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چکیده
دعای هفت هیکل یکی از متونی است که در سالیان اخیر میان مردم معروف شده
است .این دعا متشکّل از فقرات هفتگانه بوده که به هر فقره ،عنوان «هیکل»
دانش اه و آموزه اهی

اطلاق میشود .این متن با عنوان «هفت هیکل» در کتاب «گنجهای معنوی» آمده
ن الواقیَة» معروف به «المصباح» ،هفت
است .مرحوم کفعمی نیز در کتاب «جُنَّّةُ ال َاما ِ
دعا را با عنوان «الهیاکل» ذکر میکند که با متن مذکور در کتاب «گنجهای

قرآن و حدیث

معنوی» تفاوت زیادی دارد .وجود پرسشهایی دربارۀ اعتبار و انتساب این دعاها و
ص متعدّد برای آن در کنار رویآوری مردم به آن ،ارزشگذاری این متون
ذکر خوا ّ

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

را ضروری میسازد .نگاشتۀ حاضر به اعتبارسنجی این دعا پرداخته و برای نخستین
بار با منبع شناسی ،بررسی متون مشابه و تخریج آن از منابع شیعه ،آن را ارزیابی
کرده است.

واژگان کلیدی
مصباح کفعمی ،گنجهای معنوی ،نقد الحدیث ،الهیاکل ،دانش دعا
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 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث ((taha.ataee@yahoo.com
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درآمد
دعا در مذهب شیعه از جایگاه ویژهاي برخوردار است که توجّه به آن میتواند زمینۀ نیل به کمال
انسانی را فراهم کند .امیر مؤمنان علیه السّلام فرمودند:
فاتيح النجاح و مقاليدُ
الدُّ عا ُء م ُ

الفالح3.

عقل بشر بدون تکیه بر قرآن و سیرۀ معصومان علیهم السّلام نمیتواند به کمال واقعی برسد؛ از
این رو اهل بیت علیهم السّلام سفارش کردهاند که مؤمنان با هدایت قرآن و حدیث از دعا بهرهمند
شوند .هنگامی که عبدالله بن سنان ،واژۀ «وَالاَبصارِ» را به متن دعای غریق افزود ،امام صادق علیه
السّلام فرمودند:
بهدرستى که خداوند عزّ و جلّ «مُقَ ِّّلبَ القُلوبِ َو الاَبصارِ» است ولی

حيم
همانطور كه من دستور دادم قرائت كن« :يا الل ُه يا رحما ُن يا ر ُ
يا مق ِّلب ال ُقلوب ثبت قلبى على دينک1».

ُ

ِّ

«هفت هیکل» است .این متن در برخی از کتابهای معاصر ذکر شده و خواصّی نیز برای آن شمرده-
اند .البته دعایی با نام «الهیاکل» در کتاب «مصباح کفعمی» وجود دارد که متن آن متفاوت با دعای
هفت هیکل در کتاب «گنجهای معنوی» است.
شهرت متن هفت هیکل در بین مردم که به جهت تصوّر خواص آن است موجب میشود که
مسیر بدعت گشوده شده و راه سنّت ،بسته شود .از این رو بررسی انتساب و اعتبار این متن ،ضروری
است .بررسی وجود متن هفت هیکل در منابع معتبر ،میزان صحّت انتساب آن به معصومان علیهم
السّلام و تفاوت آن با برخی دعاهای مشابه ،مسائل مهم این نوشته است.
در زمینۀ موضوع هفت هیکل ،تاکنون تحقیقی جامع منتشر نشده و نگاشتۀ حاضر ،نخستین مقاله
است که تلاش کرده تا همۀ ابعاد اعتباری این متن را مورد توجّه قرار دهد .این نگاشته با روش
 .3دعاها کلیدهای نجات و گنجینههای رستگاریست .الکافی ،ج ،1ص.121
 . 1ای خدا ،ای بخشنده ،ای بخشایشگر ،ای گرداننده دلها ،دلم را بر دینت استوار گردان .کمال الدین ،ج ،1ص.391
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در دورۀ کنونی ،دعاهایی میان مردم شایع شده که هیچ منبع روایی ندارد .یکی از این متون،

کتابخانهای تدوین و سپس در دو بخش منبعشناسی و بررسی متن دعای هفت هیکل به دعاهای
موجود در دو کتاب «مصباح کفعمی» و «گنجهای معنوی» پرداخته است.

الف) منبع شناسی
یکی از راههای اعتبارسنجی احادیث ،استخراج و یافتن آن در منابع مختلف است .نقل متن حدیث
در مصادر و منابع معتبر سبب افزایش اعتبار آن میشود .همچنین شناخت ویژگیهای کلّی منبع
روایی می تواند در تعیین اعتبار آن مؤثّر باشد .ویژگیهایی همچون قدمت ،اعتبار ،شهرت و استناد
مطالب کتاب در ارزیابی روایت ،مؤثّر است .دعای موسوم به هفت هیکل با دو متن مختلف در دو
کتاب «جنّة الامان الواقیه» معروف به «المصباح للکفعمی» و کتاب «گنجهای معنوی» ذکر شده
است .در ادامه ،این دو کتاب و اعتبار آن معرّفی میشود.

 .1نگرهای به کتاب مصباح کفعمی
دانش اه و آموزه اهی

مرحوم شیخ تقى الدّین ،ابراهیم بن على عاملى كفعمى ،از عالمان شیعه در قرن  81هجری است.
او در شهر «کف عیما» یا به تعبیر مشهور «کفعم» از توابع جبل عامل به دنیا آمد 9.سید محسن امین
برای وی تألیفات متعدّدی در موضوعات مختلف نقل میکند 2که «البلد الامین» از جمله آثار مشهور
دعایی وی است .عالمان شیعه به بزرگی از او نام برده 7و شیخ حرّ عاملی با تعابیری چون «الصالح،

قرآن و حدیث

الورع و »...از وی یاد

میکند1.

کتاب «جنّة الامان الواقیه» در  91فصل نوشته شده است .نویسنده در مقدّمهاش میگوید« :این
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کتاب را از منابع مورد اعتماد جمعآوری کردم ».وی در آخر کتاب ،فهرستی از منابع را که بالغ بر 135
عنوان است ،یاد میکند .برخی از فصل های کتاب ،چنین است :احکام وصیت ،طهارت و مقدّمات
نماز ،نمازهای یومیه و نوافل ،دعاها و تسبیحهای مختص در شبانهروز ،اعمال شب و روز و ذکرها و
دعاهای مختلف در موضوعات گوناگون مانند نیازهای طبیعی بشر از جمله دعای سفر ،افزایش رزق،
برطرفشدن مشکلات و بیماریها و طلسم و سحر ،زیارتها ،مناسبتهای ایّام سال ،ثواب و خواص
 .9مقدّمۀ المصباح ،ص.8
 .2اعیان الشّیعه ،ج ،1ص.819
 .7ن .ک :بحار الانوار ،المدخل ،ش.185
 .1ن .ک :وسائل الشّیعه ،ج ،31ص891؛ امل الآمل ،ج ،8ص.11
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سوره های قرآن ،ثواب روزه و ایّامی که روزهگرفتن مستحب است ،اعمال ماههای رجب ،شعبان،
رمضان ،ذی القعده و ذی الحجّه ،آداب دعا ،عوامل استجابت دعا ،شرایط دعاکننده ،کیفیت دعا و
مقدّمات و شرایط آن.
کفعمی ،عالمی مورد اعتماد بوده و کتاب «المصباح» وی با طریق معتبر به روزگار کنونی رسیده
است .از این کتاب ،نسخههای خطّی مختلفی وجود دارد که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند .متون
موجود در «المصباح» همگی مستند به معصومان علیهم السّلام نیست و از آنجا که در بسیاری از
موارد ،نویسنده ،منبع خود را معرّفی نکرده ،نمیتوان دربارۀ برخی از متون این کتاب ،قضاوت کرد.
هرچند خود نویسنده منابعش را معتبر خوانده ولی با بررسی فهرست ارائهشده از سوی او روشن میشود
که مراد وی از اعتبار منابعش ،طریق خود او تا مؤلّفان و یا اجازۀ وی برای نقل کتاب بوده است نه
اعتبار به معنای انتساب متون به معصومان علیهم السّلام .از این رو ،نمیتوان برای همۀ متون
«المصباح» حکمی یکسان صادر کرد؛ بلکه تکتک ،متنها نیازمند بررسی است.

