تبرک به اشياء مقدس در ميراث حديثي اماميه
در آمد

تبرك به اشياء مقدس

 .1تبرك به ني م خورده مومن (روايت داراي دو سند صحيح است)

متن اول :في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء

صدوق ،ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هـ) ،ثواب األعمال ،ص  ،353منشورات الشريف
الرضي – قم
بررسي سند:

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،111تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،13تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجـاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،430تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.
متن دوم :سؤر المؤمن شفاء

الحر العاملي ،محمد بن الحسن (متوفاى3340هـ) ،وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ،ج  ،45ص
 ،411تحقيق و نشر :مسسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،الطبعة :الثانية3030 ،هـ.

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هـ) ،الخصال ،ص  ،134تحقيق ،تصحيح وتعليق:
علي أكبر الغفاري ،ناشر :منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ،سال چاپ 3114 - 3041
بررسي سند:

الموسوي الخوئي ،السيد أبو القاسم (متوفاى3033هــ) ،معجـم رجـال الحـدي  ،ج  ،35ص  ،18الطبعـة
الخامسة3031 ،هـ ـ 3334م

القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفاى134هـ) تفسير القمـي،

تحقيـق :تصـحيح وتعليـق

وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر :مسسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .3040

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،003تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،140تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.
 .2تبرك به غذايي كه از سفره بيرون مىافتد (سند رواي ت معتبر است)

سند اول :امام صادق از پدرانش از امير مومنان عليهم السالم

برقي ،أحمد بن محمد بن خالد(متوفاي  ،)470المحاسن ،ج  ،4ص  ،000دار الكتب اإلسالمية  -طهران
بررسي سند

سند دوم :امام صادق از امير مومنان عليهما السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،1ص  ،144ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند:

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،151تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بـن الحسـن (متوفـاى014هــ) ،الفهرسـت ،ص ،18
تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،چاپخانه :مسسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولى3037

سند سوم :امام صادق از پدرانش از امير مومنان عليهم السالم

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هـ) ،الخصال ،ص  ،131تحقيق ،تصحيح وتعليق:
علي أكبر الغفاري ،ناشر :منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ،سال چاپ 3114 - 3041
بررسي سند

 .3تبرك به لباسي كه در آن نماز خوانده شده است (روايت داراي سند معتبر است)

سند اول :سهل از امام رضا عليه السالم

الحر العاملي ،محمد بن الحسن (متوفاى3340هـ) ،وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشـريعة ،ج  ،1ص
 ،35تحقيق و نشر :مسسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،الطبعة :الثانية3030 ،هـ.

الطوس ي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفاى014هـ) ،تهذيب األحكـام ،ج ،3
ص  ،431تح قيق :السيد حسن الموسوي الخرسان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الرابعة 3115،ش .
سند دوم :محمد بن مسلم از امام باقر عليه السالم

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفاى014هـ) ،تهذيب األحكـام ،ج ،3
ص  ،434تحقيق :السيد حسن الموسوي الخرس ان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الرابعة 3115،ش .
سند سوم :عبد اهلل بن مغيره از بعض اصحابش

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،1ص  ،308ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.

سند چهارم :شيخ صدوق از امام باقر عليه السالم

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هــ) ،مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج  ،3ص ،301
تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :جامعه مدرسين حوز علميه قم.
سند پنجم:حلبي از امام صادق عليه السالم

الحر العاملي ،محمد بن الحسن (متوفاى3340هـ) ،وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشـريعة ،ج  ،1ص
 ،35تحقيق و نشر :مسسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،الطبعة :الثانية3030 ،هـ.

