها حسب قوانني منو الغابات و مثل ذلك يف الشكل رقم              

   ) .1989ها يف جنوب أملانيا عام قياسات ميدانية علي
فهناك مقارنة واضحة بني شجرتني ذات تربة واحدة و عمر واحد و يئ هلما ظروفـاً       ) جـ-8(أما الشكل   

فبينما الشجرة اليسرى واصلت منوها بشكل طبيعي بقيت الـشجرة          … واحدة من حيث السقاية و السماد       
ميثل تـأثري   ) 9(ئي عريض مل تستطيع الفالت منه و الشكل         اليمىن تتعثر يف منوها بسبب وقوعها يف جمرى ما        

  …ااري املائية الظاهرة على منو األشجار
الشمـسية  ) الطاقة  ( فيمثل خمططاً لشبكيت هارمتان و كوري الناجتتني عن اإلشعاعات          ) 10(أما الشكل رقم    

  .داخل غرفة مع تأثري للجريان اجلويف على الغرفة نفسها
الـصادرة عـن    ) الطاقـات   ( ذنا الصورة املعاكسة متاماً و هي لدى حترينا عن اإلشعاعات           و لو أخ   : فائدة

بفـضل  (اجلريانات املائية اجلوفية ميكن أن حتدد تلك اجلريانات على امتدادها و حتديد عمقها باستخدام نظرية   
ى املائي باستخدام الطاقة  هو الوقوف على ار ونظرية املصعد اإلشعاعي      و مبدأها بسيط          ) اهللا عز و جل   

  .   احليوية للجسم و اس املائي و حماولة تتبع تلك اجلريانات 
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  اهلالة الكهرطيسية األرضية )  4( الشكل رقم    
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  )8( ـة     الشكل   رقم    تتم
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  شبكي هارمتان وكوري  )10( الشكل   رقم 
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إن مـن أخطـر أنـواع اإلشـعاعات      :  )من صناعة اإلنسان ( الطاقة املتولدة عن أعمال صناعية        -5
 سطح األرض تأيت من مصدر احلقول الكهرطيسية الناشئة عن خطـوط نقـل               و اليت  تبث على     )الطاقات  (

 أو بالقرب منـها     6القدرة ذات التوتر العايل ، و هذه احلقول اليت تسبب أكرب األذى لإلنسان لو سكن حتتها               
  )11(الشكل رقم 

E      نا هو عالقـة  و هناك أنواع كثرية أخرى من مصادر الطاقة نكتفي بذكر ما مت ذكره أعاله ،ألن ما يعني
  هذا الكم اهلائل من مصادر الطاقة على جسم اإلنسان و استشراف املعاين العلمية من تلك العالقة 

  
  :دليل تقفي أثر اهلالة الكهرطيسية جلسم اإلنسان 

E                 حدثت قصة يف إحدى حدائق الواليات املتحدة األمريكية حيث كانت هناك بعض األشياء اهلامـة يف
و كل يوم يسرق جزء منها رغم تكثيف احلراسة و املراقبة           .) … آثار و غريها     (إحدى زوايا احلديقة    

  .مل يستطيعوا إمساك السارق أو التعرف عليه 
عرضت القضية على بعض العلماء املختصني بعلم الكهرطيسية فتمت اإلشارة إىل نصب كمريات             

هرطيسية لشخص مت تتبعهـا حـىت       و بالفعل سجلت الكمريات أثر هالة ك      … تعمل باألشعة حتت احلمراء     
  .خارج احلديقة   و مت التعرف عليه و اإلمساك به و اعترف مبا قام به 

B      صعدت امرأة إىل أحد الباصات العامة ووقفت يف منتصف       ) 1978عام  ( يف أحد الباصات العامة
على  )  سنة تقريباً  14 – 13( الباص لعدم وجود فراغ على املقاعد يف حني كان  جيلس شاب صغري              

و عندما مل يتم ذلك مت توجيـه اهلالـة          ) و كان حري به ذلك      ( كرسي بالقرب منها و مل يقم هلا              
فكان ما  )) أن قم من مكانك     (( الكهرطيسية من أحد الرجال الواقفني على ذلك الشاب الصغري باألمر           

  .كان 

                                                
  من القواعد امللزمة يف اختيار حمطات الوقود بأال تكون حتت هذه اخلطوط أو بالقرب منها 6  
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 العايل على اإلنسانتأثري التوتر  ) 11( الشكل   رقم    

  
  الطعام و الشراب يف اليد اليمىن

     ملاذا نأكل باليد اليمىن و ما هي فوائد ذلك ؟ - 1
أو ما يؤثر فيه  من      . ) ……خطوط الطاقة  ، دوران الدم       ( بعد العرض السابق فإن جسم اإلنسان بتكوينه        

نص على أن أية هالة كهرطيسية أو حىت        خمتلفة إضافة إىل البديهية اليت ت     ) ذات طاقة   ( مصادر إشعاعية خاصة    
أثر مغناطيسي يكون له قطبان مشال و جنوب أو موجب و سالب ، و إذا ما طبقنا ذلك على جسم بـشري                  
فإننا نستنتج بأن له قطبان أمين موجب و أيسر سالب ، أي أن اجلسم يستقطب إجيابياً من جهة الـيمني ، و                      

سة العالقة بني نوعي االستقطاب و اآلثار الكيميائية املوافقة علـى    يستقطب سلبياً من جهة اليسار و لدى درا       
  : األطعمة لكال احلالتني تبني أن

  .اجلهة اليمىن تولّد حالة محضية معتدلة بالقدر الذي حيتاجه جسم اإلنسان من حيث الفعل و املذاق
  .أما اجلهة اليسرى فتولد حالة قلوية

مذيبة بـذاا    ذات خاصية ) اجلهة اليمىن   ( لوية حيث أن احلالة احلمضية      و من مقارنة احلالتني احلمضية و الق      
   .حتتاج إىل إذابة ألا مهدئة و مسكنة) اجلهة اليسرى ( كوا حمرضة و دافقة ، بينما احلالة القلوية 

   أن اليديف حني) اهلالة ( ترسل اإلشعاعات الكهرطيسية ) اليد اليمىن ( و من جهة أخرى فإن اجلهة اليمىن 
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/ 12/ و اليد اليسرى مستقبل و الشكل رقم   7اليسرى تستقبل اإلشعاعات الكهرطيسية أي اليد اليمىن مرسل         

يبين اهلالة الكهرطيسية لإلنسان يف حالة اجللوس و عليها مراكز الشاكرة السبعة اليت تتوضع يف جسم اإلنسان                 
.  

املفيد ذكره يف هذا اال ان املرأة تسلك سلوكاً مشااً للرجل يف اليدين من جهة املرسل و املـستقبل                   و من   
املوجب  و السالب و أما باقي أجزاء جسمها فإنه يسلك سلوكاً معاكساً أي أن اجلزء األمين سالب و اجلـزء   

  األيسر موجب 

  
   يف حالة اجللوساهلالة  الكهرطيسية إلنسان  )12( الشكل   رقم    

  
فإن املرأة تسلك سلوك الرجل القسم األمين بتمامه موجب و األيسر ) احليض والنفاس ( لكن يف حالة واحدة 

   .بتمامه سالب 
                                                

ج الطبيعـي يف  تسلمت هذه الصورة من سيادة الدكتور املهندس حيىي كوشك مدير عام املركز العريب للعال 7 
  6674643هاتف ) ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باملركز املذكور  ( 6655572جدة فاكس 
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األقطـاب  ) عكس ( و لعل ذلك يف احلكمة الربانية ملساعدا على التخلص مما يضر جبسمها من خالل قلب            

 لتصبح سالب موجب و يذكرنا هذا األمر بطريقة إزالة األمالح من أغشية حتلية املياه و غريها                 موجب سالب 
  .بأن نطبق الدوران العكسي لتتم عملية طرد األمالح

  )اجلواب على السؤال أعاله : ( و عليه فإن فوائد األكل باليد اليمىن هي 
تالمس الطعام و تعود إىل اجلسم ثانية مع إرسال جزء من طاقة اجلسم عن طريق اهلالة الكهرطيسية ل           . أ

