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:موضوع جلسه

( بررسی سندی)مأخذ شناسی 

دعای گرانسنگ افتتاح



مستند قرآنی در اهمیت دعاء3

ْ َْماُقل 
ُ
َبأ ِْبُكْ َيع  َلَْرِبّ َْلو  77/رقانف.ُدَعاُؤُك 
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ُخُلوَنْ َْسَيد  َ غافر/60.َداِخِريَنَْجَهَنّ

َلَكَْوِإذا
َ
َْفِإّنَْعّنِْعباديَسأ جيُبْْْ َقريب 

ُ
.َدعاِنِْإذاالّداِعَْدعَوَةْأ

186/بقره



یهدیدگاه مهم در باب نحوه برخورد با ادع2



یه به اعتبار ادع)عدم نیاز به بررسی سندی ادعیه : اولنگاه 
(مضامین نهفته در آنهاست

ی خاصسند و مدرک ادعیه مشهوره که جزئی از فرهنگ غنی تشیع محسوب می شوند، نیازمند به
.  استوایت اعتبار این رداشته اند، گویای اعتنا دعاها علما به این مختلف در اعصار نفس اینکه . ندارند

.نداردبه مدرک نیست و نیاز دعای کمیل میراث معنوی تشیع است و مورد تردید مثال 

یر امام ندارد که تناسب با غاین دعاها دارای مضامین بسیار بلند و معارف بسیار دقیق و عمیقی است
آیا ... در مورد دعای ابوحمزه و مناجات شعبانیه و . سراغ نداریم( ع)و این معارف را از غیر ائمه

ین سنخ ادعیه اشته باشیم که از امی توانیم نمونه ای در تاریخ اسالم پیدا کنیم و شخصی از صحابه را د
؟از او صادر شده باشد

• سند حجیت و اعتبار هر دعایی به آن . اعتبار این ادعیه به حقایقی است که در این ادعیه وجود دارد
.استمضمون 

ه عنوان ین حدیث و روایت بلذا بسیاری از علمای بزرگ اصال به دنبال این نبودند که نشان دهند ا
.  دعا از کجا و به چه وسیله ای به ما رسیده است



تسامح در ادله سنن
(.376،ص1اللغه،جصحاح).استکردنپوشیچشموتساهلمعنایبهلغتدرتسامح

.هستندحبىمستکارهاىوآدابگرحكايتکهرواياتىمداركدرگيرىآسانيعنىسنن؛ادلهدرتسامحمفهوم

شدهرذک،واحدخبربهعملشرايطعنوانبهآنچهکهاستاينسننادلهدرتسامحازمراد،فقهیاصطالحدر

.ستنيمعتبرسننبردالرواياتدر(نقلدربودنضابطونبودنکارفراموش،اسالم،عدالت)مثل.است

.(137،ص1شيخ مرتضی انصاری،جرسايل )

.کردابتثراکراهتيااستحبابمی تواننداردراآنضعفجبرانتوانشهرت،کهضعيفیروايتباواقعدر
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https://wikifeqh.ir/اصطلاح_فقهی
https://wikifeqh.ir/مراد
https://wikifeqh.ir/ادله
https://wikifeqh.ir/سنن
https://wikifeqh.ir/عنوان
https://wikifeqh.ir/شرایط
https://wikifeqh.ir/عمل
https://wikifeqh.ir/خبر_واحد
https://wikifeqh.ir/عدالت
https://wikifeqh.ir/اسلام
https://wikifeqh.ir/فراموش_کار
https://wikifeqh.ir/ضابط_بودن
https://wikifeqh.ir/نقل
https://wikifeqh.ir/روایات
https://wikifeqh.ir/معتبر


:دیدگاه دوم
(نمخالفت با نظریه تسامح در ادله سن)

ارزشىرپجايگاهاسالمیفرهنگودينپيكرهدرارزشىواخالقىمسائلوآدابوسنن:اول
وگيرد،ىمشكلمستحباتوسنتهاهميناساسبر،مردمىرفتارهاوباورهاازبسيارىودارند
ات،رواياينپذيرشدرگيرىآساناست،رسيدهمابهرواياتراهازنيز،مستحبىآداب

.سازدمىوارددينفرهنگبهناپذيرىجبرانزيانهاى

وبرتريهايها،برجستگکرديادوامامانوپيامبرزندگیتاريخکردنبازگو،محدثانازشمارى-2
رنگدودادهجاىسننادلهدرتسامححوزهدررانيايشودعانيز،وآنانرنجهاىوگرفتاريها

تسامح،مرزهاىنشدن،روشنپىدرکهشودمىديدهواندنشمردهالزمراآنهااسناددر
کتابهاىدرنّتسباناسازوارگاهوسستروايتهاىويافتهراهدينىفرهنگودينبهتحريفهايى

.استگرفتهجاىروايى

https://wikifeqh.ir/پیکره
https://wikifeqh.ir/دین
https://wikifeqh.ir/فرهنگ_اسلامی
https://wikifeqh.ir/مردم
https://wikifeqh.ir/محدث
https://wikifeqh.ir/تاریخ
https://wikifeqh.ir/زندگی
https://wikifeqh.ir/دعا
https://wikifeqh.ir/نیایش
https://wikifeqh.ir/حوزه
https://wikifeqh.ir/درنگ


دعای گرانسنگ افتتاحاجمالی سند بررسی 



:فرمودهونقلرادعااین(108،ص3ج)تهذیبکتابدرطوسیشیخ

درعملایناستمراربرجملهاین.بخواندرادعااینآن،آخرتاآناوّلازرمضانماهازهرشب
"اخرهالیالشهراولمنرمضانشهرمنلیلهکلفیالدعاءبهذاتدعو":داردداللتماهطول

.(578،ص2ج).استآوردهراآننیز"المتهجدمصباح"دیگرشکتابدروی

:تذکر

نهورده،کتوصیهآنخواندنبهفقطافتتاح،دعاینقلدرطوسیشیخ
.استهنکردمنسوبهمامامبهحتّیبلکهنیاورده،آنبرایسندیتنها



فقرات(124ص5جاالخیار،مالذ)تهذیبشرحدرهممجلسیعلّامه
رذکبیشتریاطاّلعاتدعاءسندیدربارهامادادهتوضیحراآن

دیثی،حمنابعدرکهدادهنشانطاوس،بنسیدکالمنقلباونکرده
.استنیافتهبیشتریچیز

منابع  یهمهازراحدیثیهاییافتهیهمهکههماالنواربحاردر
هننمودذکرآنبرایرادیگریمنبعکردهگردآوریدسترس،در

.است
.(166،ص،24بحاراالنوارجـ)



(579ص)کفعمیالمصباحو(193ص)االمینالبلددر
وستاشدهافتتاحدعایخواندنبهتوصیهفقطنیز

.استنشدهمشخصآنراوی



سندبهیااشارهالجنانمفاتیحکتابدرنیزقمیعباسشیخ

برایکهاعمالیردیفدرفقطونکردهشریفدعایاین

:استفرمودهآورده،رمضانمبارکماههایشب

.  "ءانّی افتتح الثنااللهمّ :  یازدهم، بخواند در هر شب از ماه رمضان"



:نکته مهم
سحراقبال، منبع اصلی دعای 

ت که با ذکر سندی توضیح داده اساقبالطاوس در بن سید 
ه ب( خاص امام زماننائب )عثمان دعای افتتاح از محمد بن 

(1/138اقبال). دست ما رسیده است

.بنابراین قدیمی ترین سند این دعا از سید بن طاووس نقل شده است



سید بن طاووس کیست؟
-589)طاووسابنسیدبهمشهورطاووسبنجعفربنموسیبنعلیسید
مامامقتل)ُلهوفکتابصاحبهجری،هفتمقرندرشیعهعالماناز،(ق664

بهاوهببرخی.بودبغدادبرمغولحکومتزماندرشیعیاننقیبو((ع)حسین
رایشگ.گفته اند«العارفینجمال»عرفانیحاالتوفراوانمراقبه،تقواسبب

وعادبخصوصومعنویواخالقیمسائلبهموضوعیهرازبیشابن طاووس
.بودزیارت 

کتاب داشته است یک مجموعه ۱۵۰۰کتابخانه ی سید بن طاووس که بالغ بر 
. شخصی قابل توجه است

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B5%DB%B8%DB%B9_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B6%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D9%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%81_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA


:نتیجه
شیخچونانیبزرگتاییدوتوصیهنیزومذکوردعایعالیهمضامینبهعنایتبا

برمداومتهمچنینشریف،دعایاینبهنسبت...ومجلسیعالمهوطوسی

بادعانمتمخالفتعدمنیزوتاریخطولدرشیعهبزرگانتوسطدعااینخواندن

آندنخوانوبودهمعتبرمختلفجهاتازدعااینشیعی،عقایداصولوکریمقرآن

شاءاهللان.استالهیاقدسذاتبهتقربموجبوپاداشدارای



:سخن پایانی
:چنین می فرماید2ص-آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی در کتاب ترجمه و شرح دعای افتتاح

محمدهاينكبهتوجهبااما،نشدهنقلمعصوماماماز،ظاهرحسببهدعاءاينچهگر
مضامينهبتوجهبانيزوداشتهمداومتدعااينخواندنبه،اربعهنوابازعثمانبن

امامهناحيازدعااينکهبودمطمئنتوانمی،طاووسبنسيداعتمادودعاءعاليه
.استرسيدهویدستبهمعصومانسايرياو-عج-زمان




