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تاریخ دریافت98/1/23 :
تاریخ پذیرش98/5/5 :

مأخذشناسی و بررسی سندی دعای سالمتی
(با بررسی سیر تطوّر متن دعا در منابع)
علی ربانی
چکیده

"دعای سالمتی" امام عصر دعایی مختصر و مفید است که ارتباط معنوی با امام
مهدی را تقویت میکند .برخی از روشنفکرنماها تالش کردهاند با خدشه در سند ،این
دعا آن را غیر معتبر قلمداد کنند .با توجه به منابع معتبری که این دعا را نقل کردهاند ،می-
توان در جهت اتقانبخشی دعا حرکت کرد .این نوشتار با بررسی مآخذ دعای سالمتی و
کیفیت نقل آن ها به سیری که متن دعا در منابع دارد ،پرداخته است .در ذیل هر منبع سند
دعا بررسی و به خصوصیات آن منبع اشاره شده است .مستدل کردن چگونگی تعلیق سند
دعا و بررسی همه منابع ،مزیّتی است که این نوشتار از آن برخوردار است و این تحقیق را از
دیگر آثار مشابه ،متمایز کرده است.
واژگان کلیدی :دعای سالمتی ،سندشناسی ،سیر تطور ،تعلیق ،صالحین.

 .1پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا ،ایمیل:

.
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مقدمه
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راه های اعتماد به هر نوشته و از جمله دعا و اطمینان برای عمل به آن مختلف است .گاهی به
یک نمونه دعا به واسطه سند متصل و صحیحی که دارد اعتماد میگردد و گاهی محتوای
غنییی که دعا از آن برخوردار است ،موجب وثوق به صدور دعا از معصوم و ممتنع بودن
صدورش از غیر معصوم میشود و گاهی آنچه موجب اطمینان به دعا میشود ،اتقان منابعی
است که آن دعا را نقل کردهاند .اعتماد به دعای سالمتی از راه سوم یعنی "اتقان منابع"
امکانپذیر بوده و هدف اصلی در این نوشتار بر همین پیریزی شده است.
با هدف گسترش معارفی که در قالب ادعیه مأثور به ما رسیده است ،تالش کردهایم با اتقان
بخشی به این معارف از طریق مأخذشناسی و بررسی سندی ،از بهانهتراشی مخالفان و
بیاعتنایی نسبت به معارف دعاها کاسته ،در پی شناخت دعاهای ماثور و تمیز سره از ناسره
گامی علمی برداریم.
به صورت طبیعی میبایست این نوشتار در دو بخش مأخذ شناسی و بررسی سندی مقاله طراحی
میشد؛ امّا به جهت اختصار ،بحث بررسی سندی در ذیل منابع اصلییی که سند را ذکر کردهاند،
آمده و با عنوان مستقل به سندشناسی پرداخته نشده است .تمرکز اصلی بحث سندشناسی کتاب
"کافی" است و در دیگر منابع به صورت مختصر به سند اشاره شده و در ذیل هر منبع به
خصوصیات آن منبع و کیفیت نقل و متن دعای سالمتی در آن منبع ،توجه شده است.
برای پژوهش در این مورد دو کتاب 1و یک مقاله 2به چشم میخورد که دو کتاب بیشتر به
بررسی محتوای دعا و در مقاله به بررسی سند دعا ،پرداختهاند .وجه تمایز این نوشتار با
پژوهشهای یاد شده در این است که مقاله پیشرو ناظر به پژوهشهای پیشین نوشته شده و
عالوه بر ارائه دلیل در بررسی سندی و بیان سبب تعلیق سند و گزینش راویان ،به منابع دعا به
صورت کامل پرداخته است.
منابع دعا

اکثر منابع ،دعا را در اعمال ماه مبارک رمضان و در شب بیست وسوم آن که احتمال شب قدر
است ،ذکر کردهاند و در همه آنها تأکید شده که این دعا در هر حال و در هر زمانی از این شب
خوانده شود .در سند دعا بر مداومت و تکرار دعا تأکید شده و نیز اینکه این دعا به شب قدر
منحصر نبوده در بقیه زمانها مداومت بر آن مطلوب عنوان شده است .این دعا در زمره دعاهای
 .1شرح دعای سالمتی ،محسن قرائتی به کوشش حسن سلمآبادی  /شرح دعای اللهم کن لولیک ،محمدرضا فؤادیان.
 .2فصلنامه انتظار موعود ،ش  ،18بررسی سندی دعای سالمت امام زمان ،حمید احمدی جلفایی.
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آداب این دعا که قبل از دعا کردن انجام میشود ،حمد و ثنای االهی و صلوات بر پیامبر

و

بیان شده است.
اهل بیت پاکش
این دعای مختصر در منابع مختلفی نقل شده که برخی از آنها جزء کتب اربعه میباشند.
واقعشدن یک دعا در کتب اربعه مزیتی است که اطمینان افرادی چون ثقهاالسالم کلینی

و

شیخ الطائفه شیخ طوسی را پشتوانه خود دارد .قبل از بحث در خصوص منابع دعا ،اصل آنچه
به عنوان این دعا رایج و مرسوم است عنوان میگردد:
منابع دعا به ترتیب اهمیت و قدمت عبارتند از:
 .1کافی

اولین و قدیمیترین منبعی که به این دعا پرداخته ،کتاب کافی شریف است که مرحوم کلینی (م
 329ق) در کتاب الصوم و در باب دعا در دهه آخر ماه مبارک رمضان آن را نقل کرده است 1.در
2

اول سند ،محمّد بن عیسی است که به إسنادش از صالحین  ،دعا را نقل کرده است.
در نگاه ابتدایی به این سند ،مرحوم کلینی نمیتواند بدون واسطه از شخص محمّد بن عیسی
روایت نقل کند .به این سبب ،در اینگونه موارد ،غالب صاحبنظران و محقّقان ،امثال این اسانید
را بر سند حدیث و یا احادیث قبلی معلّق فرض کردهاند .اگر بخواهیم واسطه یا واسطههای بین
مرحوم کلینی و محمد بن عیسی را کشف کنیم ،چارهای نیست جز تعلیق بر اسناد گذشته یا
غالب اسناد روایات کتاب کافی.
در اسناد کتاب کافی شریف ،مرحوم کلینی نزدیک به سیصد مورد ( 292روایت) با یک واسطه
که علی بن ابراهیم باشد ،از محمد بن عیسی نقل روایت داشته است که در میان این تعداد،
 178مورد قبل از سند این دعا واقع شده است .اگر سند دعا را بر غالب طریق مرحوم کلینی از
محمد بن عیسی حمل کنیم ،علی بن ابراهیم واسطه میشود؛ اما اشکال این تعلیق آن است که
متعارف نبوده و فاصله بین سند این دعا با سند تعلیق شده بر آن  43صفحه میشود و در واقع
این روش را تعلیق نمیگویند.
در اسناد قبل از این دعا ،یعنی دومین دعا از همین باب ،محمد بن عیسی وجود دارد که
صحیحتر آن است که سند دعا بر آن معلق شود و در واقع سند دعای سالمتی بدین ترتیب می-
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،4ص.162
2

 .مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّالِحِينَ

.
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است که در بین جامعه منتظر انتشار داده شده تا پل ارتباط معنوی میان منتظران با امام شود .از
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شود« :أحمد بن محمد عن علي بن الحسن[تعليق] عن محمد بن عيسى بإسناده عن
الصالحين

»

