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حمد أابو  وأخيباسل  بوأخي أخواتي وأمي وأھدي ھذا الكتاب ألبي وأ  

یمان إسماء الحیح وصدیقتي العزیزة أ ختي المتألقةأ وابنة,طالب بني أو

 . ناصر الشرعة 

  المؤلفة ایمان اصبیح 

  

  الجمالیات 

    :المقدمة 

ومعرفة  أة ما یخص جمالھا في ھذا الفصل لعرض ما یھم المر تعمد
  .االمور التي تزید من انوثتھا 

    جمال الشعر  

  

  مالعق من زیت السمسم  3احضار  - 

  مالعق من زیت بذر الكتان  3 - 
  ملعقة زیت الزیتون  2 - 
 عتر زمالعق من زیت ال 3 - 
 -  
زیت الزیتون ثم یغلى  زعتر في ذا الزیت ھو وضعیحضر ھ"  - 

یحرك و على الخلطة  ھالم الصبار ویوضع قائقد 10الجمیع لمدة 
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بنصف ساعة یوضع  استحمام وقبل توضع بالثالجة بزجاجة  ثمالجمیع 
  . منھ على الشعر

  فوائد ھذه الطریقة 

  تمنع التقصف للشعر  - 
  الرأس من الفطریات  فروةینظف  - 
  یحارب قشرة الرأس  - 
یوم من  20ویعمل على انبات الشعر من جدید ویظھر الشعر بعد  - 

  استعمالھ 

   لفرد الشعر  

  

  ھو ان یحضر سمسم محمص ومطحون ملعقتان كبیرتان - 

  ملعقتین من الزبادي

  وملعقتین من المیونیز

لمدة ثالثة اشھر  بساعة  االستحماملفرده قبل  ویوضع على الشعر

 .یفرد لوحده لشعرا وبعدھا یصبح

   

    الجاف الشعر عالج
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  ھو خلط صفار بیضة وملعقة عسل وزیت السمسم وزیت اكلیل الجبل

  یغسلقبل االستحمام بساعة ثم  الشعر ووضعھم على
  -  )1. (مرات في االسبوع 3وتعمل ھذه الطریقة 

 )2( - )18(  

  

  الشیب المبكر 

  

  

قلیل جدا مع  وإفرازهللشعر  المیالنین الشیب یحصل بعدم كفایة مادة 

  .   ھعن تلوین المسئولةتقدم العمر وھي المادة 

  : انواع الشیب 
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 .سنة   30شیب مع تقدم العمر یبدأ بعد سن  - 

 .عامل الوراثة  - 

 .عامل النفسي  - 

 .نقص الجسم من الفیتامینات  - 

  

  عالج الشیب من المنزل 

  

  

مالعق وملعقة خل مع بعض بذور الحلبة  3ھو خلط زیت الزیتون  - 

ویضاف العسل ویوضع الخلیط فوق النار ویطبخ و یوضع على الشعر 

 .مدة ربع ساعة مرتین یومیا مدة اسبوعین 

وتناول المواد الغنیة بالزنك فترة  hوفیتامین  ' b'تناول فیتامین  - 

 الطفولة والمراھقة لتجنب الشیب مبكرا 

 .مرات یومیا  3تناول اللبن الرائب  - 

 .خمیرة البیرة ملعقتین یومیا  تناول - 

وملعقة  رمیةیالممالعق من  4وضع خلیط ملعقتین من الحناء و - 

ف فنجان ماء وفنجان من الشاي المغلي صصغیرة من القرنفل الناعم ون

 .دقیقة ثم غسلھ  30ثم یوضع الخلیط مدة , 

 .الكیمائیة  الصبغةاالبتعاد عن  - 

 . رمیةیبالمغسل الشعر بالشاي او  - 

 وإبطاءوثھ ھذه جمیع العالجات ال تمنع الشیب من الظھور انما تؤخر حد

  . في عملیة الشیب 

  

  الشعر  سوداد إل 
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  ھو وضع اوراق التوت وورق العنب والتین االسود ویطبخ على

