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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

به والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصح

أجمعين و بعد

1443/  كلمة شهر صفر 

الطبيعة تحمي دعاء األبدال من تهمة) 

(اإلرهاب المناخي 

..   تهتاُج و إن الفيضانات  .. إن الطبيعةَ تثُور : يقولون

.. و إن الريَح تزمجُر في بالد كذا وكذا 

.كلُّ هذا كذٌب في كذٍب وابتعاٌد عن الحقيقة  

 الااذ  المناااُ  األرضاايُّ بيااد  هللا وحااد  ل وهااذا ال ضاابُ 

ر الماااء والتااراب والنااا-ناارا ُ علااى عناصاار  الوجااود  

ن هللاَ إنمااا هااو لفااُت نلااٍر لكااَل  َماان نسااَي أ-والهااواء 

ت  كلهاا تعالى كاَن ومازاَل هو المتحكُم باروِ  الحضاارا

ت ه عليه هيَ   . نٌ وأنَّ استئصاَل الكوكب  برمَّ

فَكم علااى ح قااائق  القاارءان  فااالملكوُت أَحاابَّ فقااط أن يعااَر 

 تلااال القاااوةَ الكاااريم   بعيَ نااااٍت حضااااريٍة ساااابقٍة ل وأنَّ 

هللاَ و التدميريااةَ فااي السااماء  مازالاات حاضاارة  فاااتقوا

. ..أطيعو  لعلكم تفلحون 

اهْدها الياوم كياَ  فَمن نََكَر وأنَكَر ريحا  صررا  فليش-. 

ُل تحَت غطاء  أحداث  المنا   اليومَي   تستأص 

صالةُ والساالُم وَمن نََكَر وأنَكَر فيضاَن نوِ عليه ال-. 

ات  القاار  فليشااهْد عيَ نااة  ماان استئصااال  عاادة  ماادن ومئاا

في أحداث  المنا   اليومَي  أيضا  

هْد أحااداَث وَماان لاام يااؤمْن أنَّ نااارا  تأكااُل مدينااة  فليشاا-

حاضارة ( ا  جزيرةَ هاو) فإنَّ .. المنا   اليومَي  أيضا  

. لَمن يريُد الُمعاينة
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نة  وَمن لم يؤمْن أنَّ خسفا  أو زلزاال  يزيلُ - قر   محصَّ

رات  الادول  فلينلْر فاي أحاداث  المناا   الياومَي  فاي عشا

لاْم تُ ان  عنهاا التي بَنَْت بيوتَها علاى مقاوماة  الازالزل  ف

. لةالقََدُر واقٌع الَمحا.. مقاومةُ الحق  شيئا  

.رض  ويبقى الحقُّ وحد  هو جبَّاُر السماوات  واأل

حااَق  فااي الشااام  َساَكَت العااالَُم عاان تهجياار  شاعب  أباادال  ال

وهاااا هاااو الكوكاااُب .. ملياااون ساااور  / 12/ بتعاااداد  

بأعااداد المتفاارُج علااى تهجياارهم اليااوم باابطو  الحااَق  و

و .. القساوة  أكثر شرقا  وغربا  يعايُو نفاَ  التهجيار  و

! أبَه الكوكُب أيضا  ينلُر ويشاهُد ويعايُن  وال ي

ل ؟ هال مان ُمادرل أنَّ الادوَل الكبا ن متَّع  ر  التاي هل م 

تااادفُع دفعاااْت ماليااايَن الااادوالرات لتااادمير  الشاااام  كانااات

؟ مالييَن الدوالرات  لشراء  انتقاٍم ربانَيٍ ؟

ن مدرل ؟  هل م 

كوكااَب يااتهُم الحمااُد هلل  رَب  العااالمين  أنَّ ال: أقااوُل لكاام 

 دعااَء وذلال ألنَّهام لَاو عرفاوا أنَّ ..الطبيعةَ بماا يجار  

اان األمااة  األباادال  انتَلااَر وعااايََن طااويال  لربَّمااا انت قمااوا م 

..  المسلمة  

خة  الدول  الكبر  أنَّها حَملَات وشكرا  للطبيعة خانم مدَو 

معنا سياسايا  وإال لَسَ .. المسؤوليةَ عن كَل  أدعية  األمة  

ن أنااه دعاااٌء غربيااا  كااان سيصاانَ ُ  دعاااَء المستضااعَفي

ُحف ها المنااَ  كما صنَّفَت بعُض الدول  فاي ُصا.. إرهابيٌّ 

. على أنه مناٌ  إرهابيٌّ 

 واألرض  وجبَّااار السااموات  ... الحمااُد هلل  رَب  العااالمين 

لات   .والطبيعةُ مللومةٌ .. مازال يرسُل بالع 

هانيبال يوس  حرب.د: خادم العلم الشري  
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والم ال زال العديد من العلماء اليوم في حيرة من أمرهم حول مواضيي  مليل تعيدال العي

و ، و هييم مننوييموع مييا لييين م يا ييد... وعييدل اواييواع و عييدل اولعييال اللنينييي حولنييا

ازيية و معارض لمبدأ وجول عوالم ُموازية لعالَمنيا   و التديديق لوجيد العيوالم المتو

.العوالم المترالفة و ما شالَهَ 

ا اللنينة فبإمكاني  أع تخذياها مين أفيوال أهيل العليم اللنينييين ليهيا مين و تديل  .. أمَّ

العلميياء اليياين هللاييال خ تعييالى( و هييم أهييل خ و ذاصييته ) ذييالل أهييل العرفيياع اللييق 

ييُ و: ) فيييهم  ا   ُ َوالرَّ يلَييهُ   الَّ اا َلييم  و ََمييا يََعلَييُم تَخَو    العلميياء 7/ آل عمييراع ( َع ف ييي اَلع 

دوا أع المعلومات هي مين خ تعيالى  ة هيي ، و أع المعرفية اللني( العلييم ) الاين َشه 

فَ ،من عند خ يمنلها لَمن يشاء لإذنه .هم فَوخلوا رلهم فخعلََمهم وعرَّ

اهللاة البروفيويور و هللاد تعلَّمنا من فضيلة الشيخ العارف لاهلل تعالى و ال بير لعلوم الط

عيوالم هانيبال يو ف حرب حفظه خ تعالى أع هناك ليس فني  عيوالم متوازيية و. ل

.. .م لل  هناك أيضاً عوالم متنارلة و عوالم متجاورة و العديد من العوال.. مترالفة

:ينول فضيلته 

َلييم  اليياََّااء  ا"  ي ل ع  نييَد َوضييع  يييا  لَنَييَد أَشييرُت َ ييال نَاً ع  وح  يييا  أعَّ ل ليياََّااء  الرُّ وح  َ  لرُّ  لَييَرام 

وح   ُل ل الرُّ  ُعَليَا تَنُوُل ُالَّ َما يَتَّد 
يَّةً َماغ  َعلَى ُموتََوى المَ ُروح  الَّة    َوالعَنيل  َاالنَلب  َوالدا 

يَّيييات    َوَعلَيييى ُموييي ييييَرة  َعلَيييى ُمويييتََوى الَمعنَو  ل  َوالبَد  يفَييية  تََوى العَيييَوال م  َايييالعََوال م  الرَّ

َرة  َوا لَيية  َوالعَييَوال م  الُمتََجيياو  يَيية  َوالعَييَوال م  المُ َوالعَييَوال م  الُمتَنَار  لَييل لعَييَوال م  الُمتََواز  يَيية  م  َواز 

بَياِ    وَ َعالَم  اوحاَلم  َوَعالَم  البَرَزخ  َوَعالَم  النََّفس  َوَعي
َعيالَم  البََوي   الَم  النُّيور  َوَعيالَم  الطَّ

." لييييييييييييييييييييييييييييخ..َوَعييييييييييييييييييييييييييييالَم  النَييييييييييييييييييييييييييييَب   

على ذالق اواواع.. و اللمد هلل رب العالمين .. لوم خ الرحمن الرحيم 

تعييدلها و العييوالم علييى اتويياا ألعالهييا ، و الدييالة و الوييالم علييى  يييد

اوز اواواع َمن تج.. اواواع ملمد صلَّى خ عليه و آله و صلبه و  لَّم 

َد رلَّه و غاب في نور حبا ه  ..  لى رب اواواع  لا ه َحَكيَم العيوال م و لر.. فَشه 

ه   .فانداعت لُلَكم 

".هاا وارل .. و ارتباط العوالم م  لعضها..  مكانية ولوج عالَم في عالَم " 

فنا منه  ت مين عليى العشيرا-ذاصة في لورة علم منيازل النمير اللرفيية -لل و تعرا

.. اِي عالَم النليم اوعليى وعيالَم الليوح الملفيوا و عيالَم الجيوهر الهبي: العوالم ملل 

ب  و مييروراً لعييالَم المالِكيية و عييالَم الجيين و عييالَم اإلنويياع و عييوالم الوييموات الويي

... ظييمو ما في ذل  اله من أ رار لديعة و تفاصيل نالرة في ذليق خ الع.. غيرهم 

.فتبارَك خ أحوُن ال النين 

..يتب   ع شاء خ تعالى 

رة تعييدال و هللاييد أاييدَّ فضيييلته لشييكل واضيي  علييى فكيي

العيييوالم و ترالطهيييا فيميييا لينهيييا فيييي اليييير مييين 

:  و هللاال .. المنا بات 
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نيالرنام  صلت  لالد

لوم خ الرحمن الرحيم

ذاعي طبي يتلدث عن لع  اومراض هو لرنام  ( لالدنيا صلت ) لرنام  

.منهاوأعراضها وأ بالها وطرق الوهللااية

  ، و  لوب  لس ومبوَّ خل( عبدخ نشار ) تميز ـيندم هاا البرنام  الداتور الم

عبد خ يُعَرض حالياً المو م اللالث من هاا البرنام  ، حيث ا تعرض الداتور

ايو ال( التهاب الفنرات التدلبي : ) مشكوراً العديد من اومراض ناار منها 

:ر منها و التي نااالفنارمرض ينتمي  لى مجموعة أمراض اعتالالت نه لخفه عرَّ 

التهاب المفاصل في الددفيةمرض•

التهاب المفاصل اللانوي لداء اومعاء االلتهالي•

.التهاب المفاصل التفاعلي•

، اما ليَّن لنا أع عالمات هال اومراض هي التهاب الفنار في العمول الفنري

والتهاب المفدل اللرهللافي والتهاب المفاصل المليطي، ولشكل عام التهاب

م الرابة، والكاحل، والتهاب اووتار المرتبطة لالعظا: المفاصل الكبيرة ملل

.والملتدنة لالمفاصل

رِتين عبد خ لنا ايف ي لي هاا المرض الى تنليل  عة و ألاء ال. و هللاد أوض  ل

في أعناب التهاب متواصل تنمو التهاب الفنار المنو   حيث هللاال أنه الما تندم

اطي ، على لعضها لوبب نشوء ناتئ عظمي رلعظام جديدة، و تتراص الفنرات 

ي  لى تدلب فنرات العمول الفنري تُ لو لالتالي فإع تعظام اورلطة الواصلة لين 

مول لين اوضالا ولين العالعمول الفنري وانعدام ليونته، ونتيجة االلتلام

.الفنري يطرأ هبوط في ألاء الرِتين وتنل  عتهما
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بي هي نفس  عَّ أعراض التهاب الفنرات التدل: عبد خ هللااِالً . يضيف ل

:أعراض االلتهاب في العمول الفنري و التي  تتميز لمايلي 

هد ألم في أ فل الظهر يظهر في وهللات الراحة ويتلون لعد لال ج•

.جوماني وذاصة في الدباح لعد النوم

.ألم في منطنة الم ذرة•

.اإلحواس لالتيبس•

.التعب•

.ان فاض الوزع•

.التهاب العنبية لالعين•

العوامل الوراِية : أما عن أ باب وعوامل هاا المرض فهي عديدة منها 

.واال  الجنس   حيث يعد هاا المرض أالر شيوعاً عند الرجال

ز يتركفال يتوفر لهاا المرض عالج طبي  شاٍف لل : أما عن العالج 

يما بعد العالج األساسي على منع حالة تصلب الفقرات التي تُصبح ف

ل الوقاية من هذا المرض وذلحالة غير قابلة للت يير ل كما يصعب

.لتصنيفه على أنه مرض وراثي
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؛ئااةوتسااليط للضااوء علااى بقااع ساالوكية خاطلإسااقاطات اجتماعيااة مختلفااة 

اقعياة نماَر مان خاالل أحاداٍث وطريٍق إصالحَي توعوَ  مجتمعيَ سعيا  لسلول

لاى هي مهمة هادفة أوَكلَهاا األساتاذ خلادون لبازو إ؛ ها ومن وحي الحقيقة في

(.ن يهَمه األمر إلى مَ ) قلمه وحروفه الناصحة في سلسلة 

لفات األساتاذ خلادون لبازو إلاىهَ توجَّ مقال اجتماعي إصالحي20فمن خالل

ي التاا-متعرضااين أو ممارسااين لهااا -ه إلااى مااواقفهم اليوميااة أنلااار قَرائ اا

ه أمار ن يهَماجذب وعاي َمابذلل محاوال  ؛ يؤذ  مجتمعاتنا بدورها تترل أثرا  
.المجتمع وصالحه

لمجتماعفاي ااألستاذ خلدون لبزو قَدم العديد من المواق  واألفكاار المنتشارة

بنفساال بصاامته باانمط لطياا  وساال  وبأساالوب يجعلاال تراجااع نفساالواضااعا  

ا  مساااهم؛واضااحة او أواماار كتابيااة مباشاارةانتقاااداتبأن يتوجااه إلياال دون 

.بتوَجه ذكي و في ت يير مجتمعَي نحو األفضل بذلل 

-عكسهرغم األلم الذ  ي-تشوبه الطرافة أسلوبا  األستاذ خلدون لبزواعتمد

.مواق  حقيقية الف؛ واالعتراض أبصورة ال تسمح للنقد 

ب لهاا أو أنال مسابَ  بأسلوبه القصصي الذكي ستجد إما أنل متعرض للمشاكلة

.  ..أو مساهم بها 

. تابع األستاذ خلدون لبزو :ن يهَمه األمرفإلى مَ 



1718

:فوائد مضادات األكسدة 

:فوائد أساسية لمضادات األكسدة 9هنال 

تفاا  تفيد في عالج قصور القلب ومايرافقه مان أماراض القلاب التاجياة أو ار1.

.الض ط الشرياني 

ا2. اتضااين مان نوعياة البوتفياد فاي الخصاوبة عناد المارأة وعنااد الرجال وتحَس 

.وحركتها عند الرجل طَ عند المرأة ونوعية النُّ 

فااإن إضااافة مضااادات األكساادة وخاصااة مرافااق: تحااافل علااى شااباب الجلااد 3.

عطااى حمايااة للجلااد ماان الشاادة التأكساادية يمباشاارة للجلااد COQ10اإلناازيم 

فااي خفاا  ماان عمااق التجاعيااديالناتجااة عاان األشااعة فااوج البنفسااجية وكااذلل 

.ساعد على إنقاص نسبة حدوث سرطان الجلد يكما أنه ل البشرة 

بة حادث انخفااض بنسايوعند الدعم بمضاادات األكسادة : تخف  من الصدا  4.

.الشقيقة اتالثلث في نوب

د ماان زياايفااإن الاادعم بمضااادات األكساادة :تفيااد فااي أداء التمااارين الرياضااية 5.

.خف  من التعب المصاحب لها يالطاقة أثناء الرياضة و

دة تبااين أن الاادعم بمضااادات األكسااحيااث: السااكر  ىمرضااعااالجتفيااد فااي 6.

.لسكر في الدم في مقاومة اإلنسولين مع تنليم مستويات انٍ مع تحسُّ قَ ترافَ 

جسام عنادما اليساتطيع ال:تفيد في منع حادوث السارطانات 7.

زيد مان مكافحة الشدة التأكسدية فإن بنية الخاليا تتأثر مما ي

تلعااب مضااادات األكساادة دورا  و ل نساابة حاادوث الساارطانات 

.في الوقاية ومنع تكرار ونك  السرطانات مهما  

فقاااد الحااال العلمااااء أن : تفياااد مااان أجااال الااادما  8.

فاي نٍ إعطاء مضادات األكسدة قد ترافق مع تحسُّا

 َ الااذاكرة واإلدرال وباااقي ولااائ  الاادما  وخفَّاا

.من نسبة حدوث داء ألزهايمر 

م فقااد لااوحل أن الاادع: تفيااد فااي حمايااة الاارئتين 9.