 .4نگرهای بر کتاب گنجهای معنوی
اذکار و اعمالی را در خود جای داده است .نویسنده در آغاز ،هدف خود را چنین بیان میکند:
نظر به فراوانی فضیلت و اهمیت دعا و درخواست حوائج از درگاه پاک
الهی که سبب توجه بیشتر نسبت به خالق یکتاست و نشر مقداری از
احادیث پیشوایان دین درصدد تهیه این کتاب برآمدم تا ان شاء الله
روز بیچارگی ما را چارهای باشد.
برخی از موضوعات مطرحشده در این کتاب عبارت است از :شرایط و آداب دعا ،آیات و روایاتی
دربارۀ دعا کردن ،زیارات ،خواص برخی از آیات ،خواص بعضی از سورهها ،دعاهای قرآنی آغازشده با
ل مشکلات ،صلواتهای
«ربنا»  ،نمازهای پُرفضیلت ،خواص اسماء الحسنی ،دعاهایی جهت ح ّ
پُرفضیلت ،برخی از ویژگیهای جسمی و پزشکی برگرفته از گفتارهای معصومان علیهم السّلام،
روایاتی دربارۀ خوراکیها و آداب.
«گنجهای معنوی» در سالیان اخیر بین مردم با استقبال زیادی مواجه شد؛ امّا نتواست در مجامع
علمی و نزد اندیشمندان ،جایگاهی بیابد .ناشناختهبودن نویسندۀ این کتاب از حیث علمی و معنوی،
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«گنجهای معنوی» نوشتۀ رضا جاهد در  88بخش به چاپ رسیده است .این کتاب ،دعاها ،آیات،

استنادنداشتن به منابع اصیل و متقدّم ش یعه ،نیاوردن منبع برای بسیاری از متون و اشکالاتی از این
دست ،کتاب یادشده را به نگاشتهای بازاری شبیه کرده است .هرچند ،نیّت نویسنده ،آنگونه که ابراز
شده ،خیر بوده؛ امّا این مقدار ،برای اعتبار کتاب ،کافی نیست.
به نظر میرسد نویسندۀ کتاب «گنجهای معنوی» تنها درصدد جمعآوی دعاهایی برای استفادۀ
عمومی بوده و دقّت و تخصّص لازم را به خرج نداده است .چگونگی آدرسدهی و ارجاع به منابع
حدیثی ،یکی از نشانههای مهارتنداشتن و روشمندنبودن نویسنده است .مثل ًا گاهی آدرسِ اشارهای
میدهد و گاهی آدرسی نمیدهد؛ گاهی از منابع متأخّر استفاده میکند و گاهی از منابع مربوط به
قرون

میانی5.

نقل کردن دعاهایی که در هیچ منبع حدیثی شیعه یافت نمیشود از اشکالات دیگر کتاب است؛
مثلاً نویسنده در بابی با عنوان «سرّی از اسرار غریبه به جهت دیدار امام زمان علیه السّلام» متنی
اینگونه آورده:
دانش اه و آموزه اهی

ن َادرِکنی یا
ب الزَّّما ِ
ی یا فاطِ َمةُ َو بَنیها یا صاحِ َ
یا اَلل ُه یا مُحَ َّّم ُد یا َعل ُّ
س الحِجا ِز اَدرِکنی یا اَباصالح اَدرِکنی َو لا تُه ِلکنی.
فارِ َ
افزون بر این که چنین دعایی در منابع روایی و دعایی وجود ندارد ،هیچ مستند روایی و تاریخی

قرآن و حدیث

بر استفاده از کنیۀ «ابا صالح» برای امام زمان علیه السّلام هم در دست

نیست81.

ب) بررسی محتوایی دعا
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دعا به عنوان یکی از اعمال عبادی ،همواره در بین مردم از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
بسیاری از افراد برای غلبه برمشکلات جسمی و روحی خود به دعا متوسّل میشوند .برخی از دعاهای
مشهور در بین مردم از طریق معصومان علیهم السّلام رسیده و برخی دیگر ،چنین انتسابی ندارد .از
جمله رایج میان مردم ،متنی است که به «دعای هفت هیکل» معروف است .برای این دعا دو متن
وجود دارد .متن نخست در کتاب «مصباح کفعمی» و متن دیگر در کتاب «گنجهای معنوی» آمده
است .این دو متن در هیچ یک از منابع حدیثی و دعایی شیعه ،وجود ندارد؛ هرچند برخی از فرازهای
 .5ن .ک :گنجهای معنوی ،ص 37و 31و 11و 13و.11
 .81ن .ک :نقدی بر انتساب لقب و کنیه ای ناسازوار به امام عصر ،هادی حجّت ،فصلنامۀ علوم حدیث ،ش ،23ص.71
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آن به صورت پراکنده در کلمات معصومان علیهم السّلام یافت میشود .در ادامه این دو متن از حیث
محتوا و اعتبار بررسی میشود.

 .1بررسی محتوای دعا در مصباح کفعمی
مرحوم کفعمی در کتاب «جنّة الامان الواقیه» فصل  12با عنوان « فِی الحُجُبِ َو العُ َوذِ َو الهیاکِل»
هفت دعای کوچک را در قالب عنوان «الهیاکل» آورده است 88.این دعاها متفاوت با دعای هفت
هیکل ذکر شده در کتاب «گنجهای معنوی» و بدون هیچ سندی آمده است .در منابع حدیثی شیعه
نامی از دعای «الهیاکل» یا هفت هیکل دیده نمی شود .حتّی متن این دعاها نیز در کتب دعایی و
حدیثی شیعه به صورتی که در این کتاب ذکر شده ،وجود ندارد بلکه برخی از کلمات آن در الفاظ
دیگر روایات یافت شده و قسمتی از الفاظ نیز در روایات شیعه نیست .اکنون با تقسیمبندی هفت
دعای مصباح کفعمی متون مشابه و غیر مشابه آن بررسی میشود.
 .1/1تخریج متن هیکل اوّل

اَلحَم ُد لِلّ ِه الَّّذی لا یَنسى مَن ذَكَرَهُ َو لا ُیخَیِّّبُ مَن دَعاهُ َو الحَمدُ ِللّ ِه
ل عَلَی ِه كَفا ُه وَ الحَمدُ ِللّهِ الَّّذی لا یُحصى نَعما ُؤهُ وَ الحَم ُد
الَّّذی مَن تَوَكَّّ َ
ن اِحساناً وَ بِالسَّّیِّّئاتِ غُفراناً َو بِالصَّّبرِ نَجاةً.
لِلّهِ ا ّلَّذی یَجزی بِالاِحسا ِ
عین این عبارت بدون جملۀ «اَلحَمدُ لِلّهِ الَّّذی لا یُحصى نَعماؤُهُ» را ابن فهد حلی در دعایی از
حضرت دانیال به نقل از امام صادق علیه السّلام ذکر میکند؛ 81همین قسمت نیز با فعل «ال
ُيحصى» 83و «ال ُتحصى» در روایات دیگر وجود

دارد81.

