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,   طالب بني أحمد وأبو أو ابو باسل  خيأخواتي وأمي وأھدي ھذا الكتاب ألبي وأ

 . ناصر الشرعةیمان إسماء الحیح وصدیقتي العزیزة أختي المتألقة  أ وابنة 

  المؤلفة ایمان اصبیح

  

  قسم فوائد الزیوت

  المقدمة 

 واألعشابوفوائد زیوت الفاكھة والخضراوات  ةالقشور الفاكھزیوت  تؤثر
في جسم االنسان بشكل مذھل لذا قدمت بعض الزیوت المتداولة للقارئ  والبذور

  . ھ المعلومات مستوفیة وكاملة ل لكي تكون

  زیت الصبار

  
  زیت الصبار ھو 

   ج من نبات الصبر ان ھذا الزیت یستخر

  كیف اصنعھ في المنزل ؟

ھو احضار ورقة من نبات الصبار وغسلھا ثم ازالة االشواك عنھا ثم تقطیعھا 
منھا مادة تشبھ  الستخراجبالسكین وبیدك ممكن ان تعصرین االوراق المقطعة 

  .وھذا ھو زیت الصبار بعینھ  جلال

  

  وائد زیت الصبار او زیت االركان ف

 
 .للجروح  وعالج  ھو مطھر -

 .یعالج البشرة المتھیجة  -

 .یعمل على محاربة الفطریات وااللتھابات والجراثیم والبكتیریا والفیروسات -
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 .زیت الصبار یھدئ الجسم والعقل -

 .یفید على تنمیة الشعر ویحارب التساقط -

 .یمنع االمساك وفاتح للشھیة ویحسن الجھاز الھضمي -

زیت الصبار یعالج ھشاشة العظام والربو والصرع والسكري ویقي من  -

 .یزه جھاز المناعة االمراض بتعز

 )1.(انھ یعالج السرطان ویعمل على مكافحة كافة االورام  -

  

  زیت الثوم
  

  
  

  كیف اصنع زیت الثوم في المنزل ؟
  

من ھرس فصوص الثوم وینقع في زیت الزیتون او ممكن عملھ بالتقطیر یصنع 
  .بالبخار 

  .وھو امن لمن اراد استخدامھ ویقاوم البكتیریا والفطریات والفیروسات 
  

  الفوائد ھي 
  

 .للفیروسات وللفطریات  وأیضاھو مضاد للبكتیریا  -
ویخلص من جفاف الشعر , زیت الثوم یعمل على معالجة قشرة الرأس  -

 .ومن الحكة في فروة الرأس ویعمل على لمعانھ  
 .االلتھابات التي تصیب الجسم یساعد في عالج كافة  -

 .یعمل على معالجة االم االسنان  -
لب الشرایین ویحافظ على معدل الضغط صیحافظ على صحة القلب ویمنع ت -

 .الدم 
 .یعمل على تقلیل الكولسترول الضار في الجسم  -
 .یحافظ على نضارة الجلد وینقیھا من البثور  -
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ك بعمل خلطة من بضع نقاط یستخدم لألذن الملتھبة فیعمل على عالجھا وذل -
 من زیت الثوم

من زیت جوز الھند ثم توضع على مالعق و 2و مالعق من زیت الزیتون  2ومن 
  یختلط المزیج وتوضع في زجاجة وتوضع بالثالجة نار ھادئة حتى
  .نقاط من ھذا الزیت في االذن المصابة  3 – 2وتقطر االذن 

 . المناعة ي یقو -
ویضع على الوجھ ثم یزال بالماء یعطي للبشرة نضارة مع خلطھا بالطین  -

 . الفاتر
, والثدي  ألمريءالجسم من تسبب سرطانات  انھ یقيثبتت الدراسات على ا -

 .وسرطان القولون , والمعدة , والبروستاتا 
  

   محاذیره
  

 .تجنب الثوم وزیتھ  یحذر لمن عنده حساسیة فعلیھ
)2( 

  

  ت جوز الھندزی

  

  

  كیف اصنع زیت جوز الھند منزلیا ؟

ماء فیھ  زجاجياناء ثم نضعھا في  جوز الھند ثم نبشرھاھو ان نقطع الثمرة 
المادة  بالید ثم تعصر , ویبقى فیھ حتى یدفأ الخلیط  ویقلب بین فترة وأخرى  مغلي

وعندما ننھي العصر نضعھ . البیضاء وعندما تعصر تتحول الى مادة تشبھ اللبن 
 ا على وجھ االناء فیتم كشطھ ووضعھالثالجة مدة لیلة كاملة فتجدین زیتا یطفوفي 

  .رطبان خاص للحفظ في م
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  فوائده 

 .یعالج حاالت الصرع والزھایمر  -
 . یخفف الوزن  -

 انھ یكافح العدوى والبكتیریا  والفطریات -

 .انھ یعزز وظائف الدماغ  -

 مفیدتعزیز الكلسترول الویعمل على ان زیت جوز الھند یحسن صحة القلب  -

. 

 .یحافظ على صحة الشعر من التقصف والتلف  -

 .یعمل على تعزیز البشرة ووقایتھا من الجفاف  -

  عن البشرة  جالماكیاویستخدم بإزالة.  

