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اهداء

إلى كل العرب وغيرهم فى كل بقاع االرض 

أقــدم لكــم بحثــًا مــن جانــب مهــم مــن جوانــب الحياة 

مــن أجــل ســعادة الشــعوب مــن أجــل زيــادة المحبــة ومــن 

أجــل زيــادة الثقــة بالنفــس ومــن أجــل حيــاة افضــل 

وأجمــل ووجــوه كالقمــر ومــن أجــل جيــل أكثــر جمــاالً 

وســعادة وشــبابًا

 لكنــى أريــد التنبيــه إلــى ضــرورة أختيــار الوصفــة 

ــا يناســبك قــد ال يناســب  المناســبه لــك شــخصيًا فم

غيــرك 
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مقدمة

ــع  ــه وراف ــرب ومذل ــر املتج ــد هللا قاه احلم
ــو  ــده فه ــن عب ــب م ــه القري ــع وجمل املتواض

ــه  ــن ظل ــه م ــرب إلي أق

وأشــهد أن ال الــه اال اهللا وحــده الرشيــك 
ــاىف  ــايف الع ــد الش ــرد الصم ــد الف ــه الواح ل

ــار  ــع الض الناف

ال خــري إال خــريه وال فضــل إال فضلــه لــه 
احلكــم ولــه احلمــد ال شــفاء اال شــفاؤه .

ابتاالنــا باألمــراض ليطهرنــا مــن الذنــوب واالثــام فلــه احلمــد محــداً كثــرياً ، 
جعــل الطبيــب ســبب والــدواء ســبب ، فســخر الطبيــب للمريــض والشــفاء من 

عنــد اهللا فهــو بقدرتــه صاحــب الشــفاء

 ما أنزل من داء إال وله دواء 

أما بعد

ــىل أو  ــب التكمي ــول الط ــل ح ــاء والتواص ــا اللق ــدد بن ــراء يتج ــي الق أحبائ
الطــب االصيــل ، فهيــا بنــا نطــوف ســوياً ونتعايــش مــن خــالل تلــك الســطور 
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لنجــىل مــا ران عــىل قلوبنــا وأبداننــا مــن أمــراض تعجــز االطبــاء يف زواهلــا أو 
يبتــذ هبــا ذو املعرفــة بـــمن اليعــرف.. 

وبعد ...... 

ــة  ــدة ومجيل ــة مفي ــة وعملي ــارب علمي ــاث وجت ــة أبح ــم خالص ــني أيديك  فب
ــاً  ــاً وناجح ــراً واضح ــا أث ــكان هل ــة ف وصحي

آمــالً مــن املــوىل عــز وجــل أن تنــال استحســانكم ولكنــى أرجــو التنبيــه إىل 
اختيــار الوصفــة املناســبه لــكل شــخص

 وها أنا اليوم اضع بني يد القارئ الكريم كتاب أرسار اجلامل

 ويحتوى على كل مايخص التجميل من : 

انقــاص الــوزن بــدون رجيــم – عــالج النحافــه – تســمني الوجــه – تكبــري 
ــم –  ــون اجلس ــد ل ــه وتوحي ــم وتنعيم ــض اجلس ــد – تبي ــري الث ــد – تصغ الث
ــه – تســاقط الشــعر – فــرد الشــعر – لعــالج الشــعر االبيــض  الصلــع – الثعلب
– عــالج ســقوط شــعر احلواجــب واالهــداب – قــروح الــرأس – قمــل الشــعر 
ــح  ــات الشــعر بعــد نزعــه – تفتي ــوب الوجــه – عــدم انب – قــرش الشــعر – حب
لــون البــرشة واالماكــن الداكنــة – ترطيــب البــرشة – تشــقق الشــفاه والكعبــني 
– لعيــون متألقــه – عــالج االعصــاب الطرفيــه واالظافــر – مزيــل عــرق 
ــد  ــى – ش ــعر طبيع ــن الش ــرق تلوي ــاقني – ط ــالج دواىل الس ــاب – ع باالعش
ترهــالت اجلســم – جتاعيــد الوجــه – تبيــض االســنان – رائحــه الفــم واالنــف 

ــه  ــوهات اجللدي ــروق والتش ــالج احل ــه – ع الكرهي
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انقاص الوزن بدون رجيم 

وبفاعليه وامان 

رشاب مــاء دافــئ مــع  ?
وقبــل  الريــق  عــىل  ليمــون 

مبــارشة  النــوم 

وســط  ? معالــق  ثــالث 
مغــىل  مــاء  كــوب   + شــمر 
ــاعة  ــن س ــل ع ــدة ال تق ــع مل تنق
ــاًً  ــرة يومي ــرشب م ــف وت ونص

?  + بابونــج   + مرمريــه 
اكليــل اجلبــل معلقتــني مــن كل نــوع ىف مقــدار كــوب وتغــىل وتــرشب عــىل 

ــكر  ــدون س ــاًً ب ــق يومي الري

لتنحيــف وازالــة الكــرش :- شــا أخــرض + جنزبيــل أخــرض مقطــع قطــع  ?
ــاع اخــرض نســب متســاوية ويــرشب  صغــرية + قــرش رمــان ناشــف + نعن

عــىل الريــق وقبــل النــوم 
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ينقــع معلقــة كبــرية كمــون ىف مــاء مغــىل مــع ليمــون كبــرية مقطعــه حلقــات  ?
ويــرتك طــول الليــل ويــرشب ىف الصبــاح عــىل الريــق 

عصــري ليمــون نصــف ليمونــة + معلقــة كمــون+ نصــف ليمــون + زنجبيــل  ?
اخــرض بحجــم االهبــام + وريقــات مــن النعنــاع ويتــم وضعهــم عــىل كوبني 

مــاء ويغــىل عــىل النــار ويــرتك ليصفــى ويــرشب كل يــوم صباحــاً ومســاءً 

مرمريــه + كمــون + رجــل اســد + نعنــاع نســب متســاوية ويغــىل ويــرشب  ?
اربــع مــرات يوميــاًً 

كمــون + مرمريــه + ســلمكه + الــف ورق (عشــبه تبــاع لــد العطــار) +  ?
بردقــوش نســب متســاوية وختلــط املقاديــر وتغــىل وتــرشب ثــالث مــرات 

بعــد االكل 

ــط  ? ــاوية ختل ــب متس ــلكمه  نس ــه  + س ــج + مرمري ــرض + بابون ــا اخ ش
ــاًً ــرات يومي ــالث م ــوب ث ــا ك ــذ منه ــر ويأخ املقادي

{|{
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الوقايه والعالج من السمنه 

االكثــار مــن اكل –التفــاح – اخلرشــوف – 
كرفــس – الليمــون – الربتقــال – اليوســفى

انصح
ــة  ــل ومتابع ــذاء املتكام ــه بالغ 1- بالتوعي

ــاىض ــاط الري ــى بالنش ــادة الوع ــار وزي ــال أو الكب ــواء لالطف ــوزن س ال

2- جتنــب أو تقليــل االطعمــة التــى حتتــو عــىل كميــات عاليــه مــن الدهون 

ــه الدهن  كاللحــوم عالي

ــه  ــرضوات والفواكه ــاف كاخل ــه بااللي ــه غني ــاول أغذي ــىل تن ــز ع 3- الرتكي

وتنــاول اللحــوم قليلــة الدهــن والدجــاج منــزوع اجللــد واحلليــب خاىل الدســم 

4- رضورة االكثــار مــن رشاب املــاء مــن لــرت إىل لــرتان يوميــاًً مــع ختفيــف 

اســتعامل احلــوادق واملوالــح حيــث أن زيــادة املوالــح واحلوادق باجلســم تســاعد 
عــىل اختــزان املــاء باجلســم ممــا يــؤد إىل زيــادة الــوزن 

{|{
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عالج النحافة

أي زيادة الوزن

Ã  كــوب حليــب مضافــا عليــه معلقــة كبــرية محــص + 2ملعقــه كبــرية زبيــب
ويــرشب عــىل  الريــق وقبــل النــوم

Ã  ــع ــن ىف رب ــون ويعج ــمر مطح ــم ش ــتعجله + 10 ج ــبة املس ــم عش 100ج

كيلــو عســل نحــل ويؤخــد معلقــة كبــرية بعــد كل أكلــه

Ã االكثار من أكل املفتقة وخاصه عىل االفطار

Ã  ــة ــذ ثالث ــاء وتؤخ ــوب م ــذاب ىف 1/2 ك ــه وت ــرية فوري ــرية مخ ــة كب معلق
ــاًً ــرات يومي م

Ã ًمغىل الينسون وحيىل بمربى التني ثالثة مرات يومياًً ملدة أربعني يوما

Ã ًمغىل حبوب اللقاح رشاب ثالثة مرات يوميا

Ã  ًًــا ــة مــرات يومي ــه وحيــىل بعســل ويــرشب ثالث ــه + زيــت احللب مغــىل احللب
ــل االســتخدام ــه ىف اجلســم حتمــص قب ولكــى التظهــر رائحــة احللب

Ã  ملعقــة كبــرية كزبــرة + معلقــة كبــرية حلبــه + كــوب مــاء ويغــىل ويــرشب
3 مــرات يوميــاًً

