
دورة في استخدام اسیاخ النحاس

بسم اهللا الرحمن الرحیم                                               
السالم علیكم ورحمھ اهللا وبركاتھ

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

استخدام اسیاخ النحاساتقانفيدورة
اسیاخ النحاس رح نبدأ ان شااهللا بشرح كیفیھ العمل على

:االسیاخاستخدامیجب على االخوه الكرام مراعات مایلي عند تعلم 

.تحدید اي ھدفمن خاللھنستطیعاخرھي جھاز زي اي جھازةبأن االسیاخ النحاسیمداخلكمنأن تؤمنون:اوال

.عدم االنجراف وراء عده اسالیب ألنھ ھذا اول طریق الفشلوتعلم یجب اتباع اسلوب واحد العند بدء :ثانیا

الفائده في التدریب : ثالثا

سیاخ تصبح جزء منكم وتحاولو السیطره على العامل النفسي وھدا كلھ ما بیجي اال حتى اال(
).بالتدریب

اثناء التدرب مجھكاخالل االسبوع علیكم التدرب على موضوع الدرس واي سؤال او مشكلة تو:رابعا

لة من نفس موضوع الدرسئراح اكون جاھز للرد وارجو ان تكون االس

اال بعد انتھاء الدورةعدم التسرع والخروج الى المیدان:خامسا

بھمنا ھو انھ نفھمھا عملیًاسیاخ علمیًا ألنھ الليعدم السؤال عن طریقھ عمل اال:سادسا

.الفائده بالتدرب ھ كما ذكرناكل درس سواء داخل المنزل او خارجھ الناان تجربو:سابعا
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..انا بريء ممن الیراعي حق اهللا فیما یجد

:حق اهللا ھوو
الخمس مما یجد یوزع لوجھ اهللا تعالھ.1

الذھب یتم بیعة مجزاةعند العثور على اصنام نقوم بتحطیمھا واذا كان من .2

عند العثور على اي شيء محرم ان نقوم باتالفة.3

لین والمشعوذیناعدم االستعانة بالدج.4

على المشتركین في البحث حسب االتفاق وعدم قلب النیةھاي شيء یتم العثور علیة یتم توزیع.5

هللا تعالھ ان ھذه الدورة وجمیع المعلومات التي ترد في ھذه الدورة خالصة لوجھ ا.6

)ھفاني بريء منھالخالصة انو كل شيء یغضب وجھ اهللا نعالھ ویتم االستفادة من(

انو كل من یجد كتب او مخطوطات انو یحاول معرفة على ماذا تحتوي لعلنا نستفید منھا ویستفید نصیحھ لي ولكم(
)منھا المسلمین

درس                                                            نبدأ ال
طریقھ صنع السیاخ                                                                                                             

.  مل6مل الى 3من سیخ نحاس قطره 

.سم كما في الصورة20سم في 60ونفوم بثنیوه سم 80قیاس السیخ 

.ةالحركبحریة التدرب على مسك السیخ والسماح لھ 

والمسافة بین سیاخ تكون الیدان بمحاذات االكتاف وتكون االسیاخ على شكل مستقیم عند مسك اال
.للصدرویكون الرسغین مالمسان االسیاخ عشرون سم

وعند مسك االسیاخ بالید یجب ان یكون السیخ بارز من الید من االسفل قدر خمسة سم

السیخ االیمن یالمس الكتف االیمن واالیسر یالمس الكتف (تنفرج  والماءاالسیاخ فوق الفراغ
المعادن تؤكس كما في الصورةوفوق كما في الصورة) االیسر
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غالفرا
:البحث عن فراغ

عند الشك بوجود فراغ في مكان ما او عند البحث عن فراغ كل ماعلیك فعلھ ھو ان تقف في 
مسك االسیاخ بشكل مستقیم وعلى مستوى االكتاف والید الیمنى مبلولھ وت.المنطقھ المراد البحث فیھا

ھافیبالماء لعزل الرطوبھ والماء ثم نمشي بشكل مستقیم بإتجاه  المنطقھ المراد البحث 

انفراجا كبیرا حتى تالمس كس ومن ثم  تنفرج ؤقبل الفراغ بمتر او نصف متر فان االسیاخ ت
للتأكد من وجود الفراغ ثم نكرر العملیة من عدة اتجاھاتقیقھنقف لمدة نصف دعندھا , الكتاف 
100%.