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،1ص  ،300ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند

الحلي األسدي ،جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر (متوفاى741هـ) ،منتهى المطلب في
تحقيق المذهب ،ج  3ص  ،018تحقيق :قسم الفقه في مجمع البحوث اإلسالمية ،ناشر :مجمع البحوث اإلسالمية -
إيران – مشهد ،چاپخانه :مسسسة الطبع والنشر في اآلستانة الرضوية المقدسة ،چاپ :األولى3034

النجفي ،الشيخ محمد حسن (متوفاى3411هـ) ،جواهر الكالم في شـر شـرائع االسـالم ،ج  ،0ص ،337
تحقيق وتعليق وتصحيح :محمود القوچاني ،ناشر :دار الكتب االسالمية ـ تهران ،الطبعة :السادسة3111 ،ش.

البحراني ،الشيخ يوسف( ،متوفاي3381هـ) ،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،ج  ،0ص  ،14ناشر :
مسسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،طبق برنامه مكتبه اهل البيت.
سند ششم :عبد االعلي از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،3ص  ،147ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
 . 4تبرك به حجر االسود (سند روايت صحيح است)

النجفي ،الشيخ محمد حسن (متوفاى3411هـ) ،جواهر الكالم في شر شـرائع االسـالم ،ج  ،33ص ،100
تحقيق وتعليق وتصحيح :محمود القوچاني ،ناشر :دار الكتب االسالمية ـ تهران ،الطبعة :السادسة3111 ،ش.
الطباطبائي ،الفقيه المدقق السيد علي (متوفاي3413هـ) ،رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدالئل ،ج
 ،7ص  ،11تحقيق ونشر  :مسسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ،رمضان المبارك  3034ه.

االصفهاني ،الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن األصفهاني المعروف ب الفاضل الهنـدي (متوفـاي3317ه )،
كشف اللثام عن قواعد األحكام ،ج  ،5ص  ،011تحقيق :مسسسة النشر اإلسالمي ،ناشر :مسسسـة النشـر اإلسـالمي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،چاپ :األولى ،سال چاپ.3031 :

األفريقي المصري ،جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (متوفاى733هـ) ،لسان العرب ،ج  ،34ص ،438
ناشر :دار صادر  -بيروت ،الطبعة :األولى.

سند اول :محمد بن عيسي و احمد بن اسحاق از سعدان بن مسلم

الحميري القمي ،أبي العباس عبد اهلل بن جعفر ،قرب االسناد ،ص  ،137تحقيق  :مسسسة آل البيت علـيهم
السالم إلحياء التراث ،ناشر  :مسسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث  ،چاپخانه  :مهر  -قم ،چاپ  :األولـى،
سال چاپ 3031 :
سند دوم :حسن بن علي كوفي از علي بن مهزيار

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،0ص  ،514ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند

المجلسي ،محمد باقر (متوفاى 3333هـ) ،مرآة العقول في شر اخبار آل الرسول ،ج ،38ص  ،414ناشـر:
دار الكتب اإلسالمية ـ تهران ،الطبعة  :الثانية3040،هـ ـ 3411ش.

المجلسي ،محمد تقي (متوفاي3474هـ) ،روضة المتقين في شر مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج ،5ص ،134
محقق  /مصحح :موسوى كرمانى ،حسين و اشتهاردى على پنا  ،ناشر :مسسسه فرهنگى اسـالمى كوشـانبور ،مكـان
چاپ :قم ،سال چاپ 3041 :ق
البحراني ،الشيخ يوسف( ،متوفاي3381هـ) ،الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة ،ج  ،37ص ،104
ناشر  :مسسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،طبق برنامه مكتبه اهل البيت.

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،34تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجـاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،14تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجـاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفـاى014هــ) ،الفهرسـت ،ص ،354
تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،چاپخانه :مسسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولى3037
سند سوم :معاويه بن عمار از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،0ص  ،041ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند

النجفي ،الشيخ محمد حسن (متوفاى3411هـ) ،جواهر الكالم في شر شـرائع االسـالم ،ج  ،33ص ،104
تحقيق وتعليق وتصحيح :محمود القوچاني ،ناشر :دار الكتب االسالمية ـ تهران ،الطبعة :السادسة3111 ،ش.