{|{
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لتكبير الخدود وتسمين الوجه 

 وكذلك لتكبير الصدر واالرداف 

?  معلقــة كبــرية مخــرية + معلقــة عســل نحــل + ليمــون + معلقــة كبــرية زباد
ختلــط املقاديــر وتقلــب جيــداً ويدهــن هبــا املــكان املراد تســمينه 

ــرية  ? ــة كب ــاد + معلق ــار زب ــق كب ــع معال ــل + أرب ــل نح ــرية عس ــة كب معلق
بيكنــج بــودر + معلقــة كبــرية نشــا ختلــط املقاديــر جيــداً ويدهــن هبــا املــكان 

املــراد تســمينه 

حيــرض حــب العزيــز ويــدق ثــم ينقــع ىف املــاء ملــدة ليلــه كاملــه ثــم هيــرس  ?
ويصفــى  ويضــاف اليــه الســكر ثــم يــرشب ملــدة شــهر

زيــت خــروع + زيــت حلبــه + زيــت حــب العزيــز ختلــط الزيــوت ويدهــن  ?
هبــا االماكــن املــراد تســمينها 

{|{
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" لتصغير الصدور واالرداف والبطن 

Ã  ــان ــداً + معلقت ــاقع ج ــاء ورد س ــوب م ك
كبــرية  ياســمني + معلقــة  زيــت  كبــار 
خــل تفــاح + معلقتــان شــبة ناعمــة ختلــط 
املقاديــر جيــداً وتقلــب جيــداً ويدهــن هبــا 

ــا  ــراد انقاصه ــكان امل االم

Ã  ــت ــم زي ــاح + 30 ج ــل تف ــم خ 125 ج

املــراد  ياســمني ويدهــن هبــا االمــكان 
ختسيســها 

Ã  زيــت ورد + زيــت ياســمني + زيــت لــوز مــر ختلــط الزيــوت جيــداً ويدهــن
هبــا االماكــن املراد ختسيســها 

{|{
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عالج االمراض الجلديه والتناسليه والتجميل 

الصلع الغير وراثي 

Ã  شــوك القنفــد حيــرق ويطحــن جيــداً ثــم يعجــن ىف زيــت زيتــون مــع زيــت
ثــوم ويدهــن بــه مــكان الصلــع مــرة يوميــاًً مــع تدليــك فــروة الــرأس جيــداً 

لتنشــيط الــدوره الدمويــه 

Ã  ــم ــل 50 ج ــت جنزبي ــم + زي ــوم 50 ج ــت ث ــم + زي ــون 50 ج ــت زيت زي
ــل  ــم فلف ــم + 100 ج ــة 100 ج ــة مطحون ــم + قرف ــل 50 ج ــل نح + عس
ــى  ــداً حت ــر جي ــط املقادي ــم ختل ــم 50 ج ــون ناع ــذر ليم ــم + ب ــود ناع أس
ــاً مــع تدليــك فــروة  تصبــح كالعجــني أو الكريــم ويدهــن بــه مرتــان يومي

ــرأس  ال

Ã  بــذور احللبــه + ليمــون معصــور تطحــن بــذور احللبــه وتعجــن ىف الليمــون
املعصــور ويدهــن هبــا الصلــع ملــدة ال تقــل عــن ســاعة ونصــف ثــم يغســل 

الشــعر جيــداً بخــل التفــاح مــع التدليــك 

Ã  زنجبيــل مطحــون 50 جــم + 100 جــم قرفــة مطحونــة + 30 جــم زيــت
ثــوم تعجــن الكميــات املذكــوره ىف مــاء ورد حتــى تصبــح كالعجــني ويدهن 
بــه فــروة الــرأس ملــدة ســاعة مــع تدليــك فــروة الــرأس أثنــاء الدهــان ملــدة 

عــرش دقائــق
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 الثعلبه

ــة  ? ــه معلق ــاف إلي ــم يض ــة ث ــار هادئ ــىل ن ــع ع ــل ويوض ــل نح ــان عس فنج
صغــرية فلفــل أســود ناعــم مــع معلقــة كبــرية عصــري بصــل ويدهــن مــكان 
ــعر إال  ــل الش ــدم غس ــع ع ــاءً م ــاً ومس ــب صباح ــك املرك ــن ذل ــه م الثعلب

ــرضوره  ل

تدهن الثعلبه بلبن اجلميز مخس مرات يومياً  ?

ســبع فصــوص ثــوم ثــم يــدق ويعجــن يف فنجــان خــل مــع فنجــان عســل  ?
نحــل ويدهــن بــه مــكان الثعلبــه مرتــان يوميــاًً 

ــه  ? ــكان الثعلب ــه م ــن ب ــوم ويده ــت ث ــم زي ــل + 30 ج ــت بص ــم زي 30 ج

ــاح  ــل تف ــه بخ ــكان الثعلب ــن م ــاعة يده ــع س ــا برب ــاًً وقبله ــرات يومي ــس م مخ

{|{
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من أسباب تساقط الشعر  

ــاء –  ــات االمع ــدم – التهاب ــر ال ــى – فق ــر العصب ــق والتوت ــه – القل الوراث
ــف  ــرط ملجف ــتعامل املف ــجني – االس ــتعامل االكس ــعر واس ــه الش ــرار صبغ تك
ــرشه  ــه – ق ــراض اخلبيث ــن االم ــعاع م ــرض لالش ــوار) – التع ــعر (السيش الش

ــعر  الش

والســقوط الطبيعــى للشــعر من عرشيــن إىل أربعــني شــعرة يومياًً وحتــل حملها 
ــإن ســقوط هــذا العــدد مــن الشــعرات  ــق لذلــك ف غريهــا فهــذه طبيعــه اخلال

اليســتدعى االرساع للشــكو مــن تســاقط الشــعر

{|{
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عالج تساقط الشعر 

يمكنك استخدام وصفه واحدة من تلك الوصفات 

Ã  تؤخــذ مســتكة وتطحــن جيــداً وتطبــخ ىف زيــت زيتــون جيــداً وتدهــن بــه
الــرأس كل يــوم 

Ã  + ــون ــت زيت ــد + زي ــوز هن ــت ج ــو + زي ــوز حل ــت ل ــروع + زي ــت خ زي
زيــت بــذر كتــان نســب متســاوية وتدلــك بــه فــروة الــرأس مــن املســاء  إىل 

الصبــاح 

Ã  يطحــن 50 جــم حبــه ســوداء يف عصــري جرجــري ثــم يضــاف إليهــم معلقــة
ــوم  ــل الن ــرأس قب ــروة ال ــه ف ــك ب ــون وتدل ــت زيت ــم زي ــع 50 ج ــل م خ
وتغســل صباحــاً بــامء دافــئ مــع عــدم اســتخدام شــامبو أو صابونــه وبعــد 

ــإذن اهللا  إســبوع ســتظهر النتيجــه ب

Ã  زيــت صبــار + زيــت فــل + زيــت ياســمني + زيــت خــروع + زيــت شــيح
+ زيــت سمســم نســب متســاوية ويدهــن بــه الشــعر يوميــاً 

Ã  ــم ــه ث ــه كامل ــاء ورد ليل ــرت م ــع ىف ل ــران وينق ــرية زعف ــة كب ــذ معلق يؤخ
ــوم مفــروم وقرنفــل مطحــون ويدهــن  يصفــى ويمــزج بســبع فصــوص ث

ــبوعياً  ــان أس ــة مرت ــون دقيق ــدة ثالث ــعر مل ــط الش ــذا اخللي هب
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Ã  ــم يطحــن ويعجــن بزيــت رحيــان ــات السمســم وجيفــف ث يؤخــذ ورق نب
ــاًً  ــه الــرأس مرتــان يومي ويدهــن ب

Ã  ــت ــم زي ــري + 100 ج ــت جرج ــم زي ــروع + 100 ج ــت خ ــم زي 100 ج

كركــم + 100 جــم زيــت زيتــون + 50 جــم زيــت زنجبيــل ختلــط الزيــوت 
جيــداً ويدهــن هبــا الشــعر مــرة يوميــاًً مــن املســاء إىل الصبــاح 

{|{
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برنامج العنايه بالشعر التالف والمتقصف 

1 – قص اطراف الشعر حواىل 1 مم أو 2 مم 

2 – عدم متشيط الشعر وهو مبلل واختيار مشط واسع االسنان 

3 – جتنــب غســل الشــعر باملــاء الســاخن ولكــن جيــب أن يكــون املــاء بــارد 
أو دافــئ 

4 – إذا أردنا استخدام شامبو جيب أن يكون منزوع الرغوه 

5- دهــان الشــعر بأحــد الوصفــات املذكــوره ســابقاً مــع دهــان أطــراف 

الشــعر جيــداً 

6 – لــذو الشــعر التالــف عليكــم بوضــع الزيــت يوميــاًً ملــدة عــرشة أيــام 
متتاليــة 

{|{
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( طرق فرد الشعر طبيعي )