مرات  3النار مدة ربع ساعة ثم یصفى ویدھن بھ الشعر وتكرر 

  .في االسبوع 

 
  اشقر  لشعر 

  

   
 
  : وھي ءالشرفانصیحة یوسف  
  
  الحنة  - 

  شیح مغلي  - 
  وماء الورد - 
  وخل التفاح - 

 ویخلط الجمیع ویدھن على الشعر  - 
  )12( )7( )3(.   سوف تحصلین على نتائج مبھرة
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  :اعداء جمال المرأة 

  

التعرض للشمس المباشر ألشعة البنفسجیة ھو بحد ذاتھ یساعد  - 

 .ظھور التجاعید على االصابة بسرطان الجلد و

 .التدخین   - 

 .  جالماكیا - 

 .اثار بقع غامقة ویشوه البشرة عصر البثور في الوجھ مما یترك  - 

 .الذي یفتقر للفیتامینات  والمعادن  السيءالغذاء  - 

  )4( . السھر و  -   بماء ساخن االستحمام - 

  نصائح للبشرة 
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عند االستیقاظ في الصباح توجد زیوت على االنف والذقن فال  - 
على جمیع وجھك فھي زیوت طبیعیة ومفیدة لیساعد  ابل وزعیھ اتزیلیھ

 .البشرة على نضارتھا وبعدھا اغسلي وجھك بالماء البارد فقط
 .الوجھ عدة مرات غسلي ا - 
یزیل السموم من مع اللیمون وملعقة عسل ھذا  الدافئتناولي ماء  - 

 . جھاز الھضمي في ال
العصیر تناول واكواب من الماء في الیوم الواحد  10 –  8تناولي  - 

 .الطازج واللبن الرائب 
 یاه الغازیة والمقالي والحلویات من تناول الم نتكثریال  - 
 .التنفس العمیق  - 
 .اضیفي الى وجباتك طبق السلطة یومیا  - 
ن الشحوم والخالیا لیخلصك مالمعصور  مونلیلابفرك وجھك  - 

 .المیتة 

  عالج اتساع المسام الوجھ 

  

  
 

 بیاض بیضة  - 

 وملعقة صغیرة من عصیر اللیمون  - 

ونصف فنجان عسل وتوضع على الوجھ مدة نصف ساعة ثم   - 

 .یغسل الوجھ بالماء الفاتر 
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  لجمال الوجھ وتبییضھ

  

  لتبییض البشرة 

  

كل خلطة او كریم  التي توضع على البشرة مدتھا نصف ساعة ویغسل 
  .بالماء الفاتر 

 زیت النعناع  - 
 زیت خلة الشیطان  - 
 زیت السوس  - 
 .على الوجھ  ھیتم خلط الجمیع ثم دھن - 

  او 

ھو فنجان  همقادیرالذرة و علیك بوضع قناع من ماء الورد ونشا - 
تغمس قطنة  ة من النشا ویخلط الجمیع ثمماء الورد وملعقة صغیر

 . والرقبة الوجھ منطقة ودھنھبالخلیط 

 او 
یومیا فھذا یساعد على صفاءھا فرك البشرة بنصف برتقالة معصورة .  

  . وحمایتھا من حروق الشمس 

   مالحظة 
 

  الفرن اوغاز الطباخ  اوالشمس  اولمصادر الحرارة ل االقترابھو عدم 
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  . الھاتف النقال  او  حاسوبال اواشعاعات التلفاز   او
 

  سترخاءالا وضع في نیجب ان تكونی
 

 .  حتى ازالة الماسك عن وجھك بأي عمل في البیت  نتقومیوال 

  لوجھ القمري وطریقة ا

 بابونج المن مغلي مالعق  3 - 
 ) .نخالة الطحین االسمر (  مالعق الردة  3 - 
 .ملعقة خمیرة البیرة  - 
 ملعقة من لبن الزبادي  - 
 .ملعقة من العسل  - 

  : وطریقة عمل الخلطة وھي

مالعق من النخالة الطحین مع  مالعق مغلي البابونج  3وضع  - 1
ونضیف تحرك الخمیرة مع العسل حتى تصبح عجینة لینة ثم 