الحلي األسدي ،جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر (متوفاى741هـ) ،منتهى المطلب في
تحقيق المذهب ،ج  ،4ص  ،131تحقيق :قسم الفقه في مجمع البحوث اإلسالمية ،ناشر :مجمع البحوث اإلسالمية -
إيران – مشهد ،چاپخانه :مسسسة الطبع والنشر في اآلستانة الرضوية المقدسة ،چاپ :األولى3034
البحراني ،الشيخ يوسف( ،متوفاي3381هـ) ،الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة ،ج  ،31ص ،337
ناشر  :مسسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،طبق برنامه مكتبه اهل البيت.
المجلسي ،محمد باقر (متوفاى 3333هـ) ،مرآة العقول في شر اخبار آل الرسول ،ج ،38ص  ،30ناشر :دار
ا لكتب اإلسالمية ـ تهران ،الطبعة  :الثانية3040،هـ ـ 3411ش.
سند چهارم :حريز بن عبد اهلل از امام صادق عليه السالم

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاي 183هــ) ،علـل الشـرائع ،ج  ،4ص  ،048تحقيـق
وتقديم  :السيد محمد صادق بحر العلوم ،ناشر  :منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجـف األشـرف ،الطبـع:
 3311 - 3185م
بررسي سند

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،415تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

النجاشي األس دي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،304تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفـاى014هــ) ،الفهرسـت ،ص ،338
تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،چاپخانه :مسسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولى3037
س ند پنجم :ابن عباس از ر سول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاي 183هـ) ،علـل الشـرائع ،ج  ،4ص  ،047تحقيـق
وتقديم  :السيد محمد صادق بحر العلوم ،ناشر  :منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجـف األشـرف ،الطبـع:
 3311 - 3185م.

 .5تب رك به پرده كعبه

متن اول :يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة

سند اول :عبد الملك بن عتبه از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،0ص  ،443ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
سند دوم :عبد الملك بن عتبه از امام صادق عليه السالم

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هــ) ،مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج  ،4ص ،451
تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :جامعه مدرسين حوز علميه قم.

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هــ) ،مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج  ،0ص ،088
تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :جامعه مدرسين حوز علميه قم.
متن دوم :يستنفع به ويطلب بركته

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكافي ،ج  ، 1ص  ،308ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هــ) ،مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج  ،3ص ،307
تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :جامعه مدرسين حوز علميه قم.
 . 6تبرك به آب زمزم (روايت داراي سند صحيح است)

متن اول :وليشرب منه ول يصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللهم اجعله شفاء من كل داء

سند اول :حلبي از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،0ص  ،014ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند

الحلي ،الحسن بن يوسف (متوفاي 741هـ) تذكرة الفقهاء ،ج  ، 8ص  ،314تحقيق :مسسسة آل البيت عليهم
السالم إلحياء التراث ،محل نشر :قم ،ناشر  :مسسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،چاپ  :األولى ،سال چاپ
 :محرم 3030

"
المجلسي ،محمد تقي (متوفاي3474هـ) ،روضة المتقين في شر مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج ،5ص ،457
محقق  /مصحح :موسوى كرمانى ،حسين و اشتهاردى على پنا  ،ناشر :مسسسه فرهنگى اسـالمى كوشـانبور ،مكـان
چاپ :قم ،سال چاپ 3041 :ق

النجفي ،الشيخ محمد حسن (متوفاى3411هـ) ،جواهر الكالم في شر شـرائع االسـالم ،ج  ،33ص ،034
تحقيق وتعليق وتصحيح :محمود القوچاني ،ناشر :دار الكتب االسالمية ـ تهران ،الطبعة :السادسة3111 ،ش.