Ã  ًــدا ــالط جي ــن ىف اخل ــم يطح ــى ث ــه بن ــح لون ــى يصب ــم حت ــص السمس حيم
ــادة  ــذ امل ــار ونأخ ــح الصب ــاعات ونفت ــالث س ــدة ث ــت ذرة مل ــع ىف زي وينق
ــذا  ــرأس هب ــروة ال ــك ف ــم تدل ــم ث ــوع السمس ــع منق ــط م ــة وختل اهلالمي
اخلليــط جيــداً ثــم يغطــى الشــعر بقبعــه بالســتيك ملــدة ثــالث ســاعات ثــم 

ــبوعياً ــان أس ــك مرت ــعر وذل ــل الش يغس

Ã  ــة معالــق + معلقــة كبــرية ــه ثالث نخــاع املتواجــد بعظــم البقــره ونأخــذ من
ــط  ــه وختل ــار بيض ــم + صف ــت سمس ــرية زي ــة كب ــون + معلق ــت زيت زي
املقاديــر جيــداً عــىل نــار هادئــة حتــى متتــزج ويدهــن هبــا الشــعر مــن املســاء 

ــاح  إىل الصب

Ã  + ــكافيه ــرية نس ــة كب ــه + معلق ــرية طحين ــة كب ــاء + معلق ــرية حن ــة كب معلق
عصــري ليمــون صــاىف كــوب متوســط + علبــه كنــز 200 جــم ميــاه غازيــه 
ــئ  ــكان داف ــام ىف م ــه اي ــر ثالث ــرتك لتخم ــاً وت ــر مع ــط املقادي ــاء ختل بيض

ويفــرد هبــا الشــعر 

Ã  معلقــة كبــرية نســكافيه + 30 جــم زيــت زيتــون + 30 جــم زيــت لــوز حلو
ــط  ــاد متوس ــه زب ــة + علب ــار بيض ــم + صف ــكر ناع ــرية س ــة صغ + معلق
ــعر  ــىل الش ــع ع ــى وتوض ــري معدن ــاء غ ــداً ىف إن ــر جي ــط املقادي ــم ختل احلج
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كـــ كريــم فــرد الشــعر ثــم تشــطف بــامء فاتــر وذلــك مرتــان أســبوعياً ملــدة 
شــهر 

Ã  قــرش مــوز جمفــف حــواىل 5 ثمــرات مــوز ثــم تطحــن جيــداً حتــى تصبــح
مســحوق ناعــم + 3 صفــار بيضــه + 30 جــم زيــت خــروع + 30 جم زيت 
زيتــون + معلقــة صغــرية نســكافيه ختلــط املقاديــر جيــداً حتــى تتجانــس ثــم 
ــه  ــه) مبلل ــاء ( فوط ــعر بغط ــة الش ــع تغطي ــعر م ــىل الش ــة ع ــع اخللط توض
بــامء ســاخن وتــرتك عــىل الشــعر ملــدة ثالثــون دقيقــة وتكــرر هــذه اخللطــة 

مرتــان أســبوعياً ملــدة ســت أســابيع 

Ã  الربوتيــني مــن املتعــارف عليــه أن لــه عجب العجــاب يف فــرد الشــعر طبيعيا
والربوتــني امــا  حيوانــى او نباتــى لنخلــط االثنــان معــا ونتبــع االتــى 100 
ــه املوجــود بعظــم البقــر + 7صفــار بيــض  جــم نخــاع وهــو املــاده اهلالمي
+ 30جــم زيــت جنــني القمــح + طحينــه 100جــم + علبــة زبــاد كبــريه 
ختلــط املقاديــر جيــدا وبعــد ان يتــم فــرد الشــعر بالسيشــوار يتــم  اســتخدام 
ــدة  ــبوعيا  مل ــان اس ــه مرت ــك العملي ــرر تل ــعر وتك ــه الش ــرد ب ــط ويف اخللي
ــن بنســب  شــهر وبعــد كل مــره يدهــن الشــعر بزيــت  اخلــروع + اجللرسي

متســاويه فيعــد زيــت اخلــروع مــع اجللرسيــن هــو الســريم ذاتــه

{|{
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طرق تلوين الشعر طبيعى 

عالج شيب الشعر والشعر االبيض

Ã  صفــار بيضــه + 10 جــم زيــت قرنفــل + 10 جــم زيــت خــروع + 10 جــم
زيــت زيتــون + 10 جــم زيــت سمســم + معلقــة حنــة ويدهــن بــه الشــيب 

ملــدة ثــالث ســاعات ويغســل مرتــني أســبوعياً فقــط 

Ã  ــان ــاء ورد + معلقت ــف لرتم ــة + نص ــة مطحون ــرية مرمري ــق كب ــع معال ارب
ــىل  ــل مغ ــا ثقي ــوب ش ــف ك ــل + نص ــرية قرنف ــة صغ ــة +معلق ــان حن كبريت

Ã  تغــىل املرمريــه جيــداً يف نصــف لــرت مــاء ورد ثــم تــرتك لتــربد وتصفــى      
ويضــاف عليهــا القرنفــل والشــا املغــىل مــع التقليــب اجليــد ثــم يضــاف 

عليهــا احلنــة وتوضــع عــىل الشــيب ملــدة ثالثــون دقيقــة 

{|{
Ã 
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صبغات طبيعيه للشعر 

   1– اللون البنى 

عــرشه معالــق كبــرية حنــة + عصــري ليمونــة كبــرية + 3 معالــق خــل تفــاح 

ــام يناســبها مــن  ــر ب + اربعــه معالــق قــرش باذنجــان جمفــف ناعــم ختلــط املقادي

املــاء الســاخن عــدا عصــري الليمــون ونرتكهــا لتخمــر ملــدة ثــالث ســاعات ثــم 

نضيــف عصــري الليمــون ونضعهــا عــىل الشــعر ملــدة ثــالث ســاعات 

2– اللون البنى املحمر 

عــرشه معالــق كبــرية حنــة + عصــري ليمونــة كبــرية + 3 معالــق خــل تفــاح + 

معلقتــان كبــار نســكافيه ثــم متــزج املقاديــر بــام يناســبها مــن املــاء الســاخن عــدا 

ــم نضيــف  عصــري الليمــون الليمــون ونرتكهــا لتخمــر ملــدة ثــالث ســاعات ث

عصــري الليمــون ونضعهــا عــىل الشــعر ملــدة ثــالث ســاعات 

{|{
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عالج سقوط شعر الحواجب والرموش واالهداب 

تغــىل بصلــة كبــرية ىف كــوب زيــت زيتــون غليــاً جيــداً ثــم يصفــى الزيــت  ?
ويدهــن بــه شــعر احلواجــب أو الرمــوش (االهــداب) مرتــان يوميــاًً 

ــى)   ? ــل (أ يصف ــداً وينخ ــن جي ــم يطح ــح ث ــو البل ــن ن ــبع م ــرق س حي
ــه  ــن ب ــروع ويده ــت خ ــون أو زي ــت زيت ــان زي ــزج بفنح ويم

دهان احلواجب أو الرموش بزيت جوز اهلند قبل النوم  ?

زيــت لــوز حلــو + زيــت زيتــون نســب متســاوية ويدهــن هبــا احلواجــب  ?
ــان صباحــاً ومســاءأ  والرمــوش مرت

زيــت خــروع يدهــن بــه الرمــوش واحلواجــب ثــالث مــرات يوميــاًً فهــذا  ?
االفضــل إلطالــة الرمــوش

 

{|{
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عالج قروح ودمامل الرأس تحت الشعر 

Ã  ــرأس ــروة ال ــه ف ــن ب ــاوية ويده ــب متس ــمني نس ــت ياس ــل + زي ــت ف زي
ــاًً  ــان يومي مرت

Ã  ــة + عصــري بصــل ختلــط ــه مطحون ــة + حلب ــة ســوداء مطحون ــاء + حب حن
ــاعة  ــدة س ــرتك مل ــرأس وت ــروة ال ــا ف ــك هب ــاوية ويدل ــب متس ــر بنس املقادي

ــرأس عــىل ال

Ã  حنــاء+ ينســون ناعــم + زيــت زيتــون نســب متســاوية وختلــط حتــى تكــون
كالعجــني ويدهــن هبــا فــروة الــرأس ثــم تغســل بــامء دافــئ 

Ã  ــروة ــا ف ــن هب ــون ويده ــت زيت ــط بزي ــداً وخيل ــن جي ــاد ويطح ــب الرش ح
ــوم  ــل الن ــرأس قب ال

{|{
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عالج قمل الشعر

يفــرك الشــعر بزيــت الزيتــون ويــرتك عــىل الشــعر ملــدة ســاعتني ثم يشــطف  ?
الشــعر جيــداً بمنقــوع الزعــرت وذلــك بغــىل مخــس معالــق كبــار مــن الزعــرت 
ــوع  ــح املنق ــى ليصب ــربد ويصف ــق لي ــرش دقائ ــدة ع ــرتك مل ــم ي ــاء ث ــرت م ىف ل

جاهــزاً 

ــى  ? ــم يصف ــام ث ــدة 10 أي ــع مل ــل وينق ــرت خ ــدر ىف ل ــم ورق الالفن 100 ج

املنقــوع وحيفــظ ىف زجاجــه مــن الزجــاج وحتفــظ بالثالجــة وتســتخدم عنــد 
احلاجــه بفــرك فــروة الــرأس والشــعر ملــدة مخــس دقائــق ثــم يشــطف بــامء 

فاتــر 

ــم ويدهــن  ? ــة الســوداء وتوضــع ىف خــل حتــى تصبــح كالكري تطحــن احلب
هبــا فــروة الــرأس ثــم تتعــرض للشــمس ملــدة ربــع ســاعة ثــم يــزال املــرةم 

مــن الــرأس بعــد ســت ســاعات وتكــرر يوميــاًً ملــدة أســبوع 

ــروة  ? ــا ف ــن هب ــون ويده ــت يانس ــن ىف زي ــس وتعج ــذور البقدون ــن ب تطح
ــرأس  ال

عصــري بصــل + عصــري بقدونــس + زيــت سمســم نســب متســاوية ويدهــن  ?
هبــا فــروة الــرأس مــع التعــرض للشــمس يوميــاًً 

زيت يانسون + زيت سمسم نسب متساوية ويدهن هبا فروة الرأس  ?



