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وارد کئے جانے  ںیسند م ۂدعائے افتتاح کے سلسل

  والے  

 شبہات کے دندان شکن جوابات

حجت عجل �ّٰ  یآخر یکے نام سے اور اس ک اس

   فیفرجہ الشر یٰ تعال

 مدد سے شروع کرتا ہوں۔  یک

 از ناشر   شکش ی پ 

ا  ںیء م 1965 ن  یعلو  یبوہر  کی،    ت یمسلم نے صدِق 

 ہ یاور تعصب سے اوپر اٹھ کر حضرت امام جعفر صادق (عل
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  ت یحقان  یامامت ک  یالسالم ک  مہ یالسالم) کے بعد کے ائمہ عل

  م یاس عظ   ی۔ اور ان کایکرنا شروع ک  قی تحق  ںی م  کے بارے

   ی عالم ربان   دیج  کی مدد ا  یان ک   ںیاور مخلصانہ کوششوں م

 ۔یصاحب نے ک یغالم عسکر  دیموالنا س جنابیعال

پر پہنچے کہ    جےیکے فضل و کرم سے ، وه اس نت  هللا

عل صادق  امام  امام    ہیحضرت  حضرت   ، بعد  کے  السالم 

۔  ںیامام ہ  یقینمائندے اور حق  یالسالم اٰلہ   ہیکاظم  عل  یٰ موس

ً یتک ، تقر  1970 تھے جنہوں نے   سےیچھ بوہره خاندان ا  با

عشر  عہیش ک  دهی عق  یاثنا  قبول  ا  ںیم  1971۔  ایکو    کی، 

  ی د  لیجماعت ‘‘ تشک  یاثنا عشر  عہیبنام ’’ بوہره ش  تجماع

 ی ہونے والے ان چھ گھرانوں ک  عہیش  ںیم  یاور حال ہ  یگئ

کمشنر کے ساتھ اس جماعت کو   یٹیری چ  ےیبھال کے ل   کھید

 ۔ ایگ ایرجسٹرڈ ک

  ٹ ی مختلف پل  نیوقت سے اس جماعت کے اراک  یاور اس 

کوشش   یکاف  یک  النےیحق کو پھ   عےیکے ذر   ایڈیفارم اور م

انتھک   یاسالم کو عوام تک پہنچانے ک  یقی۔ حقںیکر رہے ہ

م اسالم  ںیکوشش  لوگوں نے  ز   چریلٹر  یان  سے    ادهیکو 

  ہے۔ ایشائع ک  ادهیز
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کتاب  ’’ ’’فروم   یپہلشائع کرده  طرف سے    یک  جماعت

الئٹ(    سیڈارکن تاریعن یٹْوَورڈ  ک  یک ی:  نور  طرف   یسے 

بوہره کے   یمستل  یلیاسماع  کیا  ںی۔ جس میپرواز ) ‘‘ تھ

  ا یک  ریسچا واقعہ تحر  کیکو قبول کرنے کا ا  دےیعق  عہیش

 ۔تھا ایگ

  ی شائع ک   ںیاور کتاب   یکے بعد اس جماعت نے کئ  اس

کتابوں کے    نیسے  اہم تر  ںی شائع کرده کتابوں م  ی۔ ان ک ںیہ

 ۔ ںیہ  لینام درج ذ

 امام؟‘‘ (آپ کا امام کون ہے؟)   وریُ ہو اِز ’’ ۔١

 السالم ہمیعل تیاہل ب تیوال ۔٢

  معجزات کےملسو هيلع هللا ىلصاکرم  غمبریپ ۔٣

 ہیعل   نیالسالم (امام حس  ہیعل  نیکرائنگ فور امام حس  ۔۴

 ) ایالسالم پر ِگر

 )نی(جنِگ صف نیدا وار آوف صفّ  ۔۵

 فیفرجہ الشر یٰ عجل �ّٰ تعال یامام مہد  بتِ یغ ۔۶
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امام مہد ۔٧   نڈ یا  ن ینی السالم (کمپ  ہ یعل  یاصحاب و دشمنان 

 السالم)  ہیعل ی اوف امام مہد زیمینیا

 )نگریغصہ  (ا ۔٨

وسائل کے    ی کرده ’  انسان  انیالسالم کا ب  ہیعل  یامام عل ۔٩

اوٹ   سیسیپول  نجمنٹیم  سورسیر  ومن ینظام کا خاکہ  ‘ (ہ 

 ) ؑیامام عل یالئن بائ

  ۴٠  ںی شان م  یالسالم ک  ہیعل  نیکتب اہلسنت سے امام حس ۔ ١٠

فروم دا    نؑ یاباؤٹ امام حس  شنیڈیٹر  ڈیکٹ یسل ۴٠(  ںیتیروا

 )بُکس آف اہِل سنّت

شان    یک  ہایسالم هللا عل  دهیّ جناب س صحاح ستہ سے  ۔ ١١

اباؤٹ   شنیڈی ٹر  ڈیکٹیسل  ۴٠(   ں،یتیمنتخب روا   ۴٠   ںیم

 جناب فاطمہ زہرؐا ، اِن دا صحاح ستہ)

 ریآف غد  نٹی ڈی(انس   ںی کتابوں م  یاہل سنت ک  ریغد  ٔ واقعہ ۔ ١٢

 ان دا بُکس آف اہل تسنن)

العجائب   ۔ ١٣ (دا    - مظہر  واال  کرنے  ظاہر  کا  عجائبات 

 آف ونڈرس) سٹیف ینیم
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 ةیاصابة الوال ۔ ١۴