البحراني ،الشيخ يوسف( ،متوفاي3381هـ) ،الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة ،ج  ،31ص ،453
ناشر  :مسسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،طبق برنامه مكتبه اهل البيت.
سند دوم :معاويه بن عمار از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،0ص  ،014ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند

المجلسي ،محمد تقي (متوفاي3474هـ) ،روضة المتقين في شر مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج ،5ص ،451
محقق  /مصحح :موسوى كرمانى ،حسين و اشتهاردى على پنا  ،ناشر :مسسسه فرهنگى اسـالمى كوشـانبور ،مكـان
چاپ :قم ،سال چاپ 3041 :ق
النجفي ،الشيخ محمد حسن (متوفاى3411هـ) ،جواهر الكالم في شر شـرائع االسـالم ،ج  ،33ص ،033
تحقيق وتعليق وتصحيح :محمود القوچاني ،ناشر :دار الكتب االسالمية ـ تهران ،الطبعة :السادسة3111 ،ش.
البحراني ،الشيخ يوسف( ،متوفاي3381هـ) ،الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة ،ج  ،31ص ،458
ناشر  :مسسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،طبق برنامه مكتبه اهل البيت.

سند سوم :حلبي از امام صادق عليه السالم

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفاى014هـ) ،تهذيب األحكـام ،ج ،5
ص  ،305تحقيق :ال سيد حسن الموسوي الخرسان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الرابعة 3115،ش .
بررسي سند

الحلي ،الحسن بن يوسف (متوفاي 741هـ) تذكرة الفقهاء ،ج  ،8ص  ،314تحقيق :مسسسة آل البيت عليهم
السالم إلحياء التراث ،محل نشر :قم ،ناشر  :مسسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،چاپ  :األولى ،سال چاپ
 :محرم 3030

المجلسي ،محمد تقي (متوفاي3474هـ) ،روضة المتقين في شر مـن ال يحضـر الفقيـه ،ج ،5ص ،451
محقق  /مصحح :موسوى كرمانى ،حسين و اشتهاردى على پنا  ،ناشر :مسسسه فرهنگى اسـالمى كوشـانبور ،مكـان
چاپ :قم ،سال چاپ 3041 :ق

النجفي ،الشيخ محمد حسن (متوفاى3411هـ) ،جواهر الكالم في شر شـرائع االسـالم ،ج  ،33ص ،034
تحقيق وتعليق وتصحيح :محمود القوچاني ،ناشر :دار الكتب االسالمية ـ تهران ،الطبعة :السادسة3111 ،ش.
البحراني ،الشيخ يوسف( ،متوفاي3381هـ) ،الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة ،ج  ،31ص ،453
ناشر  :مسسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،طبق برنامه مكتبه اهل البيت.

متن دوم :ماء زمزم دواء لما شرب له

سند اول :امام صادق از امير مومنان عليهما السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،1ص  ،187ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
سند دوم :امام باقر عليه السالم از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم

برقي ،أحمد بن محمد بن خالد(متوفاي  ،)470المحاسن ،ج  ،4ص  ،571دار الكتب اإلسالمية  -طهران
سند سوم :اسماعيل بن جابر از امام صادق عليه السالم

برقي ،أحمد بن محمد بن خالد(متوفاي  ،)470المحاسن ،ج  ،4ص  ،571دار الكتب اإلسالمية  -طهران

متن سوم :أسماء زمزم حفيرة عبد المطلب وشفاء سقم

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفاى014هـ) ،تهذيب األحكـام ،ج ،5
ص  ،305تح قيق :السيد حسن الموسوي الخرسان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الرابعة 3115،ش .
 .7تبرك به آب نا ودان كعبه

سند اول :صارم از امام صادق عليه السالم

برقي ،أحمد بن محمد بن خالد(متوفاي  ،)470المحاسن ،ج  ،4ص  ،570دار الكتب اإلسالمية  -طهران
سند دوم :مصادف از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكافي ،ج  ، 1ص  ،187ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
 . 8تبرك به آب فرات (برخي اسناد روايت صحيح است)