 الوجھ  ویقلب الجمیع ویوضع علىوتقلب جیدا لبن الرائب 
نصف ساعة ثم یغسل بالماء الفاتر ویدھن بعده بقطنة 

ملعقة منھ وملعقة من عصیر اللیمون مغموسة بالجلسرین 
  )39(.  ایام متتالیة  3وتكرر 

  :ولعالج حروق الوجھ 
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لوجھ لمدة یأخذ ھالم الصبار على شكل شرائح وتوضع على ا - 
   . یومیا  مرتین نصف ساعة

  الوجھ لصفاء وصفة
 

  :  ھيالطریقة 

 
   :بدھن زیت ورق النرجس وطریقة عملھ ھي

 
یوم ویكون  21ة وضع ورق زھرة النرجس في زیت الزیتون وتنقع مد

 . بزجاجة 
مرتین في  الوجھ وبعد ذلك یخلط على الخالط حتى یصبح كریم ویدھن

  ومالی

  الوجھ في احمرار عالج  

  

 
 
   الخزامىبزیت  الوجھ دھنب  

  

  

  

  لجمال البشرة
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  قبل النوم شرب كأس صغیر من اللبن الرائب یومیا - 
  وعدم السھر - 
  عدم التدخین - 
  جالماكیاعدم وضع  - 
  الراحة النفسیة - 
 تناول فاكھة قبل مشتقات الحیوانیة  - 

 
  إلنھاء مشكلة الشعر الزائد من الوجھ والجسم

  

 : ھو 

 

  . بعد نزع الشعر  الوجھ على فرك فول اخضر

 

  او

  

مسحوق الترمس لمدة ساعة یومیا  الشعر نزعبعد  الوجھ ھو وضع على

  من الجذور الشعر یحرق البصلیة بدوره 
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   او

 

منھا  الشعر ھو وضع ماء منقوع الترمس على المناطق التي تم نزع

  .  یوم واحد ثم غسلھ بالماء الفاتر وإبقاءه

  

  لعالج البشرة المتجعدة 

  

  
  

  تجاعید الوجھ  اسباب 

  

  وممارسة الفاحشة  ,  والتوتر, والسھر  ,  جكیاوالم ,  التدخین 

  

  عالجھا 

 

 یر لیمون صھو مزج خمس نقاط ع 

  صغیرة زیت الزیتونملعقة 

  .وصفار بیضة 

  .نصف ساعة یغسل الوجھ بماء فاتر  یوضع على البشرة

 او 

 

  زیت نوى المشمش  دھن.  



 

13 

  او 

  

 یسة وزیت الخروع بمقادیر متساویةالملّّعشبة بزیت و دھن ھ  
.  

  او 

  ھو وضع 
زالل بیضة ونقطتین من اللیمون وبعد نصف ساعة یغسل 

  الوجھ بماء بارد
 
  او

  

  بیضة مع عسل مع نقطتین لیمون وزیت الزیتونزالل   

 
  العین تجاعید إلزالة

 
 
  الخس وملعقة كبیرة من ماء الورد ماء مغليفنجان من  ھو  

   ثم وضع كمادات على العین

 
  

  :السوداء حول العینین عالج الھاالت 
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  .السبب الرئیسي ھو االكثار من السھر 

  :اما العالج ھو 

  . لفترات متأخرة من اللیل عدم السھر 

  :عالجھ من المنزل و

وضع زیت اللوز على الھاالت طوال اللیل وفي الصباح یغسل  - 
 .بالماء البارد 

 او 

 دقائق مرتین 10و ضع شرائح الخیار على تلك المنطقة مدة  - 
 .یومیا  

 او

دقیقة ثم یغسل  15خلط عصیر اللیمون وعصیر الخیار ووضعھ   - 
 .بالماء البارد 

 او 

 . وضع شرائح البطاطس  - 

 او 

 .وتدھن المناطق المصابة   بقطنھوضع ماء الورد  - 
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 او 

 .الطماطم ب فركھا - 

)8) (13) (15) (19) (37 (  

 

  علم السوجوك 

  

وضع أي كریم تبییض للوجھ على ابھام الید من الداخل فتكون النتیجة 
  . اسرع وأوفر في المادة المستخدمة 

  

  لتبییض الجسم 
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ودھن المناطق المذكورة نقاط من اللیمون نشا وماء الورد و مزیج ھو
 .  یوميبشكل 

 

 )5 ( - )8 ( - )9(  - )10 ( - )11 ( - )14 ( - )22(  - )25(  –  )26  (

 - )28 ( – )29  . ()30 (  - )38( . 