:تحدید حدود الفراغ

:لتحدید حدود الفراغ یجب عمل ما یلي 

ترجع نقوم بالمشي بإتجاه الشمال ببطء لغایھ ماتقف فوق الفراغ ومن ثم, بعد تحدید موقع الفراغ
ثم نكرر ھذه العملیھ على جمیع ,ثم نضع عالمھاالسیاخ من حالھ االنفراج الى الحالھ الطبیعیھ

بمحاذاث الفراغ ھكذا نكون قد حددنا ھا البعضنقوم بوصل النقاط مع بعضبعد ذلكاالتجاھات 
ة ام سرداب ام بئر ویتم المعرفة من حجم معرفة الفراغ ھل ھو مغاروھذا یفیدنا في ,جوانب الفراغ

.وشكلھالفراغ

:تحدید العمق

من ,ثم نقوم بالرجوع للخلف لغایھ عودة السیاخ للحالھ الطبیعیھفوق الفراغعند تحدید الفراغ نقف 
ثم تنفرج مره اخره نقف ونمد الید الیمنى لألمام سوف یقوم السیخ بالدوران دون مساعده منا نحسب 

..تقریباسم55عدد اللفات وكل لفھ تساوي 

:لتحدید فراغ اخر

فوق الفراغ نصبر علیھا ثواني سوف یقوم السیخ بالتأشیر على فراغ اخر ان عند انفراج االسیاخ
.وجد نمشي بإتجاه الذي تؤشر االسیاخ لغایھ مانصل الى فراغ بئر او مغاره او سرداب
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:تحدید وجود سرداب 

ومن ثم نمشي ,؟فراغ قدر مترینالھ ھل یوجد سرداب نبتعد عن فعند تحدید اي فراغ ولمعر
وھنا نقوم بتحدید ھل ھو سرداب ام مغاره اذا كان سرداب ,سیاخانفراج األةالفراغ لغایة بمحاذا

.نمشي معھ الى نھایتھ لنعرف ھل ینتھي بمغاره ام یكون باب

:معرفة الفراغ طبیعي ام منحوت بید انسان

لغایة ثم نسیر باتجاه الفراغ بسرعة متوسطة ,عند معرفة مكان الفراغ نبعد عنھ مسافة مترین
خالل العشرون ثانیة تثم انفرجتننتظر مدة عشرین ثانیة اذا االسیاخ اكسبعدھا,انفراج االسیاخ

.منفرجة فان الفراغ طبیعيتفان الفراغ من نحت انسان واذا بقی

:معرفة حجم الفراغ من الداخل ومعرفة المداخل للفراغ

عندذلك نمد الید , المترونصفاذكرنا سابقا ان االسیاخ تؤكس قبل الوصول للفراغ بما یقارب المتر 
ومن ,عدة لفات) عكس عقارب الساعة(الى االمام سوف یقوم السیخ بالدوران جھة الیسارالیمنى

) اعةعكس عقارب الس(الیسارىومن ثم ال,,عدة لفات اخرى) مع عقارب الساعة(ثم الى الیمین
مرة اخرى

دلنا على ت)الى الیمین(ة المرة الثانیو ,تدلنا على طول الفراغ من الداخل)الى الیسار(اول دورة
كل لفة تحسب حیث ان , تكون لالرتفاع )الى الیسار(المرة الثالثةاما ,الفراغ من الداخلعرض

متر

الفراغ نتبع السیخ الى ان یؤكس ومن یقوم بالتاشیر لمدخل ھ فانعندما انتھاء السیخ من جمیع  لفاتھ 
حددنا وھكذا نكون قد, الى ان یرجع الى الباب االولوھكذاثم سیقوم بارشادنا الى المدخل االخر

ةمفتوحقد تركتكانتأعبارة عن اي فجوة داخل جدران الفراغ سواء المداخل ھي ( كلھا المداخل
)او اغلقت

الكتف حتى یالمس السیخانكیس فوق الباب نمشي قلیال الى االمام او الجنب أعند الت: مالحظة 
نستطیع تحدید حجم المدخل بواسطة المشي الى ,في ھذه اللحظة تكون فوق المدخل مباشرة ,االیمن
.السیخان مالمسان الكتف االیمن فنحن فوق البابدامااو الخلف او الیمین او الیسار ماالمام
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:ة بینك وبین سقف الفراغتحدید الساف

عند معرفة ارتفاع الفراغ من الداخل وتحدید عمق الفراغ نقوم بطرح االرتفاع من العمق والناتج 
مثال االرتفاع من الداخل كان ثالثة امتار والعمق كان خمسة (ھو السافة بینك وبین سقف الفراغ 