 .تشققات الحمل للسیدات   عالجی -

 .لسلیولیت من ایساعد على الشفاء  -

 .من التجاعید والشیخوخة  ویخلصھا  شد البشرةی -

 .الفم ویجعل النفس ذو رائحة طیبة ینكھ  -

 .التھابات المفاصل  وأیضاالصدفیة  مثلیھدئ اعراض امراض الجلد  -

 .یقلل من ظھور دوالي الساقین  -

 .یعمل على نمو االظافر  -

 .یعمل على تقلیل افرازات المھبلیة  -
 .عطي الجسم نشاطا بعد التدلیك بزیتھ ی -

 

  زیت جوز الھند وھي ل الستخدامھ المفرطھناك محاذیر 

 یزید الوزن -
 .تجنب وضعھ على الجروح مما یعمل على تھییج الجلد واحمراره  -
 .یرفع االصابة بأمراض القلب والكلسترول ألنھ غني بالدھون  -
لیس آمن على البشرة حین تعرضھا للشمس لذا ال یجب استعمالھ كواقي  -

  .للشمس 

 

)3( 
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  زیت اللوز الحلو 

  

  كیف احضره في البیت ؟

ر علیھ الماء ّیدة یومان ونغھو ان نحضر اللوز الحلو وننقعھ في الماء المغلي لم
ساعة لكي یجف تماما وبعدھا نضعھ في  24ثم نتركھ في الشمس ایضا , یومیا 

ماكینة اللحوم لنھرسھ لیصبح عجینة ملیئة بالزیت ونعصره لیخرج الینا زیت 
  .صاف ونقي 

  

  زیت اللوز الحلو   فوائد

  

 .انھ مفید للبشرة ویجعلھا تحافظ على جمالھا ورونقھا  -
 .الھاالت السوداء حول العیون   یعالج   -

ھو الحل االمثل لعالج امراض الجلدیة مثل الصدفیة واالكزیما وذلك بخلط  -
 :في العالج وھي  الستخدامھاالزیوت التالیة 

 ملعقة من زیت اللوز 2 -
 .قطرات من زیت البابونج  5 – 4 -
 . Eقطرات من زیت  5 – 4 -
 .قطرات من زیت فیتامین الالفندر  3- 2 -

لیحمي الجلد من على المناطق المصابة ه الزیوت معا وتوضع وتطبق ھذ -
  .شققات ویخفف اعراض المشكلة تال
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یحافظ زیت اللوز الحلو على الشعر یعمل على تقلیل التساقط للشعر ویمنع  -
لیكھ ثم وضع منشفة قصف وذلك بتسخین الزیت ووضعھ على الشعر وتدمشاكل الت

 .على تغلغل الزیت بالشعر  جعلھساخنة لكي ی

  ما الفر ق بین زیت اللوز الحلو وزیت اللوز المر ؟

  زیت اللوز الحلو 

  

  في حاالت الطھي زیت اللوز الحلو یستخدم كبدیل لزیت الزیتون. 
  ملین لألمعاء ویحارب االمساك. 

  یغذي البشرة ویرطبھا. 
 على االسترخاء والتخلص من  مساعدتھیستخدم كزیت لتدلیك الجسم ل

 .التوتر 
  یعتبر مغذي للشعر ویقوي نسیجھ. 

  زیت اللوز المر  

  

  فیھ مادة سامة یعمل على تخدیر االالم. 
  لعالج االمراض الجلدیة التي یكون سببھا الجراثیم لكن استخدامھ یجب ان

ضرر عند استخدامھا ال ألن المادة المركزة تتواجد فیھا یكون مخفف بالماء 
. 

)4( 

  
  زیت الخروع
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  :ھو 

 وأیضا, من استخدمھ ھو الحضارة الفرعونیة  وأولیستخرج من نبات الخروع 
  .استخدمتھ الحضارة الصینیة 

ولھ كثیرة من االستعماالت في , یر مشبعة دھنیة غوھو یحتوي على احماض 
  .جمال المرأة مجال عالج االمراض و

 
  

  فوائده 

  

ویعمل على تطھیر فروة یفید الشعر ویعمل على الكثافة وعدم التساقط  -
 .الرأس من الفطریات والجراثیم 

 .یساعد في نمو الرموش ویقویھا  -

استخدم زیت الخروع كقناع ویحارب الشیخوخة یخفف حب الشباب اذا  -
 .ویغلق مسامات البشرة الواسعة  

 .یعالج امراض الجلد كافة  -

 .ویدر الحلیب للمرضعات  -

 .یقوي االظافر دھنا بھ  -
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ملعقة صغیرة  و تلمیعھا وذلك بخلط  یرطب الشفاه ویمنعھا من التشقق -
 .زیت خروع

 .ویوضع القلیل منھ على الشفاه  مالعق صغیرة النولین 9

 .یصنع خلیط من عصیر اللیمون وزیت الخروع  -

  )5.(دقائق  10ما ناعمتین وذلك مدة وذلك لجعل الخلیط فوق الساقین لجعلھ

  

  زیت السمسم

  

  :ھو 

نافع لضیق . السمسم نافع للشقاق شراب وطالًء ومسّمن" ألبیطارعنھ ابن قال 
  ."الّنفس والربو

 
لطھي   وأیضاانھ مستخرج من نبات السمسم ویستخدم في العالج من االمراض 

  .الطعام 

وفیھ كثیر من المعادن والفیتامینات والبروتینات ومضادات االكسدة مفیدة لصحة 
 .االنسان  

 مسمیاتھ زیت السیرج وفوائده ھي ھو من 
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  .یضفي الزیت للجلد نعومة ویساعد في التئام التشقق الجلد -

على افادة مرضى القلب ویفید في الذبحة الصدریة ویساعد في یعمل  -
  .تخفیض الضغط الشریاني 

  .یمنع الربو ویعمل على توسیع الشعب الھوائیة  -

  -.عشر  والثنيیقي من القرح المعدة  -

على افراز الصفراء من المرارة فیساعد في ھضم  ساعدان زیت السمسم ی -
 .ذیة بشكل جید غالدھنیة مما یستفید الجسم من االالمواد 

 یعمل زیت السمسم الى امتصاص الفیتامینات  الدھنیة مثل -

  " .ھـ , د , أ "   -

 .ال یزید الكلسترول الضار وال الجلوكوز في الدم  -

 .یحمى من سوء الھضم ویسھل عملیة االخراج وملین طبیعي لألمعاء  -

لجسم المرأة مما یشعرھا باالسترخاء  اذا یستخدم زیت السمسم كمساج -
 .ویكتسب بعدھا الجسم نشاطا رائعا 

 .الزیت بات الدورة وذلك بدھن اسفل البطن زیت السمسم یحمي من تشنج -

وال , ویفید المرأة لمن ترید الحمل في زیادة االخصاب والبویضات لدیھا  -
اض في االشھر ویقلل من حاالت االجھ, یؤثر على الحنین اذا استخدمتھ الحامل 