  .الطعام ليصبح الطعام مألوفاً للجسم
يتدفق تيار من اليد اليمىن يسبب إتالفاً للعناصر امليكروبية و اجلرثومية خاصة منها املسبب للـتعفن                           . ب

  .و االحنالل
ويله إىل جزئيـات أصـغر و   إن اخلاصية احلمضية املعتدلة لليد اليمىن تساعد على حتليل الطعام و حت         . ت

  …بالتايل هضمه ألا كما قلنا ذات خاصية مذيبة بذاا و خاصة يف أنواع الدسوم املختلفة 
هناك أحباث جتري اآلن للتثبت من أن طاقة اجلسم عن طريق اليد اليمىن تؤدي إىل حتطيم نوى ذرات : مالحظة 

  )أي ما زالت قيد البحث( قوم ا األسنان  الطعام و الذي يفوق عملية التحطيم امليكانيكي اليت ت
  .إن حركة اليد اليمىن و تكرارها خالل وجبة الطعام بعيدة عن التأثري على القلب  . ث
  
  :    مضار األكل باليد اليسرى فهي -2

E              باعتبار أن اليد اليسرى متثل جانب االستقبال من اهلالة الكهرطيسية فهي تأخذ من الطعام هالتـه و
 إتـالف   –مثل التعقـيم    ( ذا يحرم جسم مستخدم اليد اليسرى من أية فوائد كهرطيسية           ال تعطيه و ب   

و تسبب عسر اهلضم ألن الصفة القلوية اليت حتملها اليد اليـسرى أصـالً              ) …امليكروبات و اجلراثيم    
  .…حتتاج إىل إذابة و السيما يف حالة الدسم 

E         بعد البـول و  ( اعدة يف إخراج فضالت الطعام إن أكرب فائدة تتناسب مع أداء اليد اليسرى هو املس
بسبب كوا مستقبل و غري مذيبة لذلك تسعى للتنظيف و التطهري التام للسبيلني حيث هـذه                ) الغائط  

  . اللحظة ال حتتاج إىل تعقيم جلسم اإلنسان
E  تؤثر حبركتها املتكررة على القلب…  
E ……  
E ……  

   :   النتيجة- 3
ناول الطعام هي ما كان باليد اليمىن مباشرة ألا تساعد علـى            و على هذا كله فإن أفضل طرق ت       

    تعقيم الطعام و سرعة إذابته عن طريق االستخدام املباشر للهالة الكهرطيسية ، و يف حالة الضرورة السيما
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 أو األملنيوم و األنواع األخـرى النظيفـة    أو اخلشب8و سواها فيمكن استخدام مالعق من النحاس         السوائل

  .املطروحة يف األسواق إذا مل تستخدم اليدين بالشراب مباشرة 
 فإن احلقيقة العلمية تقول ذه الطريقة يتم تركيز و إطـالق            تناول الطعام بثالث أصابع   و أما عن    

  .اهلالة الكهرطيسية عرب األصابع الثالثة و بطاقة األصابع اخلمسة
فإن طاقة اهلالة الكهرطيسية لألصـابع اخلمـس   ) مثالً السبابة ( لو متت اإلشارة بإصبع واحد      : ذلك  و مثال   

مث . إنش مثالً بطاقة نظامية      ) 5(تنتقل عرب إصبع واحد و نشبه ذلك بتيار ماء يتدفق من خالل أنبوب قطره               
ته األصلية لنتصور كم هي سـرعة       إنش مع احملافظة على طاق     ) 3(إنش إىل    ) 5(وضعنا له نقّاصة حتوله من      

 إنش فيكون سرعة التيار عالية جداً و هلا قـوة كـبرية             1تدفق هذا التيار  و كيف لو حولنا ذلك القطر إىل            
على الطعـام  ) …تعقيم ، تفتيت ،  ( و ذا تكون فائدة اهلالة الكهرطيسية باملواصفات املذكورة سابقاً          .جداً

املاء فال حاجة لعملية اإلذابة أو التفتيت لذلك يفضل اسـتخدام األصـابع      أكرب ما ميكن بينما يف حال شرب        
  .اخلمسة

   :فــائــدة
و استناداً ملا ذكر آنفاً و نتيجة لزيادة التدفق الكهرطيسي احليوي من خالل تناول الطعام بعمليـة               

ئدة مع استمرار األكل أي هناك      تقدمي اليد إىل وعاء الطعام و رفعها حمملة بالطعام إىل الفم فإن الطعام يزداد فا              
فرق يف الطاقة بني بداية تناول الطعام  و ايته و على ذلك فاللُقيمات األخرية هي األكثر فائدة و لعل ذلـك                
أحد معاين اإلعجاز العلمي هلدي النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلث على تناول اللقيمات األخرية و مـسح                  

  . …احلفاظ عليها القصعة عالوة على شكر النعم ب
  : اليد اليمىن و شرب املاء -4

إن لنا يف املاء مسائل قد ال تنتهي بفضل اهللا تعاىل و لكن انسجاما مع سياق البحث سنقتصر علـى بعـض                      
  :املسائل منها فقط مع التنويه إىل أنه حىت اآلن مل يكتشف كل ما يكترت املاء من فوائد فمثالً

E       يف قرية منها بالذات أصيب معظم أهل القرية بأمراض القلـب ، و             يف إحدى املقاطعات الصينية و
فعندما حللـوا    . أمام هذا احلدث اجلماعي كان ال بد من البحث عن عامل مشترك يأخذه الناس مجيعاً                

و هـي  ) أقل من احلـد الطبيعـي   (  جداً  وجدوا أن نسبة السيلينيوم قليلة    املياه اليت تشرب منها القرية      
ضرورية لـدعم   لكن هذه املادة على ندرا فهي 9كاد ال تكون قابلة للقياس من ضآلتها   باألصل نسبة ت  
    . ، و بالفعل مت إضافة النسبة الطبيعية ملادة السيلينيوم و شفي أهل القرية عضلة القلب

                                                
  ملا للنحاس من فوائد كبرية بأبعاد األشعة الضارة أو احنرافها و التقليل من تركيزها و بالتايل السماح من  8

  0خالل النحاس أن ميرر اإلشعاعات املفيدة فقط 
ليتر يف املياه السطحية يف بعـض  / مغ 0.01النسبة يف بعض إمدادات القرى يف استراليا و أملانيا   تبلغ هذه  9

 ليتر ، و يف االحتاد السوفيايت بلغت يف املناطق غري السيلينية من بضعة أعـشار              /  مكغ 14الواليات األمريكية   
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E       بس يف  ظهر مرض    قرى اإلمارات العربية املتحدة   حادثة أخرى جرت يف إحدىيف معظم   العظام تي 

 يف املياه ألن مياه القرية تتفجـر مـن   زيادة الفلورينأهل القرية تبني بعد البحث أن السبب ، يعزى إىل    
  .األفيوليت أو الصخور اخلضراء و املعروفة باحتوائها على نسبة عالية من الفلورين فتمت معاجلة األمر

   :صفات طاقة املياه  . أ
  :10اا املاء هيئة مغناطيسية قائمة بذ

حيـث تتـألف ذرة   H2O من املعروف أن املاء يتألف من ذريت هيدروجني و ذرة أوكـسجني  
 8 بروتونات فقط و بالتايل يدور حول النواة         8و منها   ) بروتون و نترون     ( 16األوكسجني من   

حسب القانون الذي ينص على أن عدد إلكترونات على املدار          ( إلكترونات موزعة على مستويني     
  )حيث ن رقم املدار  2ن 2هو 

   إلكترون2  :املستوى األول   
   إلكترونات6  :املستوى الثاين 

  .أما اهليدروجني متلك إلكترون و حيد يدور يف املستوى األول حول النواة  
 إلكترونـات  و     8و بالتايل حيتاج األوكسجني إىل إلكترونني ليصبح املستوى الثاين مؤلف مـن             

