
 

 كيف تعتنني جبنالك  ؟ 

َُ٘ اهلل بني   تعاىل ادتُاٍ ايعاٖز ْع١ُ َٔ اهلل فتا٠ ، أٜتٗا اي قّض
عبادٙ نٝف ٜغا٤ ذتهُت٘ صبخاْ٘ ٚتعنياىل، ٚينيٝط َنئ ارت ني      

 جتُنينيٌ بنيني ْٗااالٖتُنينياّ بادتُنينياٍ ايعنينياٖز، لنينيُٝهٔ يًفتنينيا٠ إٔ 
ٔ ٚتٓعٝف٘  ايب ٕ ٚطٗار٠ يباظ، َٔ ٗاعًٝ ١ اهللْعُ بإظٗار  َني
املغنيزٚع١  ايشٜٓني١  ر، ٚإظٗار األظفا تكًِٝٚ املهز١ٖٚ، ايغعٛر

هلا نايهخٌ ٚاي ٝب، ٚنذيو اذتًٞ ب ْٛاعٗا، ٚيهنئ ينيٝط   
 .ٚيٓب أ جبُاٍ ايعاٖزأَاّ ايزجاٍ األجاْب، 

  كيف تكوني مجيلة بدون مكياج ؟

 َٚضا٤ً ؽباًحا ًَٜٛٝا ايٛج٘ ػضٌل: حافظي على نظافة وجًِك -1
 إٔ َٔ ٚاحذرٟ ،ٚإْعاعٗا ايبغز٠ َضاّ يتفتٝذ ضزٚرٟ أَز

 حتالعٞ إٔ أمجٌ َٚا ، بايبغز٠ جً ا ضار لٗذا باملهٝاج تٓاَٞ
 . ايّٝٛ يف َزات مخط ٚجٗو لتػضًٞ ؽًٛاتو ع٢ً

لٗذا نفٝنيٌ بإسايني١ أٟ    :نوًما متواصال بعد العشاء مباشرةنامي  -2
   ٖاالت صٛدا٤ حٍٛ عٝٓو . 

 ايبغنيز٠  يرتطٝبنيب  أصاصٞ لاملا٤ بشرتك: رطوبة على حافظي -3
ّ  ٚإسايني١  تٓكٝتٗاٚ ادتفاف، َٔ ٚمحاٜتٗا ٔ  ايضنيُٛ  ادتضنيِ،  َني

 نفًٝني١ ( ينيرت َنئ املنيا٤    2أٟ ) َٔ املنيا٤ ًَٜٛٝنيا    أنٛابجُاْٞ ل
   بتٓعٝف جضُو َٔ ايضُّٛ ٚإعاد٠ االْتعاؼ يبغزتو.  

 ٗنيا ٝحتفع حتني٢  :لبشةرتك  املالئنةة  املرطبة الكرميات استعنلي -4
 َٓٗا. املبهز٠ خؾًٛؽا ايتجاعٝ  َٔ

ٌ  ق  :بالبشرة لعهايةل يوميا الورد( )ماء لياستعن -5  ايهنيج   تػفني
ٔ  ايفتٝات َٔ ٘  إال لٛا٥ني ٙ  عني ٞ  دٚر ًٜعنيب  أْني  عني   يف أصاصني

 بٗا. ايشا٥ ٠ ايشٜٛت َٔ ٚايتخًؿ املضاّ، ٚإغالم ايبغز٠،
 ّٜٛ بع  َٜٛا ٜٚهٕٛ الديين: الشعر لغسيل الشامبو استعنلي -6
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 . ْعٝف ؽخٞ ععز ع٢ً يًخؾٍٛ ؛ أٜاّ ثالث١ نٌ َز٠ أٚ
 : دايفء لينوى ماء بكوب الصباحي القًوة أو الشاي كوب استبدلي -8

