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 ترمجة: الدكتورة دالل عّباس
 

لصون الروح واملال من    حمل مكتوبًةقرأ أو ُت، بعض اآليات واألذكار واألوراد واألدعية املأثورة، اليت ُتاحِلرز
)مجعه األحراز( على املوضع احلصني املنيع، الذي حيتمي فيه اإلنسان من  األططنار    رزاسم احِل قطلاألضرار، ولغويًّا ُي

اجلوهرّي،  (، واصطالًحا يشبه التعويذة أو العوذة )"حزر")اخلليل ب  أمحد؛ اجلوهرّي؛ اب  منظور؛ الزبيدّي، ماّدة 
، نفسنها(  ب قول الزخمشرّي )املناّدة ألحكام الشرع. وحبس امنها موافًق او قسًمأاب  منظور؛ الزبيدّي، م.ن، ص.ن( 

 الزبيدّي، م.ن، ص.ن(.  جاز )أيًضا َن  باب املمما هو ، إّنخدام احِلرز باملعىن االصطالحّيتاس
ها مفاهيم متداطلة غري واضحة املعامل. ففي ق بالفرق بني احِلرز والتعويذة والدعاء أّنم  الواجب القول يف ما يتعّل

، 2ج ميين، َلالُك واحد، ويف صنف واحد )على سبيل املثال  األحراز والتعاويذ يف باٍبمعت بعض كتب احلديث ُج
معنت بعننوان   (. هنالك عدد م  األحراز ُج046-381، ص 83، مج م3852هن/3041؛ اجمللسّي، 865ص 

 .(382، ص 83، منج  م3852هن/3041سي، لاحمل للحفظ )على سبيل املثال  ()عوذات األئّمة عليهم السالم
" احِلرزه كتبه للمأمون للصون م  األضرار "الذي يقال أّنعليه السالم ى اب  طاووس الدعاء املنسوب إىل اإلمام اجلواد مّس

 (. 40)ص  األمان(، و"العوذة" يف كتاب 88-82)ص  ج الدعواتَهُميف كتاب 
بينها. هلذا السنبب دند يف    ل إىل معرفة الفرقليس باإلمكان م  طالل مقارنة متون األحراز والتعاويذ التوّص

ذ غالًبا يف السياق نفسه واملعىن نفسه )على ز والتعّوهم استخدموا احِلرز والتعويذ والتحّرثني وأهل الدعاء، أّنات احملّدأدبّي
(. 248، ص 2، مج م3886-3880هن/ 3036-3030؛ اب  طاووس 164، ص 2الربقّي، مج  سبيل املثال 

  ا احِلرز فيتضنمّ كار واألدعية(، أّمذتعاويذ هي فقط املقروءة واملكتوبة )كاالسم األعظم أو األال ما أمكننا القول إّنرّب
 فضًلا ع  ذلك أموًرا أطرى. 

ة واألدعية املأثورة ها اسُتخدمت كثرًيا يف أحاديث الشيعة والسّناهتا يف القرآن الكرمي لكّنمل ترد لفظة احِلزر ومشتّق
، منج  م3851هن/3040؛ اب  بابويه، 838، 223، ص 2، مج 253، ص 3، مج الكليين )على سبيل املثال 

، م3884هنن/ 3033؛ نفسنه  84، ص 1، مج م3862-3885هن/3152-3145؛ الطوسّي، 382، ص 3
عدد م  هذه األحاديث، ومن    (. يدّل3242، ص 2؛ اب  ماجة، مج 64، ص 0؛ اب  حنبل، مج 840، 383ص

(، واحلديث املنقول عن  علنّي بن  أا طالنب     664-666، ص 2قي، مج مّت بينها حديث أنس ب  مالك )
( ع  استخدام لفظة احِلرز يف عصر صدر اإلسنالم بناملعىن   666، ص 2قي، مج ؛ مّت08سراء  اإل)السيوطّي، ماّدة 

أنفسنهم أو  واألئّمة وبعض الصحابة والتابعني وأتباعهم كانوا يستخدمون األحراز لصون  النيّب ، مبعىن أّناالصطالحّي
 حرزون النتيجة املطلوبة. هم كانوا ُيغريهم م  اللسعات واألضرار، وأّن

