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یکى از دعاهای مشهور در ما ،ر،ب دعایى با مطلهع «یها مهن أر،هو ،لکهل خیهر» اسهت کهه
شیخ عبا
طاوو

مى در مفاتلح الجنا  ،متن و دستور خواندن آن را از ا بال األعمال سید بهن

نقل کرد ،است .حاالت اما صادق ۷به هنگا را ت این دعا ،طب گه ارش

ابههن ط ههاوو  ،ابهام ههاتى دارد و شههناخت حقیق ههت آن نیازمنهههد فحهههص و بررسهههى اسهههت.
،سههتجو در متههون کهههن حههدیثى امامیههه نشههان مهههىدهههد کهههه متهههونى شهههبیه ایهههن دعههها در

مصادری از ،مله الکافی ،رجال الکشی و مصباح المتهجخ با اختالفاتى در مهتن ،سهند و

نحههو ،را ههت وارد شههد ،اسههت .شههواهدی و،ههود دارد کههه نشههان مههىدهههد در میههان مصههادر

کههن ،ن دیهکتههرین مهتن بههه ا بااال ابههن طهاوو  ،نقههل کشهى اسههت .عالمهه مجلسههى در زاد
ا
المعاد ،نقهل ا باال و کشهى را تلفیه کهرد ،و هاهرا بها اسهتفاد ،از روایهاتى از کتهاب الهدعاء
الکافی ،بهه تفسهیر فقهرات مهبهم نقهل ابهن طهاوو پرداختهه اسهت .منشهأ کیفیهت رایه در
میان مؤمنهان بهه هنگها را هت ایهن دعهای شهری  ،تعلهیم عالمهه مجلسهى در زاد المعااد
است .این پژوهش نشان مىدهد که هر چند عالمه مجلسى در تفسیر فقهرات مهبهم نقهل
ابههن طههاوو

تهها حههدی صهها ب بههود ،اسههت ،ولههى بخشههى از تعلههیم او بهها مههتن ا بااال سههازگار

نمههىنمایههد .بررس هى اسههناد ایههن دعهها نشههان مههىدهههد کههه هههیچ یههک از متههون دعهها ،سههند
صحیحى نداشته ،ولى مجموعه راین و شواهد ،از ،مله نقل شخصیتهایى همچون
مىتواند ایهن اطمینهان را در انسهان ایجهاد کنهد

کلینى ،کشى ،شیخ طوسى و ابن طاوو
ا
کههه ا،مههاال ایههن ممههامین از امهها صههادق ۷صههادر گردیههد ،اسههت؛ هرچنههد نسههبت بههه
 ،یات و تفاصیل مربوط به آن (از،مله ورود آن در زمان خاص یها را هت آن بهه کیفیهت

مخصوص) چنین اطمینانى حاصل نمىشود.

کلیدواژهها :ادعیه ما ،ر،ب ،یا من ار،و ،لکل خیر ،ا بال االعمال ،سید بن طاوو  ،طرازی.
 .1دانشیار گرو ،شیعهشناسى و ر ی

واحد مشهد دانشگا ،ادیان و مذاهب (.)ghafoori@urd.ac.ir

مرحو شیخ عبا

را از سید بن طاوو

مى در کتاب مفاتلح الجنا در عداد اعمال روزانهه مها ،ر،هب دعهایى

نقل کرد ،است 1که در سالهای اخیهر در مسها،د ایهران بعهد از نمازهها بهه

صورت دسته،معى خواند ،مىشود .این دعا با مطلع «یا من أر،هو ،لکهل خیهر» در میهان مهرد

شهرت یافته و ،ای خود را باز کرد ،است .در این میهان ،دسهتور خاصهى کهه بهه هنگها را هت

دعا در مفاتلح الجنا ذکر گردیهد ،،در مقها عمهل کمتهر رعایهت مهىشهود و شهیو ،رایه در میهان
ا
مؤمنهان ههدری بهها آن متفههاوت اسههت .اساسهها ایههن دسههتورالعمل تهها حههدودی مههبهم و سههؤالانگیه

اسههت و بسههیاری از افههراد حکمههت آن را نمههىداننههد .در ایههن پههژوهش در صههددیم بهها ،سههتجو در

متههون کهههن حههدیثى ،متههون ،اسههناد و شههیو،هههای بههت شههد ،بههرای را ههت ایههن دعههای خههوش
ممههمون را وا کههاویم .آیهها ایههن دعهها در متههون معتبههر حههدیثى از ،ملههه کتههب اربعههه یهها آ ههار شههیخ
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 .1طرح مسأله

صدوق وارد شد ،است آیا را ت این دعا به ما ،ر،ب اختصاص دارد یا در دیگهر او هات نیه

مههىتههوان آن را خوانههد چههه آ ههاری بههر را ههت ایههن دعههای شههری

مترتههب اسههت در روایههات چههه

کیفیتهایى برای را هت ایهن دعها وارد شهد ،اسهت ایهنکهه امها صهادق ۷بهر اسها

یکهى از

نقلهای این دعا محاسن خود را با یک دست گرفته و انگشت سبابه دست راسهت را حرکهت

مىدادند ،چه مفهومى دارد و به چه کیفیتى باید انجا شود آیها انجها ایهن عمهل اختصهاص
بههه فرازهههای پایههانى دعهها دارد یهها بههه هنگهها را ههت کههل دعههای شههری

وارد شههد ،اسههت ایههنههها

پرسشهایى است که در این پژوهش در مقا پاسخ بدانها هستیم.
 .2گزارش و تحلیل نقلهای دعای شریف در متون کهن

،ستجو در منابع حدی

نشان مىدهد که این دعا در مصادر حهدیثى نخسهتین شهیعه بهه

گونههای مختلفى روایت شد ،است.
 .1-2نقل کلینی در الکافی

کلینى با سندی ضعی

از ابى ،عفر (بر اسا

توضیح ارا ه شد ،در سند :مردی کوفى که

با این کنیه شناخته مىشد ،است) نقل مىکند کهه و ی از امها صهادق ۷خواسهته تها دعهایى

بدو بیاموزد .حمرت در پاسخ متنهى شهبیه همهین مهتن مو،هود در مفهاتیح بهه او مهىآمهوزد 2.در

 .1مفاتلح الجنا  ،ص.۲۴۳-۲۴۲
َ
َ
َ
ن
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
 .2سند و متن کلینى چنین است[ :عدۀ من اصحابنا] عنهه [ای احمهد بهن محمهد بهن خالهد البر هى] ،عهن بعه أصهحابه،
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َ
َ
َ
َع ْن نح َس ْین ْبن نع َم َارةَ ،ع ْهن نح َسه ْین ْبهن أبهى َسهعید ال نمکهار ی َو َْ ،ههم ْبهن أبهى َْ ،ه َمهةَ ،ع ْهن أبهى َْ ،عفهر َر ن،هل م ْهن أ ْههل
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ایهن نقههل ،نههه زمههان خاصههى بههرای را ههت ایههن دعهها ذکههر شههد ،و نههه کیفی هت خاص هى در خوانههدن

فقرات انتهایى دعا گ ارش گردید ،است.
 .2-2نقل کشی

ا
کشى در تر،مه «بشیر نبال ،شهجر ،و محمهد بهن ا یهد شهحا » حکهایتى نسهبتا مبسهوطى را از

محمههد نقههل مههىکنههد ک هه طب ه آن ،امهها صههادق ۷وی را بههه من ه ل خههود دعههوت ک هرد ،و بسههیار
گرامى مىدارد .طب این نقل ،محمد از حمرت درخواست مىکند که دعهایى بهه او بیهاموزد و

حمههرت متنهى شههبیه همههان مههتن الکااافی را بههه او مههىآمههوزد .در ایههن نقههل ،زمههان خاصههى بههرای
خواندن این ذکر نشد ،،ولى در پایان آن آمد ،است که حمرت به هنگا را ت فقهرات پایهانى

دعا ،دستها را برافراشت .وی س

از اشک دیدگانش آ کند ،شد ،بود.