 .االولى 

 .یرطب زیت السمسم لتسكین حاالت الجفاف المھبلي عند المرأة  -

  )6.(الفیاجرا طبیعیة لدى الرجال  ان زیت السمسم تعتبر -
  

  

  زیت بذر الكتان
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  :ھو 

 مائل لالصفرار, ھ شفاف ان زیت بذور الكتان لھ اسم اخر ھو زیت الحار مواصفات
للنحافة یستخلص من بذور الكتان الجافة ولھ شعبیة واسعة في استخدامھ , 

  .وللوقایة منھا ألمراض وعالج ا

ال ینصح ان یستخدم لوصفات الطبخ لكن ممن استخدامھ ملعقتین منھ في كوب 
  .زبادي یومیا 

  

 
  فوائده 

  

مفیدة لألوعیة  وأیضاوالمعروف عن فوائد زیت بذر الكتان لمرضى القلب  -
مرض الكلسترول الضار ویرفع من مستوى الكولسترول المفید ویقي من الدمویة 

. 

  .یقي من السرطان وخاصة سرطان الثدي والمبیض  -

 .ان زیت الكتان مفید للشعر الجاف والمتقصف   -

الجلد كالصدفیة واالكزیما والبھاق وحب  وأمراضحروق الشمس  یعالج -
 .یحمیھا من سرطان الجلد   وأیضاالشباب 

 .یساعد زیت الكتان في تحسن المزاج ومنع االصابة بالكآبة والتوتر  -

)7(  
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  زیت الحلبة

  

  :ھو 

عن طریق الضغط والتقطیر وھو منذ القدم  یستخدم زیت الحلبة من بذورھا
مركبات الدھنیة حر االبیض ودول اسیا ویحتوي على یستخدم من قبل مناطق الب

  .االكسدة والفیتامینات ومضادات 

  فوائده 

 .یخفف تورم في التھابات المفاصل  -
 . ةالمرضعیدر زیت الحلبة لحلیب  -
 . في سن الیأسم االستروحین للواتي یدع  -
 .الطمثام ویخفف زیت الحلبة من تشجنات اال -
 . یمنع االمساك ویخلص من اضطرابات الشھیة  -
 .سم في الج الصحيیساعد في رفع الكولسترول  -
 .وزیت الحلبة یعتبر الفیاجرا الطبیعیة للرجال  -

ویعمل على تحفیز افراز االنسولین مما یعمل على سكر في الدم ینظم ال -
 .تقلیل السكر بالدم 

یقلل تساقط الشعر ویحسن ملمسھ للشعر الجاف وینمیھ ویطولھ وھذه  -
خلطة لوضعھا على الشعر ھو احضار كوب حلبة مطحونة ویوضع علیھا زیت 

ز الھند ثم توضع الخلطة على الشعر مدة ساعتین وتكرر مرتین في االسبوع الجو
 .النتیجة بعد اسبوع   نوستالحظی
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زیت الحلبة مفید ألمراض البشرة والجلد ویعالج الدمامل والحروق  -
 .واالكزیما وكل التھابات الجلدیة 

 .والشیخوخة تجاعید ال یشد الوجھ ویحارب -

 

 اضرار زیت الحلبة 

  

 :تناول الحلبة وزیتھا بكمیات كبیرة ومدة طویلة ھو یؤديان  -
 االسھال -

 ویخفض السكر في الدم -
 .غازات في االمعاء -
 .اضطراب في المعدة  -
 .وللمرأة الحامللألطفال  غیر آمن -

 .وتعمل على احتقان االنف  -
 .والسعال  -
 )8. (انتفاخ الوجھ  -

  

  زیت بذور العنب
  

  
  
  :ھو 

الذي ال یستخدم في عدة المجاالت مثل اضفاءه على السلطات وللقلي السریع 
  . االمراضكثیر من لعالج  وأیضاومفید للبشرة وترطیبھا یحتاج الى درجة عالیة 
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  فوائده 

  
من التلف التي تسببھا الجذور  واألنسجةیحمي زیت بذور العنب الخالیا  -

 .الحرة 
 

  .الشرایین التاجیة یحمي من امراض القلب ویحافظ على  -
  .د في الجسم مفییخفض الكلسترول الضار ویعزز ال -

  .یفید مرضى السكري  -
الناتجة من التھابات المفاصل  واألورامیقي زیت بذور العنب من االلتھابات  -

.  
  .یستخدم بعد الجراحة لعدم التورم وااللتھابات  -

  . راع التئام الجرح على اسساعد ی -
  .الشیخوخة ویخلصھا من لبثور ایعمل على صفاء البشرة من  -

  .یعالج الھاالت السوداء حول العینین  -
 .مفید للشعر ویمنع تساقطھ ویعمل على ترطیبھ ولمعانھ   -

  

 .یحارب قشرة الرأس  -
  

 )9. (والمعدة ,  ةوالبروستات, الثدي , الرئة  , یقاوم السرطانات  -
 

  زیت بذر القرع
  

  
  
  :ھو 



 

14 

بالصفاء بدرجة كبیرة  ولھ فوائد عدة منھا تخرج من بذور القرع ویتمتع یس
الوقایة من االمراض والعالج منھا ایضا بشرط ان یؤخذ بجرعات منتظمة وال 

  .اسراف فیھ 
  
  

  فوائده 
  

 .یعمل زیت القرع على الذكاء ویجعل الذھن حّي ویقي الدماغ من التلف  -
 .یخفض الكلسترول الضار في الجسم  -

 .لب الشرایین صبأمراض القلب وتیساعد على تقلیل االصابة  -
 .ةالبروستاتیقي من سرطان الرئة  وسرطان  -
 .الحمید  ةالبروستاتیعالج التھاب وتضخم  -

 .وان القرع فعالیة ضد البكتیریا  -
 )01.(ن القرع طارد للحشرات المنزل وا -

 

  )اكلیل الجبل ( ماري او ززیت الرو

  

  كیف اصنع زیت اكلیل الجبل في المنزل ؟

ھو اخذ حفنة من نبات الروزماري ووضعھا في  زیت الزیتون حتى یغطي  -
 .اوراق الروزماري

اسابیع  3یجب تغطیة البرطمان وھزه قلیال ویحفظ بمكان دافئ ومظلم مدة  -
. 

