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 ؤهفًكدًة امل

أُدس   ضب ايادد ٪١ ٚدؾددٗس دٕ   ايدد٘ أ  ا  ٚدٕ  
 ُٗسا عئس ا  ٚضغٛي٘ دَ  إاس .

َاًدّٛ دٕ  ، ةطٜسٜٔ ايآ ٜد١ ٍُ يدو  ٜ  َٔ  إِو  َطصًئ
آُدد ٍ ٚ ،ايٓؿددٛؽ ٬ صئدد٘ ُغددط َؽ ؾطددطٟ دَددط آُدد ٍ
ٛ ٚ إد ٌ  ٚ، ٖٚٛ ٧ ٍ ا٪ٓعط ٚايكٛض٠ ظ ٖطٟ :قػُ ٕ  ٖد

ةتكـ إٗد    اييت أػ١ٓ ؿ جٚايك ٚايػًٛى األخالم ٧ ٍ
 ...صٝد ٤ ، ٚعؿد١ ، ٚقدسم ، ٚةكد٣ٛ ٚ عًِ، :َٔ  ا٪طد٠
 األعِ ٖٛ ايٓػ ٤ يس٣ ايع ٖطٟ إ ُٓ ٍ ا ٖتُ ّ ن ٕٚإٔ 

ٚع٢ً ندٌ صد ٍ   غه ند١ ٬ دٕ ةٗدتِ ا٪دطد٠       ،ٚاألنخط
اعتٓد ٤  ١ ٝد نٝؿ٬ٚ ٖصا ايهتٝا غدٓتٓ ٍٚ  ،  شل  ايع ٖطٍُٟ

، ٚنٝـ ٦هٔ يًؿتد ٠  يئ ٌ ا  ٧ٚ شل ٟايع ٖط  ٍُ شلا٪طد٠ 
ةدعزاز صػدًٓ  ٧ٚ ّيد ؟    ٦هدٔ دٕ  دٕ ةهٕٛ رصاإ١؟  ٚنٝدـ  

  ٚإ   ايتٛؾٝل . ٚنٝـ ةهٕٛ د٧ٌ ؾت ٠ ٬ ايا مل؟،
  أمحد ظّضـد ادتعـولافراجي ظػو ربه :  

  9102إبريل  94، ادواؾق 0331 رجى 01
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 ؟  تعتِني ظٌاهم كيف 

َُ٘ ا   إ١ عئ زٙ نٝـ ٜؿد ٤  آُ ٍ ايع ٖط ْا١ُ َٔ ا  قّػ
يٝؼ َدٔ إطدا ا ٖتُد ّ إ ُٓد ٍ     ٚٔهُت٘ غئض ْ٘ ٚةا ٢، 

 ٗد  عًٝ ١ ا ْاُد  إؤظٗد ض  ٌُِ إسْٗ ، ؾُٝهٔ يًؿت ٠ دٕ ايع ٖط
ٔ  ايئسٕ ٌٚٗ ض٠ يئ ؽ، َٔ  ٚايؿداٛض  ٚاألٚغد ر  األٙد ؽ  َد

 شلدد ايعٜٓدد١ ا٪ؿددطٚع١ أظٗدد ض ، ٚضاألظؿدد  ةكًددِٝٚ ا٪هطٖٚدد١،
ٚيهٔ يدٝؼ دَد ّ   ، و أًٞ إاْٛاعٗ ٚنصي يهضٌ ٚايطٝا، ن
 ٕٞ ةٗتُد دٝزدا  ؾ، ُد ٍ ايعد ٖط  ٍٚيٓئسد ألر ْا، يطر ٍ اا

 :ٖٚٞ دَٛض  إػت١
 ةٓ ٍٚ ايػصا٤. ايكضٞ ٬  وٛظْو ٚدغًٛإإ اعت  -1
ـ  ،يا ْد١ ا صًلَٔ  ٓع ؾتو ايساخ١ًٝإ اعت -2 اإلإد    ْٚتد

 ٚايطٗد ض٠ ، ٚا غتٓز ٤، ٚقل األظ ؾط إ ٔال٠ٚ دٚ ا٪ ن١ٓٝ..
   ..ا٪هط١ٖٚ ٚايؿاٛض ٚاألٚغ ر األٙ ؽ َٔ

ْع ؾ١ ؾُو ٚدغٓ ْو ٚ، ْٚه ض٠ ٚرٗو وطةئؿإ اعت  -3
ٚ     ٕ ، ٚيدٛ عًُديت   ةٓػٞ دٕ ةػػًٞ دغدٓ ْو إؿطؾد ٠ ا٪ازدٛ

 . إ يػ١ٓ ايٓئ١ٜٛ ؾتػٛنث إ يػٛاى يه ٕ د٧ٌ
  ، مدد  إدد يا١ٓٝ شلُ  غضطُٖؾإاٝٓٝو  اعت  -4
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، ٜٚٓئدث ايؿداط   ،ًٛ ايئكدط ٜؾؤْ٘ نضٌ اإلمثس  ًٞؾ غتاُ
 إؿاطى . اعت نصيو ٚ

خ يٝد١ َدٔ ايادطم،    ْعٝؿ١  ؾض ؾعٞ عًٝٗ  خٝ إوإ اعت  -5
ِٚٓيب إطٚح َتاطط٠  ،َٚتال١ُ٥ َع إاهٗ  َٚؿطٚز٠ إ ٪هٛا٠

ْت َظَذ َؿْوٍم فَِقِجُدوا ِمْن ♂:◘يكٍٛ ايٓيب  ََم اْمَرَأٍة اْشَتْعَطَرْت َؾَؿرَّ َأيُّ

 . (1) ▬كَِقيٌ ِرحيَِفو َؾِفَي َزا
، دٚ دٕ ٜهؿـ قسَٝو ، ٚاصصضٟع ؾ١ صصا٥واعت  إٓ -6

  دَ ّ  األر ْا .  عٓس إطٚشٜكسض قٛة  
 إاددى ايٛقددؿ ج ا٪دتًؿدد١ غددٓاط٬ًٚ ايؿكددطاج ايت يٝدد١ 

 ٌ ٘     ٕئرلاج ُِٝد ٚقئدٌ   ...يًآ ٜد١ إ يئؿدط٠ ٚايؿداط ٚايٛرد
ُفـمَّ َربَّ افـَّـ♂دٟ ٚقؿ١   ةٓػٞ ٖصا ايسع ٤: ّاغتدسا وِس، افؾَّ

، ِصَػوًء الَ ُيَغوِدُر  ًَ وِِف، الَ َصوِِفَ إاِلَّ َأْك ًَ افشَّ ُمْذِهَى افَّضوِس، اْصِف َأْك

ِِ َواَل ♂،(2) ▬َشَؼًَم  ٌء ِِف اْأَْر بِِْضِم اَّللَِّ افَِّذي اَل َيُُضُّ َمَع اْشـِؿِه َيْ

ِؿقُع اْفَعؾِقمُ  ََمِء َوُهَو افِضَّ  . (3) ▬ِِف افِضَّ

                                                 
(1)

 .أللباين ، وصححه ا6215أخرجه النسائي  (صحقح) 
(2)

 . 6471البخاري أخرجه  (صحقح) 
(3)

 .أللباين وصححه ا ، 556البخاري يف األدب ادفرد أخرجه  (صحقح) 
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 جاهي أَ ال؟شُم ًأْ و تتأكدي ًّكيف 
ٞ ٚظْدو  ٪اطؾ١ ؾُٝ  أشا ند ٕ   دٚ ظا٥دسا دٚ ْ قكد  عدٔ     َخد ي

ٚشيدو َػد ب    ؾؤٕ ٖٓ ى ق عس٠ إػدٝط١ ٚغد١ًٗ   ايٛظٕ ا٪خ يٞ
 . ٚظْو ٌٚٛيوَؤؾط ايهت١ً ٚايصٟ ٜاتُس ع٢ً 

 الكتلة = الوزن / مربع الطول بالمتر مؤشر
 افتعؾقق   ممرش افؽتؾي

َدٔ ْكدل    ةا ١ْؾاْث ا رًسدْث ٚٝؿ١  16.5
 .ايٛظٕ ٜٚا اغتؿ ض٠ ٌئٝا

 دْث ٚٝؿ١ ٚض٣  ٖصا ٖٛ ٚظْو ايطئٝاٞ 16.5-18.5
 . َك ض١ْ إطٛيو ٚ  ٜٛرس قًل

َك ض١ْ إطٛيدو ٚ  ٜٛردس    ايٛظٕ َخ يٞ 18.5-25
 قًل .

ةاد ١ْ َدٔ     يسٜو ٚظٕ ظا٥دس ٚيهدٔ    25-30
 َٚطًٛب اةئ ع ْع ّ غصا٥ٞ. ايػ١ُٓ

َٚطًددٛب  ةادد ١ْ َددٔ زلٓدد١ َتٛغددط١ 30-35
 . اةئ ع إطْ َس يتكًٌٝ ايٛظٕ

زل١ٓ إؿهٌ َؿطط ٚقدضتو ٬  يسٜو  40دندل َٔ 
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 .خطط ّٚت رٞ  غتؿ ض٠ ٌئٝا

 نزِ. 75غِ ٚٚظْٗ   165َخ ٍ : اَطد٠ ٌٛشل  
 27.54=  1.65×75/1.65ايهت١ً =  َؤؾط

ٖٚصٙ ايؿتد ٠ ٚظْٗد  ظا٥دس َٚطًدٛب دٕ ةتئدع ْعد ّ غدصا٥ٞ        
 ٍٚ ايٓؿٜٛ ج ٚايػهطٜ ج ٚةهتؿٞ يًتكًٌٝ َٔ ٚظْٗ  إتكًٌٝ ةٓ

 ٬ اياؿ ٤ إهٛب ظإ زٟ َٓعٚع ايٛر٘. 
ٚآدسٜط  غدِ،  88ا٪خد يٞ يًٓػد ٤ دقدٌ َدٔ      ٗٝ  إكدط ٚ

صػد ب   إ يصنط دٕ َؤؾط ايهت١ً قس  ٜهٕٛ َكٝ غد  ٚاصدًسا ٬  
ايٛظٕ ا٪خ يٞ ؾكس ةهٕٛ ا٪دطد٠ ٚٝؿد١ ٚيدسٜٗ  عد زاج غد١٦ٝ ٬      

حط إؿدهٌ ندئرل عًد٢    األنٌ ٚ  ٤د ضؽ ايطٜ ند١ ٖٚدصا غدٝؤ    
 . ؾُٝ  إاس ايكض١

 تعاُي ًّ أًساض  إذا كِت ال موشُُكاص  ُضائح ال

ةادد ْٞ َددٔ دَددطاً ٚدْددث    وأشا ضغئددث  ْكدد م ٚظْدد
َدع َالصعد١ د  ٜعٜدس     ايت يٝد١  ؾ عًُٞ إٗصٙ ايٓكد ٥ظ عه١ٜٛ 

 إهاـ  ٞنزِ ٬ ايؿٗط ٚأ  قس ةك إ( 6-5)ايٓكل عٔ 
 : ٚقساع، ٚؾكط زّ، ع ّ
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ندٛب َدٔ    (8)دٟ  يذل َ ٤ َٜٛٝد ، (  2-1.5) ٞؾطإا -1
ألٕ ا٪ًظ ٜػ عس عًد٢   ;تكًٌٝ َٔ ةٓ ٍٚ ا٪ًظايَع  ا٪ ٤ ًَٜٛٝ ،

 اختعاٍ ا٪ ٤ ٬ آػِ َٚٔ حِ ظٜ ز٠ ايٛظٕ.
ٚايًضِ ا٪ددتً    ،األٌا١ُ ع ي١ٝ ايسٖٕٛ: ن يعإس ِٓيب -2

، ِٚدٓيب ةٓد ٍٚ   ..ٚا٪هػطاج ،ٚآٟ ن ٌَ ايسغِ ،إ يسٖٔ
 ج ع ي١ٝ ايػهط ٚأًٜٛ ج.  ا٪ؿطٚإ 

َٔ ةٓ ٍٚ إئع ٚاألضظ ٚا٪هط١ْٚ ٚايئطد ٌؼ َدع    قًًٞ -3
ئدل ايػدًط١   ٌا ي١ٝ األيٝ ف َخٌ: األغص١ٜ ايايذلنٝع ع٢ً ةٓ ٍٚ 

 . ايؿٛان٘ٚ ٚإهطٚاج، إ ي١ٝ َٔ ايطُ ٌِ،
 .دٚ يائ١ ْ  أئٌ ،ا٪ؿٞ ايػطٜعضٜ ن١  َ ضغٞ -4
ج ٦هدٔ ةٓد ٍٚ ندٛب    إ ٓٛع إ١ ايٛرئد   ؾاٛضىعٓس  -5

 عكرل يُٕٝٛ إسٕٚ غهط .
 هتكويى وشُم اهصائدزجيٍ   بسُاًج  

 إاس اغتؿ ض٠ ايطئٝا: ٞايت ي ايدلْ َساةئ ع  و٦هٓ
٘ دددددايؿٛان مثددط٠ ؾ نٗدد١ َتٛغددط١ عددسا   وجةةةة اإلاطةةار: -1

ـ ايت١، ٚايآا، ٚايئًظ، ٚا٪ ٙٛ(، ٚ)ايت ي١ٝ:  ، ْكـ ضغٝد
َاد يل ؾدٍٛ    (4 )طٜـ، دٚدٚ قطا١ رئ١ٓ قد  ،َػًٛق١ إٝه١)ٚ
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خهدطا٤  ٌٚئدل غدًط١    َسَؼ إسٕٚ ظٜث ٚقًٌٝ َٔ ا٪ًظ(، 
     .إسٕٚ ٌُ ٌِ

دٚ ا٪ؿددٟٛ  ا٪ػددًٛم ؾددط١ٝ َددٔ ايًضددِ)وجةةةة الاةة ا :  -2
 (2)دٚ ، َػًٛق١ دٚ َؿ١ٜٛإ يٞ َٔ ايسٖٕٛ، دٚ ضإع زر ر١ 

ٕ ة١ْٛ عًئ١ دٚ ١، دٚ َؿٜٛ ١َػًٛقزله١   (2) دٚ ،ظٜدث  إدسٚ
، دٚ ْكددـ دضظ قددػرلٌئددل  ) َددع ،(..،إددٝى َػددًٛم 

ٞ  خه ض َػًٛم دٚ َطئٛر ٌئل ، َع (ضغٝـ َدع  ، ْدٞ ٬ ْد
 ٌئل غًط١ خهطا٤.

عدسا ايؿٛاند٘    مثط٠ ؾ ن١ٗ َتٛغط١ أزِ،وجةة العشا  : -3
 ندٛب (2-1)ٚ ايت ي١ٝ: )ايت١، ٚايآا، ٚايئًظ، ٚا٪د ٙٛ(،  

  خهطا٤ إسٕٚ ٌُ ٌِ.ٌئل غًط١ ، َع ظإ زٟ َٓعٚع ايٛر٘
ِ ةػ عس :اضةيةالري -4 ٚيائد١ ْد    ، ع٢ً غطع١ ؾا ي١ٝ ايدطرٝ

مل ةهْٛٞ َدٔ   ٚأشا،  ٬ ايتدػٝؼ أشا نٓث ةتكٓٝٗ َؿٝس٠أئٌ 
 .ٗيب ٫ ضغ١ ايطٜ ن١ رطإٞ ا٪ؿٞ

 ةؿتٗٝ٘.َ   ّٜٞٛ َؿتٛح ةانً ٞنٌ دغئٛع خكك -5
ٜػُظ إؿطب ايؿ ٟ دٚ ايك٠ٛٗ ٬ دٟ ٚقث ٚيهٔ  مالحظةة :

 إسٕٚ غهط دٚ يٟ .
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 بعد اهسجيٍجودن وًِع تسٓوٕ  وصفات هػد

 ايئطٔ َٔ َٓطك١ ايذلٖالج ؿسيٚقؿ ج ايطئٝا١ٝ  يوْكسّ 
 إاس ايطرِٝ . ٚايؿدصٜٔ إػطع١ ٚايصضاع١

ةٛنع ا٪ك زٜط إٓػا َتػد ١ٜٚ   :وصفة زيت الزيتون والشةة -1
َددٔ ايؿددئ١ ايٓ عُدد١ ٚايٓؿدد  ٚظٜددث ايعٜتددٕٛ، َددع قًٝددٌ       

ه ٕ ةٛنع اياز١ٓٝ ع٢ً ا٪، صت٢ ةكئظ عز١ٓٝ نط١ٝ٦ ا٪ ٤ َٔ
ا٪ذلٌٖ ٚةدسيو رٝدسا صتد٢ ٦تكدٗ  آًدس، ٚةػدتدسّ ٖدصٙ        

 .ايٛقؿ١ ًَٜٛٝ  دٚ ّٜٛ إاس ّٜٛ
َع  ايهطنِ َالعل نئرل٠ َٔ (3)٤عش  وصفة الكركم: -2 

نٛب ْٚكـ َٔ ا٪ ٤ رًٝسا صت٢ ةتُ غو ٚةؿتس ٚ  ةئك٢ 
ؾك  ( زقٝك١ 20)٪س٠  ٜٚذلى ٜٛنع إًٝ  ع٢ً ايئؿط٠، غ ١ً٥

َط٠ دغئٛعٝ  صت٢  ةػتدسّ ٖصٙ إًط١، ٚؿ ةطايحِ ٜػػٌ إ ٪ ٤ 
 ّكًٞ ع٢ً رػِ َؿسٚز. 

