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خواص و فواید فیروزه
فیروزه قلب را تقویت می کند و سعه صدر می دهد  .چشم زخم  ،ترس  ،استرس و افسردگی های روحی و روانی و
هم چنین ناراحتی های عصبی را درمان می کند و باعث آرامش می شود
این سنگ سبب خوش شانسی  ،آسان شدن کارها و رونق کسب و کار می شود .
همچنین سبب تقویت قلب ،دستگاه تنفسی  ،چشم ها ،گردش خون  ،گلو  ،معده و کبد می شود این سنگ ،سنگ
صلح و آرامش است .باعث افزایش ایمنی در برابر اهریمن شده و قدرت عشق و دوستی و صداقت و عقل و
حکمت را فزونی میبخشد .فیروزه سمبل شانس خوب و آرامش و محافظت در برابر شیطان است.به همین دلیل
خلبانان و خدمه هواپیما از فیروزه استفاده می کنند

خواص درمانی فیروزه
نگاه کردن به فیروزه چشم را تقویت می کند  .برای درمان گلو درد  ،تقویت تارهای صوتی  ،درمان بیماری های ریوی و
تنفسی موثر است .
فیروزه به عوارض عملکردهای نادرست کبد و غدد کمک میکند.برای درمان افسردگی مفید است و قلب را تقویت میکند .
فیروزه برای همه بیماریهایی که بر اثر کمبود مواد غذایی و تغذیه بد ایجاد میشوند مانند آناروکسی (بیماری که بر اثر
نخوردن غذای کافی و کمبود مواد غذایی ایجاد میشود) به کار میرود .
معموالً هنگام پارگی رباطها و تاندوها ،جریان خون را در بافتهای عضالنی زیادتر میکند و اثر سودمندی بر روی کمبود
اکسیژن ،مسمومیت خونی و استرس دارد .
فیروزه کمک مؤثری به درمان نواحی از بدن که تحت هجوم ویروسها و باکتریها هستند یا نواحی آلوده می کند .گفته شده
است که فیروزه از عملکرد و شفابخشی بیکران خود آگاهی ندارد !
همچنین دارای اهمیت زیادی است که بدانید در کاربرد این کانی چنانچه رنگ خود را از دست بدهد و یا خرد شود ،تمام
نیرویش را از دست میدهد.
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نحوه مراقبت از فیروزه :
مهمترین خطری که فیروزه را تهدید
میکند ایجاد خراش روی فیروزه ،آب
داغ ومواد شیمیایی خانگی است و دلیل
آن نیز ترکیب هیدراتی در سنگ
است.آب و نور نیزباعث تغییر رنگ
فیروزه میشود .
خلل و فرج سنگ باعث جذب چربی
بدن یا سایر چربیها میشود که باعث
تغییر رنگ فیروزه میشود .هرگز از
تمیزکننده های اولتراسونیک استفاده
نکنید و ازنزدیکی با مواد حاوی کلرنیز
اجتناب کنید

خواص نگاه کردن به فیروزه در هر صبح
جناب عالم فاضل مرحوم محمد حسن نائینی (رحمه اهلل) در کتاب شریف گوهر شب چراغ گوید :هر
که صباح از خواب برخیزد و نظر بر فیروزه اندازد در آن روز مکروهی به وی نرسد و در غایت فرح و
نشاط باشد .و نیز گفته اند در فیروزه نگریست موجب درازی عمر باشد و روشنایی چشم را بیفزاید
و هر که فیروزه با خود دارد خواب های پریشان نبیند و دشمن بر وی ظفر نیابد و از هیچ آفریده
نترسد و پیش سالطین و حکام و زمره خالیق عزیز و مکرم باشد .
و بازهم جناب نائینی (رحمه اهلل) در گوهر شب چراغ گوید :کسی که انگشتر فیروزه به دست کند از
گزند حشرات موذی در امان می ماند .ولی از خواص آن اینست که صاحب چنین انگشتری صولت
و هیبت ندارد زیرا فیروزه هیبت را ساقط می کند .لذا ملوک و سالطین آن را به دست نمی کنند .
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احادیث و روایات در باب خواص فیروزه

انگشتر فیروزه برای بچه دار شدن

در فضیلت و خواص فیروزه روایت های بسیاری از

علی بن محمد حمیری گفت :دختر جعفر بن

ائمه اطهار (علیهم السالم) و حکما نقل شده است

محمود را خواستم و بسیار او را دوست می

که قابل توجه برای طالبین می باشد .از جمله :
از حضرت اما جعفر صادق (علیه السالم) منقول
است هر که انگشتر فیروزه در دست کند فقیر
نشد .و به سند معتبر از مفضل عمر منقول است

داشتم و فرزند از او به وجود نمی آمد .به
خدمت حضرت امام علی النقی (علیه
السالم) رفتم و این مطلب را عرض کردم.
پس تبسم نمود و فرمود که :بگیر
انگشتری که نگینش فیروزه باشد و بر آن

که گفت :روزی به خدمت حضرت امام صادق (علیه

نقش کن این آیه را :

فرمود که ای مفضل !فیروزه سیرگاه دیده های

"رب ال تذرنی فردا و انت خیر الوارثین "