احِلرز أو إمالؤه لشفاء املرضنى متنداوًلا لندى     كان استعمال احِلرز للصون م  أذى الشياطني واجل ، وكتابُة
، مقّدمنة  3ة" )حمّمد ب  املننّور،    ّياها "احلورائني. فمثًلا أبو سعيد أبو اخلري نظم رباعيًة ووضع هلا شروًحا مّسالصوفّي

ة كانت حرًزا أماله أبو سعيد لشفاء أستاذه، الذي كنان طنري    شفيعي كدكين، ص مائة وتسعة عشر(. هذه الرباعّي
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سليمان ب  داود. مع  ( حرًزا إىل النيّب260(. نسب اب  عرا أيًضا )ص 240، ص 3حمّمد ب  املنّور،    الفراش )
عاء وجنود  ة عنه يف ثقافة غريهم م  املسلمني. والدليل على هذا االّدكان أكثر تداوًلا يف الثقافة الشيعّياحِلرز  ذلك فإّن

ابن    م  األحراز والتعاويذ وأدعية الصون، مثبتة يف كتب األدعية واألحاديث لدى اإلمامّية )على سبيل املثال  كمٍّ
، منج  م3852هنن/ 3041جمللسّي، ؛ ا245-246، 381-314، 60-30، ص م3881هن/3030طاووس، 

)على سنبيل   رز كذلك يف الشعر الفارسّي(. اسُتخدمت لفظة ِح248-248، ص 82، مج 046-245، ص 83
 (. 34، اخلاقايّن، 218، ص 3أنوري، مج  املثال 

اب  طاووس،  ى "حرز طدجية"، ال يتجاوز بضع كلمات )صًرا فبعضها كاحِلرز املسّمختتلف األحراز طوًلا وِق
ف م  بعضها مؤّل (. لكّ 220، 234، ص 83، مج م3851هن/3040؛ اجمللسّي، 34، ص م3881هن/3030

ابن  طناووس،    ل كاحِلرز املنسوب إىل اإلمام اجلواد علينه السنالم )  ل ومطّوة أسطر، وبعضها اآلطر مفّصعّد
؛ 15-10م.ن، ص  (، واحِلرز املنسوب إىل اإلمام الصادق علينه السنالم )  25-21ص  م،3881هن/3030
 (. 248-241، ص 83، مج م3852هن/3041اجمللسّي، 

هنذه   .يكاد" مضامني األحراز خمتلفة أيًضا. بعض األحراز آيات م  القرآن الكرمي، مثل آية الكرسي وآية "وإْن
ضنا  الفقه املنسوب إىل اإلمام الر؛ أيًضا 343-344، ص 35ار، مج اب  النّج ى "آيات احِلرز" )اآليات تسّم
صّلى اهلل عليه آلنه  قل ع  رسول اهلل (، فقد ُن328، ص م3855هن/3048؛ اب  طاووس، 044، ص عليه السالم

، ينجو م  أذى اللصوص واحليوانات املفترسة يف تلك الليلة، ويبقى هو ليلٍة آية م  القرآن كّل 11 أم  يقر ، أّنوسّلم
عليه السالم (. جعل اإلمام جعفر الصادق 1بقرة  الوطّي، ماّدة السي وعائلته وأمواله يف عافية وأمان حىت الصباح )

ذ هبنا )ابن  طناووس،    رًزا البنه موسى علينه السنالم، النذي كنان يقرأهنا ويتعنوّ      حأيًضا آيات م  القرآن 
عدًدا م  األحراز  (. كما أّن118، ص 83، مج م3851هن/3041؛ اجمللسّي، 08-08، ص م3881هن/3030
؛ 13، ص 3الربقّي، منج   يف أوساط املسلمني، مثل التهليل والتسبي  والتحميد )على سبيل املثال  متداولٌة أذكاٌر

قتبس مباشرة م  القرآن الكرمي   أيًضا األحراز اليت مل ُت(. تتضّم838، ص 2؛ الكليين، مج 348، ص 8الترمذّي، مج 
ل علنى اهلل،  ة رفيعة، ومشتملة علنى التوّكن  ين توحيدّي  معا، وتتضّمالكرمي ا م  القرآنمدلوًلا واضًحا أيًضا، مستمدًّ