تهااب  مع تراجاع فاي االلقَ بمضادات األكسدة ترافَ 

انخفضااات حاجاااة المرضاااى ل و الرئاااو  والرباااو 

ن فااي كسااجيووتحساانت نساابة األل للسااتيروئيدات 

.األنسجة 
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سلسلة

تشكيلة 

(1)شخصيات 

عبد الهادي دنون. أ

بسم هللا الرحمن الرحيم

بية ومكاان تختل  أنوا  الشخصيات لد  البشر وفقا  لعدد من األمور مثل طريقة التر

النشااأة والمحاايط ل لااذلل يخطااش بعااض األشااخاص عناادما يَحكمااون علااى غياارهم ماان

خاااالل ملهااارهم الخاااارجي أو نماااط حيااااتهم فقاااط ؛ فهاااذا المؤشااارغير كاااا  لتقيااايم 

م ل و األشاخاص ل بال يجااب الرجاو  إلااى دراساات تحليلياة توضااح طبيعاة شخصااياته

ل مالحلة عوامل أخر  وراثياة متعلقاة بالجيناات ل إال أناه فاي كال األحاوال يوجاد لكا

.  نو  من أنوا  الشخصيات صفات معينة وطرج محددة للتعامل معها 

:شخصية القائد أو الشخصية النرجسية -1

التااي تاادفع الشااخص دائمااا  إلااى أن يرغااب فااي تصاادر المشااهد ل وأن يكااونو هااي 

ياارا  إلااى مساايطرا  بشااكل كاماال علااى حياتااه وعلااى البيئااة المحيطااة بااه دون االنتبااا  كث

.التفاصيل تاركا  إياها لآلخرين 

ادة يتميااز صاااحب الشخصااية القياديااة بالمبااادرة والطمااوِ والقاادرة علااى إدارة وقياا

هااتم اآلخاارين واالسااتقاللية التامااة ل و هااو يعاااني ماان بعااض نقاااط الضااع  كونااه ال ي

ه غالبا  ماا كثيرا  بمشاعر اآلخرين فهو مسيطر بصورة مزعجة أحيانا  ل إضافة إلى أن

.يكون مدمنا  للعمل بدرجة تؤثر على حياته الشخصية 

مكاان شخصااية القائااد تفضاال النجاااِ والمااال واالسااتقاللية عاان أ  شاايء آخاار ل لااذا ي

دا  التعامل معها ببساطة في العمل خاصة أن صاحب هذ  الشخصية يركز على األها

 الحكام علاى الواقعية سااعيا  إلاى تحقياق النتاائي ساريعا  دون كسال أو تراخاي متجنباا  

.األمور أو القيام بردود فعل بناء على المشاعر الخاصة 

.. .يتبع إن شاء هللا تعالى 



ن لالعدييييد مييي( هااااهو–المنصاااة الثقافياااة ) غيييرام عبييير هللانييياة يليزذييير تطبييييق الت

ر ييالةات مهميية ومفيياهيم معرفييية عرينيية ميين يالمنشييورات التييي  ييبرت أ ا يي

 ف حيرب هانيبال يو. لالمفكر الدمشني التي يندامها اللضارة واللنافة الروحية 

.حفظه خ تعالى 

عييدا التيي تُ و لعييدة أييام لمييالة ل يمة الملتييوى أصييلة المعرفيية المنشيوراتتواليت

 ً ً لدورها ولرا تها مجتمعا .يدوم حضورل وذارل لين اللضارات أنينا

.هناتال  الر الة من 
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هاهو–المنصة الثقافية 

https://t.me/haho_sd

https://t.me/haho_sd/212
https://www.youtube.com/channel/UCQo00dVjYsvzEFhFAqgFZdw
https://t.me/haho_sd


noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

ً نشر حواب الطرينية الشياذلية الهانيباليية المجدليية منطعي ً مرِييا ة ييه  يماحجياب فأا

ية ذدوصييعيين هانيبييال يو ييف حييرب حفظييه خ تعييالى. المفكيير الدمشييني الشيييخ ل

ليى عهللايدم ملياالً مكانياتهيا مين ناحيية االتوياا، و كل روح لوض  أع، وأو   الروح

.عن روح الشمسما و خع روح الشجرة ت تلف لو عها عن روح مجرةلذل 

 هيم علييهم والال ذيوف  -  الواليية لَيفَ ) عيدة منشيورات مين  اتياب تهاما هللادم  يماح

ً (يلزنوع .وجلَّ فظهم وحدانتهم من خ عزَّ مكانة أولياء خ تعالى وح  موضلا

خلليية لذدوصييية فييي المنشييورات التييي ازلانييت( رؤييية النييول لالبديير) علييم ايياع ل  و

ه ف هللاولُيييلييب العبيد اليياي ينييول ويفعييل وال ي ييالتعييالىأع خعلييى الييرة ميين حياتنييا 

.  هفعلَ 

الفاتليية / ب ال يياص لتفوييير لوييملة أم الكتييا(لنييور خ تفوييير) و تبنييى لمنشييورات

وييملة حنينيية أعَّ فييي البة جمالييية أذيياذة حيييث تضييمنت المنشييورات اوذيييرة نورانييي

.هي مفتاح الرضا اإللهي عن العبد المولمو اللرية العمينة في التوحيد 

َكيملاإلضافة  لى العديد من العلوم واوهللايوال هيا  يماحة النورانيية التيي أارمنيا لو الل 

.رعال ي الشيخ الداتور هانيبال يو ف حرب حفظه خ تعالى ودمشنالمفكار ال

ً اللهم زلل حب ً وهللارلا ً و شراهللاا ً أوا .لين أهل اورض وأهل الوماء آمينلنا

2324

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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  ني قادَ محرم سار موكب تكريم أولياء هللا تعالى في احتفال إلكترو/ 11في 

ة  ثلاااة مااان المحباااين علاااى المواقاااع المختلفاااة والقناااوات والصااافحات التابعااا
لاى ه عئاالعلمياة العالمياة مبتهجاين بأحبااب الحاق تعاالى أولياFGألكاديمية 

ال يوسا  هانيب.ي الشيخ ددمشقاألرض عبر احتفال افتتحه سماحة المفَكر ال

أمسيات بحرب حفله هللا تعالى ليتبعه العديد من العلماء والشيو  والمحبين

.متنوعة زاخرة بالحب و فوِ االقتداء  

:المبهي حتفالوكان مما قَُدم في ذال اال

َدمتها قا–شهود أولياء هللا تعاالى من ب المانعة جُ الحُ : محاضرة بعنوان •

(تابع المحاضرة من هنا ) . رنا حمد. د

–األولياء عماد هذ  األمة وخصيصة من خصائصها : محاضرة بعنوان •
(تابع المحاضرة من هنا ) . أو  العبيد  . قَدمها الشيخ د

اء سان. د: قاَدمتها –حياة موالنا جالل الدين الرومي : محاضرة بعنوان •

(تابع المحاضرة من هنا ) . شحادة 

.محماد ياسار الشاامي. أ: قاَدمها –كراماات األوليااء : محاضرة بعنوان •

(تابع المحاضرة من هنا ) 

. د الشاام دإبرياز العاشاقين فاي باال: قاَدمتها –ُحبَُهم : محاضرة بعنوان •

(تابع المحاضرة من هنا ) . سارة الجعبر 

. أحمااد حسااني . أ: قااَدمها –الساايد أحمااد الباادو  : محاضاارة بعنااوان •
(تابع المحاضرة من هنا ) 

1443ذكر  يوم األولياء 

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/35873
https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/35924
https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/35980
https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/36027
https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/36077
https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/36120
https://www.youtube.com/channel/UCQo00dVjYsvzEFhFAqgFZdw
https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
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خصاااائص األناااوار العالجياااة لرقاااائق األساااماء ) بااادأت فعالياااات دورة  

لناور ضمن كوكباة علاوم العاالج بطاقاات رقاائق او التي تدخل (سنىالحُ 

يخ الشاااادمشااااقيسااااماحة المفكاااار الشخصاااايا  قااااَدمهاأسَّسااااها و يالتااااي 
( FG) أكاديمياة مجموعاة فاي هانيبال يوس  حرب حفلاه هللا تعاالى. د

.العلمية العالمية 

دورة في خصائص األنوار العالجية لرقائق األسماء الحسنى 

https://t.me/American_FGGroup_Academy

https://www.youtube.com/channel/UCQo00dVjYsvzEFhFAqgFZdw
https://t.me/American_FGGroup_Academy
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بياع مركاز شاباب الروضمن فعالياات وزارة الشباب الرياضة رعاية ت تح

  حارب هانيباال يوسا. ي الشايخ ددمشقسماحة المفَكر الأم درمان قدَّم / 
محاضاارة (FG–مشاارو  أجيااال العائلااة ) قناااة عباارحفلااه هللا تعااالى 

لساابت  و ذلاال يااوم ا( وعااي الثقافااة الشاابابية الفرعيااة ) ثقافيااة بعنااوان 

ماا  ل و قد كان لهذ  المحاضرة المهمة أثرا  قيَ  2021/ 8/ 28الموافق 

.فاعال  في ذوات الحضور 

.هناتابع المحاضرة  من 

FG–مشرو  أجيال العائلة 
https://t.me/FamilyGenerations

https://t.me/FamilyGenerations/890
https://www.youtube.com/channel/UCQo00dVjYsvzEFhFAqgFZdw
https://t.me/FamilyGenerations
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لوم خ الرحمن الرحيم 

:فيتامين الشمس 

مدييييييييدرل و (لال) هييييييييو فيتييييييييامين 

لا م عرفلال  يُ (الشمس) الرِيوي 

و فييي هيياا المنييال، فيتييامين الشييمس 

ة وف نندم لكم أهم المعلوميات الهامي

.عنه 

روري هو الفيتامين الضي( ل ) فيتامين 

لنميييييو العظيييييام و تلبييييييت امتدييييياص 

نو له العديد مالكالويوم في الجوم 

31

:  الوااِف أهمها 

وى يلعيب لوراً مهميياً فييي تنظيييم موييت•

الكالوييييييييوم   فاوطفيييييييال الييييييياين ال 

يلدييييلوع علييييى افييييايتهم منييييه هللاييييد 

ب  تدييييبهم لعييي  التشيييوهات فيدييي

ليييديهم تنيييوس فيييي عظيييام الوييياهللاين 

ويُدييييالوع لمييييرض الكويييياح، أمييييا 

ر الكبيييار فيييي الوييين فيديييبلوع أالييي

عرضييييييييييية لمشيييييييييييكلة  هشاشييييييييييية 

ويرتفيي  لييديهم نوييبة ذطييرالعظييام

.اإلصالة لالكوور

:  تعزيزصييييييله  الجهيييييياز المنيييييياعي •

حيييييييث أع اوشيييييي اص اليييييياين تييييييم 

 عطاءهم جرعات اافية مين فيتيامين

اييييانوا أهللاييييل عرضيييية ل صييييالة ( ل ) 

د لييياإلنفلونزا ، و تبيييين أع ننديييه هللاييي

ميييييراض أيتويييييبب لليييييدوث لعييييي  

.المناعة الااتية 

يروع ميي  النييدرة الجنوييية وموييتويات التوتو ييت( ل ) تييم رليي  موييتوى فيتييامين •

امين وال دولة و ضعف جولة وحراة الليوانات المنوية   فكلميا زال مويتوى فيتي

.زال موتوى هرموع التوتو تيروع( ل ) 

عيين لور مهييم فييي تنظيييم نمييو ال اليييا و التنليييل ميين تنييدم الوييرطاع( ل ) لفيتييامين •

د مين تطور اووعية الدموية الجديدة في اونويجة الويرطانية مميا يزييطريق  لطاء 

.موت ال اليا الورطانية وينلل من انتشارها

(:ل ) أعراض ننص فيتامين 

ألم و لين  في العظام •

التعب واإلرهاق•

ضعف و ألم العضالت •

تكرار اوور العظم •

:لفترات طويلة من الزمن فند ينت  عنه ( ل ) و  ذا ا تمر ننص فيتامين 

البدانة •

الوكري •

ارتفاا ضغ  الدم •

متالزمة التعب المزمن•

هشاشة العظام •

اومراض العدبية•

(:  ل ) مدالر فيتامين 

.لهللاينة 15 لى 10التعرض للشمس لشكل ااٍف يومياً لمدة لين •

. م  الولموع ، التونة ، الورلين و الرنجة •

.للم البنر •

الزهايمر •

االاتئاب اللال •

اإلصالة لبع  اضطرالات المناعة الااتية •

هللايييد يوييياهم فيييي تطيييوير لعييي  أنيييواا الويييرطانات •

(  البرو تات –النولوع –اللدي ) وذاصة 

الضعف الجنوي •

تواهللا  الشعر •

لم المفاصل أ•

ضعف التئام الجروح •تطور أمراض النلب وارتفاا الضغ  •
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.الملار •

.منتجات الدويا •

.البي  •

. اللليب و اللبن و مشتناتهم •

.الفطر •

.حبوب اإلفطار •

.الكافيار •

.عدير البرتنال •

.زيت ابد الوم  •

عيايير لنعوض الننص يجب علينا مراعياة م( ل ) و  ذا أرلنا تناول حبوب فيتامين 

ي لوليييية  حتيييى ال تدييييبنا زييييالة الجرعيييات لمشييياال صيييلية ، و المعيييدل الطبيعييي

10، و فيي حيال اياع المعيدل أهللايل مين 80-25لين اليـ : لفيتامين لال و اوملل هو

.فهو لمعدل اافٍ 25-10فنلن أمام حالة ننص ، أما  ذا ااع لين 

فييي الييدم لهييا أضييرار ومضيياعفات( ل ) و اللييد ميين ذايير أع زيييالة نوييبة فيتييامين 

اع واإلهللايياء  و على الدلة ازيالة نوبة الكالويوم في الدم وهللاد توبب أيضاً الغليي

.صداا و  مواك و ألم في المعدة و مشاال في الكلى 

و  المة ةو لمتم لدل
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ة بساام هللا والحمااد هلل والصااال

والساااالم علاااى سااايدنا محماااد 

. وعلااى آلااه وصااحبه أجمعااين

اء مجلتنااا أهااال  بكاام أحبَّتنااا قاارَّ 

(.  هاهو)

ساير نكمل اليوم مع سلسلة تف

أحادياااث قدروياااة منتقااااة مااان 

هللا أحاديااث المصااطفى صاالَّى

عليااااه وعلااااى آلااااه وصااااحبه 

.وسلم

ول نتفكر اليوم في حديث رسا

ه هللا صاااااالَّى هللا عليااااااه وآلاااااا

:وصاااااااحبه وسااااااالَّم التاااااااالي

عااان أباااي هريااارة رضاااي هللا 

: عنه قَاَل 

 عليه قال رسول هللا صلَّى هللا

َذا إ  : وعلى آله وصحبه وسالم

 َِ يَا ْعتُْم ص  يََكاة  فَ َسم  اْساأَلُوا الَد 

؛ اااان فَْضاااال ه  َ م  فإنََّهااااا َرأَتْ َّللاَّ

ْعتُ  ااااااال وإَذا َساااااام  يااااااَق َملَك  ْم نَه 

ذُ  َمااااار  فَتَعَااااوَّ ااااَن الح  وا بااااامَّ  م 

؛ فإنَّااه رَ  .اأَ  شاايَطان  الشَّااْيَطان 

.متفق عليه

ل خلاااق سااابحانه وتعاااالى الَخلاااق

وأود  فاااااي كااااال مخلاااااوج مااااان 

المخلوقااااات ساااارا  ماااان أساااارار  

ين وأعطاها ما لم يعط  غيرها ليبا

للنااااا  اآليااااات فااااي السااااموات 

واألرض فيؤمنااااوا بااااأن هللا هااااو 

ج العلاايم لااى هااو القااادر عوالخااالَّ

ي ال يُعجااز  شاايء فاال كاال شاايء

. األرض وال في السماء

ر سااابحانه وتعاااالى بعااا ض وساااخَّ

مخلوقاتاااااااه للتاااااااذكير بعلمتاااااااه 

مااا ساابحانه وبيااان علاايم شااأنه ك

جاااء فااي هااذا الحااديث الشااري  

ااز حيااث يوضااح لنااا صاا لَّى الُمعج 

هللا عليااااه وعلااااى آلااااه وصااااحبه 

وساااااالم كياااااا  أن هللا ساااااابحانه 

ة وتعاالى جعاال فاي الديكااة خاصااي

رؤياااة المالئكاااة فتصااادر صاااوتا  

يَكااة) ه النااا  أن لتنبَ اا( صااياِ الَد 

هنااال مالئكااة فااي المكااان وهاااو 

ة مؤشر على نزول وقُرب الرحم

ل وفضاالفاسااألوا هللا ماان فضااله

..هللا واسااااع ورحمتااااه واسااااعة

وا فنسااأل هللا تعااالى ونحاان نرجاا

..منااااااااااااااااااااااااه اإلجابااااااااااااااااااااااااة

وفااي الشااق الثاااني ماان الحااديث

ذكاااار لنااااا صاااالَّى هللا: الشااااري 

م عليااه وعلااى آلااه وصااحبه وساالَّ 

جعل كي  أن هللا سبحانه وتعالى

فاااااي الحمياااااار خاصاااااية رؤيااااااة 

الشااااااياطين فتُصاااااادر الصااااااوت 

( النهياق)الخاص بهاا والمسامى 

فتكاااون كجااار  إناااذار ل نساااان 

ت لينتباااه باااأن الشاااياطين حضااار

ر وحضورها ُمؤذٌن بحضاور الشَّا

  والتَّلاااب  واآلفاااات والوسااااو

ااااايئةل وحضاااااور والخاااااواطر السَّ

-المنكر واإلغراء به ونحو ذلال 

المةنسأل هللا تعالى لنا ولكم الس

ر اإلنسااان منهاا ويساا- تعيذ فيحاذَ 

ل باهلل تعاالى مان شارورها ويساأ

..هاهللا تعالى  أن يجنَ به خطر

اللهاام اجعلنااا ماان أولااي األلباااب 

عااون الااذين يسااتمعون القااول فيتب

.اللهم آمين.. أحسنه

نلقاكم في عادد قاادم إن شااء هللا

.. تعالى 

.. دمتم طيبين
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  عاادة صاافات تكشاافها لنااا حاارو( ملاال ) للشخصاايات المسااماة إنَّ 

ومكنوناتهااا نااذكر لكاامل فماان خااالل علااوم الحاارو  الكشاافية اساامهم

:من هذ  الصفات بعضا  

فوجودهييا ؛ولهييا وهييور خييال فييي الجماعيياتةشخصييية متعاونيي•

. داعها وتميزها إببين المجموعات يزيد من قدرة إنتاجها و

.تحب اإلصالح بين الناس •

ن وهيذ  الصيفة مي؛ أحاسيسها مرهفه ، وينخدش إحساسها بسرعة •

.حدة الشعور لديها

سييلبا  وهييذ  الصييفة ممكيين أن تيي  ر؛تتعشييق األشييياء وتتعلييق بهييا •

.على حياتها 

هييا يجييذبها ويجعل؛ و هييذا العييال م م األسييرار والومييو  تحييب عييال  •

.  دائمة البحث فيه لتتعلم و تكتشف

.تبدع إذا تعلمت العلوم الروحية و لديها سلطان روحي ، •

.إنسانة ديناميكية دائمة التنقل •

و أشييياء جديييدة تشييول أفكارهييا وأبعادهييا ،دائمييا  و لييديها متجييددة •

.تقتلها البيروقراطية والروتين 

.يقوة لما يحيط بها من أمور •

.تحب عالم المتعة والترفيه •

.تحدث معها ن التيح  المِ مع في حياتها وهي متأقلمة ا  نح  تعيش مِ •

.إنسانة متواضعة وبسيطة•

ية وسييطية بالتعامييل مييع ا،خييرين ، فهييي ليسييت صيياحبة الشخصيي•

. الشديدة وال المتهاونة المتراخية 
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بسم هللا الرحمن الرحيم

َّ  َرب َ اْلعَااا يَن اْلَحْماااُد م  ْحَمن  ( 2)الَم  الااارَّ

يم   ح  َي( 3)الرَّ إ يَّااَل ( 4)ن  َمال ال  يَاْوم  الاد 

يُن نَْعبُُد َوإ يَّاَل نَْستَ  ارَ ( 5)ع  َ نَا الص  اَط اْهاد 

يَن أَ ( 6)اْلُمْسااااتَق يَم  ااااَراَط الَّااااذ  ْنعَْمااااَت ص 

ْم َغْياااار  اْلَمْ ُضاااا ْم وَ َعلَااااْيه  اَل وب  َعلَااااْيه 

ال َيَن  (7)الضَّ

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

والصااالة والسااالم علااى ساايدنا محمااد 

وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال  

هال  إنل تجعل الحزن إذا شئت سهال  س

ل مان التكلنا ألنفسنا طرفة عاين وال أقا

ذلل

يمرحمتل نرجو إن ربل هو الفتاِ العل

سااابحان رباااي العلاااي األعلاااى الوهااااب 

:وبعد 

هو أعلم حب فاي الوجاودل " حب هللا"