دست بر محاسن خود نهاد و آن را برنگرفت ،مگهر آنکهه
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ک َیا کر نیم» (الکافی ،ج ،۴ص .)۵۵۹بر اسا گ ارش عالمهه
ااخ َرة ،فإن نه ّ ْی نر َم ْنقوص َما أ ْع َط ْی َتنىَ ،و ز ْدنى من سعة فمل

52

حلى عد،ای که کلینى به واسطه آنان از احمد بر ى نقل مهىکننهد ،عبهارتانهد از :علهى بهن إبهراهیم ،علهى بهن محمهد بهن
عبد اهلل بن أذینة ،أحمد بن عبد اهلل بن أمیة و على بن حسن (ر : .خالص اال وال ،ص.)۲۷۲

این روایت به عللى ،از ،مله به خاطر طاهر بن عیسى وراق ضعی

کشى است ،ولى تو ی ندارد.

است .طاهر از مشایخ

2

 .3-2نقل شیخ طوسی در مصباح
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ک ِر می ،ث قفع یدی ِه ،فقامف یا ذا اْل ِن و الباِ ،م یاا ذا اَاال ِم و ِاک کار ِام یاا ذا ال عما ِاا و اَ ِ
َ
َ َ
مَ َ
َ حَ َ
ْ َ َ َ َ ْ ح َ م ح ح ً 1
َ
ْاق َح ْم ْی َ ِِت ِم َن ال م ِاش ،مث َوض َع َی َد حه َعیل ِ ْحل َی ِت ِه َو ْل َی ْرف ْع َها ِإّل َو ق ِد امتَل ظهر ک ِف ِه لموعا.

شیخ طوسى در مصباح المتهجخ در مقا بیان نمازی مسهتحب در روز ،معهه بهرای بهرآورد،

شههدن حا،ههت ،دسههتورالعملى طههوالنى را بههه نحههو مرسههل از امهها هههادی ۷نقههل مههىکنههد 3.در
ضههمن ادعیهههای ک هه در ایهن دسههتورالعمل وارد شههد ،اسههت ،فقراتهى مشههابه دعههای مههورد نظهر بههه
الس ّ
چشم مىآید 4.شیخ همچنین در موضعى دیگر از مصباح ذیل عنوان «ذ ْک نر ال ّنهد َعاء َب ْع َهد ّ
هت
َ ّن
ْ
َ
َ
َّالرک َعات م ْن ن َوافهل ال نج نم َعهة َب ْعهد الظ ْههر» ادعیههای را بهدون ذکهر سهند مهىآورد کهه فقراتهى مشهابه
دعای مورد نظر در ضمن آن و،ود دارد.

5

 .۴-2نقل ابن طاووس در اقبال

نقل ابن طاوو

در ا بال تفهاوتههایى در سهند ،مهتن و کیفیهت را هت دعها بها نقهلههای کلینهى،

کشههى و شههیخ طوسههى دارد .طب ه ایههن نقههل ،کسههى کههه از امهها صههادق ۷درخواسههت تعلههیم دعهها

مىکند ،محمد بن ذکوان ،ملقب به سهجاد اسهت .طهرازی  -کهه منبهع سهید در ایهن نقهل اسهت  -بهه
 .1اختلار مع ف ال جال ،ص۳۷۰-۳۶۹؛ از آنجا :عوالم العةوم ،ج ،۲۰ص.۱۸۱-۱۸۲
 .2ر : .رجال الطوسی ،ص.۴۲۸

 .3مصباح المتهجخ ،ج ،۱ص.۳۵۷-۳۴۲
َ
 ... 4ن َّم َت نقو ن َف نت َص ّلى َّالر ْک َع َت ْین ْال َخام َس َة َو َت نق نول َب ْع َد نه َماَ :یا َم ْن أ ْر ن ،نو ،ل نک ّل َخ ْیرَ ،و َیا َم ْن َآم نهن نع نق َوب َت نهه ع ْن َهد نکه ّل َع ْث َهرةَ ،و َیها َمهنْ
َ
َ
َ
َ
ََ َ ن ا
ْ َ
ْ َ
ا
َْ
َْ
نی ْعطى الک ی َر بالقلیلَ ،و َیا َم ْن أ ْع َطى الک ی َر بالقلیلَ ،و َیا َم ْن أ ْع َطى َم ْهن َسهأل نه ت َح ّننها م ْن نهه َو َر ْح َمهةَ ،و َیها َم ْهن أ ْع َطهى َم ْهن ل ْهم
َ
َ
ن
َ
َْ
ّ َ
ََ ّ ا
َ ا
ْ
َ ْ
َ َ
َ
َ
َی ْسأل نه َو َم ْن ل ْم َی ْعرف نه َو َم ْهن ل ْهم نیهؤم ْن بهه تفمهال م ْن نهه َو ک َرمهاَ ،صهل َعلهى نم َح ّمهد َو آل نم َح ّمهدَ ،و أ ْعطنهى ب َم ْسهألتى إ ّیها َ م ْهن
َ
َ ْ ّن
ّ َ
َ
ک إ ّنهى إ َل ْیه َ
الد ْن َیا َو ْااخ َرةَ ،فإ َّن نه َّ ْی نر َم ْن نقوص َما َأ ْع َط ْی َت َو ز ْدنى م ْن َف ْمل َ
ک َراّ ٌ
هب َو َصهل َعلهى نم َح ّمهد َو أ ْههل
َ،میع خیر
َْ
ْ
َب ْیته اْل ْوص َیاء ال َم ْرض ّیین  ...عبارت جمال االسابوع ،ه ،ملههای افهزود ،،کهه مهىتوانهد ناشهى از خطهای ناسهخان باشهد،
هیچ تفاوتى با این متن ندارد (همان ،ص۳۵۳؛ نی ر : .جمال االسبوع ،ص.)۳۷۹-۳۷۸

 .5ر : .مصباح المتهجخ ،ج ،۱ص۳۷۸؛ نی  :جمال االسبوع ،ص.۴۳۸
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نقل از برخى کسان ،ملقب شدن راوی به لقب «سهجاد» را معلهول سهجد،ههای طهوالنى و گر یههههای

وی در سجد ،معرفى مىکند که به نابینایى او منجر گردید .تفاوت دیگهری کهه نقهل ابهن طهاوو

در

ا بال دارد ،آن است که راوی هنگا درخواست تعلیم دعا ،بهه ایهنکهه در مها ،ر،هب بهه سهر مهىبرنهد،
اشار ،مىکنهد و از امها صهادق ۷تعلهیم دعهایى را طلهب مهىکنهد کهه خداونهد بها خوانهدن آن در مها،
ر،ب ،بدو نفع رساند .حمرت نی بل از انشای دعا مىفرماید:

در هر روز ماه رجب ،صبحگاهان و شامگاهان ،و پس از نمازهای روز و شب چنین بگو ...

1

بههدین سههان ،ههدیمتههرین منبههع مو،ههود  -کههه میههان ایهن دعهها و مهها ،ر،ههب پیونههدی بر ههرار کههرد،

است  -ا بال سید بن طاوو

است .طب نقل ابن طاوو  ،اما صهادق ۷په

از آنکهه دعها

را تا فقر« ،و زدنى من فملک یا کریم» امال فرمود ،دست چپ خود را برکشید و محاسن خهود را
بمه کرد و این دعا را در حالى که با سبابه دست راست خود به خداوند پنها ،مهىبهرد ( و ههو
ا
یلوذ بسهبابته الیمنهى) ،دو بهار ،خوانهد .هاهرا حمهرت در ایهن نوبهت ،بهدون آنکهه در مقها امهال
باشد و به خاطر تو،ه بیشتر به ممامین دعا آن را مجددا خواند ،است .زان پ

فقرات پایهانى

دعا از «یا ذا الجالل و اال کرا  »...تا پایان دعا را را ت فرمود .در پایان این نقل آمد ،است:

در حدیث دیگری آمده است که امام صادق ۷پس از خواندن دعا دست بیر محاسین
خود نهاد و آن را برنداشت ،مگر آنکه پشت دستش با اشک چشمش آغشته شده بود.
این مىتواند اشار،ای به نقل کشى باشد که آن را گ ارش کردیم 2.مجلسى در بحار این نقل
ا
3
را عینا از ا بال آورد ،است.
دربار ،نقل ابن طاوو از دو ،نبهه بایهد بحه