السالم) رفتم و انگشتر فیروزه در دست داشتم.
مردان و زنان مومنه است یا دورگرداننده ی
دردهاست از دیده های ایشان ( ...الی آخر
حدیث) .
فیروزه آن چشم را قوت می دهد و سینه را
گشایش می دهد .و قوت دل را زیاد می کند .و
چون پی کاری رود آن را در دست کند پس چون
برگردد حاجتش برآورده می گردد .
در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
در مورد خواص فیروزه گوید :الفاء  -فیروج
 :جوهریست فرخ دارند بامداد که چشم بر وی آید
نور دل را زیاد کند .در معجون کنند ضرر سم ها
دفع کند .در اکحال سایند روشنایی دهد .حکما
گفته اند :اگر نگینی از فیروزج (فیروزه )و بر آن
صورت زنی زنند دراز گیسو و دو کودک در کنار

چنان کردیم ،یک سال نگذشت از آن زن
پسری به وجود آمد .
حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
فرمودند :خداوند عالمیان می فرماید که من
شرم می کنم از دستی که بسوی من بلند
شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه
باشد پس او را نا امید برگردانم( .حلیه
المتقین  -ص.( 33
چقدر خوب است انسان در نمازها
انگشتری از فیروزه تهیه کند و در دست
کند و در قونت با دستی که انگشتر فیروزه
در آن است دعا کند که دعایش رد نمی
شود و نا امید از درگاه خدا بر نمی گردد .

دارد .و این نگین بر نقره نشانند و با خود دارند از
جادو ایمن باشند .
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خواص و فواید یا قوت :
آویختن یاقوت بر گردن  ،مانع لخته شدن خون در بدن گردیده و از سکته جلوگیری می کند .
اگر کسی یاقوت به همراه داشته باشد به بیماری های ویروسی خطرناک و واگیر دار مبتال نمی شود .
اگر کسی دائما یاقوت به همراه داشته باشد در چشم مردم با هیبت و شکوه جلوه گر می شود و
کسب و درآمدش رونق می گیرد .شجاعت را تقویت میکند  .نماد شانس ،وفاداری ،ثروت و برکت
است .
همچنین یاقوت سبب ایجاد خوشبختی  ،عشق ورزی و آرامش در فرد می شود اضطراب و ضد بی
خوابی می باشد .
باعث جذب محبت و پیوند زوجین میشود  ،برای دختران دم بخت نیز خوشبختی می آورد .
غم را از شما دور میکند و شادی را ارمغان می آورد .از این رو یاقوت را دلیلی برای شادابی و
آرامش می دانند .سبب جذب انرژی های مثبت و عزیز شدن در جمعو ضد طلسم می باشد.
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خواص درمانی :
سنگی بسیار پرانرژی بوده و نیروی پاک سازی و شفابخشی فوق العاده ای دارد .
برای تنظیم گردش خون و دستگاه گوارش مفید می باشد  .اعصاب را تقویت و آرام می کند  .برای
بیماری های صرع  ،رعشه  ،سردردهای عصبی و میگرن مفید است .
همچنین برای درمان افسردگی  ،سرگیجه و بی خوابی کاربرد موثری دارد .
برای تسکین دردهای روماتیسمی و مفصلی  ،دردهای جراحی و نقرس نقش موثری دارد .
برای رفع جوش های صورت و حساسیت های پوستی و شوره سر مفید است و برای درمان تیروئید و
بیماری های لوزالمعده و تقویت تارهای صوتی و درمان لکنت زبان نیز به کار می رود .
نقش یاقوت در تقویت حس بینایی  ،کلیه ها ،چشم ها و حس بویایی مورد توجه بسیاری از مردم قرار
گرفته است.
برای بیماری های خونی توصیه شده  ،درد قاعدگی را کاهش داده و در زمینه ناباروری و ناتوانی
جنسی مفید می باشد
یاقوت قرمز برای درمان بیماران قلبی و مبتالیان به سرطان خون به کار رفته و عامل تصفیه و تنظیم
فشارخون است
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خواص و فواید حدید :
اسم دیگر هماتیت  ،حدید می باشد که در احادیث حدید حسینی تعبیر شده است .به رنگ های سیاه یا
خاکستری یافت می شود( .سختی سنگ .)6 – 5.5
هماتیت را سنگ خون نیز می نامند و علت نامگذاری آن  ،خونی رنگ شدن مایعات خنک کننده  ،هنگام
برش هماتیت است.
سنگ حدید حرزی به شمار می رود که سحر را دفع می کند و اثر آن را خنثی می سازد و برای محافظت
و ایمنی از خطرات و نیز جهت غلبه بر دشمنان استفاده می شود .
محافظت در برابر انرژی های منفی و بازتاب آن به سوی ارسال کنندگان.

خواص درمانی حدید :
قلب را تقویت می کند و گردش خون را
فعال و منظم می سازد .
از دیرباز از این سنگ برای درمان بیماری
های خونی ،فشار خون و ناراحتی های
انسداد رگ ها استفاده می کردند .چون
خون را صاف و رقیق می کند و اثر فوق
العاده ای در درمان کم خونی دارد (سبب
خون سازی می شود).
در تسکین دردهای آرترز و انقباضات
ماهیچه ای کاربرد دارد.
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خواص و فواید عقیق :
از زمانهای گذشته  ،عقیق را سنگ
مقدسی می دانسته اند  .عقیق سنگی
است که آن را حرز و حامی انسان در
مقابل بالیا و حوادث می شمارند و
برای افزایش درآمد و رونق کسب و
کار و آسان شدن کارها بسیار مفید
است .
جواهربازار  -نمایشگاه و فروشگاه
آنالین جواهرات و سنگ های قیمتی
عقیق از بین برنده ترس و انرژی
منفی

محیط

بوده

و

یاعث

ایجاد اعتماد به نفس و شجاعت می
شود .

