
 

 

 امام شناسی در دعای افتتاح

*االسالموالمسلمینمحمدامینیادقفاه  انفحجت

 مقدمه
شناسهی  ست. ایهن دعها بها توحیهد و خداهای ماه رمضان، دعای افتتاح ا های مشهور ش  از دعا

شناسی ادامه یافته است و در  شناسی و فاطمه شناسی، امام یابد، با سیر معرفتی در پیامبر شروع می
ا»شود:  شناسی مستغرق شده است. این نیایش اینگونه با ستایش آغاز می مهدی ْفَتأِتحو

َ
أىا  اِإنم أمه هو  َُّ 

ِدَك... ُْ ناَءاِكَح دههد؛ سهزس بها درود بهر    عشه  و اظههار بنهدگی را آمهوزش میگاه مش آن 1؛« ُثه
گهردد. در بخهش  گهاه وارد امهام شناسهی می نمایهد و آن ایشان را بیان می برخی صفات  پیامبر

ههای  اختصاص یافته است. در این نوشتار تنها فراز های دعا به امام زمان امامت بیشترین فراز
ای معرفههت و  از سههبوی ایههن دعههای قدسههی جرعههه شههود تهها شناسههی ایههن دعهها بررسههی می امام

ویژه بهر  روشهن شهود؛ بهه شناسی حاصل آید و مشکات جان با نهور شهناخت امامهان راهنما
اَعأْنا» :اساس این آموزۀ نورانی که َتأَک اَتأَََّّْتو َج  َو ْفِنأىا َعِ   أْماتو َُ ا ُْ أَکاِإ َتأَکاَفِنَن  َج  َو ْفنأىا اَعِ   َم  هو  ََُّ َ

های  ناخت حجت الهی همواره چراغ فراراه حیات معنوی و دینی انسانشود ش معلوم می 2،«ِقفِنى
 مدار است. دین

 . بایستگی شناخت امام 1
شناسی همانند شناخت توحید و ضرورت پیغمبرشناسی، اصلی است که در نگهاه اسهالم در  امام

ت هر مسلمان ضرورت اجتناب اَمأااَمأْنا: »فرمود ناپذیر دارد. رسول اعظم تحقف  اسالمیف ٍَ َ اااا
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ْما اااَزَماِنِ اااِإَماَ اااَفْعِ ْفاااَُ ٍَ اِةَِّيه ااَما َِ هر که بدون شناخت امام زمان خویش بمیهرد، بهه مهرگ  1«:ِميَتً ا
َمأنا»فرمود:  کند که پیامبر جاهلی از دنیا رفته است. فخر رازی این حدیث را اینگونه نقل می

تاإُاَشا ُو ماَفعَ فا َماَ اَزَماِنِ  اَفََّي ا َُ ٍَ اگر کسی بمیرد و امهام زمهان  2«:اَءاَفهاِقفًااَ اإُاَشاَءاَنصَ  نَياًاَما
خویش را نشناسد، پس باید به خواست خودش یهودی یا نصرانی بمیهرد؛ ولهی مسهلمان از دنیها 

 نخواهد رفت. 
بنابراین معرفت امام نقش بنیادین در نجات و سعادت انسهان دارد؛ چراکهه شهناخت امامهت 

ا َُّ  ا»فرمود:  3ذیل آیه فطرت ی است؛ به همین دلیل امام باقردامن  معرفت توحید ةااَلا ُ اإَل 
الا َُّ  اعَّ دابسو  ُ امح ا ُاى  اَيأداى  ناا ُت  در این روایت تصریح شده اسهت توحیهد تها  4«. َُّ  ا ُىاَةاةو

مرحل  پذیرش والیت امتداد دارد و اگر کسی والیت را نزذیرد، در واقع ایمان او به توحید حاصهل 
نشده است؛ چراکه ایمان به والیت و پهذیرش آن فرمهان خداونهدی اسهت. بها توجهه بهه حقهای  

شده در باب ضرورت معرفت امام، باید دید امام در دعای نورانی افتتاح چگونه معرفی شهده  گفته
 است؟ 

طهرح شهده اسهت؛ یعنهی  در دعای افتتاح دو نوع صفات مشترک و اختصاصهی امامهان
است که در ادامهه  است و برخی دیگر مشترک بین ائمه های علی یبرخی صفات از ویژگ