 .88المصباح ،ص.119
 .81عدّة الدّاعی ،ص53
 .83فلاح السائل ،ص.131
 .81بحار الانوار ،ج ،3ص.72
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ابتدای دعای هیکل اوّل با این عبارت شروع شده است:

فراز دوم ،چنین است:
اَلحَم ُد لِلّهِ الَّّذی هوَ رَجاؤُنا حینَ یَنقَطِ ُع ال َا َملُ مِ ّنا.
حمد خداوند با کلماتی که در این فراز بیان گردیده با جملات متفاوت مانند «الـحمدُ لـله الذی
جاؤنا حين تنقط ُع الـحي ُل
جاؤنا حين يسو ُء ظنُّنا باعمالنا» 89و «الـحمدُ لـله الذی هو ر ُ
هو ر ُ
منا» 82در احادیث معصومان علیهم السّلام ذکر شده است؛ اما عین عبارت کفعمی در منابع شیعی
یافت نشد.
فراز سوم:
اَلحَمدُ ِللّهِ الَّّذی لَم یَتَّّخِذ وَلَداً َو لَم یَكُن لَهُ شَریكٌ فِی المُلكِ وَ لَم
ل وَ كَبِّّر ُه تَكبیراً.
ی مِنَ الذُّ ِّّ
یَكُن لَهُ وَل ٌّّ
دانش اه و آموزه اهی

ادامۀ دعای هیکل اوّل ،آیۀ  888سورۀ اسراء است .معصومان علیهم السّلام این آیه را بارها به کار
بردهاند؛ 87امّا با عباراتی که کفعمی در پس و پیش آیه آورده ،یافت نشد.
فراز چهارم:

قرآن و حدیث

ل
ن اللهِ بُكرَةً َو اَصیل ًا وَ لا حَو َ
اَللهُ اَكبَرُ كَبیراً وَ الحَمدُ ِللّهِ كَثیراً وَ سُبحا َ
وَ لا قوَّّةَ اِلّا بِاللّ ِه العَلیِّّ العَظیمِ».

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

این عبارت پس از آیۀ  888سوره اسراء آمده که همین متن ،بدون ذکر «حَوقَله» در دعای آغاز
سفر مکّه سفارش شده

است81.

فراز پنجم:
ت وَ الطّاغوتِ.
آمَنتُ بِاللّهِ وَحدَ ُه وَ كَفَرتُ بِالجِب ِ
 .89مصباح المتهجّد ،ص.111
 .82بحارالانوار ،ج ،21ص.11
 .87ن .ک :الامالی ،ص.115
 .81ن .ک :من لا یحضره الفقیه ،ج ،1ص.912
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امام سجّاد علیه السّلام میفرماید:
مستحب است پس از نماز شب ،سه بار سورۀ «اِنّا اَنزَلناهُ فی لَیلَةِ القَدرِ»
نت بالله وحد ُه و كفر ُت
قرائت شده و سپس این دعا خوانده شود« :آم ُ
بالـجبت و الطاغوت و ُك ِّل ضدٍّ و ندٍّ ُ

يدعى من دون الله تعالى85».

فراز ششم:
وَ تَوَكَّّلتُ عَلَى الحَیِّّ ا ّلَّذی لا یَموتُ؛ 11وَ مَن َیتَوَكَّّل عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ
ل شَیءٍ قَدراً؛ 18سَیَجعَلُ الل ُه بَع َد عُسر
اِنَّّ اللهَ بالِغُ اَمرِ ِه قَد َجعَلَ الل ُه لِكُ ِّّ
یُسر ًا.11
کفعمی در ادامۀ دعا سه آیه از قرآن آورده است .این سه آیه ،نه به صورت متّصل و نه با عبارات
پیشین و پسین در روایات دیگر ،دیده نشد .نزدیکترین متن مشابه را میتوان جملۀ «ال حول و ال
وت ».ذکر کرد که در ضمن دعایی
لت على الـح ِّی الذی ال يم ُ
قوة اال بالله العل ِّی العظيم و توك ُ

فراز هفتم:
ل الل ِه صَلَّّى اللهُ عَلَی ِه وَ
حمَّّ ٌد رسُو ُ
وَ تَحَصَّّ نتُ ِبشَهادَ ِة اَن لا اِل َه اِلَّّا اللهُ ،مُ َ
آلِهِ وَ َسلَّّمَ.
جملۀ پایانی دعای هیکل نخست تنها در «جنّة الامان الواقیه» یافت میشود .شاید نزدیکترین
نت بذی
مت بذی العزة و الـجبروت و تحص ُ
متن مشابه به این جمله را میتوان دعای «و اعتص ُ

 .85مصباح المتهجّد ،ص.851
 .11الفرقان.91 ،
 .18الطّلاق.3 ،
 .11الطّلاق.7 ،
 .13ن .ک :المحاسن ،ج ،8ص.13
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از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله برای رفع فقر بیان شده

است13.

ـمرسلين و الـحمدُ لـله ر ِّب العالـمين و صلى
الـحول و الطول و الـملكوت و سالم على ال ُ
الل ُه على ُمحم ٍد و آله الطاهرين ».دانست که مرحوم مجلسی آن را از «مجموع الدّعوات» هارون
بن موسى تلّعكبری 11به همراه فرمایشی از امام صادق علیه السّلام دربارۀ استخاره آورده است.
 .4/1تخریج متن هیکل دوم
فراز نخستین دعای دوم ،چنین است:
اُعیذُ نَفسی بِالَّّذی «خلق االرض و السماوات ال ُعلى .الرحم ُ
ان
على العرش استوى ل ُه ما فی السماوات و ما فی االرض و ما
السر و اخفى.
بين ُهما و ما تحت الثرى و ان تجهر بالقول فان ُه يعل ُم ِّ
الله ال اله اال هو له االسماء الحسنى19».

ُ

ُ

ُ

ُ

دانش اه و آموزه اهی

مشابه این فراز را سید ابن طاووس بهصورت « ُا ُ
عيذ نفسی و دينی و اخوانی بالله الذی خلق
االرض و السماوات ال ُعلى  » ...در دعایی با عنوان «عَو َذةُ یَومِ السَّّبتِ» با متنی متفاوت

میآورد12.