 واهطفوز ؟  ٓى اجلٌاي يف اهتربج ...ُواصىفاصى ثٍ 

قددس ةعددٔ إاددى ايٓػدد ٤ دٕ ايتدددلش ٚايػددؿٛض ٚأةئدد ع  خددط  
قٝض ج ا٪ٛن١ ٚاإلختالط َع ايطر ٍ َٔ األؾٝ ٤ اييت ةعٜدس  

ايؿتد ٠ اياكدط١ٜ   ا٪طد٠ ٧   ٚةعٜس أعز ب ايطر ٍ إٗدٔ، ْادِ   

http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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ا٪تدلر١ قس ةئسٚ ١ًٝ٧ دَد ّ َطند٢ ايكًدٛب ؾتبازدا ش٥د ب      
ايئؿط ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ دٕ ٜتُتأ إٗ ، ؾؤشا دضاز ٖؤ ٤ ايص٥ ب دٕ 

 ا  عكث ألٕ ا٪تدلر١;ٜتعٚرٛا َخٛا عٔ ا٪طد٠ اياؿٝؿ١ ا١ٝٝٔ
ِ  ٚةاد ٢،  ةئ ضى ا٪٢ٛ ٚدغهئث ٞ  حد  عٓدس  َطغٛإد١  ةادس  مل ٖد

 دضازٖ  نُ  َك١ْٛ ٗؿٛظ١ إه ع١ أ  ٜطٜسٕٚ   ألِْٗ ،ايٓ ؽ
 .اإلغالّ

ٚيادٌ َدد  ٜاٝٓددو إاددس ا  ةادد ٢ ٖددٛ ا غددتا ش٠ إدد   َددٔ  
 ٧ يدو ٚاعًُدٞ دٕ   ،ايؿٝط ٕ ايطرِٝ ايصٟ ٜدعٜٔ يدو شيدو   

 إٝٓدو  اياالقد١  يطإ   غئًّٝ يٝهٕٛ يو ظ١ٜٓ ٚرٌ عع ا  راً٘
 ةاد ٢  ا  دإد ح  صٝدد  أ  ٜهؿـ دٕ ٜٛظ  ٚ ،ظٚرو ٚإ١

 :دٟ ،ط31:ايٓٛضي عَوال ُيّْضِديَن ِزيـََتُفنَّ إاِلَّ َمو َطَفَر ِمـَْفو:ويكٛي٘
ــوَفتِِفنَّ وَددٔ ايخٝدد ب ايا زٜدد١ ،  ــَتُفنَّ إاِلَّ فُِّضُع ــِديَن ِزيـَ ي َوال ُيّْض

 دٟ: ألظٚارٗٔ . ،ط31:ايٓٛضع
   حنافتمًعاجلة 

ًّ ايٛظٕ ٖٞ ْكل ايٓض ؾ١  ،ادٚ نخرًل  عٔ ا٪اسٍ ايطئٝاٞ قًٝ
 ،وإكدض١ رٝدس٠ ٚصٜٝٛد١ ؾدال خدٛف عًٝد       َتُتا١ نٓثؾؤشا 

ةٓ ٍٚ دٌا١ُ َتٓٛع١ إاسّ َٔ غ٤ٛ ايتػص١ٜ   غ ًغدةٓؿا  ايٓض ؾ١

http://vb.elmstba.com/t204840.html
http://vb.elmstba.com/t204840.html
http://vb.elmstba.com/t204840.html
http://vb.elmstba.com/t204840.html
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   ٔ ايؿٝت َٝٓدد ج ٚاألَددالح   ّتددٟٛ عًدد٢ َكدد زٜط َٓ غددئ١ َدد
ًَد  اايٛضاح١ ةًادا زٚضً ٚ ،ٚايدلٚةٝٓ ج ٚايٓؿٜٛ ج ، اٚندئرلً   ٖ 
 :ٚ ؾتوٚؾُٝ  ًٜٞ ٌطم َا ١ٓ 

َٔ ا٪ ٤ حِ ٜه ف أيٝ٘  نٛبٜػ٢ً  وصفة الحلةة والعسة:: -1
رطاَ ج َدٔ َػدضٛم أًئد١ ٜٚدذلى ٜػًدٞ ٪دس٠ زقٝكد١        ( 3)

ٌ    ،ٚاصس٠ ذ ٜٚؿدطب ٣ادسٍ حدال    ،حِ ٜكدؿ٢ ًٚٝد٢ إ ياػد
َطاج ٬ ايّٝٛ ٜٚػتُط ايؿدل ٬ ا غدتاُ ٍ صتد٢ ٝكدٌ    

 ا٪طًٛب.  ايٛظٕ ع٢ً
 يهعإط٠ ّتٟٛ ع٢ً أسٜس ٚاييت ةؤزٟ ؾ وصفة الكزبرة: -2

إسٚضٖ  أيٞ ظٜ ز٠ عسز نطٜ ج ايسّ أُطا٤ ٬ آػِ ايٓضٝـ 
إصٚض  تٓ ٍٚةٕ دٜٚا ، ُٛرًٛإ١ ايسّٚنصيو ٝػٔ ٖٝ

ايهعإط٠ ع٢ً ١٦ٖٝ َػضٛم صٝد ٜؤخص ٤ٌَ ًَاك١ نئرل٠ َٔ 
ا٪ػضٛم ٜٚػـ إاس نٌ ٚرئ١ غصا١ٝ٥ دٚ ٦هٔ ٚنع ٖصٙ 

ٚا٪س٠ ايع١َٝٓ  غتدساّ   ايه١ُٝ َع ايػًط١ ٚدنًٗ  ٧ًٝا
 .ايهعإط٠ ؾٗط ن ٌَ

ْ٘  يئكٌ ٜؿتظ ايؿ١ٝٗ يًطا ّ ٚعًٝ٘ ؾؤؾ وصفة الةص:: -3
ٜؤخص صئ١ إكٌ ٬ صزِ إٝه١ ايسر ر١ ٚةؤنٌ َط٠ َع ايػصا٤ 

http://vb.elmstba.com/t204840.html
http://vb.elmstba.com/t204840.html
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تٓ ٍٚ إكسْٚؼ ٌ ظش إاس ٜٚٓكظ إ ، خط٣ َع اياؿ ٤ ًَٜٛٝدٚ
  .ضا٥ض١ ايئكٌ ا٪اطٚؾ١ إلظاي١ ;ايئكٌ

 !احلى اهوضطاحرزي ًّ ... ُواصىفاصى ثٍ 

; ًَتكدّك  ٍػدسٖ  ٗدسزا ٔزدِ      ايؿت ٠ اييت ةطةدسٟ إٓط ّيد  
طةٗ ، ٚٚاقّؿ  َ  ّث إٓط شل ، ٚؾٛم غ قٗ ، ٚؾدصٖ ، َٚؤخ

نٝل ًَتكل ٍػسٖ ، ٜٚددلظ   دٚ إ زٟ ايئٓط ٍ قُٝل قكرل،
ٚةػطٞ ردع٤ َدٔ   قسضٖ ، ٜٚهؿـ عٔ ايكُٝل ايصٟ ّت٘، 

ٍ  ؾاطٖ  إكطا١ قُ ف قػرل٠ ؾًكدس  ، شاج ديٛإ َخرل٠ يًطرد 
ةعٔ يًُطد٠ َ  ٜػُْٛ٘ إ ٌٔ ايٛغ  ايصٟ  ةا ٢ ظٜٔ دعسا٤ ا 

ّٚد ؾغ عًد٢ دْ قتٗد  ٬ ْؿدؼ      -ظعُٛا –ضإٗ   إ٘ةطنٞ دْٗ  
ُيِريُد َأن َيُتوَب َظَؾـْقُؽْم  َّللَُواوٚقسم ا  ةا ٢ ايك ٥ٌ: ،ايٛقث

ِقُؾـوْا َمـْقً   َِ ـَفَواِت َأن  ع ي(92) َظظِـقًَم  َوُيِريُد افَِّذيَن َيتَّّضُِعـوَن افشَّ
   .ط27ايٓػ ٤:

  ًعاجلة غخوب اهووْ  

ٞ  ؾ صئ١، وْؿػ ةَطٜٔ  دصٝ ًْ نٓث أشا  ايؿدضٛب  دٕ ؾد عًُ
ٟ  ايديت  األٌاُد١  ٚأ٥  ا٪ػ صٝل، ةبدؿٝ٘ ئ  عٓكدط  عًد٢  ّتدٛ
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ِ  َٚٔ ،ايػ َل يْٛ٘ ايسّ ٦ٓظ ايصٟ" أسٜس، ٞ  حد  ايئؿدط٠  ٜاطد
 !!! ايٛضزٟ يْٛٗ 

ٞ  دٕ ٜدا  يدصا  ايتزٌُٝ، دزٚاج دِٖ ٖٛ ايٓكٞ ؾ يسّ  ةدانً
: َخددٌ عًدد٢ أسٜددس ّتددٟٛ ايدديت األٌاُدد١ َددٔ  ن ؾًٝدد اقددسًض

 ٚايئٓزدط،  ٚايئد ظ ٤،  ٚاياسؽ، ،األغٛز اياػٌيئ شٙ ٕ، ٚا
 ٚايآدا  ٚايتؿد ح،  ٚايطَد ٕ،  ٚايػئ ْذ، ٚايئٝى، ايهئس٠،ٚ

َّ َالصع١ َع األ٨ط; ٚبٍ د  األٌا١ُ ٖصٙ َع ايًُٕٝٛ عكرل ةٓ 
 دقكد٢  ٝكل حِ َٚٔ آػِ، ٬ أسٜس اَتك م ع٢ً ٜػ عس

ٍ  أ٢ إ إلن ؾ١ ٖصا، َٓ٘ اغتؿ ز٠ ٚ  ةٓد ٚ  ايط ظرد١،  اجإهدط
ٞ  دٕ َيدوِ ) ٓعض، اإكٛم ٚر٘ ع٢ً َٚٓٗ   ايتداحرل  ةالصعد

ٕ  يًزعضع٢ً ٚايػطٜع ا٪ئ ؾط  ٚأؾدطاق١  إؿدطةو،  ْٚاَٛد١  يدٛ
 ُٓ يدو   دًٜه نطٚض١ٜ ؾٗٞ األيئ ٕ، َٓتز ج َ ، ٚد(ٚرٗو
 ٖصا ايكطٜـ; ٚآٟ ايعإ زٟ خ ق١ إؿطةو، ْٚا١َٛ ْٚه ض٠

 . ٚايًضّٛ ٜ جٚايػهط ايٓؿٜٛ ج ةٓ ٍٚ ٬ ا عتساٍ َع
 ؟حكيكة اهتربجٓى تعسفني  ... ُواصىفاصى ثٍ 

ٕ ايتدلش ضز٠ أ٢ دخالم آ ١ًٖٝ األ٢ٚ، ٚأل ةا ٢ ٜكٍٛ أ
وِهؾِقَِّي اْأُوَػ و: َج اْْلَ ْجَن َتَزُّ ٖٚدصا  ، ط33:ع األصدعاب يَواَل َتَزَّ
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ايتدلش ٜؤزٟ ٬ ايٓٗ ١ٜ أ٢ ايٓ ض، ؾهًّ  ع٢ً دْ٘ ٜؿٝع ايؿ صؿ١ 
صٜٔ  َٓدٛا، ٜٚكدطف ايؿدئ ب عدٔ األخدالم أُٝدس٠،       ٬ اي

ٜٚاٌ ا٪طد٠ غًا١ ضخٝك١ َئ ص١ يهٌ ضاغا، ٚيكدس ٚقدؿٗ    
َجــوُت :♂ ◘ؾدط ايٓػدد ٤ ؾكد ٍ     ايدٓيب إاْٗد   َتَزج

َورَشُّ كَِِضـوُِِؽُم اْدُ

، إاِلَّ ِمْثـُل ا ـََّي ِمـُْفنَّ ُت َوُهنَّ اْدُـَوؾَِؼوُت اَل َيْدُخُل اْْلَ ْفُغـَراِب اْدَُتَخقِ َّ

ــمِ  ؾئٝددٛج األظٜدد ٤   ،(4)▬ -دٟ: األإددٝى آٓدد ص١  – اْأَْظَص
ايٝٗٛز١ٜ ٖٞ اييت ةٓؿط ايتدلش ٚاياطٟ إ١ إٓ ج ا٪ػد١ًُ َدٔ   

ٞ طٝةخالٍ َ  ٜطًكٕٛ عًٝ٘ ا٪ٛن١ ؾٌٗ  ٚ  اد  ٞػدُا ةايٝٗدٛز، 
سا٤ ا٪ًددو ةكددُٞ دشْددو عددٔ ْددايٛقددث  ٬ٚ ْؿددؼنالَٗددِ، 

وِهؾِقَِّي اْأُوَػ َواَل َتَزَّ وٜكٍٛ:ايصٟ  غئض ْ٘ ٚةا ٢ َج اْْلَ  يْجَن َتَزُّ
  .ط33:ع األصعاب

 ؟كيف تكوني مجيلة بدون مكياج
 ٦هٔ دٕ ةهْٛٞ ١ًٝ٧ إسٕٚ َهٝ ش إ ةئ ع ايٓك ٥ظ ايت ي١ٝ : 

ٌ ؾ :حااظي على نظااةة وجهةك   -1 ٘  ػػد  قدئ ًص   ًَٜٛٝد   ايٛرد
َٚد  د٧دٌ    ،ٚأْا ؾٗ  ايئؿط٠ َػ ّ يتؿتٝظ نطٚضٟ دَط َٚػ ٤ً
 ؾعٞ ع٢ً قًٛاةو إُؼ ؾتػػًٞ ٚرٗو إ ٪ ٤ ٩دؼ  دٕ ّ

                                                 
  .وصححه األلباين.  21744البوهقي يف السنن أخرجه  )صحقح( (4)
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، ٚاصدصضٟ  ، ؾتػؿط شْٛإدو ندصيو  َطاج ٬ ايّٝٛ ع٢ً األقٌ
ؾاندل رط١٦ ةطةهئٝٓٗ  ٬ َٔ دٕ ةٓ َٞ َٚهٝ رو ع٢ً ٚرٗو 

ةاندسٟ َدٔ غػدٌٝ ٚرٗدو     ، يصا صل إؿطةِو َِْٛو إ ٪ نٝ ش
   .إ ٪ ٤ قئٌ ايّٓٛ

ٌ   تواصةاًل نوًمةا م ثماني ساعاتنامي على األق:  -2  ، ؾٗدصا نؿٝد
 . إؤظاي١ دٟ ٖ  ج غٛزا٤ صٍٛ عِٝٓٝو

ٔ  إدٛؾط٠  ا٪د ٤  ؿدطب ؾ :بشةرتك رطوبةة علةى حااظي -3  دٍٚ َد
 ٨ٚ ٜتٗ  ايئؿط٠ ذلٌٝاي دغ غٞ ؾ ٪ ٤ إ يئؿط٠، ايآ ١ٜ خطٛاج

ّ  ٚأظايد١  ةٓكٝتٗد   عًد٢  ٜػد عس  نُد   آؿ ف، َٔ ٔ  ايػدُٛ  َد
ٟ  ٜتدٛؾط    ٖٚدصا  آػِ، ٔ  إدا ٌ  دزٚاج َد خُد ْٞ  ؾ ،ايتزُٝد
نؿًٝد١ إتٓعٝدـ رػدُِو َدٔ ايػدُّٛ        َٔ ا٪د ٤ ًَٜٛٝد   دنٛاب

 .ٚأع ز٠ ا ْتا ف يئؿطةِو

 ّؿعٗد   صت٢ :لةشةرتك المالئمة المرطةة الكريمات استعملي -4
 َٓٗ . ا٪ئهط٠  خكًٛق ايتز عٝس َٔ

 ايهدخرل  ةػؿٌ قس ،بالةشةرة لعنايةةل يوميةا الورد( ما ) لياستعم -5
ٔ  ايػٝساج َٔ ٘  أ  ؾٛا٥دسٙ  عد ٞ  زٚض ًٜادا  دْد  ؾدس  ٬ دغ غد

http://www.jamaluk.com/index.php/article/show/3507
http://www.jamaluk.com/index.php/article/show/6198
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ٌ  ايعا٥س٠ ايعٜٛج َٔ ٚايتدًل ا٪ػ ّ، ٚأغالم ايئؿط٠،  زاخد
 خالٜ ٖ .