 شود. ها اشاره می بدان

  . جایگاه و امامت علی2
اختصهاص یافتهه اسهت؛ از  شناسی دعای افتتاح به جایگهاه و امامهت علهی نخستین فراز امام

یهاد ، حجت خدا، آیت کبری و نبأ عظهیم در جایگاه امیرمؤمنان، وصی رسول اعظم علی
    دهد: ایشان را نشان می شده است که جایگاه بلند و امامت 

اَعََّىاَعَِّا» لم ََ اَ ا مه هو ا َُّ  أاى  َِ أْؤِمِنيَن اَ اَ  ُو
ُْ ِميِ  

َ
ا  أَ ااىم يم ُِ يَن اَعْبأِدَكاَ اَ  ُِ

َُ عأا ُْ ا  أاِلاَبطم َبسو
َبأ ْبأ ی اَ  ُنه ُْ و َ  اَ ا َفِتأَ ا  ِْ ِتَ اَعََّىاَخَّْ جه َو َ اَ ا اُِ ِخياَبسو

َ
َعِظأيِماَ   ُْ خداونهدا، بهر  5«:َاا 
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،  علی امیرمؤمنان که جانشین فرسهتاده پروردگهار جهانیهان، بهرادر رسهول، بنهده، ولهیف 
ت تو بر بندگان، آیت کبرای تو و نبأ عظیم است، درود فرست.  حجف

اشاره شده اسهت کهه برخهی از آنهها ویهژۀ خهود  در این فراز به چند وصف وجودی امام علی
اختصهار تبیهین  اسهت کهه به گر اوصاف مشترک بین داوزده امام معصهومحضرت و برخی دی

 شود: می
 . لقب امیرمؤمنان2-1

در  یاد شده است و این لقبی است که پیهامبر« امیرمؤمنان»به  در این دعای نورانی از علی
بهه  کنهد کهه پیهامبر روز غدیر به آن حضرت داده است. شی  مفید روایتی مشهور را نقهل می

بها لقه   تن از اصحاب خود از جمله ابوبکر، عمر، طلحه و زبیر فرمان داد تا بهر علهی هفت
سلمه که در چند مهورد شهاهد اعطهای لقه  امیرالمهؤمنین بهه امهام  امف  1امیرالمؤمنین سالم کنند.

ِعىاَ ا»بهه مهن فرمهود:  با اشاره بهه علهی گوید: روزی پیامبر بوده است، می علی َُ إسأ
ِيينإشَهِدیاَةَذ ا َِ ؤَمِنيناَ اَسيَدا َُا ُو ا ميَ  ُ گویم بشنو و گواهی بهده کهه  آن چی ی راکه می 2«:َعَّىٌّ

 این علی، امیرمؤمنان و سرور اوصیاست. 
 از القاب خاص حضرت مهوال علهی« امیرمؤمنان»ای که باید اشاره شود اینکه لق   نکته

بعهد از او  نشهین پیهامبراست؛ حتی اطالق این وصف بر فرزنهدان معصهوم او کهه یهازده جا
ىاَكَهأذ ا َأدً ا»فرمود:  هستند، درست نیست. پیامبراکرم  ُ ا اَلَسأ اَكَهأذ ا َأدً اَةبََّأ و يتو َُ أااَسأ َُ َف

کس را بعهد از او بهه ایهن لقه  نخهواهم  کس را قبل از او به این لق  ننامیدم و هیچ هیچ 3«:َكعَدهوا
ن سهالم کهرد: السهالم علیهک یها وارد شد و به حضهرت چنهی نامید. شخصی بر امام صادق

 ایستاد و فرمود: آرام باشید! این اسمی است کهه جه  امیرمؤمنهان علهی امیرالمؤمنین! امام
کس دیگهری را بهه ایهن لقه   کسی زیبنده آن نیست. خداوند این لق  را به او داده است و ههیچ

 4نخوانده است.
 . آیت کبری و نبأ عظیم2-2

آیهت کبهرای الههی و »که در این دعا اشاره شده است،  م علیاز اوصاف اختصاصی دیگر اما
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است. گرچه تمام آسمان و زمین و آنچهه در آنهاسهت، دالیهل وجهود حه ف و آیهات او « نبأ عظیم
از نظر تکوین و تشریع آیا العظمی و نبأ اعظم در عهالم وجهود اسهت.  هستند؛ ولی امام علی