وممكن وضع  ,  یتم تصفیة الزیت بعد تلك المدة وحفظھ حین االستعمال -
ویرش في .   منھ على حوض االستحمام لیستفاد منھ جسمك وبشرتك

  . البیتزا والوصفات اللذیذة  على  رشھالمخبوزات و
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  فوائده 

ینظف زیت حصا البان فروة الرأس من البكتیریا والفطریات ویعمل على  -
 .عالج الشعر الجاف ویرطبھ ویحارب الشیب المبكر ویحول دون تساقط الشعر  

 .ي مكان مظلم وجاف ویجب االحتفاظ بھ ف -

 وخلطة لتساقط الشعر ھي 

 قطرات من زیت حصا البان 6 – 5خلط  -
ویتم تدلیك فروة الرأس بالمزیج حركة , مالعق من زیت الزیتون  4و -

  .دقائق  10دائریة مدة 
  .دقیقة ثم یغسل بالماء الدافي والشامبو  30ثم یلف بمنشفة ساخنة مدة  -

   تحذیرات

  ال یتم استخدامھ 

 .لمرضى ضغط الدم   -
 .  ةالمرضعالحامل وال   -

*** 

 .ال یتم تناولھ عن طریق الفم ابدا  -
  )11(.یجب خلطھ مع الزیوت االخرى وتخفیفھ  -

  زیت اللیمون
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  كیف اصنع زیت اللیمون في البیت 

یجب احضار لیمونة وببرش قشرھا ووضعھ في زیت الذرة او زیت جنین القمح 
یصفى فتحصلین على زیت  وع بعیدا عن الشمس ثمیبقى اسباو زیت اللوز و

  .اللیمون صافي 

  

  فوائده 

  

فیجعل  قناعییق مسام الوجھ اذا تم وضعھ كیعمل زیت اللیمون على تض -
 .الرؤوس السوداء  والتخلص منالبثور حیویة ویساعد في شفاء البشرة نضرة و

 . یغذیھ بصیالت الشعر و یقوي  -
على االسترخاء ویعالج الشد  اعدسی اعد على النوم ویزیل التوتریس -

 .العصبي فیھدئ الجھاز العصبي ویریحھ 
 .یعالج الصداع والدوخة  -

مثل المالیا الجسم من االمراض الوبائیة  ویقي یقوي جھاز المناعة  -
 .والتفؤئید 

 .یزیل ارتفاع الحرارة الزائدة عن الجسم  -
مشاكل الجھاز الھضمي ویمنع من تكون الغازات في االمعاء  خلص منی -

 )12(. والمعدة 

  

  زیت النعناع

  

  :ھو 
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النعناع بطریقة التقطیر بالتبخیر ویدخل كثیرا من  یستخلص من اوراق
ویحتوي على زیت المنثول وھو یعتبر مسكن لأللم , مستحضرات الصناعیة 

  .ومھدئ 

  كیف اصنع زیت النعناع في المنزل ؟

قطفیھ من اعواده وضعي االوراق في اناء زجاجي ورق النعناع ثم  نتغسلیھو ان 
 وأغلقيواتركیھ كي یتغیر لونھ المعتاد وبعده صّبي علیھ اي زیت موجود في بیتك 

یھ وبعد مضي ھذه المدة صّفاالناء وضعیھ جانبا في حرارة المطبخ مدة اسبوعان 
  .الطبیعي واستخدمیھ فقد حصلت على زیت النعناع 

  فوائده 

 ط الجسم شنی -
للشمس تھیجھا وقت التعرض ود زیت النعناع على تبرید الجلد یساع -

 .ةلمباشرا
 .ل الھضم ویمنع تكون الغازات في االمعاءیسھالمعدیة و التعفن زیلی -

 .یعالج حكة الجسم والحساسیة  -
 . ویة والدماغ وینشطھ یقوي القلب والدورة الدم -

 .والشقیقة یساعد في عالج الصداع  -
 .ھدئھا یانھ یعمل على ارتخاء االعصاب و -
 .یساعد في عالج التھاب المفاصل وتشنجات العصبیة  -
یساعد على النوم ویمنع االرق اذا تم وضع نقاط منھ في المبخرة  -

 .واستنشاقھ 
المضمضة بزیتھ یطھر الفم ویكسبھ رائحة زكیة ویمنع تسوس  تاذا تم -

 االسنان ویقوي اللثة
 ن االفرازات الدھنیةیالبشرة من البثور وتكوینقي  -

 .یعمل على تخفیف الم لدغ الحشرات  -
 .ینقي الشعب الھوائیة والصدر   -

 ویزیل التھابات فروة الرأسنمو الشعر زید من ی -
 .القولون العصبي  ھدئی -
 سرعة القذف عالجی -

 .یخفض الحمى والحرارة المرتفعة   -
 .من النافذة یطرد الحشرات لو وضع من قطراتھ قریب  -
 )13.(االطفال  لقاحیخفف االم الجلدیة الناتجة ألبر  -
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  المرمیةزیت 

  

  ؟ المرمیةكیف یصنع زیت 

 .ومن ازھارھا  المرمیةیستخلص الزیت من اوراق  -

  والطریقة ھي 

وتخلط بكمیة مناسبة من الزیت  واألزھارالورق  المرمیةتحضر كمیة من 
النباتي وتسخن على نار حتى تذبل ویصفى ویتم ایضا جمع كمیة من 

ووضعھ على الزیت ثم تسخن حتى یذبل وتكرر العملیة  واألزھاراالوراق 
  . المرمیةحة ئاكثر من مرة لكي تحصل على زیت صافي برا

  

  فوائده 

 .ویغذیھا یقي البشرة من التجاعید وینقیھا من البثور  -
 .یستخدم كمھدئ لألعصاب في حاالت التوتر -