کنهیم :نخسهت ،آنکهه میهان نقهل ابهن طهاوو و نقهل

کشى چه رابطهای و،ود دارد دیگر ،آنکه سند ابن طاوو
 .1-۴-2مقایسه نقل کشی و ابن طاووس

آیا ممکن است نقل کشى و ابن طاوو

در این نقل چه وضعیتى دارد

در اصل روایت واحدی بود ،و حکایت از وا عهای

واحد نمایند در مقا مقایسه نقلههای کشهى و ابهن طهاوو

مالحظهه مهىشهود کهه نقهل کشهى

مشتمل بر  ،یات بیشهتری از مال هاتههای چندگانهه راوی بها امها و ما،راههایى اسهت کهه در
 .1ا بال األعمال ،ج ،۳ص.۲۱۱
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 .2ر : .اختلار مع ف ال جال ،ص.۳۷۰-۳۶۹
 .3بحار االنوار ،ج ،۹۵ص.۳۹۱-۳۹۰

در نقل ابن طاوو

از مال اتهای متعدد سخنى بهه میهان نیامهد ،،بهه  ،یهات آن ن رداختهه و

بیشتر بهه تفاصهیل مر بهوط بهه زمهان را هت دعها ،حهاالت حمهرت در هنگها را هت بخهشههای
مختل

آن و اموری از این دست پرداخته است .این تفاوت با تو،ه به ماهیهت کتهاب کشهى

 -که کتابى ر،الى است  -و ماهیت کتاب طرازی و ابن طهاوو

 -کهه آ هاری دعهایى هسهتند

 ابههل تو،یههه بههود ،و بهها احتمههال وحههدت دو روایههت سههازگار اسههت .در ایههن میههان آنچههه بههیش ازهمه ،لب تو،ه مىکند و احتمال وحدت دو نقل را بعید مىنمایاند ،تفهاوت راوی بالواسهطه
از اما صادق ۷در این دو نقل است.

طب روایت کشى کسى که از اما صادق ۷دعا را نقهل مهىکنهد« ،محمهد بهن ا یهد شهحا » اسهت،

متن کاوی ،اعتبارسنجی و داللت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر»

ا
این مال اتها رد داد ،است .این مال اتهها هاهرا در مدینهه اتفهاق افتهاد ،اسهت .در عهوض،

ولى در نقل ابن طاوو «محمد بن ذکوان سجاد» بت شهد ،اسهت؛ هرچنهد در ههر دو نقهل ،راوی دو ،
ا
محمههد بههن سههنان اسههت .در ایههن میههان ،تصههحی میههان شههحا و سههجاد و یهها محتمههل اسههت ،ولههى
تصحی

میان ذکوان و ا یهد ،چنانکهه برخهى ر،الیهان متهذکر شهد،انهد ،دور از ذههن مهىنمایهد 1.محقه

شوشتری احتمال داد ،است که «اید» و «ذکوان» ههر دو تحریفهى از «ا یهاد» باشهد؛ چهرا کهه شهیخ طوسهى

در عداد اصحاب اما صادق ۷از «محمد بن ایاد سجاد ّ ال» نا مىبهرد کهه محمهد بهن سهنان از او

روایههت مههىکههرد ،اسههت 2.بنههابراین «ا یههاد» در موضههعى بههه «ا یههد» و در موضههعى دیگههر بههه «ذکههوان» تحر یه

شههد ،اسههت .شوشههتری در موضههعى دیگههر ،عنههوان نشههدن «محمههد بههن ذکههوان سههجاد» در رجااال شههیخ را
شههاهدی بههر اتحههاد مههىدانههد؛ ایههرا معیههار شههیخ بههرای ذکههر افههراد در کتههاب ر،ههالش ،شههامل او مههىشههد،
اسههت 3.او در موضههعى دیگههر ،و،ههه اصههحیت «محمههد بههن ا یههاد سههجاد» نسههبت بههه دو عنههوان دیگههر را
ا
ابعدیت آن از تحری معرفى مىکند 4.احتماال ّرض محق شوشتری آن است کهه در میهان ایهن سهه
عنوان ،آن که از حی صورت نوشتاری بهه دو عنهوان دیگهر شهباهت دارد و در نتیجهه ابلیهت تحر یه

به دو عنوان دیگر را داراست« ،ایاد» است .بدین ترتیهب ،بعیهد اسهت کهه «ا یهد» بهه «ذکهوان» یها «ذکهوان»

به «اید» تحری

شود ،ولى تحری

«ا یهاد» بهه «ا یهد» و «ذکهوان» محتمهلتهر مهىنمایهد .بنهابراین اصهح در

ایههن عنههوان «ا یههاد» اسههت .شههایان ذکههر اسههت دو عنههوان «محمههد شههحا » و «محمههد بههن ا یههد شههحا » در
 .1عبارت مامقانى در این مقا چنین است« :و ال احتمل فیها تصحی
المقال ،ج ،۳ص.)۱۱۵

ذکوان بز یهد و العلهم عنهد اهلل تعهالى» (ر : .تنقالح

 .2رجال الطوسی ،ص۲۸۳؛ اموس ال جال ،ج ،۹ص۲۶۰
 .3اموس ال جال ،ج ،۹ص.۲۷۵
 .4همان ،ص۲۷۲
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اسناد کتب اربعه و وسائآ الشلعه وا ع نشد ،و  ،همین روایهت کشهى  -کهه بها فهرض بهول نقهل خهود او

تنها مفید حسن حال اوست  -در دیگر اصول ر،هالى عنهوان نگردیهد ،اسهت .البتهه عنهوان «محمهد بهن

ا یههد» در مجمههو پههن بههار در اسههناد مو،ههود در ایههن مصههادر ههرار گرفتههه اسههت ،ولههى در مصههادر ر،ههالى
مهمل وا ع شد ،است .محمد بن ذکوان نی در اسناد کتب اربعه و نیه وساائآ الشالعه وا هع نشهد ،ولهى
در چهار موضع از آ ار صدوق در طرق احادی

رار گرفته که در هیچ کهدا بهه سهجاد وصه

نگردیهد،

اسهت 1.وی نیه در اصههول ر،ههالى مطههر نشههد ،اسههت .محمههد بهن ا یههاد ملقههب بههه سههجاد نیه  ،چنههانکههه
گذشت ،تنها در ر،ال شیخ عنوان شد ،که تو ی نهدارد 2.حاصهل ،آنکهه ههیچ یهک از سهه عنهوانى کهه

محتمل است راوی این حدی

باشند ،تو ی ر،الى ندارند.

 .2-۴-2مطالعه سند ابن طاووس

اشههار ،کههردیم کههه سههید ایههن روایههت از کتههاب شخصههى بههه نهها محمههد بههن علههى طههرازی نقههل
مىکند .طرازی نی به نوبه خود این روایت را با سهندی متشهکل از :أبهو الحسهن عله ّى بهن ّ
محمهد

برسهى (کههه طههرازی بههر وی ترضههى کههرد ،اسههت) ،حسهین بههن أحمههد بههن شهیبان ،حمه ة بههن اسههم
محمد بن عبد اهلل بن عمران بر ىّ ،
علو ّی عباسىّ ،
محمد بن عل ّى همدانى ،محمهد بهن سهنان
از محمد بن ذکوان مشهور به سجاد نقل مىکند .محمد بن سنان گ ارش مىکند که در ضمن

حههدیثى طههوالنى ایههن نقههل را از محمههد سههجاد دریافههت کههرد ،اسههت 3.اکن هون الز اسههت در دو

 .1ر : .امااالی صااخوق ،ص۳۳۰؛ علااو أخبااار ال ضااا ،۷ج ،۱ص۲۵۰؛ کمااال الااخان ،ج ،۱ص ۶۸و ۲۷۲؛ نی ه ر: .
مستخرکات عةم ،...ج ،۷ص.۹۱

