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 املحتىي :      

 مهذمت  -1-
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 ألاظباب . -3-

 ـكاث الخذًج . -4-

ت في أحهضة  -5- ٍش  الجعم غىذ الخذًج .املخاوش العٍش

 حؿحر الىظُكت الخىكعُت                  غذم هضج الجهاص الػفبي            
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ج واملخابػت املجزلُت .  -7-  الذغم الػائلي و خىت الخخٍش
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 املقدمت :

ان ًٍىهىن غشلت للػذًذ مً مً الخمل ، هؤالء الىلذ 37هىاى الػذًذ مً ألاوكاُ ًىلذون نبل إيماُ ألاظبىع 

ىلىحُت   و بمػذُ وقُاث مشجكؼ بعبب غذم هضج الىظائل املخخلكت للجعم .الػىائو الكحًز

 أهىاع الخداجت :

 ًىحذ جفيُكحن للخذاحت : خعب الػمش الخملي وخعب الىصن 

Gestational age  : العمس الحملي 

-1- premature – preterm infant  : الخدًج 

 أظبىع بؿن الىظش غً الىصن لذي الىالدة . 37نبل إيماُ  و هى الىلُذ

-2- term or full term infant  : الىليد الكامل 

 أظبىع مً الخمل . أي مىلىد في الىنذ الىبُعي . 42 – 38و هى الىلُذ الزي ًىلذ مً 

 أي مىلىد في الىنذ الىبُعي .

-3- post term or post maturity  : وليد مىلىد بعد ألاوان 

 مً الخمل بؿن الىظش غً الىصن لذي الىالدة . 42وهى الزي ًىلذ بػذ ألاظبىع 

Wight  ب الىشن :حظ 

-1- small for gestational age  : صغير على العمس الحملي 

 % أو أنل خعب حذوُ الىمى داخل الشخم .10وهى الىلُذ الزي ًىلذ و وصهه 

-2- appropriate for gestational age  . مىاطب للعمس الحملي 

 % خعب حذوُ الىمى داخل الشخم . 90 -10وهى الىلُذ الزي ًضن لذي الىالدة مابحن 

-3- large for gestational age : كبير على العمس الحملي 

 لشخم .% خعب حذوُ الىمى داخل ا 90وهى الىلُذ الزي ًىلذ ووصهه لذي الىالدة أيبر مً 
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-4- low birth weight  : مىخفض الىشن لدي الىالدة 

يُلىؾشام أو أنل لذي والدجه ، وهزا الىلُذ إما أهه ولذ نبل إيماُ غمشه الخملي ، أو أن  2.5وهى الىلُذ الزي ًضن 

 ىه داخل الشخم أنل مما هى مخىنؼ .ذُ همػم

 ألاطباب :

ادة الخىىسة للىالدة نبل املىغذ . ون هزه ألاظباب : هىاى الػذًذ مً ألاخخالواث  املخػلهت باألم و الخمل مشجبىت بٍض

 الجزف نبل الىلؼ . -1-

 الشخم رو الهشهحن . -2-

 . إلاهخانأمشاك ألام املضمىت و  -3-

 التهذًذ باإلحهاك . -4-

 الخمل املخػذد . -5-

 الىالدة املخٌشسة و ظىابو والدة خذج . -6-

 و قهش الذم . غىذ ألامظىء الخؿزًت  -7-

 العً املبٌشة و الخمل ؾحر الؽشعي . -8-

ادة وصن نلُلت أزىاء الخمل ، الكهش الانخفادي و الاحخماعي . -9-  ٍص

 . إلادمانالخذخحن و  -10-

 المؿي الػاوكي الخاد . -11-

ائي و اليؽاه الجيس ي الضائذ و الشلىك . -12-  الجهذ الكحًز
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 لخدًج :صفاث ا

و ًٍىن أيبر مً مدُي الفذس ب  33، مدُي الشأط أنل مً  47ـؿحر وعبت إلى الشأط ، الىُى أنل مً الحجم  -

 ظم .3

 جٍىن لػُكت و املىػٌعاث هانفت مثل مىػٌغ مىسو و املق و البلؼ .  الحسكت العامت -

 ممذودة .جٍىن ممذودة بعبب ههق الخىجش و جٍىن العاغذ مىدىُت غىذما جٍىن ألاطساف  -

مت .ًٍىن أيبر مً الجعم ، غظام الهدل سخىة  السأض -  و غٍش

 . شخمُهـؿحر و الزنً ـؿحر و ال ًىحذ وظادة  الىجه -

 جبهى مؿلهت و باسصة )حاخظت( بعبب حجاج الػحن ًٍىن ظىحي . العيىن  -

 جٍىن هاغمت والفُىان مشن ، معىدت و الؿمشوف ال ًٍىن ًامل الىمى ألاذن  -

و ، هاغم ، وسدي والىالء الذهجي نلُل و ًٍىن صؾب هاغم وٍٍىن الصخم جدذ الجلذ نلُل و نذ المؼ ، سنُ الجلد -

 جىحذ ورماث .