فراز دوم:

قرآن و حدیث

ل مُتَكَبِّّر فاجِر َو اُعی ُذ
مِن سِحرِ ُكلِّّ ساحِر َو مَكرِ ُكلِّّ ماكِر َو مِن شَرِّّ ُك ِّّ
ل وَ النَّّها ُر بِقُل
حامِلَها مِن شَرِّّ الاَشرارِ وَ كَیدِ الفُجّارِ وَ َما اختَلَفَ َعلَیهِ اللَّّی ُ
ن ا ّلَّذی
ن المَكنو ِ
هوَ الل ُه َاحَدُ ِن الوا ِحدُ القَهّارُ َو اُعیذُ ُه بِالـاِسمِ المَخزو ِ
تُحِبُّهُ وَ تَختارُهُ َو تَرضَى َعمَّّن دَعاكَ بِهِ.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

 .11بحارالانوار ،ج ،11ص.132
 .19طه.1-1 ،
 .12جمال الاسبوع ،ص.91
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بررسی منابع روایی و دعایی شیعه نشان میدهد که تنها عبارات «و مكر ُك ِّل ماكر»ٍ« 17و كيد
ال ُفجار» «و ما اختلف عليه اللي ُل و النه ُار» 15و «ب ُقل هو الل ُه احدُ الواحدُ القه ُار» 31بهصورت
28

ن

پراکنده در روایات مختلف وجود دارد و بخشهای دیگر آن ،جایی یافت نمیشود.
فراز سوم:
وَ بِالـاِسمِ الَّّذی تُؤتی بِ ِه المُلكَ مَن تَشا ُء وَ تَنزِعُ المُلكَ مِمَّّن تَشا ُء وَ
ك الخَیرُ اِنَّّكَ عَلى ُكلِّّ شَیءٍ قَدیرٌ
تُعِزُّ مَن تَشاءُ وَ ُتذِلُّ مَن تَشاءُ بیَدِ َ
ت
ی مِنَ المَیِّّ ِ
ج النَّّها َر فِی اللَّّیلِ وَ تُخرِجُ الحَ َّّ
ل فِی النَّّهارِ َو تولِ ُ
تولِجُ اللَّّی َ
حیِّّ وَ تَر ُزقُ مَن تَشا ُء بِغَیرِ حِساب38.
ت مِنَ ال َ
وَ تُخرِجُ المَیِّّ َ
این آیات در دعاهای مختلف و قالبهایی به جز دعای هیاکل ،بهکار رفته

است31.

فراز چهارم:
و صلى الل ُه على س ِّيدنا ُمحم ٍد و آله و سلم.

حدیثی شیعه بهوفور یافت

میشود33.

 .9/1تخریج متن هیکل سوم
متن دعای این هیکل ،چنین است:
اُعیذُ نَفسی بِاللهِ ا ّلَّذی لا اِلهَ اِلّا ه َو الحَیُّ ال َقیّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَ ٌة وَ لا نَو ٌم لَهُ
ما فِی السَّّماواتِ َو ما فِی الاَرضِ مَن ذَا الَّّذی یَشفَ ُع عِندَ ُه اِلّا ِباِذنِ ِه یَعلَمُ
 .17مهج الدّعوات ،ص111؛ البلد الامین ،ص.312
 .11طبّ الائمّه ،ص.882
 .15من لا یحضره الفقیه ،ج ،1ص.171
 .31بحار الانوار ،ج ،51ص.19
 .38تضمین آیات  12تا  11سورۀ آل عمران.
 .31ن .ک :الاقبال ،ج ،8ص 119؛ مصباح المتهجّد ،ص.135
 .33ن .ک :صحیفۀ سجّادیه ،ص.121
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درود بر پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السّلام ،جملۀ پایانی این هیکل است که در بین متون

ما بَینَ اَیدیهِم وَ ما خَلفَهُم وَ لا یُحیطونَ بِشَیءٍ مِن عِلمِهِ اِلّا بِما شاءَّ
سَّماواتِ وَ الاَرضَ َو لا َیؤودُ ُه حِفظُهُما َو هُ َو العَلیُّ
وَسِعَ كُرسیُّهُ ال ّ
ل اِلَیهِ مِن رَبِّّ ِه وَ المُؤمِنونَ ُكلٌّّ آمَنَ بِاللهِ
العَظیمُ 31.آمَنَ الرَّّسولُ بِما اُنزِ َ
وَ مَلائِكَتِ ِه وَ كُتُبِهِ وَ رُ ُسلِهِ لا نُفَرِّّقُ بَینَ اَ َحدٍ مِن رُ ُسلِهِ وَ قالوا َسمِعنا وَ
اَطَعنا غُفرانَكَ رَبَّّنا وَ اِلَیكَ المَصیرُ لا یُ َك ِّّلفُ اللهُ نَفساً اِلّا وُسعَها لَها ما
كَسَبَت َو عَلَیها مَا اكتَسَبَت رَبَّّنا لا تُؤاخِذنا اِن نَسینا اَو اَخطَأنا رَبَّّنا َو لا
تَحمِل عَلَینا اِصراً كَما َحمَلتَ ُه َعلَى الَّّذینَ مِن قَبلِنا رَبَّّنا َو لا تُحَمِّّلنا ما لا
طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعفُ عَنّا وَ اغفِر لَنا وَ ارحَمنا اَنتَ مَولانا فَانصُرنا َعلَى القَو ِم
الكافِرینَ39.
چگونگی آغاز دعا و اتّصال عبارت « ُا ُ
عيذ نفسی بالله الذی» به آیة الکرسی در روایات دیگر نیز
مشابه دارد 32.همچنین در دعاهای دیگری نیز این دو آیه در کنار هم ،البته با فاصله ،ذکر

شدهاند37.

مثل ًا در دعایی که سید ابن طاووس برای عصر روز عرفه بیان میکند این دو آیه با فاصلۀ آیه 111
دانش اه و آموزه اهی

سوره بقره یافت

میشود31.

 .4/1تخریج متن هیکل چهارم
هیکل چهارم با این عبارت ،آغاز میشود:

قرآن و حدیث

ُا ُ
عيذ نفسی بالذی

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

عین این الفاظ در برخی روایات با عباراتی مانند « ُا ُ
اسم ُه بركة و شفاء» وجود
عيذ نفسی بالذی ُ
دارد35.

 .31البقره.199 ،
 .39البقره.112-119 ،
 .32ن .ک :هدایة الائمّه ،ج ،8ص133؛ البلد الامین ،ص.811
 .37ن .ک :المصباح ،ص.853
 .31الاقبال ،ج ،8ص.111
 .35طبّ الائمّه ،ص 87و.18
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جملۀ بعدی چنین است:
قال للسماوات و االرض ائتيا طوع ًا او كره ًا قالتا اتينا طائعين.
صلت در این متن،
عین این عبارت در دعاهای دیگر نیز آمده است 11.همچنین آیۀ  88سورۀ ف ّ
تضمین گشته است:
ُثم استوى الى السماء و هی ُدخان فقال لها و لالرض ائتيا طوع ًا
او كره ًا قالتا اتينا طائعين.
این آیه به صورت کامل در برخی از احادیث وارد شده است؛ مثل ًا مرحوم کلینی در «بابُ خُطَبِ
النِّّكاحِ» به خطبهای از امیر مؤمنان علیه السّلام اشاره میکند که حضرت فرمودند:
ُمبتد ُء الـخلق بدء ًا اوالً يوم ابتدع السماء و هی ُدخان .فقال لها و

فراز سوم ،اینگونه است:
وَ اَعوذُ بِالل ِه مِن شَرِّّ ُكلِّّ جَبّار عَنیدٍ َو شَیطانٍ مَری ٍد.
این متن را با اندکی شباهت و بدون آیۀ پیشین ،از منابع دیگر میتوان اقتباس

کرد11.

فراز چهارم:
وَ جِنّیٍّ شَدی ٍد قائِم اَو قا ِعدٍ فی اَكل اَو شُرب اَو نَوم اَوِ اغتِسال ُكلَّّما
سَمِعوا بِذِكرِ آیاتِ الل ِه تَوَلَّّوا عَلى اَعقابِهِم َهرَباً.
این جمله در هیچ یک از منابع روایی و دعایی شیعه دیده نشد.

 .11ن .ک :مکارم الاخلاق ،ص311؛ مهج الدّعوات ،ص.833
 .18الکافی ،ج ،9ص.378
 .11ن .ک :همان ،ج ،1ص.925
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ضاهن سبع
لالرض ائتيا طوع ًا او كره ًا قالتا اتينا طائعين فق ُ
ٍ
ماوات فی يومين18.
س

فراز پنجم:
ا فحسب ُتم انما خلقنا ُكم عبث ًا و ان ُكم الينا ال ُترجعون.
آیۀ  889سورۀ مؤمنون ،هرچند در روایات متعدّد از سوی معصومان علیهم السّلام به کار
امّا با عبارات پیشین و پسینش در جایی دیده نشد.