ي عاااالَ لاااي  قبلاااه حاااب أو بعاااد  ل باااه تُ 

  أمراض القلوب وتنتهي نزعات الانف

ه فياعيُّ ذ المجتمع مما ينقَ ل وبه أيضا  يُ 

.من ويالت مهلكة للنف  واإليمان

ل ت على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيامَ أمسية قَُد  

FG-Group Academy –Turkeyالعائلة الـ 

بهااا ساالعة نااادرة يسااتأثرتعااالىحااب هللا

أصاااحاب القلاااوب المؤمناااة النقياااة مااان 

ب   حااالمساالمين ل فالمساالم إذا مااا تحاارَّ 

عال ومرضاته في كال قاول أو فتعالىهللا

أو عماال يقااوم بااه فااي دنيااا  فاااز وأجاازل 

ة فاي هللا تبارل وتعالى له العطاء والبرك

العماارل والسااعة فااي الاارزج ل والسااعادة 

.في الدنيا واآلخرة 

ب حا"ما يجهل النا  مفهاوم لكن كثيرا  

يا  ل فما معنى حب هللا الكاريم؟ وك" هللا

ونكشااا  عااان عالماااات تعاااالى نحاااب هللا

صَ أخلَاه ولعبد  الذ  أحبَّاتعالىحب هللا

له؟

:تعالى حب هللا

وجالَّ زَّ هللا عابَّ من لوازم اإليماان ُحاإنَّ 

ين ل عبااد  الماؤمنثم حابَّ ورسوله أوال  

ر مان عتبَايُ ىتعاالالبشار فاي هللابَّ حُ إنَّ ف

حااب أوثااق اإليمااان ل وماان المعلااوم أنَّ 

م ساالَّ آلااه وى هللا عليااه ورسااول هللا صاالَّ 

ه ل هللا عاز وجال ومصااحب لاتابع لحاَب  

لىتعاااافيجاااب عليناااا أن نقااادم محباااة هللا

ورساااوله عااان محباااة أنفسااانا وعااان كااال 

شيء فال يوجاد حاب يعلاو علاى حاب هللا

24آلياة ؛ فقد قاال تعاالى فاي اوجلَّ عزَّ 

آبَااُؤُكْم قُاْل إ ن َكاانَ }:من ساورة التوباة 

ْم َوأَْزَواُجُكاااااااااامْ َوأَْبنَااااااااااإُؤُكْم َوإ ْخااااااااااَوانُكُ 
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يَرتُُكْم َوأَْمَوالٌ  ت َجااَرةٌ اْقتََرْفتُُموَهاا وَ َوَعش 

ُن تَْرَضاااوْ تَْخَشاااْوَن َكَسااااَدَها َوَمَسااا نََها اك 

َن َّللَا   َهاأََحبَّ إ لَْيُكم َم  اٍد ف اي  َوَرُساول ه  َوج 

 ب ااأَْمر    َحتَّااى يَااأْت َي َّللَاُ َسااب يل ه  فَتََربَُّصااواْ 

ق ينَ َوَّللَاُ الَ يَْهد   اْلقَْومَ  .{اْلفَاس 

:تعالى كيفية حب هللا

علاى فارضٌ وجالَّ عازَّ هلل   العبادحبَّ إنَّ 

وكرهااه ل فمحبتااه طاعااة لااه ؛المااؤمن

ل حااامعصااية لااه والعياااذ باااهلل ل وكااذلل 

آلاه و ى هللا علياه ولرساول صالَّ تهمحب

لاب باتباا  هللا ينباع مان القم ل وحبُّ سلَّ 

كل ما أمرنا به والبعد عن كال ماا نهاناا 

م عنااه ل فعناادما يتلقااى المااؤمن اإلسااال

ودياااان هللا بالرضااااى والمحبااااة وحااااب 

هلل هاألنبياااء يكااون اإليمااان قااد تاام وحبُّاا

علاى ياومل فالبادبعادا  يزداد يوماتعالى 

محباااة هللا فااايزدادالعباااد المسااالم أن تااا

ا يحبه بأن يحب مقلبه وتتعد  كل حبٍَ 

ل ضااه ويبعااد عاان مااا يب وجاالَّ هللا عاازَّ 

هللا علياه ىة الرساول صالَّ وأن يتبع سانَّ 

ل بهاذا يكاون قاد حصاو م ل سالَّ آله و و

  اإلنسااان علااى حااب هللا الحقيقااي والااذ

ل الرسااوأخبرنااا يكتماال اإليمااان بااه كمااا 
.مسلَّ آله و ى هللا عليه وصلَّ 

ر ومن األسباب التاي تاؤد  إلاى الشاعو

الىتعاابحااب هللا تعااالى التعاماال مااع هللا

ى بصدج وإخالص النية فهاذا ياؤد  إلا

.محبة هللا لنا 

ومن أهام الطارج التاي تاؤد  إلاى حاب 

لاه هللا سبحانه وتعالى هاو كثارة الاذكر

طمائن فباذكر هللا ت؛في السر والعالنياة 

القلااوب وتخشااع النفااو  وترضااي هللا

ار مااناإلكثااو كااذلل فااإنَّ لوجاالَّ عاازَّ 

عاني قراءة القرآن الكريم والتفكر في م

اآليااات وخاصااة اآليااات التااي تاادل علااى

علمااة هللا ساابحانه وتعااالى يااؤد  إلااى

.التقرب من هللا وزيادة محبته لنا

عااال أفبتحقيااقتعااالىحااب هللايااأتي و

مثاال البعااد عاان المنكاار والعماال بماانهي

والسااااانة النبوياااااة ل الكاااااريم القااااارآن 

وعنااادما ينكسااار قلبااال فتلجاااأ إلاااى هللا

تاالي و بالل تعاالىفهاذ  محباة هللتعالى 

ه لتااازام بكااال ماااا أمرناااا هللا بااااالبَ َجاااو

.وطاعته فهذا هو سبيل ثمار الحب

:هللا تعالى للمحبين له ُ وصْ 

هااذ  ماان الصاافات : الذلااة علااى المااؤمن

لمحباين اوجالَّ التي وص  بها هللا عازَّ 

وتعناااااي الرأفاااااة واللاااااين علاااااى ل لاااااه 

.المؤمنين

وتعناااي المعاملاااة : العااازة علاااى الكاااافر

ال بال للااة والجفاااءل وأن ال يبجلااوهم و

.بهم الرأفةهمتأخذ

وتعناااي: ال يخاااافون هللا لوماااة الئماااة

أنهاام يجتهاادون دائمااا فااي طاعااة هللا ل 

علونه فما يفل يلومهم نوال يهتمون بمَ 

الى تعاامحبااة هللا ننهاام سااينالوألرضااا ب

.بأفعالهم التي ترضيه

آلاه و ى هللا علياه واتبا  الرساول صالَّ 

نااي وتعل وهااي الصاافة األخياارة : مساالَّ 

هللا تعاااالىكااال أوامااارلاتباااا  الماااؤمن 

ياه وى هللا علوأوامر حبيبه محماد صالَّ 

لااى يصاال أ  إنسااان إل فااالم ساالَّ آلااه و 

ومحبتااه إال عاان طريااقتعااالى حااب هللا 

.نبيه عليه أفضل الصالة والسالم

:للعبدتعالىمكانة حَب هللا

التااي محااَب هللا تعااالى ماان أعلاام الاان َعَ 

لل يناال ينالها العبد ويُشاَر  بهاا ل فباذ

وفَاق إلاى   الدُّنيا واآلخرة ل وباه يُ خيرَ 

يٍر مان م عن كثمزيٍد من العمل ل ويُعصَ 

لااال ل فمحبَاااة هللا ل اياااة هاااي اتعاااالىالزَّ

التااااااي يتناااااااف  ألجلهااااااا الصااااااالحون 

هام ل والُمحسنون لينالوا القارب مان ربَ 

العلم والفوز بمرضاته ل ويتحقَق ذلل با

ن رجاب التاَم باهلل ُسبحانه ل كما قال ابا

رَّ َ فااالعلُم النااافُع مااا عاا: "-رحمااه هللا-

:سؤال 

ما هو أقصر طريق للوصول إلاى حاب

هللا تعالى لنا ؟؟؟

:الجواب

لأن تحبااااه لذاتااااهوأقصاااار طريااااق هاااا

لبجنتاااااها  هناااااال مااااان يحباااااه طمعاااااف

ماااان نااااار ا  وهنااااال ماااان يحبااااه خوفاااا

.ن يحبااااااااااه لعطائااااااااااهوهنااااااااااال َماااااااااا

ن يحباااه لذاتاااه ألناااه يساااتحق أنأماااا َمااا

.حد فهذا هو طريق الحب الصحييُعبَ 

اان يُ َماانَّ إ ل ويحبااه يكرمااهتعااالىع هللاط 

ه ه أدخلَابَّ وأحَ ا  عبدتعالى إذا أكرم هللا و

.سكنه جوار  أجنته و

حانه التفكر والتأمال فاي ملكاوت هللا ساب

وتعااااالى ومااااا خلااااق ماااان إناااا  وجاااان 

وسماوات وأرض ونجوم وفضاء هائال 

وية تسبح فيه الكواكاب واألجارام الساما

ل وكاااذلل التفكيااار فاااي علماااة القااارآن 

..الكريم الذ  يدل على علماة الخاالق

ل وجاالَّ كاال هااذا ياادل علااى حااب هللا عاازَّ 

لماة  العبد على مزياد مان ع َ كلما تعرَّ 

ار حباه الخالق علينا كلما زاد مقادم  عَ ون  

فااي القلااب وبالتااالي يلهاار هااذا الحااب 

.لصالحاتاعلى أعماله 
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َعاااَرَ  برب َاااه ودلَّاااه علياااه حتاااىالعبااادَ 

ااَد ُ وأَن ااَ  بااه واسااتَحَ  ى ماان قُربااه  ووحَّ

.وَعبََد ُ كأنهُ يَرا ُ 

ما هي العالمات التي تدل على حاب هللا

؟؟للعبد

ا  مرشادا  ه وليلرَ يسَّ  تعالىَمن أحبَه هللاُ 
.لى ربهإيأخذ بيد  ا  محمديا  وريث

عَيل ويَسر له سلول طرياق العلام الشار

ين هللا .  تعالىوالتفقَه في د 

فات االتَصاااا  بالصاااو كاااذلل يسَّااار لاااه 

بَهم بهااا َماان يحااتعااالىالتااي وصاا  هللا

يَن يَاااا أَيُّ : )فاااي قَْولاااه عاااَز وجااالَ  َهاااا الَّاااذ 

اْنكُ  ين اه  فََساآَمنُوا َماْن يَْرتَادَّ م  ْوَ  ْم َعاْن د 

ااا ُ ب قَاااْوٍم يُح  بُّويَاااأْت ي َّللاَّ لَّاااٍة بُُّهْم َويُح  نَاااهُ أَذ 

ااازَّ  ن يَن أَع  يَعلَاااى اْلُماااْؤم  َن ٍة َعلَاااى اْلَكااااف ر 

اااُدوَن ف اااي َساااب يل  َّللاَّ   وَن  َوال يََخاااافُ يَُجاه 

(.لَْوَمةَ الئ مٍ 

ينل الَرحماة باالمؤمن: ومن تلل الصفات

والتواضاااع لهااامل واللاااين فاااي التعامااال 

االجتهااد فاي التقاَرب مان هللال و معهم

كماااا أخااارج اإلماااام؛ُسااابحانه بالنوافااال
َن النبيَ البخارَ  في الحديث القُدسَيل أ

.تعالى أن يحب باهلل-

.تعالى وأن يب ض باهلل-

.تعالى وأن يوالي باهلل-

.تعالى وأن يعاد  باهلل-

كااَل وتقااديم مااا يحبَااه هللا ويريااد  علااى-

ف  شيٍء وإن خاال  ذلال ماا تحبَاه الانَّ 

.ويحقَق الهو  والَرغبة

لاااو وتعاااالىوبَْ اااض ماااا يب ضاااه هللا-

.وافق ذلل ما تهوا  النَّْف 

أخاارج اإلمااام البخااارَ  فااي صااحيحهل 

-رضاي هللا عناه-عن أنا  بان مالال 

-لَمصاااالَى هللا عليااااه وساااا-أَن النبااااَي 

َجااَد َحاااَلَوةَ ثَاااَلٌث َماان ُكاانَّ فيااه و: )قااال

ُ وَرسااا: اإليَماااان   ولُهُ أَحااابَّ َمااان كااااَن َّللاَّ

ااا ااَواُهَمال وَماان أإلَْيااه  ممَّ َحاابَّ َعْبااد ا الس 

َّ  عاازَّ  بُّااهُ إالَّ م  ْن وجاالَّل وَماان يَْكااَر ُ أيُح 

ل بَْعاادَ  ُ يَعُااوَد فااي الُكْفاار  منااه إْذ أْنقَااَذ ُ َّللاَّ

(لنَّار  كما يَْكَر ُ أْن يُْلقَى في ا

الىتعاامااواالة ومحبَااة َماان يااوالي هللا-

.ورسولهل ويتَبع أوامرهما

عااالىتمعاااداة وبَْ ااض ماان يُعاااد  هللا-

ينه .ويُعاد  د 

ُد قَْوم  : )قال تعالى نُوَن ب  الَّ تَج  اللَّاـه  ا يُْؤم 

ااااار  يُاااااَوادُّ  وَن َماااااْن َحاااااادَّ َواْليَاااااْوم  اآْلخ 

انُوا آبَااااَءُهْم أَوْ اللَّاااـهَ َوَرُساااولَهُ َولَاااْو َكااا

اااااايَرتَهُ أَْبنَاااااااَءُهْم أَْو إ ْخااااااَوانَهُ  مْ ْم أَْو َعش 

يَمااَن وَ أُولَـئ َل َكتََب ف ي قُلُو ُم اإْل  أَيَّاَدُهم ب ه 

لُهُ  ْناهُ َويُاْدخ  َ ان ْم َجنَّااٍت تَْجار  ب ُروٍِ م    م 

ايَ تَْحت َها اأْلَْنَهاُر َخال د   اللَّاـهُ يَن ف يَهاا َرض 

اْزُب اللَّاَعْنُهْم َوَرُضاوا َعْناهُ أُو ـه  لَاـئ َل ح 

اااااْزَب اللَّاااااـه  ُهااااامُ  ( اْلُمْفل ُحاااااونَ أاََل إ نَّ ح 

.22/المجادلة 

:تعالى ينةٌ على محبَة هللاأسباٌب ُمع  

تعااالىوينااال العبااد محبَااة هللا ُساابحانه

ماااا بالعدياااد مااان الطُّااارج واألسااابابل في

:يأتي بيان البعض منها 

؛رٍ االلتزام باأداء الفارائض دون تقصاي

فذلل مان أهاَم األسابابل وهاو األساا 

بب والساااافااااي نَْياااال محبَااااة هللا تعااااالى

هللا ُسابحانه به إلاىَربُ قَ األعلم فيما يُتَ 

ومااا : )كمااا ثباات فااي الحااديث القُدساايَ 

َب إلَيَّ َعْبد   ب اا شايٍء أَحابَّ إلَايَّ تَقَرَّ ممَّ

(.  اْفتََرْضُت عليه

مان وتدبَر آياته؛ فهاولقراءة القرآن-

ح للعباد أهَم األسباب التاي تبايَن وتوَضا

.  طريق نَْيل رضا هللال وُمراد 

ْكااار هللا تعااالى فاااي كااا- َل اإلكثااار مااان ذ 

ْكر هللا؛وقاااٍت وفاااي كاااَل مكاااانٍ   مااان فاااذ 

لاال و تأسااباب َطااْرد الشاايطان والنفاااجل

آلااه ووصاايَة النبااَي صاالَى هللا عليااه و

يمااا ساالَم قااال فآلااه و صاالَى هللا عليااه و

َ : ) ربَاااه عاااَز وجااالَ نيروياااه عااا إنَّ َّللاَّ

ْد آَذْنتُاااهُ لاااي ول يفاااا فقَاااَمااان عااااَد  : قاااالَ 

َب إلَايَّ   َعْباد   بشايءٍ بالَحْرب ل وماا تَقَارَّ

ا اْفتََرضْ  ُت عليهل وما يَازالُ أَحبَّ إلَيَّ ممَّ

ُب إلَاااايَّ  بالنَّواف اااال  حتَّاااااى َعْبااااد   يَتَقَاااارَّ

بَّهُ  ...(.أُح 

ا ل نَْيال حاَب النَا: و من تلل العالماات 

فاااي جااااء كماااا ؛والقباااول فاااي األرض

حااديث أبااي هرياارة رضااي هللا عنااه عاان 

: ه قااالالنبااَي صاالَى هللا عليااه وساالَم أنَاا

ُ العَْبَد نَ ) يلَ إ َذا أَحبَّ َّللاَّ ْبر  َ إنَّ : اَد  ج   َّللاَّ

اااااااااااااااااابُّ فاَُلن ااااااااااااااااااا فأْحب ْبااااااااااااااااااهُ  ليُح 

ياُلل فيُ  ْبر  بُّهُ ج  ياُل فايفيُح  ْبر  أْهال  نَااد   ج 

ااا: السَّاااَماء   َ يُح  بُّ إنَّ َّللاَّ و ُل بُّ فاَُلن اااا فاااأح 

ل بُّاااهُ أْهاااُل السَّاااَماء  ثُااامَّ يُوَضاااُع لاااه فيُح 

(.القَبُوُل في األْرض  

ما هاي العالماات التاي تادل علاى صادج 

؟؟تعالى حب العبد هلل

: تعالىهلل  عالمات حَب العبد  

انه العدياد تدَل على محبَة العبد هلل ُسابح

هل من األمور التاي تادَل علاى صاْدج حبَا

:ومن أهَم تلل العالمات 



ْضاااوان  َّللاَّ  وَكراَمت اااه   ل فلااايَ  شااايٌء بر 

ااا أماَمااهُل ف أَحاابَّ ل قاااَء َّللاَّ  أَحاابَّ إلَْيااه  ممَّ

ُ ل قاَء ُل وإنَّ  اوأََحبَّ َّللاَّ َر  الكااف َر إذا ُحض 

ََر بعَذاب  َّللاَّ  وعُ  ل فلايَ  شابُش  يٌء قُوبَت ه 

اااا أماَماااهُل َكااا َ  ل قااااَء َّللاَّ  أْكاااَرَ  إلَْياااه  ممَّ ر 

ُ ل قاَء ُ  َ  َّللاَّ .وَكر 

ُساااالول جاااااَدة وطريااااق طلااااب العلاااام -

اوياة ثبات فاي حاديث مع؛ فقدالشرعيَ 

باان أبااي ساافيان رضااي هللا عنهمااا عاان

لَم أنَااه سااآلااه و النبااَي صاالَى هللا عليااه و

ُ باه َخْيا: )قال د  َّللاَّ ا يُفَق َْهاَمان يُار  هُ فاي ر 

َين   (.الد 

العبااااد فيحااابَ ؛الحااابُّ فاااي هللا تعاااالى-

لتحقياق لي تعالى وبعضهم بعضا  هلل

؛ فقد نياغايٍة وهدٍ  متعلٍَق بالحياة الدُّ 

إنَّ : )سالَمآلاه و قال صالَى هللا علياه و

َ يقااوُل يَااوَم الق ياَمااة   وَن أْيااَن الُمتَحااابُّ : َّللاَّ

لُُّهااْم فاا َااي يَااوَم البَجالل اايل اليااوَم أُل  ل  ي ل 

ل َي لَّ إالَّ ل  (.ل 

الحااارص علاااى الطهاااارة ساااواء  فاااي -

البَااااَدنل أو الثااااوب أو فااااي بيااااوت هللا

جاااٌل فيااه  ر  : )فقااد قااال تعااالىتعااالى ؛

اااااروا وَ  بَاااااوَن أَن يَتََطهَّ ااااابُّ يُح  اللَّاااااـهُ يُح 

َرينَ  .108/ التوبة (الُمطَّه 

زام وتتحقَااااق التقااااو  بااااالت: التقااااو  -

.أوامر هللا ُسبحان واجتناب نواهيه

اابر- حااَث فهااو ماان الصاافات التااي:الصَّ

:فقااااال؛هللا ُساااابحانه علااااى التزامهااااا

اااب  ) اابُّ الصَّ ينَ َواللَّااـهُ يُح  / آل عمااران (ر 
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عتماااد التوَكاال علااى هللا ُساابحانهل واال-