ٔ  ادتضِ يتٓك١ٝ ّ  َني ٌ  ايضنيُٛ ٔ  ٚايتكًٝني  ايبغنيز٠،  حضاصني١ٝ  َني
 . ايٓضار٠ َٓخٗاٚ ، ايبغز٠ ٚتزطٝب

ختفنينيف َنينئ حنيني ٠  لٗنينيٞ  :الرياضةةية حةةافظي علةةى التنةةاريو  -9
ٚإاا مل ٚيعب١ ْط اذتبٌ يعب١ جٝني ٠ إاا نٓنيت تتكٓٝٗنيا،    ، ايتٛتز

 .تهْٛٞ َٔ حميب ممارص١ ايزٜاض١ جزبٞ املغٞ أٚ ايتٓشٙ

ًَا َفٝنيً ا ٦ًًَٝٚنيا   لت :بشكل صحيتهاولي الطعام  -11 تٓاٚيٞ طعا
 ،ٚايغنيٛنالت١  ،ايغنيٝبط  ايب اطط أنٌجتٓيب ٚبايفٝتاَٝٓات، 

 . ٚأْت َتٛتز٠ نٍٓٛع َٔ تفزٜؼ اي اق١
  هل تعزفني حقيقة التربج ؟

تعنياىل ٜكنيٍٛ    ٚاهللإٕ ايتربج رد٠ إىل أخالم ادتاًٖٝني١ األٚىل،  
ةِة اْأووَ  }: َج اْْلَاِهِؾقَّ ْجَن َتََبُّ ، ٖٚنيذا  د33ر األحنيشاب: {َوََل َتََبَّ

ر، لضنينيً ا عًنيني٢ أْنيني٘ ٜغنينيٝ  ايتنينيربج ٜنينييفدٟ يف ايٓٗاٜنيني١ إىل ايٓنينيا
ايفاحغ١ يف اينيذٜٔ مَٓنيٛا، ٜٚؾنيزف ايغنيباب عنئ األخنيالم       
اذتُٝ ٠، ٚجيعٌ املزأ٠ صنيًع١ رخٝؾني١ َباحني١ يهنيٌ راغنيب،      

ٍ  ◘ ٚيك  ٚؽفٗا ايٓيب ُو :♂  ب ْٗا عز ايٓضا٤ لكنيا ؽو
ِِ َوََشُّ كَِسةا

او ا خو ُْ َِِؼةاتو ََل َدة َا ـو ةنَّ اْد تو َوهو َجاتو اْدوَتَخِقَّلَّ إ َّلَِلَّ اْدوَتََبِّ نَّ ةـْفو
ِِ ْْلَـَّةَة 

 ُِ َ ة َْ ِا اْأَ ةةَبا ْثةاو اْلغو ) أخزجنيني٘  ▬ -أٟ: األبنينيٝا ادتٓنينياح  –ِِ
لبٝٛت األسٜا٤ ايٝٗٛد١ٜ ٖٞ ايني   ايبٝٗكٞ ٚؽخخ٘ األيباْٞ(، 

ٚايعزٟ ب  بٓات املضًُ  َٔ خالٍ َا ٜ ًكنيٕٛ   تٓغز ايتربج
عًٝ٘ املٛض١ لٗنيٌ ت ٝعنيٞ ايٝٗنيٛد، ٚتضنيُعٞ نالَٗنيِ، ٚيف      

ْجَن }تعنياىل: قنيٍٛ اهلل  ٛقت تؾُٞ أاْو عٔ ْفط اي َوََل َتةََبَّ

َج اْْلَاِهِؾقَِّة اْأووَ    ؟د33ر األحشاب: {َتََبُّ
 هل تعزفني ما هو احلجاب الشزعي ؟   

 شٍٚ دّ اذتٝا أٚ نينياملزأ٠ بارت ا٤ اذتجاب ايغزعٞ عٓ  ْتب أ 
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عاَا أِٜٗ أٍٚ  مخض١ عغزخزٚج ععز ايعا١ْ أٚ ٚؽٍٛ صٓٗا 
إٔ ٜهٕٛ صاتزا دتُٝني  ايبني ٕ، ٚأَنيا تػ ٝني١ ايٛجني٘      ٜٚغرتط 