رفته؛13

فراز ششم:
س
ب الشَّّم ِ
ت فی قَل ِ
وَ اُعی ُذ حا ِملَ كِتابی هذا بِالاَسماءِّ ال ّثَّمانیَةِ المَكتوبا ِ
وَ بِالاسمِ الَّّذی اَضاءَّ بِ ِه ال َقمَرُ.
مشابه این کلمات با اندکی تفاوت به صورت «باالسماء الثمانية الـمكتوبة فی قلب الشمس و
باالسم الذی اضاء به القم ُر 11».در حرزی با عنوان حرز «ابی دجانه» 19آمده است.
فراز هفتم:
دانش اه و آموزه اهی

و باالسم الذی ُكتب على ورق الزيتون و ُالقی فی النار فلم
يحترق.

قرآن و حدیث

این جمله بدون عبارات پیش و پس ،در ضمن دعایی از نبی مکرّم اسلام ص ّلی الله علیه و آله
وجود

دارد12.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

ُقل كونوا حجار ًة او حديد ًا او خلق ًا مما يك ُب ُر فی ُصدور ُكم
نا ُقل الذی فطر ُكم اول مر ٍة17.
فسيقولون من ُيعيدُ

 .13طبّ الائمّه ،ص.15
 .11تهذیب الاحکام ،ج ،3ص.58
 .19بحارالانوار ،ج ،58ص.118
 .12البلد الامین ،ص.112
 .17الاسراء.98 -91 ،
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کاربرد این آیه در دعاهای دیگر یافت نشد؛ بلکه در روایاتی دیگر مانند دلائل اثبات حشر در روز
معاد ،به کار رفته

است11.

فراز پایانی:
وَ صَلَّّى اللهُ عَلى سَیِّّدِنا مُحَ َّّمدٍ وَ آلِهِ َو صَحبِهِ وَ سَلَّّ َم.
درود بر پیامبر و اهل بیتش علیهم السّلام به این صورت در روایات معصومان علیهم السّلام یافت
نشد.
 .1/1تخریج متن هیکل پنجم
فراز نخستین این هیکل چنین است:
اُعیذُ نَفسی بِاللهِ الَّّذی تَجَلّى لِلجَبَلِ ،فَجَعَلَهُ دَكّاً وَ خَرَّّ موسى صَعِقاً فَ َلمّا
اَفاقَ قالَ سُبحا َنكَ تُبتُ اِلَیكَ َو اَنَا اَ َّّولُ المُؤمِنینَ15.
جملۀ نخست این فراز ،بهصورت «يا من تجلى للجبل فجعل ُه دك ًا» 91در دعاهای معصومان
چنین تضمین شده است:
الل ُهم انی اسا ُلك باسمك الذی تجليت به للجبل فجعل ُه دك ًا و خر
موسى صعق ًا98.

همچنین این فراز را در روایات دیگر با صورتی متفاوت ،میتوان
فراز دوم:

 .11ن .ک :بحار الانوار ،ج ،7ص.3
 .15الاعراف.813 ،
 .91الاقبال ،ج ،8ص.815
 .98همان ،ص.151
 .91ن .ک :التوحید ،ص.885
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علیهم السّلام وجود دارد .آیۀ  813سورۀ اعراف نیز با اندکی تفاوت در دعاهای معصومان علیهم السّلام

وَ اَعو ُذ بِاللهِ مِن سِحرِ السّاحِرینَ وَ مَكرِ الماكِرینَ وَ غَدرِ الغادِرینَ وَ مِن
شَرِّّ كُلِّّ شَیطانٍ لَعین.
از این عبارت ،تنها جملۀ «مكر الـماكرين» 93در ادبیات ادعیهای اهل بیت علیهم السّلام به چشم
میخورد .همچنین در ادبیات روایات تعبیر «ش ٍ
ن
يطان رجي ٍم» 91کاربرد بسیاری داشته؛ امّا تعبیر «شَیطا ٍ
لَعین» به صورت «الش ُ
يطان اللعي ُن» 99دیده میشود.
فراز سوم:
ان الذين قالوا ر ُّبنا الل ُه ُثم استقاموا تتنز ُل عليه ُم الـمالئك ُة اال
تخافوا و ال تحزنوا و ابشروا بالجنة التی ُكنتم توعدون92.

ُ

این آیه با عبارات پیش و پس آن در جایی یافت نشد.
دانش اه و آموزه اهی

فراز چهارم:
ق
ی الصّادِ ِ
وَ اَعو ُذ بِالاس ِم الَّّذی نَزَلَ بِ ِه الرّوحُ الاَمینُ جَبرَئیلُ عَلَى النَّّب ِّّ
صلَّّى اللهُ َعلَیهِ َو آلِهِ َو سَلَّّ َم فی یَو ِم الـاِثنَینِ.
حمَّّدٍ َ
الاَمینِ مُ َ

قرآن و حدیث

این متن در منابع شیعی یافت نشد.
فراز پنجم:

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

ش مِن
ف بِهِ العَر ُ
ك وَ بِما طا َ
ل جَمالِ َ
ب 97مِن جَلا ِ
وَ بِما وارَتِ الـحُجُ ُ
95
ك 91وَ بِمُنتَهَى الرَّّح َم ِة مِن كِتابِكَ.
بَهاءِّ كَمالِ َ
 .93المزار الکبیر  ،ص.381
 .91ثواب الاعمال ،ص.71
 .99الکافی ،ج ،1ص.71
 .92فصّلت.31 ،
 .97مصباح المتهجّد ،ص.132
 .91الاقبال ،ص.787
 .95الکافی ،ج ،3ص.127
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قطعههای این جملات در روایات دیگر دیده میشود؛ ولی چنین متنی با این ترکیب در جایی دیده
نشد.
فراز ششم:
ل التَّّقوى َو
ب الآخِرَ ِة اِنَّّكَ اَه ُ
ت الدُّنیا َو عَذا َ
ل كِتابی هذا آفا ِ
ف حا ِم َ
اِك ِ
حمَّّ ٍد وَ آلِ ِه وَ صَحبِهِ َو سَلَّّمَ.
ل المَغفِرَ ِة 21وَ صَ ّلَّى الل ُه عَلى سَ ِّّیدِنا مُ َ
اَه ُ
برخی از تعبیرات این جمله مانند «حامل كتابی» و آیۀ «ا ُ
هل التقوى و اه ُل الـمغفرة» 28در
ادعیه و روایات دیگر وجود دارد؛ امّا عبارتی که کفعمی نوشته ،وجود ندارد.
 .2/1تخریج متن هیکل ششم
فراز نخستین این هیکل ،چنین است:
اُعیذُ نَفسی بِالل ِه الَّّذی لا اِل َه سِوا ُه مِن شَرِّّ.

دیگر دیده

میشود21.