(  إلكترون ألن املدار األخري من كل ذرة يتسع يل           2رون واحد ليصبح    اهليدروجني حيتاج إىل إلكت   
  ). الكترون 8 أو 2
  .أي أن الرابطة املشكلة من احتاد ذريت هيدروجني و ذرة أوكسجني هي رابطة تشاركية  

  :و قد دلت الدراسات على أن اإللكترون يدور حبركتني متاماً كاألرض 
  حركة دورانية سريعة حول النواة •
  .ة دورانية حول نفسهحرك •

ينجم عن احلركة حقل مغناطيسي تتوقف جهته على جهة دوران اإللكترون حول نفسه و إذا مـا             
ذكرنا من جهة أخرى بأن الزوج اإللكتروين املشكل للرابطة املشتركة ال يتوضع يف منتصف املسافة       

ل املـاء فـإن الـزوج        و يف حـا    (H-H)ما بني الذرتني إالّ عندما تكون الذرتان متطابقتان مثل          
اإللكتروين للرابطة يكون أقرب إىل ذرة األوكسجني األكثر كهرسلبية و بذا يكون لرابطـة املـاء               

    .صفات قطبية

                                                                                                              
ات مياه الشرب ملنظمة الـصحة      ليتر للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل مواصف       /إىل عدة مكروغرامات    

  ) الذي أخذت منه هذه املعلومات ( العاملية 
   173 – 172 ، 71 ، 63 ، 62ال سيما ص ) سورية (  كتاب الكيمياء األول الثانوي  10
أستاذ مساعد بقسم الفيزيـاء جامعـة   (  مقال بعنوان من عجائب املاء الدكتورة هالة عبد العزيز اجلوهري        -

  .45 ، 44 ص 1421منشور يف جملة اإلعجاز العلمي العدد السابع مجادى األوىل )      يز امللك عبد العز
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) 105ْ= (هذا و إن الشكل الذي تنتظم بـه ذريت اهليـدروجني و ذرة األوكـسجني بزاويـة                  

]104.5ْ = HOH [14 و 13 يف الشكل كما.  
  

  
  
  

   ) 13(     شكل            )14( شكل 
و مبا أن ذرة األوكسجني أكثر كهرسلبية من ذرة اهليدروجني فإا جتذب زوج الكترونات حنوهـا    

جيعل مما يكسبها شحنة جزئية سالبة و تظهر على كل من ذريت اهليدروجني شحنة جزئية موجبة مما       
  .ألقطاب و هذا الذي جيعل املاء من أقوى املذيبات جزيء املاء قطبياً أو ثنائي ا

B                  ًو مبا أن الكترون اهليدروجني توضع على املستوى األول و الذي ميثل حالة أشد اإللكترونات إرتباطـا
بالنواة بعكس الكترونات األوكسجني الستة املتوضعة على املدار الثاين اليت متثل األقل ارتباطاً بـالنواة مـن                 

مكانية لذرة األوكـسجني     هذا فبسبب ذريت اهليدروجني متيل ذرة املاء إىل التكور تاركة اإل           سابقتها و على  
األوكسجني لألعلى و اهليـدروجني   ( يشكل ظاهرة التوتر السطحيبإمكانية إضافة عناصر أخرى و هذا ما     

  .خلاصة الشعريةو يكسبه ذلك خاصة تسلق جدران اإلناء ال سيما كلما صغر قطر اإلناء ومنها ا)  لألسفل 
من ذلك كله نستنتج أن ذرات املاء تشكل سلسلة مترابطة من املغانط اليت متتاز خباصة الترابط مـع       

  .بعضها البعض
B                      إن للمياه طاقة تبثها سواًء كانت ساكنة و هي أقلها أو متحركة و هي أعظمها و قوة تـدفق الطاقـة

  :ك نبني املقارنات التالية  و لبيان ذل0تتناسب مع شدة و سرعة تدفق تيار املاء 
E                مـع  .  جنلس بالقرب من عني ماء هادئة صافية رقراقة نرى ما يف القاع من حصى و رمال

  .متوجات لطيفة تشعرنا و كأن حالة من التناغم و التوافق بيننا و بني املاء 
E             ًر يتدفق بانسياب معتدل مع صفاء و كأننا نرسل إىل النهر أفكارا تتفاعل أو أننا جنلس أمام 

  .مع تيار املاء 
E                      أو أننا ننظر أو نتمشى أو جنلس أمام حبر هائج مضطرب  أو سيل جارف  و غريه  من كل

هذه احلاالت نرى أن أحد األسباب هو العالقة بني اهلالة الكهرطيسية املتولدة عن املياه و اهلالـة                 
ني هالة املياه و اإلنـسان  الكهرطيسية حول جسم اإلنسان و بالتايل فإن ألطف درجات التفاعل ب    

    .هي عندما يكون املاء هادئاً عذباً 

O2 

H H 

- - O 

H+  H+  
 105ْ 
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  ):كهرطيسية من وجهة نظر( و عليه ميكن استنباط القواعد العلمية التالية يف تناول املاء 

  : عدم شرب املاء فوراً من مصدره - -1
 أو املتدفقة حلظتها يؤدي إىل اضـطراب يف  ألن اضطراب اهلالة الكهرطيسية للمياه السيما اجلارية      

جسم الشارب و ميكن أن يسبب الشرق و غريها ، لذلك ننصح بعدم تناول املاء مباشـرة بـل سـكبه و                   
االنتظار عليه ريثما دأ اضطرابات اهلالة الكهرطيسية لتحقيق الفائدة و كلما وضع املاء يف إناء لفترة أطـول        

و هذا ما وصفه سيد الوجـود  حسب نوعيته تكون الفائدة أفضل للجسم    )  ساعة تقريباً  12 – 6( ما بني   
و مصادر مياه الشرب إن كانت مياهاً جوفية فهـي  11 0))باملاء البائت (( حممد صلى اهللا عليه  و سلم               

  .أشد حاجة من املياه السطحية لزيادة اإلضطراب الكهرطيسي 
  :إمساك كأس املاء باليد اليمىن  -2

دثنا عن الطعام يف اليد اليمىن ينطبق ذلك على الشرب و ذلك للمحافظة على نوعية امليـاه و علـى                    مثلما حت 
   .12 شيئاً من طاقة اجلسم ويصبح املاء بعد إمساكه باليد اليمىن منعشاً و خفيفاً  ئهمذاقه     و إعطا

  : النظر إىل املاء قبل شربه و لو حلظة - -3
  :أمران متبادالن أما فوائد النظر يف املاء فهو 

E                   أوهلما إرسال جزء أيضاً من طاقة اإلنسان إىل املياه عرب ألطف مكونات جسم اإلنسان و نوافذه و هي
  .العني

E          ا تفيد يف غـسلو ثانيهما انتقال طاقة كهرطيسية من املياه إىل العني و باعتبار طاقة املياه هنا مرطبة فإ
، و ) فهوم االطالع فيها جيلو البصر و هي يف زمزم أشـد      و هي تقع حتت م    ( العني    و تقوية البصر        

لن نسهب يف موضوع عالقة العني كهرطيسياً فحسبنا أن إحدى احليوانات و الطيور تـريب أبناءهـا                 
 .بالنظر من بعيد 

  :نقل رسالة عرب كأس املاء  -4
البـصمة  ( و هي ما تسمى     ناقش العلماء املهتمون قضية خاصة جداً وجدت باملياه كخاصية مالزمة و مميزة             

من حيث التركيب الكيميائي و نوعية الشوارد املوجبـة و          ( و هي صفة مميزة ألنواع املياه املختلفة        )   املائية
و ميكن عن طريق عملية املعاجلـة الكهرطيـسية   .. ) السالبة ، األمالح املذابة ، األوكسجني احليوي املمتص     

 من بعض شوائبه و على هذا فإنه عن طريق اإلمساك باليد اليمىن لكأس املاء             حتميل رسالة للمياه أو تفريغ املياه     
و لعل أفضلها علمياً خالل البسملة ملزيد من املسامهة من احلـواس  ( و النظر إليه    و لو للحظة قبل الشرب          

  ل جزء من اهلالة فإننا ننقل رسالة إىل اجلسم سواًء جسمنا أو أجسام الشاربني و مفاد هذه الرسالة إرسا.. ) 