:قااال تعااالى؛عليااه فااي األمااور كلَهااا

 اللَّاـهَ ْل َعلَاى اللَّاـه  إ نَّ فَإ َذا َعَزْمَت فَتََوكَّ )

َل ينَ  بُّ اْلُمتََوك  .159/ آل عمران (يُح 

التااااي الحاااابثمااااراتماااااهي : سااااؤال 

العبااد المحااب المحبااوبعليهااا حصاال ي

؟؟

ساليم الت: من ثمرات محبَاة العباد لربَاه

حاَب والرضا بقضااء هللا وقادر ؛ فَمان أ

ااَي بكااَل مااا يقضاايه عهللاَ  ليااه ل علمااه َرض 

عااود عليااه ر لااه إاَل ب مااا يبااأَن هللا ال يقااَد  

َضاال  علاى بالخيرل وأنَه خلقه ُمكَرما  ُمف

لاه جميع المخلوقااتل وجعال الجنَاة منز

الى تعفي اآلخرة إن التزم بما أمر  هللا 

إذ إَن ُكااااَل مااااا يُعاااارض لااااه ماااان ل بااااه

االبااااتالءات إنَمااااا هااااي رسااااائل تنبيااااهٍ 

عرفاة وتذكيٍر للعودة واللجوء إلياهل ولم

قاااال ؛االحيااااة الااادُّنيا ونَْقصاااهقاااةحقي

َذاب  لَعَلَُّهااااامْ َوأََخاااااْذنَاُهم ب اْلعَااااا: )تعاااااالى

عُونَ  ل فاالبتالء في48/ الزخر  (يَْرج 

أداة للتطهيااار و التهاااذيب مااانحقيقتاااه

ثباااات فاااايفقاااد؛الاااذَنوب والمعاصااااي

4546

ن ساالَم كمااا ثباات فااي حااديث عباادهللا باا-

ال ياا أنَّ رجاال  قا: )بسر رضاي هللا عناه

م  قاد كثُارت رسوَل هللا  إنَّ شرائَع اإلساال

ال : ُث به قاالعليَّ فأخب رني بشيٍء أتشبَّ 

(.يزاُل لسانُل رطب ا من ذكر  هللا  

فتين و صااأرنا بصاافه ن يااذَك  َماا: سااؤال 

ن يحااابهم هللا سااابحانهمااان صااافات َمااا

الكريم ؟هوتعالى من كتاب

:تعالى صفات الذين يحبَهم هللا 

 تعااالى يتَصاا  العباااد الااذين يحاابَهم هللا

عاان بالعديااد ماان الصاافات التااي تميَاازهم

:ومن تلل الصفات؛غيرهم من العباد

اإلكثاااار مااان التَوباااة واإلناباااة إلاااى هللا

ال قااا؛ُسااابحانه مااان أَ  ذناااٍب أو زلااالٍ 

اابُّ :)تعااالى اب يَن وَ إ نَّ اللَّااـهَ يُح  اابُّ التَّااوَّ يُح 

ينَ  اااار  َ وتكااااون ل 222/البقاااارة (اْلُمتََطه 

و هخالص هلل ُسااابحانإالتوباااة الحاااَق بااا

ل والناادم علااى مااا فاااتل واإلقااال تعااالى

م علاى عن الذَنوب فَْور ارتكابهال والعز

عااادم العاااودة إليهاااال وال باااَد أن تكاااون 

؛ فاليهل فالتوبة في الوقت الذ  تُقبَ 

ل تصَح عند طلاو  الشام  مان م ربهاا

أو عنااد حضااور األجاالل كمااا ال بااَد ماان 

أداء الحقااااااوج ألصااااااحابها إن كاناااااات 

.الذَنوب متعلَقة  بحقوج العباد

آلاه  علياه واتَبا  ُسنَة النبَي صلَى هللا-

ْنااااتُْم قُااااْل إ ْن كُ : )قااااال تعااااالى؛ساااالَمو 

َ فَااتَّب   بُّوَن َّللاَّ ُ َويَْ ف اْر عُون ي يُْحب اْبُكمُ تُح  َّللاَّ

 ُ ااااايمٌ لَُكاااااْم ذُنُاااااوبَُكْم َوَّللاَّ آل (َغفُاااااوٌر َرح 

.31/عمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااران 

العَاااااْدل والقساااااط فاااااي كاااااَل األماااااور -

مااع سااواء  مااع الاانَّْف  أو؛والمواقاا 

ااابُّ إ نَّ اللَّاااـ: )قاااال تعاااالى؛ال يااار هَ يُح 

ينَ  ط  .42/ المائدة (اْلُمْقس 

َطَمعااا  اإلنفاااج فااي ساابيل هللا ُساابحانه-

قاااال؛فاااي نَْيااال األجااار والثاااواب مناااه

يل  اللَّاااـه  َوالَ َوأَنف قُاااوا ف اااي َساااب  : )تعاااالى

يُكْم إ لَاى انُوا إ نَّ التَّْهلَُكاة  َوأَحْ تُْلقُوا ب أَْياد  س 

ن   بُّ اْلُمْحس  هَ يُح  195/ البقرة (ينَ اللَـّ

لاااهل والشَّاااوجتعاااالىُحاااَب لقااااء هللا-

حاين وذلل حين تُبَشر المالئكة الماؤمن

و هل احتضااار  بمااا أعااَد  هللا ُساابحانه لاا

ه أخارج اإلماام البخاارَ  فاي صاحيحقاد

عن عبادة بان الصاامت رضاي هللا عناه

ساالَم و آلااهأَن النبااَي صاالَى هللا عليااه و

ُ ل  َمن أَحبَّ ل قاَء َّللاَّ  أ:)قال قااَء ُل َحابَّ َّللاَّ
َ  ل قاَء َّللاَّ  َكر   ُ ل قاَء ُ وَمن َكر  .(َ  َّللاَّ

ااه  قالَااْت عائ َشااةُ أْو بَْعااضُ و  إنَّااا:  أْزواج 

اانَّ لااي َ : لَنَْكااَر ُ الَمااْوَتل قااالَ  ل ولَك   ذال 

َن إذا َحَضااااااَر ُ الَمااااااوْ  َاااااارَ الُمااااااْؤم  ُت بُش 
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ي صحيح البخارَ  عن أبي هريارة رضا

أَن النباااااَي علياااااه الصاااااالة؛ هللا عناااااه

اايُب الُمْساا: )والسااالم قااال اان مااا يُص  ل َمل م 

 واَل ُحاْزٍن والَ نََصٍب واَل وَصٍبل واَل َهامٍَ 

ال إالَّ َكة  يَُشااُكهَ أذ   واَل َغٍمَل حتَّاى الشَّاوْ 

ن َخطَ  ُ بَها م  (.ايَا ُ َكفََّر َّللاَّ

:هااالشعوربلذَة العبادة والمباادرة إلي-

أداء ماا أسار  فايتعاالىفَمن أَحَب هللا

لااى يحقَااق رضااا ل كمااا قااال هللا تعااالى ع

: لسااااان نبيَااااه موسااااى عليااااه السااااالم

ْلُت إ لَْيَل َرب َ ل  ) .84/ طه (تَْرَضىَوَعج 

يقاااااول الحسااااان البصااااارَ  رحماااااه هللا

ثاوا إَن أحبااء هللا هام الاذين ور: "تعالى

الحياااااة الطيَبااااةل وذاقااااوا نعيمهااااا بمااااا 

ا وصالوا إلياه ماان مناجااة حبيابهمل وبماا

ما وجدوا من حالوٍة فاي قلاوبهمل ال ساي

ْكااار مشاااافهتهل إذا خطااار علاااى باااالهم ذ 

وكشاا  سااتور الحجااب عنااه فااي المقااام

األماااااين والسااااارورل وأراهااااام جاللاااااهل 

ب وأسمعهم لذَة كالمهل ورَد عليهم جوا

".ما ناجو  به أيَام حياتهم

وِ في سبيل هللا- فَمن : عالى تبَْذل الرُّ

ملال فاي بَاَذَل أغلاى ماا ي تعاالىأحَب هللاَ 

.  سبيل نَْيل مرضاته

َلاااام ُحْساااان اللااااَن باااااهلل ُساااابحانه وع  -

.  الَرجاء به

َب هللا الحياء من هللا ُسبحانه؛ فَمن أح-

ه فاااي ماااوطٍن اليساااتحي أن يااارا  ربُّااا

يرضااا ل وإن مااا زلَاات قدمااه سااار  فااي

حمااااة مَماااان وسااااعت  طلااااب العفااااو والرَّ

.  رحمته كَل شيءٍ 

حمااااة بااااالَخْلق والشَّاااافقة- علااااايهم الرَّ

إذ يحاااارص؛ وخاَصااااة  العُصاااااة ماااانهم

المحاااااَب هلل ُسااااابحانه علاااااى هااااادايتهم 

.  ودعوتهم لسلول الطريق القويم

يرة من انتهاال ُحرماات هللا- الى ؛تعاال  

تهااااال ال يقباااال انفالمحااااَب هلل ُساااابحانه

.  حدود هللا وتجاوز أوامر 

حانه عان االست ناء واالكتفاء باهلل ُسب-

ض كااَل مااا سااوا  وخاَصااة  حينمااا يتعاارَ 

.نياالعبد لالبتالءات في حياته الدُّ 

تعااااالىويُاااذكر مااان ثمااارات محبَاااة هللا

:  للعبد

؛ التوفيااق والسااداد فااي شااؤؤن الحياااة

ذ قالثبت في الحديث القُدسَي إفقد 

  لاي ول يفاا فقَاْد َمان عاادَ : )وجلَ النبَي عليه الصالة والسالم فيما يرويه عن ربَه عزَّ 

اُكْناُت َساْمعَهُ الاذ  يَ : فإذا أْحبَْبتُهُ ... آَذْنتُهُ بالَحْرب   ُر باهل ْساَمُع باهل وبََصاَر ُ الاذ  يُْبص 

ي بهال و ْجلَهُ الَّتي يَْمش  ُو بهال ور  يَنَّهُل ولَائ  ويََد ُ الَّتي يَْبط  ن  اْساتَعاَذن ي إْن َسأَلَن ي أَلُْعط 

يَذنَّهُ  (.  أَلُع 

علياه الصاالة فقاد قاال النبايَ ؛تعاالىعَز وجل وهو التحقاق بااهللْيل القُرب من هللان-

 وأنبيااءفاال تحاب أخاي غيار هللا ورساوله الحبيابل ( المرُء مَع َمن أحابَّ : )والسالم

وآخرهاا حابل حاب اأولهاحيااة ..   حتى تكون معهم بمعياة الحاب ءوأخالء  وأصفيا

.حب على حب

.ما يحبه ويرضا لوفقنا هللا وإياكم 

ن مَ ه وحبَّ أن يرزقنا حبَّ وجلَّ مسيتنا لهذ  الليلة آملين من هللا عزَّ أوبهذا تنتهي 

...ن يحبهن يحب مَ مَ يحبه وحبَّ 

.تعالىعلى أمل أن نلقاكم في محاضرة قادمة إن شاء هللا

.و الحمد هلل رب العالمين 
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لوم خ الرحمن الرحيم

فييييي اوواع اوذيييييرة لتنييييا نوييييم  عيييين 

اهللايات  رهللاات للبيانيات الش ديية و اذتر

للهواتيييف و اللوا ييييب الش ديييية مييين

ء يييين أتيييوا هييي الأهللا بَيييل هللاراصييينة ، فمييين 

؟!!! النراصنة 

هيو جيزء مين Dark Webاليـ

Deep Web وهييو مجموعيية م فييية

لييه لمواهللا  اونترنت وال يمكن الوصول  

.لوهولة ونه غير مرِي 

" TOR"وليييه متديييف  ذييياص ا يييمه 

حيييث يييتم توجييييه حرايية الميية الميييرور 

عبير ال اصة لالموت دم لشكل عشواِي

ديييل  ليييى تشيييبكة مييين ال يييوالم هللابيييل أع 

وجهتها النهاِية   وذلي  للمايية موهللاعيه

.وهويته

عييالَم تكنولييوجي Dark Webالييـ 

و موتنل لااته ال يليدل أي ت يوف ليل هي

ييب البشيير ، فهييو ليئيية من ا ييبةاليياي يُرع 

فيييه لليياين يبللييوع عيين مكيياع يعبا ييروع

ي فف. عن آراِهم لوع التعرض للمالحنة

ي هاا العالَم يوجد ال شيء و من غيير أ

ال ال ليين و: هللايد   فكيل شييء فييه مبياح 

.هللاانوع له 

: ميين لعيي  اوعمييال التييي ينومييوع لهييا 

( اييل شييييء ) التجييارة لكييل شيييء   و  

اتجييييييارة الم ييييييدرات   تشييييييمل الكييييييل 

زهم واو للة و التجارة لالبشير و التيزا

و اذتييييراق ذدوصييييياتهم و الوييييرهللاات 

.. .لشتى أنواعها

يفَت مين اليـ  لارك )من الندص التي ُاش 

هييييا واعتُب ييييَرَت ذطييييرة جييييداً ون( ويييييب  

هت  Playpenلى اوطفال هي  توجَّ

للماواد  playpenحياث تمكَّاَن موقاع 

215000اإلباحيااة لألطفااال ماان حشااد

ر ليم يويتمل إال أن هذا الموقاعمستخدم

نيت شهر فني  حييث تمكَّ أوالر من  بعة 

الويييلطات الفدراليييية مييين الوصيييول  ليييى 

 ياص ليزوار الموهللاي  مميا ال IPعنيواع

900ألى  ليييى اعتنيييال ميييا ينيييرب مييين 

.موت دم حول العالم
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ناد خاط عأ  الطبيعي عند الخط الفاصل باين الجازء العلاو  والسافلي لألزيااء 

.  أسفل الصدر مباشرةكان يتوضع سابقا  الخصر بعد ما 

فكااان ياازيَن باسااتخدام أشاارطة علااى شااكل( الكورساااج)أمااا الجاازء العلااو  

.فيونكات لونها مخال  للون الكورساج

هااي تحاات األكمااام فأصاابح الكاام يباادأ تحاات الكتفااين بكساارات وينتت ياار شااكل و

مان الكتا  ا  ومفتوحاوطاويال  يكون الكم واسعا  وأحيانا  ل الكو  أيضا بكسرات 

.ل الفتحات باألزرار أو اللؤلؤ أو المجوهراتقفَ إلى الكو  وتُ 

ى وكااان طولهااا يصاال إلاال ع عنااد الوسااط بكساارات أَمااا الجونلااة فكاناات تُجَماا

.  ى بالتطريزوعادة ما تُحلَّ ل ولها ذيل بسيط من الخل  ل األرض 

اء النسااء في الفترة األخيرة من القرن السابع عشر طرأ ت يير بسيط على أزيا

و يُصاانع ماان قماااو مخااال  لقمااا( الكورساااج)حيااُث أصاابح الجاازء العلااو   

ل أماا قلايال  مان األماامخط الوسط مدببا  أصبح ولالفستان ويُحلى بالفيونكات

.ى بكرانيو األكمام فكانت ضيقة تصل إلى الكو  وتُحلَّ 

ن كال جونلاة مخالفاة لألخار  مان حياث اللاول و كانت المرأة ترتد  جونلتاان 

شكشااات ع علااى شااكل كفالجونلااة الساافلية مسااتقيمة الشااكل وتُجَماال والقماااو 

لا  عند الوسط ل أما العلوية كانت مفتوحة مان األماام ويُرفاع طرفاهاا إلاى الخ

.زةفتلهر بذلل الجونلة السفلية المطرَّ 

ياازيَن ماان ول فوقااه قبعااة صاا يرة ماان الاادانتيل تُوَضااعوكااان الشااعر يُسااَرِ و

  ضااا  علااى القبعااة ماان الخلااتُ وأحيانااا  ل األمااام بقماااو علااى شااكل مروحااة 

.   طي الكتفين تنسدل لتقطعة من قماو الدانتيل 

الخط الزمني األوروبي 

(1700-1600)القرن السابع عشر 

لقاارن ت ييارات كبياارة علااى أزياااء الساايدات عاان اطاارأفاي بدايااة القاارن الجديااد لاام ت

كثار األشاكلالت يَر شكل الكورسااج مان الشاكل المثلثاي إلاى ما عدا الساد  عشر

.ائريةد

وأخااذ طااول لاسااتعمال الحشااوتراجااعولكاان بعااد منتصاا  القاارن السااابع عشاار 

دَ ووُ ل الكورساج بالقُصر  عضاها فاوج المربعة أو عَدة أكوال ب( القبات)ت األكوال ج 

.بعض بحيث تنسدل على األكتا  حتى منتص  الذرا  تقريبا  

ول ألزيااء كاي الفرنساي هاو المرجاع األلَ أصبح البالط المَ و في هذ  الفترة الزمنية 

لملكاي ها الابالط اثَ رات التاي أحادَ ياالنساء والرجال على حد سواء ل ومان أهام الت ي

لتاا على أزياء النساء هو الديكولتيه الواسع الذ  كان يكش  عان الصادر واألك

ان اااهإلاااى مكالحااازام ى بالااادانتيل أو التطرياااز ل وعااااد ويُحلَّااال وكاااان مرباااع الشاااكل 
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ُّ ..صطفىُّالم ُّالنبي  ُّحب 
ُّي ُّ ُّفرش  ُُّّاالبساط ُّلك 

 
ُّخضل ُّالخصوصينحور  .ة 

بريزُّالعاشقينُّفيُّبالدُّالشام ا 
الدك تورةُّالمهندسةُّسارةُّالجعبريُّ
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ُّح ُّخواطر ُّ)  (ب  
ُّ ُّمغتس   الح  ب  ُّل  ُّوجل  ،ُّي ُّللقل  ب  ه،ُّم  نُّد ن   الغي  ر ُّك  ل 

ُّ يبقىُّمتفردا ُّ  
ُّي ُّبهو  ُّته  ُّعلىُّعرش  ُّفؤاد  .المحبوب 

ستاذةُُّّهناءُّصبريُّ
 
ال
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لام.. سنتأخرل أسارعوا .. هيا -

لحفاااال إال ساااااعةباااادء اليبااااقَ 

!!واحدة 

.يا أميل ها قد انتهيتحسنا  -

ن إنااه يااوم حفاال تخااريي صااديقنا ماا

وهاااو ماااتحم  ل الثانوياااة العاماااة 

.لهذا اليومجدا  

وصاااال الجميااااع ودخاااال صااااديقنا 

خوتاهإماه وألمكان البروفا وتارل 

و في القاعاةل وماا هاي إال لحلاات 

.  االحتفاللبدءالستار ُرفع

بااااادأت الكلماااااة االفتتاحياااااة وكاااااان 

تاه ن ألقاها مما جعال والدصديقنا مَ 

تشااعر بالساارور لهااذا ل ولكاان فااي

هااذا الساارور ساامعت صااوتا  ةغماار

ناه ال يعار إ: " من الخل  يقاول 

ل الالحااديث وصااوته لااي  جماايال  

؟يةأعلم لماذا يلقي الكلمة االفتتاح

."