25

عالج قشر الشعر

Ã  زيــت زيتــون + زيــت لــوز حلــو نســب متســاوية ويدلــك بفــروة الــرأس
ــن  ــئ وم ــامء داف ــعر ب ــل الش ــم يغس ــق ث ــس دقائ ــد مخ ــرتك مل ــعر وي والش
ــق  ــال يقل ــان ف ــض احلرق ــة  ببع ــك الوصف ــتخدم لتل ــعر املس ــن أن يش املمك

Ã زيت جوز هند+ زيت جرجري نسب متساوية ويدهن به فروة الرأس

Ã  ــا ــاف عليه ــم يض ــني ث ــون كالعج ــى تك ــوم حت ــوص ث ــالث فص ــدق ث ت
ــبوع ىف  ــدة أس ــرتك مل ــاج وت ــاروره زج ــع ىف ق ــاح وتوض ــل تف ــان خ فنج
الشــمس ثــم يدهــن هبــا فــروة الــرأس والشــعر مــع التدليــك ملــدة عــرشه 

ــون  ــت زيت ــن زي ــا يده ــام وبعده ــرشة أي ــدة ع ــق مل دقائ

Ã  زنجبيل مطحون معلقتان كبريتان + ثالث معالق زيت سمسم

Ã  نصف ليمون ويدلك بفروة الرأس ملدة شهر

Ã  ًًعــرق ســوس جمفــف ثــم يعجــن ىف خــل ويدلــك بــه فــروة الــرأس يوميــا
قبــل النــوم ملــدة أســبوعني 

Ã  مرمريــه + أكليــل اجلبــل+ زعــرت + بقدونــس نســب متســاوية كل منهــام مائة
جــرام ويتــم وضعهــم ىف 5 لــرت مــن املــاء وتغــىل املــاء ثــم نصفيــه ويغســل 

بــه الشــعر يوميــاًً ملــدة أســبوعان 
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عدم انبات الشعر بعد نزعه

ــزع  ? ــب ن ــه عق ــن ب ــاوية ويده ــب متس ــل نس ــت قرنف ــعد + زي ــت الس زي
الشــهر ملــدة تســعون يومــاًً كل يــوم حتــى عقــب نــزع الشــعر فيتــم تقليــل 

ــعر ــى الش ــعر إىل أن خيتف ــور الش ظه

ــامء ورد  ? ــف ب ــة وخيف ــل + ليمون ــل نح ــم عس ــريm + 100 ج ــم مخ 50 ج

ــة الشــعر  ويدهــن عقــب إزال

ــة الشــعر بمعجــون األســنان ملــدة 5 دقايــق  ? املفاجــأه : الدهــان عقــب إزال
ثــم يشــطف يقلــل ظهــور الشــعر

ــم  ? ــح كالكري ــى يصب ــامء ورد حت ــف ب ــة وخيف ــا + ليمون ــرية نش ــة كب  معلق
ــعر  ــة الش ــب إزال ــن عق ويده

نبــات الســعد معلقــة كبــرية ويوضــع عليــه مقــدار كــوب مــاء ورد ويغــىل  ?
حتــي تتبخــر امليــاه متامــاً ويؤخــذ املتبقــي من نبــات الســعد يصبــح كالعجني 
ويوضــع عــىل اجلســم بعــد نــزع الشــعر ملــدة أســبوع فنالحــظ تأخــر خروج 

الشــعر مــن أول يــوم 

ينــزع الشــعر  مــن املــكان الغــري مرغــوب فيــه ثــم يدهــن بمعجــون طحــني  ?
الفــول بقــرشه معجونــاً بعســل النحــل  
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بعد نزع الشعر يمسح رسيعاً بدم ضفدعه  ?

تؤخذ مرارة ماعز وختلط بنشادر ويدهن هبا بعد نزع الشعر ?

يدهن مكان نزع الشعر بمرارة دجاج فإنه اليعود بإذن اهللا  ?

ــان  ? ــون معلقت ــعد مطح ــات الس ــان +نب ــان كبريت ــون معلقت ــل مطح زنجبي
كبريتــان + مــرة مطحونــة معلقتــان كبريتــان +معلقــة كبــرية مســتكة 
ــة  ــان جيداً+معلق ــان معصورت ــة +ليمونت ــبه مطحون ــة ش ــة + معلق مطحون
ــت  ــرية زي ــة كب ــس مطحون+معلق ــرية ترم ــة كب ــن +معلق ــرية جلرسي كب

ــادر ــة نش ــف معلق ــون +نص زيت

ــى  ? ــامء ورد حت ــزج ب ــة ومت ــار هادئ ــىل ن ــع ع ــداً وتوض ــر جي ــط املقادي ختل
تصبــح كالكريــم فنالحــظ فــوران ورائحــة غــري مرغــوب فيهــا وبعــد نــزع 
ــاً  ــرشون يوم ــدة ع ــة  مل ــك اخللط ــن بتل ــا يده ــوب فيه ــري مرغ ــعر الغ الش

ــإذن اهللا  ــي ب ــد اختف ــعر ق ــتجدون الش ــة وس متتالي

ــامء  ? 100جــرام ترمــس مطحــون +100جــرام مــاء ورد وينقــع الرتمــس ب

ــزع الشــعر  ــه عقــب ن ــم يوضــع بالثالجــه ويدهــن ب ــورد ملــدة يومــان ث ال
وهــو ســاقع

قــرش باذنجــان جمفــف ثــم يطحــن ويؤخــذ منهــا مخســون جــرام ويضــاف  ?
ــدة  ــه مل ــن ب ــل ويده ــوم كام ــدة ي ــط مل ــع اخللي ــاء ورد وينق ــرام م ــة ج مائ

ــعر  ــزع الش ــب ن ــة عق ــاً متتالي ــرشون يوم ع
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ليمــون معصــور + خــل تفــاح نســب متســاوية منــه ويدهــن بــه بعــد نــزع  ?
الشــعر

وأود أن أذكر توجيه النبي حممد صىل اهللا عيه وسلم  

اهللا  رســول  أمرنــا  قــال  أنــه  عنــه  اهللا  رىض  مالــك  ابــن  أنــس  عــن 
(أال نرتك العانة واالبط فوق أربعني ليلة).

*نصيحــه ( ينصــح للمــرأه عــدم نــزع الشــعر قبــل احليــض الن الشــعر قــد 
يكــون قــايس ولالســف يســاعد ىف نمــو الشــعر بكثــره وبشــكل رسيــع إذا نــزع 

قبــل احليــض )

{|{
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تبيض الجسم وتنعيمه وتوحيد لون الجسم

Ã  50جــرام عــدس اصفــر مطحــون +50جــرام أرز مطحــون + معلقــة كبــرية

ــف  ــال جمف ــرش برتق ــة + ق ــة مطحون ــرية حلب ــة كب ــون +معلق ــس مطح ترم
ــا  ــد بطاط ــون +واح ــت زيت ــرية زي ــة كب ــرية +معلق ــة كب ــون معلق ومطح

ــلوقة  ــم مس ــطة احلج ــزر متوس ــدة ج ــلوقة +واح ــم مس ــطه احلج متوس

Ã  ختلــط املقاديــر جيــداً وتــزود بــامء ورد حتــى تصبــح كالكريــم وبــني الليونــه
والصالبــه ثــم يوضــع ىف إنــاء حمكــم مغلــق ىف الثالجــه ويتــم تدليك اجلســم 
هبــا مــع االســتمرار ىف التدليــك حتــى جتــف وتبــدأ ىف التســاقط وبعــد ذلــك 

ــدون صابونه  االســتحامم ب

Ã  قــرش برتقــال جمفــف مطحــون مخســون جرامــاً +125 جــم مــاء ورد + زيت
لــوز مــر 60 جــم ختلــط املقاديــر جيــداً ويدهــن هبا اجلســم وتــرتك ملــدة ربع 

ســاعة عــىل اجلســم ثــم تفــرك حتى تتســاقط 

Ã  ــط ــاء ورد ختل ــاد + م ــق زب ــالث مالع ــون + ث ــس مطح ــم ترم 50 ج

املقاديــر جيــداً وتوضــع عــىل اجلســم ملــدة مخــس دقائــق ثــم نمســح الكفــني 
ــون وندلــك اجلســم حتــى ختــرج قشــور اجلســم معهــا بزيــت زيت

