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قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذبا فَيسحتكُم بِعذَابٍ وقَد خاب منِ ﴿
  )١(.﴾افْترى

كند و  كه مشا را به عذاىب سخت هالک مى واى بر مشا به خدا دروغ مبنديد: موسى گفت(
  ).گردد یهر كه دروغ بندد نوميد م

 

آيت مهان نشانه يا دليل است، و نسبت آن به خداوند سبحانه و تعالی يا از جهت اثبات 
بات وجود او سبحانه و و اما از جهت اث. باشد خداوند، و يا از جهت شناخت او میوجود 
ترين اين  باشند، که بزرگ های اهلی می خملوقات و موجودات آيات و نشانه ی مهه: تعالی
 ها خملوق کنند، زيرا آن ی موجودات به وجود خالق اشاره می ، پس مههتها، انسان اس نشانه

دليلی است  ترين ها آثارند، و انسان، بزرگ که آن چراد دارنهستند، و بر وجود مؤثر اشاره 
  .گر است هکه بر وجود خالق اشار

از توانند باشند،  یهای او بر خلقش من آيات اهلی جز حجت: شناخت خداوند و اما از جهت
ت کنندگان به او به حق دال و دعو ايشانشود پس  خداوند شناخته می ايشانجا که توسط  آن

خواهند بود، و آيت اهللا العظمی تنها  باشند، و با اين معنا آيات اهلی مهان ائمه  و يقين می
ت اهللا است، و آي امام مهدی باشد، و در اين زمان  می طالب  امير املؤمنين علی بن ابی

آيت اهللا العظمی خوانده  باشد امام مهدی حممد بن احلسن عسگری  بلکه حتی صحيح منی
به اعتبار  اختصاص دارد طالب  شود، زيرا که اين لقب تنها به وصی اوصياء علی بن ابی

به شناخت خداوند  ، خداوند را شناخت و خلق رابعد از رسول اهللا  که ايشان  اين
 .هدايت کرد

                                                             

  .۶۱: طه -١
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ها چه  ی انسان باشند، زيرا شامل مهه خواهان مفهوم و معنای خنست منی ءقطعاً علما
نيکوکار و چه بدکار است، بلکه معنای اول به ماهيت و جنس خملوق اشاره دارد، و استفاده 

باشد؛ پس آنان قطعاً  ک جنس، نادانی و سفسطه بيهوده میعنوان متييز بين افراد يه از آن ب
اند، زيرا که  نامناسب قرار دادهو آنان با اين کار خود را در مکان  خواهان معنای دوم هستند،

حرام، و اطالق لقب آيت اهللا العظمی بر غير علی بن  اطالق لقب آيت اهللا بر غير ائمه 
 .                                                              استنيز حرام   طالب امير املؤمنين  ابی

و ائمه  آيت اهللا لقب حضرت فاطمه  آمده است که در روايات صحيح از اهل بيت 
 باشد می .  

 فرمايند که رسول اهللا  نقل می از رسول اهللا  از پدرانش  امام کاظم 
ال اله اال اهللا، : وارد شت شدم و ديدم که بر درب آن با طال نوشته شده است: (فرمودند

    )٢(...).طالب ولی اهللا، فاطمه آيت اهللا ابن ابی حممد حبيب اهللا، علی
امام کلمة اهللا، و حجت اهللا، و وجه اهللا، و نور اهللا، و حجاب  : (فرمودند و امام علی 

خواهد به وديعه  چه را که می گزيند و به او آن اهللا است، که خداوند او را بر میاهللا، و آيت 
و او در سازد،  ی خلق واجب می اطاعت از او را بر مههن واليت و گذارد، و به دنبال آ می

 )٣(...).باشد آمسان و زمين ولی خدا می
  : به آيت اهللا العظمی ذکر شده است و نيز لقب امير املؤمنين 

گفتند که امام جعفر بن حممد ) رض(شيخ مفيد و شهيد و سيد بن طاووس در کتاب االقبال 
السالم ( :جا که فرمودند تا آن:... را اين چنين زيارت کردند امير املؤمنين ، صادق 

  ).٤(... ). عليک يا آيت اهللا العظمی

                                                                                                                    

                                                             

  .۱۴۹ص ۱کنز الفوائد ج -٢
  .الربسی مشارق اَنوار اليقين -۱۶ص  ۲۵حبار األنوار ج -٣
در روز ميالد  زيارت امير املومنين  ۴۴۷مفاتيح اجلنان ص - ۶۰۷اإلقبال ص  - ۳۷۳ص  ۹۷حبار ج  -٤