 المناطق لیلي على تلك  دھونفي كعبین القدم اذا استخدمھ یخلص التشقق  -
 .یعالج امراض الجلد مثل الصدفیة واالكزیما  -

 .مال االظافر یحافظ على ج -
 .ھو یعتبر فعال في عالج سرطان الجلد   -

 .یعالج الشفاه المتشققة  -
 .الخالیا المیتة   زیلی -
 . الھاالت السوداء یعالج  -
 . ذوي السمنةالوزن ل خفضی -

 .مدر للبول  -
وان تناولھ الشخص ملعقتین منھ یومیا ھذا یعمل على تنظیم المیاه الزائدة  -

 .بالتخلص منھا   ه بالجسم ویساعد
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قبل الجماع لیعالج سرعة القذف  المرمیةیدھن العضو الذكري من زیت  -
 .قطرات ثم یغسلھ بعد ذلك بساعة بالشامبو  10لدیھ وبمقدار 
 )14( ف والمتساقط یعالج الشعر الجا -

  

  لبقدونسزیت ا

  

  كیف یصنع زیت البقدونس ؟

وقد استخدموه , یستخرج من بذور البقدونس الجافة  عن طریق التقطیر بالبخار
كدھان على المنطقة المصابة  طبیة ولتخلص من جمیع االلم ویوضع ألغراض

  .وھو زیت مضاد للمیكروبات ویخلص الجسم من السموم الضارة 

  

  فوائده 

  

 .على الجراثیم  یقضي -
 .یخفف االم االسنان والتھاباتھا  -
 .ل الشعر ویقي من تساقطھ یطو  -

 . ألمعاءا غازاتیعالج  -
 .یطھر الدم من السموم  -
 .الدورة الدمویة ینشط  -

 .مشاكل االم المفاصل والروماتیزم  یعالج -
 .یخفف االم الطمث عند النساء -
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 .یخفف الوزن   -
 .یبیض البشرة ویلمعھا وینقیھا من الشوائب   -
 .یسكن االم الكلى ویعمل على تفتیت الحصى  -

 .ینشط الجنس  -
 .یفتح الشھیة  -
 .اورام الثدي  جیعال -

  اما االضرار ھي 

 یؤذي الكبد ا تناولھ بإفراط  اذ  
  المرأة الحامل یجب تجنبھ  

 

)15( 

  

  زیت البصل

  

  كیف اصنع زیت البصل في المنزل ؟

ھو ان تقطعي البصل لشرائح بعدما التخلص من قشوره ویفرم ناعما ووضع علیھ 
كمیة من الزیت الزیتون ویوضع في برطمان زجاجي ویغطى ویغلف في كیس 

  .یوم ثم یصفى ویتم استخدامھ  21مكان مشمس مدة  نایلون اسود ووضعھ في

  

  فوائده 
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  .وینعمھ یمنع تساقط الشعر  زیت البصل -
یؤخر الشیب من ان تناول البصل یومیا او استخدامھ عصیره او زیتھ  -

 .الظھور 

دقیقة ثم یغسل  30وذلك بدلك الزیت او عصیر البصل على فروة الرأس مدة 
المتواجدة في  یقوم زیت البصل بمقاومة البكتیریا والفطریات –بالماء والصابون 

  )16( .الدمویة في الفروة الرأس فیعطیھا قوة وصحة  ةالشعر ویحفز الدور

  زیت البرتقال

  

  كیف اصنع زیت البرتقال ؟

حبات من قشور البرتقال وقطعیھن قطع صغیرة ثم توضع القشور في  8احضري 
زیت دوار الشمس او زیت اللوز او زیت الزیتون غالیة ومعھا زیت عطري مثل 

  ,واحد منھن 

وتوضع على النار وتغلى ثم یوضع عصیر البرتقال وتغطى الغالیة بشكل محكم 
مدة ساعتین ثم تترك لتبرد ویصفى بقطعة قماش على مصفاة ویتم تصفیتھ 

على  ھا قد حصلتدج الزیت بشكل كامل وبعبالضغط على القشور لكي یتم استخرا
  .زیت نقي دون مواد حافظة وال اضرار جانبیة 

  فوائده 

  

 .  ویھدئھا  اعصاب المعدةاسترخاء لى زیت البرتقال یعمل ع -
 .یقي من نزالت البرد -
 .یخلص الجسم من السموم  -

الشیخوخة وینقیھا من البثور والحساسیة والبقع  أخریفید البشرة ویكون وی -
 .وحروق الشمس 
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وذلك بالطریقة رش في اجواء البیت من زیت البرتقال  للتنحیف  یستخدم -
وشمھ ھذا یخدع المخ عن طریق اشارات بأن المعدة ممتلئة وینتھي ذلك الشعور 

 .بالجوع الذي یشعر بھا االنسان 
 .یساعد زیت البرتقال على الھضم ویخلص من انتفاخ المعدة  -

 ھو ضد االلتھابات والعدوى التي تتعرض للجسم -
 .من الجراثیم ومن تزایدھا  یخلص الجسم -
 .یحارب االورام السرطانیة و تضخمھا  -

 .ھو مدر للبول  -
 .منشط للجھاز اللیمفاوي  -

 .ینشط الكلى  -
 .یمنع احتباس السوائل في الجسم  -

 )17.(یعالج النقرس  -

  

  زیت الزنجبیل

  

  

  كیف اصنع زیت الزنجبیل ؟

 الزیتون في صینیةا ووضعھا في زیت تبشر حبات الزنجبیل الطازج بعد غسلھ
ساعتان وثم تصفى بشاش ومصفاة وتوضع في الفرن بدرجة منخفضة جدا مدة 

  .وتعصر وذلك تحصلین على زیت معد منزلیا بطریقة سلیمة 

  

  فوائده 

  



 