  

 في االبطین العرق للعالج

  

 
  ھو وضع مطحون قشر الرمان المجفف في االبط

 

 او

 

وعندما ینتھي الدوام  ة في االبط حتى تصبح طبقةنابلسی صابونھو فرك 

  )6( .ھذه الطریقةیطبق  علیھ بإزالة طبقة الصابون والعرق وكل یوم
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  المفرطالتعرق 

  

  

  
  

یخلصھ من السموم مھمة في حیاة االنسان مما طبیعیة  التعرق عملیة

  . ویتم حرق الدھون الزائدة نظم حرارة جسمھ یو

  : والیك اسبابھا  اما التعرق الزائد فھي حالة غیر طبیعیة 

  

  اسباب التعرق الزائد 

  

 .الجلوس في مكان دافئ   - 1

 .الجلوس الطویل تحت اشعة الشمس   - 2

 . كثرة ممارسة الریاضة والحركة  الزائدة   - 3

 .القلق والتوتر   - 4

 .السمنة والبدانة   - 5

 .خلل وفرط  في افراز الغدة الدرقیة   - 6

 .الوراثة   - 7

 .المرض   - 8

  

  العالج 

  

 غسل المناطق بخل التفاح - 1

  او
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 .وفرك المناطق بھا استخدام مغلي اكیاس الشاي   - 2

 من تجربتي

 . شرب كوبین میرمیة في الیوم  - 3

)40(  

  الحساسة المناطق لتبییض
 

   ھو دھن بزیت الورد

 
  او

   بماء الورد 

 
  او

  لبن الرائب مع فنجان ماء ورد مع فنجان عسل 
 

  او 

 
بمقادیر متساویة  الصنوبر وزیت الزنجبیلوزیت  زیت السروخلط  

 )17(   )16( . یا ویدھن منھ في اللیل الى الفجر یوم
  

 

   واألیدي  عالج خشونة الوجھ واالكواع
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ورشة ملح وتوضع على  نسریالجلعصیر الطماطم وقلیل من  - 

االمكنة المصابة بالخشونة مدة نصف ساعة  ثم تغسل بالماء 

 )8(.الفاتر 

   باألظافرنصائح للعنایة 

  

تناول الفاكھة والخضروات الغنیة بالفیتامینات وشرب الماء  - 
 .بكمیات كافیة 

 :االظافر ھو  لتقویةاما 
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 .لمواد الكیمیائیة لفیف تعرض االظافر التخ - 

 او 

 .دھن االظافر بالفازلین لتقویتھا وتصلبھا  - 

 او 

 .بزیت الزیتون نقع االظافر  - 

 

  :استخدام االظافر والذي یضر بصحتھا  االخطاء الشائعة في

 .تنظیف البیت بدون قفازات   - 
 .باألظافرفتح باب السیارة  - 
 . االظافر في ادارة قرص التلفون استخدام  - 
 .  باألظافر واألربطةالعقد بعض الناس یفكون  - 
 )8(  .  إلزالتھ  واألستون استخدام الطالء - 

 
  وعالجھا االرداف حبوب في

 
 
 
مصنوعة من  مفارشالجلوس الطویل على  وأیضااالسباب التوتر  

على ظھور  ساعدي ومفارش مصنوعة من الجلد ھذا یاالسفنج الصناع
  . خّراجالبثور على شكل 
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 العالج 