ٚايهف  لُغنيزٚع ٜٚكنيٍٛ بعنيا ايعًُنيا٤ بٛجٛبني٘، ٜٚكنيٍٛ       
ايبعا باصتخباب٘، ٚأيَّا ٜهنيٕٛ ايًبنياظ يف ْفضني٘ سٜٓني١، لنيال      

جتٓب األينيٛإ ايشاٖٝني١،    ًٜفت ْعز ايزجاٍ األجاْب، لٝجب
ٚاألسٜا٤ اي  حت د حجِ أعضا٥ٗا، أٚ تغف عُنيا حتتني٘، بنيٌ    

ٜهنينيٕٛ َع نينيًزا أٚ َبخنينيًزا، ٚال ٜغنينيب٘  أال ٚ، ٛاصنيني تًنينيبط اي
 َالبط ايزجاٍ، ٚال َالبط ايهفار، ٚال ٜكؾ  ب٘ ايغٗز٠.

 هل تعزفني احلل الوسط حتى حتذريه ؟

ينيذٟ تعنئ   سٜٔ أع ا٤ اهلل يًُزأ٠ َا ٜضُْٛ٘ باذتنيٌ ايٛصنيط ا  
رتتني ٟ بٓ اي نيا؛   ، لأْٗا تزضٞ ب٘ ربٗا ٚحتنيالغ عًني٢ أْاقتٗنيا    

ًَتؾك ا جبض ٖا حم دا ذتجِ صاقٗا، ٚلخنيذٖا، َٚيفخزتٗنيا،   
ٚٚاؽف ا َا حتت بٓ اهلا، ٚلنيٛم ايبٓ نياٍ قُنيٝؿ قؾني ، أٚ     
بادٟ ضٝل ًَتؾل جبض ٖا، ٜٚربس ؽني رٖا، ٜٚهغنيف عنئ    

ؼ ايكُٝؿ ايذٟ حتت٘، ٚتػ ٞ جش٤ َٔ ععزٖا بك عني١ قُنيا  
ؽنينيػ ٠ اات أينينيٛإ َنينيج ٠ يًزجنينياٍ، ٚؽنيني م اهلل تعنينياىل      

ََ }ايكا٥نينينيٌ: ةةةو ةةةِندَن َدتَّ ِعو ُو الَّ ِبدةةة ُْ َودو َؾةةةْقؽو ََ ةةةوَا  ُو َ َ َدتو ِبدةةة َواهللو دو

قما 
ظِ ََ ْقَّلا  َِ  ْ ِت َ َ ََتِقؾووا َفَوا  .  د22ر ايٓضا٤:{(72) الشَّ

 عشزة وصايا ملن تزيد اجلنال بدون مكياج

 ينوى ؟لكيف تكوني مجيلة مع ال -1
عؾ  ايًُٕٝٛ عًني٢ اختفنيا٤ اينيُٓػ، ٚحتضني  ينيٕٛ       ٜضاع  

، نُنيا ٜضنياع  عًني٢ عنيالج     غز٠ لتؾبذ أنجز إعزاق ا ٚملعاًْاايب
كابا اينيذٟ بني٘ اىل تضنيٝٝل    املضاَات ايٛاصع١ حٝح ٜيفدٟ اي

إلؽنيال  ايعٝنيٛب:    ، ٚالصتخ اّ عؾ  ايًُٝنيٕٛ؛ املضاَات
٘ ي قا٥ل ثِ ْض  طبك١ رقٝك١ َٔ ايعؾ  ع٢ً ايبغز٠ ثِ اتزنٝ