خواص درمانی عقیق :
استفاده از عقیق سبب جلوگیری از خونریزی های
شدید و تقویت بدن شده و به ویژه برای زنان
بسیار فایده دارد .

همچنین محافظ صاحبش در برابر

شادی  ،آرامش و تعالی روح را برای شما به ارمغان

چشم زخم بوده و شادی  ،تعادل ،

می آورد.

سالمتی و آرامش را برای شما به
ارمغان می آورد و غم و ناراحتی را
دور می کند .

نگهداری و شارژ عقیق:

همراه داشتن عقیق باعث ایجاد

نگهداری از عقیق بسیار ساده است :شما می توانید آن

خوش شانسی  ،برکت در رزق و

را یک بار در هفته در آب جاری بشویید و برای شارژ

روزی می شود .

سنگ  ،می توانید یک یا دو بار در ماه  ،آن را به مدت 1
ساعت در مقابل نور خورشید قرار دهید.
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فضیلت عقیق :
عالم فاضل جناب مرحوم محمد باقر مجلسی در حلیه المتقین می فرماید :در حدیث صحیح از علی بن
موسی الرضا (علیه السالم) مروی است عقیق فقر و درویشی را بر طرف می کند و در دست کردن عقیق
نفاق را زایل می کند .
و در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت منقول است که هر که قرعه به عقیق بزند بهره ی او تمام تر
بیرون آید .
در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق (علیه السالم) روایت شده که انگشتر عقیق در دست کنید
که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید است که عاقبتش نقرون به خیر و نیکی باشد .
و باز هم جناب مرحوم مجلسی در حلیه المتقین حدیثی از حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله وسلم) نقل
فرمودند که هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش براورده شود .
و باز هم حضرت امام صادق (علیه السالم) فرموده اند :انگشتر عقیق در سفر باعث ایمنی است .
و در حدیثی دیگر از رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله وسلم) منقول است انگشتر عقیق با خود دارید که
آن اول کوهی است که اقرار کرده است از برای خدا به یگانگی ،و از برای من به پیغمبری و از برای تو یا
علی به امامت .
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در حدیث معتبر از بشر دهّان منقول است که عرض کردم:
کدام یک از نگین ها بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود که چرا غافلی از عقیق سرخ و عقیق زرد و
عقیق سفید؟! که اینها سه کوهند در بهشت .اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است بر خانه رسول
خدا (صلی اهلل علیه و آله وسلم) و اما کوه عقیق زرد پس مشرف است بر خانه حضرت فاطمه (سالم
اهلل علیها) و اما کوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیر المومنین (علیه السالم) و
همه ی انها یک خانه است و از زیر هر کوهی نهری جاریست از برف سردتر و از شیر سفید تر و
نمی خورند از ان نهرها مگر آل محمد (صلی اهلل علیه و آله وسلم) و شیعیان ایشان .
و هر سه نهر از کوثر می آید و به یک جا می ریزد .و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی
می کنند و از برای محبان آل محمد (صلی اهلل علیه و آله وسلم) طلب آمرزش می کنند .پس هر که از
شیعیان آل محمد (صلی اله علیه و آله وسلم) یکی از این عقیق ها را در دست داشته باشد نبیند مگر
خیر و نیکی و فراخی روزی و سالمتی از جمیع بالها و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی
از آن می ترسد و حذر می نماید .
و بدان ای عزیز چقدر در فضیلت عقیق وارد شده است که در حدیثی منقول است که جبرئیل نازل
شد بر حضرت رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله وسلم) و گفت یا محمد پروردگارم سالمت می رساند
و می گوید انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق قرار بده و بگو به علی بن ابی طالب
(علیه السالم) پسر عمت که انگشتر را به دست راست بکند و نگینش را عقیق بکند .حضرت امیر
المومنین علی (علیه السالم) پرسید یا رسول اهلل کدام عقیق است؟ فرمود که  :کوهی است در یمن
که به یگانگی خدا اقرار کرده و برای من پیغمبری و برای تو اوالد تو به امامت و برای شیعیان تو به
بهشت و برای دشمنان تو به جهنم .
و باز هم چقدر عقیق فضیلت دارد که از امیر المومنین علی (علیه السالم )منقول است که نماز کسی
که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشد به چهل
درجه زیادتی دارد .
و باز هم در روایتی دیگر آمده دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت نماز که با آن
نباشد .
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روایاتی در مورد حکاکی بر روی عقیق :
اگر بنا باشد تا آیه ای از قرآن کریم را بعنوان معجزه رزق
و روزی و گشایش کسب و کار و خیر و برکت بدانیم ،بدون