                                                
  و لعله عليه الصالة و السالم يريد أكثر من ذلك من معاين يف مثل الترسيب و ختليصه مـن الـشوائب    11

  000العالقة 
  كتاب القدرات اخلفية 12  
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الكهرطيسية هلذا اجلسم لتنتقل عرب املاء دف التنقية و حتسني املذاق و ما نريد أيضاً مثـل الـشفاء و تعـد               
للجسم ثانية ليألفها ،     و أما على صعيد األشخاص اآلخرين فيمكن أن تشكل الرسالة نوعاً من الـشفاء و          

  .البسط و السرور و ما حتمل نفوسنا من طيب جتاه اآلخرين 
  

  :فــائـــدة 
استناداً ملا ذكر يف هذه الفقرة حول العالقة بني املياه و الكهرطيسية الصادرة عن جسم اإلنسان فإننـا جنـد                    

ؤر املؤمن شـفاء  س(( تفسرياً علمياً لبعض املعاين العلمية اليت حيملها هدي النيب صلى اهللا عليه و سلم حبديث                
  .فهو شفاء مادي بإذن اهللا تعاىل )) 

قد أصبح اآلن لدينا جواب واضح حول السؤال املطروح يف املقدمة ملاذا نأكل و نشرب باليد الـيمىن  : نتيجة  
  ؟

 حيث ال حنتاج إىل دليل علـى    –أقول بفضل اهللا تعاىل صدقت يا سيدي يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم                
  .و اليد اليسرى للخالء. …ب و السالم اصت اليد اليمىن للطعام و الشر إذ خص–ذلك 

اهلالـة  ( و هو ترتيب وظيفي و حكمة بالغة دلت عليها األحباث الغنية ألن ما نبحث به يف هـذه النقطـة                      
قد تطور كان أقرب إىل اخليال منه إىل الواقعية لوال آثاره اليت نراها ، و لكن اليوم و بفضل اهللا ف           ) الكهرطيسية

التفكر و التدبر يف جوانب اإلعجاز العلمي يف آيات اهللا اليت خلق و يف أحاديث النيب صلى اهللا عليه و سـلم                      
و لو اتبعنا قواعد التعامل     ). سورة النجم )) (} 4{إن هو إالّ وحي يوحى    }3{و ما ينطق عن اهلوى      (( اليت    

  .…جنبنا الكثري من األمراضالرباين و النبوي على حياتنا اليومية و ملصلحتنا لت
  

  :ماء زمزم 
و حيلو احلديث على ماء زمزم الذي حنبه حباً نابعاً من حبنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الـذي                 

عن ابن عباس رضـي اهللا  ))    [  فيه طعام الطّعم ، و شفاء السقم ماء زمزم خري ماء على وجه األرض(( قال     
  ].و رجاله ثقاة  )3/286( و ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ) 11/58(  الكبري عنهما أخرجه الطرباين يف

ربنا إين أسكنت من ذرييت بواٍد غري ذي زرع (( و من حبنا لسيدنا إبراهيم عليه الصالة و السالم و الذي دعا         
 مـن الثمـرات لعلـهم       عند بيتك  احملرم  ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدةً من الناس وي إليهم و ارزقهم               

                )) يشكرون 
   ] 37/ 14إبراهيم  [             

  .و من حبنا لسيدنا إمساعيل عليه الصالة و السالم أول من ابتلّت أصابعه الشريفة مباء زمزم 
  )) .إن اهللا لن يضّيعنا . …آهللا أمرك ذا (( و من حبنا لسيدتنا هاجر رضي اهللا عنها اليت قالت 
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  لكن   13و لكن يف مناسبة حبثنا هذا لن نتحدث عن مزايا زمزم فقد أتينا على ذلك بفضل اهللا يف حبث سابق                     

إن زمزم تقع يف منطقة حتتوي أقل كم من الطاقة          : ما نقوله  بعد دراسة احلقول األرضية و عالقتها بالشمس           
اخلريية اليت وصفها رسول اهللا صلى اهللا عليه و         الكهرطيسية على وجه األرض لذلك يتجلى هنا إحدى معاين          

سلم بأا أكثر فائدة و ما ينطوي حتت هذا التعبري من معاين صحية فهـي بـذات الـصفة حتمـل الطاقـة               
  .الكهرطيسية املعتدلة  و الضرورية لإلنسان

ف الكهرطيسية اليت و قد قمنا بفضل اهللا بقياس احملتوى الطاقي الناجم عن الكهرطيسية يف ماء زمزم فكان ضع          
حتملها مياه الشرب النقية مثالً مياه عني الفيجة و لو فكرنا بإجياد مواصفات تشبه املواصـفات الكهرطيـسية        
لزمزم للزم األمر مجلة أمور تتمثل يف ختفيف كهرطيسيتها عن طريق اختيار مكان خاٍل من الطاقات الضارة و                  

هاية إىل ما هي عليه مواصفات زمزم ،و لعل ذلك ميثـل أحـد      تركها ملدة مخسة عشر يوماً ، و لن تصل بالن         
أي أا ذات قدرة على االستشفاء      )) شفاء سقم   (( املعاين العلمية لزمزم بأا كما قال عليه الصالة و السالم           
  .بفضل اهللا تعاىل حيث أا ال حتتوي إال على طاقة مفيدة 

  :من فوائد زمزم
صفات اهلندسية هلذا املاء املبارك ألن األخوة املختـصني يف اململكـة العربيـة              لن أتطرق أيها السادة إىل املوا     

  :السعودية جاءوا على ذلك بالتفصيل و جزاهم اهللا كلّ خري و إمنا سأحتدث عن معنيني من معاين زمزم 
 و أـا    لقد ورد يف أحد أمساء زمزم شبعة العيال و أا الشباعة إىل سيدنا إمساعيل عليه الـسالم                  :أوالً 

  .ِشبعة
 نسميها الشباعة نعم العـون علـى   اكن: (( و روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال يف زمزم         

  )) العيال 
   ) 2/36 و أخبار كلمة للغاا يف 2/52أخرجه الطرباين يف الكبري ن و انظر األزر يف       (   

  : عن تفسري قوله تعاىل  )9/370( كما قال اإلمام القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن 
      ))ربنا إين أسكنت ذرييت بواِد من غري ذي زرع عند بيتك احملرم ((   

  ]37/إبراهيم [      
  )أرسل اهللا امللك فبحث عن املاء ، و أقامه مقام الغذاء (   
لقد وجدنا بفضل اهللا من خالل األحباث أن التوازن امللحي يف ماء زمزم جيعل فيه قيمـة غذائيـة                 

سد الطعام لبعض الوقت و أن زمزم تعادل بقيمتها الغذائية عصارة الطعام بعد هضمه فكـرم الـرمحن            تسد م 
الرجل جلَّ  و عال ضيوفه املنشغلني يف عبادته يف أقدس مكان على وجه األرض و أعطاهم الغـذاء مباشـرة                

  .بصورة زمزم

                                                
  )دار الفكر( نون املياه يف اإلسالم ملعد هذا البحث   ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل كتاب قا 13
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 خالل الدراسات اليت متت على التحاليل املختلفة لزمزم وجد بأن العناصر امللحية ـذا  أيضاً و من    :ثانياً 

مرض اجلفاف السكان و الـزوار      ) ال مسح اهللا    ( التوازن أيضاً متنع كثرة التعرق و لوال ذلك لعم          
  .يف تلك البقعة املباركة

  ع الوقت لذكرها اآلنو يل بفضل اهللا تعاىل أحباث أخرى كثرية عن ماء زمزم و لكن ال يتس
  

  :فوائد الوضوء 
E       طاملا أننا نتحدث عن املياه فال بد أن نعطي أحد جوانب استعماهلا يف اإلعداد لفريضة الـصالة بـل ال

  :تصح تلك الفريضة بدونه و هو الوضوء و حسبنا يف ذلك اجلانب العلمي فقط 
عض أهم أجهزة اإلنـسان مثـل       يوجد على سطح جسم اإلنسان عدة أمكنة تعترب مبثابة إسقاطات لب          