23 

 .سكن االلم المفاصل والعضالت وضد  االلتھابات بشكل عام ی -

 .یقي زیت الزنجبیل من امراض القلب  -

 .الھضم والتشنجات یعالج مشاكل المعدة وسوء  -

 .یعالج امراض الجھاز التنفسي والربو  -

 .یعمل على تنشیط الجسم ویقاوم االرھاق  -

 .ویحارب االكتئاب والضغط النفسي وینشط الذھن والذاكرة  -

 .ز الشھوة لدى الرجالحفی  -

 .یفید في عالج السرطان  -

 )18.(ج الدوار والدوخة لاعی -

 

  

  الشمس دوارزیت 
  

  
  
  :ھو 

ألنھ یحتوي على مواد غذائیة ومعادن مثل النحاس ھو اصح الزیوت وأفضلھا 
  :مثل  والفسفور والزنك والمغنیسیوم  وفیتامینات

C   ,b6   ,b5  ,b1   ,e 
  
  

  فوائده 
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 .الدمویة واألوعیةالقلب  وأمراضیخفض نوبات  -
 .یقي من التھابات المفاصل الروماتویدي -
 .التنفسیة  وأمراضیقي من الربو  -

 .والرئة , الرحم , والجلد , یقي من سرطانات القولون  -
 .البصر ویمنع من اعتام العدسة العین  قويی -

 .خفض الكلسترول الضار في الجسم ی -
 .سرطان التحییدھا في تسبب یمنع الجذور الحرة ویساعدھا في  -
التي تتطلب كمیات من  واالنزیمات ھرمونیصلح االنسجة الجسم وینتج  -

البروتین وان الجسم ال یخزن كمیات من البروتین فزیت دوار الشمس یفي 
 .بالغرض 

 .الجروح  جھاز المناعة ویشفي يویق -
 .یقي الرضع من العدوى في اي مرض معدي -

 .یعزز سالمة الجھاز العصبي  -
 .یعمل على سالمة الكبد  -

 .العضالت ویھدئھا یمنع القلق ویعمل على االسترخاء ویریح  -
ویشد البشرة ویمنع  ھا من البثورینقی مفید للبشرة ویحافظ على سالمتھا -

 .  دالتجاعیعنھا 
یحافظ زیت دوار الشمس على ترطیب الشعر ویضیف لھ لمعان ویحمیھ من  -

 . الجفاف والتساقط
 .یقي من داء الثعلبة والصلع  -

 .یخفض ضغط الدم  -
 

 المحاذیر
 

 كثرة الحد من الجرعة من الزیت اذا تجاوز
 

 ,تصلب الشرایین     -
 الدھنیة  واألحماض 6یحتوي على االومیغا  ألنھالسكري    -
لذا یجب استشارة یصاب بسرطان الثدي للنساء والبروستاتا للرجال و   -

 )19.( الطبیب قبل استخدامھ 

 

  زیت الصنوبر
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وانھ غني اغلى مكسرات في العالم  ویعتبرھو مستخلص من حبات الصنوبر 
مانا وأ یتھ اكثر صحةویعتبر ز,  واأللیاف الطبیعیة   بالبروتین ومضادات االكسدة

  . لإلنسان 
  

  فوائده 
  

من الصدفیة والبثور والحكة ویحمیھا من  ویخلصھا جلد ینقي ھذا الزیت ال -
 .ظھور الشیخوخة والتجاعید  

 .یقي من المشاكل المعویة  -
 .على سالمة الكلى ویزیل السموم من الجسم یحافظ  -
 .یعالج النقرس ویخلص الجسم من حمض الیوریك  -

 .یفید في حاالت التسمم الغذائي  -
 .یسكن االم المفاصل وااللتھابات الناتجة عنھا  -

 واإلرھاقللجسم بعد الشعور بالتعب  واإلنعاشالنشاط  زیت الصنوبر یعطي -
 .الجسمي 

 .العصبي وعمل على االسترخاء یزیل التوتر والقلق  -
ام عدسة العین وضمور یحافظ علة صحة العین من جمیع مشاكلھا من اعت -

 . البقعي 
 .یعالج الدمامل والخراج والجروح  -

ویعالج الجیوب , من الجھاز التنفسي لیة التنفس ویحلل البلغم یسھل عم -
 .االنفیة 

الفطریات ویحارب الفیروسات و, یقوي جھاز المناعة ضد االمراض  -
).20( 

  

  زیت الذرة
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  :ھو 

یستخرج من نبات الذرة وھو معروف منذ االزل ویصنع منھ السمن وبعض 
االطعمة وفي الطبخ ویدخل في صناعة الصابون والمراھم واألدویة الطبیة 

  .والزراعیة 

  

  فوائده 

  

 .امراض المثانة والتھاباتھا  یساعد في شفاء من  -
 الكولسترول الضار في الجسم عالجی -
 .یحارب االورام واحتباس الماء  -

 .الشخص ملعقة منھ یومیا  ھامراض القلب اذا تناولیقلل  -
 .یعالج تصلب الشرایین  -

 .االكسدة التي تسبب السرطان  قي منی -
بعدم تسخین زیت الذرة للدرجة العالیة بل  دكتور فوزي الشوبكيلذا ینصح  -

  )12.(ن  یوضع باردا على السلطة والجب

  زیت فول الصویا
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  :ھو 

فول الصویا من النباتات االكثر شیوعا في العالم وھو من البقولیات الصالحة لألكل 
  .ویعتبر زیتھ اكثر صحة لما یحتویھ من فیتامینات ومواد غذائیة وصحیة , 

  
  

  فوائده 
  

 .یخفض الكولسترول الضار في الجسم  -
 .السكتات الدماغیة من ن وانھ یقلل االصابة بتصلب الشرایی -
 .یحفظ الخالیا العصبیة من التلف لذا فھو یقي من مرض الزھایمر  -
 .انھ یحفز نمو العظام ویعمل على شفاء العظام ویحارب ھشاشة العظام  -
 .ضمور البقعي  یحافظ على صحة العین ومن اعتام عدسة العین ومن -
یعطي للجلد مظھر حسن ویقي البشرة من الندب ومن حروق الشمس ومن  -

 .حب الشباب 
 .یقوي جھاز المناعة ضد االمراض  -

 .یحارب السرطان  -
 )22.(یمنع الشیخوخة المبكرة  -

  