ااااالااااام تُ  م م أ  اهتماااااام لكاااااالر األع 

ات الساااايدةل وبقياااات تراقااااب فعالياااا

ومااااا زاد ل االحتفااااال بكاااال شاااا   

ائز جاوةصديقنا ناال عادفرحها أنَّ 

وشاااهادات تقااادير فاااي العدياااد مااان 

المجاااااالت وذلاااال بساااابب امتياااااز 

ت معَ ذكر اسامه سا فيهاواجتهاد  ل ولكن ما زاد من است رابها هو أنه في كل مرة تمَّ 

وماا ..ين لسال يبدو أنه مان أوالد المدَر  ؟ن هذا الشابمَ : مثلعليه أو كالما  تعليقا  

.ةإلى ذلل من انتقادات جارح

ل ياتهمتحالنزول عان المسارِ والتوجاه إلاى األهال لبابعد انتهاء الفعاليات بدأ الطاالب 

فمعلام األهاالي الاذين أطلقاوال األم ما حصل في هذ  المرحلاة ةولكن ما زاد من حير

.!!قاموا بالسالم عليه ومديحه والثناء عليهابنها الكلمات والتعليقات بحق 

م و مان ثام فاي مطعاه صديقنا مع زمالئه لتناول طعام العشااءتوجَّ بعد نهاية االحتفال 

ساأله والدته عليه بعاض الضايق فجلسات معاه تعند عودته الحلتللمنزلإلى اعاد 

؟عما يجول في خاطر 

مان بعاض الكثيار مان الكاالم المازعيسامعتُ لالحتفاال أثناء التجهيزات : فرَد صديقنا

دوا م يجااألااو؟لماااذا أنااا:لقي كلمااة االفتتاااِ حيااث كااان تعقياابهم أزمالئااي كااوني ساا

؟غير 

ائز يساخرون مناي ومان الجاووانهم عند تواجدنا في المطعم بادؤإبل ؛ لي  هذا فقط 

.مالبسيبل حتى من شكلي وصوتي و ..نلتها التي 

عليه؟ستحق ما حصلتُ أال أني ؟ هل فعال  لماذا يا أمي

فأناات لباال تسااتحق..ال يااا بنااي: قائلااة   عاان ابنهااا يااتخفالمحاولااة  ت األمبتسااما

ر ع ال يقاَد  فانحن نعايو فاي مجتمال ه لهاذا الكاالم فاال تأبَال ماا تساتحق ونلاتَ اجتهدتَ 

 َِ .ل فثابر لتصل إلى مبت الوال الناجحينالنجا

هااا ه وخفاا  عنااهل مااع أنكلمااات األم نزلاات علااى قلااب صااديقنا مثاال البلساام الااذ  أراَحاا

إن ؟بنائاهلحقاد والكراهياة فاي قلاوب ألزارعاا  إلى متى سيبقى المجتمع :كانت تفكر

!بناءهمفكي  ألوم أذاكان األهل هك

.إلى إجاباتهاأرادت الوصولبدأ عقلها يطرِ عليها الكثير من األسئلة التي 

.(عليل بنفسل):واحدة كن أن نلخص هذ  األسئلة بجملةممالن مو

.نفسه ستنتهي هذ  اللاهرة من المجتمعاإلنسان وأصلحَ فهَمهالو ف

.إلى لقاء جديد ... ن يهمه األمر فإلى مَ 
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اوزياء على ذ  الزمن

الفاطميال   الزمني 

ميةو  ع  في العصر الفاطمي مواكب الخلفاء المميزة ذات التاشتهر

و قيد صير، ف من قبيل فيي تياريخ معر  لم تُ و التي والفخامة العالية 

هييذ  وصييفمهتمييين بن يخالميي رِّ لحييد الييذي جعييل  بلوييت شييهرتها ا

ي كانت بما فيها وصف المواكب التالمواكب والتحدث عنها ك يرا  

تحتشيييد عنيييد ذهييياب الخليفييية للصيييالة فيييي الجواميييع  ، كميييا اهيييتم 

ي كيان وصف مالبس الخليفة المميزة التبشكل خال بالم رخون 

يييد يرتييديها فييي مواكييب المناسييبات واألعييياد م ييل عيييد الفطيير وع

ال  طييويكييان يرتييدي  وبييا  عيييد الفطيير ففييي ؛ األضييحى وغيرهييا

رف عيأهيداب ويُ يبزخيارف مسيتديرة مين نسييج ميذهب ذزا  مطر  

نسيوجة مين وتحتيه غاللية ما  حريرييا  ويرتدي تحته زيي( بدنة) ـبال

  يعلو  ز باإلضافة إلى حزام عريالقماش الشفاف الرقيق المطر  

مرصيييعةكيييان للخليفييية عمامييية ، و ز باليييذهبحيييزام  خييير مطييير  

وهرة فييي المناسييبات الخاصيية جييو يعلِّييق عليهييا بييالجواهر النقييية 
.صيرةرقبة قيحذاء من الجلد ذ، كما كان ينتعلتسمى بالتميمة

يقوم ومرال وب األحيرتدي الخليفة نكافقد أما في عيد األضحى 

ى القصير وعند االنتهاء يعود مع الوزير إل، بذبح األضحية بنفسه 
.الموائدإلىمالبس مالئمة تصلح للجلوس و يرتدي 

ارة و هيو عبي(اليدراريع)ما يُسيمى بيـ أما الوزراء فكانوا يرتدون 

، ارولهذ  الفتحة أزر،يةاألمامالجهة من مفتوح وب قصير عن

مصينوعة مين اليذهبو قد تكون هذ  األزرار في بع  األحييان 

أو الل ل ،

كميا ل ، ذي أقدام ضيقة من األسيفبنطاال  ويلبسون تحت هذا الزي 

يييعة  كيييانوا يرتيييدون األحزمييية المصييينوعة مييين اليييذهب و المرص 

نية مين منيدي ل يُل يف  باألحجار الكريمة باإلضافة إليى العمامية المكو 

.حول الرأس

المصممة  قمر الجعبري

.بسم هللا الرحمن الرحيم 

يدنا م وبااارل علااى سااوساالَ  صااَل  ماللهاا

محمد النور الهاد  في دروب الوالية 

ين وعلى آله وصحبه واألولياء الصالح

.آمين  ... المحبين  

تحاات رعايااة وبركااات ولااَي ماان أولياااء

ول هللا تعالى المحب سماحة بشارة رسا

.. هانيبااال يوساا  حاارب. هللا الشاايخ د

تتقااادم البسااامات الفخاااورة والحااارو  

م الشاكورة واالبتهاجاات المعماورة لنقااي

بكاال االحتفااال بحضاارته وبليالينااا هااذ  

...هم هللا تعالى ن أحبَّ مَ 

هم فحابُّ . ..هلل تعالى  ن أحببناهم حبا  بمَ 

..ن أحبَّ مع مَ حيث المرءُ ..كة رَ بَ 

(  ..همبُّ ُحااا) بكااام فاااي أمسااايتنا أهاااال  

..  لىأولياء هللا تعا... في يوم األحباب 

ن والااتكلم عاا.. سااعني سااو  الحااب ال يَ 

..الحب 

. .ن أحباو  تعاالى َما... فهم أهل الحب 

...فكانوا أولياء له 

....هُ لهم فهو في الحقيقة حبُّ 

الااذ  ارتقااى بهاام علااى ساالَم المراتااب

منااه مقااامهم اصااطفاء  عَ الوجوديااة فرفَاا

...تعالى ليكونوا من عامة إلى خاَصة

-FGـ ت على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة المَ أمسية قَُد  
Group Academy –Turkey

محرم/ 11يوم األولياء ذكر  في 

رَ قَالذ  وَ االحَب  لسَر  ... فكانوا السادات 

.في قلبهم 

اهٍ سنتكلم اليوم عان أوُجا خاصاة ماتٍ وس 

نراهااا فااي  حااب األولياااء لربنااا العلاايم

..تعالى 

؟ابماذا تميَزو

هم عااان الحاااب الاااذ  بمااااذا اختلااا  حااابُّ 
يعرفه النا  ؟

ُهم  ؟بُّ فلماذا حُ ... كلنا نحب هللا تعالى 

شاار   ز فااي الحااب الوجااود  البالمميَّاالامَ 

؟(  هم بُّ حُ ) هو 

:ما أهم ما يميز هذا الحب األَخاذ لربَّ 

..بٌّ هلل تعالى وحد  أنه حُ -

لااه ا  فااأن يتَجااه القلااب نحااو خالقااه عاشااق

..تلل بركة بحد ذاتها وخصوصية ... 

.هُ بَّ أحَ ... بَّ ا أحَ فلمَّ 

..و  هو أحبُّ 

يماااا العبااااد الياااوم مشااا ولة فقلاااوبَ إنَّ 

...يش لها 

...  ر مسلوبة بأحباٍب ُكثُ 

...  قلب الولَي  إلى خصوصية  فانلرْ 
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د  ال وح.. ال حبيب إال هللا : ففي الحب 

.شريل له في ذال القلب

شاقه فقلبهم قلاٌب مخلاٌص بمشااعر  وع

...هلل تعالى 

يقاااول ساااماحة الحبياااب العاااار  بااااهلل 

ب هانيبااال يوساا  حاار. تعااالى الشاايخ د

:حفله هللا تعالى 

بسم هللا الرحمن الرحيم  )) 

ل فاي تاراإلخالص هلل تعاالى حقيقاة ال تَ 

و القلااب أحاادا  غياار  ؛فقلااب ُمخلااص هاا

قلااااب بااااال أغيااااار ؛وذلاااال ال يكااااون إال 

. ((.للمرتقين أصحاب السمو 

.فهكذا هو حبهم له تعالى 

..هم ال ي يب حبُّ -

لصاور فإن الحياة التي نعيشاها مليئاة با

...والحااااااااااااااااااااوادث والمشاااااااااااااااااااااهد

...  إنها مفعمة

... لكاان فااي خضاام كاال مااا حااول الااولَي 

..فااااإن قلبااااه عاااان  حبيبااااه ال ي ياااااب 

...وال عناااااااااه ينحجاااااااااب ويشااااااااات ل  

..باااال فااااي دوام العشااااق هلل منشاااا ل  

تياة فإن لم يذكر اللساان لضارورات حيا

..  فالقلب ال يصمت 

كمحاااااراب حاااااَبٍ .. بااااال بالاااااذكر قاااااائم 

..السمه

ااااال يُب.. فالفناااااء فااااي حبااااه تعااااالى  ي ق 

...سوا 

د  يماا... فيبقااى اساامه فااي ذال القلااب  

..ليبقى باسمه 

ن حتااى قياال أن هنااال ماان األولياااء َماا

.  هللنبضه في جسد  يُسَمع ذكرا  

ا  وقلبااان ياااذكر لساااانا  ورأيناااا مااانهم َمااا
.ذاكٌر بكليَته أنه أ  .. وحاال  

... حا  وتسااابيكاارا  فتاار  فااي العيااون ذ  

..  نلر لما حوله عندما يَ 

كال فاي... تر  الحب في العيون يلمع 

ا  مصااااحبيساااافر البصااارُ .. ماااا يشااااهد 

رفااة بمعليعااودَ .. اللسااان والقلااب ذكاارَ 

..أو بلحلة حب فريدة .. خاصة 

عاان فينطااق.. عاان ذلاال رٌ معبَ االسااانه 
..تعالىهللالمشهد حبا  

اافاادوام ذ   مات كاار الحبيااب تعااالى ماان س 

...  األولياء  حَب  

تحدثُ يال ينفلُّ فالعاشق من العواَم  

..  فيه وعن صفاتٍ هُ أحبَّ عن حبيبٍ 

ياااااض حااااَب  فااااي  ح  ن ذابَ فكياااا  بَماااا

م وياااانع... هاااايم بجاللااااه يَ ... العلاااايم  

...يه بجمال تجلَ  

مااون دائ... هم لااه تعااالى بُّ فهكااذا هااو ُحاا

...على ذكر  

.. حبهم لاهر وباطن -

روِ الحاااب فاااي بااااطن القلاااب صااادج 

ولهااور الحااب علااى  لاااهر .. وعشااق 

..ب المحب صالٌح بصالِ اللُّ 

ٌِ بطااوني ولهااور   صااالِ... فصااال

...وكمال الصاالِ للعباد جناة ... كامل 
...حسان غحسان وجزاء اإل

ال ال خاو  علايهم والذينأولئلافكانو

...هم يحزنون 

ت جاااااوارحهم بااااااطنهم ل قَ حياااااث صااااادَّ 

...ن فكانوا محبين في بواطنهم عاشقي

وعلاااى لاااواهرهم شاااهدت جاااوارحهم؛ 

ناطقااااة بالحااااب وكااااالم الحااااب وآيااااات 

.الحب

 يحاب تبني ألجل حبه ل وتهدم ما الدٍ أيْ 

تساااعد كاال محااب  وتساااهم فااي مااا ... 

..ينشر الحب

... األعجب ... بل -

ماان شاادة حاابهم .. أن األولياااء األكااارم 

ورة كل صاارأو... وفنائهم في حبيبهم 

ا  أو مشااهد.. فااي حياااتهم رسااالة محبااة 

.فيه يرون حبا  

يقاااول ساااماحة الحبياااب العاااار  بااااهلل 

ب هانيبااال يوساا  حاار. تعااالى الشاايخ د

:حفله هللا تعالى 

ياات الحياة مسرِ التجلياات ؛ والتجل)) 

.((  مشاهد حب يطارحها قلب العار  

علاااى اعتباااار أنهاااافاااال تمااار األحاااداث 

مصااااادفة ل إنمااااا ُهاااام فااااي مضااااارعٍة 

..للحب

 فاي يستشَ  قلبهم العاشاق وجاه الحابَ 

..حدث وصورة ولحلة كل 

و... فقد ي يب النا  في مشاهد الدنيا

باال هاام لرسااائل حبااه.. ال ي يبااون هاام 

..وتجلياتها مرتقبون 

..ال ي يااااااب ... ُهم حاااااابُّ فهكااااااذا هااااااو ُ

..  ذاكرين -

كر  دفعهم إلى ذ  يوجلَّ عزَّ هم هلل  بَّ إَن حُ 

...المستمر 
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ل با... وأرجل ال تسعى إلى ماا ال يحباه 

...مساعيها نحو الخير والحب 

وإلااى مااا تنويااه ... وإلااى بيااوت الحااب 

..ألجل حبه 

..وهكااذا انصاابظ اللاااهر بنااور العشااق

فال تعر  الجاوارِ ساو  الحاب روحاا  

.تحَركها 

ال ... يحبونااااه لااااه ل لذاتااااه هااااو -

.للحَب نفسه وملذاته 

.. د ذاتاه فلم يكونوا متعلقَين بالحَب بحا

لاي  الحاب..وال بما يثمر مان ملذاتاه 

..هو المقصد 

ال  ... باال الحااق المحبااوب هااو المقصااد 

.شريل له 

...كان ل ير ا إذفما كان الحب جميال  

.ذاقوا الحب ... نه المحبوب إنما أل

شاااااق  ) جااااااء فاااااي كتااااااب  قواعاااااد اْلع 

باهلل تعاالى للعار ( الهانيبالي الَكَمال َي  

فاااي القاعااادة  ؛هانيباااال يوسااا  حااارب 

15:

:19القاعدة 

َدةُ َرقَائ ق  ع  -19)   ف  قَاع  يَن شق  العَاار 

قُّاااق   ف اااي َعاااين  التَّحَ َرقَااائ َق تَعَلُّاااٍق َذات اااَيٍ 

: (اللََّذات َي  

ف يَن ب النُّ ))  شُق العَار  ...ور  َم ُموٌر ع 

..ب الَحَق  َمعُموٌر 

عَهُ الُوُجوُد  ..َوس 

..ُشُهوُد ُ الَمعبُوُد 

ْم حَ  ٌل تَعَلُّقُُهْم ب َربَ ه  ..اص 

ٌل َوإمَداُد ُربُوب يَّت ه  إلَي ْم نَاز  ..ه 

رُّ َوَمااااا بَاااايَن التَّاااادل ي َوالتَّاااا َدان ي تَسااااتَم 

ي وَ  .التََّرقَ ي أسَراُرُهْم ب التََّسام 

ْم ف ي تَعَشُّ  ْم تََرقَ يه  ..ق ه 

ن كَ  يَن م  ..وٍن إلَى َكوٍن لَيَ  َكالسَّال ك 

نَ  . ((ْوٍن ب ُحبَ ه  ب اَل بَ بَل  ارت قَاُؤُهْم تَلَوَّ

...ون على علم حبُّ يُ -

ولاااو قاااط لجااااهال  خاااذ هللا ولياااا  فماااا اتَّ 

.ه مَ لَّ عَ خذ  لَ اتَّ 

.تعالى م هللاهُ أحبَّ .. واألولياء األحباب 

ق تعاالى ه الحافال تلن الاولَي يحاَب ربَّا

...وهو جاهل عن حبيبه 

فالقلاااب علاااى... ه بااال إناااه عااار  ربَّااا

...الهد  والمعرفة 

..خ  مضمَّ بالحَب  دا ُ وهُ 

.وعلم رجل حبٍَ ... فكان الولَي 

عنااه  ال تاادر شخصااا  تخيَاال أن تحاابَّ 

..!!ئا  شي

ه ولكال إن المحَب بطبعه  يشتاج لحبيبا

...ما يتعلق به 

ر  سااتحاول أن تعاا.. فأناات إن أحببااتَ 

...أ  شيء يتعلق بمحبوبل 

..هكذا هي فطرة القلوب 

وهكااااذا هااااو نااااور الحااااب فااااي قلااااوب 

...  األولياء 

 عليااه ى هللاصاالَّ ا  نعلاام أَن ساايدنا محمااد

َاااوعلاااى آلاااه وصاااحبه وسااالَّ  م م هاااو معل 

...البشرية  

بَّ أحاا... حبيااب هللا تعااالى وهااو أيضااا  

....  لق الخَ 

ن َمااكااان األعلاام ومنهاال العلاام لفاألحاابُّ 

...تعلَم 

ااَدةُ َرقَااائ ق  َشاا–15)   يٍد ب َحقَاااقَاع  ئ ق  ه 

يٍد  :   (بَقَاٍء َمد 

يدٌ ))  ُق الَحقُّ َشه  قٌّ العَاش  ..  ُمح 

َد  شااا.. فَاااإَذا َشاااه  ااال  فَن اااَي الع  ُق َماااَع َهال 

..الَخلق  

. ((  َوبَق َي الَحقُّ 

ن ال يرونااااه باااال ياااارو.. هم بُّ فهكااااذا ُحاااا

.  محبوبهم 

خصوصيات وعطاءات حباه لهام -
.ال  تأخذهم عنه 

ح لااه فااال ينحجااب المحااَب ماانهم بمااا يُفااتَ 

ناه أو في تَرقَيه فاي عاوالم الحاب وأكوا

..مافي األكوان العديدة من الحب 

بااااال  يعيشاااااون الشاااااؤون والمشااااااهد 

...  كلها عائدة هلل اواأللوان بأنه

فلااااي  االنبهااااار واالناااادهاو بااااالكون 

إنماااااا االنبهاااااار ... شاااااهودهم ساااااالبا  

...  بالحبيب الذ  أدهو وأبد  

شااااا)فاااااي كتااااااب جااااااء  اااااُد اْلع  ق  قََواع 

  باااااهلل للعااااار( الهانيبااااالي  الَكَمااااال َي  

تعالى هانيبال يوس  حرب ؛ و في
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لتعلم فال يستكين المحب عن المعرفة وا

..فهو في حضرة تزيد   حبا  ... 