صداقت پر اٹھائے گئے    یکتاب دعائے افتتاح ک  موجوده

نہا  کا  المبارک کے   تیشبہات  ہے۔   رمضان  عمده جواب 

پر   مانےیپ  عیدعائے  افتتاح وس  ںیراتوں م  یک  نےیمقدس مہ 

دعا    ہیہے۔  ایک  سے    ںیمعتبر دعاؤں م   یجانے وال  یپڑھ

سے منقول ہے اور    فیفرجہ الشر  یٰ تعال  هللا  عجل    یامام مہد

پر اثر انداز    یانسان  ،  قلب و روحِ   موجود  ںیم دعا میاس عظ

عجل    یالفاظ دعاگو کو  امام مہد  نیحس  تیہونے   والے نہا

تعال الشر  یٰ �ّٰ  ک  فیفرجہ  ظہور  ل  لیتعج  یکے    ے یکے 

  ۔ںیہ تےیکر د دایولولہ پشوق مسلسل دعا کرنے کا 

موجود کچھ انتہا پسند عناصر   ںیمسلمانوں م  ںیم   یہ   حال

عظ  اس  نوران  مینے  ک   یاور  و    یدعا  شکوک  پر  صداقت 

منہال    دیہے۔ موالنا س  یناکام کوشش ک   یکرنے ک   دایشبہات پ

عالم  ممتاز    کیجو ہندوستان کے ا  یگوپال پور  یرضو  نیحس

 یٰ اعل   ںیمدرسہ م ینی اور اس وقت  شہر مقدس قم کے د  ںیہ

  ی کے آخر  یہجر  1442۔  ںیمشغول ہ  ںی حاصل کرنے م  میتعل

اس دعا کے خالف اٹھائے   ںیجب انہ   ںی ماه مبارک رمضان م

تو انہوں نے    ایگ   ایمطلع ک  ںیگئے اعتراضات کے بارے م
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ذمہ    ین ید   یکو اپن  نےیاُن اعتراضات کے دندان شکن جواب د

بروئے کو    توںی صالح  یعلم   یسمجھتے ہوئے اور اپن  یدار

سارے اعتراضات کا     ںیمشب    کیصرف ا  وئےالتے ہکار  

 ۔ایکرد ر یجواب تحر ی علمعمده اور  تینہا

  ن یمنہال حس  دیہے کہ ہم موالنا س  یخوش قسمت   یہمار

کرنے    شیکرده اس جواب کو پ  اریکے ت  یگوپال پور   یرضو

سے دعا کرتے   یٰ ۔ ہم هللا تعالںیرہے ہسعادت حاصل کر    یک

رکھے   ںیکہ وه ہمارے تمام علماء کو اپنے حفظ و امان م  ںیہ

و مذہب   نیجو شدت پسند عناصر کے حملوں سے مسلسل د

دف ہ  ںی م  اعکے  ہمںی مصروف  کہ    دیام  ںی ۔  کوشش    ہیہے 

کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب  هللا علیہا    جناب زہرا سالم

  یٰ تعال  هللا  عجل    ی زند حضرت امام مہداور ان کے فر  یبنے گ

کو ہموار   نیزم  ےی کے ل  لی تعج  یکے ظہور ک  فیفرجہ الشر

 ۔یمددگار ثابت ہوگ ںیکرنے م

بہتر  آقا ، محبوب   نیلٰہذا ہم اس  کتاب کو اپنے موال و 

حجت  ،    یک  هللا  پر    نی، اس زم  تیانسان  دِ یشمعِ ام  ،یذات الہ 

کو    فیفرجہ الشر  یٰ تعال هللا  نوِر خدا حضرت امام زمانہ عجل  

 کوششوں کو قبول فرمائے۔ ی۔ هللا ہمار ںیوقف کرتے ہ
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 جماعت۔ ی اثنا عشر عہیش بوہره
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 مقدمہ
ؤاد  ال تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع و البصر و الف

  1کل اولئک کان عنہ مسؤال

د فرما رہا ہے کہ:  خدا وند کریم قرآن مجید میں ارشا

جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسکی پیروی مت کرو  

کیوں کہ سماعت ، بصارت ، اور دل یہ سبھی مسؤل 

  اور ذمہ دار ہیں۔

 ھندوستان دو دن پہلے ایک عبد خدا اور بنده صالح نے  

سے مجھے کال کیا لیکن اس وقت میں مشغول ہونے وجہ  

سے ان کی کال کا جواب نہیں دے سکا اور بعد میں میسج  

کیا کہ انشاء هللا میں آپ سے کل بات کروں گا پھر ان کا  

فراغت   سے  جلسے  کہ  پایا  طے  ہوئے  دیکھتے  اصرار 

حاصل کرنے کے فورا بعد میں ان سے بات کروں گا جلسہ  

رات کے تقریبا ایک بج گئے اور جب میں    ختم ہوتے ہوتے

 نے انہیں کال کیا تو انہوں نے اہم مسئلہ ہمارے سامنے رکھا۔ 

 
 36وره االسراء:آیہ س 1
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انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا 

دعاؤں عقائد اور احکام اور اخالق میں ضعیف روایات پر 

 عمل کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ 

روایت  جس کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ ضعیف  

عمل   تو  ہو  ٹکراتی  نہ  سے  روایتوں  قطعی  اور  قرآن  اگر 

کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،کیونکہ جو روایتیں یقین کا  

سبب بنتی ہیں انہیں روایت متواتره کہا جاتا ہے اور ان کی 

تعداد فریقین یعنی شیعہ اور سنی کے نزدیک اتنی کم ہے کہ  

کر سکیں، اس شاید کہ یہ پانچ فیصد مسائل کو بھی حل نہ  

کے بعد اسی طرح صحیح روایتوں کا مجموعہ بھی تمام عالم 

اسالم کے پاس بہت کم ہے،برادران اہلسنت کے یہاں حدیثوں  

کا مجموعہ اس لئے کم ہےکہ سرکار ختمی مرتبت کی رحلت 

کے بعد جب جناب عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے روایتوں 

سا ہو گیا کہ جس  کے نقل پر بین لگایا اور پھر وه زمانہ ای

میں روایتوں کو نقل کرنا کوئی بڑے جرم کرنے کے مترادف  

سمجھا جانے لگا اور پھر جب عمر ابن عبدالعزیز نے اس  

کو ہٹایا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اصحاب   متحری
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فوت   اکثر  سے  میں  وسلم  وآلہ  علیہ  هللا  صلی  هللا  رسول 