ّ  إادس  َٜٛ  ٜٚهٕٛ :الشةعر لاسةي: الشةامةو استعملي -6  دٚ ٜدٛ
ّ  حالح١ نٌ َط٠ ٍ ي ;دٜد  ٞ  ؾداط  عًد٢  ًضكدٛ  ْٚعٝدـ،  قدض

 .ايسٖ  يًؿاط  خكًٛق
 المةةةا  مةةن بكةةةوب الصةةةاحي القهةةوة أو الشةةةا  كةةوب  اسةةتةدلي -8
ٔ  آػِ ةٓك١ٝ ع٢ً ٜػ عس ؾٗٛ ،الليمون من شريحة مع الداائ  َد

ٌ  نُد   ايئؿدط٠،  صػ غ١ٝ َٔ ٜٚكًٌ ايػُّٛ  عًد٢   دًٜهد  ٜاُد
 ايٓه ض٠. ٦ٚٓضٗ  ٓػِا ةطٌٝا
ةػ عسى ٬ اإلصػ ؽ ؾٗٞ  :الرياضية حااظي على التمارين -9

ٚيائ١ ْ  أئٌ يائ١ رٝدس٠ أشا نٓدث ةتكٓٝٗد  ،    دؾهٌ،  إؿهٌ
ٚأشا مل ةهْٛٞ َٔ ٗيب ٫ ضغ١ ايطٜ ن١ رطإٞ ا٪ؿٞ دٚ ايتٓدعٙ،  

 .ا٪ِٗ دٕ ةهخطٟ َٔ أطن١ ألْٗ  ْؿـ َٔ صس٠ ايتٛةط

ًَؾت بشك: صحي،م تناولي الطعا -11   ٦ًًَٝٚ اَؿًٝس  تٓ ٚيٞ ٌا 
 ،ٚايؿدٛنالة١  ،ايؿدٝئؼ  ايئطد ٌؼ  دنٌِٓيب ٚإ يؿٝت َٝٓ ج، 

 .ٚدْث َتٛةط٠ نٍٓٛع َٔ ةؿطٜؼ ايط ق١
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احلجاب  ًواصفات  ٓى تعوٌني... ُواصىفاصى ثٍ 

 ؟اهػسعي

ةئسد ا٪طد٠ إ ضةسا٤ أز ب ايؿطعٞ عٓس ْعٍٚ زّ أٝى دٚ 
( ع َدد  دٜٗددِ دٍٚ 15ٚقددٍٛ غددٓٗ  )خددطٚش ؾدداط ايا ْدد١ دٚ 

ٕ   ٜٚؿذلط  َد  ةػطٝد١ ايٛرد٘    ، ٚددٕ ٜهٕٛ غد ةطا ُٓٝدع ايئدس
ٚايهؿدد١ ؾُؿددطٚع ٜٚكددٍٛ إاددى اياًُدد ٤ إٛرٛإدد٘، ٜٚكددٍٛ 

ؾال ًٜؿث ،   ٜهٕٛ ايًئ ؽ ٬ ْؿػ٘ ظ١ٜٓديَّٚ، ايئاى إ غتضئ إ٘
 ٚاألظٜ ٤األيٛإ ايعا١ٖٝ،  ِٓاٝزا ؾْعط ايطر ٍ األر ْا، 

إدٌ ةًدئؼ    دٚ ةؿدـ عُد  ّتد٘،    ،دعهد ٥ٗ  صزدِ   ّسز اييت
، ٚ  َاطدًطا دٚ َئددًطا  ٜهدٕٛ  ، ٜٚدا د   ايٛاغع ايؿهؿ ً

إددؼ ايهؿدد ض، ٚ  ٜككددس إدد٘ َال ٚ ٜؿددئ٘ َالإددؼ ايطردد ٍ، 
 .ايؿٗط٠

 بدوْ ًلياج يد اجلٌايست ملّعػسة وصايا 

ٚ  ْػد٘  دٚ ظٚرد٘  دهدٌ عدطٚؽ   ي ايٛق ٜ ٚؾُٝ  ًٜٞ إاى 
 .ْٝل ايصٟ ًٜٝل إٗ آٌُٝ األ ٕ ةعٗط إ ٪عٗطٚدةطٜس آُ ٍ 

 ؟جميلة مع الليمون تكونيكيف  -1
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ٕ دعكرل ايًُٕٝٛ َٔ ايٛغ ٥ٌ ايطئٝا١ٝ ايئػٝط١ ايديت ٦هدٔ   
ؾٝػد عس عكدرل ايًُٝدٕٛ عًد٢      ةا ٓٞ إ٘ إاى عٝٛب ايئؿط٠

ّٚػددٔ يددٕٛ ايئؿددط٠ ؾتكددئظ انخددط اؾددطاق   ،اختؿدد ٤ ايددُٓـ
ا١ صٝد ٜدؤزٟ  نُ  ٜػ عس ع٢ً عالش ا٪ػ َ ج ايٛاغ ،ٚ٪ا ْ 

غدتدساّ عكدرل    ٚ ،ا٪ػد َ ج  ةهدٝٝل ايك إى ايصٟ إد٘ ا٢  
ْهع ٌئك١ ضقٝك١ َٔ اياكرل ع٢ً  : قالح اياٝٛب ;ايًُٕٝٛ

نصيو ٜػ عس  ،ايئؿط٠ حِ اةطنٝ٘ يسق ٥ل حِ اؾطؿٝ٘ إ ٪ ٤ ايؿ ةط
ُٝهٓدو اغدتاُ ي٘   ؾغٓ ٕ عكرل ايًُٕٝٛ ع٢ً اختؿ ٤ قؿط٠ األ

غدٓ ْو إد٘   دٚازعهٞ  َئ١ًًط١ٓ ٚ إكدشلصا ايػطً ع٢ً ايؿطؾ ٙ 
 َٜٝٛ. 
 ؟جميلة مع الةرتقال تكونيكيف  -2

 ض٠ دددددَددٔ اياك ٟيكٗدد  اغددتؿٝسايٓاَٛدد١ إؿددط٠ ايٝددسٜٔ ٚة
ا٪ٛرددٛز٠ إكؿددط٠ ايدلةكدد ٍ ٚاَػددضٞ إٗدد  ٜددسٜهٞ اشا ص ْددث  

 ٍ  .ايؿطقدد٘ ؾٗددٞ غددصا٤ ٌئٝاددٞ يًزًددس ٜٚهػددئ٘ ضْٚددل ٧ٚدد 

 ؟جميلة مع المشمش تكونييف ك-3 
ايدصٟ  ( د  )إ يؿٝت َٝٓ ج خ قد١ ؾٝتد ١َ   ١غٓٝؾ ن١ٗ ا٪ؿُـ 

  .٦ٚٓع ةػ قط٘ ٜػصٟ ايؿاط
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 ؟جميلة مع المانجو تكونييف ك-4
غدٓ ٕ ٜٚكٜٛٗد    غ١ٝٓ إ يه يٝػّٛ ايصٟ ٜػصٟ األؾ ن١ٗ ا٪ ٙٛ 

( ؾتٓ ٍٚ ؾ ن١ٗ ا٪ ٙٛ ٜػد عس عًد٢   د) ؾٗٞ ّتٟٛ ع٢ً ؾٝت ١َ
 . ٧ٚ شل  ةك١ٜٛ األغٓ ٕ

 ؟التينجميلة مع  تكونييف ك-5
 صئدٛب ايٛرد٘   ع٢ً ةكًٌٝ ايدسٖٕٛ ٚاظايد١   ةؿٝس مث ض ايت١ 

 .ٚقؿ ٤ ايئؿط
 ؟جميلة مع الفراوله تكونيكيف  -6

ايؿطٚاي١   ظاي١ ايتز عٝس ٧ٚ ٍ ايئؿط٠ اعكطٟ إاى صئ ج
ٚازٖ  إٗ  ٚرٗدو قدئ ح َٚػد ٤ حدِ اغػدًٞ ٚرٗدو ٣د ٤        

 ط٠ددـ قؿددد عس ٬ ةٓعٝددايئكسْٚؼ نُ  ةػ
 . يتٗ ظاأٚ األغٓ ٕ 
 ؟جميلة مع الةقدونس تكونيكيف  -7

يًضكددٍٛ عًدد٢ إؿددط٠ ٚندد ٠٤ ٧ًٝدد١ ٜػػددٌ ايٛردد٘ ٣دد ٤  
 .غئٛعدكسْٚؼ قئ ح َٚػ ٤ ٪س٠ ئاي

 ؟جميلة مع الخيار تكونيكيف  -8
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 ،ايُٓـ  ٬ َا ١ٓ ِ عٝس ايٛر٘ ٚايتدًل َٔإٝ ض ٜؿٝس 
٬ٚ ص ي١ ايئؿط٠ ايس١ٖٝٓ ٦هٓو اغتاُ ي٘ َئؿٛضا َدع أًٝدا   

 .يئٛزضٙ ا
 ؟جميلة مع الخ: تكونيكيف  -9

ٚ   خٌ ايتؿد ح(  )ٜؿٝس إٌ  ندصيو  ٬ ْاَٛد١ ايؿداط ٚ٪ا ْد٘ 
حٓ ٤ غػٌ دقًٌٝ َٔ إٌ ، ٚشيو إٛنع  يتدًل َٔ ايكؿط٠ا

٬ ٌُِٝ ايػ م ٚايتدًل َٔ اياطٚم إٌ نُ  ٜؿٝس  ،ؾاطى
، ٬ ايكئ ح ٚا٪ػ ٤ ٪س٠ ؾٗطإ٘ اطٚم ايٚشيو إتسيٝو ايعضق ٤ 

ٍ  رػدُو ْػدٝؼ  اغدتدساّ إدٌ ٬    ٦ٚهٔ ًَاكدت١   إتٓد ٚ
 .َع نٌ ٚرئ١ قػرلة١ ٬ نٛب َ ٤

 ؟جميلة مع الحنا تكوني  كيف -11
ؽ نُد   دٚايتٗ ب ؾط٠ٚ ايدط  قؿط ايطدؽةؿٝس أٓ ٤ ٬ عالش 

قد إع ايكدسّ ٚةكدٟٛ    دق إ ج ايؿطط١ٜ ٬ ظاي١ اإلأةػ عس ع٢ً 
 .٠ٕ إٗ  َٛاز ق إه١ َٚطٗطدظ ؾط ايٝسٜٔ نُ  حئث د



، وللىصىل ألي عىىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرش اضغط على

 ,Page Upاسطح للماوش على العىىان المطلىب  فً الفهرش، وتىاألٌسر  السر

Page Down تىقل تٍه الصفحاخ.  أو عجلح الماوش 

 

 

22 

:وٓى حجابي ضيضوح  هكوي...ال تطٌعي  ُواصىفاصى ثٍ 

 اهلوْ؟

ًَد ؾ   ٜػدايٕٛ ا  ايكطدط   ُٛغ٢ عًٝ٘ ايػالّ خطش ٚقَٛ٘ ٜٛ
 َٔ إٔ َٛغ٢ أ٢ ا  ؾاٚص٢ ٚقؿ ٤ً  ةكؿًا أ  ايػُ ٤ ةعز ؾًِ

ِ    غ١ٓ دضإا١ َٓص إ ٪ا قٞ ٝ ضإ  عئس إٝٓهِ  صتد٢  دغدكٝه
 صيو، ..إ َ٘قٛ ٬ َٛغ٢ ؾٓ ز٣ ،إٝٓهِ َٔ ٞطش

 عًد٢  إآح ضٖد   ةتادس٣   يدصْٛب ؾ !!ا٪اكد١ٝ  ؾؤّ أ٢ اْعطٟ
، ٚاعًُٞ دٕ نٌ َٓد  عًد٢ حػدط َدٔ حػدٛض اإلغدالّ       اآلخطٜٔ

شٍ َٔ دغئ ب ؾتدلرو  ،ؾ صصضٟ دٕ ٜؤةٞ اإلغالّ َٔ حػطى
ٍَنُ  صسذ يئ  أغطا٥ٌٝ ؾكس ; ا٪ػ١ًُ َل ♂:◘ ايَّٓيبِّ َق  َؾنِنَّ َأوَّ

اِِ  ًْ ِِف افـجَِضوءِ ؾِْتـَِي َبـِي إِْْسَ وَك ـَ (5)▬قَل 
 .  

ًَاضلات ( قِاعات    طبيعية هوعِاية ببػستم يف اهػتاء  ) 

ٌٖ ر ؾ١  َؿت ح ايآ ١ٜ إ يئؿط٠ ٖٛ ايتاطف ع٢ً ْٛع إؿطةو
 ،صت٢ ْت ضٟ ا٪ػتضهدطاج ا٪ٓ غدئ١ شلد     دّ ز١ٖٝٓ دّ ٘تًط١;

ايتزٌُٝ أ٢ دٕ ايئؿط٠ آ ؾد١ ةعٜدس َؿدهالةٗ      خئرلاجٚةؿرل 
 ايؿت ٤، نُ  دْٗ  دنخط عطن١ يًؿٝدٛخ١ ٚايصإٍٛ أشا مل ةتًل ٬

                                                 
(5)

  . 1471أخرجه مسلم  )صحقح( 
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دغدئٛعٞ ٝتدٟٛ    قٓ عشلصٙ ايػ ١ٜ ٦هٔ ّهرل  ،ايآ ١ٜ ا٪ٓ غئ١
َالعل ندئرل٠ َدٔ َد ٤ إٝد ض، ًَاكد١ ندئرل٠ ظٜدث         (3)ع٢ً 

َالعل َ ٤ ٚضز، ٦طض ع٢ً ايٛرد٘ ندٌ غد عت١     (3)إ إْٛس، 
ػ ٤ ٣ضتٜٛ ج نئػدٛي١  ٦هٔ دٜه  زٖٔ ايئؿط٠ ٬ ا٪، ٚإ يكطٔ

 صت٢ ةػ عس ايئؿط٠ ع٢ً ِسٜس خالٜ ٖ . «E»ؾٝت ١َ 
دقض ب ايئؿط٠ ايس١ٖٝٓ دنخط صع ; ألْٗ  ّتؿغ إطْٚكٗ  دَ  

ندٌ َد     ،يؿذل٠ ١ًٌٜٛ ٚ  ةئسد إ ٓؿ ف أ  َع ايتكسّ ٬ ايػٔ
ا٪ٓ غدا ايدصٟ   ٚدؾهً٘ َ ٤ ايٛضز( )ايتْٛط ّت ر٘ ٖٛ اغتدساّ

٦هدٔ دٕ ةػدتؿٝس   َٚع شيدو  ، ايئؿط٠ٜػ عس ع٢ً قئى َػ ّ 
َالعدل َدٔ عكدرل     (3)خ م ًٞ  ؾٝ٘ إٝ ً إٝهد١،   كٓ عإ

ٜٛنع إًدٝ  عًد٢ ايٛرد٘ ٪دس٠      ،ايًُٕٝٛ، ًَاك١ عػٌ ٌٚ
ٜػصٟ ايئؿط٠  كٓ عٖٚصا اي ،زقٝك١ قئٌ ةٓعٝؿ٘ إ ٪ ٤ ايؿ ةط (30)

 ايس١ٖٝٓ ٜٚػ عس ع٢ً ةٛصٝس ايًٕٛ إٗ .
ٜتهدٕٛ   قٓد ع دٕ ةػتؿٝس َدٔ   ايئؿط٠ ا٪دتًط١ دٜه  ٦هٔ دَ 

 (3) َٔ ًَاك١ َٔ ظٜث ايكطؾ١، ًَاكد١ َدٔ ظٜدث ايئد إْٛس،    
زقٝكد١، قئدٌ دٕ    (15)َالعل ظإ زٟ، ٜٚذلى ع٢ً ايٛر٘ ٪دس٠  

 .ٜٓعـ إ ٪ ٤ ايؿ ةط
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، ايػدٛزا٤  آؿ ف صٍٛ ايا١ ٚأظاي١ اشلد  ج  ٦ٚهٔ أظاي١ 
ٌئٝاددٞ يتزٓددا ٖددصا آؿدد ف ٚأنددؿ ٤  قٓدد عٜٚٓكددظ إاُددٌ 

َالعل  (3)خً   :ٜتهٕٛ َٔٚٚا١ٜٛٝٔ ع٢ً ايئؿط٠،  ايٓه ض٠
َالعل َ ٤ ٚضز، ًَاك١  (3)َ ٤ خٝ ض، ضإع ًَاك١ عػٌ ٌٚ، 

َالعدل صًٝدا، حدِ َدعش ٖدصٙ ا٪هْٛد ج صتد٢         (3)زقٝل، 
ةتز ْؼ ٤ َ  ٚةتضٍٛ أ٢ َعٜس نط٦ٞ، حِ ٜٛنع ع٢ً قطاد١  

ٜٚددا ، زقٝكدد١ (20)َددٔ ايؿدد ف يتٛنددع عًدد٢ ايادد١ ٪ددس٠ 
دنخط َٔ َط٠ دٚ َطة١ ع٢ً األنخدط   قٓ عٔ ةهطاض دٟ َايتضصٜط 

 .٬ األغئٛع
 .....خدعون فكاهوا: ُواصىفاصى ثٍ 

٬ٚ أكٝكددددد١ دٕ إٔ أزدد ب َددٔ عدد زاج آ ًٖٝدددد١،   
أز ب َٔ دٚاَط ا  ةا ٢ ؾًكس خ ٌا ايكط ٕ ايهطِٜ ا٪دطد٠  

◘ إ ٔز ب ٬ حالح١  ٜ ج، ؾتد ض٠ ٜاَطٖد  عًد٢ يػد ٕ ايدٓيب      
َْزَواِجَك َوَبـَوتَِك َوكَِِضـوء اْدُـْمِمـَِغ وٍ ةا ٢:ؾك  و افـَّّضِيُّ ُؿل أج َ َيو َأُّيُّ

، ٚقٛيد٘ ةاد ٢:    ط59ع األصدعاب:  يُيْدكَِغ َظَؾْقِفنَّ ِمن َجَ بِقـّضِِفنَّ 
َػْظَن ُؾُروَجُفنَّ َواَل و َوُؿل فجْؾُؿْمِمـَوِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصوِرِهنَّ َوحَيْ

ايخٝ ب ايعد ٖط٠  ، ٚط 31ع ايٓٛض: ي ِزيـََتُفنَّ إاِلَّ َمو َطَفَر ِمـَْفو ُيّْضِدينَ 
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ٚخد ٌئٗٔ ٬ ؾددل دَٗد ج    ، اييت رطج ايا ز٠ إًُْئػدٗ  ٖٞ 
ْجَن وا٪ؤ١َٓ ضنٞ ا  عٓٗٔ ؾك ٍ : َوَؿْرَن ِِف ُبُقـوتُِؽنَّ َواَل َتـَزَّ

وِهؾِقَّـِي اْأُوَػ  َج اْْلَ ٠ َػد٦ٛي١ عدٔ   ، ؾد ٪طد  ط 33ع األصدعاب:  يَتَزُّ
صز إٗ  دَ ّ ا  عع ٚرٌ ٚيٝؼ شل  دٕ ةتد٢ً عٓ٘، ٚيٛ ضنٞ 

ـلُّ وٚيٝٗ  إ يتدلش دٚ دَطٖ  إ٘، ٚصخٗ  عًٝد٘، قد ٍ ةاد ٢ :    ـُ

َِضَى َرِهغٌ  ـَ اَل َضوَظَي :♂◘، ٚق ٍ ايٓيب ط21ع ايطٛض : ياْمِرٍئ بََِم 

  .(6)▬ِِف َمْعِصَقِي اَّللِ
ًَاضلات ( قِاعات   ػستم إلطالهة مميصةطبيعية ًفيدة هب ) 

ط٣، ٖٚدصٙ  ددةهخط َؿ نٌ ايئؿط٠ ْٚتًـ إ١ نٌ ؾت ٠ ٚدخ
، ايتد٢ ّد ٍٚ أؿد ظ عًد٢     ايػٝساج ا٪ؿهالج ةؤضم َاعِ