 ملم ، الخلمت و الهالت جٍىن ظىدُت .5جٍىن ؾائبت أو أنل مً  عقدة الثدي -

 ًٍىن مىخكخ و هاغم و نذ جٍىن ألاوسدة باسصة . البطن -

-   Creases . الؿمىن نلُلت أو ؾحر مىحىدة في أخمق الهذم و ساخت الُذ ، ونذ جٍىن ؾحر مىحىدة 

ى الهىاة ، والخجاغُذ في الفكً جٍىن نلُلت ودسحت الخفبـ جٍىن مخػلهخان بالفكً أو ظانىخان ألغل الخصيتين -

 نلُلت .

 ًٍىن الؽكشان الفؿحر ظاهشة و الؽكشان الٌبحر مىكفالن بؽٍل يبحر ، و البظش مخضخم و باسص . ألاهثىغىذ  -

 املخاطس الظسيسيت في أجهصة الجظم املختلفت :

 تغير الىظيفت التىفظيت : -1-

ؼ ، ظىحي ، ؾحر مىخظم مؼ هىب جىنل جىكغ و صسنت . -  ًٍىن الخىكغ ظَش

 سخاوة ألالالع . بعببالخىكغ ًٍىن ؾالبا" حجابي و دوسي ومشجبي ب اوسخاب ألاوساب  -

 مىػٌغ العػاُ ًٍىن لػُل أو ؾحر مىحىد . -

 مً املؽاًل الؽائػت الخذور الاظخيؽام و الاهخماؿ الشئىي . -

 أمشاك ألاؾؽُت الهالمُت ًمًٌ أن جخىىس غىذ هؤالء ألاوكاُ . -

 جىكس ي مضمً بعبب خلل اليعُج الخاللي .ًمًٌ أن ًدذر نفىس  -
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 غمالث الخىكغ لػُكت ، ونلُلت الخمذد في الشئخحن . -

 و غىص مادة العىسقٌخاهذ في الخىٍفالث املعؤولت غً مؽاًل الخىكغ . غذم قػالُت مشيض الخىكغ  -

 

 عدم هضج الجهاش العصبي : -2-

 مىػٌغ ظػاُ لػُل .الخذج ًٍىن ؾحر وؽُىحن ، يعُى ، هىامحن و لذًه  -

 مىػٌعاث املق و البلؼ ؾحر قػالت مما ًؤدي إلى ـػىباث الخىكغ . -

 الذماؽ . أرًتالىلذان غشلت لإلـابت بالحرنان الىىوي و  هؤالء -

ؼ الخذور هضف داخل البىُىاث بعبب ههق غىامل الخخثر وصٍادة هؽاؼت الؽػحراث . -  ظَش

 

 اضطساب الجهاش الدوزاوي : -3-

اهُت .ًمًٌ  -  أن ًخأخش اوؿالم الهىاة الؽٍش

 الذوسان املدُىي ؾحر ًافي . -

ان الذم املخي . الخىظُمًمًٌ أن ًدذر هضف داخل الهدل بعبب ههق  -  الزاحي لجٍش

 لػل و هؽاؼت ألاوغُت الذمىٍت و نفىس وظُكت ههي الػظم ًمًٌ أن ٌعبب مؽاًل هضقُت . -

 

 اضطساب التىظيم الحسازي : -4-

ألاوكاُ أيثر مُال" لىهق الخشاسة بعبب لػل جىىس مشيض جىظُم الخشاسة ، ووعبت ظىذ الجعم أيبر هؤالء  -

 وعبت إلى الىصن ، وههق اليعُج الذهجي .