 ہوچکے تھے۔

ں روایات کا مجموعہ بہت چونکہ برادران اہلسنت کے یہا

کم تھا اور رحلت نبی صلی هللا علیہ وسلم کے ساتھ ہی علم  

کا دروازه بند ہو گیا اس لیے انہیں اجتہاد کی ضرورت ہم 

سے پہلے آن پڑی، اجتہاد کا دروازه کھال لیکن فقہائے اربعہ  

یعنی شافعی حنفی مالکی حنبلی کے بعد پھر سے اجتہاد کا 

جانا اہلسنت کے لیے بڑا خساره کا سبب  بھی دروازه بند ہو  

 بنا۔ 

لیکن شیعوں کے نزدیک رحلت نبی صلی هللا علیہ وآلہ 

نیابت  وه  کیونکہ  ہوا  نہیں  بند  دروازه  کا  علم  سے  وسلم 

بالفصل کے قائل ہیں اور ان کا عقیده یہ بھی ہے کہ ائمہ 

کے پاس وه سبھی علوم ہیں جو نبی صلی هللا علیہ وآلہ وسلم  

ہجری تک شیعوں کے یہاں   260ھے،اس لئے سن  کے پاس ت

علم کا دروازه کھال رہا لیکن پھر امام مہدی عجل هللا تعالی  

فرجہ الشریف کی غیبت کے ساتھ یہ علم کا دروازه انکے  

اوپر بند ہوگیا پھر ایسی صورت میں شیعوں کو اجتہاد کی  

 ضرورت پڑی۔ 
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اہل  اب اگر کوئی یہ کہے کہ شیعوں نے اجتہاد برادران   

ہوگا  جا  بے  اور   دلیل  بے  ادعاء  یہ  تو  ہے  لیا  سنت سے 

کیونکہ تاخر کا مالزمہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ متاخر نے متقدم  

 سے کسب فیض کیا ہو۔ 

اب جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اور  

اکثر  ہماری  جو  ہے  کم  بہت  مجموعہ  کا  روایات  متواتر 

ہی نہیں کر سکتے  پیش  ہم مشکلوں کا حل  ایسے میں  ں تو 

طرف   کی  روایات  ضعیف  پہلے  سے  سب  کہ  ہیں  مجبور 

مراجعہ کریں مگر اس شرط کے ساتھ کہ وه قرآن کی آیتوں  

اور قطعی روایتوں سے ٹکراتی نہ ہوں اور اگر ان سے بھی 

پھر  تو  پائے  نکل  نہیں  حل  کا  مسائل  اور  مشکلوں  ہماری 

 اجتہاد کا باب ہمارے لئے کھال ہوا ہے۔ 

کے  جاکر  تب  سمجھایا  منظر  پس  نے  انہوں  جب  پھر 

دراصل  مسئلے کی نوعیت اور اس کی اہمیت کا اندازه ہوا  

ہندوستان میں ایک اسکالر نے دعائے افتتاح کی سند پر حملہ  

اور وه ویڈیو انڈیا میں  کرتے ہوئے اسے ضعیف قرار دیا  

جب ان کی ویڈیوز مجھے سینڈ کی گئیں  خوب وائرل ہوئی  

ذمہ داری   دینی  ان کا بغور جائزه لیا اور پھر اپنی نے  تو میں  
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اسی سلسلے  ،سمجھتے ہوئے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا

 میں یہ تحقیق قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔

 

  معتبر اور نا معتبر ہونے کا معیار
  

تمام اخالقی،فقہی،کالمی، اور دعائی روایتوں کے معتبر 

  ا معیار دو چیزیں ہیں: اور نا معتبر ہونے ک

  سند صحیح ہو۔ 

مضمون روایت آیات قرآنی یا قطعی روایت کے مخالف 

 نہ ہو۔

صحیح سند کے ساتھ وارد ہونے  والی  روایتیں فریقین 

ہیں کہ شاید   یہاں اس قدر کم  فیصد مسائل کا بھی     5کے 

جواب نہ دے سکیں،اس لئے علماء اعالم نے احادیث کے 

دوسری شرط کو اہم مانا ہے،یعنی گرچہ اعتبار کے لئے   

سند میں ضعف پایا جائے لیکن اگر کوئی روایت  آیات قرآنی 

 یا قطعی روایت کے مخالف نہ ہو تو اس پر عمل کرتے ہیں، 



16 

اب دیکھتے ہیں کہ دعای افتتاح ان دونوں معیاروں پر  

  کتنی کھری اترتی ہے۔
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  دعای افتتاح کا مضمون
  

رمضان میں پڑھی جانے والی   دعائے افتتاح ماه مبارک

دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جسے محمد بن عثمان نے  

امام زمان عج جو کہ آپ کے نائب خاص تھے سے  نقل کیا  

ہے، دعائے افتتاح میں خداشناسی، خوف اور رجاء کا لزوم،  

عبادت کی توفیق، دعا کی قبولیت میں تاخیر کی حکمت اور  

ت کی ارزش و قیمت بیان کی  خدا سے راز و نیاز اور مناجا

گئی ہے اور اس کے آخری پیراگراف میں امام مہدی عج 

  کی حکومت اور شیعوں کے وظیفے بیان کئے گئے ہیں۔ 

دعائے افتتاح کا مضمون کہیں سے بھی کسی بھی جہت 

سے نہ تو قرآن کے مخالف ہے اور نہ ہی قطعی روایت کے 

انسانی کے مخالف ہے،بلکہ اس میں خدا شناسی اور وظائف  

بے ساختہ   جسے پڑھ کرلند ترین مراتب پائے جاتے ہیں  ب

 دل کہ اٹھتا ہے:یہ کسی عام بشر کا کالم نہیں۔

   