1

در سند دعای دوم 2که دعای سالمتی بر آن تعلیق شده ،علیبنالحسین آمده؛ اما با توجه به
دیدگاه آیتاهلل خوئی ،منظور علی بن الحسن است .ایشان با توجه به راوی قبل که احمد بن
محمد باشد ،آن را بین احمد بن محمد بن سعید بن عقده و احمد بن محمد العاصمی مردّد می-
داند و لذا دیدگاه ایشان ،آن است که با توجه به هر دو احتمال ،هیچکدام یک مورد هم از علی
بن الحسین روایت نقل نکرده است .ایشان پس از ارائه قریب به ده شاهد از روایات کافی نتیجه
میگیرند که در این جا تحریف صورت گرفته و منظور از علی بن الحسین همان علی بن
الحسن است 3.در کتاب تهذیب االحکام شیخ طوسی که دومین منبع به شمار میآید ،در سندی
4
که دعای سالمتی بر آن تعلیق شده ،این راوی با نام علی بن الحسن آمده است.
شرح حال راویان

تشخیص و شناسایی اشخاصی که در سلسله سند واقع شدهاند ،کار بسیار دقیقی است که قبل از
بیان شخصیت راویان و جرح یا تعدیل آنها باید انجام شود .بهترین روش برای شناسایی
"راوی" دقت در این است که از چه کسانی روایت نقل کرده و چه کسانی از او روایت نقل
کردهاند؛ به تعبیر دیگر ،چه کسی استاد او بوده و چه کسی در محضر او شاگردی کرده است.
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احمد بن محمد

طبق دیدگاه آیتاهلل خوئی که بیان شد ،دو احتمال در مورد این راوی وجود دارد :یک احتمال
آن که منظور از این راوی ابو العباس احمد بن محمد بن سعید ،مشهور به "ابنعقده" باشد و
احتمال دیگر آنکه مراد احمد بن محمد العاصمی باشد .ابنعقده مذهب زیدی جارودی داشته و
تا پایان عمر بر این مذهب بوده است .او بیشتر عمر خود را در کوفه گذرانده است .هر چند
ابنعقده با مرحوم کلینی معاصر بوده اما ایشان کمتر از ابنعقده روایت نقل کرده است ،یعنی به
صورت صریح بیشتر از سه روایت از ابنعقده در کافی دیده نمیشود .چه بسا دلیل کمی روایت
از ابن عقده حجاب معاصریت ،یا مذهب وی و یا تفاوت محل زندگی باشد .در هر صورت با
 .1ارزیابی سندی نرم افزار درایه النور از کتاب کافی شریف.
2

 .أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْهُمْ

 .3خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،2ص .221
 .4طوسی ،تهذیب االحکام ،ج  ،3ص .101

.
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علی بن الحسن

از راوی قبل و بعد مشخص میشود که منظور از ایشان ،علی بن الحسن بن علی بن فضّال
است .صاحبان آثار رجالی شیعه از وی به فقیهی بزرگ و حدیثشناسی ماهر و صاحب تصانیف
فراوان ،یاد کردهاند و با وجود اینکه در ابتدا فتحیمذهب بوده ،به وثاقت وی اذعان کردهاند.
آیتاهلل خوئی بعد از نقل کالم مرحوم نجاشی و شیخ طوسی و مرحوم کشی در نهایت این گونه
 .1خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،2ص .334
2

 .نجاشی ،رجال نجاشی ،ص « :94هو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحدث يقال له العاصمي كان ثقة في الحديث سالما خيرا

أصله كوفي و سكن بغداد روى عن الشيوخ الكوفيين».
 .3خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،2ص.285
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توجه به کمی روایت و طریق خاصی که در روایت کلینی از ابنعقده وجود دارد ،میشود
اطمینان پیدا کرد که منظور از احمد بن محمد در سند دعای سالمتی همان احمد بن محمد
العاصمی باشد.
اشخاص دیگری با نام احمد بن محمد در کتابهای رجال به آنها پرداخته شده؛ اما با توجه به
طبقه آن راویان ،احتمال قرار داشتن آنها در زمره مشایخ بالواسطه کلینی مردود است .به طور
مثال احمد بن محمد البرقی و یا احمد بن محمد بن عیسی االشعری القمی که معموالً با یک
یا چند واسطه از آنها در کافی روایت نقل شده است ،نمیتوانند منظور از این راوی باشند.
در مورد شخصیت احمد بن محمد العاصمی که نام کامل وی ،احمد بن محمد بن أحمد بن
طلحة العاصمی است ،باید گفت که وی از مشایخ کلینی بوده و از علی بن الحسن روایت نقل
کرده که منظور ،علی بن الحسن بن فضال است و از او با تعابیر مختلفِ «التیمی» یا «السلمی»
1
ویا «المیثمی» از او در اسناد روایات نام برده شده است.
مرحوم نجاشی در توثیق وی میگوید:
او برادر أبی الحسن علی بن عاصم المحدث است که به او العاصمی گفته می-
شود .در حدیث ثقه بوده و سالم و خیر بوده است .اصلش کوفی است وساکن
2
بغداد بوده و از شیوخ کوفیین روایت نقل نموده است.
آیتاهلل خوئی همین توثیق نجاشی را در ترجمه عنوان "أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحه"
آورده و توثیق شیخ طوسی را در ترجمهای با عنوان "احمد بن محمد بن عاصم" ذکر کرده و
برای این توثیقات معارضی بیان نکرده و معتقد است که این دو عنوان متحد و با عنوان احمد
3
بن محمد العاصمی یکی است.
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نتیجه گیری میکند« :فصل الخطاب کالم این است که در وثاقت علی بن الحسن بن فضال
1
هیچ شکی نیست».
آنچه مسلم است این راوی زمان امام هادی و امام حسن عسکری را درک نموده است و
ظاهراً در بخش عمدهای از غیبت صغرا حضور داشته است 2.پدرش ،یعنی الحسن بن علی بن
فضال ،هشت ماه قبل از سال  221و نیز سال  224وفات کرده است 3.بر این اساس پدرش
زمان امام جواد و امام رضا

را به صورت قطعی درک کرده است.

محمد بن عیسى
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این عنوان در اسناد  1092روایت واقع شده است 4.از بین چند محمد بن عیسی باید به این
تشخیص رسید که کدام محمد بن عیسی منظور است .در نرم افزار درایه النور این راوی را
محمد بن عیسی بن عبید دانسته و او را امامی ثقه ارزیابی کرده است؛ اما طبق تتبع آیتاهلل
خوئی در ترجمه محمد بن عیسی بن عبید ،آنجا که مروی عنه را ذکر میکند ،گزارشی از نقل
روایت علی بن الحسن (راوی قبل) از این راوی وجود ندارد 5.ممکن است این تتبع بر اساس قید
ابن عبید باشد و در سند تعلیق شده این قید وجود ندارد تا در تتبع ایشان گنجانده شود.
برای تشخیص این راوی سراغ استادان وی و کسانی میرویم که از آنها روایت نقل کرده
است .در سندی که دعای سالمتی بر آن تعلیق ،شده محمد بن عیسی ،آن را از ایوب بن یقطین
نقل کرده و ایوب نیز فرد شناخته شدهای نیست تا از طریق او محمد بن عیسی را بشناسیم؛
چون از او فقط در همین سند نام برده شده است .درخود سند دعای سالمتی هم راوی یا راویان
بعدی مشخص نیست/نیستند و با تعبیر "باسناده" آمده است .پس ،از طریق کسانی که محمد
بن عیسی از آنها روایت نقل کرده است ،نمیتوان تشخیص داد که منظور از ایشان چه کسی
است.
قرائن و شواهدی وجود دارد که میتوان فهمید منظور از این راوی ،محمد بن عیسی بن عبید
است .یکی از این قرائن ،سالهای زندگی راوی قبلی ،یعنی علی بن الحسن بن فضال به جهت
تشخیص طبقه راوی است .محمد بن عیسی باید با پدر علی بن الحسن فضال در یک طبقه
 .1همان ،ج  ،11ص « :993و الذي يسهل الخطب أن علي بن الحسن بن فضال ال ينبغي الشك في وثاقته لما عرفت».
 .2همان.
 .3همان ،ج  ،5ص .46
 .4همان ،ج  ،17ص .86
 .5همان ،ص .111
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1