شک آن آیه؛ آیات 1و 3سوره طالق است که به و من یتق
اهلل مشهور می باشد .در خصوص خواص این آیات،
احادیث و روایات بسیاری از حضرات معصومین علیهما
السالم وارد گردیده که در اینجا مجال قید آن ها نیست.
پیش از این نیز نسبت به انتشار ختم و من یتق اهلل اقدام
کرده بودیم .در این پست به معرفی خاتم و من یتق اهلل
می پردازیم .
آیه فوق ،بر روی انگشتری عقیق سرخ و نیز عقیق زرد که
به شرف الشمس نیز مشهور است ،دارای خواص عدیده
ای در رابطه با خیر و برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت
دارد.
و من یتق اهلل را می بایستی که بر روی نگین عقیق حکاکی
نمود .زمان حکاکی نیز رعایت بخورات شیرین الزامیست و
زمان مناسب آن ،ساعات و ایام سعد دهه نخست ماه
قمری است .
اگر کسی طالب تاثیر حد اکثری این خاتم شریفه است،
بهتر است که آن را روی انگشتری عقیق زرد (شرف
الشمس) حک نموده و بر پشت آن طلسم شرف الشمس را
در روز مخصوصه نقش کرد .
شب ها انگشتری را از دست خارج کرده و داخل لیوانی آب
قرار دهید .صبح ،پس از بیدار شدن نیز آب آن را نوشیده و
انگشتری را به دست کنید .بهتر است در فاصله بیداری تا
انگشتر بدست کردن با کسی صحبت نکنید .
برای حمل انگشتری حتما می بایستی که وضو داشته
باشید .در غیر این صورت ،بهتر است که روی طلسمات
متون حکاکی شده را با استفاده از الک برق ناخن،
بپوشانید .خانم ها نیز می توانند از آن بصورت گردنبند
استفاده کنند.
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عقیق شرف الشمس :
دعای مخصوص شرف الشمس (که بعضی از اولیاءاهلل آن را اسم اعظم می دانند) در نوزدهم فروردین ماه
بر نگین انگشتری نقش می شود.
در مورد شرف الشمس خواص بسیاری در کتب قدیمی (از جمله کتاب ارزشمند "المعارف الکبری") ذکر
کرده اند که برخی از آنها را مرور می کنیم :
 .4زمانی که بنویسد و آن را در کفن مرده قرار دهد آن میت ایمن شود از عذاب قبر.
 .1کسی آن را نوشته و همراه خود دارد ،در حفظ خداوند باشد و...
 .3هرگاه پیش سالطین و بزرگان رود و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با
خود دارد ،مورد قبول ملک قرار می گیرد و خداوند حمایت می کند او را از شر آن ها.
 .1حامل این اسماء در همه جا پیروز و منصور می باشد و مقهور می شود هر که با آن شخص دشمنی
کند.
 .5هر که با خود دارد ،سحر و نظر بد از او دور و باطل شود.
 .6و هر کسی که بسته باشند (حاجتی داشته باشد) و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده
است را) با خود دارد به برکت این اسم اعظم الهی گشاده گردد( .حاجت روا شود).
 .1کسی که زندانیش طوالنی شده باشد و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با
خود دارد زود خالص شود.
 .8برای مصروع و کسی که مرض غش کردن دارد و کلیه بیماری های بدن ،اثر دارد.
 .9برای دختری که بی شوهر مانده ،شرف الشمس را با خود دارد ،شوهر کند.
 .41و کسی که در سفر رود و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد از
شر قطاع طریق و و دزدان و راهزنان و حوادث بد سفر در حفظ الهی باشد.
 .44برای هر امر مکروهی شرف الشمس را به دست کند ،ایمن شود از آن مکروه و ناخوشایند.
 .41و زمانی که شرف الشمس را نوشته و بر پرچم لشکری باشد ،آن لشکر منصور و پیروز برگردد.
 .43برای بیدار شدن برای نماز شب این شرف الشمس را با خود داشته باشد  ،سحر خیز شود.
از جمله خواص کلی این اسماء برای اسقام و اوجاع و دردهای بدن و برای امراض و تعجیل عافیت ،مجرب
مجرب است.
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خواص و فواید کهربا :
کهربا در حقیقت صمغ فسیل و سخت شده نوعی درخت می باشد که در بعضی از آن ها حتی گیاهان و
حشرات نیز دیده می شود  .براید درمان ناراحتی پوستی مفید می باشد  .آلودگی های پوست را به خود
جذب میکند .
مالش کهربا بر روی نقاط دردناک بدن  ،نواحی پشت  ،التهاب مفاصل و درمان آرتروز بسیار مفید است .
عالجی برای بند آوردن خونریزی بوده و برای تقویت معده نیز مفید است  .تماس کهربا با پوست بدن
سبب دفع آلودگی ها و بیماری های پوستی می شود .
این سنگ دارای ارتعاشات مغناطیسی فراوان و قوی بوده و انرژی های منفی را از فرد دور می کند و
آرامش دهنده می باشد  .از این رو برای دفع طلسم نیز مفید می باشد.

خواص درمانی کهربا :

مطالعه بیشتر در مورد کهربا :

کهربا برای تقویت عضالت  ،تقویت

کهربا یا «سنگ آرامش دهنده» نوعی کریستال

رباط ها  ،همچنین درمان آرتروز ،

است که به اعصاب شخص آرامش می بخشد.

التهاب مفاصل و بیماری های پوستی

انرژی های منفی را از فرد دور می کند و او را

کاربرد دارد  .و نیز برای درمان

تشویق می کند که زندگی را زیاد سخت نگیرد.