َِّ اَعا»که خود حضرت فرمود:  همچنان ُِ أىَماا اِمِن  ْعَظأمو
َ
ا   َ َِّ اِمْناَنَب ُِ ى اَ اََلا اِمِن  ْكَب و

َ
ا َفٌ اِةَىا  له َِ اَ   1«:زه

وجلف نشانه و خبری ب رگ  تر از من نیست.  برای خداوند ع ف
و بعضهی از  ولی در روایات زیادی که از طرق اهل بیت»... خوانیم:  می تفسیر نمونهدر 

بر ب رگ[ به مسهئله والیهت و امامهت امیرمؤمنهان طرق اهل سنت نقل شده است، "نبا عظیم" ]خ
" که مورد اختالف و گفتگو از سوی جمعی بود یا به مسئل  "والیت به طور اعهم" تفسهیر "علی

کهه  نقل شهده اسهت؛ چنان و گاه از امامان دیگر شده است. این روایات گاه از خود علی
نقهل کهرده اسهت کهه رسهول  - حافظ محمد بن مؤمن شیرازی  ه که از علمای اهل سنت اسهت

ه َبِإ لْلَعِظيِم در تفسیر " اللَّ َِ للنَّ است که از آنها  " فرمود: منظور والیت علیَعمَّ َيَتساَءُلوَن َع
شود؛ همچنین روز جنگ صهفین مهردی از لشهکر شهام در حهالی کهه  درباره آن در قبر سؤال می

َبنِإ *  َعمَّ َيَتسناَءُلوَن »ان شد و آیهه سالح بر تن پوشیده و قرآنی حمایل کرده بود، وارد مید َِ للنَّ َعن
دانی نبأ عظیمهی  شخصا به میدان او آمد و به او فرمود: آیا می کرد. علی را تالوت می« لْلَعِظيِم 

فرمهود: مهنم آن  دانم. امام که در آن اختالف دارند، چیست؟ آن مرد در جواب گفت: نه، نمی
اید، شهما از والیهت مهن بهاز  رید و در والیت او به ن اع برخاستهنبأ عظیم که درباره آن اختالف دا

ایهد خواهیهد  گشتید بعد از آنکه پذیرفتید و در قیامت بار دیگر آنچه را قهبال  در ایهن زمینهه دانسهته
 داری است.  ترین معیار و شاخص  دین مهم بر این اساس والیت امام علی 2«.دانست

 . صفات مشترک ائمه2-3

، «عبودیهت»ر از صفات وجودی امام که در فرازهای دعای افتتهاح آمهده اسهت؛ مثهل برخی دیگ
و یهازده امهام از فرزنهدان  ، فاطمهه زههرامشترک بین حضرت علی« حجیت»و « والیت»

آنهاست؛ هم  آن انوار الهی به مقام عبودیت مطلقه، والیت مطلقهه و حجیهت مطلقهه بهار یافتهه 
باید گفت: عبودیت و بندگی که تنها راه قرب وصهال بهه حه  و بهراق بودند. در تبیین این سه مقام 

ترین مرحله  آن تنهها  عروج و رفرف معراج است، مرات  و درجات متفاوتی دارد و عالی و کامهل
باره گفته اسهت:  دراین شود؛ به همین دلیل امام خمینی او می و اهل بیت نصی  پیامبر
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هل  لیباید دانست که عبودیت مطلقه از اع» مرات  کمال و ارفع مقامات انسانیت است که ج  ُکمَّ
ل بالتبعا، کسی را از آن نصیبی نیست و دیگهران پهای  خل  الله محمد باالصالا و دیگر اولیای ُکمف

   1«.شان لنگ است عبودیت
از اوالد اوست؛ همچنهین  والیت مطلقه نی  بعد از مقام ختمی از آن  علی و ائمه معصوم

گاه بدون  است که همواره در عالم وجود دارد و زمین هیچ ی  از آن علی و ائمهحجت مطلقه ن
أاا»فرمود:  حجت الهی نیست. امیرمؤمنان أ   اِإمه جه أِ اِكحو َّه ُِ ا اِمأْناَةأاِئم 

ُو أا ا ْأَْب اَكََّىاََلاَتْخَّو مه هو  َُّه
َلا اَتْبطو َئَله ُِ ابً  ا ُو ااَخاِئفًااَمْا ابً  ا اِإمه َناتو واَظاِة ً اَمْشهو ِ ا اَكيم ا َُّه َججو خداونهدا، آری زمهین از کسهی  2«:َو