18 

  دعا کی سند
مصباح  نے      شیخ طوسی دعای افتتاح کو سب سے پہلے   

االحکام  1المتھجد  تہذیب  اور  بعد2،  اسکے  پھر  بن   میں  سید 

، میں محمد بن عثمان عمری کی سند  3اقبال االعمال  نے طاووس

ہے،کفعمی  کیا  ذکر  ساتھ  البلد  اور  4مصباح  نے کے 

المعاد  نے مجلسی،5االمین  قمی اور  6زاد  عباس  مفاتیح   نے شیخ 

کتاب میں    زاد المعاد  کے عالمہ مجلسینقل کیا ہے۔   میں  7الجنان 

امام   سند معتبرکے ساتھ، یہ دعا حضرت   کہنے کے مطابق 

آپنے سےزمان(عج) کہ  ہے  لک منقول  کو  کہ   شیعوں  ھا 

  ہر شب دعای افتتاح کی تالوت کریں۔کی رمضان  ماه

آقای محسن قرائتی اپنی کتاب شرح دعا شریف افتتاح کے 

 مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ:

 
  .۴٠۴-۴٠٢ق، ص١۴١٨شیخ طوسی، مصباح المتھجد،    1
  108، ص   3تہذیب االحکام،ج     2
  ٣٢۵-٣٢٢ق، ص١۴١٧سید بن طاووس، اقبال االعمال،    3
  ٧٧٣-٧٧٠ق، ص١۴١۴کفعمی، المصباح،    4
  ٢٧۴-٢٧١ق، ص١۴١٨کفعمی، البلداالمین،     5
  ٨٩-٨۶ق، ص ١۴٢٣مجلسی، زاد المعاد،    6
  .٣٢١ش، ص١٣۶٩قمی، مفاتیح الجنان،    7
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ہ ے شیخ طوسی نے اس دعا کی سند کو ذکر نہیں کیا 

جبکہ سید ابن طاؤس نے بیان کیا ہے کہ میں نے اسے ابن 

 ابی قره کی کتاب سے اخذ کیا ہے۔

ابن ابی قره کی کتاب ہماری دسترس میں نہیں ہے لیکن 

علمائے اعالم کا اس کتاب کا حوالہ دینا اس کتاب کے معتبر 

 ہونے کے لیے کافی ہے۔

اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ دعائے افتتاح کو امام 

نہیں کیا گیا ہے،بلکہ اس کی سند کا   معصوم سے منسوب 

سلسلہ امام زمانہ عجل هللا تعالی فرجہ شریف کے نائب خاص 

اسے   لیے  ہے،اس  ہوتا  منتہی  پر  عمری  عثمان  بن  محمد 

کرنا  ثابت  استحباب  کا  تالوت  کی  اس  یا  کرنا  ثابت  حدیث 

 محال ہے۔ 

 اس اعتراض کے جواب میں آغا قرائتی نے تین بہترین

 دلیلیں پیش کی ہیں، وه لکھتے ہیں کہ :

مرحوم مجلسی جیسے محدث اور حدیث شناس کا اس      ۔١

حدیث کی سند سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ امام زمانہ عجل  

هللا تعالی فرجہ الشریف سے مروی ہے اس کے امام سے  



20 

صادر ہونے کے ثبوت کے طور پر کافی ہے جیسا کہ 

بحار   کتاب  اپنی  اقبال سے  مرحوم مجلسی  میں  االنوار 

  نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ةَ بِإِْسنَاِدِه َعْن   ِد ْبِن أَبِی قُرَّ ْقبَاُل، نَْقًال ِمْن کتَاِب ُمَحمَّ «اْإلِ

ِد ْبِن ُعثَْماَن اْلعَْمِرّیِ َعِن اْلقَائِِم ع ِمْن أَْدِعیَِة لَیَاِلی  ُمَحمَّ

 1الثَّنَاَء بَِحْمِدک»اللَُّھَم إِنِّی أَْفتَتُِح  -َشْھِر َرَمَضانَ 

اس عبارت میں مرحوم مجلسی کا (عن القائم ) کہنا اس 

ثبوت موجود  ہاتھوں میں وه  بات کی دلیل ہے کہ آپ کے 

تھے کہ جن کی بناء پر آپ کو پتہ تھا کہ یہ دعا امام سے 

 صادر ہوئی ہے۔ 

یہ دعا تہذیب االحکام جیسی کتاب میں نقل ہوئی ہے جو     ۔٢

کتب اربعہ میں سے ایک شمار کی جاتی ہے،اور اگر  

چہ علماء ادلہ سنن اور استحباب میں تسامح کرتے ہوئے  

نظر آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وه 

اپنی معتبر ترین کتاب میں غیر معصوم کی روایت نقل  

 
  . ١۶۶، ص ٢۴بحار األنوار، ج    1
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یہ  کریں، اس وج کہ  کیا جاسکتا  نہیں  دعوٰی  یہ  ہ سے 

 صرف اور صرف محمد بن عثمان کا کالم ہے۔

مرحوم کفعمی نے اپنی کتاب المصباح میں ماه مبارک    ۔٣

رمضان کی راتوں میں اس دعا کی تالوت کو مستحب 

  جانا ہے چنانچہ وه لکھتے ہیں : 

بَِھذَ  لَْیلٍَة ِمْنھُ  ا الدَُّعاِء اللَُّھَم «یُْستََحبُّ أَْن یُْدَعی فِی کّلِ 

 1إِنِّی أَْفتَتُِح الثَّنَاَء بَِحْمِدک... » 

اگر یہ دعا ماثور نہ ہوتی تو مرحوم کفعمی کبھی بھی  

احکام  کیونکہ  لگاتے  نہیں  حکم  کا  استحباب  کے  دعا  اس 

شرعیہ قرآن یا روایت سے حاصل کیے جاتے ہیں اس بنیاد  

استح کا  کفعمی  کہ مرحوم  ہے  کہا جاسکتا  کا حکم پر  باب 

 لگانا اس دعا کے ماثور ہونے کی دلیل ہے۔

چونکہ علماء مستحبات اور سنت میں سند کو ذکر کرنے  

میں تسامح سے کام لیتے تھے اور اگر مضمون روایت قرآن  

اپنی   کو  اس  تو  تھا  ہوتا  نہیں  مخالف  روایت کے  قطعی  یا 

دعا کو   ہم اس  لیے جب  تھے، اس  نقل کرتے  میں  کتابوں 
 

 . ۵٧٨المصباح (جنة األمان الواقیة)، ص     1
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تو پھر دیکھتے ہیں  معتبر ترین کتابوں میں منقول    شیعوں کی

اشکال کرنے والوں کا اشکال بے سر و پا اور بے بنیاد نظر 

 ۔آتا ہے
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  متن دعاء افتتاح
  م یبسم هللا الرحمن الرح

ِللصَّواِب    یاِنّ   اَللُّھمَّ  ٌد  ُمَسّدِ َواَْنَت  بَِحْمِدک،  الثَّناَء  اَْفتَتُِح 

َواَ  نِک،  الّراِحماَنَّ   قَْنتُ یْ بِمَّ اَْرَحُم  اَْنَت  َمْوِضعِ    یف  نَ یک 

اْلُمعاقِب َواََشدُّ  ْحَمِة،  َوالرَّ النَّکاِل   یف  نَ یاْلعَْفِو  َمْوِضعِ 

اْلُمتََجبِّ  َواَْعَظُم  اْلکْبر  یف  نَ یرِ َوالنَِّقَمِة،    اءِ یَمْوِضعِ 

 َواْلعََظَمِة.  

ل  اَللُّھمَّ  فَاْسَمْع    یف  یاَِذْنَت  َوَمْسأَلَتِک   عُ ی َسم  ایُدعائِک 

 ،یَغفُوُر َعثَْرت   ایَواَقِْل    ،یَدْعَوت  مُ یَرح  ایَواَِجْب    ،یِمْدَحت

کَشْفتَھا،   یاِلھ  ایفَکْم   قَْد  َوُھُموٍم  ْجتَھا  فَرَّ قَْد  کْربٍَة  ِمْن 

نَشَ  قَْد  َوَرْحَمٍة  اَقَْلتَھا،  قَْد  بَالءٍ   ْرتَھا،َوَعثَْرةٍ  قَْد   َوَحْلقَِة 

 فَککتَھا.  

الَّذ  اَْلَحْمدُ  َوال َولَداً، َولَْم    تَِّخذْ یَ لَْم    ی�ِ  لَھُ    کنْ یَ صاِحبَةً 

َولَْم    یف  کیَشر َولِ   کنْ یَ اْلُمْلک،  َوکبِّْرهُ   یٌّ لَھُ  الذُّّلِ  ِمَن 

 . راً یتَکب
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بَِجم  اَْلَحْمدُ  َعل  عِ ی�ِ  کلَِّھا،  کلِّھا   عِ یَجم  یَمحاِمِدِه  نِعَِمِھ 

  یُمْلکِھ، َوال ُمناِزَع لَھُ ف یال ُمضادَّ لَھُ ف یاَْلَحْمُد �ِ الَّذ

 اَْمِرِه.  

 ی لَھُ ف  ھَ یَخْلِقِھ، َوال َشب  یلَھُ ف  کی ال َشر  ی�ِ الَّذ  اَْلَحْمدُ 

اْلفاش  ِ� اَْلَحْمُد  َوَحْمُدهُ،   یف  یَعَظَمتِِھ،  اَْمُرهُ  اْلَخْلِق 

بِالْ  بِاْلُجوِد  الّظاِھِر  اْلباِسِط  َمْجُدهُ،  ال    یالَّذ  َدهُ، یَ کَرِم 

إالّ ُجوداً َوکَرماً،   عَطاءِ کثَْرةُ الْ   ُدهُ ی تَْنقُُص َخزائِنُھُ، َوال تَز

 اْلَوّھاُب.  زُ یاِنَّھُ ُھَو اْلعَز

قَل  یاِنّ   اَللُّھمَّ  کث  الً یاَْسئَلُک  ب  ٍر،یِمْن  حاَجٍة   ھِ یْ اِلَ   یَمَع 

عَ   َمةٍ یَعظ  قَدَوِغناک  ِعْند   ٌم،یْنھُ  َوُھَو    ٌر،ی کث   یَوُھَو 

 . رٌ یسیَ َسْھٌل  کیْ َعلَ 

ذَْنب  اَللُّھمَّ  َعْن  َعْفَوک  َخط  ،یاِنَّ  َعْن    ، ی ئَتیَوتَجاُوَزک 

ُظْلم َعْن  عل  یَوَصْفَحک   ،یَعَمل  حِ یقَب  یَوِستَْرک 

کث َعْن  َخطأ   ،یُجْرم  رِ یَوِحْلَمک  ِمْن  کاَن  ما    ی ِعْنَد 

اَْن اَْسئَلَک ما ال اَْستَْوِجبُھُ ِمْنک،   یف  یاَْطَمعَن   ،یَوَعْمد

َواَرَ   یَرَزْقتَن  یالَّذ َرْحَمتِک،  قُْدَرتِک،   یتَنیْ ِمْن  َمْن 

ْفتَن  آِمناً، َواَْسئَلُک   ُعوکِمْن اِجابَتِک، فَِصْرُت اَدْ  یَوَعرَّ
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قََصْدُت   ما یف  کیْ ِجالً، ُمِدال� َعلَ ُمْستَأنِساً، ال خائِفاً َوال وَ 

َعنّ   ک،یْ اِلَ   ھِ یف َولَعَلَّ    ک،یْ َعلَ   یَعتَْبُت بَِجْھل  یفَِاْن اَْبطأَ 

َعنّ   یالَّذ بِعاقِبَِة اْالُ◌ُموِر،    یل  رٌ یْ ُھَو خَ   یاَْبطأَ  ِلِعْلِمک 

ً یفَلَْم اََر َمْوالً کر   ا ی   یَّ ِمْنک َعلَ   مٍ یَعْبٍد لَئ  یاَْصبََر َعل  ما

فَاَتَبَغَُّض    یَّ َعْنک، َوتَتََحبَُّب اِلَ   یفَاَُولّ   ی، اِنَّک تَْدُعونَربِّ 