ٍٚ ، ٚغدٛف ْتٓد   ٧ شلٔ ٚأٌاليتٗٔ ا٪ُٝع٠ ؾ٢ ندٌ األٚقد ج  
إططٜك١ غ١ًٗ ٚإػدٝط١ َٚهدُْٛ٘    ج ٌئٝا١ٝ قٓ عنٝؿ١ٝ ّهرل 

 .ع٢ً ْا١َٛ ٧ٚ ٍ إؿطةو يًُض ؾع١
ًَاكتد ٕ   اخًطد٢  يمون وما  الورد وبودرة األطفال:لال قناع -1 

َالعدل َدٔ َد ٤ ايدٛضز ْٚكدـ       حالحد١  َع َٔ إٛزض٠ األٌؿ ٍ
صت٢ ةدلز، حِ دؾطزٜٗ  ع٢ً  ايخالر١ ٚناٝٗ  ؾ٢ ،ارًٝس ي١ُْٛٝ

                                                 
  وصححه األلباين .   417أمحد يف مسنده  أخرجه (صحقح) (6)

http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9
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ٚيْٝٛد١، ٜبهدطض     ٜهػدا ايٛرد٘ اْتا ًؾد    كٓ عاي ٖصا، ٚإؿطةو
 .َطة١ ؾ٢ األغئٛع

، ٜٚهد ف  ٌُ ٌِ مثط٠ اٖطغٞ ليمون:الطماطم والقناع  -2 
ِّ ٜٛنع اي ي١ُْٛٝإؿط أيٝٗ   ع٢ً ايئؿط٠ ٪دّس٠   كٓ عٚعكرلٖ ، ح

 .َطة١ ؾ٢ األغئٛع كٓ عزقٝك١، ٜهطض اي (15)
ٜباكدط  ، ٢ٚ ؾدطا٥ظ ٜبكّطع آدعض أ  الجةزر والعسة: :كريم  -3

ٜبه ف اياػدٌ أ٢ اياكدرل ٜٚبدًد     ، ٚ آعض حِ ٜبكّؿ٢ رًّٝسا
ٍّٛ أ٢ نطِٜ ٜبسٖٔ ايهطِٜ إاس شيو ، ٚ ا حٓ ٕ غًّٛ  صت٢ ٜتض

ٜبؿدطـ ايهدطِٜ إ ٪د ٤    ، ٚزقٝكد١  (15)ع٢ً آًس ٜٚبذلى ٪دس٠  
ؾٛا٥دس َصًٖد١   ، ٖٚصا ايهطِٜ يد٘  ايؿ ةط إاس َطٚض ا٪ّس٠ اُ٪ضّسز٠

ٚةطٌٝئٗ  ٚةطنٗ   ايئؿط٠ ألْ٘ ٜاٌُ ع٢ً ْه ض٠ ;يًٓػ ٤إ يٓػئ١ 
 عساز نطِٜ آعض ٚاياػٌٚإل، َؿطق١ ٚرصاإ١

ٜٚتهددٕٛ َددٔ : ، والنشةةا والحليةةا ومةةا  الةةوردالحلةةةة قنةةاع  -4
ًَاكد١ قدػرل٠ َدٔ ْؿد ٤     ، ١ًَاك١ قػرل٠ َٔ أًئ١ ا٪طضْٛد 

ًَاكدت١ ندئرلة١   ، ٚأًٝا ايئٛزض٠ ًَاك١ قػرل٠ َٔ، ايصض٠
ْكدـ ًَاكد١ قدػرل٠ َدٔ عكدرل ايًُٝدٕٛ       ، َٚٔ َ ٤ ايدٛضز 

َدع إاهدٗ  ايدئاى،     كٓد ع اخًط٢ نٌ َهْٛد ج اي  ،ايطئٝاٞ

http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9/
http://www.cairodar.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://www.cairodar.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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ِ٘ رٝدسً  كٓ عٚنا٢ اي ، ٚقد٢َٛ إاُدٌ   اع٢ً ٚرِٗو إاس ةٓعٝؿ
قٓؿط٠ يٛرٗو إ٘، حِ دؾطزٜ٘ ع٢ً إؿطةِو ٚاةطنٝ٘ ٪س٠ ْكـ 

إ ٪د ٤ ايؿد ةط إادس َدطٚض ا٪دّس٠      ، حِ اؾطؿٞ ٖصا إًدٝ   غ ع١
 .َطة١ دغئٛعًٝ  ٜٚػتدسّ، اُ٪ضّسز٠
  ترطيا الوجهو لتطهيرالملح زيت اللوز و قناع  -5

 َع ْكـ ًَاك١  ظٜث ايًٛظ ق٢َٛ ًُ  ٩ؼ َالعل َٔ
ةسيٝو ، حِ قَٛٞ إٛنع إًٝ  عًٞ ٚرٗو، َع ا٪ًظ َٔ

 .زق ٥ل حِ اؾطؿٝ٘ إ ٪ ٤ ايئ ضز 10رٝسا ٪س٠ ايٛر٘ 
ًَاكدد١ صٝددد ًٞدد    :مسةةام الةشةةرة المتسةةعة تضةةيي قنةةاع  -6

ٕ   (4-2)َع  عكرل ايطُ ٌِ َٔ ، قططاج َٔ عكدرل ايًُٝدٛ
شاج ا٪ػ ّ ايٛاغدا١ ؾد٢ ايٛرد٘    ٜٚٛنع إًٝ  ع٢ً األَ نٔ 

إادس شيدو ايٛرد٘ إ ٪د ٤     ، حِ ٜؿدطـ  زقٝك١ (15)ٜٚذلى ٪س٠ 
 إؿ١ٌٛ .ايئ ضز حِ ٜؿـ 

 :بالليمون إزالة اسمرار الركةة والكةةوع طرق  -7
 ٖٚٓ ى ٌطٜكت١ ٘تًؿت١ نُ  ًٜٞ:  
ا٪ه ف أيٝ٘ ايكًٝدٌ   إ يًُٕٝٛ ةؿطى َٓطك١ ايطنئ١ ٚايهٛع -د

ةهطض ٖصٙ ايٛقدؿ١  ، ساؾ٤٢َٔ ا٪ًظ حِ ةؿطـ ايئؿط٠ إ ٪ ٤ اي

http://www.cairodar.com/tag/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85
http://www.cairodar.com/tag/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
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٦هدددٔ ، ٞتؿددد٢ اإلزلدددطاض  َدددطة١ ؾددد٢ ايٝدددّٛ صتددد٢   
  .ايهٛعايطنئ١ ٚٓا١َٛ يشلصٙ ايٛقؿ١  آًػطٜٔ أن ؾ١
ٔ     -ب  ظٜددث ةاكددط يُْٝٛدد١ ٜٚهدد ف أيٝٗدد  ايكًٝددٌ َدد

حِ ةػتدسّ قطا١ قطدٔ َئًًد١ إد ًٕٝ  ؾد٢ ةدسيٝو       ،ايعٜتٕٛ
 .طاضٚايطنئ١ إلظاي١ اإلزل ايهٛع َٓطك١
 ٜٚتهٕٛ ٖصا إًٝ  َدٔ: ٩ػد١  إزالة حا الشةةاب: قناع  -8

ٕ   (2، )َالعل َٔ ايٓؿ  َد ٤  ، ًَاك١ قػرل٠ َٔ ظٜدث ايعٜتدٛ
 ، ٕٛددةسٖٔ ايئؿط٠ إعٜث ايعٜت، صٝد زاؾ٤٢

ٌئك١ ظٜث  ايٓؿ  ع٢ً قٓ عٜٛظع ٚ ةازٔ ايٓؿ  إ ٪ ٤ ايساؾ٧ٚ
 .إ ٪ ٤ ايساؾ٧ ٜػػٌ ايٛر٘، زقٝك١ (20)ايعٜتٕٛ ٪س٠ 

ْتاددددطً َٜٛٝدددد  صٝددددد  :تةيةةةةيو الوجةةةةه والرقةةةةةة قنااااع  -9
نٓتٝز١ َٜٛٝد١ يًضٝد ٠   ٚاياٛازّ  األةطإ١ٚاحملطق١  ايؿُؼ ألؾا١

ايت٢ ْاٝـ إٗ  ٖٚٛ َ  ٜؤز٣ إسٚضٙ أ٢ أزلطاض ايٛر٘ ٚأق إت٘ 
ٌئٝاد٢   عػٌ ًَاك١َٔ :  كٓ عاي ٜٚتهٕٛإ ياسٜس َٔ ا٪ؿ نٌ، 

ًٛ  رٝسا ْٚؿطز إًٝ  عًد٢ ايٛرد٘   ا، قططاج صًٝ (4)+ 
زقد ٥ل ْؿدطـ إادسٖ  إ ٪د ٤ ايئد ضز ٥ٚدطض        (10)ْٚؿطن٘ إادس  

http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B9
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B9
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://www.cairodar.com/tag/%D8%B9%D8%B3%D9%84
http://www.cairodar.com/tag/%D8%B9%D8%B3%D9%84
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 ٕ   ٚضٌٛإد١ خ ضقد٘   غدتالصع١ إٝ ًند  ، َهاا حًس ع٢ً ا٪هد 
 . ز٠يًا 

 :توتفيت هوضاوع اهػيطاْفاصى ثٍ ُواصى .....ال 

ةتئع ٚايئٓط ٍ  ضةسا٤ إ ايتدلش ايؿتٝ جَٔ ايؿٝط ٕ يهخرل ظٜٔ 
ٔ ايدطاغئ١ ٬ ايدعٚاش    يًٝؿ٠ ١،ا٪ٛن ٟ ، حدِ  ُٓد شل إادس   ٜدت

  َٓٗ  :  غئ بياس٠ دإصيو  ةٓدسع ايؿت ٠شيو، ؾال 
 ألٕ اآلر ٍ ٗسٚز٠، ٚاألعُ ض َٛقٛةد١، ؾٗدٌ ندُٓث   -1

 ةًو ا٪ػه١ٓٝ دٕ ا  ةا ٢ غٝذلن  ةاٝـ صت٢ ةتٛب.
ؾًدٔ   دٕ ايعٚاش ضظم قسضٙ ا  ةا ٢ َٔ قئدٌ دٕ ٜٛيدس،  -2

، يًؿتد ٠ ٜكسّ ايئٓط ٍ دٚ ايخٛب ايككرل ؾ٦ًٝ  مل ٜكسضٙ ا  ةا ٢ 
إددٌ قددس ٜا ًَددو ا  ةادد ٢ إػددئا ٘ يؿتددو ألَددطٙ إٓكددٝى   

ضغئد١ ؾٝد٘،    ايعٚاش ايصٟ عكٝث ا  ةا ٢ ٦ٚٓاوَككٛزى، 
ٍب اِ   ٍَ َضغبٛ ٌَ ِِف ُروِظَي َأنَّ َكْػًِضو َفـْن إِنَّ رُ :♂◘َق  وَح افُؼُدِس َكَػ

ُوَت َحتَّى َتِْضَتْؽِؿَل َأَجَؾَفو  ،َؾَلْْجُِؾوا ِِف افطََّؾِى  ،َوَتِْضَتْوِظَى ِرْزَؿَفو ،َِ

ْزِق َأْن َيْطُؾَّضُه بِ  ُم اْشتِّْضَطوُء افرج ـُ ِؿَؾنَّ َأَحَد َؾـنِنَّ اَّللَ اَل  ،َؿْعِصـَقيٍ َواَل حَيْ

  .(7)▬ ُيـَوُل َمو ِظـَْدُه إاِلَّ بَِطوَظتِهِ 

                                                 
  ، وصححه األلبان15ص  26أخرجه أبو ىعوم يف احللوة ج  ()صحقح (7)
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 قٝٗ  ؾ ب ادٕ ايؿ ب ايصٟ ٞت ض ايعٚاش إؿت ٠ إػئا َ-3
غرل د١َ ع٢ً ؾطع ا  ةا ٢، ٚإ يت يٞ ؾًدٔ ٜهدٕٛ دَٝٓد  َدع     

ٛة٘ أ  ٜٚعٖس ؾٝٗد ، ٜٚتطًدع   ٖٗصٙ ايؿت ٠، َٚ  دٕ ٜٓ ٍ َٓٗ  ؾ
َٚٔ حدِ غدٝئضد عدٔ     ضظٕ ا  ةا ٢ إ ياكٝ ٕ; يػرلٖ  ٫  ٜئ

ٚ درػد زٖٔ ٬   ٫ٔ ٜاطنٔ غرلٖ  ٚغد ٥ٌ اإلعدالّ   ايؿدٛاضع 
 ؾٗٔ ٬ ْعطٙ دنخط ٧   ..

 تطاقط اهػعس 

ٚةػئا قس ةهط إؿاطى ٖٓ ى إاى ايتكطؾ ج اي١َٝٛٝ ايت٢ 
 :َٓٗ ةػ قط٘، 

ٝزادٌ  ؾايدص٣ ٜػدئا آدٛع ايؿدسٜس      ايٓعد ّ ايػدصا٢٥   -1
آػِ ٜػتدسّ نٌ ٌ قت٘ ٪ػ عس٠ ايكًدا ٚا٪دذ ُٜٚٗدٌ إٓد ٤     

 . ايؿاط، ٫  ٜهط إكضت٘
يؿدُؼ، صٝدد أْٗد  ةهداـ     ا ندخرًلا ألؾدا١  ايتاطً  -2

ةكدّٛ إتهػدرل ٌئكد ج أُ ٜد١     ايؿاط ٚةكًٌ َٔ َطْٚت٘ نُد   
 .يًؿاط ٫  ٜعٜس َٔ ةػ قط٘

عسّ غػٌ ايؿاط َع  ا٪ػتضهطاج اغتاُ ٍ ايهخرل َٔ -3
ؽ كس ٜػدئا ٖدصا غدس َػد ّ ؾدط٠ٚ ايدطد      ؾ٪س٠ ١َٜٛ دٚ حالح١ 

http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ٚظٗٛض ايكؿط٠، ٚإ يت ٢ ؾؤٕ اْػساز ا٪ػ ّ ٜػئا قداٛإ١ ٥دٛ   
 .ايؿاط آسٜس

4-   ٕ  ٝػدضا ؾ ،نخط٠ غػٌ ايؿاط إ ٪ ٤ ايػد خٔ ٚايكد إٛ
اطندد٘ يًتككددـ ٜٚ  ٜدد ٙ ر ّؾددأ  ايطٌٛإدد١ َددٔ ايؿدداط ة ضّندد 

 ايطئٝا١ٝ َٓ٘ .  ايعٜٛجيعٚاٍ ٚايتػ ق ، 
ةكددؿٝـ ايؿدداط ا٪ئًددٌ إكدد٠ٛ دٚ ةاطٜهدد٘ يًُزؿددـ     -5

 .ايػ خٔ، ةاتدل عٛاٌَ ١َُٗ ةؤز٣ أ٢ ناؿ٘ ٚةػ قط٘
 طسق عالج  تطاقط اهػعس

ٖٓ ى اياسٜس َٔ اياالر ج ايت٢ ةػ ِٖ ؾد٢ عدالش ةػد ق     
، َٚٔ زٕٚ أ ر١ يتًك٢ د٣ عالشٝع ٥ٛ ايؿاط تؿزيايؿاط، 

 َ  ًٜٞ: ايٛغ ٥ٌ ايت٢ ةػ عس ؾ٢ صٌ َؿه١ً 
ٌٚطٜك١ ا غتاُ ٍ دٕ ٜػضل ْئ ج ايدععذل   :نةات الزعتةر -1
ًُ  غضّك حِ ٜؤخص َٓ٘ ٤ٌَ ًَاك١ ندئرل٠ ٜٚٛندع ؾد٢     ارًس  ْ ع

 (24)٤ٌَ نٛب َ ٤ إد ضز عد ز٣ ٜٚػطد٢ ٜٚدذلى يٝٓكدع َدس٠       
ٌ س شيدو ٜكدؿ٢ ا٪د ٤ َدٔ     غ ع١ ن ١ًَ حِ إاد  ٜٚػدتدسّ   ايتؿد

إًطـ ٚشيو عٓدس ايٓدّٛ َئ ؾدط٠ ٚةهدطض      ؾط٠ٚ ايطدؽ يتسيٝو
 .غ ع١ عٓس ايّٓٛ (24)ايا١ًُٝ نٌ 

http://www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.cairodar.com/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
http://www.cairodar.com/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3


، وللىصىل ألي عىىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرش اضغط على

 ,Page Upاسطح للماوش على العىىان المطلىب  فً الفهرش، وتىاألٌسر  السر

Page Down تىقل تٍه الصفحاخ.  أو عجلح الماوش 

 

 

32 

عددٔ ٌطٜددل ٚشيددو  :اسةتخدام زيةت العنةةا كمرطةا للشةةعر -2
اغتدساَ٘ غ خٓ ، إٛندع إادى َدٔ قطدطاج ايعٜدث زاخدٌ       
نٝؼ، ٚغُطٙ ؾ٢ ا٪ ٤ ايػ خٔ حِ ةسيٝو ايؿاط، ٚةطند٘ ٚدٛ   

ةطٌٝا  زقٝك١ قئٌ ؾطؿ٘ إ ٪ ٤، ٚغٝاٌُ ٖصا األَط ع٢ً (20)
 .ٚأس َٔ ٖؿ ؾت٘ ٚةككؿ٘ ايؿاط
صٝد ٜسيو رًدس ؾدط٠ٚ ايدطدؽ    استخدام عصير الةص: :  -3

 إاكرل يئكٌ ٚشيو ٪ا ١ٓ غكٛط ايؿاط.
 !!؟  تصيِنيتملّ  اهفتاة   فاصى ثٍ ُواصى .....أيتٔا

ٕ ٌدا  ٖدٌ ةتدع١ٜٓ   ةتدع١ٜٓ؟  ٪دٔ  ةعٜٓدث   ؾتد ٠ يٛ غايث 
غؿ١ً ايٓ ؽ  َيِويٝٓعط  ةتع١ٜٓدّ ؟ ..دٚ ظٚش عؿٝـؾطٜـ، 