قليل من  األحنراز    واألرواح. هنالك عدٌد ب اللجوء إىل الشياطني واجلّ واالتكال على القدرة اإلٰلهّية الدائمة، وجتّن
طاووس،  اب    حروًفا وكلمات وعبارات غامضة وغري مألوفة، وتاليًّا مدلوهلا غري معروف )على سبيل املثال يتضّم

 (. 225، 381، ص 83، مج م3852هن/3041؛ اجمللسّي، 24، صم3881هن/3030
ما سّي منها، محل تربة اإلمام احلسني عليه السالم وال طلق يف األحاديث اسم احِلرز على أعماٍل، ُأهفضًلا عما ذكرنا

؛ 48-40، ص 6، منج  م3862-3885هن/3152-3145؛ الطوسّي، 040-041يف السفر )اب  قولويه، ص 
(، محل عصا م  شنجرة  80  بزيت شجرة البان )اب  بسطام، ص والتدّه، (025-024، ص 33احلّر العاملّي، مج 

اخلامت )نفسنه،   (، حفر بعض األذكار على فّص244، ص 2، مج م3851هن/3040اللوز يف السفر )اب  بابويه، 
م، مج 3851هن/3041اب  بابويه ؛ 044، ص 6م بالعقيق )الكليين، مج (. التخّت354م، ص 3858هن/3048

 (. 05، ص م3855هن/3048ة م  العقيق األصفر )اب  طاووس، (، محل طامت فّض388، ص 3
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، عليها السنالم  وزوجته طدجية وابنته فاطمة الزهراء م  الالفت أيًضا كثرة األحراز، فقد نسبت أحراز إىل النيّب
؛ 60-30، ص م3881هنن/ 3030ابن  طناووس،    واحد م  األئّمة املعصومني )على سبيل املثال  وإىل كّل
 وفّك اجلّ  لرّد (. أشهر األحراز  حرز أا دجانة األنصارّي143-245، ص 83، مج م3852هن/3041اجمللسّي، 

ين، ص ، الفنت 365ص  ،1اب  اجلوزي، منج   ثو أهل السنة )على سبيل املثالرواه حمّد رز الذيالسحر. هذا احل
، ص 83، منج  م3852هنن/ 3041اجمللسنّي،   ة )ة الشيعّياحلديثّي عرة اجملاميقد دطل يف القرون املتأّط(، 233
النذي روى   موسى األنصناريّ  موضوع، وأّن ه حديٌثفقون أّنة مّتعلماء احلديث م  أهل السّن ، لكّ 224-220

، 6؛ اب  حجر العسقاليّن، مج 028، ص 0اب  اجلوزي، م.ن، ص.ن؛ الذهيّب، مج  احلديث ليس صحابيًّا حقيقيًّا )
 (. 148ص 

املشهور باسم الدعاء السيفي، أحد األحراز املنسوبة إىل علّي ب  أا طالب عليه السالم. هذا احِلرز  احِلرز اليمايّن
وي بأسانيد ومتنون  (، ُر314ص  ،م3881هن/3030اب  طاووس،  " أيًضا )كر باسم "الدعاء اليمايّنالذي ُذ
نت أيًضا شروح ّو(. ُد288-204، ص 82، مج م3852هن/3041؛ اجمللسّي، 381-314م.ن، ص  خمتلفة )

(. يف 88حنافظ، ص   ة )على سبيل املثال ما شعراء الفارسّيسّي ني الد امسه على ألسنة اإليرانّيّدهلذا احِلرز، الذي تر
اآلغا بزرك الطهرايّن، مج  مات وآداب استعمال الدعاء املذكور وسنده ومتنه )قّداح على مم الشّرهذه الشروح تكّل

 (. 141، ص 36، مج 218، ص 32، مج 384، ص 6
جارية  سم ألّني هبذا االّماجليب" أيًضا حرز منسوب إىل اإلمام علي ب  موسى الرضا عليه السالم، وقد ُس قعُة"ُر