اِلَ   ک،یْ اِلَ  لِ   یَّ َوتَتََودَُّد  کاَنَّ  ِمْنک،  اَْقبَُل  َل    یَ فَال  التََّطوُّ

ْحَمِة ل  ْمنَْعکیَ فَلَْم    ک،یْ َعلَ  َواْالِ◌ْحساِن   ،یذِلک ِمَن الرَّ

َعلَ   ،یَّ اِلَ  ِل  َعْبَدک    یَّ َوالتَّفَضُّ فَاْرَحْم  َوکَرِمک،  بُِجوِدک 

 . مٌ یبِفَْضِل اِْحسانِک اِنَّک َجواٌد کر ھِ یْ اْلجاِھَل َوُجْد َعلَ 

ُمْجرِ   اَْلَحْمدُ  اْلُمْلک،  ماِلک  ِر    ی�ِ  ُمَسّخِ اْلفُْلک، 

 . نَ یَرّبِ اْلعَالَم ِن،یالدّ  انِ یّ ْصباحِ، دَ اْالِ  احِ،فاِلقِ یالرِّ 

َعل  اَْلَحْمدُ  َعل  ی�ِ  َواْلَحْمُد �ِ  ِعلِمِھ،  بَْعَد  َعْفِوِه   یِحْلِمِھ 

َغَضبِِھ، َوُھَو   یُطوِل اَناتِِھ ف   یبَْعَد قُْدَرتِِھ، َواْلَحْمُد �ِ َعل

 . دُ ی ریُ ما  یقاِدٌر َعل

ْزِق، فِالِق اَْالِ◌ْصباحِ    اَْلَحْمدُ  �ِ خاِلِق اْلَخْلِق، باِسِط الّرِ

الَّذالْ   یذِ  َواْالِ◌ْنعاِم،  َواْلفَْضِل  َواْالِ◌کراِم  بَعَُد    یَجالِل 

 . یتَباَرک َوتَعال یَوقَُرَب فََشِھَد النَّْجو ،یریُ فَال 
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 شاکلُھُ،یُ   ھٌ یَوال َشب  عاِدلُھُ،یُ لَھُ ُمناِزعٌ    سَ یْ لَ   ی�ِ الَّذ  اَْلَحْمدُ 

َظھ َوتَواَضَع   عاِضُدهُ یُ   رٌ یَوال  اْالَ◌ِعّزاَء،  تِِھ  بِِعزَّ قََھَر 

 . شاءُ یَ ِلعََظَمتِِھ اْلعَُظماُء، فَبَلََغ بِقُْدَرتِِھ ما 

الَّذ  اَْلَحْمدُ  کلَّ    یَّ َعلَ   ْستُرُ یَ وَ   ِھ،یاُناد   نَ یح  ی بُنیجیُ   ی�ِ 

مُ یُ وَ   ِھ،یَعوَرةٍ َواَنَا اَْعص فَکْم    ِھ،یفَال اُجاز  یَّ اْلنِّْعَمةَ َعلَ   عَّظِ

 ، یَمُخوفٍَة قَْد کفان  َمةٍ یَوَعظ  ،یقَْد اَْعطان   ئَةٍ ی ِمْن َمْوِھبٍَة َھن

اَران قَْد  ُمونِقٍَة  فَاُثْنیَوبَْھَجٍة  َواَْذکُرهُ    ھِ یْ َعلَ   ی،  حاِمداً، 

  ُمَسبِّحاً. 

  َردُّ یُ بابُھُ، َوال    ْغلَقُ یُ ِحجابُھُ، َوال    ْھتَکیُ ال    یاَْلَحْمُد �ِ الَّذ

  َن، یاْلخائِف  ْؤِمنُ یُ   یآِملُھُ، اَْلَحْمُد �ِ الَّذ  بُ یَّ خَ یُ سائِلُھُ، َوال  

 َضعُ یَ وَ   َن،یاْلُمْستَْضعَف  ْرفَعُ یَ وَ   َن،یالّصاِلح  ینَجِّ یُ وَ 

َواْلَحْمُد  نِ یآَخر  ْستَْخِلفُ یَ وَ ُملُوکاً    ْھِلکیُ   َن،یاْلُمْستَکبِر  .

بار الجَّ قِاصِم  اْلھاِرب  َن،یالّظاِلم  رِ یُمب   َن،ی �ِ   َن،ی ُمْدِرک 

َمْوِضعِ حاجاِت   َن،یاْلُمْستَْصِرخ  خِ ی َصر  نَ ینَکاِل الّظاِلم

 . نَ ی ُمْعتََمِد اْلُمْؤِمن َن،یالّطاِلب

الَّذ  اَْلَحْمدُ  َخشْ   ی�ِ  َوُسکانُھا،    تِھِ یَ ِمْن  السَّماُء  تَْرَعُد 

  ْسبَحُ یَ َوتَْرُجُف اْالَ◌ْرُض َوُعّماُرھا، َوتَُموُج اْلبِحاُر َوَمْن  
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  یَ َھدانا ِلھذا َوما کنّا ِلنَْھتَدِ   یَغَمراتِھا، اَْلَحْمُد �ِ الَّذ  یف

 لَْوال اَْن َھدانَا ّ�ُ.  

