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 د چیست؟لسنگ ماه تو

یکییا ام موعییو اتا مییز امییرومه رسیییاه مییوها تویییز مییاهرراد اینعر ییت و افییراا یامعییز قییراه  رفعییز   ر یی  
 های ماه تولد است.سنگ

 ماه تولد   مطالبا ایده یا شنیده راشید. هایشاید تامنود اهراهه سنگ

 اما اه حقیقت   این موعوع ام مجا سرچشمز  رفعز و تا چز حدی قارل اسعناا است؟

های رینییا م سییوه شییده مییز رراسییا   د   سیینگهای مییاه تولیید اه حقیقییت  ییو ا  ییال موعییوع سیینگ
ایییین   یر ییید.های  و یییا ود قیییراه مارندیمخعلیییر اه اسیییعز

 منید میز هیر شیخ  ریا توییز ریز میاه تولید  ماموعوع رییاد 
هایا مخییالر هایا ها اه  ییال  خییوا ااها و چییز سیینگچییز سیینگ
 وی هسعند.

 

رینیا ییا اخعر یویا   یعنیا شیدوهس اه سیعاه اد و ما نیات    ال 
 مز این  لوم اه سده هفدهم میالای ام یکدیگر یدا شد د.

معولییدین  هییای تولیید  مییده اسییت مییز   رییرایرینا ماهاه  ییال 
 های  و ا و ا سوامند هسعند.های مخعلر   سنگماه
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 اهما ا وسنگ
 ها اهما ا سنگ-خواص س ری

 

 .ییمها رگواهراهه سنگ اارعدا رهعر است مم

ام معییااد  و یعییتام ال  ب یمعییا ق یهییاسیینگ
 شو د.ا و ا ود اه سراسر یهاد اسعخراج م

 

 

 منند.اها ام خوا سا   م یاهایااشعز و ا رژ  امدام را تویز رز ساخعاه خوا  خواص هر

 ییی   یگییرا ا(  مییده و ررخییلیییهم السییالم)  ینمعصییوم ییی و احاا یخاخییواص  اه معییر تییاه ییینام ا ررخییا
 ا د.اثبات شده ااهما توسط اا شمنداد و  لم سنگ

   هاست. ااهما  یتمشعرک است  خاص امعد  یهاتمام سنگ ینمز اه ر اام  کات یکا

هیا و یی ه یمیاهیام ر ااهمیاد ررخی یشیوا  ریرااهیا سیا   میمیز ام  د سینگ یاهیایا تویز رز ا رژ ر یعنا
 هسعند. یدهفا یدمف   مثبت یهایا رژ  یسر  یک

 

 های شوسعا توصیز شده است.رز  نواد مثال   اسعفااه ام مهررا ررای اهما ا ررخا ریماهی

 منید.ملیک  –های شوسعا اسعفااه ام مهررا ررای اهماد ریماهیتجرریات 

 

 مناسر  باشد. هاسنگ اممکن است ررخ یطشرا اررخ اه

 .یستمناسر اسعفااه   یطامز اه هر شرا اش شک یااهو یکما ند  یقااق

 مثال   ررای اهما ا ریماهی سرماخوها ا   اسعفااه ام ااهوی معده مناسر  یست.

 ها  ی  اه شرایط خاص  ها شده است.اسعفااه ام ررخا سنگ

رییاهااه مرییره اسییت  چییرا مییز اییین سیینگ اثییرات  هییایرییرای  مو ییز   اسییعفااه ام سیینگ حدییید   رییرای خا م
 توا د رر سالمت ینین تاثیر منفا رگ اها.مغنا یسا  سبعا راالیا ااها مز ما
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 ا  وه و عید افسیرا یشیاا اهسیعند  ررخی ییدچنید موعیوع مف ییا ییک یریرا امعید  یهاهر مدام ام سنگ
 …ها ویماهیاهماد ر یررا ای ه مهر و م بت   ررخ یررا اررخ