  :و هذه األمكنة هي ..... القلب        و الكبد و الطحال 
العينني ، األذنني ، أسفل القدمني و الكفني و غريها و بالتايل هناك صلة مباشرة ما بني هذه األمكنة و                    

على كل اجلـسم  تلك األجهزة فعندما نتوضأ   و نغسل تلك األماكن نؤمن أوالً توازناً حرارياً يسري        
  .السيما األجهزة الداخلية و يؤمن عملها بشكل طبيعي السيما تالزم الغسيل مع الدلك لتلك املواضع

E                ًموعات اليابانية و تعترب نوعـاو يف التخليل بني أصابع القدمني مثالً فهناك جتارب يومية لدى بعض ا
ليلها و فركها مستندين ذلك إىل فوائـد       من الرياضة املقدسة و هي صب املاء على أصابع القدمني و خت           

ا نوعمن العبادة صحية كبرية و قد وصفها البعض بأ ….  
E          ذا لو تناولنا فقط قضية غسيل القدمني فإن ما حيمل أسفل و أعلى    ) و النصيحة العلمية مع الفرك      ( و

ا حترض و تنـشط     القدمني من إسقاطات أو انعكاسات أربعة و أربعون عضواً من أعضاء اإلنسان فإ            
  .عملها وحتفظ توازا احلراري 

مت احلصول عليه من اليابان مدينة كيوتو و اليت تـبني           ) 1(و اجلدول رقم    ) 15(و الشكل رقم    
  .بوضوح تلك االنعكاسات

 عضواً من أعضاء جسم اإلنسان بعضها مكرر     43و يف غسل األذنيني ، حيث يتوزع اسقاطات         
 و بعضها اآلخر غري مكرر ، أيضاً كلها تستفيد بتنـشيط الطاقـة و         عما ذكر يف أسفل القدمني    

  . على األذن 14يبين توزع أجزاء اجلسم / 16/والشكل رقم . …التحريض للعمل و
  .)17 ( اإلنـسان شـكل  15عضواً من أعضاء جـسم  / 56/هذا و ينعكس أيضاً على عيين اإلنسان       

  : و على هذا كله فإن من فوائد الوضوء العلمية هي 
    .حتقيق توازن يف وظائف أعضاء جسم اإلنسان .1

                                                
  )جدة ( حيىي كوشك مدير عام املركز العريب للعالج الطبيعي . املصدر د/ 7/ انظر احلاشية رقم  14
  )  حيىي كوشك . د (14 و 7 انظر املرجع حاشية رقم  15
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  .تنشيط أعضاء جسم اإلنسان  .2
على أعضاء الوضوء إىل تزايد سريان الدم و تدفق الطاقة و يـثري             ) الضغط  ( يؤدي الدلك    .3

   16. قوى الشفاء الكامنة يف اجلسم مما جيعله يعود إىل توازنه الطبيعي
  .ازن احلرارييؤمن الوضوء التو .4
  .محاية اجللد من الكثري من األمراض .5
  .تعقيم األجزاء الظاهرة غالباً من جسم اإلنسان  .6
  .عضواً من أعضاء جسم اإلنسان و بعضها مكرر/ 180/تنطبق هذه الفوائد على  .7
  .ميثل الوضوء نظام متكامل حلماية احلواس اخلمسة .8
  .يؤدي إىل تنشيط عمل الدماغ و القلب .9

ما يريد اهللا ليجعل علـيكم مـن   . …(( ن الوضوء هو من متام نعم اهللا علينا قال تعاىل     و ذا نقول أ   
  ))حرج و لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 

  ) سورة املائدة 6اآلية (       
  

  انــعكـاســات أســفــل الـقـدمـيــن
1. Pinel gland  الغدة الصنوبرية 
2. Pituitary gland  النخاميةالغدة 
3.   
4. Gullet  احلنجرة -املريء 
5. Sub thyroid الدرقية الغدة حتت 
6. Eyes العيون 
7. Eyes العيون 
8. Shoulder الكتف 
9. Thyroid الغدة الدرقية 

10. Thymus ريةالغدة الصعت 
11. Lungs رئتان 
12. Heart القلب 
13. Pleura ( Pleurisy ) اجلنب غشاء ذات  
14. Diaphragm احلجاب احلاجز 

  

                                                
  . املرجع السابق 16
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15. Stomach املعدة 
16. Liver الكبد 
17. Gall bladder املرارة 
18. Spleen الطحال 
19. Kidney الكلية 
20. Adrenal الغدة الكظرية 
21. Pancreas البنكرياس 
22. Ureter احلالب 
23. Bladder مثانة 
24. Vermiform appendix الزائدة الدودية 
25. Valve امصم 
26. Upper colon القولون 
27. Stype Colon  
28. Lovter colon   
29. Stype colon  
30. Small intestine األمعاء الدقيقة 
31. Sit borne nenes   
32. Lamph الليمفاوية 
33.   
34. Ovary testides املبيض 
35. Oviduct vasdefrous قناة البيضات 
36. Lymph  
37. Breast ثدي 
38. Knee, elbow  مرفق ،رقبة 
39. Rectum املستقيم 
40. Auns  
41. Neck vertebra  رقبة)فقاري( 
42. Thoracic vertebra  فقاريات)صدري( 
43. Lumber vertebra  قطين 
44. Coccyx العصعص 
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ال
      انعكاسات  أسفل القدمني- )    15( شكل   رقم    
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    توزيع أجزاء اجلسم على األذن- )16( كل   رقم    الش
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  :فوائد املطر 

إن االعتقاد السائد لدى الروس بأم يكشفون عن رؤوسهم حلظة نزول املطر حتقيقاً لفوائد علميـة        
  .ذية شعر و فروة الرأس لإلنسانكبرية خاصة تغ

و نقول بفضل اهللا تعاىل إن سيد الوجود نبينا صلى اهللا عليه و سلم قد فعل ذلك مع نزول املطـرة                     
و حثّ على ذلك و لعل من أحد جوانب اإلعجاز العلمي فيه أن املطرة األوىل تكون حمملة و مـشبعة           األوىل

  .ألرضباإليونات من حلظة تشكل املطر حىت سطح ا
يعترب من أفضل املغذيات لشعر اإلنسان و فروة الرأس و بالتايل يؤثر على دماغ اإلنـسان و                 و هذا   

  .يعطيه طاقة خاصة أشبه بعملية التلقيح اجلوي لرأس اإلنسان
  :أنواع العالج باملاء : فائدة 

 حتميل رسـائل مـن      نظراً ألمهية املاء و اخلواص اليت حيملها ال سيما خواصه املغناطيسية و إمكانية            
  .…مل ندركه حىت اآلن . خالل البصمة املائية املميزة و ملا ذكرنا سابقاً و غريها كثري

فقد أصبح العالج باملاء أحد الطرق اهلامة يف املساعدة على القضاء على الكثري من األمراض فمـثالً              
 و  PH 17جهازاً لتعديل درجة     ) 23/3/2003– 14زيارة املؤلف األخري إىل اليابان      ( لقد طور اليابانيون    

لتصبح هذه الدرجة تسمح للماء بسلوك      ) تعديل محوضة   ( حبيث ميكن إنتاج ماء      اليت تسمى مقياس احلموضة   
احلموض أو األسس أو االعتدال و بينوا أن اجلسم مثالً احلمام حيتاج إىل درجة معينة و الـشراب إىل درجـة        

عتدالً ، لكن يف بعض احلاالت حيتاج اإلنسان إىل شرب ماء مبواصـفات              يكون م  مامعينة و الطبيعي فيها عند    
. … السبب يف ذلك هو املساعدة على التخلص من األمالح الراسبة على اجلدران الداخلية لألمعاء و               –قلوية  

و القضاء على ظاهرة التكلس اليت تسبب الكثري من األذى و األمل لإلنسان و لسنا يف صدد احلـديث عـن                     
  . أكثر من ذلك تفصيل