تصانیف نیکوست و از امام جواد مشافهتاً و مکاتبتاً روایت نقل کرده است.
شیخ طوسی وی را ضعیف دانسته و دلیل ضعف وی را این نکته بیان داشته که صدوق و ابن
2
ولید این راوی را از رجال نوادر الحکمه استثنا کردهاند.
آیتاهلل خوئی بعد از بیان دیدگاه رجالیان در مورد محمد بن عیسی ،این دیدگاه را جمعبندی
کرده و تضعیف شیخ را بیاساس دانسته و آن را با توثیق نجاشی و دیگر توثیقات معارض نمی-
داند .ایشان معتقد است که استثنای صدوق به تبع از استادش ،ابن ولید ،به جهت مناقشه در
شخصیتِ محمد بن عیسی بن عبیدی نیست ،بلکه تنها در نقل روایتش از یونس مناقشه
کردهاند .بهترین شاهد ،اعتمادِ صدوق بر روایات او از غیر یونس است و اینگونه نیست که به
کل روایات او عمل نکرده باشند؛ هر چند آیتاهلل خوئی در مورد نقل روایتش از یونس هم
مناقشه ابن ولید را نپذیرفته و آن را ناشی از اجتهاد غیر ظاهر میداند 3.مرحوم کلینی نیز به
روایت محمد بن عیسی از یونس اعتماد کرده و روایات زیادی در کافی با این طریق آورده است.
آنچه در بین کالم رجالیان جلب توجه میکند ،کتابها و تصانیف فراوان از این محدث است.
مرحوم کشی بعد ذکر نام کتابهای وی ،طریق خود به این کتابها را بیان میکند .همچنین
شیخ طوسی به برخی از این کتابها طریق داشته است.
برای محمد بن عیسی این امکان وجود داشته که به صورت شفاهی و بدون واسطه از برخی از
معصومان معاصر خود روایت نقل کند .در کتابهای رجالی ،گاهی ایشان را از اصحاب امام
 .1نجاشی ،رجال نجاشی ،ص.333
 .2طوسی ،فهرست کتب الشیعه ،ص .402
 .3خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،17ص 116و 117و .118
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باشد و همانطور که بیان شد ،پدرش دوران امام جواد را درک کرده است .محمد بن عیسی
بن عبید در همین طبقه و از کسانی است که دوره این امام همام را درک کرده است .شاهد
دیگر ،سندی است که سید بن طاووس آن را در اقبال آورده و از کتاب ابن ابیقرّه با اسنادش از
علی بن الحسن بن فضّال از محمد بن عیسی بن عبید ،دعا را نقل میکند .در این سند ،به ابن
عبید بودن محمد بن عیسی تصریح شده است .این سند از طریق دیگری ،غیر از کلینی به
دست سید بن طاووس رسیده است؛ اما بخش عمدهای از راویان با طریق کلینی مشترک
هستند.
مرحوم نجاشی در مورد شخصیت محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین میگوید:
از بزرگان اصحاب ماست که ثقه و عین است .روایت زیاد دارد و صاحب
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عسکری

و گاهی از اصحاب امام هادی

برشمردهاند و نیز از افرادی عنوان شده است

که به صورت شفاهی و نامه نگاری از امام جواد
رجالش وی را از اصحاب امام رضا

دانسته است.

روایت میکند؛ و حتی شیخ طوسی در
1

صالحین

منظور از "صالحین" ،امامان معصوم

هستند .در نقل شیخ طوسی در تهذیب نیز ،بجای

است .نظیر
"صالحین" ،واژه "صادقین" آمده و منظور از صادقین به طور قطع معصومان
این جابهجایی تعبیر ،در روایتی دیگر صورت گرفته و در نقل کتاب "من الیحضر" کلمه
3
"صالحین" 2و در نقل کتاب کافی واژه "صادقین" آمده است.
در لسان راویان ،تعبیر صادقین به جای امامان معصوم
از آن اشاره میشود:

به کار رفته است که به نمونههایی

الف) بعد از شهادت موسی بن جعفر دو نفر از سران واقفه به یونس بن عبد الرحمن پیشنهاد
مال فراوان دادند تا دست از والیت و امامت علی بن موسی بردارد؛ اما او در پاسخ آنان ،به کالم
معصومان

استناد کرده و میگوید:
«إِنَّا رُوِّينَا عَنِ الصَّادِقِين :أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ؛ ما
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روایت کردهایم که آنان فرمودهاند زمانی که بدعتها
از امامان معصوم
4
ظاهر شود ،بر علمان واجب است که علمشان را ظاهر سازند».
ب) در نامهای که عبداهلل بن جعفر الحمیری به امام عسکری مینویسد؛ از ایشان مسئلهای
شنیده است ،سؤال میکند و برای آنان تعبیر "صادقین" را به
فقهی را که از معصومان
کار میبرد« :أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِين :أَنِ اخْتِنُوا اوالًدَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا وَ »...و حضرت پاسخ
وی را میدهند 5.همانطور که اشاره شد در نقل دیگر تعبیر "صالحین" به کار رفته است.
 .1همان ،ص 114و .115
 .2صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.488
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،6ص.35
 .4صدوق ،عیون اخبار الرضا

 ،ج ،1ص.113

 .5کلینی ،الکافی ،ج ،6ص.35
 .6صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.488
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خود به عدم روایت از معصومان
حديثا عن الصّادقين»...

در این زمینه استناد کرده است و میگوید« :لم أرو بهذا

1

در لسان علما نیز از امامان معصوم
الف) شیخ مفید

به صادقین تعبیر شده که به چند مورد اشاره میشود:

موارد متعددی از روایات را از معصومان

نقل کرده و از ایشان به

"صادقین" تعبیر کرده است .عبارتش این است« :رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِين

ب) مرحوم ابن مشهدی

» ...

2

در مورد زیارت جامعه میگوید« :وَ الْقَوْلُ فِي مُبْتَدَإِ الْأَمْرِ فِي الزِّيَارَةِ

إِلَى آخِرِهَا وَرَدَتْ عَنِ الصَّادِقِينَ:؛ إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ :فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَى

الْعَزْمِ وَ النِّيَّةِ؛ در مورد گفتار زایر در امر زیارت از اول تا آخرش از صادقین
است :زمانی که خواستی به زیارت قبور امامان
3
صاحب عزم و نیت باشی».
ج) سید بن طاووس

چنین وارد شده

بروی ،باید همانند گفتار در زمان عقد،

روایتی در مورد برابری صدقه به یک مد طعام را با یک روز روزه

مستحبی نقل کرده و آن را این چنین به امامان معصوم

نسبت میدهد« :فقد رأينا و روينا

بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني و غيره عن الصادقين عليهم السالم»
د) ابن فهد حلی در کتاب عده الداعی از این تعبیر برای معصومان

4

استفاده کرده است.

