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 بقهى و.و. عهً حسٍٍ انعكاٌشً                                                 ... يقانت عهًٍت عٍ انعسم

 

  انعسم

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (( ٌَ ا ٌَْعِسُشى ًَّ ٍَ انشََّجِس َوِي ٍَ اْنِجبَاِل بٍُُىتاً َوِي ٌِ اتَِّخِري ِي َساِث *  َوأَْوَحى َزبَُّك إِنَى انَُّْحِم أَ ًَ ثُىَّ ُكهًِ ِيٍ ُكمِّ انثَّ

 ٍْ ْختَهٌِف أَْنَىاَُهُ فٍِِه ِشفَاءٌ بُطُ  فَاْسهُِكً ُسبَُم َزبِِّك ُذناُلً ٌَْخُسُج ِي ًْ َذنَِك نِهَُّ  ىََِها َشَساٌب يُّ ٌَّ فِ     ٌََتً نِّقَْىوٍ اِس إِ

 ٌَ  (( ٌَتَفَكَُّسو

 صدق هللا العلي العظيم
 

 (86و 86) سىزة انُحم

 

ٖعتبس الععل أصد أبسش الهّاد التٕ ٖعسفُا اإليعاو ِٖتًاِلُا نًر القدٖم ِصتّٓ ّٖنًا َرا، ذلك أّو لهٍ العدٖهد  :انعسم

نههى الاههّاع العةرّٗههح ِالاههضّٗح الهمٗههدس لزعههم اإليعههاو بعههبل ضًههاٌ بههالهّاد الهّههادس لز عههدس ،  ههها أيّههٍ ٖتهّٗههص 

  ههافتٍ  لههٓ الطعههال ِالعههيطا  ِناتيههح أيههّا  الضيههّْ بطعهههٍ اليرٖههر الههرٔ نههى الهه ههى ضرِاههٍ بههة   ههافا   أِ 

ّٕ ِلصِرهح اّانهٍ ِصهةِس هعههٍ، ِٖهتم ضاهًٗعٍ نهى ابهل الًضهل الهرٔ ٖههتّ   ِال عك، ِٖتهٗص الععل بيّيٍ الرَب

زصٗق األشَاز الهاتيمح، َِّ األنهس الهرٔ ٖههًش الععهل الطعهم الهتًهّ  صٗهج ه ضتوهابٍ هعهّل الععهل، ِفهٕ َهرا 

 عى فّائد الععل ِاظتاداناضٍ ِبعض الّصما  التٕ ٖدخل فُٗا بالتماٗل لتعم المائدس.الهقال ظًتضّدث 

صٗهج ٖقهاِل ناتيهح أيهّا  الب تٗسٖها ِالمٗسِظها . عهةد يهصه  البهسد ِاإليميهّيصا  ،ضقّٖح الهًاعهح :فىائد انعسم

صٗهج  ، هطسبا  الهعهدس صٗهج ٖعهالذ صسِاُها ِٖهًضُها الضّٖٗهح ِاليهعهاو. عهةد  ،ِالسشش. الععل نمٌٗد ليبوهسس

ٖعهل عيٓ ضيٗٗى األنعاء ِضعُٗل الُّم. نادٌز نٌُم نى ناادز الطااح خاصح خةل فال الوتاء البازد. الّااٖح 

نى يهّ ِايتواز الاةٖا العسهايٗح فٕ ناتيح أرصاء رعهم اإليعهاو. الععهل نمٗهٌد لزهمهال. ضعه ٗى ا٘هل خاّصهح  

 تُابا  الزعم خاصح  التُابا  ال بد. عةد الادا  الهصعذ ِالهصنى.عًد التعّسض لهاتيح الزسِس. عةد ال

الععل بدٖة  هبٗعٗها  عهى العه س األبهٗض الًهاعم.   هافح  هٗهح   صٗج ٖعتبس ،ضضيٗح الهوسِبا  :ستخداياث انعسمإ

نى الععل  لٓ صّض اهظتضهال الههيّء بالهاء الدافئ نه  بعهض اطهسا  الةفًهدز ٖهإلنى ل يعهاو شهعّز الُهدِء 

ِاهظههتسخاء ال انههل. ضًههاِل نيعقههح   بٗههسس  نههى الععههل، األنههس الههرٔ ٖههإلّدٔ  لههٓ عههةد التُابهها  الضيههق ِالضًزههسس 

تايّ  نى الص ال ِالععال. ضضيٗح الوأ بٍ، األنس الرٔ ٖإلّدٔ  لٓ عةد يصه  البسد. ناظ اٌ  ليّرٍ خاصهح  ِال
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، األنهس الهرٔ ٖعهاعد عيهٓ  لٓ  أض   بٗس  نى اليٗههّو الهعّسض لضسِق الوهط.   افح نيعقح  نى الععل الطبٗعٕ

 ا  زئٗعٗا  نًُا فّٗمٕ هعها  نهٗصا  عيُٗا.صٗج ٖعتبس الععل ن ّي ،التايّ  نى السشش. عهل خيطا   ليدراد

ناظههك الععههل ِالصبههادٔ، الههرٔ ٖعهههل عيههٓ الههتاي  نههى البخههّز ِالضبههّ   :وصفففاث انعسففم انطبٍعٍففت نهبشففسة

العّداء، نى خةل ضضّٗس ياح  أض  نى الصبادٔ ِ  افح نيعقح  نى الععهل  لٗهٍ، ِخيطهٍ رٗهدا  ِضهسز الههصٖذ 

ٖقاز  الاهط عوسس داٗقح  حّم ضعل الّرٍ بهاء  دافئ. اًا  الععل ِالزصز لعةد  لداائق حّم ِ عٍ عيٓ الّرٍ لها

صبّ  الوبا ، نى خةل خيط الععل ن  عاٗس الزصز ِِ   الهصٖذ عيٓ الّرٍ لها ٖقاز  العوسٖى داٗقح ، حّم 

ِذلهك نهى خهةل دَهى  ، شالتٍ بقطًح  يظٗمح  نوبعح  ب سبّيا  الاّدا. اًا  الععل، ِالرٔ ٖعتادل لتسهٗل الوماٌ

الوماٌ الزافح بايٗط الععل ِالزيٗعسٖى ِضس ٍ لعوس داائق عيُٗها فتاهبش بعهد اهيتظهال عيهٓ َهرٌ الّصهمح شهماَا  

 .ياعهح  ِِزدٖح اليّو