بیماری های عصبی به ویژه میگرن و

این سنگ همچنین در طی مراقبت های بعد از عمل

تعادل بخشهای متلف مغز مفید است.

جراحی می تواند آرامش دهنده هیجانات و عواطف
باشد.
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اثرات شفابخش کهربا شامل:

خواص کهربا بطور خالصه:

_ مهارنمودن انرژی های اضافی و خارج کردن انرژی های

 .4درمان آرتروز

منفی

 .1درمان التهاب مفاصل

_کسب انرژی های مثبت و ایجاد آرامش

 .3درمان آسم
 .1درمان آفت
 .5درمان آلرژی
 .6درمان اگزما
 .1درمان برونشیت

نگهدارى از کهربا
بسیار نرم و شکننده است ،پس هنگام حمل و

 .8درمان تورم پاها
 .9درمان اختالالت ستون فقرات
 .41درمان تبخال

نگهدارى ،مراقبت خاصى نیاز دارد .اسیدها ،عطرها،

 .44دفع چشم بد

اسپرى هاى مو و مواد شیمیایى باعث خراب شدن

 .41درمان خارش پوست

سنگ مى شوند .همچنین صابون و مواد شوینده

 .43درمان درد صورت

یک پوشش سفید رنگ نامطلوب روى سطح سنگ

 .41درمان دمل و کورک

ایجاد مى کنند .هیچ گاه براى تمیز کردن کهربا از
آب داغ استفاده نکنید و سنگ را در محیط هایى که
داراى حرارت باال هستند ،قرار ندهید.

 .45تحریک رشد
 .46درمان زخم ها
 .41درمان زونا
 .48درمان انحراف ستون مهره ها
 .49درمان سرفه
 .11جزو سنگ های پیشانی وحامی
 .14درمان سیاتیک
 .11درمان سیا سرفه
 .13درمان تصلب شرایین
 .11درمان شوره سر
 .15درمان صفرا
 .16درمان عفونت
 .11تقویت عضالت
 .18تقویت رباط ها
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خواص و فواید توپاز :
مصریان باستان این سنگ را با خدای خورشید در ارتباط می دانسته اند .بومیان افریقا نیز از آن در
مراسم دینی خود استفاده میکرده اندو به وسیله ی آن  ،با دنیای ارواح ارتباط برقرار میکرده اند .
این سنگ آرام بخش بوده و سبب تقویت خالقیت می شود .از این رو برای هنرمندان خالق انتخاب
بسیار مناسبی می باشد .
انرژی حیاتی بدن را افزایش میدهد و سازمان بدن را تنظیم و فعال میکند .سبب خودباوری و
شادابی روح و بهتر شدن خلق و خو می شود  .از این رو برای ایجاد جذابیت در شما و همچنین رفع
افسردگی و بیحالی و بی خوابی مفید می باشد .
برخی توپاز را باعث ایجاد جذب ثروت و آسایش می دانند .

خواص درمانی توپاز :
برای درمان بیماری های کبدی و پوستی
بسیار موثر است و عالوه برتقویت غدد
فوق کلیه و تنظیم آن  ،برای تسکین
دردهای ناحیه پشت و ستون فقرات
فایده دارد .
تاثیر بسیار فوق العاده توپاز در درمان
کم اشتهایی .ناراحتی های فک  .پر
اشتهایی روانی و چاقی  ،از طریق تنظیم
متابولیسم بدن می باشد .
استفاده از توپاز غده هیپوفیز و اعصاب
را تقویت می کند و به سردردهایی که
منشاء عصبی و استرسی دارند (نظیر
میگرن).
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خواص و فواید زبرجد :
این سنگ درخششی شیشه مانند دارد به رنگ های سبز زیتونی  ،زرد و زرد مایل به سبز یافت می
شود( .سختی سنگ )1 – 6.5
سنگی فوق العاده قوی جهت ازبین بردن غم،چنانچه زبرجد را بر روی سینه قرار دهید غم ،افسردگی،
نفرت و حسادت را از دل و روح پاک می کند.
چنانچه زبرجد همراه داشته باشید ،جهت افزایش برکت و ثروت تاثیر زیادی دارد .برای صاحب اش
شانس و اقبال خوب می آورد.

خواص درمانی زبرجد :
زبرجد برای تقویت دستگاه هاضمه بدن ،به ویژه
هضم غذا و رفع یبوست و نیز سم زدایی از کبد
مفید است.
همچنین این سنگ برای رفع بیماری های پوستی
به ویژه اگزما  ،اکنه و جوش های صورت مفید
است .تکه ای از زبرجد را برای چند ساعت در آب
بگذارید و آب را بر روی پوست های حساس بمالید
همچنین از این سنگ جهت تسکین درد های
استخوانی نیز استفاده می شود.
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خواص درمانی زمرد :
زمرد سنگی بسیار پرانرژی و دارای خواص فراوانی است .استفاده از این سنگ برای جلوگیری از مبتال شدن به
بیماری صرع بسیار فایده دارد .به ویژه برای کسانی که زمینه ارثی این بیماری در آن ها وجود دارد.به همین دلیل ،در
گذشته نیز پادشاهان در هنگام تولید فرزندانشان تکه ای زمرد را بر گردن آنان می آویختند تا به صرع مبتال نشوند،
اما برای کسانی که به بیماری صرع مبتال شده اند ،چندان کارساز نیست
خواص درمانی زمرد :
زمرد سنگی بسیار پرانرژی و دارای خواص فراوانی است .استفاده از این سنگ برای جلوگیری از مبتال شدن به
بیماری صرع بسیار فایده دارد .به ویژه برای کسانی که زمینه ارثی این بیماری در آن ها وجود دارد.به همین دلیل ،در
گذشته نیز پادشاهان در هنگام تولید فرزندانشان تکه ای زمرد را بر گردن آنان می آویختند تا به صرع مبتال نشوند،
اما برای کسانی که به بیماری صرع مبتال شده اند ،چندان کارساز نیست..