5

منشا قرآنی دارد .خداوند در قرآن ما را به
استفاده از تعبیر "صادقین" برای همه معصومین
رعایت تقوا و همراهی با "صادقین" امر کرده است؛ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ
الصَّادِقِينَ﴾ 6چون همراهی با صادقین در همه عرصههای زندگی است و استثنایی صورت نگرفته

 .1صدوق ،المقنع ،ص.491
 .2مفید ،المقنعه ،ص  97و 109و 117و.164
 .3ابن مشهدی ،المزار الکبیر ،ص.291
 .4ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،3ص.197
 .5ابن فهد حلی ،عده الداعی و نجاح الساعی ،ص.266
 .6سوره توبه.119:
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ج) از فضل بن شاذان النیشابوری فرعی فقهی در مسئله ارث بیان شده که ایشان در استدالل

120

است؛ باید کسی که تبعیت از او واجب شمرده شده ،یعنی صادقین ،معصوم باشد .این استداللی
است که حتی مفسران اهل سنت را به اذعان به معصوم بودن صادقین واداشته است.
با توجه به کلمه "باسناده" در عبارت"محمد بن عیسی باسناده عن الصالحین" مشخص می-
واسطه وجود دارد .اگر کسی بگوید؛ وجود واسطه دلیلی
شود ،بین این راوی و صالحین
است بر این که از معصومانی که با آنان هم دوره بوده ،این دعا را روایت نکرده (چون برای نقل
از معصوم عصر ،به واسطه نیازی نیست) میگوییم :ممکن است یک راوی با امامی همعصر
باشد؛ اما به دلیل فاصله مکانی و یا عدم دسترسی به امام و یا دیگر شرایط زمانی ،از امام
همعصرش با واسطه روایت نقل کند .عالوه بر آن که با تتبع در روایات این راوی دیده میشود
که باواسطه از معصومان هم عصرش روایت نقل کرده است .پس وجود واسطه دلیل نمیشود
که معصومان همعصر ایشان ،جزء صالحین نباشند؛ یعنی هر یک از عسکریین

(امام

جواد و امام رضا ) میتواند منظور از صالحین باشد.
در ارزیابی سند کافی از این دعا با وجود وثاقت راویان ،باید گفت سند از یک جهت دچار مشکل
است؛ چون محمد بن عیسی با اسنادی که مشخص نیست چه کسانی هستند ،از معصومان
دعا را نقل میکند .اگر این مشکل را بتوانیم حل کنیم ،سند دعا از طریق کلینی به
متصل میشود .در غیر این صورت ،باید به روشی دیگر در پی اتقانبخشی دعا
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معصومین
باشیم.
متن دعا در این کتاب با نقل مشهور تفاوتهایی دارد .تفاوت اول در ترتیب کلمات دعا و تفاوت
دیگر در اضافه شدن واژه "عوناً" قبل از لغت "عيناً" است .دعا بدین صورت نقل شده است:
« اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ
نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ قَائِداً وَ عَوْناً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا

طَوِيلًا».
 .2تهذیب االحکام

شیخ طوسی (  460 – 385ق ) در این کتاب که از "کتب اربعه" شیعه است ،این دعا را ذکر
کرده است 1.تعلیقی که در کافی بر سند دعا صورت گرفته بود ،در این کتاب نیز وجود دارد ،با
این تفاوت که به جای واژه "صالحین" واژه "صادقین" به کار رفته است و چون شیخ این چند
 .1طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،3ص.103
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میباشند که محمد بن عیسی با
منظور از صادقین به صورت تثنیه ،امام باقر و امام صادق
اسناد خودش از این دو امام این دعا را نقل میکند .در عین حال باز همان اشکال مرسله بودن
به قوت خود باقی است و این راویانی که بین او تا امام صادق هستند ،نامشخص میمانند و
کالمی که در مورد سند کافی گفته شد ،اینجا نیز ساری و جاری است.
 .3مصباح المتهجد

این کتاب را شیخ طوسی به منظور عمل کردن مخاطبان به آموزههای آن تدوین کرده است.
ایشان در مقدمه کتاب ،غرض از تألیف کتاب را ،ذکر دعاهایی که در آثار فقهی ایشان نیامده،
بیان داشته است 1.استادِ ذوالفنونی چون ایشان در تدوین آثار خود ،به ویژه آثاری که برای عمل
تدوین میکنند ،تمامی جوانب حدیثی آنچه را نقل میکنند ،در نظر دارند .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت که هر آنچه ایشان در این کتاب نقل کرده است ،در نظر ایشان برای عمل مناسب
بوده و از اعتبار الزم برای این کار برخوردار است .اطمینانی که صاحب تألیفات کتابهای دعایی
به دعا یا زیارتی داشته و به جهت آن اطمینان دعا را در اثر خود نقل کردهاند ،یکی از طرق
اطمینان به ادعیه و زیارات است.
ممکن است گفته شود؛ با توجه به مبنای "تسامح در ادله سنن" به اطمینان به صدور امور
مستحبی نیازی نیست و صرف نقل یک دعا یا زیارت ،عمل کردن به آن جایز بوده و الزم
نیست معتبر شناخته شود؛ بنابراین ،از نقل دعا در مصباح المتهجد نمیتوان اطمینانِ شیخ
طوسی را به این ادعیه کشف کرد؛ زیرا چه بسا ایشان با مبنای تسامح ،این ادعیه را نقل کرده
است .در مقام پاسخ گفته میشود شیخ طوسی به این مبنا پایبند نبوده است؛ چون اساساً مبنای
"تسامح در ادله سنن" که هم قاعدهای اصولی و هم قاعدهای فقهی به شمار میآید ،در بین

1

 .طوسی ،مصباح المتهجد ،ج ،1ص« :4و المقصود من هذا الكتاب مجرد العمل و ذكر األدعية التي لم نذكرها في كتب الفقه».
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دعا را از مرحوم کلینی نقل میکند ،در سندی که سند دعا بر آن تعلیق شده" ،محمد بن
یعقوب" افزوده شده است .تفاوت دیگر نسبت به یکی از راویان به نام علی بن الحسن است که
در کافی به نام "علی بن الحسین" آمده بود و طبق دیدگاه آیتاهلل خوئی منظور از آن ،همان
علی بن الحسن بن فضال بود که ترجمه آن گذشت.
هر چند اکثر محققان کتاب کافی و کتاب تهذیب االحکام ،صادقین و صالحین را به صیغه جمع
اعرابگذاری کرده اند؛ احتمال تثنیه بودن این دو واژه نیز وجود دارد .اگر این احتمال قوت یابد،

122

متقدمان مطرح نبوده و از بین متان از علمای شیعه ،شهید اول و ابن فهد حلی به این قاعده
اشاره کردهاند و در واقع تاریخچه این قاعده به زمان شهید اول برمیگردد.
دعای سالمتی در این کتاب با سند بدون تعلیق بیان شده و شیخ در این کتاب به خالف کتاب
نقل کرده است .متن دعا با متن
تهذیب که دعا را از صادقین نگاشته ،دعا را از صالحین
مشهورِ در بین مردم یکسان است و گویی متن دعا بر حسب کتاب مصباح در بین مردم شهرت
یافته است .متن دعا بنا بر این نقل ،بدین صورت است:
اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً

وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا.
 .4المزار الکبیر

ابوعبداللّه محمد بن جعفر بن على المشهدى الحائرى ،معروف به "ابن مشهدى"؛ مؤلف این اثر
ارزشمند است .تولد ایشان سال  510قمری است؛ اما از تاریخ وفات ایشان سندی در دست
نیست .ایشان تا تاریخ  594قمری زنده بوده و اتمام تألیف این کتاب ،بعد از این زمان بوده
است .عالمه مجلسی این کتاب را "المزار الکبیر" نام نهاده و آن را بزرگ شمرده و آن را از
1
جمله آثار معرفی میکند که سید بن طاووس به آن اعتماد و آن را مدح کرده است.
عالمه مجلسی در جای دیگر میفرماید:
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و المزار الكبير يعلم من كيفية إسناده أنه كتاب معتبر و قد أخذ منه السيدان ابنا