  زیت الّسرو

  

  

  

  :ھو 
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یستخرج من شجرة  یعتبر من اھم الزیوت العطریة وذو فائدة  ان زیت السرو

  .المختلفة وھذه الشجرة دائمة الخضرة ولھا فوائد عدة في عالج االمراض السرو 

 

  

  فوائده 

  

 .یعالج البشرة الدھنیة  -

 .یقلل من التعرق  -

 .یوصف للجروح كمطھر  -

التدلیك بزیتھ فیقضي على التشنجات في ة الدمویة اذا استخدم یحسن الدور -

 .ویریح العضالت  

ى االنتعاش یرافقك طول الیوم ممكن اضافتھ لماء االستحمام فیحصل عل -

).23( 

  

  الزیت بذور اللفت

  

  :ھو 

استخدامھ للقلي بدال من زیت الزیتون ألن زیت الزیتون ان سخن یمكن  ھذا الزیت
وانھ یحتوي , عوضا عنھ یطلق مواد سامة لذا نصحوا الخبراء بزیت بذور اللفت 
استخدم لحاالت طبیة وقد , على نصف زیوت المشبعة الموجودة في زیت الزیتون 

  .لما یتمتع بفوائد جّمة 

  فوائده 
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 .یوصف لذوي البدانة  -
 .یخفض ضغط الدم  -
 .ویخفض السكري  -

 .ویعالج امراض الجھاز التنفسي  -
 .الذاكرة ویحارب الزھایمر  قويی -
 .نعومة ویقیھ ن التساقط لشعر یمنح ل -

 .یقوي االظافر ویمنع تقصفھا  -
 . صفاء ولمعان ویرطبھ ویعطیھ یحافظ على الجلد  -

 .یقي من امراض القلب  -
 .یحافظ على صحة العین ویمنع عنھا االعتام العدسي  -

 .یعمل على تقلیل اعداد الصفائح الدمویة  -
 .الدورة الدمویة  نشط ی -
 .الحصى مدر للبول ویفتت  -
 .یقاوم االستسقاء في الجسم  -
 .الكبد ویعالج الیرقان  نشط ی -
 .المرارة  في حصىالن ییمنع من تكو -

 . الحوضاالم فقرات یعالج  -
 .یعالج النقرس  -

دیستروفي الذي یصیب  لیكو وادر ین"من امراض عصبیة  نادرة مثل  قيی -
 )24.(االطفال ویؤدي بھم الى الوفاة 

 

  زیت الكركم

  

  

  :ھو 
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جذور الكركم ویستخدم في عالجات االمراض والتجمیل وفیھ  یستخرج من
مضادات االلتھابات ولھ خاصیة تنظیم افراز الغدد الصماء التي لھا فعالیة على 

  .وظائف الجسم كافة  

  

  فوائده 

  

 .مفید للبشرة اذا استخدم على شكل ماسك لیصفیھا وینظفھا من الشوائب   -
 .االالم   یحارب االلتھابات بشتى انواعھ ویسكن -

والتي بدورھا تؤثر في  الھرمونیعمل على تنظیم افراز الغدد الصماء من  -
 .وظائف الجسم 

 .یقي من التھابات المفاصل  -
مشاكل وواإلمساك ھاز الھضمي من تكون الغازات مشاكل الج خففی -

 .القولون 
 .الشعر ویمنع جفافھ وتقصفھ یقوي -
 )52.(االصابة بالسرطان بشتى انواعھ قي من ی -

  زیت التین الشوكي 

  

  :ھو 

عن طریق ضغط یستخرج من بذور فاكھة التین الشوكي او نبتة الصبار وذلك 
 وألیافوانھ یحتوي على المعادن والفیتامینات , الزیت منھا  الستخراجالبذور 
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ولھ فوائد لھ فعالیة من الناحیة الجمالیة للمرأة  وأیضاضروریة ومضادات االكسدة 
  :اھمھا كثیرة نستعرض 

  فوائده 

 .مضاد لألكسدة  -
, ینعمھا ویزیل الھاالت السوداء تحت العیون  یعمل على ترطیب البشرة  -

 . البشرةیعالج حروق الشمس ویشدھا 
 یرطب الشعر الجاف ویمنع تساقطھ وذلك بدلك كمیة قلیلة على فروة -

دقیقة ثم یغسل بالماء الفاتر وتكرر العملیة ثالث مرات في  30الرأس مدة 
 )26(.  االسبوع 

 

  زیت الكمون 

  

  :ھو 

یستخرج من بذور الكمون وألن الكمون لھ شعبیة كبرى حیث انھ یعالج كثیرا من 
  : وأھمھااالمراض 

  :فوائده 

 طارد للریح -
 یقاوم الجراثیم -
 یدر البول -
 مضاد للسموم -

 .للخدوش والجروح مطھر عام  -
 یخفض السكري -
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 یحارب السرطان -
 یھّدئ السعال -
 یقاوم التشنج -
 یساعد على الھضم -
 ینظم ھرمون الطمث -
 لھ فعالیة لطرد البلغم -

 .یھدئ االعصاب ویساعد على االسترخاء  -
 منبھ ومنشط -

  االضرار 

  . صداع والغثیان بكثرة سوف یؤدي الى ال ھو ان تناولھ

  ,المرأة الحامل ویجب تجنبھ 

  فیجعل حروق فیھا بلیغة وینصح بعدم وضعھ ویتعرض للشمس المباشرة  
).27(  

  

  زیت الزیتون

  

ومفید جدا ھو یستخرج من ثمرة الزیتون بھرسھا وطحنھا في معاصر خاصة 
للصحة مما یجعل الناس تنتظر قطفھ لتستفید منھ اكال ودھنا ولھ فوائد نستعرض 

  :منھا ما یلي 

  

ال رسول اهللا صلى اهللا علیھ ق: ر بن الخطاب رضي اهللا عنھ قال عن عم  " -
 "كلوا الزیت وادھنوا بھ فانھ من شجرة مباركة (وسلم 
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 .یعتبر مدر للصفراء ویلین ویلطف  -
 .مفتت للحصى -
 .الروماتیزم  عالجی -