ت خدا برای خدا قیام نماید، تهی نمی ماند؛ قائمی آشکار و مشهور یا ترسان و پنهان تها   که به حجف
ناتش باطل نگردد.  دالیل الهی و بیف

 . امام نور خداوند در زمین3
دربهارۀ ایهن آیهه  گویهد از امهام بهاقر یاند. ابوخالد کهابلی م تجلی نور خدا در زمین ائمه

ِذی َأْنَزْلنا»پرسیدم:  وِر للَّ أِ ا»حضرت فرمود:  3؟«َفآِمُنول ِبال ِ  َو َرُسوِلِ  َو للنُّ اَ ا َُّه أابو أد  ا ُنُّ ُِ َكاَخا
َ
َفأاا 

ِذا ُه ِ ا  ا َُّه ابو ِ انو ْماَ ا َُّه َياَم اَ اةو ِْ
ُْ ىاَفْاِ ا  َُ اِإ د  ُه َح ً اِمْنا ِلامو ُه ِئ

ا ْأَ ٍِ اَ   َُ أ ِ اِفأىا ُسه
ا َُّه ابو ِ انو ْماَ ا َُّه ْنَزَلاَ اةو

َ
یا 

ا ُِ  هستند.  به خدا سوگند ای اباخالد، نور همانا ائمه 4«:َ اِفىا ْأَْب
است که در فراز دیگر دعای افتتاح پس از امیرمؤمنهان، از  به دلیل همین مقام نورانی ائمه

رده و بر هر کدام جداگانه درود فرسهتاده شهده ، نام بو هر یک از ائمه حضرت فاطمه زهرا
 است: 

أِ  اَ ا» َُ َْ اَعََّىاِسْبَطِىا ُ ه لم ََ يَن اَ  ُِ
َُ عا ُْ اِنساِءا  َِ َد َ اَسيم َُ افاِه َِ اِةَ  ِ ا ُطه َْ ف دم اَعََّىا ُصم

لم ََ  َ
اَعا لم ََ ِ  اَ  َجنه ُْ ْةِلا 

َ
َدْياَشباِطا  َسْيِناَسيم حو ُْ َحَسِناَ   ُْ دیا  هو ُْ يَن اِإماَمِىا  ُِ ْسأَِّ ُو ُْ أِ ا  ُه ِئ

َ
ََّأىا 

اَعَِّا ِداْكِناَعَِّااىم ُه َح َسْيِن اَ مو حو ُْ اْكِنا  ْعَفأ   اَ َعَِّأى  َِ اَسأىاْكأِنا أد  اَ مو ُه َح ْعَفِ اْكأِنامو َِ ا اَ  ْكأِنااىم
ِداْكِناَعَِّا ُه َح اسى اَ مو امو ا اَ َعَِّاى  َحَسِناْكِناَعَِّااىم ُْ د  اَ   ُه َح اْكِنامو هأاِقيا ُْاى  ُْ ا  ِِ َخََّأ

ُْ ْهأِديم ا اَ   َُ
َُ ًا اق ِئ ًَ اَكِثيَ  َلًَ ََ َمناِئَ اِفىاِكَلِقَكا

و
َجِجَ اَعََّىاِعباِقَك اَ    «.َو

                                                           

 . 10ص  ة،آداب الصال. امام خمینی، 1
 . 143، حکمت نهج البالغه. 2
 (.8. پس به خدا و پیامبرش و نوری که نازل کردیم، ایمان آورید )تغابن: 3
 .194، ص 1، ج الکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی، 371، ص 2، ج تفسیر القمی. علی ابن ابراهیم قمی، 4
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 گستر جهان . امام، عدل4
شناسهی مربهوط بهه  گونه که در مقدمه اشاره شد، بیشتر توجهه دعهای افتتهاح در بحهث امام همان

ر کهدام از پیهامبر و اههل آخرین امام و ذخیرۀ عالم وجود است؛ در واقهع در ایهن دعها پهس از هه
ههای  ای یاد شده کهه بفهمانهد همهه اههداف متعهالی و آورده گونه ، درباره آخرین امام بهبیت

رسهد؛ بهه همهین  به منصه ظههور می توسط حضرت مهدی موعود وحیانی پیامبر و ائمه
ْأا»دلیل در فرازی از دعا آمده است:  ُْ ْمأِ َكا 

َ
اَعََّىاَ ُأيما  لم ََ اَ  مه هو ْنَتَظأِ  ا َُّ  ُو ُْ َعأْدِلا  ُْ أِل اَ   َؤمه ُو ُْ ِئِما 
يَنا ُِ

َُ عا ُْ ا  ِساَفااَبطه دو ْو ُْ اِك و ِحا  ْدهو فم
َ
ِكيَن اَ   َْ ه ُو ُْ َلِئَ ِتَ ا  َُ اِك فه و َو خدایا، درود فرست بر ولیف امهرت، «: َ 

بههت قههرار ده و بههه  آن قههائم آرزوشههده و دادگسههتر موردانتظههار و او را در حمایههت فرشههتگان مقرف
 القدس حمایتش کن؛ ای پروردگار جهانیان. روح

کهه در ایهن فهراز دعها بهه آن اشهاره شهده اسهت،  یکی از صفات بهارز حضهرت مههدی
گستری اوست؛ این ویژگی در واقهع تجلهی همهان رحمتهی اسهت کهه در قهرآن در وصهف  عدل

ََ » آمده است:  پیامبر ذخیرۀ الههی اسهت  مهدی موعود 1«.َوَما َأْرَسْ َناَك ِإَاه َرْحَمًة ِلْ َعاَلِمي
تعهالی را در سراسهر عهالم بهه  گستری جهانی و رحمت رحمهانی ح  که پیام همین آیه یعنی عدل

أًَلاِمأنا ةأِلا»فرمود:  رساند که رسول خدا عینیت می ِو اب َبَعَثا َُّ و َُ اَفاٌ  ا ة اإَل  ماَفبقاِمنا ُده َُ اا َُ

أل ُْ ْاب ًااَكيِتىاَف َِ َِّْئتا ج  یهک روز بهاقی نمانهد، همانها خداونهد  اگر از روزگار بهه 2:«ةااَعدًَلاكُاامو
که پهر از سهتم گردیهده  کند تا جهان را پر از عدل و داد کند، چنان مردی از خاندان من مبعو  می

 است. 
های امامت، برقراری عدالت جهانی است که ایهن مههم  ترین فلسفه گفتنی است یکی از مهم

گاه اوصاف و آمال وحیهانی همه   ؛ بنابراین آخرین امام جلوهتوسط آخرین امام محق  خواهد شد
آخرین ذخیهره امامهت، حضهرت بقیها اللهه »گفته است:  رو امام خمینی است؛ ازاین ائمه

 3«.دار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم اسهتکبار پرچم ارواحناه فداه و یگانه دادگستر ابدی و ب رگ
 نویسد: استاد شهید مطهری می

شه پیروزی نهایی نیروی ح  و صلح و عدالت بهر نیهروی باطهل و سهتی  و ظلهم، اندی»
های انسهانی، تشهکیل  جانبه ارزش گسترش جهانی ایمان اسالمی، استقرار کامل و همه

                                                           

 (.107. و تو را ج  رحمتی برای جهانیان نفرستادیم )انبیاء: 1
 .207، ص 2، ج داود صحی  ابیابوداود سجستانی،  .2
 .325، ص 21، ج صحیفه اما . امام خمینی، 3



   37  امام شناسی در دعای افتتاح

 

آل و باالخره اجرای ایهن ایهده عمهومی و انسهانی بهه وسهیله  مدینه فاضله و جامعه ایده
واتر اسالمی از او به "مهدی" تعبیر شهده قدر که در روایات مت شخصیتی مقدس و عالی

را بهه  اصال  ما حضهرت مههدی»نویسد:  شهید مطهری در بیانی دیگر می 1 «.است
شود، این امام بهه قیهام و  شناسیم. هر امامی به یک صفت شناخته می قیام و عدالت می

 2«.شود عدالت شناخته می
در شهعر  رۀ امهام مههدی موعهودرا دربها تجلی اوصاف پیامبر و اهل بیت امام خمینی
 زیبایی سروده است که فرازی از آن چنین است:   مخمس به

  مصرففسیرت،الففر،فاطم اصمتوَحسنصو

همحسینقیدهت،الیف هیدومحمیدمهیرو 
 

شاهجعفرفی ،کیاممحلیموهشیتمقبلی  یسیو
 

 