:قال هللا تعالى في  كتابه الكريم 

.114/طه(( ني علما  دْ ز  وقل رَب  )) 

ياة اآلفاي(نيدْ ز  ) وبالنلر إلى الفعل  

واألوامار..  الشريفة  نجاد  فعال أمار  

ا لرضااايجاااب اتباعهاااا  وتنفياااذها طلباااا  

..الحق وتقَربا  

..فهي طريق للمحبة 

وشااااريعة المحااااَب فااااي  رحلتااااه  نحااااو 

..حبيبه

. ..زدنااااي علمااااا  رَب  :فعناااادما تقااااول

:فبترجمان الحب  كأنل قلتَ 

...زدني حبا  رَب  

ومااااااااان آفااااااااااج الترجمانياااااااااة فاااااااااي

مااان الحااابطلااابَ أنَّ :(ناااي علماااا  دْ ز  ) 

بحادٍَ تجليات اسمه العليم  لي  محدودا  

ه بُّااااوحُ .. ق  طلَااااهللا مُ لاااامُ ومقاااادار ؛ فع  

حاب الي فاالزديااد مان العلام فا.. قٌ مطلَ 

.. .ب  يُطلَاااواالزديااااد أمااارٌ ...ال يااازال  

فاااي ففاااي االزديااااد مااان العلااام ازدياااادٌ 

...مراتب الحب 

.ال لهم ... يحبونه له -

... هم يعيشون ألجال أن يرضاى الحاقُّ 

...وأن يحبهم الحقُّ 

حتااى  يصاالوا إلااى مرحلااة خاصااة بااأن  

يباااذلوا أرواحهااام وحيااااتهم فاااي سااابيل

...رضا  وحبه 

دون  أن  ... دون أن تعااارقلهم ذواتهااام 

....ماذا لهم : يسألوا عن 

...هم له وإليه راجعون  

وفي هذا الباب من الحاب  قاال رساول 

: ) م لَّ ى هللا عليه وعلى آله وساهللا صلَّ 

ال  يؤمن أحادكم حتاى أكاون أحاب إلياه 

..(من  نفسه التي بين  جنبيه 

ام فرأينااا مااا رأينااا علااى الصااحابة الكاار

ا وكياا  بااذلو.. هااذا التحقااق فااي الحااب 

..وعاشوا الحب 

ا  ونر  اليوم األولياء الكارام وخصوصا

..في عطاء مستمر .. ن  يالمرشد

الحاق يبذل ويسعى ويرشد إلى حبكلٌّ 

ين ليوصاالوا الركااب إلااى حبياابهم ل فااان  

...ال  يعملون ألجلهم .. عن أنفسهم 

...وا  بُّ فهم وصلوا وأحَ 

..وكانوا في الحب آية 

ات أكثار األولياء صافات وميازلحَب  إنَّ 

...وأكثر  

...وكانت تلل أبرزها 

...إال أَن األبهى معرفة هو 

.لهم ( هو ) بـُّ حُ : أنه  

ي الحقيقااة البهيااة لهااؤالء األحباااب  فاا

:أنه .... حبهم 

.لهم ( هو ) بـُّ حُ 

تلال األرواِ  لنَ أذ  ... هم الحقُّ فلَما أحبَّ 

.هم ألنه أحبَّ .. أن  تحبَه 

...  في األصل ... هُ لهم فهو حبُّ 

...حبُهم رَ هَ فلَ 

   وهذا الجمال الكامن في كَل ماا ساردنا

....عن  حبهم سابقا  

ااهُ لهام ل فااال فاعال إال هااو ففهاو حبُّاا ا لمَّ

اجتماع لااهرهم وباااطنهم ... هاو أحابَّ 

ة واحاادة علااى  يااروحهاام وقلاابهم  بجمع

..حبه 

حبهمجموعة بكليتها علىفكانوا ميما  

....حبهم ( ... م ) ه ا حبَّ نَّ فعايَ 

وبهاااذا وجااادنا األوليااااء علاااى علااام بااال 

فهام األحبااب... ومستمرين فاي دروباه

..

...يحبونه في كل ما تجلَى -

فاي لم  يكن حابهم هلل تعاالى  محصاورا  

..تجليات اإلنعام والجمال والرخاء  

َب بال إناال لتجااد القلاب ال يكااَ  عاان الحاا

...في تجليات الجالل 

لاااذلل وجااادناهم فاااي اللااارو  القاساااية 

واالمتحاناااااات الصاااااعبة علاااااى  حااااابهم 
..ماضون 

خااااارجهم التجلياااااات عااااان حااااابهم ال  تُ 

..للمتجلي  

رل تَا... بأناه يحاب فكم من محب واهامٍ 

ل محبوبه وانفصل عن ركاب الحاب ألجا

...سطوة جليلة

...بحقيقة إن أحبَّ .. المحب 

....  يحب محبوبه بالجمال والجالل 

تااانعم باااه شاااهواتوال يكتفاااي بجماااالٍ 

..نفسه 
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...وحها بَ وإلى هذ  الحقيقة و

...وإلى جمال فوحها 

...ومرسى رحلتنا ... نصل إلى ختام أمسيتنا 

...في رحلة من رحالت الحب في بحور األولياء الصالحين 

...حفلهم هللا تعالى  وبارل لهم وبهم 

...لئة بحرو  الشكر والمحبة نتقدم لهم بألمع باقات النجوم المتأل

...إلى دروب الحب قلبه مائال  ن حضر وشارل ورجَّ لمَ جزيال  شكرا  

...ه الصالحين ئن يحبه من أوليامَ ه وحبَّ ياكم حبَّ إنا هللا وقَ زَ رَ 

.دامت لياليكم عامرة بحبه ورضا  
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إذا هااذا مااا نعتباار  ماان إيجابيااات األلعاااب اإللكترونيااة واأللااواِ والهواتاا  الذكيااة

.تعامل األهل مع الطفل وكان لهم المشاركة في التوجيه واالختيار

إذا أساااء الطفاال التعاماال مااع هااذ  األجهاازة بااالتزامن مااع.. وعلااى النقاايض تمامااا  

واء عدم مراقبة األهل فستكون نتائجها وخيمة ومدمرة للطفل واألهل على حاد سا

لعب لفتارة ل ولألس  ما ياُلَحل أن الوالدين يقومان بترل الطفل على راحته في ال

ة ربمااا تمتااد لساااعات ممااا يااؤد  إلااى اصااابة الطفاال بمشاااكل نفسااية واجتماعياا

لااذين وصااحية ؛ فماان الناحيااة النفسااية يتااأثر الطفاال بمااا يلعااب كمعلاام األطفااال ا

.ن يحبون األلعاب القتالية حيث يصبحون أكثرعنفا  ومشاجرة مع اآلخري

حاادة يصاابح الطفاال منعاازال  عاان العائلااة محبااا  للو: أمااا ماان الناحيااة االجتماعيااة 

ردات وهاذا ويعيو في عالمه الم لق على نفسه ل ويصبح قليل الكالم وقليال المفا

.بالتالي يجعله يتحاشى االجتماعات األسرية 

ْث وال حاارج ل فأصاابحنا ناار  الكثياار ماان األط: وماان الناحيااة الصااحية  فااال حااَد 

عاانون يعانون من السمنة والتعاب الشاديد عناد أ  مجهاوٍد عضالَي بسايط ل كماا ي

.آالما  في اللهر وحاالت من الصدا  ل إضافة للمشاكل البصرية 

االنتباا  يجب االهتمام بموضو  األلعاب اإللكترونيةل و: أعزاءنا المربَ ين .. لهذا 

أطفاال مع َمن يلعب الطفل ألن بعض األلعاب تتطلاب المشااركة حياث يجتماع عادة

ٍة على العائلاة من بالد مختلفة لتتداخل الثقافات فتجد الطفل يستخدم مفرداٍت دخيل

.والمجتمع ويصبح غريبا  في بيته 

ل االجتمااعي ل صبح قرية ص يرة بسبب اإلنترنت والتواصأكما تعلمون أنَّ العالَم 

كماا -رل لهام فلننتبه أشد االنتبا  على أطفالنا مع َمن يلعبون ويتواصالون وال نتا

محاددين الباب مفتوحا  على مصراعيه  ل بل يجب االعتدال فاي كال شايء-يُقال 

.زمنا  معينا يلعبون خالله و مختارين ألعابا  مناسبة ألعمارهم

.ودمتم و أطفالكم بكل حب وود وسالم بإذن المولى سبحانه وتعالى 

..انتلرونا ..لم نُْنه  الحديث بعد ل فما زال له بقية 

ألنبيااء الحمد هلل رب العالمين ل والصالة والساالم علاى سايد ابسم هللا الرحمن الرحيم ل 

حبه أجمعاين والمرسلين حبيبناا وشافيعنا وسايدنا محماد صالَّى هللا علياه وعلاى آلاه وصا

.إلى يوم الدين

هاا علايهم تحدثنا في األعداد الساابقة عان أهمياة اللعاب لألطفاال وتأثير.. أحبتي في هللا 

عاض النقااط من الناحية النفسية واالجتماعية والعقلية والروحياة ل وتحادثنا أيضاا  عان ب

د المهمة التي يجب مراعاتها عند شاراء األلعااب ل وقبال أن نخاتم موضاو  اللعاب ل البا

أن نتطاارج للحااديث عاان موضااو  األلعاااب اإللكترونيااة لمااا لهااا ماان أهميااة وتااأثيرعلى

.الطفل وتنشئته 

-للعاب بهاا األلعاب اإللكترونية يمكن أن نعتبرهاا ساالحا  ذا حادين ؛ فاإذا أحَساَن الطفال ا

ااي عنااد  ا-مااع مراقبااة األهاال وُحْساان اختيااارهم لهااذ  األلعاااب  لااذكاء فهااي سااليمة وتنَم 

بتكااار العقلااي والااذكاء الصااناعي الااذ  أصاابح فااي غايااة األهميااة فااي وقتنااا الحااالي ل فاال

كاار  والخيااال وتعليمااه منااذ الصاا رعلى هااذ  األجهاازة تفيااد  فااي المسااتقبل للتطااور الف

العاالم والعقلي مما يساعد  على االختارا  ربماا ألشاياء تقنياة مهماة ومفيادة للمجتماع و

.أيضا  ل ورأينا هذا حقيقة على أرض الواقع 
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لوم خ الرحمن الرحيم 

ً بييوع وأعمالُنييا فويينتاجه فمنييا أننييا ُمراهللاَ ل   ع عَ :فييي الطبيي  اإلنويياني لتجميييل طرويييا

لخني  : ة  أنفونا وااللتعال عن هللابياِ  الظهيور ، فإليي  عزييزي النيار  تلي  اللنيني

!لالفعل ب  ُمراهللاَ 

:ينول خ تعالى في  اتاله الكريم  

ُ َعَملَُكَم َوَرُ ولُ )  نُوَع َوَ يتَُرلُّوَع   لَيَوهللاُل  ٱَعَملُواَ فََويََرى ٱَّللَّ ٰى َعيال م  ٱَلغََييب  هُ َوٱَلُمَ م 

١٠٥/التولة ( َوٱلشََّهاَلة  فَيُنَبا ئُُكَم ل َما ُانتَُم تََعَملُوعَ 

ملنيا ، ليل الوجيول هللايد أُذبرنيا ليخع خ تعيالى  ييرى عب  تُيلنص صيري  فيي أعظيم اُ 

 ً ال خ  فييي اللنينيية ،  نمييا يييرور ييوله والم منييوع ، فعمييل اإلنويياع ال يكييوع ذفيييا

!ور وله  والم منوع 

لبه  ى خ عليييه وعلييى آلييه وصييهللاييال ر ييول خ صييلَّ : عيين ألييو  ييعيد ال ييدري هللاييال 

(.اتَّنوا ف را ةَ الم من  فإنَّه ينظُر لنور  خ  : ) م و لَّ 

.تطي   نكارلفي فعل  الاي لن توو أع تتفكار في مشهدك الاي يُرى أمامهم ،  َ فلَ 

..ومن ناحية أذرى 

ا هللايد يكيوع لخجميل مي..ليه ، ليل ن عمٍل هللامتَ وَ تفكار في جميل الدورة الظاهرة للُ 

...خ تعالى  با  وجل حُ .. للباٍ فاعالً لو انتَ ... من  

 ً واوحبيياب ...ور ييوله اللبيييب ... رال خ اللبيييب يَ فييي حييياتكم فَوييفيياعملوا حبييا

ً .. الم منوع ، لعلا  تُدناف م  الفاعلين للباه  .فترتني ملبا

ن اوفعال وأطيبها ؟ وَ فهل  تتجمل للُ 

أم أن   تغ  الطرف وحوب ؟

.ب  ول مراهللاَ فخنت في هاا الوج..   لعناية وحكمة ك التي تُظهر أفعالَ مشاهدَ رَ اذتَ 
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:  بالتقو  و الطاعة فقالرَ وأمَ –

ع  ا} َ َواَل تُط  يَن َواْلُمنَاف ق يَن يَا أَيَُّها النَّب يُّ اتَّق  َّللاَّ 1/اباألحز{ ْلَكاف ر 

:عبادة نفسه وماله فقالرَ كَ وذَ 

2/ الكوثر{ فََصَل  ل َربَ َل َواْنَحْر }

.اة بالمال األضاحي المشترر  حَ و انْ    فْ بالنَّ لَ لربَ  َل  فصَ 

مآله و سلَّ ى هللا عليه وعبادته صلَّ -المحمد  ر  كْ الذَ  مُ لْ ع  

:م فقالسلَّ آله و ى هللا عليه و ذكر هللا تعالى عبادته صلَّ 

نَّ قُْرآَن اْلفَْجر   اللَّْيل  َوقُْرآَن اْلفَْجر  إ  أَق م  الصَّالَةَ ل ُدلُول  الشَّْم   إ لَى َغَسق  }

ْد ب ه  * َكاَن َمْشُهودا   َن اللَّْيل  فَتََهجَّ ثََل َربَُّل َمقَاما  نَاف لَة  لََّل َعَسى أَن يَْبعَ َوم 

ْحُمودا   79-78/ اإلسراء{ مَّ

:ن يذكرونه فقال صبر  مع مَ رَ كَ وذَ –

يَن يَْدُعوَن َربَّ } َي  يُ َواْصب ْر نَْفَسَل َمَع الَّذ  يُدوَن َوْجَههُ ُهم ب اْل ََداة  َواْلعَش  { ر 

28/ الكه 



7576

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

الاارحمن الاارحيم ملاال يااوم الاادين إيااال 

نعبد وإيال نستعين

ن اهاادنا الصااراط المسااتقيم صااراط الااذي

أنعماات علاايهم غياار الم ضااوب علاايهم 

وال الضالين

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

والصااالة والسااالم علااى ساايدنا محمااد 

وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال  

هال  إنل تجعل الحزن إذا شئت سهال  س

ل مان التكلنا ألنفسنا طرفة عاين وال أقا

ذلل

يمرحمتل نرجو إن ربل هو الفتاِ العل

سااابحان رباااي العلاااي األعلاااى الوهااااب 

:وبعد

(فقر الدم بسبب عوز الحديد) 

فقر الادم النااجم عان نقاص الحدياد هاو

وهااي–أكثاار أنااوا  فقاار الاادم شاايوعا  

دم حالااة يفتقاار فيهااا الاادم إلااى خاليااا الاا

ل وخاليااااااا الاااااادم الحمااااااراء السااااااليمة

كسااجين والحمااراء هااي التااي تحماال األ

.إلى أنسجة الجسم
ل ت على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيامَ أمسية قَُد  

FG-Group Academy –Turkeyالعائلة الـ 

:األعراض

م عان في البداية قد يكون فقر الدم النااج

نقاااص الحدياااد بسااايطا  إلاااى حاااد أناااه ال 

كثاار ل ل ولكاان كلمااا أصاابح الجساام أالَحاايُ 

ل ا  وءفي الحديد يزداد فقر الادم ساا  نقص

.وتكث  العالمات واألعراض

عالمات وأعراض فقر الدم بسبب نقاص

:الحديد قد تشمل

.التعب الشديد•

.عامضع •

.جلد شاحب•

ألاام فااي الصاادر ل ساارعة ضااربات •
.القلب أو ضيق في التنف 

.الصدا  ل الدوارل خفة بالرأ •
.برودة اليدين والقدمين•

.التهاب أو بثور في اللسان•

.ألافر هشة•

د الرغبااة الشااديدة فااي تناااول المااوا•

مثااااال الاااااثلي أو ؛غيااااار ال ذائياااااة

.األوسا  أو النشا

ضاااااع  الشاااااهية ل خاصاااااة عناااااد •

ن الرضع واألطفال الذين يعانون ما

دفقر الدم الناجم عن نقص الحدي
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:األسباب 

يحتااو  الاادم علااى الحديااد : نااز  الاادم 

داخااال خالياااا الااادم الحماااراء ل لاااذلل إذا 

حدياد فقدت الدم ل فسو  تفقاد بعاض ال

ل النساااااء المصااااابات بفتاااارات حاااايض 

غزيااااارة وطويلاااااة معرضاااااات لخطااااار 

اإلصااابة بفقاار الاادم الناااجم عاان نقااص

.ضالحديد ألنهن يفقدن الدم أثناء الحي

يمكااان أن ياااؤد  فقااادان الااادم البطااايء 

مثااال قرحاااة –والمااازمن داخااال الجسااام 

هضمية ل أو فتاق فاي الحجااب الحااجز

ل أو ساااااارطان القولااااااون أو ساااااارطان 

قص المستقيم إلى فقر الدم الناجم عن ن

يمكااااان أن يناااااتي نزيااااا  و الحدياااااد ل 

الجهااااااز الهضااااامي عااااان االساااااتخدام 

ال المنااتلم لاابعض مسااكنات األلاام التااي

تحتاااااج إلااااى وصاااافة طبيااااة وخاصااااة 

.األسبرين

:نقااااص الحديااااد فااااي النلااااام ال ااااذائي
مان يحصل الجسم بانتلام علاى الحدياد