فراز دوم ،تضمینی از آیات چهارم تا ششم سورۀ حدید است:
سَّماءِّ وَ ما یَعرُجُ فیها
ض وَ ما یَخرُجُ مِنها َو ما یَنزِلُ مِنَ ال ّ
ما َیلِجُ فِی الاَر ِ
ك السَّّماواتِ َو
ن بَصیرٌ لَ ُه مُل ُ
وَ هُ َو َمعَكُم اَینَ ما كُنتُم َو اللهُ بِما تَعمَلو َ
الاَرضِ وَ اِلَى اللهِ تُرجَعُ الاُمورُ یو ِلجُ اللَّّیلَ فِی النَّّهارِ وَ یولِجُ النَّّهارَ فِی
صُدورِ.
ت ال ّ
ل وَ هُ َو عَلی ٌم بِذا ِ
اللَّّی ِ

 .21صحیفۀ سجّادیه ،دعای.81
 .28المدثّر.92 ،
 .21ن .ک :مهج الدّعوات ،ص11؛ البلد الامین ،ص.332
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جيب الـ ُمضطر اذا دعا ُه» در دعاهای
این واژگان به صورت متفاوت مانند «ال اله سوا ُه يا من ُي ُ

این آیات در ضمن دعایی برای روز یازدهم ماه وارد شده 23و نیز در رکعت اوّل نافلۀ دوم نماز
مغرب ،پس از حمد ،خواندن آیۀ یکم تا ششم سورۀ حدید سفارش شده است. 21
س َو نوحٌ َو
ل وَ اِدری ُ
ث وَ هابی ُ
وَ اَعو ُذ بِمَا استَعا َذ بِهِ آدَ ُم اَبُو البَشَرِ َو شَی ٌ
ق وَ یَعقوبُ
ط وَ اِبراهیمُ َو اِسماعِیلُ َو اِسحا ُ
ب َو لو ٌ
هو ٌد وَ صا ِلحٌ َو شُعَی ٌ
ن وَ داوودُ وَ سُلَیمانُ وَ اَیّوبُ وَ اِلیاسُ وَ الیَسَعُ
وَ الاَسباطُ وَ موسى وَ هارو ُ
س وَ عیسى َو زَكَریّا وَ یَحیى وَ الخِضرُ.
ل وَ یونُ ُ
وَ ذُو الكِف ِ
شبیه این استعاذه با عبارتهای مختلف در دعاهای دیگر نیز وجود

دارد29.

سپس اینگونه آمده است:
وَ مُحَمَّّ ٌد خَیرُ ال َبشَرِ صَلَواتُ الل ِه عَلَیهِم اَجمَعینَ.
این الفاظ به همراه اسامی انبیای دیگر در جایی یافت نشد؛ تنها در دعایی موسوم به ابی دجانه
انصاری به این صورت آمده:
دانش اه و آموزه اهی

وت و ُعزير و عز ُ
ضر و ُمحمد صلى الل ُه عليه
 ...طال ُ
رائيل و الـخ ُ
و آله اجمعين22.

قرآن و حدیث

فراز پنجم:

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

ك مُقَرَّّب وَ نَبیٍّ مُرسَل اِلّا ما تَباعَدتُم وَ تَفَرَّّقتُم
ل مَلَ ٍ
وَ بِمَا استَعا َذ بِهِ كُ ُّ
حمَّّ ٍد وَ آلِهِ َو صَحبِهِ َو
عَن حا ِملِ كِتابی هذا َو صَلَّّى الل ُه عَلى سَ ِّّیدِنا مُ َ
سَلَّّمَ.
غیر از درود پایانی ،بقیۀ جمله در دعای ابی دجانه وجود دارد.
 .0/1تخریج متن هیکل هفتم
نخستین فراز از این هیکل چنین است:
 .23الدّروع الواقیه ،ص.857
 .21مفتاح الفلاح ،ص.111
 .29ن .ک :الاقبال ،ج ،3ص111؛ البلد الامین ،ص818؛ بحار الانوار ،ج ،58ص.113
 .22بحار الانوار ،ج ،58ص.113
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ل
اُعیذُ نَفسی وَ اَهلی َو مالی وَ وُلدی وَ جیرانی وَ ما خَوَّّلَنی رَبّی وَ اَه َ
حُزانَتی.
این عبارت در روایات دیگر به شکل متفاوتی آمده است:
الل ُهم انی استود ُعك اليوم دينی و نفسی و مالی و اهلی و ُولدی
و جيرانی و اهل حزانتی27.

ُ

همچنین این عبارت بدون لفظ «ما خَوَّّلَنی» در دعایی برای خروج سفر حجّ و دعاهای

دیگر21

نیز خوانده میشود .عبارت «ما خولنی» در دعای ندبهای که ابن مشهدی 25نقل کرده و نیز در زیارت
امام زمان علیه السّلام که بلد الامین 71آورده نیز دیده میشود.
دومین فراز:
ل مَعی مَعروفاً بیَدِهِ اَو لِسانِهِ بِاللهِ.
ی یَداً اَو َعمِ َ
وَ مَن اَسدى اِلَ َّّ

سومین فراز:
ن الرَّّحیمُ .ه َو الل ُه
اَلَّّذی لا اِلهَ اِلّا ه َو عالِ ُم الغَیبِ َو الشَّّهادَةِ .هوَ الرَّّحما ُ
سَّلا ُم المُؤمِنُ المُهَیمِنُ العَزیزُ الجَبَّّا ُر
الَّّ ذی لا اِلهَ اِلّا هوَ ال َملِكُ ال ُقدّوسُ ال ّ
صوِّّرُ لَ ُه
ئ المُ َ
المُتَكَبِّّرُ سُبحانَ اللهِ عَ ّما یُشرِكونَ .هوَ اللهُ الخالِقُ البارِ ُ
سَّماواتِ وَ الاَرضِ وَ هُوَ العَزیزُ
الاَسماءُ الحُسنى یُسَبِّّحُ لَهُ ما فِی ال ّ
ل
ض مَثَ ُ
ت وَ الاَر ِ
الحَكیمُ 78.یا نو َر النّو ِر یا ُمدَبِّّرَ الاُمورِ 71.اَللهُ نو ُر السَّّماوا ِ
نورِ ِه َكمِشكا ٍة فیها مِصبا ُحنِ المِصباحُ فی زُجاجَةِ ِن الزُّجا َج ُة كَاَنَّّها كَو َكبٌ
 .27من لا یحضره الفقیه ،ج ،1ص.919
 .21ن .ک :البلد الامین ،ص .119
 .25المزار الکبیر ،ص.911
 .71البلد الامین ،ص.119
 .78الحشر.11-11 ،
 .71مصباح المتهجّد ،ج ،8ص 111و317؛ الاقبال ،ج ،1ص233؛ جمال الاسبوع ،ص.311
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این عبارت تنها در همین متن دیده میشود.

دُرّیٌّّ یوقَ ُد مِن شَجَرَ ٍة مُبارَ َكةٍ زَیتونَ ٍة لا شَرقیَّّةٍ وَ لا غَربیَّّ ٍة یَكا ُد زَیتُها
یُضیءُ َو لَو لَم تَمسَس ُه نا ٌر نورٌ عَلى نور یَهدِی اللهُ لِنورِ ِه مَن یَشاءُ َو
ن رَ َّّبكُمُ الل ُه الَّّذی
س َو الل ُه بِ ُكلِّّ شَیءٍ عَلیمٌ 73.اِ َّّ
ل لِلنّا ِ
یَضرِبُ الل ُه الاَمثا َ
ش یُغشِی
ض فی سِتَّّ ِة اَیّام ثُ َّّم استَوى عَلَى العَر ِ
ت وَ الاَر َ
سَّماوا ِ
خَلَقَ ال ّ
س َو القَمَ َر وَ النُّجو َم ُمسَخَّّراتٍ ِباَمرِ ِه اَلا
ل النَّّها َر یَطلُبُ ُه حَثیث ًا َو الشَّّم َ
اللَّّی َ
ب العالَمینَ .اُدعوا رَ َّّبكُم َتضَرُّع ًا َو خُفیَ ًة اِنَّّ ُه
ك الل ُه رَ ُّ
لَهُ الخَلقُ َو الاَم ُر تَبارَ َ
لا یُحِبُّ المُعتَدینَ َو لا تُفسِدوا فِی الاَرضِ بَعدَ اِصلاحِها .اُدعوهُ خَوفاً َو
ن 71.وَ صَلَّّى اللهُ عَلى سَیِّّدِنا
طَمَعاً ِانَّّ رَحمَتَ اللهِ قَریبٌ مِنَ المُحسِنی َ
مُحَمَّّدٍ َو آلِ ِه الطَّّیِّّبینَ الطّاهِرینَ.
این جملات ،بخش پایانی دعای «الهیاکل» است که با این ترکیب در جایی دیده نمیشود .امّا
آیات تضمینشده ،با فاصله در برخی دعاها ذکر شده

است79.