طاوس كثيرا من األخبار و الزيارات ،از کیفیت إسناد کتاب مزار کبیر دانسته می-
شود کتاب معتبری است و سید بن طاووس و برادرش ،بسیاری از اخبار و زیارات
2
را از آن أخذ نمودهاند.
ابن مشهدی در مقدمه المزار الکبیر ،به اتقان ادعیه و زیارات این کتاب شهادت داده و می-
فرماید:
فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد و ما ورد في الترغيب
في المساجد المباركات و األدعية المختارات و ما يدعى به عقيب الصلوات و ما
يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات و الخلوات ،و ما يلجأ إليه من األدعية
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،1ص .18
 .2همان ،ص .35
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زیارت کردن مشاهد مشرفه و آنچه موجب رغبت حضور در مساجد را دارد و
دعاهایی که اختیار شده و در تعقیبات نمازها خوانده میشود و مناجاتهایی که در
خلوتگاهها خوانده میشود و استغاثههایی که هنگام گرفتاریهای بزرگ باید
انجام شود ،را جمعآوری کردهام که با سند متصل به واسطه راویان مورد وثوق
1
به معصومان میرسد.
آیتاهلل خوئی نسبت به این عبارت از کتاب ،دیدگاه مساعدی نداشته و این عبارت را به عنوان
توثیق عام نمیپذیرد؛ زیرا عالوه بر معتبر ندانستن توثیق متأخران ،در این که مؤلف کتاب چه
کسی است ،تردید دارد 2.به نظر میرسد مبنای سختگیرانه ایشان مانع قبول اعتبار این کتاب
شده؛ اما ما به تخصص کتابشناسی عالمه مجلسی اطمینان داشته و دیدگاه ایشان در مورد
کتاب مزار کبیر را ترجیح میدهیم.
یکی از دعاهایی که در این کتاب آمده ،دعای سالمتی است که مشخص نشده دعا از چه منبعی
نقل شده است .متن دعا ،بیشتر به متن مصباح المتهجد شبیه است؛ اما عین متن نیست و
دارای تفاوت اندکی است و در مزار به جای عبارت "فِي هَذِهِ السَّاعَةِ" عبارت "فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ"
3

آمده است.
از شهادت ابن مشهدی ،به اتصال آنچه در کتابش آورده ،استفاده میشود که این دعا در نظر
ایشان متصل بوده و مشکل ارسال در سند ندارد .چه بسا تفاوت عبارت "فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ" قرینه-
ای باشد بر این که ایشان طریق دیگری غیر از طریق کافی در اختیار داشته که در آن طریق،
عبارت بدین صورت نقل شده و با توجه به آن طریق سند متصل بوده است.
 .5إقبال األعمال

سید بن طاووس ( 664-589ق ) مؤلف این کتاب است .شخصیت بینظیری که حدود 50
تألیف دارد و بسیاری از آنها در موضوعات دعا و زیارت است .او دارای کتابخانهای غنییی بوده
است که حدود  1500کتاب در آن وجود داشته و در تألیف کتابهای خویش از آنها استفاده
میکرده است.
 .1ابن مشهدی ،المزار الکبیر ،ص.8
 .2خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،1ص.52
 .3ابن مشهدی ،المزار الکبیر ،ص.612
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عند المهمات ،مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات ...؛ من در این کتابم فنون
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وی در این کتاب ،دعای سالمتی را از کتاب ابْنُ أَبِی قُرَّه نقل و سند دعا را این چنین بیان کرده
است:
ذَكَرَ هُ ابْنُ أَبِي قُرَّةَ فِي كِتَابِهِ :فَقَالَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّالِحِينَ

 1؛ ابن ابی قره این دعا

را در کتابش ذکر و دعا را با اسنادش از علی بن الحسن بن الفضال از محمد بن
عیسی بن عبید که با اسنادش از صالحین نقل کرده؛ ،آورده است.
سید بن طاووس در این کتاب ،برای نقل دعا ،از طریق جدّ مادریاش ،یعنی شیخ طوسی اقدام
نکرده تا به سند کافی برسد ،بلکه طریق دومی را که همان دسترسی در اثر دسترسی به کتاب
ابن ابی قره باشد ،را برگزیده است .راویان این طریق جدید در بخشی از آن ،با راویان
تهذیب االحکام و کافی شریف یکی هستند در نتیجه در بررسی سندی این طریق به ترجمه ابن
ابی قره بسنده میشود.
ابن ابی قرّه

نام کامل وی "محمد بن علي بن محمد بن أبي قرة" است که با عبارت "محمد بن علي بن

يعقوب بن اسحق بن أبي قرة" نیز معرفی شده است 2.کنیهاش أبوالفرج و با وصفهای مختلف
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القنائی ،العنانی ،القنانی 3،و القناتی از وی یاد شده است .وصف دیگرش الکاتب است .وی از
4
مشایخ و استادان مرحوم نجاشی بوده است.
ایشان صاحب تصانیف و کتابهایی از جمله "کتاب الدعاء" بوده و مرحوم ابن مشهدی و سید
بن طاووس از کتابهای وی بهره فراوانی بردهاند 5.مرحوم نجاشی قبل از شمارش کتابهای
وی در توثیق ابن ابی قره ابو الفرج القنائی الکاتب میفرماید« :كان ثقة ،و سمع كثيرا ،و كتب

 .1ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،1ص .85
 .2امین ،اعیان الشیعه ،ج ،2ص.259
 .3تهرانی ،الذریعه ،ج ،15ص 345وج ،21ص 18و ج ،8ص .184
 .4خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،22ص.11
 .5تهرانی ،الذریعه ،ج ،8ص184
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کرده و معارضی برایش نیاورده است.

2

اولین ذکر نام حضرت به جای عبارت فالن بن فالن

تا قبل کتاب اقبال االعمال ،در هیچ منبعی نام وجود مقدس امام عصر در دعا نیامده و به
صورت رمزی عبارت "فالن بن فالن" آمده است .اولین منبع که به جای این عبارت ،لقب
حضرت را با صلوات بر اجداد طاهرینش ذکر میکند ،این کتاب است که حتی نام حضرت را با
خاص (که برخی به کار بردن آن را جایز نمیدانند) آورده است.
در صدر دعا همان تأکید بر خواندن دعا در هر زمان ،به خصوص در شب بیست و سوم ماه
مبارک رمضان و در هر حالتی آمده و این چنین از حضرت نام برده شده است:
« اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ الْحُجَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ

نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ مُؤَيِّداً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً»...
برخی الفاظ دعا با نقل مشهور متفاوت است؛ یعنی به جای واژه "عَيْناً" واژه "مُؤَيِّداً" آمده است.
طبق نقل کتاب ابن ابی قره ،دعا مفصلتر است و دعا بعد از عبارت«و تُمَتِّعَهُ فِيهَا طُولًا وَ عَرْضاً

وَ تَجْعَلَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْوَارِثِينَ »...ادامه پیدا میکند.