 .2ر : .رجال شلخ طوسی ،ص.۲۸۳

 .3و من الدعوات کل یو من ر،ب ما ذکر ،الطراز ی أیما فقال :دعاء علمه أبو عبد اهلل ۷محمد السجاد ،و ههو محمهد بهن
ذکوان یعرف بالسجاد ،هالوا :سهجد و بکهى فهى سهجود ،حتهى عمهى ،روى أبهو الحسهن علهى بهن محمهد البرسهى رضهى اهلل
عنه ،ال :أخبرنا الحسین بن أحمد بن شیبان ،ال :حد نا حمه ة بهن القاسهم العلهوی العباسهى ،هال :حهد نا محمهد بهن
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عبد اهلل بن عمران البر ى ،عن محمد بن على الهمدانى ،ال :أخبرنى محمد بن سنان ،عن محمد السجاد فهى حهدی
ّ
طویل ،ال :لت ْلبى عبد اهلل، :۷علهت فهدا ههذا ر،هب علمنهى فیهه دعهاء ینفعنهى اهلل بهه ،هال :فقهال لهى أبهو عبهد
ّ
ا
اهلل :۷ا کتب بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم ،و ل فى کل یو مهن ر،هب صهباحا و مسهاء و فهى أعقهاب صهلواتک فهى یومهک و
َ
َ
َ
ْ َ
َْ
َ ن ّ َ
ن َ
َ
لیلتک :یا َم ْن أ ْر ن ،نو ،لکل خ ْیرَ ،و َآم نن َسخ َط نه ع ْنهد کهل ش ّهر ،یها َم ْهن نی ْعطهى الک یه َر بالقلیهل ،یها َم ْهن نی ْعطهى َم ْهن َسهأل نه ،یها َم ْهن
ا َ
َ
َْ
َ
ْ َ ن ا
ََ َ
َ
ّن ْ
َ
نی ْعطى َم ْن ل ْم َی ْسأل نه َو َم ْن ل ْم َی ْعرف نه ت َح ّننا م ْن نه َو َر ْح َمهة ،أ ْعطنهى ب َم ْسهألتى إ ّیها َ َ،میه َع خ ْیهر الهدنیا َو َ،میه َع خ ْیهر االخ َهرةَ ،و
َ
َ َّ َ
ْ
ْ َ ْ َ َ
ن
َ
ََ َ
َ ّن ْ
ک یا کر ی نم .هال:
ْاصرف َع ّنى ب َم ْسألتى إ ّیا َ َ،می َع ش ّر الدنیا َو ش ّر االخ َرة ،فإن نه ّ ْی نر َم ْنقوص ما أ ْع َط ْی َتَ ،و ز ْدنى من فمل
ّ
ّ
الدعاء و هو یلوذ ّ
بسبابته الیمنهىّ ،هم هال بعهد ذلهک :یها
ّم مد أبو عبد اهلل ۷ید ،الیسرى فقب على لحیته و دعا بهذا
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
الط ْهولَ ،ح ّهر ْ شه ْی َبتى َعلهى ّ
الن ْعماء َو ال نجهود ،یها ذا ال َم ّهن َو ّ
َذا ْال َجالل َو ار کرا یا ذا ّ
النهار .و فهى حهدی آخهرّ :هم وضهع یهد،
ّ
ا
ّ
على لحیته و لم یرفعها إال و د امتأل هر کفه دموعا (ا بال االعمال ،ج ،۳ص.)۲۱۲-۲۱۱

صادق ۷را مورد مطالعه رار دهیم.

 .1-2-۴-3محمد بن علی ِطرازی و کتاب او
1

در منهابع اصهلى ر،هال و فهرسههت نهامى از او و کتهابش بهه میههان نیامهد ،و تنهها اطهال مهها از او

کتابش داد،هایى است که ابن طاوو

در دو کتاب ا بال و جماال االسابوع بهه ودیعهت نههاد،

اسهت .در میهان ر،الیههان متهأخر آ ههابزرگ تهرانهى بیشههترین داد،هها را در بههار ،طهرازی و خانههدان او
گههردآورد ،اسههت .وی بهها اسههتفاد ،از داد،هههای خطیههب بغههدادی در تر،مههه ،ههد طههرازی (یعنههى
ابوبکر طرازی) نسب محمد را چنین بازسازی کرد ،است:

ُممد بن ی احلسن عیل بن ی بکر ُممد بن ُممد بن َد بان عمماان بان َاد ب ادالی،

متن کاوی ،اعتبارسنجی و داللت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر»

مرحله نخست دربار ،شخصیت طرازی و کتاب او سخن بگوییم ،س

سند طهرازی تها امها

معروِ به طرا ی.

خطیب به واسطه پدر طرازی (ابوالحسن على ) ،از ،هد او (ابهوبکر محمهد) روایهت مهىکنهد.

بنابراین پدر طرازی از مشایخ خطیب است.
آ ا بزرگ بر اسا

نقل ولهای ابن طاوو

عیاش ،وهری ،ابهو الفهرج زوینهى ،أبهو العبها

از کتاب طرازی ،شخصیتههایى از ،ملهه ابهن
أحمهد بهن علهى بهن نهو  ،محمهد بهن ههارون بهن

موسى تلعکبری و أبو محمد عبد اهلل بن حسین بن یعقهوب فارسهى را بهه عنهوان مشهایخ طهرازی
نا مىبرد .از اینجا دانسته مىشود که طرازی با نجاشى و شیخ طوسى ههم طبقهه بهود ،اسهت.

آ ا بزرگ کتاب طرازی را کتاب الخعاء و الزااره نامید ،است.
مطالعه و تجزیه و تحلیل تما نقل هولههای ابهن طهاوو

2

از طهرازی  -کهه ،معها بهه  ۲۳مهورد

بههالغ مههىگههردد  -نمههایى روشههنتههر از شخصههیت طههرازی و کتههاب او ارا ههه مههىکنههد .نتیجههه ایههن
مطالعه به اختصار چنین است:

3

هرچند پدر و ،د طرازی از شخصیتهای شناخته شد ،در میان عالمان اهل سنت زمهان

خ ههود ب ههود،ان ههد ،ول ههى مم ههامینى ک ههه ط ههرازی در کت ههاب خ ههود آورد ،ب ههود ،،ن ههه تنه هها مم ههامینى
 .1مامقانى ضب واژ ،را به کسهر طهاء و تخفیه

راء مهىدانهد و «طهراز» را نها محلههای در مهرو ،محلههای در اصهفهان و شههری

سردسیر در دیار تر عنوان مىکند .وی خاطر نشان مهىکنهد کهه در دو مهورد اخیهر گهاهى بهه فهتح طهاء نیه تلفهظ مهىگهردد

(تنقلح المقال ،ج ،۳ص.)۱۵۷

 .2الذراعه ،ج ،۸ص۱۹۶-۱۹۵؛ در بار ،طهرازی همچنهین ر : .تنقلح المقال ،ج ،۳ص۱۵۸-۱۵۷؛ مستخرکات عةم ،...ج،۷
ص ۲۳۴و ۲۴۴؛ اموس ال جال ،ج ،۹ص۴۵۱؛ معجم رجال الحخاث ،ج ،۱۸ص.۵۵

 .3نگارند ،در نوشتاری دیگر به تفصیل به شخمیت طرازی و کتاب او پرداخته و در صدد نشر آن است.
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صددرصد شیعى است و احتمهال نمهىرود کهه مخالفهان دسهت بهه نقهل آن ب ننهد ،بلکهه نشهان

مههى دهههد کههه طههرازی بههه ،ر یههان نیمههه افراطههى امامیههه وابسههتگى فکههری داشههته اسههت .بههه عههالو،
گه ه ارشه ههایى ک ههه اب ههن ط ههاوو

از ط ههرازی م ههنعک

ک ههرد ،،بیش ههتر به امام ههان معص ههو  :ی هها

شخصیتهای امامى مهم  -که  ،امامیهان از آنهان نقهل نمهىکننهد  -منتههى مهىشهود .در ایهن

میهههان ،دوازد ،نقهههل از امههها صهههادق 1،۷یهههک مهههورد از امههها سهههجاد 2،۷یهههک مهههورد از امههها

کا م 3،۷سه مورد اما ،واد 4۷و یک مورد از ،نهاب حسهین بهن رو نهوبختى  -کهه نیابهت

خههاص امهها عصههر ۷را بههر عهههد ،داشههته - 5بههه چشههم مههىخههورد .همچنههین طههرازی نقلههى از

نوشتهای به خ محمد بن ههارون [بهن موسهى تلعکبهری] داشهته 6کهه پهدرش در میهان امامیهان

شخصیتى ممتاز دارد.