خواص و فواید زمرد :
زمرد سنگی بسیار پر انرژی و دارای خواص فراوانی است.
این سنگ سبب ازدیاد محبت بین زن و مرد  ،تقویت حس عشق ورزی  ،همدردی  ،صداقت می شود و به
عنوان نماد عشق  ،باروری  ،دانایی  ،امید و برکات شناخته می شود.
از زمرد به عنوان طلسم خوشبتی و قدرت جاودانگی و محافظ در برابر امواج و موجودات منفی  ،تخیل و
الهام بخش یاد می شود  .همچنین سبب دور شدن حشرات می شود.
این سنگ هماهنگ کننده جسم  ،قلب و روح می باشد  ،با انرژی فوق العاده ای که به شما می بخشد ،
خاصیت ضد پیری داشته و سبب افزایش ادراکات شهودی و نبوغ  ،توانگری و ثروت می باشد.
زمرد سبب تقویت مغز  ،حافظه  ،قدرت بیان و ضریب هوشی می شود.
همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن  ،معده  ،چشم  ،قلب  ،کلیه  ،دندانها ، ،ترشح تیروئید  ،ارتباطات ،
سیستم لنفاوی شده و باعث تسکین درد های  :ستون فقرات  ،مفاصل  ،رماتیسمی و سر می شود.
همراه داشتن زمرد برای زنان حامله بسیار مفید است.
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فضیلت و خواص زمرد:
از حضرت امام موسی کاظم (علیه السالم) منقول است که انگشتری زمرد در دست کردن موجب
آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد .
در حدیثی دیگر از حضرت امام رضا (علیه السالم) به همین لفظ وارد شده ،فرمود که انگشتر زمرد
در دست داشتن فقر را به توانگری بدل می کند .
در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات آمده است :
الزاء  -زمرد جوهری ثمین (گرانبها) است و از چند نوع بود  :نفطی و ریحانی و صابونی و اغلب
شکسته بود .معدن وی کوه های مشرق بود و آنجا که زمرد بود معدن زر بود .طبع زمرد گرم و
خشک است و دافع همه ی زهرها است که بسایند و در دوغ علیل را دهند که زهر خورده بود ببول
از وی جدا گردد و بعضی گویند که زمرد را اگر بر چشم افعی بمالند چشم افعی آب شود و کور
گردد .زمرد را معدن ظلمات است و اسکندر بیرون آورد و این همه بقایای آن است .
کسی که زمرد را به همراه داشته و یا آن را به شکل دارو استفاده کند ناراحتی و درد معده را درمان
نماید .حرکت نبض را تیز و عادی می سازد روح را تقویت می نماید مغز و معده و قلب را تقویت
می نماید .جذام ،صرع ،تشنج بیماری های جگر ،اقسام بیماری های سنگی را درمان می کند .برای
گاز معده و استفراغ مفید است .زمرد از نظر برودت و یبوست در درجه دوم می باشد .اگر کسی در
اثر خوردن زهر مسموم شده باشد ،یا اینکه جانور سمی او را نیش زده باشد ،استفاده از کشته
زمرد او را درمان نموده و پادزهر می باشد .
و اما خالصه ای از خواص سحری زمرد که گویند :
زمرد محبت بین زن و شوهر را زیاد می کند و زمرد جن و دیو را از آدمی دور می سازد .اگر زنان
باردار از زمرد استفاده نمایند ،برای آنان مشکلی پیش نیامده و فرزند آنان به راحتی به دنیا می آید.
درد زایمان زنان باردار را کم می کند .اگر زمرد بصورت گردنبند استفاده شود سحر و جادو را از ما
دور می کند .اگر کسی ما را جادو کرده باشد ،زمرد آن جادو را از بین می برد .
استفاده از زمرد ضعف و بیماری های چشم را از بین می برد .دل و روح را تقویت نموده و برکت
می آورد و از مسمومیت جلوگیری می کند .
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در یونان باستان زیور آالت نقش بسیار بزرگی به عنوان سمبل قدرت  ،سالمتی و ثروت داشتند و
معتقد بودند که اگر شخصی قطعه ای زمرد زیر زبان خود داشته باشد از دید مخفی می ماند ؛ به
عالوه  ،دارنده زمرد را صاحب ثروت  ،رفاه و قدرت های ما فوق طبیعی می دانستند .
مصریان باستان در دهان مرده زمرد قرار می دادند تا در آن دنیا بهتر تکلم کند و نیز معتقد بودند
این سنگ باعث باروری می شود  .همچنین برای درمان چشم از آن استفاده می کردند  .در بعضی
جوامع معتقد بوده اند که زمرد باعث تقویت حافظه و دور کردن ارواح خبیث و نیز تقویت عشق می
شود .
اولین معادن زمرد در عصر باستان و در جنوب مصر کشف شده که در مقایسه با زمردهای امروزی
کیفیت پایین تری داشته است  .امروزه مهم ترین معدن زمرد جهان در کشور کلمبیا قرار دارد که از