ت ؾحر ًاقُت بعبب ههق واسد الؿزاء ، لػل اليؽاه الػملي و ههق اظتهالى  -  . O2حؽاهذ اظخجابت خشاٍس

ن أنل خُث أن الٌثحر مً قهذان الخشاسة ًدذر بعبب لػل الخدٌم ب الخشاسة ًٍى  إهخاجغىذ هؤالء ألاوكاُ  -

 الخىظُم الخشاسي و الػىامل البُئُت .

 

 خلل الىظيفت املعدًت املعىيت و الكبدًت : -5-

 ههق مىػٌغ املق و البلؼ ًؤدي لىهق واسد الىػام . -

 ظخيؽام .وغذم اوؿالم مفشة الكؤاد جؤدي إلى خذور الهلغ و الا ظػت املػذة ـؿحرة  -

ئي مً املؽاًل الؽائػت . -  الجضس املػذي املٍش

اث و البروجحن ًٍىن ؼائؼ ولًٌ امخفاؿ الذظم ًٍىن لػُل . -  همم العٌٍش
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 البىً مخمذد ونذ ًىحذ اوعذاد مػذي وظُكي بعبب ههق الخىجش . -

 ًمًٌ أن ًدذر التهاب مػذي نىلىوي هاخش . -

ماثغذم هضج الٌبذ و ههق قػالُت  -  ًؤدي لكشه بُلشوبحن . ألاهٍض

 ههق العٌش ؼائؼ بعبب ههق مخاصن ؾلٍُىححن الٌبذ و جأخش الخؿزًت . -

بعبب لػل   A-D-E-Kهؤالء غىذهم مُل لإلـابت ب ظىء حؿزًت ، قهش دم بػىص الخذًذ و ههق قُخامحن  -

 الامخفاؿ املػذي .

 ًدذر هضف .البروزشومبحن نذ  إهخاجفي الٌبذ و ههق  v Kبعبب ههق  -

 

 الضطساب الاطتقالبي : -6-

بعبب ههق الىظائل الاظخهالبُت الخذج غىذهم مُل لإلـابت ب ههق ظٌش الذم و ههق الٍالعُىم ، ههق 

 ألايسجت ، خماك ، ههق بشوجحن الذم .

 

 شيادة الحظاطيت لإلصابت باإلهتان : -7-

 . الىبُػُحنمً الىلذان  لإلهخانأيثر غشلت  10-3الخذج في الذنائو  -

 . لإلهخانججػلهم أيثر اظخػذاد  IgGغذم يكاًت املىاغت الخلىٍت و ههق معخىٍاث ألذاد  -

 البالػت . إلاحشاءاثو  إلاوػاػ إحشاءاثبعبب املػالجت الضائذة ، البِئت الذاقئت و الشوبت ،  إلاهخاننذ ًدذر  -

 

 اضطساب الىظيفت الكلىيت : -8-

في ألاهابِب الٍلىٍت ًٍىن الخذج أيثر مُال لإلـابت ب ههق الهذسة غلى التريحز  ههق مػذُ الششح الٌبُبي و  -

 الخماك .

 ههق الهذسة غلى خكظ املاء نذ ٌعبب ججكاف . -

 نذ ًخأخش الخبُى . -

 ورماث بعبب اخخباط الزوائب و ههق بشوجِىاث املفل . -
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 التظمم الدوائي : -9-

و ههق الخفكُت الٍلىٍت ٌعبب جأزحراث ظمُت باألدوٍت إال إرا جمذ الىناًت  ههق نذسة الٌبذ غلى إصالت العمُت -

 غىاء الذواء .‘أزىاء 

ًمُو ؼشاًحن الؽبٌُت و بالخالي اهكفاُ  O2ٌعبب اغخالُ الؽبٌُت بعبب اسجكاع جشيحز  O2الدعمم ب  -

 ل .الؽبٌُت و هزه الخالت حػشف ب الخلُل خلل الػذظت التي نذ حعبب غمى في املعخهب

 العىاًت التمسيضيت عىد الخدج :

الىناًت مً الىالدة نبل املىغذ املدذد أمش هام و جخم الىناًت مً خالُ الٌؽل املبٌش و جذبحر املخاوش نبل الىالدة 

. 

و التزود جذبحر املخاوش نبل املىغذ املدذد ًجب أن ًخم جذبحره بؽٍل قػاُ مً خالُ إلاخالت املالئمت لىالدة حُذة 

 غىاًت .بأقمل 

مُت  ٌػخجيفي خاُ الىالدة نبل املىغذ ًجب أن  باألوكاُ مً نبل أخفائي في وب ألاوكاُ ، و الػىاًت الخمٍش

 أظاظُت للؽكاء ألاقمل مً املؽاًل الػذًذة .