؛ 315، ص 2م، مج 3850هن/3040مام يف أثناء غسلها له )اب  بابويه، محيد ب  قحطبة وجدته يف جيب رداء اإل
سم نفسه منسوب إىل اإلمام الرضنا علينه   (. هنالك أيًضا حرز آطر باال08، ص م3881هن/3030اب  طاووس، 

 (. إّن380، ص 83، مج م3852هن/3041؛ اجمللسّي، 83، ص م3881هن/3030اب  طاووس،  السالم )
ني حبيث أصبحت بعض محل حرز اجلواد، املنسوب إىل اإلمام حمّمد تقي عليه السالم كان متداوًلا لدى الشيعة واإليرانّي

"جعله كحرز اجلواد لنفسه" أي  العبارات املتعّلقة به تضرب مثًلا، كالقول "أصب  حرز اجلواد لفالن" أي "التصق به"، أو
عية حكاينة منثرية   د، ماّدة "حرز اجلواد"(. وردت يف كتب احلديث واألادهخد ه وترحاله" )"يأطذه معه يف حّل

ابن    ) اإلمام اجلواد عليه السالم كتبه يف املرة األّوىل للمنأمون العباسنيّ   قال أّنب حول هذا احِلرز الذي ُيللتعّج
. حمّمد ب  (163-180، ص 83، مج م3852هن/3041؛ اجمللسّي، 64-82، ص م3881هن/3030طاووس، 

اهلل ب  حسني التستري، كتب رسالة بعننوان   ، وحفيد عبدمستعلي الشوشتري، أحد علماء القرن الثاين عشر اهلجرّي
 (. 34، ص 3)اآلغا بزرك الطهرايّن، مج  للشاه سلطان حسني الصفوّي آداب حرز اجلواد

ة السالم إىل دراسة علم حديثّية نسبتها إىل املعصومني عليهم ة أو عدم صّحد م  صّححيتا  توثيق األحراز والتأّك
واحد منها على حدة م  حيث اتصال األسانيد وانقطاعها، ووثاقة الرواة أو عدم وثاقتهم. لقد  ق م  كّلدقيقة، للتحّق

م، منج  3850هن/3040اجمللسّي،  ها )على سبيل املثال نة أحراًزا م  حيث سنُدقدت بعض األحاديث املتضّمانُت
 (. 334، ص 8، مج م3856-3858هن/3044-3046؛ نفسه، 001-016، ص 32
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قل حرز ع  اإلمام موسى ب  نسب إىل إمامني. مثًلا، ُنأحد األحراز أحياًنا وسبب صدروه ُي ما جيدر بنا قوله إّن
ابن  طناووس،    حني كان مرميًّنا يف نفنق فينه سنباع مفترسنة )      هاإلمام قرأ جعفر عليه السالم، وقيل إّن

احِلنرز نفسنه    (، لكّ 113-124، ص 83، مج م3852هن/3041اجمللسّي، ؛ 283، ص م3880هن/3030
، ص م3881هنن/ 3030اب  طناووس،   وسبب صدوره نسب إىل اإلمام علي ب  موسى الرضا عليه السالم )

عليه  ا(، لك  نسبة هذه الرواية إىل اإلمام علي الرض180-108، ص 83، مج م3852هن/3041؛ اجمللسّي، 285
موسى ب  جعفر عليه السالم هو الذي كان يف سج  هارون وليس ابنه علي ب   ، ألّنَةواألحداث التارخيّيالسالم، تتناىف 

. هنالك أيًضا أحراز ليست فاقدة لألسانيد فقط، بل هي ليست (288، ص م3881هن/3030موسى )اب  طاووس، 
يف فصل األدعية  حد علماء الدي ، وهي مثبتٌةأ منسوبة إىل أي م  املعصومني عليهم السالم. هذا النوع م  األحراز، خبّط

(، وأحياًننا يف كتنب األدعينة    143-166، ص 83مج  )على سبيل املثال بحار األنوار ة كّييف اجملاميع احلديث
 ة السن "، والعمل مبضمون "أطباُرالثقة مبعظم هذه األحراز م  باب العمل بقاعدة "التسام  يف أدّل األطرى؛ لذلك فإّن

-332، ص 5م، منج  3850هن/3040ة السن *؛ أيًضا اجمللسّي، التسام  يف أدّل " )راجع هبذا الصدد َغلم  َب
338 .) 