در مجموع میتوان گفت که این دعا با شکل موجود در منابع شیعه یافت نشد؛ امّا عبارات آن به
دانش اه و آموزه اهی

سه بخش قابل دستهبندی است .برخی از جملهها بهصورت کاملا مشابه در منابع دیگر آمده؛ بعضی
از تعابیر با واژگان متفاوت در منابع دیگر قابل مشاهده بوده و برخی دیگر نیز در آثار حدیثی شیعه
یافت نمیشود .بنابراین دعای هیاکل نخستین بار توسط مرحوم کفعمی در منابع شیعه وارد شده است.

قرآن و حدیث

تأخیر زمانی این دعا و عدم نقل آن در آثار دعایی پیشین و روشننبودن منبع آن در کنار ذکر جملاتی
که در احادیث معصومان علیهم السّلام یافت نمیشود ،نتیجهای جز عدم احراز صدور آن از معصوم
ندارد.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

احتمال دارد که کفعمی از مجموع دعاهای شیعه و غیر شیعه ،چنین دعایی را گردآوری کرده
باشد .از سوی دیگر با توجّه به اینکه در فهرست منابع وی نام تعدادی از کتابهای غیر مشهور از
غیر شیعه دیده میشود ،این احتمال نیز دور از ذهن نیست که این دعا برگرفته از منابع اینچنینی
باشد؛ به ویژه اینکه در متن منقول ،صلواتی بر سیاق روایات اهل سنّت دیده میشود .احتمال دیگر
این است نویسنده با آشنایی و تسلّطی که بر آیات و روایات داشته آنها را در هم آمیخته و با افزودن

 .73النّور.39 ،
 .71الاعراف.92-91 ،
 .79ن .ک :البلد الامین ،ص.15
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جملاتی درصدد انشای دعایی جدید بوده است .به هر حال ،این احتمالات ،دعای هیاکل را از دایره
ضعف خارج نکرده و آن را قابل انتساب به معصومان علیهم السّلام نمیسازد.

 .4بررسی محتوای دعا در گنجهای معنوی
نویسنده در بخش نخست کتاب 811 ،عنوان ذکر میکند و در عنوان  88بخشی با عنوان «دعای
هفت هیکل» ایجاد کرده است .این بخش شامل هفت دعاست .هیکل اوّل ،آیة الکرسی؛ هیکل دوم،
آیۀ  39سورۀ آل عمران و آیات  77تا  11سورۀ اسراء؛ هیکل سوم ،آیات  119و  112سورۀ بقره؛
هیکل چهارم ،آیات  18تا  19سورۀ اسراء؛ هیکل پنجم ،آیات  1تا  2سورۀ مریم و آیۀ  17سورۀ فتح؛
هیکل ششم ،آیات  8تا  1سورۀ جن و هیکل هفتم ،آیۀ  98سورۀ قلم را در بر میگیرد.
 .1/4تخریج متن دعا
نویسنده در آغاز این دعا مینویسد:

ن الرَّّحیمِ» آورده و سپس جملۀ «اُعیذُ نَفسی بِالل ِه العَلیِّّ
سپس در آغاز هر دعا «بِسم اللهِ الرَّّحما ِ
العَظیمِ» را ذکر میکند .هرچند پناه بردن به خداوند با واژۀ «اُعیذُ» و مشتقّات آن در دعاهای معصومان
علیهم السّلام وارد شده؛ امّا عین این عبارت در منابع شیعه یافت نشد؛ بلکه با جملاتی مانند « ُا ُ
عيذ
نفسی بالله االكبر» 72دیده میشود.

 .72مصباح المتهجّد ،ج ،1ص.121
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دعای هفت هیکل از جملۀ ادعیۀ شریفه ای است که هر کس آن را
بخواند یا در نزد خود نگهدارد ،خداوند تبارک و تعالی او را از غیبت و
بدگویی مردمان نگاهدارد و دشمنان او را مغلوب نماید و در بعضی از
کتب ،افزون بر این مطلب ،خواص و حسنه نوشتهاند .هر کس مایل
باشد به آن مراجعه نماید.

 .4/4تخریج متن هیکل اوّل
ظيم» آورده است 77.شیخ
لی الع ُ
هیکل اوّل پس از جملۀ آغازین ،آیة الکرسی را تا «و ُهو الع ُّ
ن الرَّّحیمِ» عبارت «اُعیذُ
طوسی در آغاز دعایی با عنوان « َعوذَ ُة َیو ِم السَّّبتِ» پس از «بِسمِ الل ِه الرَّّحما ِ
نَفسی بِاللهِ» و سپس آیة الکرسی را آورده و در ادامه ،آیات و جملاتی را ذکر کرده 71که در اینجا وجود
ندارد.
 .9/4تخریج متن هیکل دوم
رت لک ما فی بطنی
هیکل دوم نیز با آغاز مشابه ،آیۀ «اذ قالت امرا ُة عمران ر ِّب انی نذ ُ
ليم 75».و سپس آیۀ « ُسنه من قد ارسلنا قبلک من ُر ُسلنا
ُمـحرر ًا فتقبل منی انک انت الس ُ
ميع الع ُ
و ال تجدُ ل ُسنتنا تحوي ً
ال اقم الصالة لدُ لوک الشمس الی غسق الليل و ُقرآن الفجر ان ُقرآن
دانش اه و آموزه اهی

الفجر كان مشهود ًا و من الليل فتهجد به نافل ًة عسی ان يبعثک ر ُّبک مقام ًا محمود ًا و ُقل ر ِّب
دق و اخرجنی مخرج ص ٍ
ادخلنی مدخل ص ٍ
دق و اجعل لی من لدُ نک ُسلطان ًا نصير ًا 11».را آورده
ُ
ُ
است .همراهی جملۀ آغازین هیکل دوم با این آیات و نیز در کنار هم قرار گرفتن آیۀ  39سورۀ آل

قرآن و حدیث

عمران با آیات  11-77آل عمران در احادیث معصومان علیهم السّلام یافت نشد.
 .4/4تخریج متن هیکل سوم

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

ی العَظیمِ» آغاز شده و در ادامه،
هیكل سوم همانند فقرات گذشته با عبارت «اُعی ُذ نَفسی بِالل ِه العَل ِّّ
دو آیۀ «آمن الر ُ
سول بما ُانزل اليه من ر ِّبه و الـ ُمؤمنون ُك ٌّل آمن بالله و مالئكته و ُك ُتبه و ُر ُسله
ٍ
ف الل ُه
صير ال ُيك ِّل ُ
ال ُنف ِّر ُق بين احد من ُر ُسله و قالوا سمعنا و اطعنا ُغفرانک ربنا و اليک الـم ُ