قرن شانزدهم به بعد  ،از آن استخراج می شود  .بیش از آن نیز به وسیله مردم بومی آن یعنی قوم
(( اینکا )) بهره برداری می شده است  .یکی از معادنی که زمرد مرغوب با کیفیت عالی از آن
استخراج می شود معدن موزو )  ( MUZOاست که زمرد شفاف با رنگ سبز سیر دارد .
دیگر معدن معروف زمرد در کلمبیا  ،شیور )  ( CHIVORاست که استخراج از آن چند قرن است
ادامه دارد .
دیگر معادن مهم زمرد در برزیل  ،پاکستان  ،افغانستان  ،روسیه  ،زامبیا ،استرالیا  ،ماداگاسکار ،
تانزانیا  ،هندوستان و اتریش قرار دارند .
رنگ سبز زمرد در مقابل نور طبیعی یا نور مصنوعی و یا حرارت تغییر ناپذیر است  .البته حرارت های
بسیار باال آن را دگرگون می کند  .بلورهای زمردناخالصی های متعددی از قبیل گاز  ،مایعات و حباب
دارند که هر چه این ناخالصی ها بیشتر باشند  ،زمرد مات و کدر تر خواهد بود  .البته اکثر زمردها
ناخالصی دارند که جواهر فروشان اصطالحا" به آن (( یخ )) می گویند .
یکی از راه های تشخیص زمرداصل از زمرد بدلی و ساختگی  ،همین ناخالصی ها است.
زمرد با آن که سختی باالیی دارد  ،گوهری بسیار ترد و شکننده است و مراقبت ویِژه می خواهد  .در
مقابل اسیدها مقاوم است و در برابر مواد شوینده مثل آب گرم و صابون مشکلی ندارد اما در مقابل
حرارت امکان ترک خوردن آن هست.
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خواص درمانی نقره:
دکتر احمد علی آقا رفیعی:
“ال تختموا بغیر الفضه فان رسول اهلل علیه و آله قال” جز انگشتر نقره بدست مکنید زیرا پیامبر فرمود
خدا پاک نکند دستی که در آن انگشتر آهن باشد.
نقره صد ها بار بیش از سایر مواد ضد عفونی کننده موثر است و  651میکرب را از بین
می برد .شاید خود شما که همیشه یک انگشتر نقره با نگین عقیق در دست دارید ،اطالع نداشته باشید
که چه خاصیت بزرگی در این فلز گرانبها هست وچگونه بدون اینکه خود بدانید مراقب سالمت
شماست .
اخیرا” دکتر هاری مارکراف استاد پزشکی دانشگاه سانت دویس پس از آزمایشهای متعدد اعالم کرد
که نقره صدها بار بیش از سایر داروهای ضد عفونی و ضد میکرب  ،میکربها را از بین می برد در حالیکه
نقره به تنهایی می تواند  651میکرب را نابود کند بدون اینکه مانند دیگر ضد عفونیها عوارض بعدی بر
جای گذارد .
استاد دیگری بنام چالز فوکس دارویی از نقره تهیه کرده است به نام سولفادیازین نقره  ،که در معالجه
سر ما خوردگی و جوش های پوستی و در هفتاد در صد سوختگیهای جلدی مورد استفاده قرار می گیرد
.
همچنین شر کت های هواپیمایی انگلستان  ،سویس  ،آلمان  ،اسکاندیناوی ،فرانسه،کانادا ،ایتالیا ،
ژاپن و… از آن در داخل هواپیما به عنوان یک میکرب کش قوی استفاده می کنند  .حتی در سویس
برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی شهر از نقره استفاده می کنند .فضه ( نقره ) در تفریح و دلگشایی
قلب  ،نزدیک به یا قوت است  .برای بد بویی دهان و رفع رطوبتهای لزج و عفونت بلغم و مالیخولیا ،
دیوانگی ،وسواس ،سرفه ،استسقا ،طحال ،سنگ مثانه و کلیه ها سودمند است.
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تمیز کردن نقره:
اگر انگشتر نقره شما به هر دلیل مثأل مجاورت با مایع سفید کننده (وایتکس) سیاه شد ناراحت
نباشید. . .
آن را مدتی داخل آب نمک غلیظ بیندازید سپس چند دقیقه آن را روی فرش که پرزدار است
محکم بکشید می بینید که مثل اول سفید می شود .اگر گردنبند یا انگشتر نقره ای شما کدر شده
است باید آنها را مدتی در آب لیمو بگذارید و سپس با آب گرم بشویید و بعد با یک تکه پارچه
جیر آنها را جال دهید.
راه دیگر برای پاک کردن نقره جات این است که یک ظرف به حجمی که بتوان نقره ها را درون
آن قرار داد تهیه کنید و مقداری سرکه در آن بریزید روی شعله گاز تا بجوشد و بعد آب بکشید و
خشک کنید.
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خواص و فواید مروارید :
سبب لطافت قلب و روح می شود و عشق خالصانه را ارمغان می آورد  .حس از خود گذشتگی و عفت و
پاکدامنی را تقویت میکند  .غم و اندوه و ضعف روحیه را از بین