Ã  نــوع صابــون + معلقــة كبــرية كركــم + معلقــة كبــرية نبــرش صابونــه مــن أ
جلرسيــن + معلقــة كبــرية نشــا + معلقــة صغــرية ملــح ونضيــف إليهــم مــاء 
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ورد 125 جــم ويوضــع عــىل نــار هادئــة حتــى متتــزج اخللطــة ثــم توضــع ىف 

انــاء حتــى تــربد ويدلــك هبــا اجلســم قبــل االســتحامم وتــرتك عــىل اجلســم 

ملــدة مخــس دقائــق ويدلــك اجلســم حتــى تتســاقط اخللطــة 

ــار مــاء ورد ومتــزج  ــة معصــورة + ثــالث مالعــق كب بيــاض بيضــة + ليمون

ــل  ــم تغس ــاعة ث ــدة س ــا مل ــد لوهن ــراد توحي ــة امل ــىل املنطق ــع ع ــر وتوض املقادي

ــن  ــوره ويمك ــة املذك ــع اخللط ــد وض ــل وبع ــتحامم قب ــى االس ــر ويراع ــامء فات ب

ــة بنفــس النســب لتوحيــد لــون اجلســم كلــه  مضاعفــة الكمي

{|{
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طريقه عجيبه للتخلص من شعر الجسم 

كــوب مــاء ورد + كــوب ســكر + نضيــف معلقــة صغــرية مســتكة مطحونــة  ?
+ ثــالث معالــق كبــار شــبه مطحونــة + ليمونــة معصــورة توضــع املقاديــر 

عــىل النــار وتقلــب جيــداً وينتــزع هبــا الشــعر 

{|{
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ترطيب البشرة

Ã  مــوزة + معلقــة عســل نحــل + نصــف ليمونــة وتطحــن ىف اخلــالط حتــى
تصبــح كالكريــم ويوضــع عــىل البــرشة ملــدة ربــع ســاعة ثــم يشــطف بــامء 

دافــئ ويســتخدم مــرة واحــدة أســبوعياً 

Ã  واحــدة طامطــم + معلقــة عســل نحــل ويطحــن يف اخلــالط ويوضــع عــىل
البــرشة ملــدة ربــع ســاعة ويشــطف بــامء دافــئ 

Ã  زيــت سمســم + زيــت جــوز هنــد + زيــت خــروع ختلــط الزيــوت بنســب
متســاوية ويدهــن هبــا البــرشة ثــم يشــطف بــامء دافــئ 

{|{
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تفتيح لون البشرة واالماكن الداكنه 

ــر  ? ــط املقادي ــل ختل ــل نح ــان عس ــان كبريت ــم + معلقت ــرية كرك ــة كب معلق
ــر ــامء فات ــطف ب ــم تش ــاعة ث ــف س ــدة نص ــك مل ــه كاملاس ــا الوج ــن هب ويده

ــن  ? ــع م ــم يرف ــاعة ث ــف س ــدة نص ــاء مل ــوب م ــىل يف ك ــج ويغ ــان بابون فنج
ــة  ــن الداكن ــه واالماك ــه الوج ــطف ب ــاعة ويش ــدة س ــرتك مل ــار وي ــىل الن ع

ــل ــهر كام ــدة ش ــك مل ــوم وذل ــة ي واحلساس

ــاء  ? ــن م ــل م ــاد وقلي ــق زب ــة معال ــون وثالث ــاف مطح ــس ج ــان ترم فنج
ورد وتوضــع اخللطــة عــىل االماكــن املــراد تفتيحهــا وتدلــك دائريــاً يف اجتــاه 

اليســار وقبــل التدليــك نوضــع يف اليــد زيــت زيتــون 

معلقتــان صغريتــان عنــرب + معلقــة كبــرية مســك أبيــض + نصــف معلقــة  ?
ــىل  ــع ع ــداً وتوض ــر جي ــط املقادي ــن ختل ــان جلرسي ــان كبريت ــبه + معلقت ش

ــدة للكــف ــة مفي ــه وهــذه الوصف االماكــن الداكن

كــوب كبــري مــاء ورد + ثــالث معالــق زيــت جنــني القمــح + معلقــة صغرية  ?
ملــح + نصــف كــوب بــودرة تالــك أطفــال ختلــط املقاديــر جيــداً ثــم توضع 
عــىل النــار ملــدة ربــع ســاعة ثــم تــرتك لتــربد ويدهــن هبــا االماكــن املــراد 
ــن  ــح االماك ــداً لتفتي ــدة ج ــة مفي ــذه الوصف ــق فه ــرق برف ــم تف ــا ث تفتيحه

احلساســه والكلــف املزمــن 
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مكعــب مســك + مــاء ورد + زيــت مشــمش ختلــط املقاديــر جيــداً بنســب  ?
متســاوية ويدلــك هبــا االماكــن الداكنــه 

فنجــان أرز ناعــم مطحــون مــع كــوب مــاء ورد ويوضــع عــىل الوجــه فهــذه  ?
الوصفــة مفيــدة جــداً لتفتيــح البــرشة 

ــه  ? ــراد تفتيح ــكان امل ــىل امل ــع ع ــاوية ويوض ــب متس ــاد نس ــه + زب طحين
ــه  ــم فرك ــم يت ــف ث ــى جي حت

ــدة  ? ــه مل ــا الوج ــن هب ــه ويده ــس مهروس ــع بطاط ــح م ــني القم ــت جن زي
ثالثــون دقيقــة وبعدهــا وبــدون غســيل للوجــه يوضــع عــىل الوجــه رشائــح 

خيــار 

فنجــان جلرسيــن + معلقتــان صغريتــان شــبه مطحونــة جيــداً + فنجــان ماء  ?
ــر  ــرية مســك أبيــض ختلــط املقادي ورد + معلقــة صغــرية نشــا + معلقــة كب

وتوضــع عــىل االماكــن الداكنــة بعــد االســتحامم 

ــاوية  ? ــب متس ــر بنس ــط املقادي ــاء ورد ختل ــج وم ــون وبابون ــس مطح ترم
ــر مــع دهــان  ــامء فات ــم يغســل ب ويدهــن هبــا الوجــه وتــرتك ملــدة ســاعة ث

ــوم  ــل الن ــح قب ــني القم ــت جن ــه بزي الوج

حبــه بطاطــس متوســطه + نصــف كــوب لبــن  تســلق البطاطــس جيــداً ثــم  ?
تــرتك لتــربد وهتــرس ثــم نضيــف عليهــا اللبــن وهــى دافئــه وتوضــع عــىل 

الوجــه حتــى جتــف ثــم تفــرك وبــإذن اهللا ســيصبح الوجــه أبيضــاً براقــاً 

معلقتــان رده + معلقتــان ترمــس مطحــون + مــاء ورد ختلــط املقاديــر حتــى  ?
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ــامء  ــل ب ــرك وتغس ــف وتف ــى جت ــه حت ــىل الوج ــرتك ع ــم وت ــح كالكري تصب

فاتــر ســتفتح البــرشة وتنظــف البــرشة 

{|{
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عالج حبوب الوجه واخفاء اثارها باألعشاب الطبيعيه 

ــم  ? ــل الدس ــب قلي ــى + حلي ــس الروم ــل اخل ــرض ويفض ــس أخ ورق خ
وختلــط املقاديروتوضــع عــىل نــار هادئــة ملــدة ثالثــة دقائــق ثــم يقطــع ورق 
اخلــس إىل أربعــة اجــزاء وتوضــع عــىل الوجــه وعــىل مــكان حــب الشــباب 
وهــى دافئــه ككمــدات مــع االســتالقاء عــىل الظهــر ملــدة ثالثــون دقيقــة ثــم 

يغســل الوجــه بــامء فاتــر بــدون صابونــه 

يفــرم الكرنــب ويوضــع عــىل حبــوب الوجــه ككمــدات ملــدة نصــف ســاعة  ?
ويشــطف بــامء فاتــر دون اســتخدام الصابونــه ويفضــل الكرنــب البنفســجى 

ــن  ? ــم يطح ــاوية ث ــب متس ــاح نس ــل تف ــان + خ ــرش رم ــوداء + ق ــه الس حب
ــخن  ــى يس ــة حت ــار هادئ ــىل ن ــط ع ــذا اخللي ــع ه ــاً ويوض ــه مع ــط كل اخللي
ويدهــن حــب الشــباب أو حبــوب الوجــه هبــذا اخلليــط ملــدة نصــف ســاعة 
ثــم يغســل الوجــه بــامء بــارد وبــدون اســتخدام صابونــه مــع التكــرار يوميــاًً 

ملــدة شــهر 

ســبع معالــق كبــرية عســل نحــل برســيم أو زهــور + معلقــة كبــرية  ?
ــا  ــن هب ــر ويده ــط املقادي ــون وختل ــري ليم ــرية عص ــة كب ــن + معلق جلرسي

ــاعة  ــف س ــدة نص ــوب مل ــه واحلب الوج
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زيــت كافــور + خــل تفــاح نســب متســاوية ويدهــن هبــا احلبــوب بالوجــه  ?
ملــدة نصــف ســاعة ثــم يشــطف 