)وبین سقف الفراغ امتار نطرح الثالثة من الخمسة الباقي متران ھو السافة بینك

:)ًمالحظات مھمھ جدا(

وسواء كان الھدف قبر ااو صغیرراكان الفراغ كبیأان جمیع االھداف موجوده داخل فراغ سواء .1
.شمسي او ران بالصخر

الفراغ اوًال ومن ثم وضع الھدف  فیكون ھناك فراغ ُصنعألنھ اي ھدف تم وضعھ في اي مكان فقد 
زل وانجراف التربھ البعوامل الطبیعیھ مثل الزتاال بعض االھداف التي تأثراللھم,حول الھدف

.وتشكل السیول

.ةان نبل ایدینا بالماء بأستمرار عند البحث عن فراغ لعزل الرطوبىان ال ننس.2

التدرب على الفراغ ألن الفراغ ھو نصف شغل االسیاخ ونصف مھمھ البحث ومن ال یستطیع .3
.ھ ال یستطیع تحدید اي ھدفتحدید الفراغ بدق

التدرب یكون داخل المنزل فوق السطح وتحدید غرفھ من غرف المنزل او اي مغاره معروفھ او.4
.حفره مغلقھ

:تحدید وجود سرداب
ومن ثم نمشي بمحاذاة , عند تحدید اي فراغ ولمعرفھ ھل یوجد سرداب نبتعد عن الفراغ قدر مترین؟

وھنا نقوم بتحدید ھل ھو سرداب ام مغاره اذا كان سرداب نمشي معھ , األسیاخالفراغ لغایة انفراج 
.الى نھایتھ لنعرف ھل ینتھي بمغاره ام یكون باب
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:معرفة الفراغ طبیعي ام منحوت بید انسان
ثم نسیر باتجاه الفراغ بسرعة متوسطة لغایة انفراج , عند معرفة مكان الفراغ نبعد عنھ مسافة مترین

بعدھا ننتظر مدة عشرین ثانیة اذا االسیاخ اكست ثم انفرجت خالل العشرون ثانیة فان , االسیاخ
.الفراغ من نحت انسان واذا بقیت منفرجة فان الفراغ طبیعي

:معرفة حجم الفراغ من الداخل ومعرفة المداخل للفراغ
عندذلك نمد الید , اونصف المترذكرنا سابقا ان االسیاخ تؤكس قبل الوصول للفراغ بما یقارب المتر

ومن ثم , عدة لفات) عكس عقارب الساعة(الیمنى الى االمام سوف یقوم السیخ بالدوران جھة الیسار 
مرة ) عكس عقارب الساعة(ومن ثم الى الیسار ,, عدة لفات اخرى) مع عقارب الساعة(الى الیمین

اخرى
تدلنا على ) الى الیمین(و المرة الثانیة ,داخلتدلنا على طول الفراغ من ال) الى الیسار(اول دورة

حیث ان كل لفة تحسب متر, تكون لالرتفاع ) الى الیسار(اما المرة الثالثة , عرض الفراغ من الداخل
عندما انتھاء السیخ من جمیع لفاتھ فانھ یقوم بالتاشیر لمدخل الفراغ نتبع السیخ الى ان یؤكس ومن 

وھكذا نكون قد حددنا , االخر وھكذا الى ان یرجع الى الباب االولثم سیقوم بارشادنا الى المدخل
المداخل ھي عبارة عن اي فجوة داخل جدران الفراغ سواء أكانت قد تركت مفتوحة ( المداخل كلھا 

(او اغلقت

عند التأكیس فوق الباب نمشي قلیال الى االمام او الجنب حتى یالمس السیخان الكتف :مالحظة
نستطیع تحدید حجم المدخل بواسطة المشي الى ,ھذه اللحظة تكون فوق المدخل مباشرة في, االیمن

.االمام او الخلف او الیمین او الیسار ما دام السیخان مالمسان الكتف االیمن فنحن فوق الباب

:تحدید السافة بینك وبین سقف الفراغ
نقوم بطرح االرتفاع من العمق والناتج ھو عند معرفة ارتفاع الفراغ من الداخل وتحدید عمق الفراغ 

مثال االرتفاع من الداخل كان ثالثة امتار والعمق كان خمسة امتار (السافة بینك وبین سقف الفراغ 
)نطرح الثالثة من الخمسة الباقي متران ھو السافة بینك وبین سقف الفراغ