حدِ أشا قهد٢   ، ٚيص٠ عٝٓٝ٘، ٜػا٢ دصسِٖ يؿ٠ٛٗ ؾطر٘ايصٜٔ 
 !!؟َٚد عٔ دخط٣، َٓو ضنًو إكسَٝ٘ص رت٘ 

ًَ  ٪ شا  ؾهطجٌٖ ٚ َِْطِجٜٛ   إ ٔز ب؟ ُد
ايٓػ ٤ ٚايطر ٍ ديعَ   ◘ٚضغٛي٘  ٖٛ دٕ ا  ةا ٢ ٚآٛاب

ـونَ و:ق ٍ ةا ٢، أٝ ٠إاصه ّ; نٞ ةػتكِٝ  ـَ دُِـْمِمٍن َواَل  َوَمـو 

ُة ِمـْن َأْمـِرِهْم  ـَرَ
ـُم اْخِ ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَه اَّللَُّ َوَرُشوُفُه َأْمرًا َأن َيُؽوَن ََلُ

ــوً  ّضِقـ ــَ الً مُّ ــلَّ َا ــْد َا ــوَفُه َؾَؼ ــِص اَّللََّ َوَرُش ــن َيْع ع ي(31)َوَم

http://www.cairodar.com/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.cairodar.com/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.cairodar.com/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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 َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو ُؽْػَراَكَك و٫ٔ ٜكٛيٕٛ: ِْثَدؾٌٗ  ، ط36األصعاب:

ـَو َوإَِفْقَك اْدَِصرُ  دّ ّئ١ دٕ ةهْٛٞ ٫ٔ  ط285ع ايئكط٠:ي(932)َربَّ
َيْوَم ُتَؼؾَُّى ُوُجوُهُفْم ِِف افـَّـوِر َيُؼوُفـوَن َيـو َفْقَتـَـو وق ٍ ا  ؾِٝٗ :

ُشواَل   .  ط 66ع األصعاب: ي(11) َأَضْعـَو اَّللََّ َوَأَضْعـَو افرَّ
 طسق شيادة كجافة اهػعس   

إٝد ً إٝهد١   ٌ، ًَٚاك١ عػ ًٞ العس: والةيو:  طريقة -1
ٚ درد ف   ايؿاطن ٕ   شاأقؿ ض إٝه١ ، ٚز٢ٖٓ ايؿاطن ٕ   شاأ

ٕ    ، َع ع ز٣  رٝدس    ًٞد  خًّطد  ٚ، ًَاكد١ ندئرل٠ ظٜدث ظٜتدٛ
ٜٚهطض  ْكـ غ ع١  ٪س٠  غئٛعَط٠ ٬ األ ايؿاط ع٢ً ٜٚٛنع

 .٪س٠ ؾٗطٜٔ 
ا ظٜدددث إددددطٚع َؿٝدددس رددددسً  طريقةةةة زيةةةت الخةةةروع :  -2

قَٛٞ إسٖٔ ؾاطى َٔ آصٚض حِ يؿٝ٘ إؿٌٛ٘ ، ايؿاط يتػ ق 
 ايؿداط  يد١ ةػدد١   غو ّدث  دٚ ناٞ ضد ،َئًً٘ ٣ ٤ غ خٔ

ٚاةطنٝد٘ ٪دس٠    اشا نٓيت ٤ًهٝٓٗ  َدع ايؿٌٛد٘ ٌئاد     )ايػؿٛاض( 
ّ     غ ع٘ حِ اغػًٝ٘ ٚقدَٛٞ إتهدطاض    ،شيدو قئدٌ ندٌ اغدتضُ 

كد ف  أٜؾهال عٔ  ،ٚغٛف ٜته حط ؾاطى ،ٚغتػطٜٔ إ يٓتٝز٘
  .ةػ قط٘

http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
http://www.3rbcafe.net/vb/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-2015-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%BA-3405162.html
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عكرل آطررل ايط ظش ٦عش صٝد  طريقة عصير الجرجيةر: -3
ظٖدط ايدٛضز    شلُد  يهضٍٛ ايٓكٞ إٓػا َتػد ١ٜٚ ٜٚهد ف   اَع 

 رًس ايطدؽ َٜٛٝ .إ٘  ويتضػ١ ضا٥ضت٘ ٜٚسي
 ؟ٓى تعوٌني... ُواصىفاصى ثٍ 

 َددٔ ؾتٝدد ج اإلعددسازٟ ٚايخدد ْٟٛيهددخرل ظٜددٔ  ايؿددٝط ٕدٕ 
، َ ظيث قػرل٠، ؾال ةهٝكٞ عًد٢ ْؿػدو  َز١ دْو  ايتدلش،

َدطج ؾدذل٠    حدِ ةدٛإٞ أ٢ ا  ٚةػدذلٟ أشا    ،إٌ ٤تاٞ إؿئ إو
 : ياس٠ دغئ ب َٓٗ ، ٖٚصا غرل َكئٍٛ ا٪طاٖك١

دْو اآلٕ ٚقس ْعٍ عًٝو زّ أدٝى، ٚدقدئضث يدو     -1
ع ز٠ ؾٗط١ٜ، قطج إ يػ١ َهًؿ١ إ ألصهد ّ ايؿدطع١ٝ، ٣آد٢    
دْو أشا خ يؿث دٚاَدط ايؿدطع ع َدس٠ َتاُدس٠ ع ٪د١ إد ٔهِ       

 . ةا قئ١ إػئا شيو ٬ ايسْٝ ، ٚةاصإ١ ّٜٛ ايكٝ ١َ إ يٓ ض
ألٕ اآلر ٍ ٗسٚز٠، ٚاألعُ ض َٛقٛة١، ؾٌٗ نُٓث دٕ -2

ٍي وا  ةا ٢ غٝذلنو ةاٝؿٞ صت٢ ةتٛإٞ، ق ٍ ةا ٢: َوفُِؽلج ُأمَّ

 ي(33َأَجٌل َؾنَِذا َجوء َأَجُؾُفْم الَ َيِْضَتْلِخُروَن َشوَظًي َوالَ َيِْضَتْؼِدُموَن )
 .ط34ع األعطاف:

 األغ١ً٦ :صٙ ص ٚيٞ دٕ ِٝيب ع٢ً ٖدٜتٗ  ايؿت ٠، 
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د  ّصضٟ َٔ دٕ ٜٓتكِ ا  ةا ٢ َٓو ع٢ً ّسٜو  -1
َأَخْذَكو  َؾُؽً  و ٍ ةا ٢ :ددق؟ ألٚاَطٙ، ٚعسّ َئ  ةو إػطع١

 ط .40ع ايآهئٛج : يبَِذكّضِهِ 
د  ْ ٬ دٕ ٜٓعٍ إو َطً ٜكاسى ٍٚٝٛ إٝٓدو ٚإد١    -2

   ؟األعُ ٍ ايك ١ٔ
رًسى ؾٝهٝٝع ٧ يدو   ٜئتًٝو ا  ٣طً ٬د  ْ ٬ دٕ  -3

; ةهٝع ْه ض٠ ٚرٗدو، ص٦ٓٝدص ةدتدؿ١ عدٔ عٝدٕٛ ايٓد ؽ      ٚ
 ؟ ٪ئ ضظةو أٜ ٙ إ ٪ا قٞ

دٜتٗ  ايؿت ٠، إ زضٟ إ يتٛإ١ َٔ إط ٜ  ٚايدصْٛب ٚ  ةتئادٞ   
ـو افَّـِذيَن نَمـُـوا اَل َتتَّّضُِعـوا وخطٛاج ايؿٝط ٕ ق ٍ ةاد ٢:  َ َيـو َأُّيُّ

ْقَطوِن َوَمن َيتَّّضِعْ  ُه َيْلُمُر بِوْفَػْحَشوء  ُخُطَواِت افشَّ ْقَطوِن َؾنِكَّ ُخُطَواِت افشَّ

، ٚاصؿعٞ دٚاَدط ا  ٬ قدػطى،   ط 21: ضع ايٓٛ ي(90َواْدُـَؽِر)
ٝؿغ عًٝو ع ؾٝتو ٬ ندلى، ٚ  ةئ ضظٟ ا  ةا ٢ إ ٪ا قدٞ  
٬ قػطى، ؾٝػًئو ْاُ٘ ايديت عكدٝتٝ٘ إٗد ، ٜٚاًدٗ  غدئا      

َػْظَك، اْحَػِظ اَّللَ ََتِْدُه اْحػَ ♂ؾك ٥و ٬ ندلى، ق ٍ ايٓيب: ِظ اَّللَ حَيْ

وَهَك      .(8)▬َُتَ

                                                 
  .أللباين ، وصححه ا1625أخرجه الرتمذي  )صحقح( (8)
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 ُضائح هوعِاية باهػعس اهتاهف واجملٔد 

ٖٓ ى ايهخرل َٔ اياٛاٌَ ايت٢ ةؤحط ع٢ً ايؿاط ٚةاٌُ عًد٢  
  ّ ٚ    أةالؾ٘ َخدٌ اغدتدسا ةاطند٘   َهدٛا٠ ايؿداط دٚ ايػٝؿدٛاض د

يهدِ إادى ايٓكد ٥ظ يًآ ٜد١ إ يؿداط       ٚأيٝو، يًؿُؼ نخرلا
 : ت يـ ٚاجملٗساي

 . اغتدساّ قئػ ج ايؿاط َطاج َتت ي١ٝ ِٓيب -1
  ج ٚايهط٦ ج قئٌ كٓ عإ ي ايؿاط إتػص١ٜ اعت   -2

 . ٚإاس أُ ّ
 .ةاطً ايؿاط يًؿُؼ يؿذل٠ ١ًٌٜٛ ِٓيب -3
ةطن٘ يٝزـ حِ ٦ؿ  اِؿٝـ ايؿاط إ يؿطؾ ٠، إٌ  ِٓيب -4

 . إ يػؿٛاض
 صتٛا٥ٗ  ع٢ً ايهًٛض ١ ايػئ ص ةاطً ايؿاط ٪ٝ ٙ ِٓيب -5

 . ا٪هط إ يؿاط، ٜٚٓكظ إ ضةسا٤ غط ٤ يًطدؽ
ع٢ً قل دٌطاف ايؿاط إكؿ١ َػتُط٠ نٌ حالح١  ٚاظيب -6

 .دؾٗط
  َخٌ: ا٪ٛاز ايطئٝا١ٝ ياالش ةًـ ايؿاط اغتدسَٞ -7

 ٚظٜث ايعٜتٕٛ . ا٪ٛظ ٚاياػٌ، ايتٛج،
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 . إهخط٠  رٌ دٚ أغدلا٣َخئت ج ايؿاط  اغتدساّ ِٓيب -8
 َع ، إٌ ٜٓكظ إطإط٘ إًطـاايّٓٛ ٚايؿاط َؿطًٚز ِٓيب -9

 . دٜ ّ ع٢ً األقٌ (3)َطاع ٠ غػٌ ايؿاط إ يؿ َئٛ نٌ 

 ًعاجلة جفاف وتكضف وتلطس اهػعس

، ايؿداط  ةهػدط ٚ ةككـ أشا نٓث ةا ١ْ َٔ َؿه١ً
ؾٗصا ٜا٢ٓ دٕ ؾاطى نداٝـ ٖٚدـ ٚرد ف، يدصيو     
ٝت ش ايؿاط ايدلٚةٝٓد ج إكدٛض٠ َطندع٠ يُٝٓدٛ إؿدهٌ      

ٚةػًٝدـ   رصٚض ايؿاط ٚايت٢ ةاٌُ ع٢ً ةػص١ٜ قض٢،
، ٜتِ ّهدرل  ايؿاط٠ يتكئظ دق٣ٛ ٣عٗط قض٢ ٚ َع

٘   قؿ ض إٝهت ٕخًٝ  َٔ :   صػا ٌٍٛ ايؿداط ٚنخ ؾتد
ٚ د، ن َددٌ ايسغددِ يًؿدداط ايطٜٛددٌ   يددٟ ؾٓزدد َٕددع 

ظٜدث   ًَاك١ ندئرل٠  (2)، ؾٓز ٕ يًؿاط ايككرل (1/2)
قؿ ض  ٜكًا َكؿ٢عكرل يُٕٝٛ  ًَاك١ نئرل٠، ٚظٜتٕٛ
 ٚظٜدث  ايًٟ إ ٪هطب ايٝسٟٚ، حِ ٜه ف ارًٝس ايئٝى

َددع اغددتُطاض إؿددل يهددُ ٕ  ايئددٝى يكددؿ ض ايعٜتددٕٛ

http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
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 عكدددرل ِددد ْؼ ا٪هْٛددد ج، ٚؾددد٢ ايٓٗ ٜددد١ ٜهددد ف
 . ّ َئ ؾط٠ّقئٌ ا غتدسا كٓ عيً ايًُٕٝٛ

 عًددد٢ ايؿددداط اإتدددسا٤ كٓددد عاي ٜٛندددع : طريقةةةة اخسةةةتخدام
ؾدط٠ٚ ايدطدؽ إداٌطاف     َع ةسيٝو األٌطاف ٚصت٢ آصٚض َٔ

( 30- 15)٠ ٪ددس إػطد ٤ إالغدتٝو   ايؿداط  ٜبػطد٢ ، ٚاألقد إع 
ـ ز  صتد٢ ةدتِ أظايد١ إك ٜد      دٚ ايئد ضز  إ ٪د ٤ ايؿد ةط   قٝك١ ٜٚؿدط
ةطنٝئ١ ٌ ايؿاط إؿ َئٛ إطا٥ض١ يطٝؿ١ ٚحِ ٜػػ إ يه ٌَ، كٓ عاي

 .  ايئٝى يطا٥ض١ خؿٝؿ١ يًتدًل َٔ د٣  ح ض
 املايوُيص هوػعس امُلجعد قِاع

، اّ٪زادس  يًؿاط ا٪ ْٜٛٝع ٚايص٣ ٜػتدسّ قٓ ع٦هٓو ّهرل 
 ايؿطم: ؾك  أشا زاَٚت٢ ع٢ً اغتاُ ي٘ غتالصع١ 

قدؿ ض   ، ًَٚاكد١ َد ْٜٛٝع   (2)ا٪ ْٜٛٝع َدٔ :   قٓ عٜٚتهٕٛ 
َدع   ا٪د ْٜٛٝع  اخًط٢ ًَاكت١ َٔ، ًَاك١ ظٜث ظٜتٕٛ، ٚإٝه١

ا٪د ْٜٛٝع اآلٕ ًَاكد١    قٓد ع ندٝؿ٢ أ٢  د، حِ  اقؿ ض إٝه١ رًٝس
٘    ،ظٜث ظٜتٕٛ ندئرل٠   قٓد ع نداٝ٘  ، ٚٚاَعرد٢ إًدٝ  إانًُد

صع١ ا٪ ْٜٛٝع ع٢ً ؾاطى ٪س٠ غ ع١ قئدٌ ا غدتضُ ّ ٚغدتال   
 .إٓؿػو ايؿطم

http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83
http://www.cairodar.com/357023/www.cairodar.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83
http://www.cairodar.com/?s=%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8B%D8%AC%D8%B9%D8%AF
http://www.cairodar.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2
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 أتباع احلى اهوضط!!.....ال تِخدعي بكوي  ُواصىفاصى ثٍ 

ؾئاى ايؿتٝ ج أشا ّسحث َاٗدٔ عًد٢ أزد ب ايؿدطعٞ     
دْ  دؾهٌ ٫ٔ ٜهؿؿٔ ؾاط ايدطدؽ دٚ ًٜئػدٔ   :  ق يث اصسأٖ

ٔ ؾٓكٍٛ  ؿـ َا٘ ايئطٔ ٚايعٗط عٓس نٌ صطن١،قًُٝك  ٜٓه  شلد
عددٔ ◘   ٍ ايددٓيبقدد ايهئدد ٥ط،دٕ ايتدددلش َددٔ   ةاًُددٔد  

ُنَّ َمْؾُعوَكوٌت  ♂:ا٪تدلر ج  . (9)▬افَعـُوُهنَّ َؾنَِّنَّ
ٚقُكد ْٞ   ١ٞ ايالقدك ًٜاؾذلٜث إٓطد   يكس: ٚةكٍٛ إاهٗٔ

ايهٝك١ إاَٛاٍ نخرل٠، ٚيٝؼ َٔ ا٪ٓطكٞ دٕ دًْل َٓٗ  ٧ًد١  
  دخدط٣  ٟ حٝ ًإد ؾدذل دٚاصس٠ ، ؾػايئػدٗ  ، صتد٢ ةئًد٢، حدِ     

هدُٔ يدو   ٜ: َد   ايؿتٝ ج ٤إ ٪ٛاقؿ ج ايؿطع١ٝ، ؾٓكٍٛ شلؤ 
، َٔ ٦ٓاو دْو غُٝس عُطى صت٢ ةئ٢ً حٝ إو ا٪تدلر١ ٚةتٛإٞ

 . َٔ يئؼ ٖصٙ ايخٝ ب َطًك  دَ ّ ايعٚش ٚيهٔ   ْطرٞ إٗ  
 وصفة زائعة هتلجيف احلواجب وإطاهة اهسًوش

ًَاك١ قدػرل٠ ظٜدث   ، ًَاك١ قػرل٠ ظٜث خطٚعت: مكونةاال
ك١ قػرل٠ ظٜث يدٛظ  ًَا ،ًَاك١ قػرل٠ ظٜث ايػُػِ ،ظٜتٕٛ

ٌطٜكد١  ، ٚ ًْ  ا٪هْٛ ج رٝسا ٚةٛنع ٬ عًئ١ َ غه ضا، َط

                                                 
 ، وحسنه األلباين .4175احلاكم يف ادستدرك  أخرجه حِضن() (9)
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ٜسٖٔ إًدٝ  إ غدتدساّ ؾطؾد١ ا٪ غده ضا عًد٢      : ا غتدساّ
ؾاط أ را ٚايطَٛف َٜٛٝ  قئٌ ايّٓٛ َع َطاع ٠ عسّ أزخ ٍ 