ليمونتــان كبريتــان + خيارتــني صغريتــان + معلقــة كبــرية بابونــج مطحونــة  ?
ــق )  ــور( نب ــات س ــبع ورق ــح + س ــني القم ــرية جن ــة صغ ــداً + معلق جي
ــون  ــاة أن الليم ــع مراع ــداً م ــرم جي ــالط وتف ــر باخل ــع املقادي ــع مجي وتوض
ــر  ــامء فات ــم يشــطف ب ــع ســاعة ث ــم يوضــع عــىل الوجــه ملــدة رب بقــرشه ث

ــة  ? ــق قرف ــار + ثــالث معال ــق كب عســل نحــل برســيم أو زهــور ســبع معال
ــان ترمــس مطحــون  ــة + معلقــة صغــرية كركــم مطحــون + معلقت مطحون
+ معلقتــان خــل تفــاح ختلــط املقاديــر جيــداً ويدهــن هبــا الوجــه ملــدة ربــع 

ســاعة يوميــاًً ثــم تشــطف بــامء فاتــر 

معلقــة كبــرية مــرة مطحونــة جيــداً + معلقــة كبــرية ملــح + ســبع ورقــات  ?
ســدر (نبــق ) ختلــط املقاديــر جيــداً ثــم نأتــى بــورق الســدر ويغــىل ويصفــي 
وبعــد ان تــربد امليــاه توضــع اخللطــة الســابقة وذلــك مرتــان يوميــاًً صباحــاً 
ومســاءً ملــدة ربــع ســاعة " ىف البدايــة ســتظهر احلبــوب ثــم ختتفــى وتصبــح 

البــرشة مثــل بــرشه االطفــال " 

تنقــع معلقــة كبــرية مــرة مطحونــة ىف كــوب مــاء ورد ملــدة يــوم كامــل ثــم  ?
متــرر قطنــه عــىل حبــوب الوجــه ثــالث مــرات يوميــاًً 

حلبــه مطحونــة + عســل نحــل برســيم أو زهــور + عصــري بقدونــس نســب  ?
ــداً وتوضــع ىف برطــامن زجاجــى ويدهــن هبــا  متســاوية ختلــط املقاديــر جي
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الوجــه ملــدة نصــف ســاعة وتكــرر يوميــاًً ثــم يشــطف بــامء فاتــر مــع جتنــب 
أكل احلــوادق واملوالــح 

عســل نحــل برســيم أو زهــور معلقتــان كبريتــان + بيضتــان  خيلــط اخلليــط  ?
جيــداً ويدهــن بــه الوجــه نصــف ســاعة يوميــاًً 

زيــت حبــة الربكــة+ زيــت سمســم + زيــت جنــني القمــح نســب متســاوية  ?
ــم  ــاح ث ــاء إىل الصب ــن املس ــه م ــه الوج ــن ب ــح ويده ــق قم ــن بدقي ويعج

ــامء دافــئ  يغســل الوجــه ب

ــان  ? ــان كبريت ــداً وتعجــن ىف معلقت ــم هتــرس وتطحــن جي بصــل مســلوقة ث
ــا  ــن هب ــداً ويده ــر جي ــط املقادي ــم ختل ــرية سمس ــة كب ــح ومعلق ــق قم دقي

ــاعة  ــدة س ــاًً مل ــان يومي ــه مرت الوج

{|{
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امراض العيون 

Ã  تغمــس قطعتــني مــن القطــن ىف مــاء ورد ثــم نضــع عــىل كل عــني قطعــة من
القطــن مــع االســرتخاء ملــدة مخــس دقائــق وذلــك لتــورم العــني وتألقها

Ã  جلــالء البــرص تقومــني بغــىل مخــس جــرام مــن الشــمر ملــدة مخــس دقايــق
ثــم ليــربد وتغســل بــه العينــان 

Ã  لذهاب املاء النازل من العني يقطر بامء العنب األمحر

Ã  يكتحل بكحل األثمد لذهاب الدمع النازل من العني ومحرة العني

Ã  ــاب ــرص وذه ــالء الب ــربد جل ــد أن ي ــاً بع ــرياً أو مغلي ــس عص ــر البقدون يقط
ــني  آالم الع

Ã  لبن املرأه املرضعه صالح جلميع أمراض العيون

Ã  لــورم العــني يدهــن زيــت حبــة الربكــة حــول العــني قبــل النــوم مــع رشاب
مغــىل ورق اجلــزر 

{|{
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تشقق الشفاه والكعبين واليدين 

تشقق الشفاه 

Ã  ــىل ــع ع ــاً ويوض ــط مع ــاوية وخيل ــب متس ــت ورد نس ــى + زي ــني طب فازل
ــوم  ــل الن ــفايف قب الش

Ã  ــفايف ــه الش ــن ب ــاوية وتده ــب متس ــة نس ــة الربك ــت حب ــاح + زي ــل تف خ
ــوم  ــل الن قب

Ã  معلقــة صغــرية مســتكة ناعمــة + معلقــة كبــرية زيــت ورد وتقلــب املســتكة
ىف الزيــت الــورد حتــى تــذوب وتدهــن هبــا الشــفاه صباحــاً ومســاءً 

Ã  ًزيت خروع + زيت جوزهند نسب متساوية وتدهن هبا الشفاه مرتان يوميا

{|{
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تشقق الكعبين 

معلقــة جلرسيــن + معلقــة مــاء ورد + معلقــة عصــري ليمــون ختلــط املقاديــر  ?
ــم جــوارب  ــني أو القدمــني وتغطــي بكيــس ث وتوضــع عــىل تشــقق الكعب

مــن املســاء إىل الصبــاح 

فازلــني + ليمــون + حنــة نســب متســاوية ويدهــن هبــا الكعبــني مــن املســاء  ?
إىل الصبــاح 

معلقــة كبــرية فازلــني + معلقــة كبــرية مخــرية + ليمــون متــزج املقاديــر جيــداً  ?
وتوضــع عــىل الكعبــني مــن املســاء إىل الصبــاح وتغطــي بكيــس بالســتيك 

زيــت زيتــون + ملــح طعــام نســب متســاوية ويفــرك بــه الكعبــني ليــالً قبــل  ?
النــوم ثــم يتــم الدهــان هبــذه اخللطــة فازلــني + حنــة + زيــت حبــة الربكــة 
ــن  ــون م ــس نايل ــني ىف كي ــع القدم ــع وض ــا م ــن هب ــاوية ويده ــب متس نس

ــاح  املســاء إىل الصب

نصيحه :- بعد إزالة تشقق الكعبني:  ?

Ã  وضع القدمني ىف لرت ماء دافئ هبا فنجان خل تفاح + كوب ماء ورد حتى تربد
املياه 

Ã   عدم لبس الصندل أو الشبشب لفرتات طويلة فهام العدو اللدود للقدمني
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عالج تشقق اليدين 

Ã  معلقــة ســكر + معلقــة زيــت زيتــون + معلقــة زيــت لــوز حلــو وتدلــك بــه

االيــد ملــدة مخــس دقائــق يوميــاًً 

Ã  ــا ــن هب ــاء ورد ويده ــة م ــون ومعلق ــت زيت ــة زي ــىل معلق ــرص ع ــة تع ليمون

ــاًً  ــرة يومي ــن م اليدي

{|{
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عالج االعصاب الطرفين االظافر وتقويتها

توضع االظافر ىف وعاء صغري من زيت الزيتون ملدة عرش دقائق  ?

معلقــة كبــرية حنــة + معلقــة صغــرية حجــر أســود ناعــم ويمــزج اخلليــط  ?
بأكســجني ويدهــن بــه أظافــر القدمــني واليديــن 

ــط  ? ــزج اخللي ــم ويم ــزال ناع ــرية دم غ ــة صغ ــة + معلق ــرية حن ــة كب معلق
ــن ــني واليدي ــر القدم ــه أظاف ــن ب ــجني ويده بأكس

تســتخدم فــرش ـ مناســب مــع املحافظــه عــىل القدمــني واليديــن جافتــني  ?
وطريتــني 

عدم املشى أو السري حافياً ?

فنجــان خــل تفــاح + فنجــان مــاء ورد ويوضــع ىف لــرت مــاء دافــئ وتوضــع  ?
بــه القدمــان حتــى تــربد امليــاه 

{|{
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رائحة الفم واألنف الكريهة

عالج رائحة االنف

Ã  جيفف ورق الياسمني االبيض ويذر داخل االنف

Ã  ًًيقطر بزيت البنفسج يوميا

Ã استنشاق بخور الصندل والعود

{|{
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عالج رائحة الفم

Ã مضغ ورق النعناع االخرض الطازج

Ã  مضغ حبات من القرنفل

Ã  مضغ مستكة طبيعية

Ã  يغرغر الفم بمغىل ورق الرحيان

عالج التهاب اللوزتين 

بابونــج + قرفــة + زنجبيــل + حبــة الربكــة + بنســب متســاوية ويــرشب منــه 
ويغرغــر به 

* غسول للفم يعطره 

Ã  ــة ــة قرف ــف معلق ــاودر + نص ــج ب ــرية بكن ــة كب ــاء ورد + معلق ــة م زجاج
ــتخدم  ــى وتس ــم تصف ــة ث ــار هادئ ــىل ن ــع ع ــر وتوض ــط املقادي ــة ختل ناعم

ــم  ــول للف كغس

Ã  معلقــة كبــرية قرنفــل + معلقــة كبــرية مســتكة ناعمــة + قــرش ليمــون ختلــط
املقاديــر بــامء ورد وتســتخدم كغرغــره يوميــاًً عنــد االســتيقاظ مــن النــوم
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مزيل عرق باالعشاب 

معلقــة جلرسيــن + معلقتــان شــبة ناعمــة + معلقــة صغــرية نشــا +معلقــة  ?
كبــرية مســك أبيــض ختلــط املقاديــر ويضــاف إليهــا مــاء ورد حتــى تصبــح 
ــاض  ــى بي ــتحامم فيعط ــد االس ــط بع ــة االب ــىل منطق ــع ع ــم وتوض كالكري

ورائحــة مجيلــة 

معلقتــان كبــار مــن عشــبه ( إكليــل اجلبــل ) حصــا لبــان ىف ربــع لــرت مــاء  ?
مغــىل ثــم يصفــى ويشــطف بــه 

قرش رمان ناعم يفرك حتت االبط مرتان يومياًً ?