معرفھ الفراغ ھل یحتوي على غرف داخلھ؟؟
.ومعرفھ حجمھ نقوم بتقسیم الفراغ الى ثالث اقسام بشكل طوليبعد تحدید الفراغ 

.ثم نقوم بالمشي في كل قسم ببطء شدید مع االنتباه لحركھ االسیاخ
.اذا تحولت االسیاخ من حالة االنفراج الى الحالھ الطبیعیھ نقف ثم نسیر الى الیسار او الیمین

.فھذا یعني اننا فوق جدار داخل الفراغ, فراغاذا بقیت االسیاخ في الحالھ الطبیعیھ الى نھایھ ال
ثم نكمل المسیر في االقسام التي عملناھا بالبدایھ للتأكد من وجود غرف اخرى داخل الفراغ ونبقى 

.على ھذا الحال الى ان نكمل جمیع االقسام
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:التعرف على حدود الفراغ الحقیقة ةكیف
ه سوف یكون في زیادة من اتجھات الفراغ تتفاوت عند تحدید مكان فراغ والتاكد منھ ومعرفة حدود

.من فراغ الى فراغ ولمعرفة حدود الفراغ الحقیقة نعمل ما یلي

عند الوقوف فوق الفراغ واالسیاخ في حالة انفراج نالمس السیخ للفضة كماتعلمنا في الدروس 
في حالة التاكیس اذا السابقة  سوف تؤكس االسیاخ عند التاكیس لو مشینا فوق الفراغ تبقا االسیاخ

)الى االمام ( تجاوزنا الفراغ لو بشيء بسیط تعود االسیاخ الى الحالة الطبیعیة 

:طریقھ التدرب
یتم التدریب فوق سطح المنزل نقف فوق احد غرف المنزل ثم نسیر في اتجاه الغرف المجاوره 

او الیسار الى ان نصل الى الى ان نصل الى الجدار بالغرفتین ونجرب المسیر فوق الى الیمین 
.نھایتھ

:)الطوابق(طریقة كشف الفراغ فوق الفراغ 
مغارة فوق مغارة او سرداب تحت (عند تحدید فراغ ونرید ان نعرف ھل یوجد تحتھ فراغ او ال 

ثم نالمسھ للفضة وعندھا , نقف فوق الفراغ وسیكون السیخ في حالة انفراج) الخ.. مغارة 
حالة وجود فراغ اخر تحت ھذا الفراغ فإن السیخ بعد التأكیس سوف ینفرج في , سیؤكس السیخ

واذا كان ھناك فراغ ثالث تحتھما , .ومن ثم یؤكس مرة اخرى وھذا یعني اننا فوق فراغین
.فستتكرر نفس العملیة

:فراغ داخل فراغ
.اي صندوق او قبر مغلق داخل الفراغ یعتبر فراغ اخر

وكان اسفل منا صندوق او قبر مغلق وفحصنا فراغ داخل فراغ فان االسیاخ اذا وقفنا اعلى الفراغ 
.سوف تشیر الى فراغین
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اذا قمت بعملیة فحص الفراغ المركب وانت تقف , انت تفحص فوق مغارة بداخلھا تابوت : مثال  
ذا وھ, فوق التابوت مباشرة فان االسیاخ ستشیر الى وجود فراغین فراغ المغارة وفارغ التابوت 

. ینطبق على اي صندوق موجود داخل المغارة

فوقتھا , عند اخذ عمق الفراغ فیجب ان نتأكد من اننا واقفین فوق الفراغ ولیس فوق الدفین ان وجد
.عن لو اخذناه بجانب الدفین ,سیختلف القیاس وعمق الفراغ  

اخذت بعد المغارة من اذا, م بداخلھا تابوت ارتفاعھ متر 4انت تفحص فوق مغارة عمقھا : مثال 
م فقط 3لكن اذا فحصت وانت تقف فوق التابوت فسیعطیك ,م 4اي مكان سیعطیك 

:طریقھ البحث عن الفراغ المجھول
عند البحث عن الفراغ نقوم بتطعیم السیخ بالفضھ ثم ننتظرمده دقیقھ اذا كان یوجد ھناك فراغ 

فوق منتصف *و ھي لن تنفرج اال ((تنفرج قریب سوف تتجھ االسیاخ الیھ نتبع االسیاخ الى ان 
..))الفراغ فقط