  
  :فالعالج باملاء كما قلنا تعدد اآلن و نذكر منه 

  .ماء زمزم ملا شرب له .1
  .االطالع يف املاء و أمهها االطالع يف ماء زمزم جالء للبصر .2
العالج بشرب املاء بعد تالوة القرآن الكرمي و األدعية املخصصة للشفاء عليه و يفضل اسـتمرار            .3

  ).بعيداً عن االنفعال و العصبية (  دقائق و حبالة صفاء القراءة ملدة ال تقل عن عشرة
نعـرف  ( هناك مؤسسات دولية ال سيما يف الواليات املتحدة األمريكيـة           : العالج باملاء املؤين     .4

   متخصصة يف إنتاج مثل هذا النوع من املياه و هو ال يستعمل مباشرة بل يوضع مثالً يف) بعضها 

                                                
 ميثل 7ثل احلالة احلمضية و أكرب من  مي7االعتدال و الرقم أصغر من / 7/ متثل الدرجة  17

  .احلالة القلوية
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و يوضع يف الكوب ماء ملدة معينة و ينصح بشرب املاء  ) بني اجلدارين   ( ب مزدوج اجلدران     كو

خالل أوقات معينة تناسب مع إمكانية شحن اجلسم        ) ال ما بني اجلدران     ( املوضوع يف الكوب    
  .كما أن العالج ذا النوع أخذ أشكاالً أخرى عديدة ال جمال لذكرها اآلن .. بالطاقة 

 حبسب حاجة اإلنسان و 7 لتزيد عن رقم  ( PH)يتم رفع درجة احلموضة: وي املؤين املاء القل .5
  ).بالشرب ( مقدار الترسبات امللحية 

و يف مكان معـني     ) مياثل نسب أبعاد أهرامات مصر      ( يوضع املاء يف داخل هرم      : املاء اهلرمي    .6
  .ة مث يستعمل شرباً ملدة زمنية معينة حسب نوع املاء و بالتايل يتم اكساا طاقة خاص

 صغرية يف املنازل بعيد عن األجهزة الكهربائية حبيـث يبيـت   18املاء الذي يوضع على طاوالت    .7
  .على الطاولة و يبدأ بشربه من الصباح

  …ال سيما الكربيتية منها تستعمل يف  االستحمام و الغطس و غريها : املياه املعدنية  .8
  .ذية الشعر و فروة الرأسكشف الرأس عند نزول املطرة األوىل لتغ .9

  .الوضوء حبد ذاته عالجاً دائماً .10
  .االستحمام العادي ال سيما الدوش للتخلص من الكهرطيسية الزائدة .11
العالج بالبخار تعديل رطوبة هواء الغرفة ال سيما يف الشتاء حيث األماكن مغلقة فيـتم وضـع                  .12

  . البخاروعاء مكشوف على سخانة أو الشوفاج أو أي وسيلة تسخني إلنتاج
  :كيفية التخلص من الكهرطيسية الزائدة 

  .العالج بالبخار ال سيما بالنسبة للمجاري التنفسية و لعل من أمهه هو ماء الزهورات املغلي .13
  .الصوم الصحي  .14
15. ……… 

E  السباحة و الدوش و تيار املاء  
نعلّم أبناءنـا إياهـا، و   الشك بأن السباحة رياضة عظيمة حث عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم و أمرنا بأن             

  .كشاهد على حبثنا هذا ندرس العالقة بني تيار املاء و الكهرطيسية الزائدة يف جسمنا 
أو جـسم   ) أو متحـرك    ( ماء ساكن   ) أو من خالل    (  فوق سطح    اً اجلسم متحرك   أن  إما نيإن أمامنا حالت  

  .ساكن عبر عليه تيار ماء متحرك 
) و اإلشعاعات   (  السباحة و بذلك يتخلص ا اإلنسان من محل الكهرطيسية           و األمر األول ينطبق عليه حالة     

  .الزائدة

                                                
  . و غريها13 و 7 املرجع حاشية  18
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األمر الثاين فتنطبق عليه حالة الدوش حيث مير تيار املاء على اجلسم ليحمل معه احلمل الزائد من الكهرطيسية                  

كة شبه دائرية و يتناسب بقاءه حتت الدوش مع ما حيمل من شحنات             وأفضلها ما يكون واقفاً حيرك كفيه حر      
  .زائدة

  
  :املشي إىل املساجد عند صالة الفجر  و العصر

  : االستيقاظ املبكر -1
يف مناطق الغابة السوداء يف أملانيا و بالقرب مـن          ) مكان االستجمام   ( يف إحدى املصحات الراقية       . أ

الستجمام ملرضى القلب ، فإن الربنامج العلمي و الـصحي  احلدود مع فرنسا و هذا املصح خاص با  
له يقضي بإيقاظ املرضى يف وقت قبيل شروق الشمس حبوايل الساعة و يتم تنظيم برنامج خـاص                 
عبارة عن رياضة خفيفة    و مسلية ملدة و لو لفترة قصرية و ميكن أن متتد حىت الساعة تقريبـاً ، و      

  : ء األملان عندما سألنا عن السبب قال العلما
بالتجربة تبني أنه يف هذا الوقت بالذات تتجلى أعلى و أعظم عالقة طاقة بني الشمس و األرض و عندها                   
تصدر الشمس طاقة كهرطيسية كبرية جداً تبثها إىل األرض و إن مريض القلب ال يتحمل هـذا                  

أو التأثري األعظمي    (الكم من الطاقة و هو يف وضعية النوم أو ما تسمى وضعية االستجابة العظمى             
و قد يودي التلقي الكهرطيسي لألرض حبياته لذلك يتم إيقاظهم و محايتهم مـن هـذه                ) للتنبيه  

  .اليت تسري إىل األرض مع بزوغ الفجر) الرشقة العظمى ( الدفقة الكهرطيسية 
  :و نفسر ذلك بفضل اهللا تعاىل 

ة حتريض احلقـول الكهرطيـسية األرضـية    أن الدفقة الكهرطيسية الصادرة عن الشمس تؤدي إىل زياد       
و الناجتة أصـالً  ) كما أسلفنا ( بأنواعها املختلفة  مبا فيها اهلالة الكهرطيسية احمليطة جبسم اإلنسان          

عن خطوط الطاقة األربعة عشر، و حركة الدم عرب دورتيه و بالتايل تؤثر يف آلية ضخ الـدم مـن         
ب مع حاجة جسم اإلنـسان بتلـك املواصـفات      القلب الذي يصبح هذا الضخ بصورة ال تتناس       

  . املرضية فيحدث ما حيدث ال مسح اهللا
و يف بعض مناطق اليابان هناك مدرسة صحية علمية خاصة باألطفال العاديني حيث وجد اليابانيون                 . ب

بـأن ذلـك    بالتجارب العلمية أن هناك فوائد كثرية من إيقاظ األطفال باكراً العتقادهم العلمـي              
  .و نشاط دماغه لذلك خترج تلك املدرسة املتفوقني و النوابغمنو يساعد على 

  :  فوائد املشي إىل املساجد فجراً -2
  . احلفاظ على قلوب املرضى و محايتها   .أ 

 أما االستيقاظ باكراً لألصحاء بالتجارب العلمية يعطي اجلسم طاقة إجيابيـة خيتزـا               . ب 
  .اجلسم  و يستخدمها خالل النهار 
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يسبب االستيقاظ الباكر تنشيط يف خاليا الدماغ و يعطيه احليوية الزائدة اليت تـساعده       . ج 

  .على حفظ الذاكرة و عدم النسيان مما يزيد من قوة عمل الدماغ 
و لن خنوض هنا يف التناغم احلاصل بني الدماغ و آداء القلب يف تلك الساعة فهو جمال                

  .و هذا كله يتحقق باملشي إىل املساجد باكراً 0طويل حبث عميق  و 
و من الفوائد األخرى للمشي إىل املساجد عند الفجر يفيد يف حتريـر اإلنـسان مـن       . د 

الكهرباء الساكنة اليت ملئ به اجلسم خالل فترة الليل من خالل مسببات كثرية حتـيط     
  .وكيت ، نوعية السرير نفسه بنا مثل التلفاز ، الراديو، األجهزة الكهربائية ، امل

