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 قرآن اعجاز

 سرد آب خواص
يرحمانليجل دكتر

ــضْأُ� ــكَ رْكُ ــذَا بِرِجْلِ ــلٌ هَ ــارِدٌ مُغْتَسَ ــرَابٌ بَ ــه�وَشَ او[ب

ــا گفتــيم]  ايــن اينــك بكــوب زمــين][بــه خــود پــاى ب

).42(ص/.آشاميدنىو سرد است سارى چشمه

 را ايـوب حضرت بيماري قبليآيه در دانا عليميخدا
يوسـيله اهللا كـه اسـت آن انگريب آيه اينو دهديم شرح
 تنهـا نـه ايـنو دهـد، مـي نشـان ايوب حضرت به را شفاء

 بلكـه بـود شـانيا شـفاءو ايـوب حضـرت براىاىمعجزه

 سـرد آب كـه دهـد مـى نشان ما به آيه اين در منان خداى

 جـهينتآنازو،دهـد مـى شفاء اهللا إذن به را ايوب حضرت

 در مـن كه استيخصوصيات داراى سردآبكهميريگيم

 كـه اميـدوارمو كـنم مـى اشاره آن خواص به مختصراً زير

 گيرد. قرار استفاده مورد

 قـرآندريزيـاد مـوارد هستيد مستحضر كه همچنان

 از وقتـي هميشـهو نرسيده آن به بشر علم هنوز كه هست

 ايمـانيبـيهـا انسان،شودمي صحبت قرآن هايمعجزه

 گويند:مي

 بـا را آن شـماو انـد كرده كشف دينانيب را اين خوب

آنيهامعجزهو قرآنازكهيحال در ايدكرده منطبق قرآن
 كنم.يم اشاره آن از مورد يك به اينجادرمنو غافلند
-سـاده آب ديگـر،يعبـارت به يا آن خواصو آب مورد در
 آن كامل خواص به هنوز بشر ولىردداىيشيميا فرمول ترين

 در مـن ولـى است زيادى مطالب مورد ايندرو ندارندىيآشنا

 كنم.مى اشاره مختصراً سرد آب خواص به فقط قسمت اين
ــان از قبــل ــممــى الزم ســرد آب خــواص بي  كــه دان

 كنم. عرض انسانو آب با رابطه در توضيحى

 اسـت%50 از بـيش زنده موجودات در آب ميزان ميانگين

-وخزهىيدريا وگياهان استآب%96 دريايى عروس در مثالً
و%20كُليهدرو%15-7هادانهو بذرهاو%99-95يدارا ها
 نـوزاد بچـه(در دارد وجـودآب%65 به نزديك انسان بدن در

%10 از بـيش آب دادن دسـتازو)%60 بـاال سن ودر75%
آب%25 بدن اگرو شودمى بدن در خستگىو حالىبى باعث

 شود.مي مرگ باعث بدهد دست از
)يـهال چنـد كـه( 4MM-0.16 قطـر به انسان پوست

 ممبـران اسم به دارد وجوديايهال اولييهال زير در است

 در مـواد تمـام تبـادل محـل كه است سيتوبِالزم داراى كه

-مـى انجام سلول ساخت براى مهم عملو باشد مى بدن
 دهد.
و رگ متـر4و عصـب متر 12 پوسترسانتيمت يك در
 دارد. وجود سلول هزارنو مويرگ

 شفايوسيله سرد آب
نيا به دادم انجام رابطه اين در بندهكهىيهاتحقيق با

 موثراريبس انسان سالمتي براى سردآبكهدميرسجهينت

 باشد.يم
 چـون شـود مى منقبضهارگيمووهارگ سرد آب اثر در

 پمپـاژهارگ از خون گيردمى صورت كوتاهنزما در عمل اين

 اثـر بـدن اعضـاى تمام به شده سرد كه خونى اينو شودمى

 ورزش باعـثو شـوند مي منبسطو منقبض رگهاو گذاردمى

 جـوانو بـدن داخلى اعضاىوهاسلولوهارگ براى كردن

 گردد.مي اعضاوهاسلول شدن

 يـهال بـدنتپوسـ بروى سرد آب از استفاده زمان در

 عمـل اين باشد سردتر آب هرچه البته آيدمى بوجود نازكى

 ريزيـد مـى خود روى سردآب(وقتي گيردمى شكل زودتر

-مـى لـرزو بـدن شدن سوزنىو سرما احساس يك دچار
 بـدن بـراى كه است منفى بارى داراىيهال اينكهد)يشو