الَّذ  اَْلَحْمدُ    ْرَزقُ یُ َوال    ْرُزُق،یَ وَ   ْخلَقْ یُ َولَْم    ْخلُُق،یَ   ی�ِ 

َوُھَو   یاْلَمْوت  یِیحْ یُ وَ   اءَ یاْالَ◌ح  تُ ی میُ وَ   ْطعَمُ یُ َوال    ْطِعُم،یُ وَ 

 . رٌ یقَد ءٍ یْ کّلِ شَ  یَوُھَو َعل رُ یْ اْلخَ  ِدهِ یَ بِ  ُموُت،یَ ال  یٌّ حَ 

َعلَ   اَللُّھمَّ  َوَرُسوِلک،    ی َصّلِ  َعْبِدک  ٍد  ُمَحمَّ

َخْلِقک،    َرتِکیَ َوخِ   بِک،یَوَحب  ک،یِّ نِک،َوَصفِ یَواَم َمْن 

َواَْحسَ  اَْفَضَل  ِرساالتِک،  َوُمبَلِّغِ  ک،  ِسّرِ َن،  َوحافِِظ 

 یَواَْطَھَر، َواَْسن  بَ یَ َواَطْ   ،یَواَْنم  یَواَْجَمَل َواَکَمَل، َواَْزک

ْمَت، َوتََحنَّْنَت َوَسلَّْمَت    تَ یْ َواَکثََر ما َصلَّ  َوباَرکَت َوتََرحَّ

َواَْنبِ   یَعل ِعباِدک  ِمن  َوِصْفَوتِک   ائِکیاََحٍد  َوُرُسِلک، 

 ِمن َخْلِقک.   کیْ َواَْھِل اْلکراَمِة َعلَ 

َرُسوِل    یِّ َوَوِص   َن،یاْلُمْؤِمن  رِ یاَم  یٍّ َعل  یَوَصّلِ َعل  اَللُّھمَّ 

اْلعالَم َوَول  َن،یَرّبِ  َرُسوِلک،    یَواَخ  ک،یِّ َعْبِدک 

تِک َعل  . مِ یَوالنَّبِأ اْلعَظ ،یاْلکْبر تِکیَ َخْلِقک، َوآ یَوُحجَّ
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دّ   یَعلَ   َوَصلِّ  سَ   قَةِ یالّصِ فاِطَمةَ    نِساءِ   َدةِ یِّ الّطاِھَرةِ 

َعل  َن،یاْلعالَم َواِمامَ   یِ ِسْبطَ   یَوَصّلِ  ْحَمِة    ،یاْلُھد  یِ الرَّ

نَِة.   یْ دَ یِّ سَ  نِ یْ اْلَحَسِن َواْلُحسَ   َشباِب اَْھِل اْلجَّ

اْلُمْسِلم  یَعل  َوَصلِّ  ِة  اْلُحسَ   یِّ َعلِ   َن،یاَئِمَّ ِد    ِن،یْ ْبِن  َوُمَحمَّ

ٍد، َوُموسَ   ،یٍّ ْبِن َعلِ   یِّ ْبِن َجْعفٍَر، َوَعلِ   یَوَجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

ِد ْبِن َعلِ   ،یْبِن ُموس ٍد، َواْلَحَسِن    یِّ َوَعلِ   ،یٍّ َوُمَحمَّ ْبِن ُمَحمَّ

َعلِ  الْ   ،یٍّ ْبِن  َعل  ،یِّ اْلَمْھدِ   ی ھادَواْلَخلَِف   ی ُحَجِجک 

 دائَِمةً.   َرةً یبِالِدک َصالةً کث یِعباِدک، َواَُمنائِک ف

َعل  اَللُّھمَّ  َواْلعَْدِل    یِّ َولِ   یَوَصّلِ  ِل،  اْلُمَؤمَّ اْلقائِِم  اَْمِرک 

ب اْلُمقَرَّ بَِمالئِکتِک  َوُحفَّھُ  بُِروحِ    ْدهُ یِّ َواَ   َن،یاْلُمْنتََظِر، 

 . نَ یَربَّ اْلعالَم ایاْلقُُدِس 

اِْستَْخِلْفھُ    نِک، یکتابِک، َواْلقائَِم بِد   یاِل  یَ اْجعَْلھُ الّداعِ   اَللُّھمَّ 

 نَھُ یِمْن قَْبِلِھ، َمکْن لَھُ د  نَ یلَْفَت الَّذاْالَ◌ْرِض کما اْستَخْ   یف

اَْمناً    تَھُ یْ اْرتَضَ   یالَّذ بَْعِد َخْوفِِھ  ِمْن  اَْبِدْلھُ  ال   ْعبُُدکیَ لَھُ، 

ً یْ بِک شَ  ْشِرکیُ   . ئا
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هُ َواَْعِزْز بِِھ، َواْنُصْرهُ َواْنتَِصْر بِِھ، َواْنُصْرهُ    اَللُّھمَّ  اَِعزَّ

َعز فَتْحاً  َواْفتَحْ   زاً،ینَْصراً  لَھُ  ِمْن   راً،یسیَ   لَھُ  َواْجعَْل 

 . راً یلَُدْنک ُسْلطاناً نَِص 

د  اَللُّھمَّ  بِِھ  نَبِ   نَک،یاَْظِھْر    یَ ْستَْخفِ یَ ال    یَحتّ   ک،یِّ َوُسنَّةَ 

، َمخافَةَ اََحٍد ِمَن اْلَخْلِق.   ءٍ یبِشَ   ِمنَاْلَحّقِ

تُِعزُّ بَِھا اْالِ◌ْسالَم    َمةٍ یَدْولٍَة کر  یف   کیْ اِنّا نَْرَغُب اِلَ   اَللُّھمَّ 

ِمَن الدُّعاةِ   ھایَواَْھلَھُ، َوتُِذلُّ بَِھا النِّفاَق َواَْھلَھُ، َوتَْجعَلُنا ف

َوتَْرُزقُنا بِھا کراَمةَ    ِلک،یَسب  یطاَعتِک، َواْلقاَدةِ اِل   یاِل

 َواْالَ◌ِخَرةِ.   ایالدُّنْ 

اْلَحقِّ   اَللُّھمَّ  ِمن  ْفتَنا  َعرَّ َعْنھُ  ما  قَُصْرنا  َوما  ْلناهُ،  فََحّمِ  

فَبَلِّْغناهُ، اَللُّھمَّ اْلُمْم بِِھ َشعَثَنا، َواْشعَْب بِِھ َصْدَعنا، َواْرتُْق  

بِِھ فَتْقَنا، َوکثِّْربِِھ قِلَّتَنا، َواَْعِزْز بِِھ ِذلَّتَنا، َواَْغِن بِِھ عائِلَنا، 