  .كما يفيد املشي إىل املساجد بتحرير اإلنسان من التوتر  . هـ 
  .كما يفيد املشي إىل املساجد بتحرير اإلنسان من الضغوطات   .و 
من مشي  ) رياضياً  ( و لدى التجارب تبني أن مشي دقيقتني إىل املساجد فجراً أفضل              .ز 

  .جلسم اإلنسان ساعة فيما سواه من حيث الفائدة 
ولعل الفائدة األخرى اهلامة اليت يتلقاها اإلنسان مبشيه إىل املساجد فجراً وهو عمليـة                .  ح 

التنقية الطبيعية جلهاز التنفس من خالل استنشاقه اهلواء الذي يتصف بالنقاوة و يركّـز       
ن أفضل  و إذا ما عرفنا بأ    ) مثل األوزون   ( فيه بعض الغازات اليت تفيد جسم اإلنسان          

  لصفاته املؤكسدة و يتلقاها      19عملية تنقية فورية هي كانت باستخدام غاز األوزون         
 → O3  : 20اإلنسان بشكل طبيعي من اهلواء مباشرة وفق املعادلة الكيميائية التالية 

O2 + [O]  
 يذهب ليلعب دور املعقّم للجهاز  [O] إىل الدم و ينشط الدورة الدموية و O2يذهب   

 هي أشبه ما يكون بعملية التنقية اليومية للرئتني و اجلهاز التنفسي بـشكل              التنفسي و 
عام و غين عن البحث الفوائد اجلمة اليت حتصل لإلنسان من خالل ذلك و قـد زودين    

السيد الدكتور حيىي عويضة جزاه اهللا   ( مشكوراً أحد خربائنا املختصني يف شؤون البيئة        
مة اليت تتحدث عن اآلثار اإلجيابيـة لغـاز األوزون          ببعض املراجع اهلا  ) عنا كل خري    

املركّز يف اهلواء بنسبة ضئيلة جداً على أمراض جهاز التنفس و ذلك نقالً عن جملة البيئة          
   و التنمية ، و قد يثري هذا احلديث جدالً يف أوساط البعض الذي يرى بأن غاز

                                                
بالنسبة لتعقيم املياه عند مقارنة األوزون بالكلور فإن الكلور حيتاج إىل وقت قبل شرب  19  

  املاء بينما لو استخدم األوزون ألمكن تناول املاء مباشرة
رينا األخ الفاضل املهندس سعد اهللا الشواف فجزاه اهللا عنا حللت هذه املعادلة مبساعدة خب 20 

  كل خري
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 من امللوثات بدليل على أن النسبة املسموح ا لقاء األوزون يف أجواء املدن مثالً هي                األوزون هو 

   ) .3م/ ميكرو غرام 200 – 150( 
  :و لكن نقول بفضل اهللا تعاىل 

إن مصدر غاز األوزون طبيعياً اإلشعاعات الشمسية ، و لعل الرشـقة الكهرطيـسية              
لفجر و طلوع الشمس حتوي على نسبة       األوىل املرسلة من الشمس إىل األرض ما بني ا        

و رمبا غازات   ) بغاز األوزون   ( ضئيلة جداً لغاز األوزون    و ذا يكون اهلواء احململ             
أخرى ذه النسبة الضئيلة مفيدة جداً بعكس لو أا كانت بنسبة أعلـى مـن احلـد                

لدوليـة  إذا جتاوزت احلد املسموح حسب املواصفات ا      ( املسموح به و ميكن أن نعده       
  .أا من امللوثات) للهواء 

وجود بعض العناصر النادرة جداً يف املاء كالسيلينوم و كمـا قلنـا يف    : و مثال ذلك    
  والذي بفقده يسبب ضعفاً يف عضلة القلب و على ذلك فإن النـسبة               –فقرة سابقة   

رشـقة  الضئيلة جداً لألوزون و اليت ال تتواجد بشكل طبيعي إالّ يف الوقت األعظمي لل      
  .الكهرطيسية تعترب عملية تعقيم طبيعي جلهاز التنفس

إن اهلواء يف هذا الوقت يرتل من األعلى إىل األسفل بعكس النهار نتيجة ارتفاع درجة                 .ط
  . احلرارة يتمدد اهلواء و يصعد من األسفل إىل األعلى و شتان ما بني هذا و ذاك

بـورك ألمـيت يف   ( ليك و سلم عندما قلت و كم أنت عظيم يا سيدي يا رسول اهللا صلى اهللا ع           
  ).بكورها

  :مواعيد الصلوات اخلمس.1
هي عالقة الشمس مع األرض ، و لو متثلنـا    ) املفروضة  ( إن احملور احملدد اليومي للصلوات اخلمسة       

و من خالل دراسـتنا الـسابقة    ). 18شكل رقم ( منحين بيانياً من حمورين مها الشدة الكهرطيسية و الزمن   
 أو سالبة فمـع   21 فيما يتعلق بصالة الفجر فإننا نالحظ أن هناك نقاط كهرطيسية حدية يومية موجبة               خاصة

( الكهرطيسية و تأثر مجيع احلقول الكهرطيـسية األرضـية            ) الرشقة  ( و تلقي الدفقة    ) النهار  ( بداية اليوم   
التحريض األعظمـي ألنـه ميثـل حالـة     مبا فيها اهلالة الكهرطيسية جلسم اإلنسان يكون ) املنوه عنها سابقاً  

إن كان ( اإلنضغاط العظمى فجاءت صالة الفجر و ما ا من فوائد كثرية لصحة اإلنسان و جتنبه طاقة زائدة                  
  ).إن كان سليماً ( أو إكسابه تلك الطاقة املفيدة  ) مريضاً

مودية على األرض   مث ينحدر منحين العالقة ليبلغ القيمة الوسطى عند وقت الظهرية حيث الشمس ع            
   فيكون التأثري قوياً لكنه معتدل ألن ميول أشعة الشمس على األرض هي اليت تسبب فروق

                                                
  . يعين من حيث الشكل ال من حيث القيمة 21
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 التدفق الكهرطيسي ، ال كون الشمس حارة و األمر ال يتغري سواء كانت السماء صافية أو غائمة                  

  .سان يف زمحة العمل اليوميو هلذا جاءت صالة الظهر حتريضاً لطيفاً جلسم اإلن… 
بعد ذلك ينحدر منحين الكهرطيسية إىل أدىن درجاا يف اليوم قبل غروب الشمس  و هو اقتـراب              
الكهرطيسية الشمسية من اإلنسحاب و ميثل حالة التخلخل العظمى  و  تستمر إىل أكثر من ساعتني تقريبـاً                   

قة لتجاوز هذا االخنفاض احلاد يف التدفق الكهرطيسي ال         يومياً و يف هذا الوقت حيتاج اإلنسان إىل شحنة بالطا         
و لعل التـأثري يف  ) ال مسح اهللا ( سيما أصحاب القلوب املريضة أو من به نوع من األمراض العصبية و العقلية      

هذه الفترة على الدماغ أكثر منه على القلب ، فجاءت صالة العصر لتعاجل ذلك و تأكده ، و حـسبها أـا             
الة الوسطى إقراراً بأمهيتها و ماتلي ذلك من هدي النيب صلى اهللا عليه و سلم من عـدم النـوم            وصفت بالص 

خالل هذا الوقت و التحذير من اإلصابة باجلنون و هذا دليل على التأثري على الـدماغ و أجهـزة اجلـسم                     
  .22األخرى 

يومية و هي صاليت    مث صعود منحين الكهرطيسية يكون هناك حتريض على إعطاء الشحنة األخرية ال           
املغرب و العشاء و كأما ميزان اليوم جلسم اإلنسان فصالة الفجر حتفظ القلب بإذن اهللا و صـالة العـصر                    

  حتفظ الدماغ و هل هناك أهم جبسم اإلنسان من هذين ؟
ما بني حالتني إنضغاط أعظمي للمجـال  ) ذلك اجلرم الكهرطيسي   ( و هكذا يعيش جسم اإلنسان      