متن اول :استشفاء به آب فرات

سند اول :ابو الجارود از امام باقر عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،341تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند دوم :عبد اهلل بن سليمان از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،343تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند سوم:

از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،1ص  ،188ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
متن دوم :تحنيك به آب فرات

سند اول :حسين بن عثمان از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،334تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
بررسي سند:

القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفاى134هـ) تفسير القمي ،ج  ،3ص  48تحقيق :تصحيح وتعليـق
وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر :مسسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .3040

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،51تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجـاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.
سند دوم:

از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،333تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند سوم:

از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،333تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند چهارم:

از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،347تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند پنجم :اُم ميثم از مادر امام رضا عليه السالم

القمي ،ابي جعفر الصدوق ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (متوفاي183هـ) ،عيون أخبار الرضا عليه
السالم ج  4ص  ،14تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :الشيخ حسين األعلمي ،ناشر :مسسسة األعلمي للمطبوعات -
بيروت – لبنان ،سال چاپ 3380 - 3040 :م
سند ششم  :يونس از بعض اصحابه از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هــ) ،الكـافي ،ج  ،1ص  ،40ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هــ) ،الكـافي ،ج  ،1ص  ،40ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.

 :9تبرك به مكانهاي داراي ارزش معنوي (روايت داراي چند سند صحيح و معتبر است)

 . 1تبرك نزد استوانههاي مسجد النبي صلي اهلل عليه و آله و سلم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هــ) ،الكـافي ،ج ،0ص  ،558ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفـاى014هــ) ،الفهرسـت ،ص ،335
تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،چاپخانه :مسسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولى3037

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،413تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.
 . 2تبرك نزد قبر امام حسين عليه السالم

سند اول :ابو جعفر هاشمي از امام هادي عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هــ) ،الكـافي ،ج ،0ص  ،517ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
سند دوم :محمد بن مسلم از امام باقر عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،130تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند سوم :ابن ابي يعفور از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،135تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند چهارم :حلبي از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،131تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
سند پنجم :اسحاق بن يزداد از امام صادق عليه السالم

القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى117هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،135تحقيـق :الشـيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى3037هـ
 . 3تبرك به مكان نماز

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  1ص  ،345ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
بررسي سند

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفـاى014هــ) ،الفهرسـت ،ص ،334
تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،ناشر :مسسسة نشر الفقاهة ،چاپخانه :مسسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولى3037

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،047تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.

النجاشي األسدي الكوفي ،ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (متوفاى054هـ) ،فهرست أسماء
مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي ،ص  ،430تحقيق :السيد موسي الشبيري الزنجاني ،ناشـر :مسسسـة النشـر
االسالمي ـ قم ،الطبعة :الخامسة3031 ،هـ.
 .11تبرك به ذكر صلوات براي رفع حاجت

متن اول :من كانت له إلى اهلل حاجة فليبدأ بالصالة على محمد وآله ثم يسأل حاجته

سند يكم  :حارث بن مغيره از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،4ص  ،085ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
سند دوم :حارث بن مغيره از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،4ص  ،080ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.
سند سوم :ابان بن عثمان از امام صادق عليه السالم

الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (متوفاى014هـ) ،األمالي ،ص  ،374تحقيق :
قسم الدراسات االسالمية  -مسسسة البعثة ،ناشر :دار الثقافة ـ قم  ،الطبعة :األولى3030 ،هـ
متن دوم :كل دعاء محجوب عن السماء حتى تصلي على محمد وآله

سند ي كم :هشام بن سالم از امام صادق عليه السالم

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 148هـ) ،الكـافي ،ج  ،4ص  ،033ناشـر:
اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 3114،هـ.ش.

سند دوم :حارث اعور از امام علي عليه السالم

صدوق ،ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى183هـ) ،ثواب األعمال ،ص  ،355منشورات الشريف
الرضي – قم
نتيجه كلي:

