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 چکیده

مطلب الزم است چندنکته درباره دعای افتتاح خدمت خوانندگان محترم  قبل ازتوضیح

 :عرض کنیم

 يکي از ادعیه معروف که مستحب است در هر شب از ماه مبارك رمضان خواندهنکته اول :

ای است از معارف باشد و گنجینهدارای مضامین عالي و بلند ميشود، دعای افتتاح است که 

توحیدی و خداشناسي که در آن، صفات جمال و جالل پروردگار و تدبیر و تصرف حق 

 شود.تعالي در عالم خلق، ذکر مي

 ودر اين دعای با عظمت بعد از مسأله توحید در ابعاد گوناگون، واليت اهل بیت عصمت 

قش د و بیشتر از همه، بعد از مسأله توحید و صفات پروردگار، به نشومطرح مي طهارت

و لطف و عنايت و تصرف آن حضرت، به اذن پروردگار، در عالم تکوين و  (عج)امام زمان

 پردازد.تشريع مي

 گردد.در واقع اين دعا با دو ويژگي از جمله ادعیة مهدوی محسوب مي

فات و حاالت حضرت و حکومت ايشان را هم به لحاظ متن آن که در فقرات آخر، بعضي ص

های خود حضرت به جناب ابوجعفر محمد و هم به لحاظ اينکه اين دعا، از آموزه شمارد.مي

باشد. که اين امر بر اهمیت صغری مي بن عثمان )از نواب خاص ايشان( در دوران غیبت

 افزايد.دعای افتتاح مي

مالذ »توان به کتاب عا نگاشته شده، مي:از جمله اولین شروحي که بر اين د نکته دوم

که يکي از شروح معتبر روايات امامیه است و مرحوم  1«االخیار في فهم تهذيب االخبار

مجلسي دوم آنرا به درخواست فرزندش محمد صادق تالیف نموده است اشاره نمود. از 

 توان به کتب ذيل اشاره نمود:کتابهای معاصرين هم مي

 (ه1405)صحیفة العمل اإلسالمي، ء االفتتاح، سید محمد تقي مدرسي . تأمّالت في دعا1

 . نظرة في دعاء االفتتاح، مرتضي مصطفي2

 (1376. بیان حقیقت، احمد زمرديان )نويد شیراز، چاپ اول سال3

 (1376. بر درگاه دوست )شرح فرازهائي از دعای افتتاح و ابو حمزه( مصباح يزدی )4

                                                           
 .117ص 5. مالذ االخيار في فهم تهذيب االخبار ج1
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 افتتاح )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(عای شرح د. ترجمه و 5

 (1379ه زندگي، محمد تقي مدرسي )معراج المومنین و را. دعاء6

 (1382. دعای افتتاح )شرح و ترجمه( حمید رضا مستفید )مکیال 7

 . شرح دعای افتتاح، محمد رضا مهدوی کني )نشر فرهنگ اسالمي(8

 (1383. شرح دعای افتتاح، محمد محمدی گیالني )9

 (1383ح دعای افتتاح، محمد علي خزائلي ). شر10

 . نسیم سحرگاهان )شرح دعای ابوحمزه، افتتاح، سحر( حسین حسیني11

 

 دعا توضیح فرازی از

 خوانیم: مي اين دعا در 

رَّبینَ، اَللّـهُمَّ وَصَلِّ عَلى وَلِىِّ اَمْرِكَ الْقآئِمِ الْمُؤَمَّلِ، وَاْلعَدْلِ الْمُنْتََظرِ، وَحُفَّهُ بَِمالئِکَتِكَ الُْمقَ 

اَللّـهُمَّ اجْعَلْهُ الدّاعِىَ اِلى کِتابِكَ، وَالْقآئِمَ بِدينِكَ،  وَاَيِّدْهُ بِروُحِ الْقُدُسِ يا رَبَّ الْعالَمینَ

رْضِ کََما اسْتَخَْلفْ الَّذينَ مِنْ قَْبلِهِ، مَکِّنْ لَهُ دينَهُ الَّذِى ارْتَضَْیتَهُ لَهُ، اَبِْدلْهُ مِْن سَْتخْلفْهُ فى االْاِ

بِهِ، وَانْصُْرهُ َاللّـهُمَّ اَعِزَّهُ وَاَعْزِزْ بِهِ، وَانْصُرْهُ وَانَْتصِرْ  بَعْدِ خَوْفِهِ اَمْناً، يَعْبُدُكَ ال يُشْرِكُ بِكَ شَیْئاً

نَكَ نَصْراً عَزيزاً، وَافَْتحْ لَهُ فَتْحاً يَسیراً، وَاجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصیراً، اَللّـهُمَّ اَظْهِرْ بِهِ دي

 الْخَلْقِ  مِنَ اَحَد مَخافَةَ اْلَحقِّ وَسُنَّةَ نَِبیِّكَ، حَّتى ال يَسْتَخْفِىَ بِشَىْء مِنَ

 ترجمه:

خدايا درود فرست بر سرپرست فرمانت، امام قائم مورد امید و آرزوی مردم و عادلي که 

کشند. خدايا او را مورد حمايت فرشتگان قرار ده و توسط روح القدس مردم انتظار او را مي

خدايا قرار بده آن حضرت را دعوت کنندة » )جبرئیل( او را تايید نما، ای پروردگار جهانیان.

قیام کننده به ترويج دينت. او را خلیفة خود بر روی زمین قرار ده همانطور که  به کتابت و

پیشینیان از او را جانشین قرار دادی و او را برای حفظ دنیش که برای او پسنديدی، قدرت 

عطا فرما وخوف او را تبديل به امنیت کن که بتواند تو را خالصانه عبادت کند و چیزی را 

ايا عزّت بخش او را و عزيز گردان با ظهور او )اسالم و مسلمین را( خد»«.شريك تو نسازد

و ياری کن او را و ياری فرما بوسیله او )اسالم و مسلمین را( و نصرت بخش او را نصرتي با 
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عزت )شکست ناپذير(. و به آساني جهان را به دست او فتح کن و از جانب خود به او 

 .گیر باشدسلطنتي عنايت فرما که عالم

 

 بعضی ازفقراتتبیین و تفسیر

 . ولي امر کیست؟): اَللّـهُمَّ وَصَلِّ عَلى وَلِىِّ اَمْرَِك(1

ين مجال بايد توجه داشت، اين فراز از دعا ارتباط با مرتبه واليت ائمه اطهار دارد که درا

 شويم.فقط، متذکر يك روايت مي

امام باقر و امام  1«لرَّسُولَ وَأُْولِي الْأَمْرِ مِْنکُمْأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَِطیعُوا ا»در تفسیر آية شريفه: 

 فرمودند: (ع)صادق

که حق تعالي طاعت ايشان را واجب گردانیده (ص)دائمه معصومند از آل محم ،اولي االمر

 2بر همة بندگان ... .

ندارند جانشینان آن حضرت  (عج)اما در زمان غیبت که مردم دسترسي به حضرت حجت

فقهای عادل، عالم و جامع  3)طبق تايید خود امام که در توقیع خود بدان اشاره فرمودند(

باشند و ما از آن به واليت فقیه الشرايط هستند که دارای واليت از طرف حضرت امام مي

 کنیم که همان ادامة مقام امامت است.تعبیر مي

 قائم)...الْقآئِمِ الْمُؤَمَِّل(د حضرت به لقب . به پا خاستن در هنگام يا2

شود، مي ذکردر میان شیعه رسم است، زمانیکه کلمة )قائم( نسبت به حضرت ولي عصر 

آورند. مي د و با کمال احترام ايستاده و سر تعظیم فرودنخیزاظهار ادب کرده و از جا برمي

 تواند داشته باشد:اين عمل دو توجیه مي

 ردم دنیا برای بزرگ داشت و احترام به مقدسات ديني يا مقدسات ملي خوداول اينکه: م

نکه آداب خاصي دارند که پايداری خود را نسبت به عقائدی که دارند اظهار نمايند، همچنا

های ملي مردم به پا های مذهبي يا نواختن سرودمعمول است در بعضي از سخنراني

 کنند.خواسته و ادای احترام مي

                                                           

 .59. نساء/ 1

 .58، ص3. تفسير منهج الصادقين، ج 2

 .458 /2. احتجاج،  3
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بن الحسن و اظهار ادب نسبت به حضرتش  حجةاستن در هنگام شنیدن ذکر پس برخ

بسیار نیکو و سزاوار است، بعالوه که نوعي شعار و اظهار آمادگي برای ياری حضرتش 

 1باشد.مي

ده ت نیز اين امر ديدوم اينکه: گويا اين عمل شیعه ريشه مذهبي داشته و در سنت اهل سن

)قائم(  در يکي از مجالس خراسان حضور داشتند و کلمة (ع)ه امام رضاکشود، چنانمي

 مذکور شد پس آن جناب ايستاد و دست مبارکش را بر سر نهاد و فرمود:

 2«.هم عجل فرجه و سهِّل مخرجهلال»

اين عمل معمول بوده، و از حضرتش علت اين عمل سؤال  (ع) نیز اينکه در عصر امام صادق

االمر غیبتي دارد بسیار طوالني و از کثرت لطف و شد. حضرت در جواب فرمودند صاحب 

محبتي که به دوستانش دارد هر کس وی را به لقب قائم )که اشاره به دولت کريمه حضرت 

دارد( ياد کند، آنجناب، هم نظر لطفي به او خواهد نمود، و چون در اين حال مورد توجه 

 3رجش را از خدا بخواهد.حضرت است سزاوار است از باب احترام بپا خیزد و تعجیل ف

 «العدل المنتظر...»... :. انتظار عدالت مهدوی3

های ترين شاخصههه اين مطلب است که يکي از پرآوازمرور روايات مهدوی تبیین کنند

 (ع)ن، عدالت است. کما اينکه در روايتي از امام حسی(عج)الزمانرفتاری حضرت صاحب

 خوانیم:مي

که قائم برپا کنندة عدالت به پا خیزد، هنگامي. «عدلُه البرَ و الفاجراذا قام قائم العدل وََسع »

 4گیرد.عدالت او، نیکو کار و بدکار را در برمي

کشند و خود حضرت هم در انتظار آمدن او را مي ،های عدالتخواه و آزادهلذا همة انسان

به تحقیق »نیم: خوامي (ع)دهد. در روايتي ديگر از حضرت امیردعا بر اين امر گواهي مي

د ... . زمین را از فريبکاران پاك نمايت ناصالح را برکنار میقضا (عج)که حضرت مهدی

                                                           

 .350. بيان حقيقت، احمد زمرديان، ص 1

 .30ص /51. بحار/ ج 2

 505. منتخب االثر/ص 6

 .44، ح4، باب90، ص27. بحار/ ج 4
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کند و در میان شما ترازوی عدل و داد را فرمايد. به تحقیق که او به عدالت رفتار ميمي

 1«.کندبرپا مي

 ) ...و حُفَّ بمالئکتك ...(. حمايت فرشتگان از حضرت4

که آن حضرت با ماموريت عظیمي که بر عهده دارد بوسیلة سپاه شك و ترديدی نیست 

های سنگین خود شود، چنانکه انبیاء و فرستادگان خدا در ماموريتعالم ملکوت ياری مي

 از اين حمايت برخوردار بودند.

گردد. از جمله در کتاب عقد الدرر از ها ظاهر ميو البته رواياتي داريم که اين امر از آن

و بیعت با  (عج)روايت شده است که حضرت درباره ظهور حضرت مهدی (ص)ا رسول خد

 ايشان در بین رکن و مقام فرمودند:

و میکائیل در سمت راست آن بزرگوار خواهند بود. اهل  (عج)جبرئیل در جلوی مهدی

 2گردند.خوشحال مي (عج)آسمان، اهل زمین، پرندگان، وحوش و ماهیان با ظهور مهدی

مده است، که خدا مهدی را بوسیلة سه هزار ملك امداد خواهد همچنین در روايتي ديگر آ

 3د بود.خواهنکرد و اهل کهف از ياران مهدی 

 «الداعي الي کتابك...»... دعا برای اجرای مأموريت. 5

ها به حقیقت دعوت انسان ،بي شك يکي از اقدامات اصلي حضرت حجت پس از ظهور

نمايند. حال در ويش عمل ميخ باشد که در پي آن به سنت جدّدين و اجرای احکام آن مي

 کند.ابتدای اين فراز از دعا گويا حضرت درخواست سريع در اين امر را از حق تعالي مي

ر حق قیام رساند که آن بزرگوار هر لحظه آماده است که برای امنیز اينکه اين مطلب را مي

 کند و کلمه توحید را به سمع جهانیان برساند.

 ...«استخلفه في االرض »مُجری وعده الهي(عج)امام زمان . 6

اين مطلب قابل انکار نیست که اين فراز از دعای شريف افتتاح اشاره به آيه نوراني سوره 

وعدة الهي در  مبارکه نور دارد که بر اساس روايات متعددی از اهل بیت عصمت و طهارت

وَعَدَ اللَّهُ »باشد. و آن آيه به اين فراز قرار است که: مي (عج)آن آيه متوجه ظهور امام عصر

                                                           

 .23، ح2، باب121، ص51. همان، ج 1

 . عقد الدرر، باب ششم. 2

 .152. اسعاف الراغبين، ص 3
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هِْم الَّذِينَ آمَنُوا ِمنْکُمْ وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ َلیَسَْتخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ َکمَا اْسَتخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ

دِينَهُمْ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیَُبدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِکُوَن وَلَیَُمکِّنَنَّ لَهُمْ 

 1«بِي شَْیئًا وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوَْلئِكَ هُمْ الْفَاِسقُونَ

 بِهِ()اَللّـهُمَّ اَِعزَّهُ وَاَعْزِزْ . اخذ عزت و نصرت از منبع اصلي7

پر واضح است که درخواست عزت و نصرت از باری تعالي، چنگ زدن به منبع جوشش 

 2.«مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَِللَّهِ الْعِزَّةُ جَِمیعًا»اين گوهر است، چرا که خود فرمود: 

تَشَاءُ تُعِزُّ مَنْ »... لذا عزت و ذلت حقیقي خاليق فقط در پي اراده او صورت خواهد گرفت: 

 3.«وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

و نیز کسي که دست ياری حق تعالي پشت سر او باشد، پیروز و غالب بر همگان خواهد 

 4.«إِنْ يَنُْصرُْکمْ اللَّهُ َفلَا غَالِبَ لَکُمْ»بود. 

 کند؟. خداوند متعال چه کساني را دستگیری مي8

ها شرط نیز مانند رابطة بین انسانآيد که خداوند متعال از بعضي آيات و روايات برمي

کند. ياری و نعمت رساني را رفتار متقابل يا به عبارت ديگر ارتباط بده بستاني معرفي مي

إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ »يا در آيه ديگر  5«فَاذُْکرُوِني أَذُْکرُْکمْ»فرمايد: ای اينطور ذکر ميمثال در آيه

 6....«يَنصُْرکُمْ 

 من دهید ياد شما خواهم بود و شما را ياری همن باشید و دست کمك ب اگر به ياديعني 

 رسانم.مي

یوسته البته قطعا مراد از اين ياری و توجه، رحمت خاص پروردگار است و اال رحمت عام او پ

 بر خاليق سايه افکنده است و به قول شاعر: 

 الــبهاقفرو ريزند    گر نازی کند يك دم ا

                                                           

 .55. نور/  1

 .11. فاطر/  2

 .26. آل عمران/  3

 .157. آل عمران/  4

 .153. بقره/  5

 .7. محمد/  6
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واهد نخ موالياری بنده نسبت به موال، سودی برای  تذکر است که توجه وين نکته نیز قابل ا

 داشت.

لکه همه و همه جهت پرکردن پیمانة خود بندگان است. چراکه خود او ياری از طرف ب

انجامد. کند، که اين خود به سعادت ايشان مياطاعت آنان معرفي مي و بندگان را ايمان

 1« اْلمُؤْمِنِینَ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا َنصْرُ»

 ، اَللّـهُمَّ اَظْهِرْ بِهِ دينَكَآشکاری و اظهار کامل دين.9

گردد نوعي از مي یهنگامي که در قالب باب )افعال( ريخته شود چون متعد« ظهر»واژه 

دن چیزهای ديگر است. شکند که الزمة آن پوشیده مفهوم آشکاری را به ذهن القا مي

کند و آن را تحت الشعاع به نحوی بر چیزهای ديگر غلبه ميشکار شده است آيعني آنچه 

 دهد.قرار مي

اما اگر همین واژه بصورت ثالثي مجرد )ظهر، يظهر( بکار رود، فقط آشکار شدن شي خاصي 

 2رساند يعني آنچه تاکنون ناپیدا بوده اکنون آشکار شده است.را به ذهن مي

طلب است که آنجا که مروشن کننده اين  فرض، مرور منابع مهدویبا توجه به اين پیش

ن با آ (عج)نگاه آيات و روايات، معطوف به مسائل درون ديني، و رابطة ظهور امام زمان 

، مسائل است، واژة ظهر، بصورت ثالثي مجرد به کار رفته. يعني با برپايي حکومت جهاني

مد بن مسلم محشوند. مثال برخي از مسائل درون ديني که پوشیده شده بودند، آشکار مي

حضرت  ؟ گويد از امام باقر سؤال کردم سیرة )قائم( پس از قیام چگونه خواهد بودمي

 ؛ يعني او به روش رسول«حتي يظهر االسالم (ص)به رسول اهلل سار بسیرة ما»فرمودند: 

 شکار سازد.کند تا جايي که اسالم را آرفتار مي (ص) خدا

گويد: دوباره پرسیدم، روش رسول خدا چگونه بود )که اسالم آشکار محمد بن مسلم مي

چه از جاهلیت در میان مردم رواج داشت را باطل شد(. حضرت فرمودند: رسول خدا آن

هنگامي که  (عج). همچنین است حضرت قائمنمودکرد و در میان مردم با عدالت رفتار 
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و  کندها را باطل ميي آنلاند، تعطیا که معطل ماندهکامي راحکند حکومت خود را برپا مي

 1کند.با مردم به عدالت رفتار مي

ورت اما آنجائیکه نگاه آيات و روايات، معطوف به مسائل بیرون ديني است، واژة )ظهر( بص

 ثالثي مزيد و غالباً در شکل و ساختار باب )افعال( به کار رفته است.

اش با مسائل برون ديني به اين صورت است که اديان رابطه (عج)يعني ظهور امام زمان

 کند.ها غلبه ميديگر را تحت الشعاع قرار داده و بر آن

هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ َرسُولَهُ بِالْهَُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ »خوانیم: مثال در سورة توبه اينچنین مي

 2.«لْمُشْرِکُونَ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرَِه ا

قیام حضرت  شود مگر هنگاماين آيه محقق نمي»در ذيل اين آيه فرمودند:  (ع)امام باقر

 (ص)ماند مگر آنکه به رسالت نبي مکرمکه در آن زمان هیچ شخصي باقي نمي (جع)مهدی

 کند.اسالم اقرار مي

 بايست ظاهر شود؟. مگر دين در خفاء است که مي10

 3.«يقوم القائم بأمر جديد و قضاء جديد»نقل شده است که فرمودند:  (ع)از امام باقر

 کند.قائم ما به حکومت و کتاب و قضاوت تازه قیام مي

آيد شود و به نظر ميکند آن اسالم حقیقي ظاهر ميظهور مي (عج)وقتي حضرت ولي عصر

که ديني تازه آمده است، در حالیکه دين تازه نیست، بلکه حقیقتي است که از نظرها 

 مخفي شده است.

يعني دستورات و احکام اسالم دست خوش هوا و هوس واقع شده و زير پرده مانده و يا 

 و کم کم چهرة حق پوشیده شده است. اندچه بسا مردم در دين بدعت گذاشته

عامل ديگری که باعث شده چهره حقیقي دين و سنت پیامبر مخفي بماند و اسالم واقعي 

عمل نشود، نبود امنیت و آرامش الزم جهت اجرای احکام و مقررات اسالم و ترس و 

شود همانطور که در آيه مبارکه سوره نور وحشتي است که مانع از گفتن حقیت مي

 فرمايد:مي
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 1«.وَلَُیبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوَننِي لَا يُشْرِکُونَ بِي َشیْئًا»

کند تا خوف و ناامني را تبديل به امنیت و آرامش مي(عج)خداوند با ظهور امام منتظر

 هرکس بتواند به راحتي حق را بگويد و از آن دفاع کند.

کنیم خدايا با ظهور عدل منتظر، دين خود و سنت ای افتتاح عرض ميلذا در اين فراز از دع

 پیامبرت را ظاهر کن بطوری که هیچ چیز از حق به واسطه ترس از کسي مخفي نماند.
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