 .ايعٜث ٬ ايا١
ًٌا   ؟  كيف تلوُي مجيوة  دائ

أعز ب ايٓ ؽ إ٘ ٚ   ٧ ٍ ايئ ٌٔ ٖٛ آُ ٍ ايصٟ   ٜتػرل
عطاف ٚ  ٜئًٞ ٜٚتك زّ َدع  ٜاتُس ع٢ً ايعَ ٕ ٚ  ا٪ه ٕ ٚاأل

ؾزُد ٍ األخدالم ٚايػدًٛى ٚايكدؿ ج أػد١ٓ ايديت       ايعَٔ، 
ةتكـ إٗ  ا٪طد٠ َٔ ةك٣ٛ ٚقسم ٚعؿد١ ٚصٝد ٤ ٖدٛ آُد ٍ     

 دٕ ٚنُد  ايئ قٞ، ٜكٍٛ اإٔ ايكِٝ ض٨د٘ ا  ٬ ضٚند١ احملدئ١:    
ِ  دععِ َٔ ايئ ٌٔ آُ ٍ ٍ  عئدسٙ  عًد٢  ةاد ٢  ا  ْاد  ؾ ُٓد 
ٕ ، اؾدهطً  ٜٛردا  عئسٙ ع٢ً دٜه  َٓ٘ ْا١ُ ايع ٖط  طَٙهَؾد  ؾدؤ
٘  ع٢ً  ٧ ّي اظزاز ٚقٝ ْت٘ إتكٛاٙ ٌ د ٚإٔ، ٧ يد ٘  غدتاُ  ٬ ٧ يد

 ؾتاٛز اآلخط٠ ٌْئَق ايسْٝ  ٬ ظ ٖطا ؾ٦ٝ  ي٘ ئًََ٘ق غئض ْ٘ َا قٝ٘
ٌ  ،ض ٙ َٔ عٓ٘ ٓؿطَٜ ٚقئض  ١َؿْٚص احمل غٔ ةًو  ٜتدل  مل َٔد  ؾهد
 إ١ إ٘ ٜؿٝٓ٘ ٚؾٝٓ  قئض  اْكًا ;٧ٚ ي٘ صػٓ٘ ٬ ٚرٌ عع ا 

 ايئ ٌٔ ٚقئظ، ٜٚػذلٙ ايع ٖط قئظ ٜاًٛ ايئ ٌٔ ؾضػٔ، ايٓ ؽ
 ٖد .ا ٜٚػذلٙ ايع ٖط ٧ ٍ ٜاًٛ
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  اهعِوضة يا ًّ تستديّ احلجابختايف .....ال  ُواصىفاصى ثٍ 

  ا٪ٓتَعط اياطٜؼ يو ٜتكسّ د  َٔ إ يكًل ةؿاطٜٔ ُنِٓث أشا
ٌ  ايكضٝظ أز ب دٕ ةطٜٔ ألْو ٞ  ٧ يدو  ٜكًد  دٕ ؾد عًُ
 ٜط ضز ايطظم دٕ ةا١ًُ ٚياًو ايطظم، دْٛاع صسد ٖٛ ايعٚاش
 يطد ضزٙ  ضظق٘ َٔ ٖطب يٛ اإلْػ ٕ دٕ صت٢ ن ٕ، دُٜٓ  ق صئ٘
٘  ا٪ٛج ٜط ضز نُ  ايطظم ٍب اِ     !!!قد صئ ٍَ َضغبدٛ إِنَّ :♂◘َقد 

ٌَ ِِف ُرورُ  ُـوَت َحتَّـى َتِْضـَتْؽِؿَل وَح افُؼُدِس َكَػ َِ ِظَي َأنَّ َكْػًِضـو َفـْن 

ُم  ،َؾَلْْجُِؾوا ِِف افطََّؾِى  ،َوَتِْضَتْوِظَى ِرْزَؿَفو ،َأَجَؾَفو ـُ ِؿَؾنَّ َأَحـَد َواَل حَيْ

ْزِق َأْن َيْطُؾَّضُه بَِؿْعِصـَقيٍ  َؾـنِنَّ اَّللَ اَل ُيـَـوُل َمـو ِظـْـَدُه إاِلَّ  ،اْشتِّْضَطوُء افرج

  .(10)▬ بَِطوَظتِهِ 
 عٌويات اهتجٌيى

 ٜباّطف ق ٍ ايؿٝذ ُٗس ق حل ا٪ٓزس عٔ رطاص١ ايتزٌُٝ :
ٕ  األٌئ ٤ ٌ  رطاصد١  ا٪دتكدٛ  ةبزدط٣  رطاصد١ :  إاْٗد   ايتزُٝد

 .  ايع ٖط٠ آػِ درعا٤ َٔ رع٤ َٓعط يتضػ١
ِ  ٬ َ  دٚ ؾ يهطٚض١ٜ، نطٚض١ٜ دٚ اختٝ ض١ٜ ةهٕٛ ٚقس  صهد

 عٝدا  نؤظايد١  ؾاًٗ  أ٢ زاع١ٝ أ ر١ ن ْث َ  ٖٞ:  ايهطٚض١ٜ

                                                 
  ، وصححه األلبان15ص  26أخرجه أبو ىعوم يف احللوة ج  ()صحقح (10)
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ّٛٙ دٚ ةًـ دٚ ظٜ ز٠ دٚ ْكل َٔ ٞ  ، ةؿ ٘  ايٛقدث  ٬ ٖٚد  ْؿػد
 . ْت ٥زٗ  ٚ  ح ضٖ  أ٢ إ يٓػئ١ ١ًُِٝٝ

ًِك١ّٝ عٝٛب: قػُ ٕ ٚاياٝٛب ٔ  ْ ؾ١٦ ٚعٝٛب َخ  ؾد ج اآل َد
 ا٪كًٛإد١  ايؿدؿ١ :  إًك١ٝ ؾُخ ٍ ، اإلْػ ٕ ةكٝا اييت اَ٪َطن١ٝ

 ٜٓدتس  َد  :  ايٓ ؾد١٦  َٚخ ٍ اخل..  األق إع ٚايتؿ ف ٚا٪ؿكٛق١
 ، ٚأطٚم أٛازذ َٔ ٜٓتس َ  دٚ ، ٚٚٛٙ آصاّ َطً َٔ
ٕ  َٓٗ  ٜتهطض اياٝٛب ٖصٙ دٕ ؾٝ٘ ؾو   ٫ٚ   ٚ  صػًّد  اإلْػد 

َّ َٚٔ ، َا٢ًٓ  دٚ أظايتٗد    ؾطًع اياٝٛب ٖصٙ ألقض ب ٜٛظ َح
 اياٝدٛب  ٖدصٙ  ألٕ ;إ ٓطاص١ دشاٖ  َٔ ايتدؿٝـ دٚ أقالصٗ 

ٞ   نطض ع٢ً ةؿتٌُ ٟ  دٚ صػد ٌ  ايطخكد١  ٜٛردا  َآدٛ  يؿاد
 ايهطٚض٠ َٓعي١ ةبٓعٍَّ أ ر١ ٚ َ ّغ١، ص ر١ ألْٗ  ْعطا آطاص١

ٌ  رطاص١ ؾاٟ احملعٛض، ةبئٝظ اييت  آطاصد١  َػد٢ُ  ّدث  ةدسخ
 ؾٝؿدطع  ندطض  عًد٢  ا٪ؿدت١ًُ  أ رد١  ؾٝٗ  ٚٚرسج ايتز١ًُٝٝ
 . ا  ًٕل اةػٝرًل ٖصا ٜباتدل ٚ  أرطا٤ٖ 
ٞ  ؾُٝ  ْػٛم ٚاحملّطّ ا٪ئ ح إ١ تؿطٜلاي َٔ ٚ٪عٜس  نالَد   ًٜد

ّ  ْؿٝػ  ٟ  يإلَد  َفَعـَن اَّللُ اْفَواِصـََمِت ♂ٔدسٜد  ؾدطص٘  ٬ ايٓدٛٚ

ــِن  َجــوِت فِْؾُحِْض َصــوِت َواْدَُتَػؾج َواْدُِْضَتْوِصــََمِت َوافـَّوِمَصــوِت َواْدَُتـَؿج
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اِت َخْؾَق اَّللِ َ  ؾؿ ع١ً( ٛاسل١اي)  دَ :  ا  ض٨٘ ق ٍ،   (11)▬ اْدَُغرج
ـ  ظٗط ٬ ُٖٚٛ  دٚ َػ١ً دٚ أإط٠ ةػطظ دٕ ٖٚٞ، ايٛؾِ  ايهد

 ايسّ ٜػٌٝ صت٢ ا٪طد٠ إسٕ َٔ شيو غرل دٚ ايؿؿ١ دٚ ا٪اكِ دٚ
ٌ  ا٪ٛنع شيو ّؿٛ حِ،  ٛ  ؾْٝدهدطّ  إ يهضد ّ  ٖٚد  عًد٢  صدطا

ٞ ( ايٓ َكد١ ) ٚدَد  ،  إ ختٝ ضٖد   إٗ  ٚا٪ؿاٍٛ ايؿ ع١ً  ايديت  ؾٗد
، إٗد   شيو ؾاٌ ةطًا اييت تُٓك١ٚا٪، ايٛر٘ َٔ ايؿاط ةعٌٜ
 ؾدال ، ؾدٛاضب  دٚ ٔٝد١  يًُطد٠ ْئتث أشا أ  صطاّ ايؿاٌ ٖٚصا

ٌ  دغٓ ْٗ  إ١ َ  ةدلز دٕ( ١اُ٪تؿًِّز) ٚدَ ..  أظايتٗ  ّّّط  ؾتزاد
 ق ضإتٗ  َٚٔ ايازٛظ شيو ٚةؿاٌ، ٚايطإ عٝ ج ايخٓ ٜ  إ١ ؾطر١

٬ ّٔ ٔ  يًكدػط  أظٗ ضا ايِػ ٕ  ٚصػد  طرد١ ايؿ ٖدصٙ  ألٕ، األغدٓ 
 ا٪دطد٠  عزعج ؾؤشا، ايكػ ض يًئٓ ج ةهٕٛ األغٓ ٕ إ١ ايًطٝؿ١
 صػد١ٓ  يطٝؿد١  يتكدرل  إد ٪دلز  ؾتدلزٖد   ٚةٛصؿدث  غٓٗ  ندلج
ٌ  ٖٚدصا ..  قدػرل٠  هْٛٗد  إ ٚةِٖٛ، ا٪ٓعط ّ  ايؿاد  عًد٢  صدطا

٘ ، األص زٜدد  شلصٙ إٗ  ٚا٪ؿاٍٛ ايؿ ع١ً  ا  ًٕدل  ةػدٝرل  ٚألْد
َجــوِت : ) قٛيدد٘ ٚدَدد .  ةددسيٝؼٚ ةعٜٚددط ٚألْدد٘، ةادد ٢ َواْدَُتَػؾج

 دٕ أ٢ أؾ ض٠ ٚؾٝ٘، يًضػٔ ًٌئ  شيو ٜؿأً :ؾُآ ٙ( فِْؾُحِْضنِ 
                                                 

 .   1216، مسلم  7445البخاري أخرجه ( صحقح) (22)
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 يادالش  أيٝ٘ اصت رث يٛ دَ ،  أػٔ يطًا ا٪ؿاٍٛ ٖٛ أطاّ
 . ٖدا دعًِ ٚا  إاؽ ؾال ٚٚٛٙ ايػٔ ٬ عٝا دٚ

ّٕ أيٝ٘ اإلؾ ض٠ ةٓئػٞ ٫ّٚ   إد١  ٜؿّطقٕٛ   ايتزٌُٝ ٞاِصّطَر د
٘  مل ٚايديت  ط ضْخاأَل َك ّ إًػث يتاي أ ر١ ِ  ٚأُّْد   ةئًػد ُّٗد ٜٗ 

ّٟ ايهػا  ،ٚا٪د ز١ٜ  األٖٛا٤ ٚدقض ب ايّعإٕٛ، ٚأضن ٤ ا٪ ز
ّٕ ٜتكّٛضٕٚ أط١ّٜ ٚزع ٠ ٕ  د ٌ  صدطّ  اإلْػد   َد   رػدسٙ  ٬ ٜؿاد
ّٕ اٚطاف ٖٚصا ٜؿ ٤، ٘  ٝهِ   آػس ؾؤ  ٚقدس  ٜؿد ٤،  ٣د   ؾٝد
ٌّ عّعا   دخدلْ   إلغدٛا٤  أإًدٝؼ  إٗد   ّٗسةا اييت ايططم عٔ ٚر

نَّ َخْؾـَق او:قٛي٘ َٚٓٗ  ايئؿط١ٜ ُ ُْم َؾَؾُقَغـرج ع ايٓػد ٤ :  يَّللَِوآلُمـَرَّنَّ

 .ط119
 ا٪اتددل٠  ايسٚاعٞ ؾٝٗ  ةتّٛؾط   ٗط١َ ١ًُِٝٝ عًُٝ ج ؾٗٓ ى

ِٕ  عئًخ ٚةاتدل يًطخك١  ؾطًع  ٚ أػٔ ٚ يًزُ ٍ  ًًٌٚئ ك١،ًِإ 
ٟ  َد   ٚ ةهئرلُٖ  دٚ ُ إتكػرلٖ ايخس١ٜ ٌُِٝ دَخًتٗ  َٔ  ٜدط

ـ  شيو، ٚٚٛ ايتز عٝس ؾس َخٌ ايؿٝدٛخ١  ح ض إلظاي١  َٚٛقد
ّٕ :ايؿطٜا١  ع٢ً ةؿتٌُ   اييت آطاص١ َٔ ألْ٘ ٜٛظ   شيو د

 ا  خًدل  ةػدٝرل  ؾٝٗد   َد   غ ٜد١  إٌ ص ر١ٝ ٚ  نطٚض١ٜ زٚاؾع
 ًَإٛ صطاّ ؾٗصا; ؾٗٛاةِٗ ٚ ايٓ ؽ دٖٛا٤ صػا إ٘ ٚايائد
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 ٘ ٌ  ٘ألّْد  ;ؾ عًد ٔ  عًد٢  اؾدتُ  ٬ اجملُدٛع١  صنٛضٜٔا٪د  األَدطٜ
ًِل ٚةػٝرل ،أػٔ ًٌا:  ُٖٚ  أسٜد  دخدلْد   ٚقدس ، ا  َخ

ٌّ عّعا   ّٗس اييت ايططم عٔ ٚر  ايئؿدط١ٜ  إلغدٛا٤  أإًٝؼ إٗ  ةا
نَّ َخْؾَق او:قٛي٘ َٚٓٗ  ُ ُْم َؾَؾُقَغرج  .اٖد ط119ع ايٓػ ٤ : يَّللَِوآلُمَرَّنَّ

 تِخدعي باحلسية امللروبة؟فاصى ثٍ ُواصى ... ال 

إد١ ايطردٌ ٚا٪دطد٠ ٬ إدالز      ٚا٪ػ ٚا٠ أط١ٜ يسع ٠  ةًؿيت 
صزد ب  ًُدع   ا٪ػ١ًُ، ٚقس ٜٓعُٕٛ شلد  َػدرلاج، ةط يدا   

 إٔ ٌطٜكتٗد   عًد٢  ٚايػدرل  ايػطإٝد١  ا٪دطد٠  ٗ ن ٠ٚ ا٪طد٠ ا٪ػ١ًُ
ٟ  ٚايعْد   إلٔد ز ، ؾٝاطٖٛ  صل اايتكسّ ْ دضاز ٚأُدٌ   ٚايادط

 ...ؾٛضب ايهائ١ ِٖ ن شإٕٛ!!آٓػٞ ايؿصٚشٚ إ يػؿ ح
َطٜهٝد١ ًٖٝػدٝ ٕ   األكدضؿ١ٝ  شلدصٙ اي ازلادٞ   ،دٜتٗ  ايؿتد ٠ 

رجعوا إىل عرص احلجاب، فهذذا "ا : ٖٚٞ ةكٍٛ يهٔ غت ْػدلٟ

خرٌي لكم من إباحوة واىطالق وجمون أوروبا وأمريكا، لقد أصذب  

حوذذة ادجتمذذا األمريكذذي جمتمعذذاا معقذذداا ملو ذذاا بكذذ   صذذور ا با

واخلالعة.. وإن ضذحايا اخخذتالو واحلريذة يملذاون السذجون 

 "واألرصفة والبارات والبووت الرسية..
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 اإل٦ ٕ، ٌاِ ٚشاقثٖٚصٙ اَطد٠ دٚضإ١ٝ زخًث اإلغالّ 
 واَّلل إين أود أن تِضتؿع إيلَّ ـل امرأة بلكـي وجدت ديـً و": ةكٍٛ

 "!حيػظ فؾؿرأة ـرامتفو

 جرابٕ ؟ يكيف تلوُ

ث قط١ٜٓ آُ ٍ ايؿهًٞ، ؾكس ةهٕٛ ا٪طد٠ ١ًٝ٧ آ شإ١ٝ يٝػ
ا٪الَظ ٚيهٓٗ  غرل رصاإ١، ٚقس ةاغط اَطد٠ اآلخطٜٔ ٍ شإٝتٗد   

   إاى ايٓك ٥ظ:ؾال ٜطٕٚ عٝٛب ؾهًٗ ، ٚأيٝو 
زقٝكد١ غدُٝٓضو ضاصد١ ندئرل٠،      (15)ا ا غتٝك ظ َئهًط-1

، ن  غتضُ ّ، يٓع ؾتو ايؿدك١ٝٚغٝٛؾط يو ايٛقث ايه ٬ 
ٚايآ ٜد١ ٣عٗدطى    ،غٓ ٕ، ٚاغتدساّ َعٌٜ اياطمةؿطٜـ األٚ

 . يتهْٛٞ ٬ ا٪عٗط ايصٟ ةطغئ١ إ٘
اخت ضٟ حٝ إدو ا٪ؿهد١ً يدو ٚزا٥ُد  اختد ضٟ ايخٝد ب        -2 

ايٛاغا١ ٚايؿهؿ ن١ ٚايٓعٝؿ١ ٚا٪هٛا٠ ٚا٪تٛاؾكد١ َدع إاهدٗ     
 صت٢   ٝسذ ْؿ ش ٬ األيٛإ.