 و بالصالة و املشي إىل  املساجد        ،)غروب الشمس   ( و ختلخل أعظمي أيضاً     ) طلوع الشمس   ( الكهرطيسي  
 و ،فجراً يتم احلفاظ على العقل و القلب  و غريها كما أسلفنا و بتكرار هذه اآللية اليومية يكمن سر عظـيم        

الـصالة و الـسالم علـى    مبا أن احلفاظ على العقل أهم من احلفاظ على القلب فأتى التشديد من النيب عليه               
 صالة العصر هذا من جهة و من جهة أخرى التحذير الذي بينه النيب صلى اهللا عليه و سلم           –الصالة الوسطى   

من النوم بعد العصر و الذي يسبب خلالً يف أداء الدماغ هلو أشد ما ميكن عند الغروب و االنتقال من النـور                  
لحظة بالنوم ليستيقظ و هو حبالة أشبه باجلنون ال يعرف أين هـو  إىل الظالم    و كم من إنسان يتعدى هذه ال 

  . … أخرىو كم الوقت فيعتقد نفسه بعد الفجر تارةً  و يترك األمر إىل معرفة اهول تارةً

                                                
  نعمل بفضل اهللا على التأكد من هذا الرقم بدقة 22 
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  :مواعيد النوم .2
مرة ثانية و إذا ما  درسنا بعناية سلوك منحين     ) 18(دام نفس املنحين املوصوف يف الشكل       و باستخ 

الكهرطيسية لوجدنا هناك أوقات توازن كهرطيسية خالل اليوم فالنقاط الوسطى ما بني نقطـيت االعتـدال                     
( و الصغرى            ) عند الفجر ( من جهة    و بني النقطتني العظمى          ) عند الظهرية و عند منتصف الليل       ( 

 ساعة  24/ عند العصر من جهة أخرى الستنتجنا أوقات النوم اليت تعترب األغىن جلسم اإلنسان خالل               ) الدنيا  
  :و هي املناطق الظاهرة يف املنحين على النحو التايل / 

E  ساعة تقريباً 1.5بعد طلوع الشمس حبوايل   
E  و بعد الظهرية أيضاً حبوايل ساعة  
E 0ة العشاء حبوايل ساعتني تقريباً و حىت قبل الفجر بقليل و بعد صال  

  مما هي عليـه األوقـات   23) فائدةً وكتعويض زمناً (إن النوم يف هذه األوقات يعدل أكثر من ثالثة أضعاف   
 ساعة، و التحذير كل التحذير من النوم يف فتريت التحريض الكهرطيسي األعظمـي      24األخرى يف باقي الـ     

 مع التشديد على احلرص على عدم النوم بعد العصر وبشكل خاص عند الغروب ، و اليقظـة و لـو     و األدىن 
  .حلظات ما بني الفجر و طلوع الشمس

  .إا حماولة لفهم بعض اجلوانب العلمية يف هدي نبينا صلى اهللا عليه و سلم: و يف اخلتام أقول 
  . و سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم من معاٍن علمية أخرىو اعترافاً بالعجز و التقصري يفّ عما حييط بآيات اهللا

و اهللا أسأل أن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي ، و ثوابه خالصاً لسيدي رسول اهللا صلى اهللا عليـه        و      
ه أن سلم و ألرواح مشاخينا و والدينا و أمتنا إىل يوم الدين طامعني بفضل اهللا و كرمه و حنن حتدثنا عن امليـا                 

مني يا رب آيرزقنا الشربة اهلنيئة من حوض النيب عليه الصالة و السالم و من يده الشريفة ال نظمأ بعدها أبداً               
  .العاملني  و صلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي و على آله و صحبه و سلم و احلمد اهللا رب العاملني

                                                
املقصود هنا الوقت الذي ميتد من بداية النوم بعد صالة العشاء و حىت منتصف الليل  23 
  .تقريباً
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 خلالصة ا

 
بدمج عملية معاجلة مياه تغذية حمطات حتلية مياه البحر بأغشية النانو مع وحدات حتلية مياه البحـر                 

الـتقطري  / التناضـح  / نظام ثالثي من النانو    التقطري أو   /التناضح أو النانو    /التقليدية يف نظام مزدوج من النانو     
أمكن ذا األسلوب اجلديد التغلب على املشاكل الرئيسة اليت تواجه عملية حتلية مياه البحر بطـرق التحليـة                  

وذلك لوجود نسبة عالية من عناصر العسر مبيـاه  ) scaling( التكلس -)1: (التقليدية اليت ميكن حصرها يف    
 تلوث معـدات    -)3(عدل استهالك الطاقة يف عمليات التحلية نظراً الرتفاع امللوحة           ارتفاع م  -)2(البحر    

 تآكل املعادن بسبب ارتفـاع      -)4(الناتج عن وجود املواد العالقة والبكترييا مباء البحر         ) Fouling(التحلية    
عاجلة مياه التغذية عرب    مب. وقد مت تسجيل األسلوب اجلديد عاملياً كرباءة اختراع         . الكلوريدات ومعدل امللوحة    

أغشية النانو أزيلت منها املواد العالقة واجلراثيم مع أيونات العسر ، إضافة إىل التغيري اجلـذري يف التركيـب                   
الكيميائي ملياه التغذية أدت هذه العملية أيضاً إىل التحلية األولية ملياه التغذية وذلك بإزالة جـزء كـبري مـن                    

ذا أصبح ممكنا تشغيل حمطات التحلية سواء العاملة بنظام األغـشية أو األنظمـة    ، وTDS ( (حمتواها امللحي   
احلرارية دون استعمال موانع الترسب وموانع الرغوة واملواد املعقمة ويف ظروف تـشغيلية خمتلفـة مل يكـن                  

تاج حمطات  إضافة إىل هذه الفوائد اجلمة فقد ارتفع إن       . باملقدور عملها سابقاً دون حصول ترسبات أو تلوث         
هذا وقد أثبتت التجارب الـيت متـت   . التحلية مع خفض ملحوظ يف تكلفة إنتاج املاء العذب من مياه البحر         

على خمتلف أغشية النانو أن قدرة أغشية النانو يف طرد األمالح وخفض ملوحة مياه التغذية ختتلـف حبـسب           
دة يف حتلية مياه البحر عملت املؤسـسة العامـة   ولالستفادة من هذه الطريقة اجلدي. نوعيتها وكيفية  تشغيلها  

 -100خـط  -التناضح وبنجاح باهر على أحد خطـي اإلنتـاج   /لتحلية املياه املاحلة على تطبيق نظام النانو      
 عـامالً   -200خـط   –مبحطة أملج للتناضح العكسي مع بقاء اخلط الثاين         ) ساعة/3م360بطاقة تشغيلية   (

وازدادت كفاءة إنتاج وحدة التناضـح      % 42تفع إنتاج هذا اخلط حوايل      كمرجع بنظام التناضح املنفرد  لري     
هـذه  . حني كان نفس اخلط عامالً بنظام التناضح الفردي لوحـده         % 26مقارنة بـ   % 56به إىل حوايل    

 إىل هـذا  -100–النتائج مت احلصول عليها رغم بعض التقصري وذلك ألسباب فنية يف التصميم لتحويل خط         
وحسب التصميم الصحيح والذي سيستعمل حالياً يف حتويل مجيـع          ) تناضح/ نانو(د املزدوج   االسلوب اجلدي 
 184 إىل نظام التشغيل اجلديد لريتفع إنتاجها إىل ضعف ماهو عليه حالياً مـن               200 و   100احملطة خبطيها   

ـ        /3 م 420-400ساعة حني كانت عاملة بنظام التناضح إىل        /3م شغيل ساعة حني حتويلـهما إىل نظـام الت
وتعمل املؤسسة حالياً على إدخال هذا النظام اجلديد العايل الكفاءة على عـدد مـن         ) . تناضح/نانو(املزدوج  
والذي أصبح تطبيقـه  )  حىت اآلن 1996لعام (وتقدم هذه الورقة خمتصراً ملا مت إجنازه ذا املشروع . حمطاا  

   . أو اجلديدة ممكناً على مجيع حمطات حتلية مياه البحر القائمة منها
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