3

شاید در نگاه اول چنین به نظر آید که این ،دعای دیگری است؛ اما از هماهنگی صدر دعا با
نقل کافی و یکی بودن شان نزولش و همچنین از بیان سید در کتاب دیگرش که معرفی خواهد
شد؛ استفاده میشود که این همان دعای سالمتی است؛ با این تفاوت که طوالنیتر است.
ایشان در کتاب فالح السائل بعد از این که در مقام فضیلت دعا برای برادران ،دعا برای حضرت
در نماز وتر را به عنوان حق حضرت میداند؛ همین دعای سالمتی را به این منظور معرفی کرده
و میفرماید:
ذكره محمد بن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان و رواية ابن أبي قرة أطول

دعاء و إنما نذكره بِرِوَايَةِ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ ،این دعا را محمد بن ابی قره
 .1نجاشی ،رجال نجاشی ،ص398
 .2خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،17ص42
 .3ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،1ص85 :
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كثيرا و كان يورق ألصحابنا و معنا في المجالس 1».آیتاهلل خوئی همین توثیق نجاشی را ذکر
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در کتاب اعمال ماه رمضان آورده و روایت او از دعا طوالنیتر است و من این
دعا را با روایت جدم شیخ طوسی ذکر میکنم ».و سپس ایشان دعای سالمتی
1
را ذکر میکند.
نکته دیگری که از این عبارت سید در کتاب فالح السائل بهدست میآید ،آن است که نام کتاب
ابن ابی قره که سید از آن دعا را نقل کرده کتاب "عمل شهر رمضان" بوده است .در گزارش
نجاشی از کتابهای ابن ابی قره ،نام کتاب "عمل الشهور" ذکر شده است 2.چه بسا منظور سید
از کتاب اعمال ماه رمضان همان کتاب عمل الشهور بوده که به صورت خاص نام یکی از آن
ماهها را برده است.
 .6فالح السائل و نجاح المسائل

سید بن طاووس در این کتاب ،فصلی با عنوان "فواید زیاد مناجات کردن و فضلیت دعا برای
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آورده است .در این فصل در فضیلت
برادران در غیاب آنان و فضایل دعا برای ائمه هدی
دعا برای امام عصر این دعا را به نقل از جدش ،شیخ طوسی آورده که با نقلِ کتاب
مصباحالمتهجد برابری دارد .پس سند دعا در این کتاب همان سند شیخ طوسی است که در قبل
به آن اشاره شد.
نکته قابل توجه در این کتاب آن است که با وجود این که سید همه نقلها از دعا را در اختیار
داشته ،به نقل عین عبارت شیخ طوسی در مصباح اهتمام داشته و حتی تعبیر "فالن بن فالن"
3
را ذکر کرده و نام حضرت را جایگزین این تعبیر نکرده است.
بر دعا برای وجود مقدس حضرت
سید بعد از نقل دعا بر این نکته تأکید دارد که معصومان
مهدی اهتمام داشته و این اهتمام را از همین دعا برداشت میکند .سپس در مقام بیان
وظیفه و تکلیف ما در جهت اهتمام به دعا برای حضرت و کوتاهی نکردن در این امر میفرماید:
«از بسیار دعا کردن براى او -صلوات اللَّه علیه -و براى کسانى که دعا کردن براى آنان در
4
نمازهاى واجب ،جایز است؛ خوددارى مکن!»

 .1ابن طاووس ،فالح السائل ،ص.46
 .2نجاشی ،رجال نجاشی ،ص.398
 .3ابن طاووس ،فالح السائل ،ص.46
 .4همان.
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مؤلف کتاب مذکور ،حسن بن سلیمان حلی است .زمان والدت و وفات وى روشن نیست؛
ولى اجازهنامه اى از وى به تاریخ  802هجرى وجود دارد که نشان مىدهد تا این زمان در قید
حیات بوده است .ایشان دعای سالمتی را بدون ذکر سند آورده است اما اشاره میکند که دعا را
از کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی اخذ کرده است .عبارت دعا همانند نقل شیخ در مصباح
است و در نقل هیچ تغییری نیافته است .در این کتاب به شرح دو عبارت پایانی دعا پرداخته
شده است.
 .1البلد األمین و الدرع الحصین

نسبت
کفعمی ( 905 – 820ق) در این کتاب بدون ذکر سند و منبع ،دعا را به معصومان
میدهد .از آنجا که متن نقل شده همانند نقل شیخ طوسی در مصباح است معلوم میشود که
1
دعا را از کتاب مصباح المتهجد شیخ اخذ نموده است.
یکی از علمایی که در شناخت ادعیه ماثوره مهارت داشته ،تقیالدین ابراهیم بن علی عاملی
کَفعَمی است .ایشان کتاب البلد االمین را قبل از المصباح که کتاب دعایی دیگر ایشان است،
به رشته تحریر در آورده است .روش کفعمی در غالب دعاها و زیارات ،این گونه است که فقط
معصومی را که دعا از وی آن نقل شده است ،را ذکر کرده و سلسله راویان تا معصوم را
نمی آورد .شاید ایشان با مبنای تسامح در ادله سنن برای عمل به این ادعیه و زیارات ،دانستن
این نکته را دعا از کدام معصوم عنوان شده ،کافی میدانسته.
در دو جای دیگر از این کتاب ،عبارتهایی مشابه دعای سالمتی وجود دارد که در ضمن
دعاهای دیگر آمده و دعای سالمتی نیست .یکی از آنها ،بخشی از دعای معروف به "کنز
العرش" 2و دیگری در ضمن دعای ساعت دوازدهم 3که مخصوص امام عصر است ،قرار
گرفتهاند .این موارد دعای سالمتی به حساب نمیآید چون سند و شأن نزول آن متفاوت است؛
اما از مشابهت این عبارات با دعای سالمتی میتوان مأثور بودن این دعا را استنباط کرد؛ چرا که
معصومان

همگی نور واحدند و کالمشان با یکدیگر همگونی داشته و مشابهت دارد.

 .1کفعمی ،البلد االمین ،ص203
 .2همان ،ص360
 .3همان ،ص145

مأخذ شناسی و بررسی سندی دعای سالمتی

 .7مختصر البصائر
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 .9المصباح (جُنة األمان الواقیة و جَنة اإليمان الباقیة)

کفعمی در این کتاب دعای سالمتی را بدون ذکر سند آورده و آنان را فقط به معصومان
نسبت داده است 1.تنها تفاوتی که با نقل البلد االمین وجود دارد ،این است که به جای واژه
"فالن بن فالن" نام حضرت ،یعنی "محمد بن الحسن المهدی" را قرار داده است .اگر نقل
سید بن طاووس از کتاب ابن ابی قرّه را با دعای سالمتی یکی بدانیم ،اولین کسی که به جای
تعبیر فالن بن فالن نام حضرت را قرار داده ،محمد بن ابی قرّه است و اگر آن نقل را دعای
دیگری بدانیم ،اولین نفر در این جایگزینی ،مرحوم کفعمی در همین کتابش میباشد.
کفعمى در مقدمه مىگوید« :کتاب مصباح را از کتابهاى مورد اعتمادى جمعآورى کردم که
باید به ریسمان محکم آنها چنگ زده شود 2».این کالم نظیر شهادت ابن مشهدی در مقدمه
کتابش باعث اعتبار ادعیه این کتاب میشود که یکی از آنها همین دعای سالمتی است.
 .11روضه المتقین
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محمدتقى بن مقصود مجلسی ( 1070- 1003ق) پدر عالمه مجلسی است .وی این کتاب را
در شرح کتاب من الیحضره الفقیه شیخ صدوق گردآوری کرده است .ایشان در کتاب الصوم در
ضمن دعاهای شبهای ده آخر ماه مبارک رمضان ،متعرض دعای سالمتی شده و دعا را از
3
مرحوم کلینی در کافی شریف با سند ایشان نقل میکند.
ایشان در متن دعا بعد از عبارت فالن بن فالن به صورت جمله معترضه میفرمایند« :ظاهره
جواز التسمية و يؤول باللقب جمعا بين األخبار»؛ یعنی ظاهر عبارت این است که نام بردن از
حضرت جایز است و لقب حضرت را جایگزین کردن ،وجه جمع بین روایات است .از این عبارت،
دلیل رمزگونه بودن واژه فالن بن فالن کشف میشود .از دیدگاه ایشان بنا بر برخی روایات،
چون تسمیه و نام بردن حضرت حرام بوده ،تعبیر فالن بن فالن را به کار بردهاند؛ اما وجه جمع
بین روایات آن است که به جواز نام بردن از حضرت قائل شویم و به جای نام خاص ،القاب
حضرت را جایگزین کنیم.