 اع فٝ٘ باملا٤ ايفاتز، ٚادعهٞ أصٓاْو ب٘ َٜٛٝا ع٢ً ايفزعا٠ 
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يف ارتنيٌ  ٜفٝني   ٚ ،ثٓنيا٤ غضنيٌ عنيعزى   أقًٌٝ َٔ ارتنيٌ  بٛض  
ايعنيزٚم  بت يٝو جتٌُٝ ايضام ٚايتخًؿ َٔ ايعزٚم ايشرقا٤ 

ختضنيٝط  ، ٚميهٔ اصتخ اّ ارتنيٌ يف  مل ٠ عٗز ب٘ ؽباحا َضا٤
 .ٚجب١ َ  نٌ ًَعكت  ؽػ ت  يف نٛب َا٤ بتٓاٍٚ جضُو

 ؟احلهاء مجيلة معتكوني  كيف -11
ظ نُنيا  أٚايتٗاب لنيز٠ٚ اينيز   قغز ايزأظتفٝ  اذتٓا٤ يف عالج 

ؽاب  ايك ّ ٚتكنيٟٛ  أؽابات ايف ز١ٜ يف ساي١ اإلإ تضاع  ع٢ً
 . َٚ ٗز٠ ٕ بٗا َٛاد قابض١أظالز ايٝ ٜٔ نُا ثبت أ

 ال تشنعي لقول :وهل حجابي سيصلح الكون؟

ًَا ٜض يٕٛ اهلل  ◘لُٛص٢   تشد لًِ امل زتعاىل خزج ٚقَٛ٘ ٜٛ
ٔ  إٕ َٛصني٢  إىلتعاىل  اهلل ل ٚح٢ ٚؽفا٤ً تكغًعا إال ايضُا٤  َني
 حتني٢  أصكٝهِ ال ص١ٓ أربع  َٓذ باملعاؽٞ اربينحي عب  بٝٓهِ
 إىل اْعزٟبذيو، .. قَٛ٘ يف َٛص٢ لٓاد٣ ،بٝٓهِ َٔ خيزج
   .اآلخزٜٔ ع٢ً بآثارٖا تتع ٣ ايذْٛبل !!املعؾ١ٝ عيفّ

 ال حتزني يا  من تزتدين احلجاب  

ٚصنيٝهٕٛ صنيببا    مجايؤَ  ٜكًٌ ايغزعٞ حجابو إٔ ال تعين
ى غنيني  ؤابنينيو ٚحٝنينيا يف عٓٛصنينيتو، ال ٚرب ايهعبنيني١ لخج 

ا، ٖذا بغنيٗاد٠ ايفضنيك١ لضنيالعٔ    املتهًف ٜشٜ ى حضًٓا ٚمجاي 
هو }ايؾاذت ، ٚتٝكين َٔ قٍٛ اهلل تعاىل : َ ََيَْعا لَّ ن َدتَِّق اهللَّ َِ َو

َبجاا ) َو 7ََمْ َِفو  
ِ
َذ اهللَّ ََ ْا  ن َدَتَوكَّ َِ َتِسبو َو ْن َحْقثو ََل ََيْ ِِ ْقهو  ( َوَدْبزو

ِس :♂◘ ،  ٚقنيٍٛ اينيٓيب   د3-2ر اي الم {َحْس وهو  ُو ة وَح الؼو ََّ رو َّلِ

ةةةةةةى َتْسةةةةةةَتْؽِؿَا َ َجَؾَفةةةةةةاإ  وةةةةةةوَت َحتَّ ةةةةةةا َلةةةةةةْن ََت ََّ َكْػسا ةةةةةةَي َ 
َِ و َكَػةةةةةةَث ِع رو

ُو اْستِْ َطاءو  كو َُ َلْْجِؾووا ِع الطََّؾِبإ َوََل ََيِْؿَؾنَّ َ َح َِ ََِب ِرْزَقَفاإ  َوَتْسَتْو