سید همچنین در موضعى طرازی را در ردیه

شخصهیتههایى همچهون کلینهى ،صهدوق،

مفید و طوسى رار داد ،و از آنان با عنوان «،ماعۀ ذوی الفمهل الک یهر» یهاد کهرد ،اسهت .وی
7

در موضههعى دیگههر ،بههر طههرازی تههرحم کههرد 8،و گهها ،از وی بهها لقههب احتههرا آمی ه «شههیخ» یههاد کههرد،
اسههت 9.بهها تو،ههه بههه ایههنکههه سههید کتههاب طههرازی را در اختیههار داشههته اسههت ،اسههتعمال چنههین
تعبیراتى از سوی او مىتواند ما را یه این اطمینان برساند که در کتاب او مطلهب منکهری و،هود
نداشته و سید به او و هوق داشهته اسهت؛ چنهانکهه نقهلههای پرشهمار او در ا باال از ایهن اعتمهاد

پرد ،برمىدارد.

در بین موارد ۲۳گانه ،ابن طاوو

در هشت مهورد ّیهر از نقهل طهرازی ،بهه طهرق دیگهری بهرای

نقل مطلب دسترسى داشته که مىتواند میه ان اعتمهاد مها بهه نقهلههای طهرازی را بهاال ببهرد و در
حصول و وق به او نقش ایفا نماید.

 .1ر : .ا بال االعمال ،ج ،۱ص۳۶۶؛ همهان ،ج ،۲ص۲۸۲ ،۲۷۹ ،۲۷۶ ،۲۶۴ ،۷۰؛ همهان ،ج ،۳ص،۲۳۲ ،۲۲۹ ،۲۱۰ ،۲۰۹
.۳۱۷ ،۲۶۸ ،۲۶۵

 .2همان ،ج ،۳ص.۲۹۹
 .3همان ،ج ،۳ص.۲۷۶
 .4همان ،ج ،۳ص.۲۶۵
 .5همان ،ج ،۳ص.۲۷۲
 .6همان ،ج ،۳ص.۳۴۷

 .7همان ،ج.۲۶۴-۲۶۳ ،۲
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 .8همان ،ج ،۳ص.۲۷۲

 .9جمال االسبوع ،ص.۳۲

آنجاست که در هیچ یک از نقلهای  ۲۳گانه ابن طاوو

از طرازی ،سخنى از طریه سهید بهه

کتههاب او بههه میههان نیامههد ،اسههت .ایههن در حههالى اسههت کههه میههان آن دو ،دو ههرن فاصههله زمههانى

داریم .شواهد نشان مىدهد که وی به نحو و،اد ،به این کتاب دست یافته اسهت 1.البتهه ابهن
طههاوو

در دو موضههع شهههادت داد ،کههه کتههاب طههرازی را بههه خهه مؤلهه

در اختیههار داشههته

است 2،ولى واضهح اسهت کهه ایهن شههادت او حدسهى اسهت .نکتهه دیگهر ،آنکهه از موضهعى از
ا بال برمىآید که عنوان کتهاب طهرازی ال وااات الشاهخات لةسعادات بالعبادات بهود ،اسهت.

3

آ ا بزرگ تهرانى کتاب طرازی را کتاب الخعاء و الزاااره نامیهد ،اسهت 4کهه صهحیح نمهىنمایهد.
اتان کلبرگ نی به عنوان کتاب طرازی تفطن نیافته است.

5

متن کاوی ،اعتبارسنجی و داللت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر»

با و،هود آنکهه شخصهیت طهرازی بهر اسها

شهواهد فهوق ابهل و هوق مهىنمایهد ،ولهى مشهکل

 .2-2-۴-2طریق طرازی تا امام صادق۷

منقول عنه بالواسطه طرازی در این نقل أبو الحسن عله ّى بهن ّ
محمهد البرسهى اسهت .طهرازی
سههند خههود را بهها عبههارت «روى أبههو الحسههن عل ه ّى بههن ّ
محمههد البرس هى رض هى اهلل عنههه» آّههاز کههرد،
است .از ترضى طرازی بر او معلو مىشود که وی را مىشناخته است؛ اما اینکهه او بهه هنگها

نقل از برسهى از تعهابیری همچهون «اخبرنها» و «حهد نا» اسهتفاد ،نمهىکنهد و عبهارت «روی» را بهه

کهار مهىبهرد ،بهدین نکتهه اشهعار دارد کهه طهرازی از او ا،هاز ،نقهل نداشهته اسهت .مصهادر ر،ههالى

متقههد نههامى از برسههى نبههرد،انههد .ر،الیههان متههأخر و معاصههر نیه تنههها اطالعههى کههه از او بههه دسههت

داد،انههد ،همههین روایههت سههید در ا بااال اسههت .اینههان ترضههى طههرازی بههر برسههى را بههه ابههن طههاوو

نسبت داد ،و گویا در صدد بود،اند حسن حال برسهى را از آن اسهتفاد ،کننهد 6.آ هابزرگ تهرانهى
متههذکر گردیههد ،کههه نبایههد نهها او را تصههحیفى از ابوالحسههن علههى بههن محمههد رشههى( ۳۴۸ق)

دانست؛ ایرا رشى از مشایخ احمد بهن عبدالواحهد و او ههم از مشهایخ نجاشهى و شهیخ طوسهى
اسههت؛ در حههالى کههه طههرازی ،بههر اسهها

برداشههت او ،بهها ایههن دو معاصههر و هههم طبقههه اسههت.

7

 .1از ،مله ر : .ا بال ،ج ،۳ص.۲۹۹
 .2ا بال ،ج ،۳ص ۲۹۹و .۳۴۷
 .3همان ،ج ،۳ص.۲۳۲

 .4الذراعه ،ج ،۸ص.۱۹۵

 .5کتابخانه ابن طاووس ،...ص.۲۴۶

 .6ر : .تنقلح المقال ،ج ،۲ص۳۰۳؛ مستخرکات عةم ،...ج ،۵ص۴۳۹؛ نی ر : .اموس ال جال ،ج ،۷ص.۵۴۳
 .7طبقات أعالم الشلعه ،ج ،۲ص.۱۷۶-۱۷۵
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حاصههل ،آنکههه نبرسههى تو یهه ر،ههالى نههدارد و راینههى دال بههر و ا ههت او نیهه در منههابع مههنعک
نگردید ،است.

گذشت که راوی بالواسهطه حهدی

از امها صهادق ۷نیه مهردد بهین چنهد عنهوان اسهت کهه

هیچیک تو ی ندارند .با این و،ود ،بررسى ر،الى دیگر حلقات سند ،و،هى ندارد.
 .۴-2نقل مجلسی در زاد المعاد

گذشت که عالمه مجلسى در بحاار ،نقهل ابهن طهاوو

را بهدون ههیچ دخهل و تصهرفى آورد،

است .مجلسهى امها در زاد المعااد توضهیحات نخسهت سهید بهن طهاوو
طههرازی تهها محمههد بههن ذکههوان را سهها کههرد ،و بههه عبههارت «و نروی بسههند معتبههر عههن محمههد بههن
ا
ذکوان» اکتفا کرد ،است .اهرا و،ه معتبر شمردن این سند از سوی مجلسى گهرایش اخبهاری

اوست .مىدانیم که اخباریان روایات منعک

و طهرازی ،و نیه سهند

در کتب مشهور را معتبر مىشمارند .مجلسى،

زان پ  ،گفت و شنود راوی و اما صادق ۷و متن دعها را هماننهد مهتن ا باال نقهل کهرد ،،امها
این بار مجلسى پ

از آنکه دعا را تا فقر« ،و زدنى من فملک یا کریم» نقل کرد ،،آورد ،است:

َ
ً
ْ
ْ
ً
ْ َ
َ
َ ح
َ َ َ
مث ق َ ضَ ۷عیل ِ ْحل َی ِت ِه الک ِر َی ِة ِب َی ِد ِه ال حی ْس َر م َو ک َان َی م ِر حک َس مَ َابة َی ِد ِه ال حی ْم ََ َ ِیینا َو ِ َِشااّل
َ َ ْ َ ح َ َ مح َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ مَ ْ َ َ ْ ح َ َ ْ َ م َ مَ
الب ْاِ ،م َح م ِار ْم
اول یاا ذا اْل ِان و
و یقرأ هذا الدعااف «یاا ذا اَاال ِم و ِاک کار ِام یاا ذا ال عم ِااا و اَ ِ
َ ح مَ
َ َ مَ
1
َ
ح
مَ َ مَ ْ
وع ِه.
ْی َ ِِت عیل ال ِاش» َو ْل َیکا َحِت ْابتلت ِم ْن ل حم ِ

مالحظه مىشود که در این نقل مجلسى ،تفاوتهایى نسبت بهه نقهل ابهن طهاوو

کرد ،است :نخست ،آنکه حالت خاص اما صادق ( ۷ب

را ،پیهدا

لحیه و پنها ،بهردن بهه خداونهد

با انگشت سبابه دست راست) مقهارن بها را هت فقهرات پایهانى دعها معرفهى شهد ،اسهت ،حهال

آنکههه ههاهر نقههل ابههن طههاوو

آن اسههت کههه حمههرت پ ه

از امههالی دعهها و کتابههت محمههد بههن

ذکوان ،دوبار ،تما دعا را از آّاز بها ایهن حالهت خوانهد،انهد .گو یها مجلسهى ایهن اصهال در نقهل
ابههن طههاوو

را بههر اسهها

نقههل کشههى انجهها داد ،اسههت .طبه نقههل کشههى ،حمههرت بههه هنگهها

را ههت فقههرات پایههانى دعهها دسههتههها را بلنههد کههرد ،اسههت؛ دو دیگههر ،آنکههه عبههارت «و هههو یلههوذ
ا
ا
بسبابته الیمینى» در نقل سهید ،اینجها ،بهه ،ملهۀ «یحهر سهبابته یمینها و شهماال» تبهدیل شهد،

است؛ گویى که مجلسى خواسته است ابها سخن ابن طاوو

را با ایهن تفسهیر ب دایهد؛ سهو ،

آنکه در پایان نقل مجلسى ،نقل سید و کشى بها ههم ادّها گردیهد ،و عبهارت «لهم یکه
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حتهى

گردید ،است؛ گو اینکه این عبارت با آنچه در نقل کشى آمد ،بود نی تفاوتهایى دارد .کشهى
پ

از نقل کل دعا آورد ،است:

َ
َ َ
مَ َ
حَ َ
ْ َ َ َ َ ْ ح َ م ح ح ً 1
مث َوض َع َی َد حه َعیل ِ ْحل َی ِت ِه َو ْل َی ْرف ْع َها ِإّل َو ق ِد امتَل ظهر ک ِف ِه لموعا.

با این تفاصیل ،روشن مىشود که منشأ تاریخى شیو،ای که در را هت ایهن دعها در عصهر مها

میان برخى مؤمنان رای گردید ،،کتاب زاد المعاد مجلسى است.

اما تفسیر مجلسهى از فقهر« ،و ههو یلهوذ بسهبابته الیمنهى» تها چهه حهد صهحیح اسهت معنهای

این فقر - ،که برای نخستین بار به نقل ابن طاوو
چیست و حکمت آن کدا است

از طرازی در ضهمن ایهن دعها ذکهر گردیهد- ،

متن کاوی ،اعتبارسنجی و داللت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر»

ابتلت من دموعهه»  -کهه ممهمون آن در نقهل کشهى و،هود داشهت  -بهه عنهوان تتمهه روایهت ذکهر

 .3پژوهشی در مدلول فقره «یلوذ بسبابته»

محتمههل اسههت ایههن عبههارت اشههار ،بههه یههک عمههل عرفههى باشههد کههه در عصههر صههدور روایههت در

،زیرةالعرب به هنگها درخواسهت عا ،انهه معمهول بهود ،اسهت .احتمهال دیگهر ،آن اسهت ایهن
یک دستور شرعى باشد و در عرف ا،تماعى آن دوران ریشه نداشهته باشهد .بهرای روشهن شهدن

حقیقت امر ناچاریم به تحقی در منابع لغوی و نی روایات مأ ور از اهل بیت :بپرداایم.
 .1-3تحقیق در منابع لغوی

منابع لغوی در دور،های مختل

برای ماد« ،لهوذ» معهانى ای همچهون :مخفهى شهدن و پنها،

گرفتن به چی ی 2پنا ،بردن ،پیوستن و کمک خواستن از کسى آمد ،است .ابن فهار
3

،هوهر،

معنایى این ماد ،را چرخیدن بر گهرد چیه ی و پنها، ،سهتن بهه آن از روی خهوف یها طمهع دانسهته

اسههت 4.مصههطفوی ریشههه معنههایى آن را حرکههت بههه سههمت چی ه ی و ملح ه شههدن بههه آن بههرای
دستیابى به هدفى معین معرفى کرد ،است.

5

در منههابع لغههوی مههوردی را نیههافتیم کههه مههاد« ،لههوذ» بههه همههرا ،انگشههت سههبابه یهها امثههال آن

 .1اختلار مع ف ال جال ،ص.۳۷۰

 .2کتاب العلن ،ج ،۸ص۱۹۹؛ تهذا الةغاه ،ج ،۱۵ص۱۳؛ المحالط فای الةغاه ،ج ،۱۰ص۱۰۱؛ صاحاح ،ج ،۲ص۵۷۰؛
مقخمه األدب ،ص۱۴۳؛ لسا الع ب ،ج ،۳ص۵۰۷؛ المصباح المنل  ،ص۵۶۰؛ تاج الع وس ،ج ،۵ص.۳۹۴

 .3نهااه ابن اثل  ،ج ،۴ص.۲۷۶

 .4معجم مقاالس الةغه ،ج ،۵ص۲۲۰؛ نی ر : .جمه ۀ الةغۀ ،ج ،۲ص.۷۰۲
 .5التحقلق فی ،...ج ،۱۰ص.۲۸۳
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استعمال شد ،باشد .تنها طریحى در مجمع البحرین آورد ،است:
و تلوذ بسبابتکف ی تتلرع بسبابتک بت ر یکها.

1

در شیعه و بهه احتمهال نخسهتین

مى دانیم که طریحى از معدود نگارندگان ّریب الحدی
ا
آنهاسههت .و یهها محتمههل اسههت مسههتند طریحههى در ایههن ادعهها ،روایههات تبتههل و تمههر باشههد کههه
کلینى تعدادی از آنها را در الکافی گرد آورد ،و دربار ،آن سخن خواهیم گفت.