 

 العىاًت بالخدج عىد الىالدة : -1-

 مً اهخكاك الخشاسة مظهش هام للػىاًت بالىلُذ . الىناًتالكػاُ و  إلاوػاػ -

 الذغم الخىكس ي املعخمش ًٍىن لشوسي . -

 الذفء ًجب أن ًٍىن مداقظ غلُه مً نبل مفذس خشاسي . -

- Vk  ( 0.5ٌػىى داخل الػملت الكخزًت . ) ملـ 

 ( .NICUخالت الىلُذ ًجب أن بىهل إلى وخذة الػىاًت املؽذدة باألوكاُ ) بػذ اظخهشاس -

 

 : NICUالعىاًت بالىلدان في وحدة العىاًت املشددة   -2-

 وخذة الػىاًت املؽذدة ًجب أن جٍىن مجهضة مثل البِئت داخل الشخم . -

 لىُكت . إلاءةًجب أن جٍىن داقئت ، ال ًىحذ أـىاث ـاخبت و  -

ًجب أن جٍىن مممىهت مً خالُ اظخخذام مهاًِغ الخىهحر و الخػهُم و ؾعُل  إلاهخانالىناًت مً  إحشاءاث -

 . الُذًً

 املؤملت و املػالجت ؾحر الكػالت . إلاحشاءاثًجب ججىب  -
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ذ ، هاغم . -  مٍان الىلُذ ًجب أن ًٍىن مٍش

 ًجب أن جٍىن املشانبت بؽٍل معخمش . -

املػالجت . هزه الىلػُت ججػل الىلذان مشجاخحن ، أنل ًمًٌ ولؼ الىلذان بىلػُت الاظخلهاء البىجي أزىاء  -

 بٍاء و جىهق اخخماُ خذور الاظخيؽام .

 

 املحافظت على التىفع : -3-

ًىلؼ الخذًج و الشنبت ممذودة نلُال ، و املداقظت غلى  لزلَغعشة الخىكغ مً املؽاًل الؽائػت غىذ الخذج  -

 .مق لىُل اهضع املكشصاث  بئحشاءمشوس هىاء هظُل 

 ىؼ اظخيؽام املكشصاث و الىػام .ملًجب أن جخم الىناًت  -

 ًجب أن حػىى غىذما ًٍىن خىاى خاحت لزلَ . باأليسجحن املػالجت -

 . باأليسجحن للمػالجت boxًمًٌ اظخخذام  -

 خُث وعبت : ألايسجحنًجب املداقظت غلى جشيحز  -

SaO2    90 – 95   

PaO2    60 – 80   

 ًجب مشانبت مػذُ الخىكغ ، الىظم  -

 سنق حىاحي ألاهل ، اههىاع الخىكغ ، صسنت .ومشانبت غالماث غعشة الخىكغ : اوسخاب الفذس ،  -

بؼالخىبُه اللمس ي بالىهش  -  غلى أخمق الهذم ًمًٌ أن ًدعً الخىبُه الخىكس ي . باإـل

ائُت للفذس مً خالُ الهشع و الاهتزاص و جكجحر الىل -  .ػت ًمًٌ أن هدخاج إلُه لخلحن و هضع املكشصاث املػالجت الكحًز

 

 املحافظت على اطتقساز حسازة الجظم : -4-

 الخذج ًجب أن ًخلهىا الذفء مً مفذس خشاسي أو مً خالُ الخالىت . -

 خشاسة الىظي ًجب أن جخم املداقظت غليها خعب وصن و غمش الخذًج ) ًجب أن جٍىن مخػادلت مؼ خشاسة البِئت ( . -

  37.5  –  36.5دسحت خشاسة الجلذ ًجب أن جٍىن بحن  -

 ؽ ًجب أن ًىلػىا في الخالىت . 1200ألاوالد الزًً ًىلذون بىصن أنل مً  -
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 و دسحت خشاسة مخػادلت مؼ الىظي ملىؼ قهذان الخشاسة . 65 – 60و وعبت الشوىبت جٍىن 

 ًجب أن ًلبغ الىكل زىب ، نبػت ، حىاسب و نكاصاث . -

 مشانبت الخشاسة بؽٍل معخمش بىاظىت مهُاط الخشاسة . ًجب أن جخم -

 ًىصح جأحُل خمام الىلُذ . -

 مفادس الخشاسة الخاسحُت ًجب أن حعخخذم للىناًت ًلما دغذ الخاحت . -

 