تعليق أشياء ورد فيهنا   ستفاد م  األحاديث املروية ع  املعصومني، أّنحول جواز أو عدم جواز تعليق احِلرز، ُي
، م3852هن/3041اجمللسّي،  ؛333-334رائحة الشرك أمٌر ُمباٌح )احلمريّي، ص  منها شتمُّهلل وال ُت أو ذكٌر قرآٌن
ا حترميهنا  ة، وتالًية تعليق احِلرز م  تقاليد اجلاهلّيسنَّ عّد ؛ قارن اجلوهرّي، ماّدة "متم"(؛ لذلك، فإن6َّ-0، ص 82مج 
(  منطلٌق186، ص 8مباركفوري، مج ،)  مبدئيًّا م  األعمال الشبيهة بتعليق( التميمة وما يشبهها  .)*التعويذة 

ب" )مجع حجاب(، أو ُجيت "احُلوأدعية وأذكار مّس فضًلا ع  األحراز، وردت يف كتب احلديث واألدعية آياٌت
-180ص  م،3881هن/3030اب  طاووس،  بة" و"االحتجابات" )على سبيل املثالِجب"، أو "األْحُج"أدعية احُل

م   06و  08(. أطذت هذه العناوي  م  اآليتني 046-142، ص 83مج ، م3852هن/3041، اجمللسّي، 162
  بقراءهتا عند ِصب عمل األحراز، لذلك، ُنُجة اإلسراء، وأيًضا م  متون بعض هذه األدعية نفسها. تعمل هذه احُلورس

؛ اجمللسنّي،  162-180، 263، ص م3881هنن/ 3030اب  طاووس،  اخلوف م  اخلطر على سبيل املثال )
 (. 046-142، ص 83، مج م3852هن/3041
 

م[؛ 3850ش ]3165، قم ثواب األعمال وعقاب األعمال  اآلغا بزرك الطهرايّن، اب  بابويه، املصادر واملراجع
، ط. علي أكنرب  كتاب اخلصال م[؛ نفسه،3850ش ]3161مهدي الجوردي، قم ط. ، أطبار الرضا عيوننفسه، 

، ط. علني أكنرب الغفنارّي، قنم     كتاب من  ال حيضنره الفقينه   م[؛ نفسه، 3851ش ] 3162الغفارّي، قم 
عليهم السنالم،   األئّمة طّبني ب  بسطام( واب  بسطام )عبد اهلل  ب  بسطام، س؛ اب  بسطام )احلم3851هن/3040
، ط. عبد الرمٰح  حمّمد عثمنان،  املوضوعاتكتاب [؛ اب  اجلوزي، .[؛ ط. أوفست بريوت ]التانه3158النجف ]
، ط. عادل أمحد عبند  اإلصابة يف متييز الصحابةم؛ اب  حجر العسقاليّن، 3865-3866هن/3155-3156املدينة 

، بريوت، دار صادر، مسند اإلمام أمحد ب  حنبلم؛ اب  حنبل، 3888هن/3038ض، بريوت املوجود وعلي حمّمد معّو
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؛ نفسه، م3888-3881هن/3036-3030ومي اإلصفهايّن، قم ، ط. جواد قّيال األعمالإقب]التا.[؛ اب  طاووس، 
ق م له وعّل، قّدمنهج الدعوات ومنهج العبادات؛ نفسه، م3855هن/3048، قم األمان م  أططار األسفار واألزمان

ايل، صم إبراهيم الكّي، ط. عااخلرب ساعَة، ويليه، العبادلة م؛ اب  عرا،3880هن/3030عليه حسني األعلمي، بريوت 
؛ اب  م3886هن/3034ومي اإلصفهايّن، قم ، ط. جواد قّيكامل الزياراتم؛ اب  قولويه، 2440هن/3028بريوت 
[؛ ابن   .، ط. أوفست ]بريوت، التا[م3880هن/3141، ط. حمّمد فؤاد عبد الباقي، ]القاهرة سن  اب  ماجةماجة، 