ةة ِ  َِ إ  َ ةةهو عَِؿْعِ ةةَقة  َْ َدْطؾو ْزِ  َ  تِةةهِ الةةبِّ ََ او َّلَِلَّ عَِطا َُ ـْةة
َِ ةةا  َِ ـَةةا و  ▬ ََّ اهلَل ََل دو

 )أخزج٘ أبٛ ْعِٝ ٚؽخخ٘ األيباْٞ( لاط٦ُين أختاٙ.
 )ألمحد عبد املتعال( كيف تعتنني جبمالك  :كتابللمزيد ارجع ل
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 األصٓإ. ال ساي١ ؽفز٠ َب١ًًبك ١ٓ  ٚأ
 ؟الربتقال مجيلة مع تكونيكيف  -2

 ٔ ار٠ نينينينينيَنينئ ايعؾ ٟيكٗنينيا اصنينيتفٝ  ٚت يٓعَٛنيني١ بغنينيز٠ ايٝنيني ٜ
املٛجٛد٠ بكغنيز٠ ايربتكنياٍ ٚاَضنيخٞ بٗنيا ٜني ٜهٞ ااا حاْنيت       

     ٘ ٍ   ايفزؽ٘ لٗنيٞ غنيذا٤ طبٝعنيٞ يًجًني  ٜٚهضنيب  .رْٚنيل ٚمجنيا

 ؟املشنش مجيلة مع تكونييف ك-3 
  ذٟنينياي  (أ  )١ لٝتاَ بايفٝتاَٝٓات خاؽ ١لان١ٗ غٓٝاملغُػ 

  .تضاق ٘ ٚميٓ  ٜػذٟ ايغعز
 ؟املاجنو ة معمجيل تكونييف ك-4

صنيٓإ ٜٚكٜٛٗنيا   غ١ٝٓ بايهايٝضّٛ ايذٟ ٜػنيذٟ األ لان١ٗ املاجنٛ 
لتٓاٍٚ لان١ٗ املاجنٛ ٜضاع  عًني٢   (أ) لٗٞ حتتٟٛ ع٢ً لٝتاَ 

 . ٚمجاهلا تك١ٜٛ األصٓإ
 ؟التني مجيلة مع تكونييف ك-5

 ؽفا٤ٙ. حبٛب ايٛج٘ ٚحيالغ ع٢ً ٜٚشٌٜاي ٖٕٛ  لٗٛ ٜكًٌ
 ؟اولٌمجيلة مع الفر تكونيكيف  -6
ايفزٚايني١ ٚادٖنيين    ايبغز٠ اعؾزٟ بعا حبات جتاعٝ الساي١  

 ثِ اغضًٞ ٚجٗو مبا٤ ايبك ْٚط ،َٚضا٤ً ابٗا ٚجٗو ؽباًح
 . سايتٗاإٚ األصٓإز٠ نينيف ؽفنينينياع  يف تٓعٝنينينُا تض

 ؟مجيلة مع البقدونس تكونيكيف  -7
يًخؾنينيٍٛ عًنيني٢ بغنينيز٠ ٚضنينيا٠٤ مجًٝنيني١ ٜػضنينيٌ ايٛجنيني٘ مبنينيا٤    

 .صبٛعأ مل ٠ ك ْٚط ؽبا  َٚضا٤باي
 ؟اخليار مجيلة مع تكونيكيف  -8

 ،يف َعادت١ جتاعٝ  ايٛج٘ ٚاينيتخًؿ َنئ اينيُٓػ   ارتٝار ٜفٝ  
 .ايبٛدرٙ  َبغٛرا َ  اذتًٝب ٜضتعٌُايبغز٠ اي ١ٖٝٓ  َٚ 

 التفاح؟ خلمجيلة مع  تكونيكيف  -9
 ،ز٠نينيايكغ ؿ َٔنينييتخًٚاٜفٝ  ارتٌ يف ْع١َٛ ايغعز ٚملعاْ٘ 
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