 ,مرضى السكریساعد في عالج  -
 .یعالج االلتھابات بأنواعھا -

التجاعید وذلك عمل خلطة من الزیت ونقاط یشد البشرة فیقیھا من  ھو -
اللیمون وصفار بیضة ویدھن الخلیط على الوجھ والرقبة مدة ثلث ساعة ویغسل 

 .بالماء الفاتر 
 .لیال حتى الصباح   یدلك بھ یمنع تساقط الشعر وذلك  -

)28(  

  

  

  الخاتمة 

 تم عرض فوائد منوعة من الزیوت لكي تجعل القارئ یستفید منھا ویحافظ على
 .اقتنائھا واستخدامھا بشكل دوري ووقائي 

  

  قسم الزیوتفھرس 

)1(  

- -00BEAUTY/CONTENT/18232/HTTP://HAYATOUKI.COM

-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-8%A6%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%A7%D

-8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D

-8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D

84%D9%8A%D8%A98%AC%D9%85%D8%A7%D9%%D9%88%D8%A7%D9%84%D 

 م 2015/   10/   12 -

-projects.org/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-https://small
-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1/  

  م 2016/ 9/  13

)2(  

- http://www.almrsal.com/post/92105  
 م 2015/  10/  14 -

http://www.almrsal.com/post/92105  

  م 2016/  8/  27
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)3(  

- -D8%AFhttps://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%89%
-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%8A%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_14675  
 م 2015 10/  21 -

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8
%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF#

.D8.B2.D9.8A.D8.AA_.D8.AC.D9.88.D8.B2_.D8.A7.D9.84.D9.87.D9.86.D8.AF  

  م 2016/ 9/ 9

-D9%8A%D9%81http://www.elkhamis.com/%D9%84%D8%A7%
-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/85843

-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%B2  

  

  م 2016/  9/  21

  

)4(  

- -%D9%84%D8%A7-th.com/%D9%85%D8%A7http://arwomenheal

-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%87

-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%8A%D8%AA

%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88  

  

 م 2015/  10/  22 -
http://www.thaqafnafsak.com/2015/12/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-

%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2-

%D8%A7%D9%84.html  

 م 2016/ 9/  9

)5(  

- oil-castor-http://www.benefitsgeneral.com/benefits/  

  م 2015/  10/  23 -

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D
8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B9  

  

  م 2016/  9/  10

)6(  

- oil.html-sesame-http://www.zecrosoft.com/2014/09/benefits  
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 م 2015/  10 / 24 -

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D8%A8_%D8%B2%D
B3%D9%85%D8%B3%D9%859%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%  

  م 2016/  9/  10

)7(  

-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-http://www.rjeem.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1/  

  م 2016/   3/  24

-medicine/content/1835531-http://hayatouki.com/alternative
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
-9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B0%D-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86  

  م 2016/  9/  10

)8(  

- -https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9_14439  

  م 2015/  10/  26 -

  

)9(  

- http://www.almrsal.com/post/108753  

  

 م 2015/  10/  27 -

  

)10(  

- http://www.startimes.com/?t=32298021  
 م  2015/ 10/  27 -

  

)11(  

- http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=67784  
  م  2015/  10/  29 -

-http://www.thaqafnafsak.com/2016/01/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9
-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html  
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  م 2016/  9/  11

)12(  

  

- http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D
8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86  

  م 2015/  10/  30 -

http://lamesate.blogspot.com/2014/07/Pictures.how.to.prepare.lemon.oil.html  

  م 2016/  9/  13

)13(  

- http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D
D8%B99%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%  

  م 2015/  11/  1 -

http://www.almrsal.com/post/286456  

  م 2016/  9/  13

)14(  

- http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D
8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9 

  

 م 2015/  11/  2 -

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D
A99%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%  

  

  م 2016/  9/  21

)15(  

- http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D
8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3  

  م 2015/  11/  3 -

hair.html-body-for-benefits-health-oil-lgbbz3e9a.net/2014/06/Parsley--http://www.xn  

  م 2016/  9/  21

)16(  

- http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D

8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1  

  م 2015/  11/  4 -

-projects.org/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-https://small
-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%84/  
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  م 2016/  9/  21

)17(  

- http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D
8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84  

  م 2015 / 11/  5 -

http://www.almrsal.com/post/304177  

  م 2016/  9/  21

)18(  

- oil.html-ginger-make-to-how-benefits-health-oil-lgbbz3e9a.net/2010/11/Ginger--http://www.xn  
 م 2015/  11/  6 -

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%B2%D9%8A%D8
%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84  

  م 2016/  9/  21

  

)19(  

- http://www.almrsal.com/post/87660  
  م 2015/  11/  8 -

http://www.almrsal.com/post/87660  

  م 2016/  9/  21

)20(  

- http://www.almrsal.com/post/61287  
  م 2015/  11/  9 -

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%
D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1  

  م 2016/  9/ 21

)21(  

- http://www.almrsal.com/post/27557  
  م 2015/  11/  11 -

o3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%http://mawdo
D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1  

  م 2016/  9/  21

)22(  

- http://www.almrsal.com/post/107082  
  م 2015/  11/  12 -

http://www.almrsal.com/post/107082  

  م 2016/  9/  21
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)23(  

- -http://www.nawa3em.com/%D9%87%D9%84
-%D9%87%D9%8A-8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/16540/%D9%87%D8%B0%D9%87%D8%AA%D

-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%B1%D9%88!-  

 م 2015/  11/  13 -

-%D8%A7%D8%A6%D8%AFhttp://www.thaqafnafsak.com/2016/03/%D9%81%D9%88
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%89
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.html  

  م 2016/  9/  21

  

)24(  

- oil.html-http://www.si7aty.com/2014/01/Rapeseed  
 م 2015/  11/  14 -

-apple/health/articles/%D8%B2%D9%8A%D8%AA-http://www.mbc.net/ar/programs/green
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1

-86%D8%B9%D9%-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A.html  

 م 2016/  9/  21

)25(  

- http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%:
D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%85  
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