، ط. مصطفى تاريخ بغداد أو مدينة السالم، أمحد ب  علي اخلطيب البغدادّي ، يفتاريخ بغدادار، ماّدة منظور؛ اب  النّج
، ط حمّمد تقني  الديوان، م؛ حمّمد ب  حمّمد )علي( األنورّي3884هن/3034، بريوت 24-36، مجعبد القادر عطا
ث احملندّ ، ط. جنالل الندي    كتاب احملاس م[، أمحد ب  حمّمد الربقّي، 3858ش ]3160، طهران مدرس الرضوّي

، ط. عبد الرمٰح  حمّمد عثمان، 8، مج سن  الترمذّي؛ حمّمد ب  عيسى الترمذّي، [م[3882ش ]3113]، قم األرموّي
، ط. أمحد عبد الغفور ةالصحاح  تا  اللغة وصحاح العربّياد اجلوهرّي، م؛ إمساعيل ب  مّح3851هن/3041بريوت 

، ط. حمّمند  النديوان م[؛ مشس الدي  حمّمد حافظ، 3858ش ]3165[، ط. أوفست طهران .ار، بريوت ]التاالعّط
، قنم  قرب اإلسنناد م[؛ احلّر العاملّي، عبد اهلل ب  جعفر احلمريّي، 3851ش ]3162وقاسم غين، طهران  القزوييّن
م[؛ 3888ش ] 3145ي، طهنران  د، ط. ضياء الدي  سنجا الديوان؛ بديل ب  علي اخلاقايّن، م3882هن/3031

حمّمد بن   دهخدا؛ ؛ م3850هن/3048، قم ائّيوإبراهيم السامّر ، ط. مهدي املخزومّياب العنيكتاخلليل ب  أمحد، 
-3861 هنن/ 3151-3152 ، ط. علي حمّمد البجناوي، القناهرة  ميزان االعتدال يف نقد الرجالأمحد الذهيّب، 

، ط. علي شنريي،  وستا  العروس م  جواهر القام[؛ حمّمد ب  حمّمد الزبيدّي، .م، ط. أوفست بريوت ]التا3860
 ؛م؛ السنيوطيّ 3868هن/3158، بريوت أساس البالغةم؛ حممود ب  عمر الزخمشرّي، 3880هن/ 3030بريوت 

-3885هنن/ 3152-3145، ط. حس  املوسوي اخلرسان، النجنف  هتذيب األحكامحمّمد ب  احلس  الطوسّي، 
، تذكرة املوضنوعات م؛ حمّمد ب  طاهر ب  علي الفتين، 3883هن/3033، بريوت دّهمصباح املتج؛ نفسه، م3862
سة آل ، مشهد  مؤّسالفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا عليه السالم، واملشتهر بفقه الرضام[؛ 3820هن/3101]القاهرة 
، بنريوت  لترمذّيحتفة األحوزي بشرح جامع ا؛ الكليين؛ حمّمد عبد الرمٰح  مباركفوري، م3858هن/3046البيت، 
، ط. بكري احّلياين وصنفوة  ال يف سن  األقوال واألفعالّمكنز الُعم؛ علي ب  حسام الدي  املّتقي، 3884هن/3034
م؛ 3851هنن/ 3041، بنريوت  ألنواراحبار م؛ حمّمد باقر ب  حمّمد تقي اجمللسّي، 3858هن/3048ا، بريوت السّق

، طهنران  ، ط. جعفر احلسنيينّ 32، ط. هاشم رسويل، مج 5ج ، ميف شرح أطبار آل الرسول لمرآة العقونفسه، 
 -3046، ط. مهندي رجنائي، قنم    مالذ األطيار يف فهنم هتنذيب األطبنار   م[؛ نفسه، 3850ش ] 3161
، ط. حمّمد رضا شنفيعي  أسرار التوحيد يف مقامات الشيخ أا سعيد، حمّمد ب  املنّور، م3856-3858هن/3044

 م[.3854ش ]3166ين، طهران دكك
 

 / السّيد  كاظم الطباطبائّي/ 
 