هماقفاقوا،نقفبخشایشوهیماسیکریمیو 
 

  ویجمع،اویافشهانشدمهدیقائمک ده

پاشاهاسکریطلعت،نقفحشیمتواقیففیر 
 

بوالحسینفرمییانوموسییفقییدهتواقییدیرجعفییر
 

 

المباقر، هیدسیجادوحسیینفایااوافسیر 
 

مجتبفحلیموهییی افیتوییولتچیوحییده




3مصرففاویافومجالیصداوندجهیانشید


 . امام احیاگر زمین 5
شهود؛  سار وجهود ایشهان احیها می این است که عالم و آدم در سایه ت امام زمانیکی از صفا
ْرَض َبْعَد َمْوِتَها»فرماید:  خداوند می َ  ُيْحِيي لَْلَ بدانیهد کهه خهدا زمهین را پهس از  4«:لْعَ ُمول َأَنه للَ ه

                                                           

 .406، ص 24 ، ج آثار مجموعه . مرتضی مطهری، 1
 .164، ص 18 . همان، ج 2
 . 276، ص دبوان اما  خمینی. امام خمینی، 3
 .17. حدید: 4
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کند. بر اساس روایهات حیهاتی کهه در ایهن آیهه طهرح شهده، اختصهاص بهه  اش زنده می مردگی
گسهتر جههانی  شدن طبیعی آن در فصل بهار ندارد، بلکه حیات واقعی زمهین بها ظههور عدل زنده

اِكاُْأائم ا»یه نقهل شهده کهه فرمهود: آذیل این  آید. از امام باقر و امام کاظم پدید می َفحَيأىا َُّأ و
اِتهااِكاُظَِّما اِكاَُعدِلاَكعدامو ُو افيهااَفَيحيَىا َلب وسهیله قهائم آل محمهد  زمین را خداوند بهه 1«:َفَيعدلو

میرد، با عدل احیا می  آید و زمین بعد از آنکه در پی ظلم می کند و عدالت در آن پدید می زنده می
َيا »شود:  شود. باید به این نکته اشاره شود که زمینیان و زمانیان در پرتو وجود انسان کامل احیا می

ِ  َو  ََ آَمُنول لْسَتِجيُبول ِلَ ه ِذي َها لَله ُسوِل ِإَذل َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِينيُکْم َأُيه ای اههل ایمهان، چهون خهدا و  2«:ِل َره
 رسول شما را به آنچه مایه حیات ابدی شماست دعوت کنند، اجابت کنید. 

کنهد و حیهات  است، عالمیان و آدمیان را احیها می« المحیی»پس انسان کامل که مظهر اسم 
َبةً َفَ ُنْح »بخشد که فرمود:  طیبه به آنها می ُ  َحياًة َطيِّ ای که در آن  حیات طیبه یعنی زندگی» 3«.ِيَينَّ

هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است؛ زنهدگی فهردی 
در آن تأمین است، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، آسایش جسهمانی 

سعادت اجتماعی ... قرآن اینها را به ما وعده داده است. وقتهی در آن وجود دارد؛ فواید اجتماعی، 
َبةً »گوید:  قرآن می ُ  َحياًة َطيِّ ای کهه در آن عه ت  ؛ یعنی همه  اینهها، یعنهی آن زنهدگی«َفَ ُنْحِيَينَّ

 4«.هست، امنیت هست
آمدنی اسهت کهه او خلیفه  خهدا در زمهین اسهت؛  دسهت سار امام به حیات طیبه این در سایه

ا»رو در فراز دعای افتتاح آمده است:  نای از ْاِئَماِكأِدفِنَ  ا ْسأَتْخَِّْف و ُْ ا ُده ِعَىاِإُىاِكتاِكَ  اَ   َعَّْ و ِْ ا  مه هو  َُّ 
ِذفَناِمْناَةْبَِِّ ا ُه اا ْسَتْخََّْفَتا  َُ اَك ُِ کننهده بهه آیهین  کننده به کتابهت و قیام خدایا او را دعوت«: ِفىا ْأَْب

کهه پاکهان پهیش از او را جانشهین  نشهین خهود روی زمهین گهردان؛ چنانتوحید قرار بده، او را جا
 خویش قرار دادی.

 فهرست منابع
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