:طریقھ البحث عن الفراغ بالفضھ
عند الشك بوجود فراغ بأحد المناطق او وجود عالمھ ما نقف بالمنطقھ المشكوكھ ونالمس السیخ 

ونجرب ھذه العملیھ من عده , للفضھ ومن ثم ننتظر الى ان تشیر االسیاخ الى فراغ ان وجد
.تكون قریبھ على المنطقھ المشكوك فیھامناطق 

معرفھ الفراغ طبیعي ام من نحث انسان عن طریق 
:الفضة

عند انفراج السیخ فوق الفراغ نقوم بمالمستھ بالفضھ اذا أكس السیخ فأن الفراغ من نحت انسان 
.واذا بقي منفرج فالفراغ طبیعي

الیسرى الى االمام راح یلف السیخ ثالثة عند مالمسة السیخ المنفرج للفضة ویؤكس نمد الید 
دورات

االولى مع اتجاه عقارب الساعة والثانیة عكس اتجاه عقارب الساعة والثالثة مع اتجاه عقارب 
الساعة

االولى تكون طول الفراغ من الداخل والثانیة عرض الفراغ من الداخل والثالثة ارتفاع الفراغ من 
الداخل
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:مالحظھ
, غ بواسطھ الفضھ یتتطلب تدریب مكثف ألتقان ھذه الطریقھالبحث عن الفرا

.والتدریب یكون عن طریق البحث عن فراغ معروف الى ان یتم اتقان ھده الطریقھ
ھناك احتمالیة ان ال تتجھ االسیاخ الى الفراغ من اول مره ویجب التدرب الكثیر 

.والمكثف
یتم التطعیم على مقبض السیخ

.)بالغرضاي قطعھ فضھ تفي (
اي معدن یتم التطعیم بھ یلغي الفراغ ماعدا الفضة

التطعیم بالفضة ال یدل اال على فراغ من نحت انسان وال یتجة الى فراغ طبیعي

ھیك انتھینا من الفراغ

:التعرف على المعادن
قبل البدء بعملیة البحث یجب علینا ان نتعرف على المعادن ومعرفة كیفیة التْاكیس علیھا

:التأكیس نوعان
نصف اكس- 1

ان االسیاخ تؤكس نصف اكس قبل الوصول الى احد ھذه االھداف بنصف متر او اكثر 
وكلما اقتربنا من الھدف زادت االسیاخ في التاكیس الى ان نصل قریبا , حسب عمق الھدف

فان االسیاخ تؤكس اكس كامل) تقریبا شبر او اكثر حسب العمق(من الھدف 
)الورق والخشب(التي تؤكس علیھا االسیاخ بھذة الطریقة ھيو اھم االھداف 

تأكیس كامل2-
فان ھناك اھدف عند ,السیخ االیمن یالمس الكتف االیسر والسیخ االیسر یالمس الكتف االیمن 

االقتراب منھا یؤكس السیخ اكس شبھ كامل الى ان نقترب من الھدف فتالمس السیاخ االكتاف
المعادن بشكل عام و التراب المتأین و (تؤكس علیھا بھذه الطریقة ھيواھم االھداف التي

)الخ...االحجارالتي لھا اشارات او ترددات مثل المعادن و الزجاج والفخار والعظم 
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:كیفیة التعرف على المعادن
نقوم باحضار احد المعادن ونضعھ على االرض ثم نسیر باتجاھھ الى ان تؤ كس االسیاخ على 

المعدن
) واي عظم ینفع(ونجرب ھذه الطریقة على كل ما یتوفر لدینا من معادن والزجاج والفخار والعظم 

ونكرر التجربة اكثر من مرة
وكل ماجربنا اكثر كل ما استفدنا اكثر وصدقوني لن یستفید من ال یكثر التدریب

:طریقة البحث عن الھدف
:عند البحث عن اي ھدف نقوم بما یلي

.یجب ان ال ننسى بل الید بالماء اثناء البحث عن الدفائن: مالحظة
نحضر قطعتین من نفس نوع الھدف المراد البحث عنھ

ثم نوزع القطع في المكان المراد , نحضر قطعتین من الذھب, اذا كنا نرید البحث عن الذھب: مثال
, ة مترین عن اول قطعة وضعناھاثم نبعد مساف, ونجعل بینھم مسافة ال تقل عن مترین, البحث فیھ