 بارهـاى كـه پوسـت روى بـر زمانهمو است الزم خيلى

 دوش از بعـد خـاطر همـين بـهو كندمى خنثى دارد مثبت

 دقيقـه3 تـا2 حداقل نكنيد خشك زود را خود بدن گرفتن،
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 بـدن موقـع اين در شود خشك خودش بدن كه صبركنيد.

 گيرد.مى را خود دماى منظم بصورت

 آب حرارت درجه دوش گرفتن زمان
+22+......25قهيدق6---16
+18.+..........21قهيدق3---6
+14+...........17قهيدق5/1---3
+10+..........13قهيدق1---5/1
+6------+9قهيدقكي باًيتقر
+2----+5هيثان30--- 45
 درجه صفركينزدهيثان15---30

 اين بر دليل�اهللا رسول حديث به اشاره رابطه اين در

 شـكخ را خـوديپـاو دسـت گرفتن وضو از بعد كه است

نياميكن نگاههيقضنيابهيعلم دگاهيد از اگرو كردينم
نيـاو،اسـت�اهللا رسـوليهـا معجزهازگريديكيزين

 اسـت قـرآن مكمـل كـهثيحدبهماازين كه كنديم ثابت

م.يباش داشتهيكامل مانياميتوانينم آن بدونو واجب
و بـود،كيـ نزد ما به مسجد افتادم،يكودك دورانادي(
 نمـاز در زمسـتان در كـردم،يم شركتشهيهم جماعت در

 گرفتنديم وضو درجه صفر باًيتقر آب از جماعت اهل صبح

 سـوال مـنو كردنـد،ينم خشك را خود صورتو دستو

د،يـكنينم خشك را خود صورتو دست چرا كه كردميم
 كـميلـيخنيـدازمايآگاه چند هر گفته، شرع گفتنديم

نيـا شرع كدام كه خوردميم تاسفمخوددلدرمنو بود
يحكمتـ چـه كـهدميفهم اآلنو كنديمزيتجورايسخت
 است). سردآبباپاو دست شستندريبزرگ

 بـاال سنين براىهمو جوان براى هم سردآبينيرو

 بايـد كرد استفاده سرد زياد آب از نبايدو است، مفيدو موثر

 بـه خيلـى بايـدالبـا سنين براىو كرد سرد را آب كم كم

 را آب كـه شـود مى پيشنهاد بيماران براى كرد، عمل نرمى
 مدت به گذاشته پا سرد آب ايندرو ريخته تاس يا وان در

 است). بهتر باال از آب ختني(ر دقيقه4تا1
 دوش گـرفتن موقـع دارنـد روماتيسم كه كسانى براى

 چكانـده را پيژامه دوش از بعدو بگيرند دوش پيژامه با بايد

 بـه داشـت امكان واگر بپوشند را آن ساعت يك مدتبهو

 كنند. اضافه سركه كمى ريزندمى خود روى كه آبى
و وشـكم سينه قسمت به بعد پشت به اول را سرد آب
 برگيرد. در را بدن تمام آب كه بطورىديزيبر وپا دست

-نمـىو دارند بااليى سن يا دارند تب كه بيماران براى
 روش ايـن از تواننـد مـى كننـد اسـتفاده سـرد آب از توانند