  عدم الجلوس على تلك المفارش طویال  - 
 راحة النفس وتجنب التوتر    - 
.  مرة في ماء الورد ویدھن مكان الحبوب مرتین یومیا صبرهتنقع  - 
)21( 

 
  الجسم على الوحمة عالج

 
 
 
  یأخذ زیت الخروع وزیت الخزامى بمقادیر متساویة  - 

 )23. ( یومیا حتى الشفاء ھویتم دھن

  

   الكرش لتخفیف
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ھو لف ورق الملفوف او الكرنب على البطن من اللیل حتى الفجر ویجدده 
 .    كل لیلة

 
 فالمیكروویتسخینھا باو  بمكواة المالبس كویھا بوذلك بتسخین الورقة 

 )24. (  بعد تبریدھا قلیاللفھا على البطن وحتى تتلین 

 

 طریقة رائعة لعالج مشكلة السمنة

 )30( ھو تناول حبة فاكھة قبل اي وجبة طعام - 
وال   االروعوطریقة كلوا واشربوا وقت االذان ھي الطریقة    - 

  )31. (اشھر متتالي  3ترون النتائج مبھرة اال بعد 

 :نصائح قبل البدء بنظام الرجیم 

 .التركیز على الھدف ھو التخسیس  - 
 .ال تتبعي نظام التجویع في الرجیم  - 
 .كتمان الموضوع عن الجمیع  - 
 .الطعام بھدوء وجیدا  مضغیجب  - 
 .تناول بین الوجبات الرئیسیة السوائل والفاكھة  - 
 .عن الوجبات السریعة  تبتعدیجب ان  - 
 .وجبات خفیفة  7 – 6تناول في النھار من  - 
 .تناول الفاكھة قبل وجبات الطعام   - 
 .تناول كوب ماء قبل الطعام بنصف ساعة  - 
 .دقیقة  20تناول السلطة قبل الوجبة بـــــــ  - 
 .تحدید مواعید الطعام  - 
 - كن بقدر ل  -  تناولي جمیع  االطعمة وال تحرمي نفسك منھا - 
).35(  

  

  أسباب السمنة 
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  رضون للتوتر شخاص عندما یتعفمن اال: اسباب نفسیة
 . والھموم 

     بعض االدویة تسبب السمنة االثار الجانبیة للدواء. 
 رات الحراریة والدھون والنشویات بالسع یئةالمل تناول الوجبات 
  قلة الحركة. 
  الھرمونافرازات واضطرابات في  . 
  فورا بعد تناول الوجبات النوم. 
 العوامل الوراثیة 
  تناول الطعام ومشاھدة التلفاز. 

 امراض السمنة 

  ضغط الدم 
 امراض القلب 
 تصلب الشرایین 
 ضیق في التنفس 
  االصابة بالجلطات القلبیة. 
  الم في المفاصل. 
  االصابة بالصداع الشدید. 
  سرعة في عدد نبض القلب. 
 السكري 
  المرارة االصابة بحصى. 
  الدوالي الساقین . 

)34 ( -  )30 ( - )31 ( - )35 ( - )36(  
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    عالج ترھل البطن

 

 ھذه مشكلة یعاني منھا الرجال والنساء 
 

  االسباب

 
  .ھو تناول كم كبیر من الطعام فوق حاجة الجسم - 

  . بشكل كبیر  ةحراریتناول طعام فیھ سعرات  -  

 .شرب الماء خالل الوجبة وبعدھا  - 
 .تناول العشاء ثم النوم مباشرة  - 

 .عدم ممارسة الریاضة والحركة  - 
 .  طعام على الطعام ادخال  - 
 

  العالج
 
 بین الوجبات ھذا یساعد على الھضم الطعام تناول اللبن الرائب  - 
 .تناول خمس وجبات خفیفة  - 
ھا ونوعیة تالعناصر ومتنوعة من حیث فائدتناول وجبة متكاملة  - 

  )34.(الطعام 

  ترھل الثدي
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  سبابھ أ

 ھا ترھلسبب مالن على تمدد انسجة الجلد فیالكسب او فقدان الوزن یع - 
  .ممارسة الریاضة المفرطة  - 

 .الرضاعة  - 
  

  عالجھ 

 
  الصدر مناسبة التي تعمل على شد الصدرارتداء حمالة  - 
ي من االعلى الى االسفل مدة رللصدر بشكل دائعمل مساج خفیف  - 

  .دقائق یومیا 10المساج 
 .اتباع نظام غذائي صحي  - 
 شرب الكثیر من الماء الن الماء یحافظ على رطوبة الجلد وحیویتھ - 
 )33( )  - 32(صباحا ومساءا مرمیةتناول كأس  - 
  

  

  ألسنان بیضاء

  



 

26 

 
  

مرة او مرتین في زبد البحر  مغموسة بمطحوناة بفرشالسنان ھو دعك ا
  )27( الیوم

  

  : الخاتمة

وقوامھا ولكافة ما یتطلب جسمھا من  مرأةالعرضنا عالجات لبشرة 

  .منزلھا   ةبتكلفة رخیصة ومتواجدة من ثالجو وعالج جمال 

  تم

  الفھرس 

 )1(  

 - http://www.youtube.com/watch?v=nSvnj17yZSg  

  م 2015/  5/  8

)2(  

 - https://www.youtube.com/watch?v=MIzmLXYv8AQ 

 - 10 / 5 / 2015 

  

)3(  

 

http://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%

D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1  
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  م  2015/  11/  28

  

)4(  

 - http://www.zafafi.com/index.php/article/show/3945?ref=art_more_links 

  م  2015/  11/  29

  

)5(  

 - http://fashion.azyya.com/372025.html  

  م  2015/  11/  30

)6(  

 - https://www.youtube.com/watch?v=ESEVadgdF9I  

 م  2015/  5/  10 - 

  

)7(  

topic-http://rouzi16.yoo7.com/t32  

  م  2015/  12/  2

  

)8(  

 - http://www.brooonzyah.net/vb/t96619.html 

  م  2015/  12/  3

  

)9(  

 - https://www.youtube.com/watch?v=ESEVadgdF9I  
  م  2015/  5/  10 - 

  

)10(  

 - https://www.youtube.com/watch?v=nSvnj17yZSg  
  م  2015/  5/  10 - 

)11 (- )12( - )13(- )14( - )15 ( -  )16 (-  )17(  

 -  )18 (- )19 (-  )20 ( -  )21 (-  )22 ( -  )23(  
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 -  )24( - )25( - )26(- )27( - )28(- )29( - )30. (  

 
 برنامج انت واالعشاب لخبیر االعشاب الشرفا یوسف

 - A1 ال اعرف متى تم بث موعده  اردنیة لم یتم تحدید موعد البرنامجقناة  

  

  مساءا 7خبیر االعشاب خلیفة حسن برنامج جنة االعشاب قناة البابلیة الساعة 

 )31(  

 
  .مساءا  4لدكتور القدسي دویك جمیل في برنامج جنتي في قناة اقرأ الساعة 

)32(  

 -  
-6-/content/1869474care-skin-aging-http://hayatouki.com/anti
-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD
-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A  
  م  2015/  5/  10 - 

  )33(یوسف الشرفا برنامج انت واالعشاب في قناة اي ون االردنیة 

)34(  

 - treatment-methods-sagging-http://arwomenhealth.com/causes/ 

  م 2015/  5/  10

  

)35(  

  http://www.stooob.com/171431.html  

  م  2015/  12/  5

)36(  

 - http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%
D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9  

  م  2015/  12/  8

)37(  

-5%D9%81%D8%A7%D8%AAhttp://www.thaqafnafsak.com/2014/08/%D9%88%D8%B
-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7

%D8%A7.html-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA  

  م  2015/  12/  9

  تم بحمد اهللا 
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)38(  

https://www.youtube.com/watch?v=_kPaYt7GuMI  

  م  2017/  4/  28

)39(  

https://www.youtube.com/watch?v=xlQbHvcZaIM  

  م 2017/  4/  29

)40(  

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8

7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A  

  م 2017/  4/  29

  

  

  تم بحمد هللا 