نصبر لمدة ثواني احد االسیاخ سوف یشیر الى القطعة . ونسیر باتجاھھا الى ان تؤكس االسیاخ
.االخرى ونسیر باالتجاه الذي تشیر الیھ االسیاخ حتى تؤكس االسیاخ علیھا

مخفیة او االن وفي ھذه اللحظة اذا كان ھناك قطعة ذھب اخرى موجودة في نفس المكان ولكنھا
اما في حالة عدم . ونتبع اتجاه السیخ وسیؤكس تماما فوقھا, مدفونة فانھ سیشیر الى مكانھا

.وجود اي قطعة مخفیة فانھ سیعود بنا الى القطعة االولى التي وضعناھا نحن
, احیانا یكون ھناك اكثر من ھدف مخفي ولذلك سیشیر السیخ الى احداھا وبعد ان تؤكس فوقھا

.الى ان یعود بنا الى القطعة االولى.. الھدف االخر وھكذاسیشیر الى
كما في الصورة
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نضع عالمة على كل مكان تؤكس علیھ االسیاخ ألجل تأكید نوع : ( مالحظة
)الھدف

وھذه المرحلة االولى یجب التدرب علیھا جیدا التقانھا وھذا ال یعني اننا حددنا نوع الھدف 
ھناك احجار لھا اشارات او ترددات مثل الذھبالحقیقي وخصوصا الذھب ألن 

وھناك ایضا التراب المتأین ولھ ایضا اشارات وترددات مثل الذھب
في الدرس القادم سنتعرف على كیفیة تحدید نوع الھدف والتاكد منھ

ولكن اوال یجب التدرب على المرحلة االولى جیدا

:معرفھ العمق
ومن ثم نمد الید الیمنى الى االمام , الخلف الى ان تنفرج االسیاخعند التأكیس فوق الھدف نرجع الى 

والثالثھ , والثانیھ عكس عقارب الساعھ, االولى مع عقارب الساعھ: سوف یلف السیخ ثالث دورات
ناخذ عدد , سوف تكون الثالث دورات قریبة من بعضھا من حیث عدد اللفات, مع عقارب الساعھ

.سم ویكون المجموع ھو العمق55ھ الدوره الثالثھ ونحسب كل لف

:نقطھ الصفر
اثناء المسیر نحو , عند تحدید مكان الھدف نبعد عنھ تقریبا خمسة امتار ثم نتجھ نحو الھدف ببطء

الھدف االسیاخ سوف تنفرج ومن ثم تؤكس ومن ثم سوف یتجھ السیخان الى احد االكتاف نقف 
..ونضع عالمة

وھنا سیكون عندنا اربع عالمات وبوسط ھذه العالمات نضع , جھاتومن ثم نكرر العملیة من اربعة 
..اشارة

ثم نبعد عن الھدف مسافة متران و نتجھ الى الھدف بمشي سریع الى ان تؤكس االسیاخ على االشارة 
عندھا نمد الید الیمنى الى االمام سوف یلف السیخ مع عقارب الساعة دون توقف , التي وضعناھا

.وق الھدف مباشرةوھذا یعني اننا ف
كما في الصورة
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مالحظة
اذا لف السیخ عكس عقارب الساعة ھیك بكون الشغل غلط ویجب ان نعید 

.الكرة مرة اخرى

:كیف نلغي الفراغ ونبحث بداخلھ عن معدن
لو اكتشفنا فراغ ونرید ان نبحث عن معدن بداخلھ ونرید ان نلغي 

الفراغ
ماذا نفعل؟

الفراغ بواسطھ مسمار حدید نالمسھ للسیخ ھكذا نلغي الفراغ لو وقفنا فوق فراغ نستطیع ان نلغي 
وسوف تبقى في الحالھ الطبیعیھ وھكذا نستطیع ان نبحث عن معدن داخل , فإن االسیاخ لن تنفرج

الفراغ بكل سھولھ طریقھ البحث نسیر فوق الفراغ على مساحتھا كاملھ اذا اكست االسیاخ فھذا یعني 
ومسمار الحدید ال یؤثر على عمل االسیاخ,معدن او ماشابھاننا فوق

:تأكید المعدن
ولكن ھنا وعند المسیر باتجاه اول قطعة ) طریقھ البحث عن معدن(نتبع اسلوب الدرس السابق

لفھ 31رح یلف السیخ عكس عقارب الساعھ , وتأكیس السیخ علیھا نمد الید الیمنى الى االمام
لفھ ومن ثم سیشیر الى القطعھ الثانیة ومن ثم الھدف المخفي ان وجد31ومع عقارب الساعھ 