  .پيامرب اکرم 
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به امير املؤمنين خوانده  طالب  رد کسی که به غير از علی ابن ابیی و انکار در مو
  :وارد شده است شود از اهل بيت 

 ی حضرت قائم  مردی درباره: (ده است که فرمودندروايت ش از امام صادق 
  خير، امري املؤمنني: گويند؟ فرمود پرسيد که آيا در مقام خطاب و سالم او را امري املؤمنني 

کس نه پيش از آن و نه پس از آن نام   را بدان ناميده و هيچ علی  ،نامی است که خدا
سالم  فدايت شوم پس چگونه به مهدی : عرض کرد. کسی نبوده مگر شخص کافر

بقية اهللا برای مشا ﴿ ی شريفه ر تو ای بقية اهللا؛ سپس حضرت آيهسالم ب: گويند: گويند؟ فرمود
   ).٦(. )را قرائت فرمود )٥(﴾تر است اگر مؤمن باشيد

پاسخ  لقب داده شد، حضرت  چرا به امير املؤمنين : (سؤال شد از امام رضا 
: اى خنواندهآورد، آيا کتاب خداوند را  آن حضرت طعام علم براى ايشان مى زيرا که: فرمود

 ).٨().سازمي ى خود را فراهم مى و طعام خانواده( )٧(﴾ونمري أَهلَنا﴿

شود،  با نام امير املؤمنين خوانده منیجز کافر کسی  اين وقتی که بعد از علی  بر بنا
  که آن آيت اهللا العظمی است، چيست؟       ها بر اختيار لقب علی  دليل آن

                                                                                                                        
 ا الظَّنإِنْ هي إِلَّا أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان إِن يتبِعونَ إِلَّ﴿

فَللَّه الْآخرةُ والْأُولَى * أَم للْإِنسان ما تمنى * وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى 
 *ن يمل أْذَنَ اللَّهأَن ي دعن بئًا إِلَّا ميش مهتفَاعنِي شغلَا ت اتاومي السف لَكن مكَم ماُء وش

وما لَهم بِه من علْمٍ * إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة لَيسمونَ الْملَائكَةَ تسميةَ الْأُنثَى * ويرضى 
ى عن ذكْرِنا ولَم فَأَعرِض عن من تولَّ* إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا 

                                                             

  .۸۶: هود -٥
  .۴۱۱ص  ۱اصول کافی ج -٦
  .۶۵: يوسف -٧
  .۴۱۲ص  ۱اصول کافی ج -٨
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ذَلك مبلَغهم من الْعلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم * يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا 
     )٩(.﴾بِمنِ اهتدى

ايد، و خدا بر  كردهذارى گ تان نام هاىي بيش نيستند كه مشا و پدران مجز نا] اين بتان[(
است  شان چه را كه دخلواه آنان جز گمان و آن. ها هيچ دليلى نفرستاده است ن حقانيت آ
مگر * كه قطعاً از جانب پروردگارشان هدايت برايشان آمده است  نند، با آنك پريوى منى
كه در و بسا فرشتگاىن * آن سرا و اين سرا از آن خداست * چه را آرزو كند دارد  انسان آن

كه خدا به هر كه خواهد و خشنود  شان به كارى نيايد مگر پس از آن هايند و شفاعت آمسان
گذارى به  در حقيقت كساىن كه آخرت را باور ندارند فرشتگان را در نام* باشد اذن دهد 

را پريوى ] خود[معرفىت نيست جز گمان ] كار[و ايشان را به اين * ند  صورت مؤنث نام مى
پس از هر كس كه * رساند  حقيقت هيچ سودى منى] وصول به[ند و در واقع گمان در كن منى

هاى  اين منت* ر نبوده است روى برتاب از ياد ما روى برتافته و جز زندگى دنيا را خواستا
كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به ] حال[دانش آنان است پروردگار تو خود به 

                                 ). تر است ز آگاهكسى كه راه يافته ني
  

   امحد احلسن
  ی امام مهدی  وصی و فرستاده

  )خداوند در زمین متکینش دهد(
  ق.ـه ۱۴۲۵/ األول مجادي

 ش.ـه ۱۳۸۳/ تیر ماه

                                                             

  .۲۳-۳۰: النجم -٩