از آنچه گذشت ،روشن مىشود که استعمال ماد« ،لهوذ» بها انگشهت سهبابه ( الذ بسهبابته)

در روزگاران کهن استعمال رایجى نبود ،است؛ چنانکه در بخش بعد خواهیم دید ،پنا ،بردن،
تمر و التجاء با حرکت دادن انگشت سبابه به نحوی خهاص ،در فرهنهگ شهیعه توسه امها

صادق ۷و در مقا تفسیر برخى تعلیمات رآن کریم ارا ه شد ،است.
 .2-3پژوهش در روایات

َ ن َّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ّن َ َّ ن
الت َب ّتهل َو
کلینى باب چهاردهم از کتاب الدعاء الکافى را «باب الرّبهة و الرهبهة و التمهر و
َ ْ ََ
اال ْبت َهال َو اال ْست َعاذة َو ال َم ْسألة» نها گهذاری کهرد ،و در آن هفهت روایهت در بهار ،انحهای گونهاگون

دعا و درخواست از خداوند گردآورد ،است.
 .۱بر اسا

2

روایت نخست این باب  -که به خاطر و و شخص مجهولى به نا ابو اسحاق
دو دسهت بهه سهمت

در سند ،ضعی ارایابى مىشود  -اما صادق ۷رّبت را گرفتن که
آسمان ،رهبت را گرفتن پشت دو دست به سوی آسمان دانسته است .همچنهین آن حمهرت
ً
َ َ َ َ
در مقهها تفسههیر آیههه شههریفه ( َو ت َب کتا ْ َلل ْ ا َ ت ْب َت لااا) ،تبتههل را درخواسههت از خههدا همههرا ،بهها اشههار ،یههک

انگشت معرفهى فرمهود ،اسهت .سهم دیگهر درخواسهت از خداونهد ،تمهر اسهت کهه بها اشهار ،دو

انگشت و حرکت دادن آنها همرا ،است .ابتههال نیه عبهارت اسهت از بلنهد کهردن دو دسهت و

برکشیدن آنها که با ،اری شدن اشک از دیدگان همرا ،است 3.احتمهال دیگهر در برداشهت از
بخش اخیر این حدی

شری  ،آن است که بگوییم :تبتل همان دعاست و مشتمل بر مراحل

سه گانه است .مرحله نخست ،درخواست با یک انگشت؛ مرحله دو  ،درخواست بها حرکهت
 .1مجمع البح ان ،ج ،۳ص.۱۸۸
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 .2الکافی ،ج ،۴ص.۳۲۷-۳۲۳
ک إ َلهى َّ
ک إ َلهى َّ
الس َهماء؛ َو َّالر ْه َب نهة َأ ْن َت ْج َع َهل َ ْه َهر َک َّف ْیه َ
 .3عن أبهى عبهداهللَّ « :الر ّْ َب نهة َأ ْن َت ْس َهت ْقب َل ب َهب ْطن َک َّف ْیه َ
الس َهماء؛ َو َ ْو نل نهه( :وَ
َ َ ْ َ َ ا َ َ ّن
ْ َ َ َ ن ن َ َ َّ َ ّن ن ن ن ْ َ َ ْ َ ن ن
ن ْ ْ َ
ک َو ت َح ّرک نه َمها؛ َو اال ْبت َههال َرف نهع ال َیهد ْین َو
ت َب ّتل إل ْیه ت ْبتیال) ،ال :الد َعاء بإصبع واحهدة تشهیر بهها؛ و التمهر تشهیر بإصهبعی
َ َ َّ
َ ّن
ن
ک ع ْند الد ْم َعةَّ ،م ْاد ن » (همان ،ص.)۳۲۴-۳۲۳
ت نمد نه َماَ ،و ذل

،اری شدن اشک همرا ،است که حمرت آن را «ابتهال» نامید ،است.

 .۲اما با ر ۷در روایت دو و ششم (روایت صحیح محمد بهن مسهلم) ایهن بهاب ،اسهتکانت را بهه

«خمو » و تمر را به «بلند کردن دو دست و زاری به آن دو» تفسیر فرمود ،است.

1

 .۲در روایت سو همین باب  -که مرسل است  -اما صادق ۷حرکت دادن انگشتان بهه
چههپ و راسههت را تمههر  ،و بلنههد کههردن و پههایین آوردن متنههاوب انگشههتان را تبتههل و برافراشههتن
دستان را تا مقابل صورت و رو به سوی بله ،ابتهال نامید ،و فرمود ،است کهه تها اشهک ،هاری

نشد ،،ابتهال نکنید.

2

 .۴آن حمههرت در حههدی صههحیح محمههد بههن مسههلم  -کههه حههدی چهههار ایههن بههاب اسههت -
حرکههت دادن سههبابه دسههت راسههت بههه سههوی راسههت و چههپ را تمههر  ،و بلنههد کههردن سههبابه چههپ بههه
3
سمت آسمان و پایین آوردن آن را ّ
تبتل ،و گشودن دستان به سوی آسمان را ابتهال نامید ،است.
 .۵اما صادق ۷در حدی

میان پدرش و ّیر او ضعی

متن کاوی ،اعتبارسنجی و داللت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر»

دادن دو انگشت ،که نا دیگهر آن تمهر اسهت؛ و بهاالخر ،مرحلهه سهو  ،بها برافراشهتن دسهتان و

پنجم باب  -کهه بهه خهاطر مهردد بهودن مهروی عنهه احمهد بر هى

ارایابى مىشود  -تبتل را اشار ،با انگشت سبابه ،ابتههال را بلنهد

کردن دستان تا باالی سر ،و تمر را حرکت دادن انگشت سبابه مقابل صهورت دانسهته و آن را

«دعاء الخیفة» خواند ،است.

4

همچنهین آن حمههرت در روایهت صههحیح محمهد بههن مسهلم و ارار - ،کههه حهدی

باب است  -در پاسخ به پرسهش آن دو ،بهاز کهردن که

هفههتم ایههن

دسهتان را سهؤال ،بلنهد کهردن پشهت دو

دست را استعاذ ،،اشار ،بها انگشهت را تبتهل و حرکهت دادن انگشهت را تمهر خوانهد ،اسهت.

5

َْ َ
َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ن َ ّ ْ َ َ َ َ َّ ن َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
ون» ههال:
َ .1عه ْهن نم َح ّمههد ْبههن نم ْسههلم ،ههالَ :سههأل نت أ َبهها َْ ،عفههرَ ۷عه ْهن ه ْهول اهلل ع ه و ،ههل« :فمهها اسههتکانوا لههر بهم و مهها یتمههرع
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ َ َ ن َ ن ن ن َ ّ َ ّن ن َ ن َ َ ْ َ ّ َ
التم ّنر ن به َما» (الکافی ،ج ،۴ص ۳۲۴و .)۳۲۷
«االستکانة هى الخمو ؛ و التمر رفع الیدین و
َ
َ
الس َهماء؛ «وَ
الس َماء؛ « َو ه َک َذا َّالر ْه َب نة» َو ََ ،ع َل َ ْه َهر َک َّف ْیهه إ َلهى َّ
َ .2ع ْن أبى َع ْبد اهللَ َ ،۷الَ :ذ َک َر َّالر ّْ َب َةَ ،و أ ْب َر َز َباط َن َر َاح َت ْیه إ َلى َّ
َ
َ
َّ
ن
ََ
َ َ َّ َ ّن ن َ َ َّ َ َ َ ن َ ا َ َ ا َ َ َ َّ ن ن
َ
ا َ
ا
الت َب ّتل» َو َی ْرف نع أ َصاب َع نه َم َّرة َو َیم نع َها َم َّرة؛ « َو هکذا اال ْبت َههال» َو َمهد
هکذا التمر » و حر أصابعه یمینا و شماال؛ «و هکذا
َ َ ن ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ن َ ّ َ ْ َ َّ ْ َ ن
ید ،تلقاء و،هه إلى القبلة ،و الیبتهل حتى تجری الدمعة (همان.)۳۲۵ ،
َ َّ َ ّن ن ن َ ّ ن َّ َ ْ
َ َ
ا َ َ ا َ َّ
السه َّهب َاب َة ْال نی ْسههرى َت ْر َف نع َههها ف هى َّ
الت َب ّنته نهل نت َحه ّهر ن َّ
السه َهماء ر ْسه اهال وَ
السه َّهب َابة ال نی ْمنههى َیمینهها و شههماال؛ و
 .3ههال ...« :و التمههر تحههر
ن
َ َ َْ َ َ ْ َ
َت َم نع َها؛ َو اال ْبت َه نال َت ْب نس ن َی َد َ َو ذ َر َاع َ
ک إ َلى َّ
اب ال نبکاء» (همان.)۳۲۶-۳۲۵ ،
الس َماءَ ،و اال ْبت َهال حین ترى أسب
َ
ْ
َ
ک َّ
هاء َّ
َ ... .4و َأ َّمهها َّ
الت َمه ّنهر أ ْن نت َحه ّهر َ
ک نت َجههاو نز به َمهها َرأ َس ه َ
السه َّهب َابة؛ َو أ َّمهها اال ْبت َهه نهالَ ،ف َر ْفه نهع َی ه َد ْی َ
هاء بإ ْصه َهبع َ
ک؛ َو ند َعه ن
الت َب نّته نهلَ ،فإی َمه ٌ
ْ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ
الس َّب َابة م ّما َیلى و،هک َو نه َو ند َع ناء الخیفة (همان ،ص.)۳۲۷-۳۲۶
إصبعک
نْ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ن
َ
َ
َ
َ
َ
نْ
َ َْ
َْ ن ن ّ
َ ْ ن
َْ ۷
ََ َ َ َ َ
ْ َ ن
َ
َ
َ
ْ
ْ
 .5ل َنا ْلبى عبد اهلل  :کی المسألة إلى اهلل تبار و تعالى ال« :تبس کفیک» .لنا :کی االستعاذة هال« :تفمهى
ا
َ َّ ْ َ َ َّ َ ّن ن ْ َ ن ْ ْ َ َ َّ
یک ْار ْص َبع؛ َو اال ْبت َه نال َأ ْن َت نم َّد َی َد ْی َ
الت َم ّنر ن َت ْحر ن
ک َ،میعا» (همان ،ص.)۳۲۷
بکفیک؛ و التبتل اریماء بارصبع؛ و
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چنانکه مالحظه مىشود ،مفاهیمى که در روایات این باب مهورد تفسهیر هرار گرفتهه ،مفهاهیمى
رآنى است که به مناسبتهای گوناگون در آیات شریفه به کار رفته و گهاهى مهورد امهر خداونهد

متعال رار گرفته است.
جمعبندی روایات

در مقا ،معبندی و نتیجهگیهری از ایهن روایهات مهىتهوان گفهت کهه بهر اسها

مفهاد روایهات

این باب ،و با طع نظر از وضعیت سندی آنها ،درخواست از خداوند  -که با اشار ،یا حرکهت
دادن انگشتان دست همرا ،است  -بر چند گونه است:
 .1با اشار ،یک انگشت (روایت  ۱تبتل)،

 .2با اشار ،دو انگشت و حرکت دادن آنها (روایت  ۱تمر )،
 .3حرکت دادن انگشتان به چپ و راست (روایت  ۳تمر )،

 .4بلند کردن و پایین آوردن متناوب انگشتان (روایت  ۳تبتل)،

 .5حرکت دادن سبابه راست به طرف راست و چپ (روایت  ۴تمر )،
 .6حرکت دادن سبابه چپ به سمت آسمان و زمین (روایت  ۴تبتل)،
 .7اشار ،با انگشت سبابه (روایت  ۵تبتل)،

 .8حرکت دادن انگشت سبابه مقابل صورت (روایت  ۵خیفه).

در میان ا سا هشت گانه و با طع نظر از تهداخلههای احتمهالى برخهى از آنهها بها یکهدیگر،

ا سامى که مهىتواننهد مصهداق فقهر« ،و ههو یلهوذ بسهبابته الیمنهى» باشهند ،عبهارتانهد از :ا سها

اول ،پنجم ،هفتم و هشتم .در این میهان ،سهم پهنجم بهر سهم اول و هفهتم نیه صهادق بهود ،و بها

سههم هشههتم ابههل ،مههع اسههت؛ ضههمن آنکههه ا سهها اول ،هفههتم و هشههتم از نظههر سههندی دچههار

ضههع انههد و تنههها مههوردی کههه بههه صههورت صههحیح روایههت شههد ،سههم پههنجم اسههت .و،ههه آنکههه

مرحو عالمه مجلسى فقر ،مذکور را بر سم پنجم تطبی فرمهود ،همهین دو نکتهه اسهت ،ولهى از

آنجهها کههه اصههل روایههت ابههن ط هاوو

نی ه دچههار ضههع

سههندی اسههت ،تعلی ه مسههأله بههه اعتبههار

سندی این ا سا چهارگانهه تهأ یری در نتیجهه نههایى نخواههد داشهت .بنهابراین روشهن شهد کهه
ا سا اول ،هفتم و هشتم نی در مقا عمل به روایت ابن طاوو
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مىتواند به کار گرفته شود.

نکتههه دیگههر دربههار ،دسههتورالعمههل سههم پههنجم آن اسههت کههه کیفیههت د ی ه برخههى  ،یههات آن در
ا
روایههات بههه روشههنى بیههان نشههد ،اسههت؛ مههثال ایههنکههه آیهها بایههد انگشههت سههبابه را در حالههت بههات مههچ و
ذرا  ،بههه چههپ و راسههت حرکههت داد یهها حرکههت بایههد از مفصههل مههچ یهها آرن ه باشههد ،از روایههات ابههل

باشههد یهها پههایین یهها سههمت چههپ بیههان نشههد ،اسههت .بایههد تو،ههه داشههت و،ههه اشههترا تمهها گونههههههای
درخواسههت از خداونههد ،حالههت نفسههانى خههواری و کههوچکى در درگهها ،خداونههد اسههت کههه بهها اخههتالف

در،ه و شدت و ضع در همه ا سا مذکور در روایات ،ملحهوظ اسهت .از ایهن رو ،بهه نظهر مهىرسهد
این حالت نفسانى با حرکت دست از آرن و رو به آسمان بودن نمشت بیشتر سازگار است.
 .۴نتیجه

از آنچه گذشت ،مىتوان چنین نتیجه گرفت:

 .۱هههر چنههد دعههای مههورد بح ه

بهها متههون مختل ه

در متههون کهههن حههدیثى شههیعه مههنعک

گردیههد ،اسههت ،ولههى در هههیچ یههک از ایههن متههون ،سههندی ندارنههد کههه بهها معیارهههای اعتبارسههنجى
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برداشههت نیسههت .نیه ایههنکههه در حههال حرکههت دادن انگشههت بههه چهپ و راسههت آیهها مشههت رو بههه بههاال

متههأخران مکتههب حلههه صههحیح ارا یههابى شههود؛ ولههى شههواهد ممههمونى و نیهه ایههنکههه دو تههن از
صههاحبان کتههب اربعههه و شخصههیتهههایى همچههون کشههى و ابههن طههاوو بههه نقههل آن همههت
ا
گماش ههتهان ههد ،م ههىتوان ههد ای ههن اطمین ههان را در انس ههان ایج ههاد کن ههد ک ههه ا،م ههاال ای ههن مم ههامین از

معصههو  ۷صههادر گردیههد ،اسههت .البتههه نسههبت بههه  ،یههات و تفاصههیل مر بههوط بههه آن (از،ملههه
ورود آن در زمان خاص یا را ت آن به کیفیت مخصوص) چنین اطمینانى حاصل نمىشود.

 .۲تفسههیری کههه عالمههه مجلسههى از فقههر« ،و هههو یلههوذ بسههبابته الیمنههى» بههه دسههت داد ،،منطب ه بهها

روای ههات م ههأ ور از امههها ص ههادق ۷اس ههت؛ ههههر چن ههد تفس ههیر منحصهههر نیس ههت و انح ههای دیگهههری از
ا
درخواست و تمر به درگا ،خداوند با اشار ،انگشتان در روایات وارد شد ،است .اهرا و،هه ایهنکهه
وی این دستور را به را ت فقرات پایانى دعها اختصهاص داد ،،تلفیقهى اسهت کهه میهان نقهل کشهى و

ابن طاوو

انجا داد ،و مبتنى بر اتحاد دو روایت اسهت .گذشهت کهه بهر اسها

امها  ۷از ابتههدای دعهها را بهها ایههن حالهت خههاص را ههت فرمههود ،اسههت ،ولهى بههر اسهها

نقهل ابهن طهاوو ،

حمرت به هنگا را ت فقرات پایانى دعا دستها را به آسمان بلند کرد ،است.

نقههل کشههى ،آن

 .۳به نظر مىرسد آنچه بیش از مراعات کیفیت مخصوص و افعال اهری اعمها و ،هوار

بهه هنگها را هت ایهن دعهای شهری

اهمیهت دارد ،تهالش بهرای ایجهاد حالهت نفسهانى تمهر و

تذلل به درگا ،خداوند و مسهألت از درگها ،او بها تمها و،هود اسهت؛ امهری کهه و،هه مشهتر تمها

انحای درخواست از خداوند در روایات است.
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