 پـايين را تـب كـه كنـد مى كمك روش اين كنند، استفاده

 كليه كردن كار درستبهو شود تنظيم بدن حرارتوديبيا

 بدن از را اضافىآبو گازنيهمچنو كندمى كمك جگرو

 هـميسـرع بيمـارانيبـرا روش اين حتى كند،يم خارج

 را متقـال پارچـه، كـرد عمل بايد روش اين به است. مفيد
 را آن بعــدو خيســانده ســرد آب در يــهال6-5 يــهال چنــد

 آن خـيس حوله مثل حالو شود گرفته آن آب كه چكانده

 آن روىبرو گذاشته بيمار بدن به زانو روى تا بغل زير از را

-انسانو باال سنين براى البته نگهداريد، گرم پشمى پتوى
 بخيسـانند، را متقـال گـرم آب با استربهت خون،كميها

 باشد. داشته طول ساعت 1.5-1 عمل اين
 عمـل درسـتيبرا سرد آب با وصورت دست شستن

فيضـع انسـان بدنيضيمر هر از بعد خون گردش كردن
يبعضـپاو(دست كند،ينم گردش درست خونو شوديم

ــد)يمــيســرد احســاس مواقــع ــرا كنن ــريب  شــدن بهت

 خون به كه است الزم خون، گردشو خونونيلكوالسيس

 سرد آب با را خوديپاو دست منظورنيايبرا كرد، كمك

 مـدت بـه گذاشته سرد آب در را خوديپاو دستايديبشو

.قهيدق1-2

 دوشكُنتراست
 سـتميسو بـدنياعضاتيتقو باعث دوش كُنتراست

 تنهـا نـه حـرارت درجـه اخـتالف بخـاطر شود،يميعصب

تيـ تقوو رگهـايبـرا اسـتيورزش بلكهرديگيميانرژ
 شـدن الغـر بـه كمك عملنيا آن، شدن جوانو پوست

 را هـايباكترو روسـهايو مقابل در را بدن مقاومتو كنديم
 كند.يم زياد
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 كـمو درجـه 40 آب دوشريزدرديبا دوش: كُنتراست

يجا تا كرد اضافه سرد آب آن به كرد كم آن حرارت از كم
 دوشو– قـهيدق1 گـرمآب(دوش است تحمللقاب كه

 شود). تكرار دفعه چندقهيدق1 سرد آب
 توجه: قابل

 كــهيكســانويكبــد مــارانيبيبــرا دوش كُنتراســت-

 كنند. مشورت دكترباديبا دارند جنون مثليمغز مشكل

ديــبا دارنــد فقــرات ســتون انحــراف كــهيكســانيبــرا-
 كنند. شروعپاو دست از را كُنتراست

 مثـل سردآبو گرمآببايزمان نظرازديبا دوش تكرار-

 باشد. سرد آب با آن كردن تمام حتماًو باشد هم
قهيدق3 از شتريب دوش كنتراست گرفتن زمان حالهردر-

 نباشد.
 كـه كنـديمـ ثابت قرآنازگريد مطالبو مطلبنيا

 زنـده شـهيهمو است خدا كالموستين انسان كالم قرآن

 دهد.يم نشان را خود معجزهخيتارازيمقطعهردرو است

 شيخ شافي قرشي

در حضور ربّ رحمان خواهش از غيرش جفاست
و خطاست و باقلي هست و احمقي ابلهي

و ناتوانخلق عالم جملگي بي  شك فقير
و ناتوان حاجت بخواهي نارواست از فقير

 هر كه جز خالق عالم را بخواند جاهل است
بيهر كه شك باقل استبر غير خدا دل بسته

و فقيربي و محتاج  گمان غير خدا مسكين
خواهش محتاج از محتاج ديگر باطل است

 خانه ويرانش كند،هر كه رو گرداند از حق
ي نفسو اسير دست شيطانش كندبنده

و شركو بدعت سازدش  غرق در درياي كفر
اهل نيرانش كند،سلب ايمان گردد از او

گودرد  تا كه درمانش كند،دل را با خدا
تا كه آسانش كند،مشكلت را بر پيش او بر

و مهربان وهم كريم  رب تو ربي رؤوف
سلطانش كند،هر كه سويش با صداقت رفت
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