وبھذه الطریقة فان السیخ لن یذھب اال نحو المعدن الذي نبحث عنھ ولن یتأثر بأي معدن مشابھ 
وال ننسى ان الرزق بید الھأ, لنفس تردده بإذن اهللا عز وجل 

ھذه الطریقة تحتاج تدریب مكثف جدا جدا

:مالحظھ
مد الید واللف یكون فقط على القطعھ االولى ھذه العملیھ 

ذھب او حدید او نحاس او (تجرى على المعدن فقط 
.الخ....فضھ (
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:معرفة وزن الدفین 
)                                 طبعا معرفة نوع الدفین ( عند تحدید مكان دفین والتاكد منھ جیدا 

سوف ) الدفین ذھب نالمس السیخ قطعة ذھب ( نالمس السیخ االیمن قطعة من نفس نوع الدفین 
یلف السیخ ثالثة دوراتراحینفرج السیخ نمد الید الیمنى الى االمام 

ه عقارب الساعة والثانیة عكس اتجاه عقارب الساعة والثالثة مع اتجاه عقارب االولى مع اتجا
الساعة

تقربیا نصف كیلو نھمل اول وثاني دورة  ونحسب عدد اللفات في الدورة الثالثة وكل دورة تساوي 
100لو مدینا الید الیسرى الى االمام راح یقوم السیخ باللف نحسب عدد اللفات وكل لفة تساوي

غرام

القبور 
:كیفیة البحث عن قبور 

, یجب ان نعرف على ماذا تحتوي القبور ومن خالل ھذه المحتویات نستطیع االستدالل على القبر
القبر نفسھ والعظم والفراغ: فھناك محتویات ثابتة في جمیع القبور وھي 

شمسي او دس او داخل ان القبور بشكل عام لھا اشارة مثل المعدن سواء اكن القبر : القبر نفسھ 
, مغر ونستطیع ان نحدد حجم القبر عندما نكون فوقھ مباشرة حیث تالمس االسیاخ احد االكتاف 

ولو اخذنا من اي قبر كسرتي حجر نستطیع ان , وما دمنا فوق القبر تبقى االسیاخ على ھذه الحالة
.نستخدمھا للبحث عن قبور كما كنا نبحث عن المعدن

وللعظم اشارة تؤكس علیھا االسیاخ مثل ,روف فان القبور تحتوي على عظم كما ھو مع: العظم 
ولكن عند اخذ اشارة العظم ,وعملیة البحث عن عظم ھي نفس الطریقة للبحث عن معدن , المعدن

واخرى عند الحوض وبعدھا عند ,واحدة عند الرأس ,مرات 3فان االسیاخ سوف تؤكس فوق القبر 
.القدمین

قبر ھو عبارة عن فراغ سواء داخلھ او على جوانبھان كل : الفراغ 
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:وھناك محتویات اخرى داخل القبر مثل 

والفضة والذھب ان كان غنیا او كان قبرا المرأة , الفخار والزجاج والسیوف اذا كان المیت محاربا
الخ..والسراج والخرز في اغلب القبور, 

اذا بحثنا عن ذھب مثال (اشارة لوحدھا ونستطیع التعرف على محتویات القبر عن طریق اخذ كل
)ناخذ اشارة الذھب وھكذا

, وننتبھ ان ھناك قبورا یكون دفینھا داخل تابوت یكون موضوع اسفل التابوت او على الجوانب
واحیانا لشخص اعظم خبأ قبره , وھناك قبور تكون مدفونة فوق قبور اخرى تعود لحظارة اعظم 

.لكي ال یسرقھ احد

تبتعدوا عن قبور المسلمینواوصیكم ان

من خالل اتجاه الراس نستطیع معرفة القبر ( عن طریق االسنان نستطیع ان نعرف اتجاه الراس 
ن  واخذ العمق من خاللھا  كیف  نبحث عن االسنا) الي حضارة یعود 

اي اسنان تنفع للبحث انا ابحث عن طریق اسنان ( نبحث عن االسنان كما نبحث عن المعادن 
)خروف 

:العمق

:تحدید العمق للقبر

والفخار یكون موجود فوق القبر 
وال انصح اخذ العمق عن طریق الفراغ

ولكشف اذا یوجد قبر اسفل القبر
نقف فوق القبر ومن ثم نفحص

.فراغ فوق فراغ

ان االسنان داخل القبر من االمور المھمةالتي                        

االسنان داخل القبر:

فقط نفسھ  اوالقبر  اوالاسنان العظم على  یتم   ان 
یجب وجد ان  لوحده  عمقھ  فناخذ  القبر  اسفل  موجود   الدفین 
الن احتمال
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:السرادیب 
:عند تحدید مكان سرداب یجب علینا ان نعمل االتي 

:اوال
.تحدید مداخل السرداب ونضع عالمة على مكان المداخل 

:ثانیا
.ناخذ العمق من اول السرداب ومن ثم من الوسط ثم من الطرف االخر 

وان كانت االرض مائلة سیكون العمق , اذا كان سطح االرض مستویا فیجب ان یكون العمق واحد
.ومن الوسط اعمق من االسفل بفارق معقول ,من االعلى اعمق من الوسط 

كانت متر فیجب ان یزید العمق من االعلى لو افترضنا ان االرض مائلة نحسب نسبة المیالن لو
.متر ومن الوسط نصف متر عن االسفل

فھذا یعني اننا فوق قناة لتصریف المیاه او , واذا كان العمق یختلف اختالفا كبیرا او غیر معقول
.لغرض ما او للتھویة اما اذا كانت المسافة قصیرة فھناك احتمال ان یكون درج 

:ثالثا 
.السرادیب فھ عبارة عن مجھول فیجب الحذر عند الدخول الیھاان ننتبھ من 

واذا اردت دخول احد , واذا كان موجود عدة سرادیب للموقع فیجب فحص السرادیب جیدا
الفراغات "السرادیب فافضل طریقة للتأكد من خلوه من االفخاخ ھي فحصھ من االعلى بطریقة 

او سرداب یمر تحتھ فھناك احتمالیة لوجود فخفاذا وجدنا فراغا, كل نصف متر منھ " المركبة
..تحت السرداب 
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لماذا نبل ایدینا بالماء؟؟
....الى كل من یسأل لماذا نبل ایدینا بالماء عند البحث عن المعدن او الفراغ

االسیاخ تنفرج فوق الفراغ وكذالك على الماء والرطوبة
ولمعرفة كیف تؤثر , نلغي الماء والرطوبة نھائیًالتجنب الماء والرطوبة نبل الید بالماء وھكذا 
:الرطوبة على تردد ومكان المعدن جرب االتي

نأخذ مثًال قطعھ نحاس ونضعھا داخل الماء او على خرقھ مبلولھ ومن ثم نحضر قطعھ نحاس اخرى 
ونضعھا على ارض جافة ونقف فوقھا االسیاخ سوف تؤكس علیھا ومن ثم تؤشر على قطعھ النحاس 

ونسیر بأتجاه الذي تؤشر علیھ االسیاخ نالحظ ھنا ان , لتي وضعناھا تحت الخرقھ او داخل الماءا
.االسیاخ سوف تؤكس بعید عن قطعھ النحاس تقریبا بمترین

ھنا الماء والرطوبھ ابعدتنا عن الھدف ولتجنب ھذه المشكلھ نبلل ایدینا بالماء ولو اعدنا المحاولھ مع 
واخذنا اشاره النحاس التي وضعناھا على االرض سوف تذھب االسیاخ الى النحاس بل الید بالماء 

.الموجود داخل الماء اوتحت الخرقھ المبلولھ وتؤكس علیھ دون ان تبعدنا عنھ

)مالحظات مھمھ جدا(
ان جمیع االھداف موجوده داخل فراغ سواء أكان الفراغ كبیرا او صغیرا وسواء كان الھدف .1

.او ران بالصخرقبر شمسي 
ألنھ اي ھدف تم وضعھ في اي مكان فقد ُصنع الفراغ اوًال ومن ثم وضع الھدف فیكون ھناك فراغ 

اللھم اال بعض االھداف التي تأثرت بعوامل الطبیعیھ مثل الزالزل وانجراف التربھ ,حول الھدف
.وتشكل السیول

ان ال ننسى ان نبل ایدینا بالماء بأستمرار عند البحث .2
.فراغ لعزل الرطوبةعن

التدرب على الفراغ ألن الفراغ ھو نصف شغل االسیاخ ونصف مھمھ البحث ومن ال یستطیع .3
.تحدید الفراغ بدقھ ال یستطیع تحدید اي ھدف

التدرب یكون داخل المنزل فوق السطح وتحدید غرفھ من غرف المنزل او اي مغاره معروفھ او .4
.حفره مغلقھ
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