 .1همان ،المصباح ،ص.586
 .2همان ،ص « :4و قد جمعته من كتب معتمد على صحتها مأمور بالتمسك بوثقى عروتها ال يغيرها كَرُّ العصرين و ال مرُّ المَلَوَيْن»
 .3مجلسی ،روضة المتقین ،ج ،3ص.449
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فیض کاشانی ( 1091 -1007ق) در کتاب وافی و عالمه مجلسی ( 1110-1037ق) در
مرآه العقول (به منظور شرح کتاب کافی) این دعا را ذکر کردهاند 1.نکته در خور توجه ،نسخه-
هایی از کتاب کافی است که در اختیار این دو بزرگوار بوده است .در زمانی که صنعت چاپ
نبوده ،روش تکثیر کتابها به این گونه بوده که یک نفر از روی نسخه اصلی قرائت کرده و
کاتبان مینوشتند .بعد از اتمام ،اگر نسخهای با اصل ،مقابله قرائت میشد ،در اول نسخه درج
میشد و قیمت باالتری داشت .مرحوم مجلسی به دلیل تمکن مالی ،این دعا را از نسخهای نقل
کرده که مقابله شده است و لذا نقل مجلسی از دعا دقیق بوده و عین عبارات کافی فعلی است؛
اما نقل مرحوم فیض کاشانی اندک تفاوتی داشته و دقیق نیست .البته ممکن است این ،بدان
دلیل باشد که مرحوم فیض به نقل کتاب تهذیب االحکام شیخ نیز نظر داشته و خواسته باشد
بین این دو نقل جمع کند عالوه بر آنکه احتمال دارد بیدقتی در نقل نسخه کتاب وافی صورت
گرفته باشد.
 .12کتابهای دیگر عالمه مجلسی

ایشان در دو کتاب دیگرش یعنی کتاب "مالذ االخیار فی فهم تهذیب االخبار" و کتاب "بحار
االنوار" این دعا را ذکر نموده است .در کتاب مالذ االخیار دعا را از کتاب تهذیب االحکام دعا را
نقل کرده و عبارت وی ،عین عبارت کتاب تهذیب است که نشان دهنده دقت نقل و فاخر بودن
2
نسخههایی است که نزد عالمه مجلسی موجود بوده است.
عالمه در جلد  94بحار االنوار چاپ بیروت ،دعا را طبق نقل سید بن طاووس (در کتاب اقبال
االعمال) آورده است .در جلدهای دیگر بحار عباراتی شبیه دعای سالمتی وجود دارد که این دعا
نیست؛ اما دربردارنده مفاهیم و کلمات دعا است .به عنوان نمونه در جلد  86و جلد  99از همین
چاپ ،ایشان دعا را از اصلی قدیمی دعا را نقل میکند که بعد از نماز صبح روز جمعه باید خوانده
شود و در بخشی از آن این عبارت آمده است« :اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فِي خَلْقِكَ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً
وَ نَاصِراً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ مِنْهَا طَوْلًا وَ تَجْعَلَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ فِيهَا الْأَئِمَّةَ الْوَارِثِينَ»...

3

عبارت مذکور بسیار شبیه عبارات دعای سالمتی است .همچنین در جلد  83در ضمن ادعیه
 .1فیض کاشانی ،الوافی ،ج ،11ص  406و مجلسی ،مرآه العقول ،ج ،16ص.394
 .2مجلسی ،مالذ االخیار ،ج ،5ص.107
 .3مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،86ص 340 :و ج ،99ص.314 :
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 .11برخی شروح کافی (الوافي – مرآة العقول)
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ساعات ،در دعای ساعت دوازدهم عبارت «كُنْ لَهُ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ نَاصِراً وَ قَائِداً وَ كَالِئاً وَ سَاتِراً

حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيالً» 1گنجانده شده که با دعای سالمتی هممعنا
است.
 .13مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل (محدث نوری)

این کتاب همان طور که از نامش پیدا است ،به منظور تکمیل روایات کتاب وسائل الشیعه
مرحوم شیخ حر عاملی تألیف شده است .مرحوم محدث نوری (1320- 1254ق) در این
کتاب این دعا را از کتاب کافی شریف نقل کرده است .در کتاب کافی ،به خالف دیگر نقلها از
دعا ،کلمه "عوناً" قبل از کلمه "عیناً" آمده است؛ اما ایشان در نقل خود این کلمه را جا انداخته
و نیاورده است 2.ایشان در پایان دعا اشاره کرده است که دعا با اختالف کمی در مصباح کفعمی
آمده است که شاید به تغییر عبارت فالن بن فالن و نام بردن از حضرت اشاره باشد.
النجم الثاقب کتاب دیگر این محدث بزرگ است که در مورد امام عصر نگاشته شده است.
ایشان در پاسخ به یک شبهه ،دوازدهمین دلیلشان استناد به همان عبارتی است که عالمه
مجلسی در بحار از اصلی قدیمی به منظور دعا بعد از نماز صبح جمعه ،نقل کرده و ما متعرض
آن شدیم .همانطور که گفته شد ،این دعا ،دعای سالمتی نیست بلکه دعای دیگری است که
3
با دعای سالمتی دارای عبارتهایی مشابه است.
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 .14مفاتیح الجنان و منتهی اآلمال ،اثر شیخ عباس قمی

(1359-1291ق)

"مفاتیح الجنان" و "منتهی االمال" آن دو کتاب هستند که این دعا در آنها ذکر شده است .در
کتاب مفاتیح ،ایشان دعاهای دهه آخر ماه مبارک رمضان را که از جمله آنها دعای سالمتی
است ،از کافی و مقنعه و مصباح نقل و ادعا کرده که در کتاب کافی به صورت "مسند" و در دو
کتاب دیگر به صورت "مرسل" این دعاها نقل شده است 4.همانطور که مشاهده شد ،کتاب
مقنعه جزء منابع دعا نیامده بود؛ اما ایشان این کتاب را نیز جزء منابع دعا شمرده است.
این ،بدان جهت است که در کتاب مقنعه ،دعاها برای ده شب دهه آخر ماه مبارک رمضان آمده؛
اما به جای دعای سالمتی در شب بیست و سوم ،دعای دیگری معرفی شده که شیخ عباس
 .1همان ،ج ،83ص.355 :
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،7ص.483
 .3نوری ،النجم الثاقب ،ص.442
 .4قمی ،مفاتیح الجنان ،ص.376
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القدر» شروع میشود و سپس دعای سالمتی عنوان شده است .شیخ عباس بعد از دعای
سالمتی دعایی را نقل میکند که در کتاب مصباح المتهجد نیامده است اما در کتاب مقنعه بعد
از پا یان دعاهای دهگانه ،دعای سالمتی جداگانه برای اعمال شب بیست و سوم آمده است .از
این مطالب استفاده میشود که روش ایشان برای بیان دعاهای شب بیست و سوم ،الگوگیری از
کتاب خاصی نبوده ،بلکه با گزینش از کتابهای مختلف عمل کرده است.
کتاب دیگر ایشان منتهی االمال است .در فصل ششم کتاب که در مقام بیان شمهای از تکالیف
بندگان نسبت به امام عصر است؛ به عنوان سومین تکلیف ،دعا برای حضرت بیان شده و
دعای سالمتی به این منظور معرفی گردیده است .ایشان در این کتاب ،همانند آنچه در مفاتیح
آورده ،توصیه کرده است که به جای فالن بن فالن تعبیر "الحجة بن الحسن صلواتك عليه و
علي آبائه" گفته شود 1.با توجه به فراوانی کتاب مفاتیح در منازل ومساجد ،دعای سالمتی با این
تعبیرِ شیخ عباس قمی شهرت یافته و امروز همه با این تعبیر برای امام عصر دعا میکنند.
اکثر کتابهایی که بعد از ایشان نوشته شده ،همین عبارت را بهکار بردهاند .به عنوان نمونه
مرحوم آیتاهلل بروجردی در کتاب جامع احادیث الشیعه و مرحوم آیتاهلل احمدی میانجی در
2
کتاب مکاتیب االئمه همین عبارت را برگزیده و دعا را نقل کردهاند.