می برد  .برای دفع نیروهای منفی و جذب انرژی مثبت مفید می باشد .
همچنین برای تقویت معده  ،روده ها تاثیر بسزایی دارد .
باعث خوش شانسی می شود و جهت تنظیم عادات نادرست کمک زیادی به شما می کند .
خواص درمانی مروارید :
برای درمان زخم معده مفید می باشد ،همچنین سبب افزایش روشنایی و نور چشم می شود .
درمان شب ادراری  ،بیماری های مثانه و اختالالت دستگاه گوارش  ،و نیز سرماخوردگی  ،عطسه های
دائمی تاثیر بسزایی دارد  .برای مشکالتی از قبیل بوی بد دهان  ،اسهال  ،نفخ و تهوع  ،یرقان و بیماری
های پوستی مفید می باشد .
نگهداری مروارید :
برخورد سطح مروارید با اجسام و تماس آن با کثیفی  ،اسیدها  ،مواد آرایشی  ،اسپری و عطرها در دوام
و جالی مروارید اثر منفی می گذارد .
شناخت بیشتری از مروارید :
از زمان های گذشته تا امروز ،استفاده از زیورآالت به همراه گوهرهای قیمتی و نیمه قیمتی مورد توجه
بوده است .عالوه بر گوهر هایی نظیر الماس ،زمردو یاقوت که کانی هایی هستند که از معادن استخراج
می شوند ،می توان به گوهر دیگریاشاره نمود که در اعماق اقیانوس ها رشد کرده و بدون نیاز به تراش
و صیقل از زیبایی منحصر به فردی برخوردار است .
مروارید از عجایب طبیعت بوده و در فرهنگ های متفاوت از ارزش مالی و معنوی بسیاری بهره مند
است .مروارید توسط جانور نرم تنی تولید می شود که ما آن را صدف می نامیم .در حقیقت هنگامی که
جسم خارجی وارد صدف می شود ،صدف به منظور دفع آن ،موادی ترشح کرده که از جمع شدن این
مواد مروارید تشکیل می شود .
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امروزه مروارید های طبیعی به دلیل شکار بی رویه صدف بسیار کمیاب بوده و در نتیجه بسیار
ارزشمند هستند .از این رو انسان به منظور حفظ ارزش و قدمت این گوهر زیبا اقدام به پرورش
مروارید کرده است .امروزه بسیاری از مروارید های موجود در بازار های جهانی،
مروارید های پرورشی بوده که در واقع انسان به نوعی در رشد آن دخالت داشته است و در نتیجه از
قیمت پایینتری نسبت به نمونه طبیعی خود برخوردار است.
امروزه حدود  8هزار گونه متفاوت صدف شناسایی شده که فقط  11گونه از آنها می توانند مروارید
پرورش دهند.
مروارید از مواد  Nacreکه توسط جانور نرم تن (صدف) ترشح می شود تشکیل شده است .مواد از
(Aragoniteکربنات کلسیم) و( Conchiolinمواد پروتئینی) تشکیل شده است.
انواع مختلف مروارید:
 .4مروارید های طبیعی :این مروارید ها بدون دخالت انسان به صورت طبیعی رشد کرده و به وجود
می آیند که امروزه به دلیل آلودگی آب اقیانوس ها و صید بیش از حد صدف ها ،کمیاب بوده و در
نتیجه بسیار گرانبها هستند .این دسته از مروارید ها تقریباً به طور کامل از  Nacreدرست شده
است.
 .1مروارید های پرورشی :مروارید هایی هستند که انسان به نحوی در رشد و پرورش آنها دخالت
دارد و بر خالف مروارید های طبیعی تنها از یک الیه خارجی  Nacreدرست شده اند و هسته
مرکزی آن از جنس کفه سخت صدف می باشد .از آنجایی که این دسته از مروارید ها با کمک
انسان درست شده اند تماماً از جنس  Nacreنبوده و زمان بسیار
کوتاه تری صرف تولید و پرورش آن ها توسط صدف شده است ،در نتیجه از قیمت های بسیار
کمتری نسبت به مروارید های طبیعی برخوردار هستند.
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گردآورنده:
مهندس علی خوش نیت
زمستان 4391

جواهر بازار
نمایشگاه و فروشگاه آنالین جواهرات  ،سنگ های قیمتی و کاالهای لوکس زینتی

برای مشاهده کلکسیون عظیم جواهرات و سنگ های قیمتی  ،به وب سایت مراجعه نمایید:

www.javaherbazar.com
توجه  :این مجموعه در  92بهمن ماه  2929توسط جواهربازار به آدرس  www.javaherbazar.comتهیه شده و کلیه
حقوق مادي و معنوي آن براي جواهربازار محفوظ است  .هرگونه کپی برداري از مطالب آن بدون کسب اجازه کتبی
ممنوع بوده و طبق قانون حمایت از حقوق مولفین  ،شامل پیگرد قانونی خواهد بود.

باز نشر این اثر بدون دستکاري در محتواي آن نه تنها مجاز  ،بلکه ستودنی است.
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