 .77گنجهای معنوی ،ص.7
 .71مصباح المتهجّد ،ص.131
 .75آل عمران.39 ،
 .11الاسراء.11-77 ،
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نفس ًا اال ُوسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ربنا ال ُتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا و ال
اعف عنا
تحمل علينا اصر ًا كما حملت ُه علی الذين من قبلنا ربنا و ال ُتح ِّملنا ما ال طاقه لنا به و ُ
انصرنا علی القوم الكافرين 18».آمده است .این دو آیه در ضمن
واغفرلنا وارحمنا انت موالنا ف ُ
دعاهایی از معصومان علیهم السّلام نقل شده 11امّا همراه با عبارت آغازین این هیکل ،در هیچ منبعی
یافت نشد.
 .1/4تخریج متن هیکل چهارم
هیكل چهارم با عبارتی مشابه هیکلهای پیشین ،آغاز شده و در ادامه ،این آیات آمده است:
ُقل جاء الح ُّق و زهق الباط ُل ان الباطل كان زهوق ًا و ُنن ِّز ُل من
ال ُقرآن ما هو شفاء و رحمة لل ُمؤمنين و ال يزيدُ الظالـمين اال
خسار ًا و اذا انعمنا علی الـانسان اعرض و نئا بجانبه و اذا مس ُه
اهدی سبي ً
وح من امر ربی و ما
ال و يسالونک عن الروح ُقل الر ُ
ال13.
اوتيتم من العلم اال قلي ً

ُ

آیۀ  18سورۀ اسراء ،نه بهصورت تلفیقی و نه جداگانه در هیچ عبارت دعایی دیده نشد؛ امّا آیات
ی
ن «اُعی ُذ نَفسی بِالل ِه العَل ِّّ
بعد در ضمن دعاهایی دیده میشود 11.این آیات نیز همراه با عبارت آغازی ِ
العَظیمِ» در منابع روایی یافت نشد.
 .2/4تخریج متن هیکل پنجم
هیکل پنجم نیز پس از تکرار استعاذه ،این آیات را آورده است:

 .18البقره112-119 ،
 .11ن .ک :الاقبال ،ج ،8ص111؛ المصباح ،ص.853
 .13الاسراء.19-18 ،
 .11ن .ک :مکارم الاخلاق ،ص 352و 378و375؛ الدّعوات ،ص811؛ مهج الدّعوات ،ص.831
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الش ُّر كان يؤوس ًا ُقل ُك ٌّل يعم ُل علی شاكلته فر ُّب ُكم اعل ُم بمن هو

أس شيب ًا و لم ا ُكن
قال رب انی وهن العظ ُم منی واشتعل الر ُ
فت الموالی من ورائی و كانت امراتی
بدُ عائک رب شقي ًا و انی خ ُ
عاقر ًا فهب لی من لدُ نک ولي ًا ير ُثنی و ير ُ
ث من آل يعقوب و اجعل ُه
ر ِّب

رضي ًا19.

الرؤيا بالح ِّق لتد ُخ ُلن
لقد صدق الل ُه رسول ُه ُّ

المسجد الحرام ان شاء الل ُه ُمح ِّلقين ُرؤوس ُكم و ُمق ِّصرين ال
تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتح ًا قريب ًا12.

این آیات هر کدام به مناسبتی در ضمن دعاها و نمازهایی وارد شده؛ 17امّا هیچکدام مشتمل بر
فقرۀ آغازین نبوده و چنین تلفیقی بین آیات یافت نشد.
 .0/4تخریج متن هیکل ششم
هیکل ششم پس از استعاذۀ پیشگفته ،این آیات را میآورد:
دانش اه و آموزه اهی

ُقل اوحی الی ان ُه استمع نفر من الـج ِّن فقالوا انا سمعنا ُقرآن ًا عجب ًا
الرشد فآمنا به و لن ُنشرک بر ِّبنا احد ًا و ان ُه تعالی جدُّ
يهدی الی ُّ

قرآن و حدیث

ر ِّبنا ما اتخذ صاحب ًة و ال ولد ًا و ان ُه كان يق ُ
فيهنا علی الله
ول س ُ
شطط ًا.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

آیات یکم تا چهارم سورۀ جن در هیچ دعا و یا حدیثی از معصومان علیهم السّلام گزارش نشده
ت
س وَ الاِستِكفاءِّ وَ آیا ُ
است .تنها دو آیۀ پسین در مصباح کفعمی ذیل فصلی با عنوان «آیاتُ الحَر ِ
الحِفظِ وَ الشِّّفاءِّ» 11آمده است.

 .19مریم.2-1 ،
 .12الفتح.17 ،
 .17ن .ک :مکارم الاخلاق ،ص352؛ الاقبال ،ج ،1ص789؛ جمال الاسبوع ،ص171؛ البلد الامین ،ص351؛ مهج الدّعوات ،ص.117
 .11المصباح ،ص.851
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 .8/4تخریج متن هیکل هفتم
آغاز این فقره نیز همچون شش بخش پیشین بوده و سپس با آیههای «و ان يكا ُد الذين كفروا
ل ُيزلقونک بابصارهم لـما سم ُعوا ِّ
الذكر و يقولون ان ُه لـمجنون و ما هو اال ذكر

للعالمين15».

پایان مییابد .این دو آیه همراه با عبارت «اُعیذُ نَفسی بِالل ِه العَلیِّّ العَظیمِ» در متون روایی یافت نشد؛
ولی بدون این عبارت ،در برخی از روایات آمده و بهرههایی برای آن بیان شده است .مصباح کفعمی
به نقل از امام حسن مجتبی علیه السّلام گزارش میکند:
ان دواء االصابة بالعين ان ُيقرء :و ان يكا ُد الذين كفروا ل ُيزلقونك
بابصارهم لما سم ُعوا ِّ
الذكر و يقولون ان ُه لمجنون و ما هو اال ذكر
للعالمين51.

در مجموع ،چنین ترکیبی در منابع شیعی دیده نشده و به جز جملۀ آغازین هر هیکل ،مابقی دعا،
آیاتی از قرآن کریم است .نویسنده به منبع خود هیچ اشارهای نکرده و نمیتوان چنین متنی را در
منبعی معاصر به معصومان علیهم السّلام نسبت داد.

نتیجه
محدّثان شیعه ،ملاک هایی مانند سند معتبر ،اعتبار منبع و طریق متّصل را در احراز اعتبار حدیث،
لازم شمردهاند .دعای هفت هیکل که در «گنجهای معنوی» وجود دارد به دلیل نداشتن پیشینۀ روایی
و نیاوردن سند و نبودن طریق متّصل ،فاقد اعتبار حدیثی بوده و دعای هیاکل که در «مصباح کفعمی»
وجود دارد نیز از چنین ضعفی رنج میبرد .هرچند از جهت قدمت و تخصّص نویسنده ،این دو کتاب،
 .15القلم.91-98 ،
 .51المصباح ،ص.118
 .58مکارم الاخلاق ،ص.379
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همچنین صاحب مکارم الاخلاق همین آیات را تحت عنوان «لِوَجَعِ العَینِ» آورده

است58.

تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند؛ ولی هیچ یک از این دو اثر به عنوان مرجع و منبع اصیل شناخته
نمی شوند .از سوی دیگر بسیاری از الفاظ این دعاها برگرفته از آیات قرآن کریم بوده ولی چنین
ترکیبی در احادیث معصومان علیهم السّلام یافت نشد .از این رو میتوان خواندن این دعاها را بدون
قصد ورود ،بیاشکال دانست ولی نمیتوان آن را همانند دعاهای مأثور ،تضمینکنندۀ سعادت بشر به
شمار آورد.
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