 .1همان ،منتهی االمال ،ج ،2ص.863
 .2بروجردی ،جامع احادیث الشیعه ،ج ،31ص 778و احمدی میانجی ،مکاتیب االئمه ،ج ،1ص.16
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قمی آن دعا را قبل از دعای سالمتی برای این شب آورده است .بنابراین ،منظور ایشان کل
دعاهای ده روز است و دعای سالمتی را جداگانه در شب بیست وسوم جای داده است .لذا
آوردن مقنعه به عنوان منبع دعاهای دهگانه صحیح است و منظور منبع برای دعای سالمتی
نیست.
اگر منظور شیخ عباس قمی از مصباح ،المصباح کفعمی باشد" ،مرسل" بودن دعاها در این
کتاب و کتاب مقنعه نیز تایید میشود و استنادش به مرسل بودن دعاها در این دوکتاب صحیح
است .اما اگر منظورش مصباح المتهجد باشد ،در این کتاب برخی دعاها "مستند" آورده شده؛ الّا
اینکه منظور شیخ عباس غالب آن دعاها باشد ،که در این صورت صحیح خواهد بود.
دعای سالمتی در مفاتیح ،با نقل مصباح المتهجد مناسبت دارد .در مفاتیح به تبعیت از مقنعه و
مصباح المتهجد ،اول دعای دیگری برای شب بیست و سوم ذکر شده که با عبارت «يا رب ليلة
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نتیجهگیری

برای وثوق به هر دستورالعمل و از جمله "دعا" بر مبنای آن ،نیازمند طریقی برای تحصیل
اطمینان هستیم .یکی از راههای تحصیل وثوق به دعا ،کثرت منابع و اعتماد به مؤلفان
کتابهای روایی و دعایی است .به این دعای شریف (دعای سالمتی) علما و حدیثشناسان
زیادی اعتماد کرده و آن را در کتابهای خود آوردهاند .مقدمه برخی کتابها که بررسی شد
نشاندهنده آن بود که این بزرگان به آنچه نقل کرده ،وثوق داشته و کالمشان در مقدمه،
گویای این اعتماد است .برخی منابع همانند کافی و تهذیب از کتب اربعه شیعه دعا را نقل
کردهاند که به همین دلیل اعتبار دعا افزون میگردد.
دو سند برای دعا بررسی شد :اول طریقی که کلینی به محمد بن عیسی داشت و دیگری سندی
که سیدبن طاووس از کتاب ابن ابی قره نقل کرده که راویان این دو سند یکسان بوده و به
محمد بن عیسی بن عبید میرسید .از جهت وثاقت راویان ،مشکلی متوجه سندها نبود و تنها
مشکل ،بعد از محمد بن عیسی بود که مشخص نبود به واسطهی چه افرادی دعا را از صالحین
نقل کرده است .در مورد صالحین احتماالتی بیان شد؛ اما به قطعیت نرسیدیم که آیا این واژه به
صورت تثنیه است که مراد صادقَین باشند یا به صیغه جمع است و مشخص نشد آن چند امام،
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هستند.
کدامین معصومان
در ضمن مأخذ شناسی و بررسی سندی ،به تغییراتی که متن دعا در منابع یافته بود ،و نیز سیر
تطوّر برخی واژگان این دعا مورد بررسی واقع و نتیجه این شد که آنچه امروز به عنوان دعای
سالمتی یا فرج در بین عموم مردم شایع شده است ،بهترین صورت از متن دعا است که وجه
جمع بین همه نقلها است و این دستاورد اخالص مرحوم شیخ عباس قمی است که آن را در
کتاب مفاتیح الجنان آورده؛ چنان که شیوع این کتاب نیز به اخالص آن مرد و لطف االهی رقم
خورده است .متن آنچه امروز به عنوان دعای سالمتی رایج است در ابتدای این پژوهه آورده
شد.
منابع

* قرآن كريم.
 .1ابن طاووس ،على بن موسى ،فالح السائل و نجاح المسائل ،بوستان كتاب ،چاپ اول ،قم،
1111ق.
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 .11طوسي ،محمد بن الحسن ،مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،مؤسسة فقه الشيعة ،چاپ اول،
بيروت 1111 ،ق.
 .17طوسي ،محمد بن الحسن ،فهرست كتب الشیعه و اصولهم و أسماء المصنفین ،نشر ستاره ،قم،
1121ق.
 .18فوايدان ،محمد رضا ،شرح دعاي اللهم كن لولیک ،سبط النبي ،چاپ اول ،قم1387 ،ش.
 .19فيض كاشاني ،محمد محسن بن شاه مرتضي ،الوافي ،كتابخانه اميرالمؤمنين ،چاپ اول ،اصفهان،
1111ق.

مأخذ شناسی و بررسی سندی دعای سالمتی

 .2ابن طاووس ،على بن موسى،إقبال األعمال (ط  -القديمة) ،دار الكتب االسالميه ،چاپ دوم،
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 .21قرائتي ،محسن ،شرح دعاي سالمتي ،انتشارات بنياد فرهنگي مهدي موعود ،چاپ اول،
1393ش.
 .21قمي ،شيخ عباس ،منتهي االمال ،انتشارات هجرت ،چاپ سيزدهم ،قم1378 ،ش.
 .22قمي ،شيخ عباس ،مفاتیح الجنان ،انتشارات مشرقين ،چاپ دوم ،قم1381 ،ش.
 .23كفعمي ،ابراهيم بن على عاملى ،البلد األمین ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،چاپ اول ،بيروت،
 1118ق.
 .21كليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،دار الكتب اإلسالمية ،چاپ اول ،تهران1117 ،ق.
 .25كفعمي ،ابراهيم بن على عاملى ،المصباح (جنة األمان الواقیة) ،دار الرضي ،چاپ دوم ،قم،
1115ق.
 .21مجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار (ط  -بیروت) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،دوم1113 .
ق.
 .27مجلسي ،محمد باقر ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،دار الكتب االسالميه ،چاپ دوم،
تهران1111 ،ق.
 .28مجلسي ،محمد باقر ،مالذ االخیار في فهم تهذيب االخبار ،كتابخانه آيتاهلل مرعشي ،چاپ اول،
پژوهشنامه موعود سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1398

قم1111 ،ق.
 .29مجلسي ،محمدتقى بن مقصود ،روضة المتقین ،موسسه فرهنگي اسالمي كوشانبور ،چاپ دوم،
قم1111 ،ق.
 .31مفيد ،محمد بن محمد ،المقنعه ،كنكره جهاني شيخ مفيد ،قم1113 .ق.
 .31نجاشي ،احمد بن علي ،رجال نجاشي ،موسسة النشر االسالمي ،چاپ ششم ،قم1315 ،ش.
 .32نوري ،حسين بن محمد تقي ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،موسسة آل البيت ،چاپ
اول ،قم1118 ،ق.
 .33نوري ،حسين بن محمد تقي ،النجم الثاقب ،انتشارات مسجد مقدس جمكران ،چاپ اول ،قم،
1129ق.