 ٕٚنتؿدد ى َػددذلخٝت  ايعٗددط َػددتك١ُٝ ٤ؿددٞ دٕ ٜددا -3
 ةئتادس  ٚد  ،ألغؿٌ يػى ايئكط ْعطى ٜٚهٕٛ  ايطدؽ َاتسي١

 ا٪ؿٞ. دحٓ ٤ٚ  ةخ  ضنئتٝو إاهُٗ   عٔ ايكسَ ٕ
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َع  ايكس١َ ٚةالقل ايعٗط اغتك ١َ آًٛؽ عٓس ٜطاع٢  -4
  . ا٪كاس ر ْا اِ ٙ ٬ ايطنئت١

َدٔ ةك إًٝد٘ َدٔ    عٛزٟ ْؿػو ع٢ً أيك ٤ ايػالّ عًد٢   -5
َدع اآلخدطٜٔ، َدع     ؾعٞ ع٢ً اإتػد َتو ، ٚص ايٓػ ٤ ٚاحمل ضّ

ن يػٝئد١   ِٓا ايهدل، ِٚٓا ايػهدا، َٚػد ٤ٟٚ األخدالم   
 ◘ ايدٓيب  قٍٛٚاي١ُُٝٓ ْٚكٌ األخئ ض خ ق١ ايػ١٦ٝ، ٚةصنطٟ 

َث بُِؽلج َمو َشِؿعَ ♂: ِذًبو َأْن حُيَدج ـَ َػى بِوْدَْرِء      .(12)▬ـَ
َددٔ ايهددضو،  ِددٓيب نخددط٠ ايهددضو ؾ يتئػددِ خددرل  -6

ٔ   ًٜهد د ٚاإتاسٟ  ٚردٛز  ٬ ْؿػدو  ٚإد١  إٝٓدو  ايهدضو  عد
ِ  ةػدطٜٔ ْود ؾكس ٜاتكسٕٚ خطٜٔاآل ٔ  ٖٚدصٙ  ،َدٓٗ  دنددل  َد

 ر شإٝتو. ةؿكسى اييت األؾٝ ٤
ؾهددطٟ ٬ نالَددو قئددٌ دٕ ةتهًُددٞ، ٚ  ةتضددسحٞ ٬  -7

َٛنٛع   ةتٛؾط يدسٜو َاًَٛد ج ؾٝد٘، ٚاختد ضٟ ا٪ٛندٛع      
  ٚ ٕ عٓدس ٗ زحتدو يكدسٜك١ ٜدا د    ايصٟ ٜٓ غدا أ ندطٜٔ، 

 ةػددتكئًٝٗ  إٛرٗددو ٚ  ةؿ ضقددو اإلإتػدد ١َ غددرل ا٪تهًؿدد١،   
ٚةاٛزٟ ع٢ً صػٔ اإلْك ج يًُدتهًِ، ٚاغدتُاٞ دنخدط ٫د      

                                                 
  ..6مسلم أخرجه  )صحقح( (12)
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 إداٟ ؾد٤ٞ   ٚ  ةٓؿػًٞةتضسحٞ ؾُٔ ٜٓكث دنخط ٜتاًِ دنخط، 
، شل  ، ٚدنخطٟ ٣ٓ زا٠ َٔ ةهًُٝٗ  إاصا األزل ٤عُٔ ّسٜخٝٓ٘

 َه ٕ .إلإكسض ا ٚ  ّسحٞ دصس ٣ؿ نًو
َدٔ ّدسحٝٗ    ٟ َٔ اغتدساّ ايهًُ ج ايطقٝك١ َدع  دنخط -8

قد ٍ ةاد ٢ :    دحط رًٌٝ ٬ ردصب ايكًدٛب،  شل  يه١ًُ ايطٝئ١ ؾ 
نٝـ ص يو ٜ   :تكٛيٞؾ ،ط83ع ايئكط٠ : يوَوُؿوُفوْا فِؾـَّوِس ُحِْضـً و

ٚنٝـ ص ٍ دًٖو، ٚدنخطٟ َدٔ ايدسع ٤ شلدٔ َخدٌ دٕ      ،صئٝئ١
 ٜ اًدو َدٔ دٖدٌ    ةكٛيٞ: ضإٓ  ٜئ ضى ؾٝو، ضإٓ  ٜػاسى، ضإٓد  

 تكٛيٞ :ؾ  َٔ ّسحٝٓٗ ألٌٖا١ٓٓ، ٚةسعٞ 
 .  ..ضإٓ  ٜئ ضى ٬ دٚ زى ٚظٚرو ٜٚاًهِ َٔ ايػاسا٤ 

،    ّطنٞ ٜسٜو َع أسٜد ؾٗصا ٜكًٌ َٔ ر شإٝتدو  – 9
 صٛيو ٜطقئٕٛ َٔ نٌ دٕ ٚاغتئاسٟ َطةئه١ غرل ٖ ز١٥ نْٛٞٚ

 ٜػد عس  ؾٗصا عُٝك١ إططٜك١ ايتٓؿؼ عًٞ ةكطؾ ةو، ٚدصطقٞ
 . عٓسى اياكيب ايهػ  عًٞ ْؿٝـ
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 ◘ٚيكس ٚق ْ  ايٓيب  ،ِ  آسٍ ؾٗٛ ٜكػٞ ايكًٛب -10
ـَّـيِ   -دٟ : ن َٔ -َأَكو َزِظقمٌ ♂ إصيو ؾك ٍ: ًٍ ِِف َرَبـِض اْْلَ  -بَِّضْق
ًؼو  -دٟ: دٌطاف وَن ُُمِ ـَ  . (13) ▬دَِْن َتَرَك اْدَِراَء َوإِْن 

ايكًدٛب،   دحدط  إد يؼ ٬ شل  ةاحرل   ةٓػٞ اشلس١ٜ ؾ شلس١ٜ  -11
ًّدٞ إد ًِٔ ٚايكدؿظ    ، ٚ(14) ▬ََتوُدوا ََتـوُبوا♂ : ◘ق ٍ ايٓيب

َواَل َتِْضـَتِوي وٚةدصنطٟ قدٍٛ ا  ةاد ٢:    ،ٚايتػ َظ ٚايكددل 

قجَئُي اْدَؾْع بِوفَّتِي ِهَي َأْحَِضـُن َؾـنَِذا افَّـِذي َبْقـَـَك َوَبْقـَـُه  َِضـَُي َواَل افِضَّ اْْلَ

ُه َويِلي  َلكَّ ـَ  .ط34ع ؾكًث : ي(33) مَحِقمٌ َظَداَوٌة 
ِٓيب آًٛؽ دٚ ايٛقدٛف َدع قدٛٝئ ةو ٬ ٌطٜدل      -12

ا٪ ض٠، دٚ آًٛؽ ٬ ايؿطؾ ج ٚخكًٛق  اييت ِطح اآلخدطٜٔ  
. 

عدٔ ةككدرلٖ  ٬    ص غيب ْؿػو قئٌ دٕ ةٓد َٞ ًَٜٛٝد    -13
، ٚصل اآلخطٜٔ ؾصيو غٝكضظ َٔ غدًٛنٝ ةو  ةا ٢ صل ا 

 يألَ ّ. ٖٚصٙ خط٠ٛ ٌٝئ١ يًتكسّ 

                                                 
  .وصححه األلباين. 7166أبو داود أخرجه  )صحقح( (13)
  .وصححه األلباين.  697األدب ادفرد أخرجه  )صحقح( (14)
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   قضة فتاة جصائسية تتلوٍ عّ ًكاييظ اجلٌاي

ةكٍٛ ؾت ٠ رعا٥ط١ٜ دْاِ ا  عًٝٗد  إٓاُد١ ايتٛإد١ :ْؿداج ٬     
ٖتُع ٜط٣ ايٓ ؽ ؾٝ٘ دٕ عئ ز٠ ا    ةتُخدٌ أ  ٬ دزا٤ إادى   
ايؿا ٥ط ايتائس١ٜ ن يكًٛاج إُؼ ٚقدّٛ ضَهد ٕ، ٚأدس    

ٚاياز ٥ع، دَ  .. أخل ، ٖٚٞ َع ٖصا ةكتكط ع٢ً نئ ض ايػٔ 
ايكػ ض ؾال دصس ٜاَطِٖ ٚ  ٜٓٗ ِٖ، ٚزخًث ا٪سضغد١ ٚإادس   
حالذ غٓٛاج َٔ ايساضغ١; ضدٜث ةًُٝصة١ ؾكد  َدٔ قػدُٓ     
َِ   دقدًٞ ٚقدس        ةؤزٜ ٕ ايكال٠، ؾضدعَّ ٬ ْؿػدٞ ، ٚقًدث ِيد
ةاًُث ٬ ا٪سضغ١ نٝؿ١ٝ دزا٤ ايكال٠، ٚعطؾدث دْٗد  ٚارئددد١    

 .. ان ٕ دٚ نئرًل اع٢ً نٌ َػًِ قػرًل
َّ ايكدال٠ ٚصدسٖ         َٚٓص شيو ايّٝٛ إسدج دقدًٞ، ٚيهد

َِ   دصؿددغ ؾدد٦ًٝ َِ   دضةددسٟ   ةهؿددٞ، ِيدد َددٔ ايكددط ٕ؟ .. ِيدد
َِ   أز ب؟ .. ملَ  دغتُع أ٢ ايػٓ ٤ احملطّ، ٚدضاٙ َئ ًص ؟ .. ِيد

َِ ... نٌ ٖصٙ األؾه ض ٚإٛاٌط ن ْث ةدذلزز ٬ شٖد     ..ِٚي
ت١ ؾدكٝكت١ ٬ َسضغدتٓ    ..ٚ٪  ق ضإث غٔ ايئًٛؽ، ضدٜث دخ

ًَدد دنخددط َددٔ   إ يًػدد  ةطةددسٜ ٕ أزدد ب، ؾهٓددث دٚيُٝٗدد  اصذلا
غرلُٖ ، إٝس دْٞ مل دنٔ إاسب دزضى نٓ٘ ٖدصا أزد ب، يهدٓ     
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نٓث ٗت ض٠ َٚطة إ١ ؾُٝ  ٜكٛيد٘ ايٓد ؽ عٓد٘ َدٔ دْد٘ إسعد١!.       
 ٚأخؿ ٤ يًضك ٥ل ٚايؿدك١ٝ !!.

ٖٚٓدد  دةددصنط ص زحدد١ ٚقاددث يددٞ إاددس دٕ عطؾددث ؾطندد١ٝ   
أز ب، ٖٚٞ دٕ ايؿٝط ٕ ٤خٌ يٞ ٬ ؾدك١ٝ اإٓد١ عدِ يدٞ    
ن ْث ةٟٗٛ ايؿػل ٚايػٓ ٤ ا٪ رٔ، ؾؿٞ دصس األٜ ّ عسج َدٔ  
ا٪سضغ١; ؾػُاتٗ  ةطأ ٬ أز ب ٚاحملزئ ج، ؾكًث شلد  ٬  

غاضةسٟ أز ب، ؾطزج   غها: دةكٛي١ ٖصا ؟!.. ؾاْ  دًٜه
َِ ْؿ١ ٧ يدو؟! ؾاْد   َّ إػدط١ٜ ٚخئد.. ِٚي ث َد  ظيدث   عً

إدإ   اقػرل٠، ٖصٙ أ زح١ دّحطج ٬ ْؿػٞ، ٚراًت  دْص قطاًض
 دضةسٟ أز ب، ٬ٚ دقطب ٚقث ..

ٚإاس دٜ ّ; ظضج أصدس٣ قطٜئد ةٞ، ٚ٪د  دضزج إدطٚش أ٢     
.. مل دغاشل  عٔ ايػدئا، ألْدٞ   ا٩ٚ ًض  َٓعيٞ قّسَث يٞ رًئ ًإ

ٜاةٞ ّٜٛ  دزضنث دْٗ  ةسعْٛٞ  ضةسا٥٘، حِ دضزَؾْث ق ١ً٥ : ض٣ 
 ّٚت رٝٓ٘ ...

ّٚكددل نالَٗدد ، ؾزدد ٤ ٜددّٛ ٚدضزج إددطٚش، ؾتددصنطج   
أز ب ؾًئػت٘ زٕٚ ةؿهدرل، ٚخطردث إد٘ ألزع ايٓد ؽ َدٔ      
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صٛيٞ ٜٓسٖؿٕٛ، حِ ٜٓكًا ٖدصا ا ْدسٖ ف َدٔ ايدئاى أ٢     
 غدط١ٜ ٚاغتٗعا٤ ..

يهٓ  ٚقس َهد٢ عًد٢ اضةدسا٥ٞ يًضزد ب ٩ػد١ دعدٛاّ،       
 إٞ، ٚ  دقددٍٛ أ  أددل، دةددصنط ايادد ١َ ايػدد إك١  صتزدد 

٬ٕٛ ايؿسٜس دٕ ٜتٛؾ ْٞ ا  ٚدْ   ;ؾدالشلُ  مل دشم ٌاِ ايّٓٛ
ع٢ً ةًو أ ٍ، ؾئاٟ ٚر٘ غاق إٌ ضإٞ إاس زل عٞ يهالَد٘  
ٚعكدٝ ْٞ يد٘ ، خ قد١ عٓدسَ  دغدتاطً غدٛض٠ ايٓدٛض ٚقدس         

فذفك َّنقى بوفـِضوء أن حيػظن شورة  –صؿعتٗ  ٚ  أُس ن ١ًَ

ِصـَْػوِن ِمْن  ♂:  ◘دةصنط صسٜد ايطغٍٛ  ٚنصيو ص١ -افـور

وِشـَقوٌت َظوِرَيـوٌت  -ٚشندط َُٓٗد     -َأْهِل افـَّوِر ََلْ َأَرُهـمَ  ـَ َوكَِِضـوٌء 

ًِ اْدَوَِِؾـِي، اَل َيـْدُخْؾَن  َلْشــَِؿِي اْفُّضْخـ ـَ َ ٌت، ُرُءوُشـُفنَّ 
ُُمِقَ ٌت َموِِ

ـََّي، َواَل ََيِْدَن ِرحَيَفو، َوإِنَّ ِرحَيفَ  ـَذا اْْلَ ـَ ـَذا َو ـَ  ▬و َفُقوَجُد ِمْن َمِِضَرِة 
(15)    . 

فؾِضفوم  وأؿول فؽل ؾتوة متزجي : إػ متى شتظؾغ هدؾً  ووختومً 

ادِضؿومي ، واأظغ ادحؿومي .. أكِضقً أن اَّلل مطؾع ظؾقك .. 

                                                 

 .  1214مسلم أخرجه ( صحقح) (26)
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أكِضقً أم جفؾً أم َتوهؾً أن ْجول ادرأة اْلؼقؼي ِف حجوهبو 

 وحقوِفو ، وشسهو .. ؟ !

تي ادِضؾؿي، ؿومي وتوائي وصع، وظوهدي اَّلل أن هقو أخ

 تؾتزمي بوْلجوب ..

 وبيظ إبويظ !!فاصى ثٍ ُواصى ... احرزي ًّ َت

إاْو ق١ًًٝ آُ ٍ ٚإدطٚش عدٔ    يوقس ٜٛغٛؽ ايؿٝط ٕ 
ٌِّ َعٗطى، َٚٔ حِ ٜب  ازا إدوِ صسٚز أز ب ايكضٝظ ٜبز

 ايؿئ ب ؾٝتكسَٕٛ ٕطئتو، ٚدْد  دكندس يدو دْد٘ يدٔ ٜباَزدا      
َّ شلِ غ٣ٛ ْٗـ  ش٥ ب ايئؿطإ ُٓ ٍ ايع ٖطٟ أ   ايصٜٔ   ٖ

ال ةٗتُدٞ  ؾد غد ع ج،   حِ أيك ٤ى ٚضا٤ ظٗٛضِٖ إاس  ،ُٔو
َمْن ♂: ◘ٚحكٞ ٬ قٍٛ أئٝا إطدٟ اآلخطٜٔ دنخط ٫  ٜٓئػٞ، 

َػوُه ا َّللََأْرََض ا ـَ بِِرَاـو افـَّـوِس  َّللََوَمْن َأْشَخَط ا،  َّللُبَِِضَخِط افـَّوِس 

ـَ   .    (16) ▬إػ افـوس َّللَُؾُه اَو
ًِا ومجاًها ؟   كيف تصدادي حط

ٜعٜسى صػًٓ  ٧ٚ ّي  ع٢ً ٧ يو، دٕ أٝ ٤ ٖٛ ايصٟ دةاطؾ١ 
قطا٠٤ ٚ اِ  طبِنِش ٜٚككً٘ اإل٦ ٕ صٛي٘ ٜطؾطف ايصٟ أٝ ٤ٖصا ٚ

                                                 

 وصححه األلباين.  144بن حبان يف صحوحه أخرجه ( صحقح) (25)
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خًل نطِٜ َٔ دخدالم اإلغدالّ ٜئادد عًد٢     :  ٔٝ ٤، ؾايكط ٕ
 ايٓيب َٔإَّ ٚيكس، رل ٬ صل شٟ ألةطى ايكئٝظ ٦ٚٓع َٔ ايتكك

٘  ٜتُٝع َ  دإطظ ٖٛ ايؿطٜـ إًل ٖصا دٕ◘  ّ  إد ْٔ َؾ اإلغدال  َاد
ٍَ َدٍَْؼ ٍَ: َق  ٍب  َق   َوُخُؾـُق  ،ُخُؾًؼـو ِديـنٍ  فُِؽـلج  إِنَّ ♂:◘  ا  َضغبدٛ

َقوءُ  اإلش م  .  (17)▬اْْلَ
ٚيكدس اَتدسح ا    ، ٧ٌٝ ٜعٜدسى صػدًٓ  ٧ٚ ّيد     ًلخؾ ٔٝ ٤ 