 .یر د اقراه  گرفعز و  م یکدیگرها مخالر مدام ام سنگ یچمز ه ینجاستمهم ا ز کع

  داها. ا شده و اشکال ا ه ا سند  لم یچرطوه هم ماد اه ه ااسعفااه چند سنگ معد  هواق ا

 …. اسند  لم یا د ذمر شده راشد و  یررا اسند م هب راید یاواها شوا   ا کعز منف ا سنگ یررا ا ر

 امناسیر هیا میاه اررخی ینمعولید یهیا ریراسینگ اررخی ینکیزاهریاهه ا امطلبی یچتا منود  لم و م هر  ه و
 ییلو حاصیل قیوه تخ واهریخرافیات  یید ایدهشین ینیزمم یینمیز اه ا او تمیام مطیالبا د   کراههسعند ها  نواد 
   شعگاد است .

 

 

مسیییعندات  لمیییا و مییی هبا اهریییاهه 
 های ماه تولد  سنگ ال  

 

رینا(  کییات وه مییز ام اسییم  د شیداسییت ) ییال طهمییا 
و مفییاهیما هسییعند مییز اه  ییول تییاهیه   اهییاد رییز 

 ا د.اهاد  شعز و رز ما منعقل شده
 

ام  ظر می هبا   هییچ حیدی  و هوایعیا اه اهتبیا  ریا 
های میییاه تولییید ام ا میییز و تاییییید موعیییوع سییینگ

 ده است.معصومین ) لیهم السالم( ریاد  ش

 

های مییاه تولیید توسییط اا شییمنداد ررهسییا و و همچنییین تییا منییود اه هیییچ  ممییایس  ملییا   موعییوع سیینگ
 تایید  شده است.

های مفیییدی ها رییرای های مییاه تولیید ر یی  شییده و سیینگاهما ا موعییوع سیینگامییا اه ررخییا ام معییر سیینگ
 ا د.های مخعلر معرفا  مواهماه
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   شایا ا و  کعز مهم

 

 ییکریر مریر ریواد  ییل  ال یدراشی اشما معولید میاه خاصی ینکزصرف ا یممناصراحعا ا الم م
ریز    ریر اسیا  میاه تولید شیخ  یلاصی امعید  یهیاو اه واق  سنگ یستشما   یسنگ ررا

 هسا ند.ا م یر س یو

 

و  اخیوا ام هیر  یوع سینگ معید  یطریا توییز ریز شیرا ییدتوا امی یگیرادهم رز ما نید ا شما
 .یدمند شو  ها رهره یشماهاسعفااه  مواه و ام خواص ر یدشسنداممز  یلاص

 

 

 

  نیدماد   ماه تولد خوا ها ا عخاه تهای مرتبط را ماه تولدمشاهده سنگرای ر
 

 ماه هایر  ماه هایر  ماه هایر

 خرااا 3  اهایبهشت 2  فروهاین 1

 شهریوه 6  مرااا 5  تیر 4

  ذه 9   راد 8  مهر 7

 اسفند 12  رهمن 11  ای 9

 

 

 ها( اینجا ملیک منید.اهما ا )خواص س ری و اهما ا سنگمعاه  موم  سنگهایگاد اا لوا ررای 
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اهما ا   و همچنییین مشییاهده و خرییید یییواهرات رییرای اهیافییت یدیییدترین اخبییاه و مقییاالت  لییم سیینگ
   را ما همراه راشید.العااه های فوقتخفیررا اصیل 

 

 

 های ایعما ایواهرراماه اه شبکز

 هر شبکز   رر هوی تصویر  د ملیک منید()ررای مشاهده 
 

 

 

 

 

  

 ملیک منید. -  رویت اه خبر امز ایمیلا و اهیافت تخفیر

 

info@javaherbazar.com     www.javaherbazar.com 

  8 ~ 275 93 387  151 

 68 17  521 1915    958 22 95 1919 
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