فَْقَرنا، َوُسدَّ بِِھ َخلَّتَنا،   بِِھ َعْن َمْغَرِمنا، َواجبُْر بِھِ  َواَْقِض 

رْ یَ وَ  بِِھ ُوُجوَھنا، َوفُک بِِھ اَْسَرنا،   ضْ یِّ بِِھ ُعْسَرنا، َوبَ   ّسِ

َمواع بِِھ  َواَْنِجْز  َطِلبَتَنا،  بِِھ  بِِھ   َدنا،یَواَْنِجْح  َواْستَِجْب 

 َ◌ِخَرةِ  َواالْ   ایبِِھ ِمَن الدُّنْ   بَلِّْغناَدْعَوتَنا، َواَْعِطنا بِِھ ُسْؤلَنا، وَ 
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َرْغبَتِنا،    آمالَنا، فَْوَق  بِِھ   نَ یاْلَمْسؤول  رَ یْ خَ   ایَواَْعِطنا 

اْلُمْعط بِِھ غَ   َن،یَواَْوَسَع  َواَْذِھْب  بِِھ ُصُدوَرنا،   ظَ یْ اِْشِف 

ِمَن اْلَحّقِ بِِاْذنِک، اِنَّک    ھِ یقُلُوبِنا، َواْھِدنا بِِھ ِلَما اْختُِلَف ف

  ی ٍم، َواْنُصْرنا بِِھ َعلیُمْستَق  ِصراطٍ   یَمْن تَشاُء اِل  یتَْھد

نا اِلھَ اْلَحّقِ آم  . نَ یَعُدّوِک َوَعُدّوِ

اِلَ   اَللُّھمَّ  نَْشکو  نَبِ   کیْ اِنّا  َعلَ   نایِّ فَْقَد  َوآِلِھ،    ھِ یْ َصلَواتُک 

نا، َوقِلَّةَ َعَدِدنا، َوِشّدةَ اْلِفتَِن بِنا،    نا،یِّ َولِ   بَةَ یْ َوغَ  َوکثَْرةَ َعُدّوِ

َعلَ  ماِن  الزَّ َعل  نا، یْ َوتَظاُھَر  َواَِعنّا   یفََصّلِ  َوآِلِھ،  ٍد  ُمَحمَّ

َونَْصٍر    یَعل تَکِشفُھُ،  َوبُِضّرٍ  لُھُ،  تُعَّجِ ِمْنک  بِفَتْحٍ  ذِلک 

َوَرْحَمةٍ  تُْظِھُرهُ،  َحّقٍ  َوُسْلطاِن  هُ  تََجلِّلُناھا  تُِعزُّ ِمْنک   

 . نَ یاَْرَحَم الّراِحم ایِمْنک تُْلبُِسناھا، بَِرْحَمتِک  ةٍ یَ َوعافِ 

 شرحیں 
 

ہیں جنمیں   افتتاح  کی متعدد شرحیں لکھی گئی  دعای 

 سے بعض یہ ہیں: 
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  شھاب الدین محمدبن موسی بزچلوئی اراکی  وه شرح جسے  شیخ

شاگردوں میں سے کے  حکیم سبزواری ق) نے جو کہ  ١٣١٣م  (

تبلیغات اسالمی  ایک ہیں نے  لکھی ہے جو شرح  انجمن 

 ش) کی جانب سے نشر ہوئی۔١٣٢۴تھران (

در حقیقت  قلم  بیان  از  افتتاح؛  دعای  زمردیان  احمد   شرح 

 جو کہ بارہا منتشر ہو چکی ہے۔  شیرازی

ابوحمزه  دعای   کتاب «بر درگاه دوست»؛ دعای افتتاح ا ور 

جوکہ    ثمالی ہے  شرح  یزدی کی  مصباح  درس   کے محمدتقی 

 سے ماخوذہے۔اخالق

 ۔تأمالت فی دعاء االفتتاح از قلم محمدتقی مدرسی 

 کی کتاب۔   محمدرضا مھدوی کنی ترجمھ و شرح دعای افتتاح

 .حمیدرضا مستفید  ) ازقلم دعای افتتاح (شرح و ترجمہ

 .عبدالحسین طالعی ھایی از دعای افتتاح؛ مصنفہدرس 

 نتیجہ 
 خود   بذات  عمری  عثمان  بن  محمد  کہ   ہیں  دیکھتے  ہم  جب

 دعا  یہ  اور  تھے  کرتے  مداومت  پر  تالوت  کی  افتتاح  دعای
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 والی  رکھنے  حیثیت  کی  منبع  معتبراور   /٦  چھ  کی  شیعوں

 دعا  اس  نے طاؤس  ابن سید کہ یہ مزید ہے  درج میں کتابوں

 ہے  دعا  وه   یہ  اور  ہے  کیا  ذکر  میں  کتاب  اپنی  بھی  کا  سند  کی

  اس   ہوئے  کرتے  فرسائی  قلم  نے  اعالم  علماء  میں  جس  کہ

 محمد   بھی  سے  میں  معاصرین  میں  جن  ہیں  لکھی  شرحیں  کی

 پھر   ہے،  سکتا  جا  لیا  نام  کا  قرائتی  آغا  اور   یزدی  مصباح  تقی

  بچتی   نہیں  باقی  گنجائش   کی  اعتراض  اور   اشکال  میں  ایسے

  تب   جائے  لیا  کر  قبول  جانا  پایا  کا  ارسال  میں  سند  ہے،اگر

  کیونکہ   ہے  ہوتی  نہیں  واقع  کمی  میں  اعتبار  کے  دعا  اس  بھی

  قطعی   ہی  نہ  اور  ہے  ٹکراتی  سے  قرآنی  آیات  تو  نہ  دعا  یہ

  اور  شناسی  خدا  میں  اس  ہے،بلکہ  معارض  کے  روایتوں

  ۔ ہیں جاتے پائے مراتب ترین بلند  کے شناسی وظیفہ

  وما علینا اال البالغ 

  احقر سید منہال حسین رضوی گوپالپوری 

  ھ 1442رمضان المبارک  25
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