{|{
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كيفية تبيض االسنان 

معلقــة صغــرية مــن كل مــن ( ملــح طعــام + ســكر+ فحــم بــودره + عســل  ?
نحــل ) ختلــط املقاديــر ويدلــك هبــا االســنان ىف اليــوم

ملح+ خل ويغسل هبا تبيض االسنان ويمنع نزيف اللثه  ?

ــرة  ? ــنان م ــه االس ــك ب ــة وتدل ــو)+ ليمون ــوم (كربونات ــات الصودي بيكربون
ــاًً  يومي

ماء أكسجني يغسل به األسنان مرتان أسبوعياً ?

{|{
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شد ترهالت الجسم وتجاعيد الوجه 

اوالً شد ترهالت تجاعيد الوجه 

ــني  ? ــامً ب ــاك تناغ ــام كان هن ــة وكل ــىل 44 عضل ــرشي ع ــه الب ــو الوج حيت

ــض  ــاك بع ــباباً وهن ــاً وش ــر إرشاق ــكل أكث ــه بش ــر الوج ــالت ظه العض

ــن  ــدم م ــق ال ــهل تدف ــاىل يس ــه وبالت ــد الوج ــؤد إىل ش ــى ت ــن الت التامري

ــاالً  ــر مج ــه اكث ــل الوج ــا جيع ــه مم الوج

التمريــن : وضــع إصبــع الســبابة فــوق العــني مــع الســحب لألســفل مــع  ?

رفــع احلاجبــني إىل أعــىل ويكــرر التمريــن 13 مــرة 

دهان الوجه بزيت جنني القمح مرة قبل النوم  ?

بيــاض بيضــة + معلقــة كبــرية زبــاد وختلــط املقاديــر جيــداً حتــى تصبــح  ?

كالكريم ويدهن هبا الوجه  

نصف ليمون+ملعقه عسل نحل  وختلط جيداً ويدهن هبا الوجه مرة يومياً ?
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نشــا معلقــة كبــرية +ليمونــة +مــاء ورد حتــى يصبــح كالكريــم ويدهــن هبــا  ?
الوجــه حتــى جيــف ثــم يفــرك 

ــورد  ? ــامء ال ــن ب ــاوية ويعج ــب متس ــن نس ــق + جلرسي ــة +دقي ــاض بيض بي
ــبوعياً ــان أس ــه مرت ــا الوج ــن هب ــم ويده ــح كالكري ــى يصب حت

شد ترهالت الجسم 

Ã  شــبه ناعمــة +نشــا +زيــت جنــني القمــح أو زيــت زيتــون نســب متســاوية
ــكان  ــيل امل ــع ع ــم ويوض ــح كالكري ــى يصب ــورد حت ــامء ال ــن ب ــم يعج ث
املرتهــل ويدلــك حتــى يتــرشب اجللــد وتســتخدم هــذه الوصفــة يوميــاً أو 

يــوم بعــد يــوم

Ã  ــب ــل نس ــت زنجبي ــمني +زي ــت ياس ــاع +زي ــت نعن ــون +زي ــت زيت زي
ــا  ــن هب ــر ويده ــط املقادي ــاح وختل ــل تف ــع خ ــاً م ــم مجيع ــاوية ونقلبه متس
ــالت ــة الرته ــم إزال ــى يت ــاً حت ــة يومي ــرر الوصف ــده وتك ــراد ش ــزء امل اجل

{|{
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 وصفات ترجع الثيب كالعذراء 

تنقــع قطعــة مــن املــرة يف مــاء دافــئ يف الليــل ثــم تصفــي ويتــم اجللــوس  ?
فيهــا ملــدة نصــف ســاعة ثــم يتــم التشــطيف هبــا 

معلقــة كبــرية مــرة + ليمونــة + قــرش بصلتــني + كمــون تغــىل املقاديــر يف لــرت  ?
مــاء ثــم يــرتك ليدفــئ ويتــم التشــطيف يف آخــر يومــان مــن الــدورة 

يــرتك نــو التمــر ليجــف يف مــكان جيــداً للتهويــه ثــم حيمــص عــىل نــار  ?
هادئــة ملــدة ســاعة ثــم يطحــن وآخــر يومــني يف الــدورة تؤخــذ معلقــة عــىل 

الريــق مــع حليــب دافــئ

{|{
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تنظيف الرحم من الدورة - نفاس - سقط = نزيف 

سـبع متـرات بـدون نـو توضـع عىل نـار هادئـة ثـم يضـاف اليهـا 3 معالق  ?
كبـار زيـت زيتـون و 3 معالـق كبـار حـب الرشـاد وختلـط املقاديـر جيـداً 

وتؤخـذ منهـا معلقـة كبـرية عـىل الريـق يوميـاًً حتـى تنتهـى الكميهـة

ربــط البطــن يف فــرته نــزول الــدم مــن الرحــم حتــى ولــو كانــت الــوالدة  ?
قيــرصي فهــو يشــد مــن عضــالت البطــن ويمنــع كــرب البطــن 

3 - 4 معالــق كبــرية عســل نحــل + معلقــة كبــرية خــل تفــاح + معلقتــان  ?

كبريتــان شــبه ناعمــة + معلقــة كبــرية مــاء ورد ختلــط املقاديــر جيــداً وتوضع 
عــىل املنطقــة احلساســه  (الـــفرج) ثــم تلــف بقامشــه نايلــون حتــى يتعــرق 
اجلســم وذلــك بعــد انقطــاع الــدم مبــارشه وتســتخدم الوصفــة يوميــاًً ملــدة 

شــهر ثــم جيعلــك بكــراً

{|{
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عالج الحروق والتشوهات الجلدية 

Ã  ــة ــوهات اجللدي ــروق وللتش ــالج احل ــاب لع ــل االعش ــن أفض ــار م الصب
ــرق  ــه للح ــاً نتيج ــن االكثراختناق ــدم إىل االماك ــداد ال ــن امت ــد م ــه يزي ألن
ــار وتوضــع عصارهتــا عــيل اجلــزء  ــة الصب أو اجلراحــة حيــث تقطــف ورق

ــل  ــهر كام ــدة ش ــاب مل املص

Ã  فازلــني طبى+عســل نحــل برســيم أو زهــور نســب متســاوية ويدهــن هبــا
احلــرق أو املــكان املصــاب ويفضــل لفــه بشــاش وذلــك مرتــني يوميــاً

Ã  عســل نحل برســيم أو زهــور 250جــرام +100جــرام طحينــه +100جرام
ــر ناعــم ومصفــى +100جــرام سمســم أبيــض ناعــم ختلــط  عــدس أصف

املقاديــر جيــداً ويدهــن هبــا مرتــان يوميــاً ملــدة ثالثــة أشــهر

{|{
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عالج دوالى الساقين

ــداً ويضــاف اليهــا 200 جــم  ? 100 جــم ورق شــجر البلــوط ويطحــن جي

حنــة ويعجــن هــذا اخلليــط يف مــاء دايف تضهــن بــني الــدواىل مــن املســاء إىل 
الصبــاح

تضمد الدوايل بخل تفاح مع الربط بشاش من املساء إىل الصباح ?

تضمــد الــدوايل بمخلــوط ورق الرحيــان مــع رشاب مغــيل الرحيــان كالشــاي  ?
يومياً مســاء

تضمــد الــدوايل بــورق الكرنــب البــارد بعــد ســلقه مــن املســاء إىل الصبــاح  ?
وذلــك بلــف بشــاش وىف الصبــاح يدهــن بخــل تفــاح

تدهن الدوايل بزيت الياسمني 3مرات يومياً ?

تدهن الدوايل بزيت الزنجبيل 3مرات يومياً ?

ملحوظه:- مجيع الدهانات تدهن بالتدليك من أسفل إىل أعىل ?