 : املحافظت على التغرًت -5-

شاث  120ًالىسي / يـ / الُىم  وفي ألاظبىع الثاوي  60غىذ الىلذان هانص ي الىصن خالُ ألاظبىع ألاوُ  الخاحت للخٍش

 ًالىسي / يـ / الُىم و رلَ ختى الىـُى لىمى مهبُى . 150 –

 الىػام بؽٍل بايش . إبذاءًجب  -

لُب الثذي ألاوُ خ EBMالىالذي بؽٍل مبٌش .  إلاسلاعق و بلؼ حُذ ًجب بذء مألاوالد الزًً لذيهم مىػٌغ  -

 ًمًٌ أن ٌػىى بامللػهت و ًجب أن يهمم خالُ ظاغخحن .

الزًً لذيهم مىػٌغ  ألاوكاُغىذ  EBM إلوػامهماملػذي  ألاهكي ألاهبىبو  التزنُمًمًٌ اظخخذام الشلاغت و  -

 املق لػُل . 

 ؽ ًجب أن ٌػىىا مدلُى ديعتروص داخل الىسٍذ . 1200بىصن أنل مً  ألاوكاُ -

 

 : الىقاًت من الاهتان -6-

 بعبب ههق املىاغت . باإلهخانالخذج أيثر مُال لإلـابت  -

و  ألاخزًتاملؽافي مثل : ؾعُل الُذًً ، غُض ألاوالد املػذًً ، حؿُحر  إهخانًجب أن جؤخز ملىؼ  إلاحشاءاثًل  -

املفابحن  ألاشخاؿمً نبل مهذم الشغاًت ، جدذًذ الضواس ، ججىب إدخاُ  muskغهُم ، اسجذاء  Gownاسجذاء 

 بالػذوي داخل وخذة الػىاًت .

 ًجب الالتزام بػُض ألاوالد املفابحن بالػذوي . -

 و الجذسان . ألاسكجىظُل وجىهحر و حػهُم املػذاث و ألادواث و الخىالً و  -

 البالػت مثل قخذ الىسٍذ . إلاحشاءاثالخػهُم الفاسمت في  إحشاءاث إجباع -
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 التىبيه الىظمي اللطيف : -7 -

لخىبُه الخس ي ًجب أن ًضود به ألاوالد مً خالُ الٌالم ، الؿىاء ، الخمً و املػاههت و اللمغ اللىُل أزىاء ا -

 الػىاًت .

 الخىبُه البفشي ًمًٌ ًضود به . -

 ًجب ججىب جهبُل ألاوالد . -

 

 لالختالطاث و التدبير الفىزي : س الىقاًت والكشف املبك -8-

حىف  –الىػام  –البٍاء  –اليؽاه  –لىن الجلذ  –مػذُ الهلب  –خشاسة الجعم  –ًجب أن هالخظ : الخىكغ  -

و  غالمت ؾحر وبُػُت مثل الىرماثأي  –الػُىن  –خالت الخبل العشي  –مشوس البُى و الػهي  –العلىى  –الكم 

 الجزف و الانُاء .

 ا ًان هىاى خاحت .املشانبت الخُىٍت و الالٌتروهُت ًجب أن ججشي إر -

 مخخلكت . بأًامحسجُل الىصن بؽٍل ًىمي و غىذ ألاوالد املشض ى حسجُل الىصن  -

 ًجب حؿُحر ولػُت الىكل ًل ظاغخحن . -

 إوػامه ملىؼ الهلغ و الاظخيؽام  ًجب أن ًىلؼ الىكل غلى الىاخُت الُمجى بػذ  -

 ًجب أن ٌعمذ لألم أن جهذم الػىاًت ًلما ظمذ الىلؼ . -

 ًخم جدذًذها ًجب أن جخم جذبحرها قىسا .أي مؽٍلت  -
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 الدعم العائلي و خطت التخسيج و املتابعت املنزليت :

ج الىكل مً املؽكى ًجب جهُُم إلاسلاع الى   خُث :   LATCHلذي مً خالُ اغىذ جخٍش

  

LATCH 

 

   0          

 

 

1          

 

2           

L = latch  

 

 املهىٍت 

 

 الشلُؼ ؼذًذ الىػاط لِغ 

 هىاى مهىٍت حعاغذ غلى 

 الشلاغت 

 