األطعماااااة التاااااي نتناولهاااااا ل إذا كنااااات 

د ل ماان الحديااا  تسااتهلل كميااة قليلااة جااد

فماااع مااارور الوقااات يمكااان أن يصااابح 

.جسمل يعاني من نقص الحديد

ل وكاذلن لبسبب زيادة حجم الدم لاديه

ين للهيموغلاااوبين للجناااا  تكااون مصااادر

.المتنامي

مثاال الروماااتزم ل :ة األماراض المزمناا

مااااااارض التهااااااااب األمعااااااااء ل األورام 

.الخبيثة الدموية

فقر الدم الناجم عن األماراض المزمناة

ا  هو ثااني أكثار أناوا  فقار الادم شايوع

يسااامى فقااار الااادم مااان و  IDAبعاااد

األمااراض المزمنااة باساام فقاار الاادم ماان 

.التهاب

:عوامل الخطر

هااذ  المجموعااات ماان النااا  قااد يكااون 

بب لديهم خطر متزايد من فقر الادم بسا

:نقص الحديد

ناااء ألن النساااء يفقاادن الاادم أث: النساااء

م تكااون النساااء بشااكل عاااو الحاايض ل 

.أكثر عرضة ألنيميا نقص الحديد

أوما نجاد عناد الرجاال فقار الادم ا  نادر

.نقص الحديد

 :الرضع واألطفال

قااد يتعاارض الرضااع ل وخاصااة أولئاال

د الذين يعانون من انخفاض الاوزن عنا

الوالدة أو الوالدة قبال األوان ل والاذين

د ال يحصالون علاى ماا يكفاي مان الحديا

حليااب األم أو الحليااب الصااناعي لماان 

.  لخطر نقص الحديد

د يحتاج األطفال إلاى مزياد مان الحدياو 

إذا كاان طفلال الفاأثناء طفرات النماول 

ل فقاد ا  وعامتنا  صحيا  غذائيا  نلامبعيت

.يتعرض لخطر اإلصابة بفقر الدم

قد يكاون األشاخاص الاذين :النباتيون

يميا ال يتناولون اللحوم أكثر عرضة ألن

ة نقااص الحديااد إذا لاام يتناااولوا األطعماا

.ال نية بالحديد

كل األشخاص الذين يتبرعون بالدم بش

بدون مكمالت الحديد ل فإن :متكرر

ا ثلثي المتبرعين للدم لم يستردو

الحديد الذ  فقدو  ل حتى بعد مرور

ا  أسبوع24

: مااان أمثلاااة األطعماااة ال نياااة بالحدياااد

اللحااااوم والباااايض والخضااااار الورقيااااة 

الخضااراء واألطعمااة المدعمااة بالحديااد 

اج يحتاال و للنمااو والتطااور المناساابين 

فاااايالرضااااع واألطفااااال إلااااى الحديااااد 

.ا  وجباتهم ال ذائية أيض

:عدم القدرة على امتصاص الحديد

يااتم امتصاااص الحديااد ماان الطعااام إلااى

و مجااار  الااادم فاااي األمعااااء الدقيقاااةل 

يمكن أن يؤد  اضطراب األمعاء ل مثل

رة مرض السايليال الاذ  ياؤثر علاى قاد

األمعااااااء علاااااى امتصااااااص العناصااااار 

ر ال ذائية مان الطعاام المهضاوم إلاى فقا

م الدم الناجم عن نقاص الحدياد ل وإذا تا

ياة تجاوز جزء من األمعاء الدقيقاة بعمل

قااد ت ياار المسااار أو إزالتهااا جراحيااا  ل ف

ياؤثر ذلال علاى القادرة علاى امتصاااص

.الحديد والمواد الم ذية األخر 

يحاادث فقاار الاادم الناااجم عاان  :الحماال

العديااد ماان النساااءعناادنقااص الحديااد 

مخااااازن الحديااااد لااااديهن الحواماااال ألن

تحتااااااااااااااااااااج إلاااااااااااااااااااى زياااااااااااااااااااادة
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يعاني ماا يصال إلاى  :مرضى السرطان

٪ من مرضى سرطان القولاون مان 60

مااا نقااص الحديااد عنااد التشااخيص ل ورب

.يرجع ذلل إلى فقدان الدم المزمن

األشاااااااخاص الاااااااذين يعاااااااانون ماااااااان 

 :اضطرابات الجهاز الهضمي

الذين خضعوا لجراحة الجهاز الهضمي

واألشخاص الاذين يعاانون مان بعاضل

مثاااال )اضااااطرابات الجهاااااز الهضاااامي 

مرض االضاطرابات الهضامية والتهااب

أو ( القولااون التقرحااي وماارض كاارون

ة الذين خضعوا لعملياات جراحياة معويا

مثااااال استئصاااااال المعااااادة أو )معيناااااة 

تهم إذا لام تاتم متاابع( استئصال األمعااء

ربالت ذياااة الصاااحيحة يمكااان أن يتطاااو

إلااااى خلاااال بالشااااوارد ونقااااص األماااار

اء يمكن أن تقل قادرة األمعابالحديدل أو 

.متصاصعلى اال

ض وجود مرفي بعض األحيان نكتش  

عاااوز الحدياااد مااان خاااالل و فقااار الااادم 

يكاااونتعاااالى حياااث الباااراز أعااازكم هللا

ياادل باااللون الااذ  يمياال لألسااود وهااذا 

الشاااخص يعااااني مااان نزيااا  علاااى أن 

.علمأن يداخلي دون 

توصي مراكز السيطرة علاى األماراض

باأن تبادأ جمياع  (CDC)والوقاياة منهاا

النساااء الحواماال فااي أول زيااارة لهاان 

ن ل بتناااول مكمااالت الحديااد عااطبيبااةلل

30)طرياااق الفااام وبجرعاااة منخفضاااة 

وفحاص الحامال مان أجال( ياوم/ ملاظ 

IDA .

والاذ  ) IDAبالفعال باـتأماا المصاابا

ن يعاار  بتركيااز الهيموغلااوبين أقاال ماا

ديساااااااااايلتر أو مسااااااااااتو  / جاااااااااام 9

فااال بااد ( ٪27الهيماتوكرياات أقاال ماان 

-60جرعااة فمويااة ماان ماان تناااولهن 

.يوم من الحديد/ ملظ 120

بعااااض :مرضااااى األمااااراض المزمنااااة

ورام دياة واألعْ األمراض االلتهابياة والمُ 

مثااال التهااااب المفاصااال الروماتوياااد  )

وأماااراض األمعااااء االلتهابياااة واألورام 

ب فقاار يمكان أن تسابَ  ( الخبيثاة الدموياة

و الااادم النااااجم عااان مااارض مااازمن ل 

اجم باساام فقاار الاادم النااا  المعاارو  أيضاا

.عن االلتهاب

فقر الدم الناجم عن األماراض المزمناة

 IDAهااو ثاااني أكثاار أسااباب فقاار الاادم
ن بعاااد النزيااا  عناااد المصاااابيا  شااايوع

بفقاار الاادم الناااجم عاان ماارض ماازمن ل 

يااااةتقااااوم الساااايتوكينات االلتهابحيااااث 

يجاة نتل و بتنليم هرماون الهيبسايدين 

لاااذلل ياااتم تحويااال الحدياااد مااان الااادورة 

الدمويااة إلااى مواقااع التخاازين ممااا يحااد

مااان كميااااة الحدياااد المتاحااااة للكريااااات 

.الحمراء

كثيااااار مااااان : مرضاااااى غسااااايل الكلاااااى

كلاى المرضى الذين يخضعون ل سايل ال

لااى يحتاااجون إلااى حديااد إضااافي ألن الك  

هااااااااااي المسااااااااااؤولة عاااااااااان صاااااااااانع 

اإلريثروباااويتين وهاااو هرماااون يخبااار

ل اءالجسم بأن يصنع خاليا الدم الحمر

ل صاااطناعهاإذا لااام تااانجح الكليتاااان بو

يرات ما يكون مان التاأثا  ففقر الدم غالب

د قَاافقااد تُ و الجانبيااة لعمليااة ال ساايل ل 

.كمية ص يرة من الدم أثناء ال سيل

كماااااا أن األنلماااااة ال ذائياااااة لمرضاااااى 

ول غساايل الكلااى غالبااا  مااا تحااد ماان تنااا

.الحديد

ناولهاا بعض األدوية التي يتهنال أيضا  

األشااااخاص الااااذين يخضااااعون ل ساااايل 

الكلااااى يمكاااان أن تسااااتهلل الحديااااد أو 

تتااااااداخل مااااااع قاااااادرة الجساااااام علااااااى 

.امتصاصه

٪ 60حااوالي : مرضااى  قصااور القلااب

من المرضى الاذين يعاانون مان قصاور

ياد القلب المزمن يعانون من نقاص الحد

فقار الادم النااتي ) IDA٪ لاديهم17و 

ع والتي قاد تترافاق ما( عن عوز الحديد

ارتفا  خطار الوفااة فاي هاذ  الفئاة مان

.  النا 

دياد تشمل األسباب المحتملة لانقص الح

لااااد  األشااااخاص الااااذين يعااااانون ماااان 

سااااوء بالت ذيااااة: قصااااور فااااي القلااااب 

يااد االمتصاااص واسااتقالب الحدبوسااوء 

ثاار واسااتخدام األساابرين ومضااادات التخ

  مماا قاد ياؤد؛الفموية وغير الفموية

إلاااى فقااادان بعاااض الااادم فاااي الجهااااز 
.الهضمي

يحصال فقار الادم النااتي عان :الحوامل

.النساء الحواملعند IDAنقص الحديد



.الدمينقل الحديد في: ترانسفيرين–

.شكل تخزين الحديد: فيريتين–

– Hemosiderin: مشتق من

تخااااازين طويااااال األجااااال )الفياااااريتين 

.(للحديد

غرامااااات ماااان الحديااااد 4إلااااى 3ماااان 

العنصاااار  فااااي البااااال ين يكااااون فااااي

.الهيموغلوبين 

وياااتم تخااازين جااازء كبيااار مااان الحدياااد 

المتبقااااااي علااااااى شااااااكل فيااااااريتين أو 

( ينمنااتي ماان الفيااريت)هيموساايديرين 

أولفي الكباد والطحاال ونخاا  العلاام

جة يوجااد فااي الميوغلااوبين فااي األنساا

.  العضلية

لرئيسااي يعتباار ترانساافيرين البااروتين ا

قلااه فااي الاادم الااذ  ياارتبط بالحديااد وين

يات يفقدالبشر عادة كمل و عبر الجسم

صااا يرة فقاااط مااان الحدياااد فاااي الباااول 

.والبراز والجهاز الهضمي والجلد

د الخسائر األكبار مان الحدياد يكاون عنا

ب النساااء باااألخص أثناااء الااوالدة بسااب

رأة علاى المالذلل دائما  ل حاد النزي  ال

ي نتبا  لبرناامي صاحي و غناالحامل اال

.يعتجلط السرالبالحديد و يعمل على 

هاو هرماون الببتياد الادائر  :هيبسيدين

ل وهااااو الماااانلم الرئيسااااي لكاااال ماااان 

ع امتصاااص الحديااد وتوزيعااه فااي جمياا

.ماأنحاء الجسم بما في ذلل في البالز

_MCH: متوساااااااااط  كتلاااااااااة جاااااااااز ء

الهيموجلوبين

_MCHC :دمتركيز الهيموجلوبين بال

اتي الدراسات المعملية في فقر الادم النا

:عن عوز الحديد

MCV < 80

ل و MCHل  MCVانخفااض فاي–

MCHC

د فحااص الحديااد يقااي  مسااتو  الحدياا

ل فاااااي الااااادم المااااارتبط بالترانسااااافيرين

يرين باإلضااافة لفحااص كميااة الترانسااف

.  اإلجمالية وكمية الفيريتين

د تشاير هاذ  الفحاوص إلاى كمياة الحدياا

فاااااي جسااااام اإلنساااااانل وإذا ماااااا كاااااان 

الشااخص يعاااني ماان نقااص أو فااائض

.  في عنصر الحديد

فااااي حاااااالت اإلصااااابة باااانقص الحديااااد 

تينل ياانخفض مسااتو  الحديااد والفيااري

بينمااااااا يرتفااااااعل بالمقاباااااال مسااااااتو  

.الترانسفيرين

8182

:تشخيص فقر الدم

_MCV (Mean Cell Volume)

:MCVحجم كرية الدم الحمراء 

يكاون حجام MCV < 80 flإذا كاان. 1

microcytic))ا  الكرة ص ير

يكاون MCV 80-100 flإذا كاان. 2

(normocytic)ا  حجم الكرة متوسط

يكااون MCV > 100 flإذا كااان. 3

(macrocytic)ا  حجم الكرة كبير

جام عتماادا  علاى حاالتشخيص المبادئي 

:الخلية

Microcytic (MCV<80):  يكون فقر

نقص حديدعنا  الدم ناتج

أنيميا ناتجة عن مرض مزمن

ثالسيميا

عااااااااااااتالل الهيموغلااااااااااااوبينا
Hemoglobinopathy))

كثاااااارة الكريااااااات الحمااااااراء الكرويااااااة 

Hereditary)الااااااااااااااوراثي
spherocytosis)

فقاار الاادم الحديااد  األرومااات الماارتبط

-Hereditary X)بالكروموسااااوم
linked sideroblastic anemia) 

X

التسمم بالرصاص

دث فقاار الاادم بساابب نقااص الحديااد ويحاا

:بسبب

هااو و الااذ  نقااص الت ذيااة ل النزياا  

.حديدالسبب الرئيسي ألنيميا نقص ال

:حقائق الحديد

:حديد الجسم–

ل  HGB))ـفعاااااااااال بالااااااااا: ٪ 80

لااى الميوجلااوبين ل الساايتوكروم ل ومااا إ

ذلل

٪20: مخزن 

فااااي المقااااام األول فااااي : االمتصاااااص–

.(في األمعاء الدقيقة) االثني عشر 
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.رينترانسفي-فيريتين -حديد الدم 

أن الحدياااد جااازء مااان إلاااى باإلضاااافة 

ر الهيموجلوبين وهو عنصر من عناصا

باااااروتين آخااااار ياااااوفر )الميوغلاااااوبين 

يااادعم عملياااة و كساااجين والحدياااد واأل

جة التمثيااال ال اااذائي للعضاااالت واألنسااا

(.  الضامة

ي للنماااو البااادنضاااا  الحدياااد ضااارور  أي

والنماااااااو العصااااااابي واألداء الخلاااااااو  

.وتخليق بعض الهرمونات

يحدث نقص الحديد من نضوب مخاازن

ين فااي يعتباار تركيااز الفيااريتل والحديااد

وهو مقيا  لمخزون الحديد فاي-الدم

هاااو االختباااار األكثااار كفااااءة -الجسااام

ص وفعالياااة مااان حياااث التكلفاااة لتشاااخي

.نقص الحديد

كااون وماع ذلالل فاإن تركياز الفياريتين ي

بساابب ماارض)عرضااة للتااأثر بالتهاااب 

مماااا يعطاااي ( علاااى سااابيل المثاااالمعااادٍ 

ن فااي زيااادة كاذبااة فااي تركيااز الفيااريتي

.الدم

و هيماي: ن الحديد في الطعام له شاكال

.الهيمي

فقط تحتو  النباتات على حديد الهيمي

( مراألبيض واألح)ل ينما يحتو  اللحم 

والمااأكوالت البحريااة علااى حديااد هيمااي

.و ال هيمي

يرمااز لهااا)الكميااة ال ذائيااة المرجعيااة 

DRI ماانDietary Reference 
Intake) )ه هي نلام ت ذية توصي بو

ياات األكاديمية الوطنية للطاب  فاي الوال

.  المتحدة األمريكية

وكميااااات ال ذائيااااة الموصااااى بهااااا

(RDAs) ين بالنسااابة للحدياااد للنبااااتي

الكمياة الموصاوفة مرة مان 1.8أعلى 

؛ألشاااخاص الاااذين يتنااااولون اللحاااومل

وذلااال ألن حدياااد الهااايم الموجاااود فاااي 

ماان ة  حيويااو اللحاام يكااون أكثاار تااوفرا  

ة الحديد الالهيمي الموجاود فاي األطعما

النباتيااة ل كمااا أن الهاايم الموجااود فااي

ة اللحوم والادواجن والماأكوالت البحريا

.تزيد من امتصاص الحديد الالهيمي

الكميااااات ال ذائيااااة الموصااااى بهااااا

(RDAs) للحديد:

َضع  ملظ0.27أشهر  6-0الرُّ

َضع  ملظ11شهر  12-7الرُّ

ملظ7سنوات  3-1األطفال 

ملظ10سنوات 8-4األطفال 

ملظ8سنوات 13-9األطفال 

ساااانوات 18-14المراهقااااون الااااذكور 

ملظ11

15سنوات 18-14المراهقات اإلناث 

ملظ

8سااانوات 50-19الاااذكور الباااال ون 

ملظ

18سااانوات 50-19اإلنااااث البال اااات 

ملظ

ملظ8سنة أو أكبر  51األشخاص 

ملظ27المرأة الحامل 

.ملظ9المرأة المرضع  

باساااتخدام مكماااالتا  ال ينصاااح عمومااا

ن الحديد لألشخاص الاذين ال يعاانون ما

فقااار الااادم النااااجم عااان نقاااص الحديااادل 

وذلاال ألن الكثياار ماان الحديااد يمكاان أن

.يلحق الضرر بأعضاء الجسم

حذَرت دراسة جديدة من مخاطر تنااول

ا  حبااوب الحديااد ألنَهااا قااد تلحااق ضاارر
.دقائق فقط10بجسم اإلنسان خالل 

:مصادر الحديد

د يحتاو  حلياب األم علاى حديا:الطعام

بكمياات ولكانالحيو  جياد جادا   ُ توفرُّ 

ل الاذين ال تكفي لتلبية احتياجات األطفا

.أشهر6إلى 4تزيد أعمارهم عن 

األطعمااااااة ال نيااااااة بالحديااااااد الهيمااااااي 

:والالهيمي

كبااااادل المحاااااار والبطليناااااو  وبلاااااح ال

البحرل 
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ح الاربط باين الحسااب غيار الصاحيهذا

رة وشخصية الرساوم المتحركاة الشاهي

تااام نتيجاااة الخطاااأ الموجاااود فاااي كتااااب 

.للعالم صمويل أربسمان

:مالحلة مهمة 

ن امتصاص أكبر قدر ماعلىللمساعدة 

لاه ماع يُنصاح بتناو؛الطعام فيالحديد 

:مثل Cشيء غني بفيتامين

مامل شاالبروكلايل الليمونل البرتقالل ال

.طماطمالفراولةل الكيو ل الفلفلل ال

:  المكمالت ال ذائية

ت الحديد متوفر في العدياد مان المكماال

المكماااااااااالت المتعاااااااااددة وال ذائياااااااااة

لالمعااااادن مااااع الحديااااد / الفيتامينااااات 

ة وخاصة تلل المصممة للنساء ل وعااد

٪ 100)الحدياد مان ملاظ 18ما توفر 

DVةمن الحاجة اليومي

ة تحتاااو  المكماااالت ال ذائياااة المتعااادد-

ار المعااادن للرجااال أو كباا/ الفيتامينااات 

السن علاى كمياة أقال مان الحدياد أو ال

.  تحتو  على الحديد

عادة ما توفر المكمالت المصنوعة من

مااع تااوفير  DVالحديااد فقااط أكثاار ماان

٪ 360)ملاااظ 65العديااد مااان الحديااد 

.DVمن

تشااااتمل أشااااكال الحديااااد المسااااتخدمة 

ِبشكل متكرر في المكمالت علاى أماال

ل مثا؛ الحدياديل الحديدياة الحديدوز أو

كبريتاااااااات الحديااااااادوز ل غلوكوناااااااات 

الحديااااااادوز ل ساااااااترات الحدياااااااديل ل 

.وكبريتات الحديدل

كااون بساابب قابليااة الااذوبان العاليااة يو 

ة حدياد الحديادوز فااي المكماالت ال ذائياا

.ديديل أكثر توافرا  حيويا  من حديد الح

جرعاااات عالياااة مااان الحديااادإنَّ تنااااول 

قااد ( يااوم أو أكثاار/ ملااظ 45)اإلضااافي 

 ثياان جانبية معوية مثال الا  تسبب آثار

.  واإلمسال

هنااال أشااكال أخاار  ماان الحديااد ل مثاال 
 heme iron )بيبتيادات هايم الحدياد

polypeptides) ل كربونييال الحدياد

(carbonyl iron)  ل مخلبااااااي

 iron)األحماااض األمينيااة الحديديااة
amino-acid chelates)  ل

ومعقاااااااااادات سااااااااااكاريدالحديد
(polysaccharide-iron 

complexes) ل قااااد يكااااون لهااااا آثااااار

جانبيااة أقاال فااي الجهاااز الهضاامي ماان 

.أمالِ الحديدوز أو الحديديل

ي تحتاااو  أشاااكال الحدياااد المختلفاااة فااا

المكماااالت علاااى كمياااات متفاوتاااة مااان 

:ل علااى ساابيل المثااا؛ فالحديااد األولااي

ل اللحاوم الحمااراء مثاال لحاام البقاار والضااأنل السااردين المعلاابل الاادجاج والااديو 