 ٤ ا٪ددطد٠ ٬ قكدد١ َٛغددٞ عًٝدد٘ ايػددالّ صدد١      ةادد ٢ صٝدد 
ِْق َظَذ اْشـتِْحَقوءوق ٍ: َِ و  ،  ط 25ع ايككدل : يَؾَجوءْتُه إِْحَداُُهَ

ٚصت٢ ةهٕٛ ا٪طد٠ ١ًٝ٧ دَ ّ ايٓ ؽ  إس دٕ ٜعٗط عًٝٗ  أٝد ٤  
٬ٚ ٧ٝع َ  ٜكسض َٓٗ ، ٬ يئ غٗ  ٚصز إٗ  َٚؿٝتٗ  ٚنالَٗ  

ع ٬ ا٪ؿد١ٝ، ٚ  أحد ض٠ ٬   ؾال خهٛع إ يكٍٛ، ٚ  ةكٓع ٤ٚٝد 
عًد٢ دٕ ٜهدٕٛ شيدو     ;مثد١  نٓع ؾٗٛ إ ٔٝ ٤ ؾاًٝوايًئ ؽ، 

 ٪طن ٠ ا  ةا ٢   يػرل شيو .
ٌ  ؾًٔ إًل ٖصا ناـ أشاٚ ٘  ٝد ٘  أ  ًٗد  ٚايٛق صد١  ايػدؿ

ٔ  َؿتٛصد١  دإدٛاب  دَ ّ  ْؿػٗ ِٚس ا٪طد٠، ٚايؿضـ  ايػد٤ٛ  َد
َّــو َأْدَرَك  ♂ :◘يكددٍٛ ضغددٍٛ ا  ، أيٝٗدد  ؾتٓعيددل ٚا٪ٓهددط إِنَّ ُِم

                                                 

 ٚصػٓ٘ األيئ ْٞ . 4181دخطر٘ اإٔ َ ر٘  (حِضن) (24)
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 ًَ ِة، إَِذا ََلْ َتِْضَتْحِي َؾوْصـَْع َمو ِصْئ َ ِم افـُُّّضوَّ ـَ  ٚأشا،  (18) ▬ افـَّوُس ِمْن 
 ا  َٔ أٝ ٤ ٜهٕٛ دٕ  ألصػٔؾ، صػٓ  ايٓ ؽ َٔ أٝ ٤ ن ٕ

ْٔ َؾ، زا٥ُ  ا قٞا٪ َٔ اإلْػ ٕ ٦ٓع ألْ٘ ةا ٢ ٔ   ا  َعْئدسِ  َاد  ْإد
ٍَ ََْػددابٍٛز ٍََقدد: َقدد  ٍب   ــْن :♂◘  ا  َضغبددٛ َحــقَّ  اهللاْشــَتْحُقوا ِم

ْؿُد َّللِ، َؿوَل: َفْقَس  اهللافـَْحَقوِء، َؿوَل: ُؿْؾـَو َيو َرُشوَل  و َكِْضَتْحقِي َواْْلَ إِكَّ

ْأَس  اهللَذاَك َوَفؽِنَّ ااِلْشتِْحَقوَء ِمـْن  َػـَظ افـرَّ َقـوِء َأْن ََتْ َوَمـو  َحـقَّ اْْلَ

ْر اْدَْوَت َواْفّضَِذ، َوَمْن َأَراَد َوَظى، َواْفَّضْطَن َومَ  ـُ اآْلِخـَرَة و َحَوى، َوْفَتْذ

ْكقَو، َؾَؿْن َؾَعَل َذفَِك َؾَؼْد اْشتَْحقَو ِمْن  َقـوءِ  اهللَتَرَك ِزيـََي افدُّ   (19) ▬َحـقَّ اْْلَ
 ٚاياد١  ايًػ ٕٚ ن يؿِ أٛاؽ َٔ ٚع ٙ َٚ ؾتضؿع١ ضدغو 

ٞ ؾ َٔ اقذلاف ايصْٛب ٚا٪ا قدٞ،  ٚاألشٕ ٔ  إكدطى  تػهد  عد
َوُؿـل فجْؾُؿْمِمـَـوِت و:ايٓعط أ٢ ايطرد ٍ األر ْدا، قد ٍ ةاد ٢    

 ؾددالّٚؿعددٞ ؾُددو  ،ط 31:ايٓددٛضع يَيْغُضْضــَن ِمــْن َأْبَصــوِرِهنَّ 
َٚد  صد٣ٛ،   ّٚؿع١ إطٓو  ،ؾئ١ٗ ؾٝ٘ َٚ  صطاّ ؾٝ٘ ةسخًٞ

ٚيكددس دَددط ا  ةادد ٢ َؿددغ ايؿددطش   ايؿددطش، ايددئط٤ٔ ضددٛاؾ
ــل فجْؾُؿمْ :وؾكدد ٍ ــَن َوُؿ َػْظ ــْن َأْبَصــوِرِهنَّ َوحَيْ ــوِت َيْغُضْضــَن ِم ِمـَ

                                                 

 . 3484ايئد ضٟ دخطر٘  (صحقح) (18)

 .ٚصػٓ٘ األيئ ْٞ 2458ايذلَصٟ دخطر٘  (حِضن) (29)
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 ،ط 31:ايٓدٛض ع يُؾُروَجُفنَّ َواَل ُيّْضـِديَن ِزيـَـَتُفنَّ إاِلَّ َمـو َطَفـَر ِمـَْفـو
 ،٘ أكٝكٝد١ ايديت ٜدا د  ةٓػد٢    ألْ ;ا٪ٛج نطش مةن ٚةهخطٜٔ

 .ايسْٝ  ظ١ٜٓ ةطىدضاز ايؿٛظ إ ١ٓٓ  َٚٔ
ٞ  اجملد ٖط٠ُ  ٖط َٓٗد : ٚيك١ً أٝ ٤ عٓدس ايؿتد ٠ َعد       ، إ ٪ا قد

 ٚا٪اًُدد١ ٚا٪ددطإ١، ٚآددرلإ، ايٛايددسٜٔ، َددع األزب ٚقًدد١ُ
 ايتػددذل عددسّٚ ،ٚايكدددا ٚإكدد١َٛ، ايػددئ ب، نخددط٠ُٚ

 َددتزُالج َتطٝئدد ج األغددٛام أ٢ ٚإددطٚش، ٚأزدد ب
 األغدد ْٞإػددُ ع  ٚايؿددػـ ،إػددذلٙ ا  دَددط عُدد  ن ؾددؿ ج
 ايك ةًدد١ ٚا٪ػًػددالج ١إًٝادد األؾددالّ َٚؿدد ٖس٠ ،ا٪دتًؿدد١
 ، ٚايتئزظ ...ايهصبٚ ٚأٝ ٤، يًُط٠٤ٚ

 فاصى ثٍ ُواصى ... ٓى ُدًت الزتدائم احلجاب اهػسعي؟

 :دغئ ب ٖٚٞ ٗٓ ى مث ْٞ ؾ؟ ٪ شا اضةسٜث صز إو
 يتهْٛٞ ؾٝ٘ د٧ٌ.  -1
 . دنخط دْ ق١ َٔ قئٌألٕ حٝ ب احملزئ ج دقئضث  -2
    ٍ ؾ ة١ٓ. إايٛإ ٚدؾه ألٕ دغط١ٝ ايطدؽ دقئضث -3
 . ذلظقٞ إعٚشؾ ؾُٝ  ٜئسٚ يًٓ ؽ; يتهْٛٞ َتس١ٜٓ -4 

 ألْو ْؿ١ عك ب ا ، أشا خطرث َتدلر١.-5
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 عٕٝٛ ايا إخ١.ع٢ً ْؿػو َٔ يتض ؾعٞ  -6
 ألٕ أز ب ؾطٜه١ ن يكال٠، ٚايكّٛ.. -7
 يتهْٛٞ قس٠ٚ يػرلى، ؾتهػيب َال١ٜ أػٓ ج. -8

غدئ ب األضإاد١ األ٢ٚ   َٔ األ أكٝٞ يسٜو ؾؤشا ن ٕ ايػئا
إلضند ٤ ا  ةاد ٢    ;ؾٝٓئػٞ دٕ ةادط٬ دٕ أزد ب إدسٕٚ ْٝد١    

 ، ٚقس ْػطٜٔ إصيو  خطةو !!   ق١ُٝ ؾٜٝ٘هٕٛ 
ٖدٛ َدٔ األغدئ ب األضإاد١     أكٝكٞ يسٜو ٚأشا ن ٕ ايػئا 

افؾفم يو ♂األخرل٠، ؾتُػهٞ إ ٔز ب، ٚاغتاٝ  إ   ٚقٛيٞ: 

 . ▬ديـك ُمؼؾجَى افؼؾوب ثّضجً ؿؾّضي ظذ
 كيف تلوُي أمجى فتاة  يف اهعامل ؟

ايكد حل ْدٛض ٬ ايكًدا     اعًُٞ دٜتٗ  ايؿت ٠ ...دٕ عًُدو  
ٚٗئ١ ٬ قًٛب خًدل ا ، ٚقدسقٝ     ،ٚنٝ ٤ ٚإٗ ٤ ٬ ايٛر٘

يٝؼ ٖٓ ى دععِ دحًطا َٔ ْٛض ايط ع١ ٬ ٧ ٍ ايٛرد٘، ٚأيٝدو   
 ايا مل:٬  ؾت ٠دزٚاج ايتزٌُٝ يتهْٛٞ د٧ٌ 

ؾًٝؼ د٧ٌ َٔ غهد٘ عدٔ ندٌ َد  صدطّ       ٓٝوعٝدَ  َهٝ ش 
 ٚرٗوإؤشٕ ا  ٬ أنػ ب َه١ُْٛ ا ، ٚا٦ٌُ  ؾؤٕ ْتٝزت٘ 

ايٓه ض٠ ٚاإلؾطام، ٚأشا دضزج ةػص١ٜ ضَٛؾو ؾاًٝو إ يسَٛع 
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يط٨تد٘،     َٔ عصاإ٘ ٚضر ٤ًٚايئه ٤ َٔ خؿ١ٝ ا  ةا ٢، ٚخّٛؾ
حِ عًٝو إ  نتض ٍ إهضٌ اإلمثس ؾٗدٛ خدرل ايهضدٌ، يكدٍٛ     

َحـوفُِؽُم اإِلْثِؿـُد  ♂:◘يب ايٓ ـْ ـ ،َوإِنَّ َخـْرَ َأ ُؾـو افَّضَكَ ًُ  ،ََيْ َوُيـّْضِـ

ْعرَ  ا٨ٝٗ  َٔ ايهصب ؾؿت١ ٧ًٝت١ ، ٚيًضكٍٛ ع٢ً (20)▬افشَّ
  ُدد، حددِ ٧ًٝٗةادد ٢ ٚايػٝئدد١ ٚايًػددٛ ٚنددٌ َدد    ٜطنددٞ ا 

 .◘ إًُػ ج َٔ ايكسم ٚشنط ا  ةا ٢ ٚايكال٠ ع٢ً ايٓيب
سٟ دؾهدٌ َدٔ ٨دط٠    ٚز ؾًٔ ِد س٨ط إأل َهٝ شدَ  د٧ٌ 

إزٌ ٚصٝد ٤ ا٪ؤَٓد ج، ٚيٓهد ض٠ ايئؿدط٠ ٚصٝٛةٗد  عًٝدو       
ََراٍت َظْجَوًة، ََلْ   ♂:◘إ يتُط، ق ٍ ضغدٍٛ ا    َِ َمْن َتَصّضََّح بَِِضّْضِع 

، َواَل ِشْحرٌ  ُه َذفَِك اْفَقْوَم ُشمي ؾهٌ ايػُّٛ اييت ةهدٕٛ   ،(21)▬َيُُضَّ
  ْه ض٠ ايٛر٘، ٚايتُط نؿٝدٌ إدؤشٕ ا   ٬ ايػصا٤ ةؤحط غًئًٝ  ٬

إ يكه ٤ ع٢ً نطضٖ ، ٖٚصا َ  دحئت٘ اياًِ أدسٜد نُد     ةا ٢
 دْ٘ ٜؤخط َٔ ايؿٝدٛخ١ .

إ يددسع ٤، ٚاضؾاُٝٗدد   ؾًُٝٓٝٗدد ْٚدداةٞ اآلٕ عًدد٢ ايٝددسٜٔ،  
يًػُ ٤، ٧ًُٚٝٗ  ٣ػ عس٠ اآلخدطٜٔ ، ٚ  ةٓػدٞ دٕ ةهخدطٟ    

 ايٛن٤ٛ . ٤َٔ قئؼ دظ ؾطى ٣ 
                                                 

(20)
 . أللباين، وصححه ا1444أخرجه أبو داود  (صحقح) 

(21)
 . .1674مسلم أخرجه  (صحقح) 
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طى ة ش ٧ يو، ؾض ؾعٞ عًٝد٘ َدٔ دؾدا١ ايؿدُؼ     دَ  ؾا 
١ َٚٔ عٛاٌَ ايتاطٜد١ إ ٔزد ب اإلغدالَٞ، حدِ عًٝدو      قاحملط

ِهـُوا بِِه ♂:◘إعٜث ايعٜتٕٛ ايصٟ دٚق٢ إ٘ ايٓيب  ًَ َوادَّ ْي ُؾوا افزَّ ـُ

يٍ  ـَ ُه ِمْن َصَجَرةٍ ُمَّضوَر ، ؾٗٛ ٜٛقـ ايتػ ق  ٜٚهخـ ايؿاط (22)▬ َؾنِكَّ
 ،عس ع٢ً ايت٦ ّ آدطٚح إػدطع١  ٜٚكهٞ ع٢ً ايؿططٜ ج ٜٚػ 

عٔ ايطؾ ق١ ؾاًٝو ٣ُ ضغ١ ضٜ ند١ ايائد ز٠    ةئضخ١ٚإٔ نٓث 
دنخدطٟ  ٚإهخط٠ ايكال٠ ٚايطنٛع ٚايػزٛز يًد يل عع ٚردٌ،  

يكٍٛ  ٚاصصضٟ اإلؾطاط ٬ ٌا َوٚدٌاُٞ ايطا ّ َٔ ايكٝ ّ 
ـُه الَ حُيِـىُّ و:ا  ةا ٢ ـُؾوْا إِكَّ ُبـوْا َوالَ ُتْرِ ُؾوْا َوارْشَ ـُ ـؾِغَ  و  اْدُْرِ

َمو َمََلَ نَدِميي ِوَظوًء  ♂:◘أئٝا  ٚقٍٛ ،ط31ع األعطاف: ي(30)

ا ِمْن َبْطنٍ  ـوَن اَل  ،رَشً ـَ َ ٌت ُيِؼْؿَن ُصـْؾَّضُه، َؾـنِْن  ـُ بَِحِْضِى اْبِن نَدَم ُأ

ٌٌ فَِطَعوِمهِ  ابِهِ  ،َُمَوَفَي َؾُثُؾ ٌٌ فَِؼَ ٌٌ فِـََػِِضهِ  ،َوُثُؾ  .(23)▬َوُثُؾ
ٞ ايائدد ٠٤ ايطًٜٛدد١ ا٪طددطظ٠ إ ألعُدد ٍ ايكدد ١ٔ، حددِ ايئػدد 

قددطط األزب، ٚغددٛاض  :ٚاضةددسٟ إاددى أًددٞ آًُٝدد١ َخددٌ
ايتٛانددع، ٚخدد ت ايتػدد َظ، ٚقددالز٠ اياؿدد١ ٚاياددع٠ إددسٜٓو  

َطاقئد١ ةكدطؾ ةو خد ضش ا٪ٓدعٍ،     ع٢ً اصطقٞ ٚٚايتعاَو، 
                                                 

(22)
 .أللباين وصححه ا 2462الرتمذي أخرجه  (صحقح) 

(23)
 .أللباين وصححه ا 1146الرتمذي أخرجه  (صحقح) 
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ٌطٜك١ صسٜخو، ٚيدٝهٔ ْكدا عٝٓٝدو    ٚقٛةو، َٚؿٝتو، 
ٌِ  َؾَ  وقٍٛ ا  ةا ٢ : َضْعَن بِوْفَؼْوِل َؾَقْطَؿَع افَِّذي ِِف َؿْؾّضِِه َمَر ََتْ

ْعُروؾً  َوُؿْؾَن َؿْواًل  ٚاعًُدٞ دٕ ٧د ٍ   ،  ط32ع األصعاب: ي(39) ومَّ
٧ ٍ ايع ٖط غٝؿ  غطٜا  إٔ مل ٜهٔ ٚايئ ٌٔ ٖٛ آُ ٍ ايئ قٞ 

 قس ةٛش ٍُ ٍ ايئ ٌٔ .
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 ثبت املساجع واملضادز هلرا  اهلتيب

 وذا؟ فؾشق  ظذ بد افعول افطفطووي.اْلجوب د -0

 اْلجوب واالـتئوب فؾدـتورة أموين افرمودي. -9

 .افعوِدات إػ اَّلل ُمؿد بن ظّضد افعزيز ادِضـد -3

 . حؿود بن ظّضد افرازقدافػضوِقوت وافغزو افػؽري  -3

 إَّنو مؾؽي فؾدـتور ُمؿد افعريػي. -2

 .أمحد افعزيزى إكك خؾؼً فَلمومي ..  -1

 س رمضون فؾشق  ُمؿد إبراهقم اْلؿد .درو -4

 ث ثون درشو فؾصوَِمت أبو أكس حِضغ بن ظع افعع -3

 ؾتووى اإلش م إرشاف : افشق  ُمؿد صوفح ادـجد . -4

 ؾدـتور إبراهقم ظؾوان.رصخي ِف افشورع افعريون ف -01

 ظوَل افّضـوت فؾدـتورة : َّنؾي حِضغ . -00

 .  دروس فؾشق  إبراهقم افدويشمن  -21

 من دروس افشق  ُمؿد صوفح ادـجد. -03

  * * * 
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 ةطةسٜٔ َٔ ٜ  ايآٛغ١ ْ ٬  ..... ْٛاقٌ حِ ؾ قٌ
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