 

 الخىبُه املخٌشس ًجػله نادس

 غلى الشلاغت 

 

 اللعان مىىبو غلى الثذي 

 والؽكاه مىكشحت وغملُت 

 املق مىخظمت 

A= audible 

Swallowing 

 ابخالع معمىع 

 

 ال ًىحذ 

 

ن  معمىع مؼ بػن الخدٍش

 

 جلهائي و مخهىؼ إرا ًان 

 غمشه أنل مً ًىم 

 جلهائي ومعخمش إرا ًان 

 غمشه أيثر مً ًىم 

 

T= type of  

Nipple  

 هىع الخلمت 

 

 ؾائشة     

 

 معىدت     

 

 مىخفبت بػذ بذء مىػٌغ 

 املق 

C= comfort 

Breast-nipple  

 

 الخلمت  –الثذي مدخهً 

 وحىد –مؽههت أو هاصقت 

 اخمشاس و اهضغاج ؼذًذ

  

 

 مؤلم بالجغ ممخلئالثذي 

 ووحىد بثىس أو يذماث 

 اهضغاج خكُل أو مخىظي

 

 الثذي وشي و ؾحر مؤلم

 بالجغ 

H= hold 

Positioning 

 الىلػُت 

 

 معاغذة ًاملت مً نبل 

 املمشلت في خمل الشلُؼ

 وولػه غلى الثذي 

 

 معاغذة خكُكت مثل سقؼ 

ش وولؼ   سأط العٍش

 الذغائم جدذ الىكل وخلل

 ظهش ألام 

 

 

 معاغذة مً نبل ال ًىحذ

ن خُث  و الخمٍش  ألامقٍش

 نادسة غلى خمل الشلُؼ 

 و إسلاغه 
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 ٌػخبر مهذسة لػُكت غلى الشلاغت الىبُػُت  4إن املجمىع مً ـكش ختى 

 مهذسة مخىظىت    7ختى     5مً                 

 مهذسة حُذة غلى الشلاغت الىبُػُت 10ختى      8مً                

 الهلو . إلههاؿًجب أن ٌؽشح لألهل خالت الىلُذ و جىىس خالخه  -

 .خىت الػالج ًجب أن جىانؾ  -

الىالذي ، الىظاقت الػامت ،  إلاسلاعبالىلُذ في املجُز : الذفء ،   ألاهل ًجب أن ًٍىهىا غلى مػشقت خُى الػىاًت -

 . لألهلٌؽشح  أن، هظاقت البِئت ، الخخىُي للهاخاث ًجب  إلاهخانمهاًِغ الىناًت مً 

ًمًٌ  أظبىع 35ؽ غىذ الىالدة ًٍىن أيثر صخت أو إرا ًان الػمش الخملي أيثر مً  1800غىذما ًٍىن الىلُذ بىصن  -

 أن جخم الػىاًت به في املجُز . 

 ًجب أن جٍىن ألام معخػذة و مخذسبت لتزوٍذ الىلُذ بالػىاًت ألاظاظُت في املجُز . -

ج الىلُذ ًجب أن ًٍىن لذً - ه سبذ وصن ًىمي و غالماث خُىٍت حُذة ونادس غلى املق و املداقظت غلى ونذ جخٍش

 الذفء .

 بهاء الىلُذ خُا ٌػخمذ بؽٍل أظاس ي غلى الػىاًت املعخمشة . -

ت و الذغم . باإلسؼاداثغلى ممشلت صخت املجخمؼ أن جضوس الػائلت ًل أظبىع مً الؽهش و جضودهم  -  المشوٍس

 اؼش بىصن الىالدة وحىدة الػىاًت املهذمت  .للبهاء خُا مشجبي بؽٍل مب إلاهزاس  -

ًمًٌ أن جىحذ بؽٍل إغانت غفبُت بؽٍل : ؼلل مخي ، اخخالحاث ، مىه الشأط ، ـؿش  ألامذالاخخالواث وىٍلت  -

 الشأط ، غمى ، ـمم ، جخلل غهلي .

الػفبُت الثاهىٍت جىحذ مً خالُ الىشاب اللؿت ، ـػىبت الخػلم ، مؽاًل ظلىيُت ، ـػىبت الاهدباه و  إلاغانت -

 الىشاباث قشه اليؽاه .

 

 

 )) اهتهذ املدالشة ((

 

  