{|{
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”الوقاية خير من العالج“

Ã  ــن ــك ع ــز معدت ــه فتعج ــن مضغ ــك ع ــز أرضاس ــاً تعج ــأكل طعام ال ت
ــه. هضم

Ã  .التنم حتى تدخل اخلالء

Ã .حاول أن تنام بعد الغداء ولو ساعة والتنم بعد طعام العشاء مبارشة

Ã .ًالحتبس بوالً أو برازاً أو رحيا

Ã .اجتنب الرائحة العفنة والدخان والغبار بقدر االمكان

Ã  إىل ــؤد ــب ي ــدم والغض ــزون ىف ال ــاض الكورتي ــؤد إىل انخف ــأس ي الي
ارتفــاع الثريوكســني ىف الــدم واذا استســلم االنســان لتوابع الغضــب والقلق 
ــة  ــا ( قرح ــدة منه ــراض عدي ــهله الم ــه س ــح فريس ــأس أصب واالرق والي
املعــدة – الســكر – الغــدة الدرقيــة – الذبحــة الصدريــة)  وهــى أمــراض ال 

ــة القلــب . ــة والتفــاؤل والتســامح وطيب عــالج هلــا إال املحب

{|{
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ختامًا“

احلمد هللا الذ بنعمته تتم الصاحلات.

اللهــم مــا كان مــن تقصــري أو خطــأ أو ســهو أو نســيان فمنــى ومــاكان مــن 
توفيــق فمــن اهللا وحــده 

فلله احلمد والشكر

وفى النهاية 

ــاً  ــم نظري ــذا العل ــه ىف ه ــه متأني ــد دراس ــاب بع ــذا الكت ــن ه ــت م ــد انتهي لق
ــت  ــته وتدرب ــام درس ــم ب ــاهللا أوالً ث ــتعنت ب ــاق واس ــب ش ــد تدري ــاً وبع وعلمي
عليــه عــىل أيــد متخصصــني مــن فرنســا والصــني وفلنــدا ثــم بعــده اســتعنت 
بــام كتبــه مجيــع االطبــاء ىف خمتلــف التخصصــات وربــام اســتعنت بغــريي ممــن 

ــه تعــاىل: ﴿ * + , - . /  ــم عمــالً بقول ــح اهللا عليهــم ىف هــذا العل فت
ــل] 0 1﴾   [النح

ولقــد مــنَّ اهللا عــيلّ بتوفيقــه وفضلــه بدراســه متأنيــه ىف هــذا العلــم وكنــت 
ــل ىف  ــز وج ــى اهللا ع ــلمني يوفقن ــري املس ــد غ ــىل ي ــدرب ع ــا أدرس وأت عندم
ــة  ــرة املتكامل ــمويل والنظ ــب الش ــن بالط ــت أوم ــى أصبح ــة  حت ــامس األدل الت

ــد  ــس واجلس للنف
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لذلك علينا أن نعرتف بحكمة وحنكة وخربة الشعوب العالجيه 

فســبحانه وتعــاىل خلــق هــذا اجلســم وهــو أعلــم بــكل ذره مــن ذراتــه وهــو 
ــة العلميــة  الــذ ســنها ويعلــم مافيهــا وســواء توصــل االنســان أم ال والتجرب

ودوام نجاحاهتــا عــىل االمــراض خــري دليــل وبرهــان 

كتبه 

دكتور / وحيد احمد عبد العال على

Ã مدرس العالج الطبيعى والتأهيل 

Ã استشاري عالج العمود الفقري واالورام والصداع بدون جراحة 

Ã  استشــاري عــالج الغــدد الصــامء والســمنه العامــة واملوضوعيــة وأمــراض 
الشــيخوخة بالتغذيــة العالجيــة والنقــاط االنعكاســية

Ã استشاري عالج ضغط الدم والسكر 

Ã أستاذ دكتور ىف العالج الطبيعي واألعشاب 

Ã حاصل عىل بكالوريوس العالج الطبيعي 

Ã  دكتوراه فخرية ىف العالج باألعشاب واحلجامه واالبرالصينيه 

Ã  حاصــل عــىل دبلومــة الدراســات التكميليــة يف التغذيةالعالجيــة مــن جامعة
ــات  ــا ىف النبات ــة العلي ــىل الدبلوم ــل ع ــدا، حاص ــال – كن ــل بمونرتي ماكجي
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ــة  ــن األكاديمي ــاب)واحلجامه(Cupping)واالبرالصينيه م ــة (االعش الطبي
الدوليــة األمريكيــة بواليــة كاليفورنيــا

Ã  دبلومــة عليــا ىف اإلبــر الصينيــة واحلجامــة والنقــاط االنعكاســية والتغذيــة 
ــب  ــي للط ــاد العامل ــن االحت ــاب ) م ــة (األعش ــات الطبي ــة والنبات العالجي

ــيل ــل والتكمي البدي

Ã .زميل للكلية األمريكية للطب املهني وأمراض البيئة 

Ã  حاصــل عــىل الــدورة العلميــة واملهنيــة ىف العــالج باالعشــاب وســم النحل 
مــن جامعــة االزهــر بتقديــر عــام ممتاز

Ã ( ــامل ــه واجل ــل (الصح ــه ىف التجمي ــه واملهني ــدوره العلمي ــىل ال ــل ع  حاص
ــاز مــن جامعــة االزهــر بتقديــر عــام ممت

Ã  ــب ــة للط ــة العربي ــن األكاديمي ــيل م ــب التكمي ــة الط ــىل دبلوم ــل ع  حاص
ــاز  ــر ممت ــيل بتقدي التكمي

Ã  ــز ــل بالوخ ــة العم ــة مهن ــة وممارس ــص مزاول ــهادة ترخي ــىل ش ــل ع حاص
 11ckb1044 ــم ــني برق ــة الص ــن دول ــه ) م ــر الصيني ــري (االب االب

Ã  تــدرب عــىل العــالج باإلبــر الصينيةواحلجامــه عــىل أيــدي متخصصــني مــن
ــا وفنلنداوالصني. فرنس

Ã  ــة لليــزر منخفــض الطاقــة  ولــه دراســات عديــدة يف االســتخدامات الطبي
واإلبــر الصينيــة يف جمــاالت عالج الســمنة والتدخــني واالدمــان واألمراض 

الباطنيــة املختلفــة. 
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Ã  شــارك يف مؤمتــرات طبيــة يف أوربــا وعضــو اجلمعيــة العربيــة لعــالج العمود
 (.P.A.M.I.S.). باســتخدام التدخل املحــدود الفقــر

Ã  عضــو االحتــاد العاملــي للطــب البديــل والتكميــيل- عضــو احتــاد املعاجلــني
ــة  العــرب -عضــو املعهــد العــايل للطــب النبــوي- عضــو مؤســس بالنقاب

العامــه للعاملــني بالطــب البديــل والتكميــيل

Ã  مدير مركز التوحيد للعالج الطبيعي والتكمييل 

Ã  ــة ــات الطبي ــد للنبات ــة التوحي ــر رشك ــد -- مدي ــات التوحي ــر صيدلي مدي
ــل ــتحرضات التجمي ومس

Ã  ــاد ــن احت ــام 2011 م ــو لع ــب النب ــج بالط ــل معال ــىل أفض ــل ع  حاص
ــرب ــني الع املعاجل

Ã  العــامل لعامــي حاصــل عــىل أفضــل طبيــب بالطــب البديــل عــىل مســتو 
 medicprofessionals ــفى ــن مستش ــح م ــي متن 2011 و2012م والت

 17 كاQuai De Grenelle 75015 Paris) 17 ) ــس ــا بباري وعنوهن
ــا ــس – فرنس ــل 75015 باري د غروني

Ã  حاصــل عــىل املركــز الثانــى عامليــا واالول افريقيــا وعربيــا ىف رد وحتريــك 
الفقــرات بالتدخــل املحــدود للموجــات الرتدديــة والصوتيــة

Ã  ــة ــرة املتكامل ــمويل والنظ ــب الش ــال بالط ــد عبدالع ــور وحي ــن الدكت  يؤم
ــعوب  ــربة الش ــة وخ ــد وحنك ــة اجلس ــرتف بحكم ــد ، ويع ــس واجلس للنف
العالجيــة ويتقبــل بتأمــل عميــق الوســائل املختلفــة للطــب املكمــل 

ــه. ــاب واحلجام ــال االعش ــو وجم ــب النب ــل والط والبدي
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 صدر للدكتور وحيد العديد من المؤلفات والكتب منها

قضايامعارصه  ?

كيف تنظم وقتك ؟! ?

وإن تطيعوه هتتدوا ..صدر عن دار القمه ودار االيامن  ?

وإذا مرضت فهو يشفني  ?

األدويــة اجلامعــة باألعشــاب الطبيعيــة النافعــة وترجــم إىل الفرنســية  ?
واالنجليزيــة عــن املركــز القومــى للرتمجــة

 احلجامة واالبرالصينية ?

الداء والدواء والعالج باالعشاب  ?

ــه  ? ــاب من ــذا كت ــده وه ــم وتفي ــو اجلس ــاب تق ــده بأعش ــاج ونقي كل احتي
ــة  ــب املرصي ــدار الكت ــاب ب ــه وكت ــة اذان للدعاي ــى ملؤسس إلكرتون

أرسار العالج باالعشاب يصدر عن دارطيبة للنرش والتوزيع  ?

{|{
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للتواصل 

الدكتور وحيدعبدالعال (فيس بوك)

 waheedaesha@yahoo.com

 waheedaesha@facebook

 www.drwaheedahmed.com

 01149622352whatsapp & viber

01113133441

01018292984
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