.الروميل لحم العجلل سمل

:األطعمة ال نية بالحديد الالهيمي

حبااوب اإلفطااار المدعمااة بالحديااد واألرز والخبااز والمعكرونااةل الفااول المطبااو 

مشااامو الوالعاااد ل التوفاااول القااار  ل باااذور السمسااامل الحماااص والفاصاااوليال 

باااازالءل السااابانخ الخاااامالجاااوزل البروكلاااي ل المجفااا ل البطاطاااال المخباااوزةل ال

.والمطبوخةل األوراج الخضراء

ا بابا  ار حَّ ب البَ يكش  عن حخبيرٌ : السبانخ ال تجعل عضالتل كبيرة..عذر 

.بابا  للسبانخ بسبب عشر  في غير محله

ضااع أخطااأ الكيميااائي األلماااني فااي تقاادير محتااو  الحديااد فااي الساابانخ عناادما و

نسابة و قاال أن الحدياد موجاود فاي السابانخ بالفاصلة العشرية في غيار محلهاا

غارام 100مللي ارام مان الحدياد فاي 3.5بينما ال يوجاد ساو  ؛ميليجرام35

غناي تسابب هاذا فاي االعتقااد الخااطش الساائد باأن السابانخو قاد من السبانخ ل 

.  بالحديد بشكل استثنائي مما يجعل الجسم أقو 
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٪ ماااان 33فومااااارات الحدياااادوز هااااي 

الحديااد األولااي ماان حيااث الااوزن ل فااي 

٪ 20حاااااين أن كبريتاااااات الحديااااادوز 

12ةتشكل نسابوال لوكونات الحديدية 

.  ٪ من الحديد األولي

لحساان الحاال تاام إدراج عنصاار الحديااد 

ل لاذلل ال Extension Factsفي لوحة

ة يحتاااج المسااتهلكون إلااى حساااب كمياا

مان الحديد التي توفرها أشاكال مختلفاة

.مكمالت الحديد

هنااال آثااار جانبيااة مثاال الطعاام المعاادني

السااااااايش أو القااااااايء أو اإلساااااااهال أو 

.اإلمسال أو اضطراب المعدة

إذا كناات تعاااني ماان ماارض ماازمن فااي 

لاااى وفقااار الااادم النااااجم عااان نقاااص الك  

ل فقاااد يوصاااي طبيبااال بعوامااا؛الحدياااد 

.(esa)تحفيز الكريات الحمر

ذ  األدويااة تحفااز نخااا  العلاام لصاانعهاا

ل والمزياااد مااان خالياااا الااادم الحماااراء

مااع العااالج esaـعااادة مااا تسااتخدم الاا

بالحدياااادل أو عناااادما ال يكااااون العااااالج 

.بالحديد وحد  كافيا  

يعاااد العاااالج :تساااريب الحدياااد ورياااديا  

بالحدياااااااااد عااااااااان طرياااااااااق الحقااااااااان

50يجااب أال يتجاااوز معاادل التساااريب 

.دقيقة/ مجم 

يكاااون اإلعطااااء :غلوكوناااات الحدياااد

عاااان طريااااق الحقاااان فااااي الوريااااد أو 

يجاااب أال يتجااااوز معااادل و التساااريبل 

.دقيقة/ مجم 12.5اإلعطاء 

يجب أال يتجاوز معدل:سكروز الحديد

.ملظ في الدقيقة20اإلعطاء 
األشااااخاص الااااذين يعااااانون ماااان •

نقااااص الحديااااد عااااادة مااااا يكااااون 

ئياة العناصر ال ذافي هنالل نقص 

عادة مااينقص الحدياد ل واألخر 

:خالل عدة مراحل
نقاااص معتااادل أو اساااتنزا  فاااي •

انخفااااض فاااي : مخااازون الحدياااد

تركيااااااااااز فيااااااااااريتين المصاااااااااال 

ومسااااتويات الحديااااد فااااي نخااااا  

.العلام
أو نقاص وليفايلنقص هامشي•

اتيااكرإنتاااجخفياا  ل أو نقااص

د يااتم اسااتنفاحيااثالاادم الحمااراء 

مخازن الحديد ل وإمدادات الحديد 

لخالياااااااااا الكرياااااااااات الحماااااااااراء 

وانخفاااااااااض مسااااااااتو  تشاااااااابع 

الترانسااافيرين ل ولكااان عاااادة ماااا 

تكاااون مساااتويات الهيموغلاااوبين

.ضمن المعدل الطبيعي

:زيادة الحديد

بعااااض المجموعااااات معرضااااة لخطاااار 

مثاااال الحصااااول علااااى الحديااااد الزائااااد

ا  األفراد الذين يعاانون مان نقاص صاب

الدم الوراثي الاذ  ياؤهبهم المتصااص

زياد يفكميات زائدة من الحدياد ال اذائي 

.لديهم خطر زيادة الحديد

:المخاطر الصحية من الحديد الزائد

معااء ن الذين يمتلكون وليفة األوالبال 

ة مان الطبيعية لديهم خطار ضائيل لل ايا

. زياااادة الحدياااد مااان مصاااادر  ال ذائياااة

وماااع ذلااال يمكااان أن تاااؤد  الجرعاااات 

كااظ / ملااظ 20الحااادة التااي تزيااد عاان 

ماان الحديااد ماان المكمااالت ال ذائيااة أو 

األدوياااة إلاااى اضاااطراب فاااي المعااادة ل 

طن واإلمسال ل وال ثيان ل وآالم في الب

م ال ساايما إذا لاا؛ل والتقياؤ ل واإلغماااء 

.  يتم تناول الطعام في نف  الوقت

ملاظ 25أخذ مكمالت تحتاو  علاى إنَّ 

ماان عنصاار الحديااد أو أكثاار يمكاان أن

ى فااي بعااض األحيااان للمرضااا  ضااروري

نالاااااذين ال يتحملاااااون أو ال يساااااتجيبو

و للعاااالج بالحدياااد عااان طرياااق الفااامل 

يااد ثالثااة منتجااات ماان الحدحاليااا  يوجااد 

ديكسااااااااتران الحديااااااااد ل : الوريديااااااااة

.غلوكونات الحديد ل وسكروز الحديد

د تتمثاال إحااد  مزايااا ديكسااتران الحدياا

عطاااء كاال متطلبااات إفااي القاادرة علااى 

الحدياااد للماااريض فاااي جرعاااة واحااادة 

يمكان لألطبااء ل و(ضخ جرعة كاملاة)

عااااالج المرضاااااى بشاااااكل ماااااريح فاااااي 

يمكاااان للمااااريضمستشاااافى واحااااد أو

. مااع هااذا المنااتيالطبياابزيااارة عيااادة

ع فقد ارتبطت هذ  الطريقاة ماومع ذلل

ارتفاااا  معااادل اآلثاااار السااالبية و ردود

م انخفااض ضا ط الاد: فعل متأخرة من 

ر ل ألم مفصالي ل ألام عضالي ل والشاعو

ياان ل بالضيق ل وآالم في البطن ل وال ث

.ةوالقيء التي تتبع ضخ جرعة كامل

ملاااظ 25يجاااب إعطااااء جرعاااة اختباااار 

اولبتناوا ؤلكل المرضى الجدد الذين بد

يجااااب مراقبااااة ل وديكسااااتران الحديااااد

المرضى لمدة ساعة واحدة بعاد جرعاة 

فارط تجربة تفاعالتو متابعة االختبار

الحساساااااية ماااااع الجرعاااااة األولاااااى أو 

.الجرعات التالية
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مااااان امتصااااااص الزنااااال ا  يقلااااال أيضااااا

.  وتركيزات الزنل في البالزما

مثاال على سبيل ال)في الحاالت الشديدة 

يمكان ( كاظ/ ملظ 60تناول مرة واحدة 

م ل أعضاء الجسأن تؤد  إلى فشل في 

وال يبوبااااااة ل والتشاااااانجات ل وحتااااااى 

.الموت

وهااو-ياارتبط نقااص الصااب ي الاادمو 

مرض نااجم عان طفارة فاي جاين صابظ

بزياادة تاراكم الحدياد فاي- (HFE)الدم

10مااان كااال 1حاااوالي ل و إنالجسااام

 HFEمن بيض البشرة يحملاون طفارة
ل ولكان فقاط  (C282Y)ا  األكثار شايوع

1000بااايض البشااارة لكااال مااان 4.4

ا  متماثال الزيجااوت للطفاارة ولديااه صااب

فااااي ا  الحالااااة أقاااال شاااايوعل و دمااااو 

ل و يكاونالمجموعات العرقية األخر  

عاااالج بواساااطة عملياااة إزالاااة الحدياااد ال

وبالمخلبيااات أو عمليااة قااص لألمعاااءل 

يصااااب األشاااخاص الاااذين يعاااانون مااان 

قصاااور الااادم الاااوراثي عاااادة بالتسااامم 

. ربالحديااد خااالل الثالثينيااات ماان العماا

باد يمكن أن تشامل هاذ  اآلثاار تليا  الك

وسرطان الكبد وأمراض القلب وضع 

.  وليفة البنكريا 

طريااااق الفاااام لهشاشااااة العلااااام عنااااد 

علاااااى سااااابيل المثاااااال ل (: )السااااايدات

ات ألينادرونات ل كلودرونياات ل إيتاادرون

ل ل حمض اإليباندرونيل ل ريزدروناات

(.تيلودرونيت

ال تأخااذ الحديااد فااي غضااون : مالحلااة 

ت عان ساعتين من تناول البايفوسافوني

.طريق الفم

تشااااير بعااااض: كاربياااادوبا\ليفودوبااااا

ل تقلاقاداألدلة إلاى أن مكماالت الحدياد 

الموجاااود )مااان امتصااااص الليفودوباااا 
ل والتاي  (Stalevoو Sinemetفاي

تساااااتخدم لعاااااالج مااااارض باركنساااااون 

تقلااال مااان و ومتالزماااة تملمااال السااااج 

.فعالية الليفودوبا السريرية

يزمنااصاالافأن يكااون هنااال حاااول -

.بين الجرعتين قدر اإلمكان

ضاا ط يسااتخدم لتخفاايض ال: ميثيلاادوبا

ل ل و إن ترل فاصاخصوصا  في الحمل

ن بااين الجاارعتيساااعتين لماادة زمنااي 

مراقبااااة ضاااا ط الاااادم وضاااابط مهمااااة ل

.جرعة الميثلدوبا إذا لزم األمر

ين فييُستخدم بنسيالم: البنسالمين

عاااالج المشااااكل الطبياااة مثااال مااارض 

الكثيااار مااان النحاااا  فاااي )ويلساااون 

والتهااااااااااااب المفاصااااااااااال ( الجسااااااااااام

امه وأيضااا  يااتم اسااتخدلالروماتويااد 

ويمكاانل حصااوات الكلااىتشااكل لمنااع 

ط اسااااتخدام بنساااايالمين لشااااروا  أيضاااا

.أخر  يحددها الطبيب

ألقاال الحديااد قبال ساااعتين علاى اىعطايُ 

.من البنسالمين

يسااااااااااااااااااتخدم : ليفوثيروكسااااااااااااااااااين

 ,Levothroid ):ليفوثيروكسااااين
Levoxyl, Synthroid, Tirosint , 

and Unithroid لعالج قصور ال ادة

الدرقياااااة ل تضاااااخم ال ااااادة الدرقياااااة ل 

.  وسرطان ال دة الدرقية

يمكاااان أن يااااؤد  االبااااتال  المتاااازامن 

خفااض للحديد والليفوثيروكسين إلاى ان

فااااااااااي فعاليااااااااااة ا  كبياااااااااار سااااااااااريري

. ضااى الليفوثيروكسااين فااي بعااض المر

  تحااذر الملصااقات الخاصااة باابعض هااذ

المنتجات من أن مكمالت الحدياد يمكان

أن تقلاااااال ماااااان امتصاااااااص أقااااااراص 

عطاااء وتنصااح بعاادم إل ليفوثيروكسااين 

سااااعات مااان 4ليفوثيروكساااين خاااالل 

.مكمالت الحديد

توصااااي الجمعيااااة األمريكيااااة لدراسااااة 

أمااراض الكبااد بااأن يشاامل عااالج نقااص

تجنااااب مكمااااالت الحديااااد بصاااابظ الاااادم 

.Cفيتامينتناول و

:التفاعالت مع األدوية

يمكااان أن يتفاعااال الحدياااد ماااع بعاااض 

األدوياااة ل وقاااد يكاااون لااابعض األدوياااة 

. دتاااأثير سااالبي علاااى مساااتويات الحديااا

يجاااب علاااى المرضاااى الاااذين يتنااااولون

هذ  األدوية وغيرها من األدوياة بشاكل

منااتلم مناقشااة حالااة الحديااد لااديهم مااع

.مقدمي الرعاية الصحية

:قد يقلل الحديد من امتصاص

ن دواء يستعمل ع)البايفوسفونيت
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:ب ـموجقد ينخفض امتصاص الحديد ب

يلعاااااب : مثبطاااااات مضاااااخة البروتاااااون

في امتصاصا  مهما  حمض المعدة دور

ألنا  الالهيمااي ماان ال ااذاء نلاارالحديااد 

مثبطااااااات مضااااااخة البروتااااااون مثاااااال 

 (Prevacid)النساااااااوبرازول
Prilosec)وأوميبارازول ل تقلال مان  (

كان فإنها يمو بالتالي حموضة المعدة ل 

.أن تقلل من االمتصاص 

فصاااال أوقااااات : مضااااادات الحموضااااة

.الجرعة ألطول فترة ممكنة

ي علااى ساابيل المثااال ل فاا: )الكالساايوم

افصااال( منتجاااات األلباااان مثااال الحلياااب

.أوقات الجرعة بعدة ساعات

ماااادة موجاااودة ) :Phytatesفيتاااات

ل ل بااابعض النباتاااات علاااى سااابيل المثاااا

ل قااام بفصااا( البقاااول والحباااوب الكاملاااة

أوقات الجرعة عدة ساعات

فصاال الجرعااة ماارات : الشااا  والقهااوة

.عدة ساعات

كانت هذ  بعض المعلومات مان بعاض الدراساات و المحاضارات والنادوات العلمياة

مشاركتكم لها نقص الحديد أحببتُ / تتحدث عن فقر الدم 

.بأن تكون زادت من رصيدكم الثقافي الصحي تعالىسأل هللاأ

بااال و فااي الختااام أتقاادم بالشااكر الجزياال لسااماحة المؤساا  الحكاايم الاادكتور هاني

ديم ماا لتقاورعا  الراعي الرسمي و الداعم لناا دائماا  تعالىيوس  حرب حفله هللا

.هو جديد و مفيد 

:أدوية تزيد من تركيز الحديد بالدم

(: مضاااااااد حيااااااو )الكلورامفينيكااااااول 

لحدياد الكلورامفينيكول يزيد من تركيز ا

فاااي الااادم بسااابب تسااامم نخاااا  العلااام 

ي فااال والنااااتي عااان الكلورامفينيكاااول 

ب حالة حدوث كبت النخا  الشوكي راق

مخااازن الحديااد وخفااض جرعااة الحديااد 

حساااااب الحاجاااااة والنلااااار فاااااي وقااااا  

الكلورامفينيكااااااول وطلااااااب المشااااااورة 

.المتخصصة

أدوياااة تقلااال إمتصااااص الحدياااد ويقلااال

:متصاصهااالحديد من 

عان طرياق(: مضااد حياو )الكينولون 

علاااااااااى سااااااااابيل المثاااااااااال ل )الفااااااااام 

سيبروفلوكساساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين ل 

( اسينموكسيفلوكساسين ل النورفلوكس

قال خذ الكينولاون قبال سااعتين علاى األ

.من الحديد

ى علااا(: )مضااااد حياااو )التتراسااايكلين 

ساااااابيل المثااااااال ل الدوكسيسااااااايكلين ل

ة افصااال أوقاااات الجرعااا( المينوساااكلين

سااااعتان علاااى )باااأطول فتااارة ممكناااة 

( .األقل
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سبوع  شاركونا عدد صلواتكم خالل األ

ع  مجبإرساله كل يوم 

:غرام على جمموع  يليعرب تطبيق الت

مالي الطريق  الشاذلي  املجددي  اهلانيبالي  الك

https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w

سم اهلل الرمحن الرحيمب

لُّوَن َعَلى ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَص)

ْيِه  آَمُنوا َصلُّوا َعَلالنَِّبيِّ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن

(.َوَسلُِّموا َتْسِليًما

56اآلي  /سورة األحزاب

يِهَلَعاولَُّص

9394

https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w


القسم العربي FG-Groupأكاديمية 
ب در   نسانية والتي تلتنمية القدرات والطاقات ال 

م العلوم المتفوقةوتعل   

( ركياالمرخصة رسميًا في ت-شركة مجموعة العائلة )
.والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey

https://t.me/FGGroupAcademy

9596

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
https://t.me/FGGroupAcademy


نحن محطة إذاعية منبثقة 

عن شركة
FGمجموعة العائلة

نقوم بدورنا التثقيفي 

حول العالم لنشر واإلعالمي 

م والثقافة األخالقيةيَ الق  

:للتحميل اض ط

www.radiofg.org

9798

http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128018345711&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://itunes.apple.com/tr/app/radio-fg-fm/id1114783339?mt=8&title=Family%20Group%20Radio%20-%20Family%20Group%20Radio%20(FG%20R)%20%E2%80%A6%20Holy%20Love,%20Holy%20Life&txt=%3cimg%20src=%22http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/applogo-e1506395540508.png%22%3e
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128033491312&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://play.google.com/store/apps/details?id=org.radiofg.radiofg&title=Family%20Group%20Radio%20-%20Family%20Group%20Radio%20(FG%20R)%20%E2%80%A6%20Holy%20Love,%20Holy%20Life&txt=%3cimg%20src=%22http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/googlelogo-e1506395486102.png%22%3e
http://www.radiofg.org/
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