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تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ وویرایش نهایی

تلقّی اهل معرفت دربارهی غصب خالفت اهلبیت
کلیدواژهها :تلقّی اهل معرفت ،غصب خالفت ،دعای عید قربان ،صحییه ی سح ادی  ،والیحت ،توحیحد
افعالی ،تقدیر الهی ،ارادهی تکوینی و تشریعی ،مشیت ،کودتای سقیه  ،لعن غاصبان خالفت.
در روز عید قربان ،ب ذهنم آمد ک نکت ای را ب دوستان توج دهم .یک فراز از دعحای عیحد قربحان از
امام س اد

را ک در صییه ی س ادی آمده است ،ب نظرم الزم بود در جلس بگویم و توضیح دهم

تا جلوهی بیث توحید افعالی را ک قبالً گهت ایم ،در چنین مسأل ی خطیری ببینیحد .امیحدوارم خحو
دقّت کنید؛ بیث خیلی مهمی است و دقیقاً راه درست تهکّر یک انسان موحد را در رابط بحا مسحأل ی
والیت معرّفی میکند .حال ،عبارات این فراز را میخوانم و معنا میکنم؛ ببینید چیسحت .آن فحراز ایحن
است:
صیتی ُه ْمِّٰهیاّٰ1:خدایا این
صفيائكّّٰٰوّٰم ّٰواضعّّّٰٰٰاُمنائكّّٰٰفیّٰالدرجةّٰالرفيعةّّٰٰالتییّٰا ْختص ْ
اللّٰ ُهمّّٰٰاّٰنّّٰٰهّٰذّٰاّٰالْمقامّّٰٰل ُخلفائكّّٰٰوّٰاّٰ ْ
مقام امامت امت ،این مقام خالفت ،این مقام رهبری ،این مقحام ییشحوایی ،متعلّح بح خلهحای توسحت؛
متعلّ ب بندگان برگزیدهی توست؛ این ا جای امناء توست؛ در درج ی رفیعی ک مخحتّ آنهحا قحرار
دادی .قدّٰاِْیتی ُّزوهاّٰ:این مقام را از ایشان ربودند؛ ب زور از ایشان غصب کردند.
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ِّرّٰلیذّٰلكّّٰٰ:خدایا تو تقدیر کرده بودی کح ایحن اتّهحای بیهتحد .نگحاه
این نکت ها را دقّت کنید .وّٰاّٰنْتّٰال ُْمقد ُ
توحید افعالی را دقّت میکنید؟ یعنی فکر نکنید اگر کودتای سقیه شکل گرفت ،یحک جریحان قحدرتی
در برابر قدرت الهی ،مسیر خالفت را منیرف کرد .خیر! قلمرو قدرت خدا هیچ نقط ی خحارجی نحدارد؛
هیچ نقط ی بیرونی ندارد ،ک تصور کنیم ایحن حادثح از قحدرت خحدا خحارد بحود؛ خحدا محیخواسحت
امیرالمؤمنین

بر مسند خالفت قرار بگیرد؛ ولی آنها نگذاشحتند .آنهحا کح هسحتند؟! مگحر در برابحر

قدرت خدا قدرتی هست؟ خیر! آن حادث هم در قلمرو قدرت خدا بود .ب اذن تکوینی الهی ،آنها قدرت
ِّرّٰ
ییدا کردند ک کودتای سقیه را ان ام دهند و مسیر امامت و خالفت را منیحرف کننحد .وّٰاّٰنْیتّٰال ُْمقید ُ
لذّٰلكّٰ :خدایا تو امر غصب خالفت را از امیرالمؤمنین

و ائم ی معصومین

 ،تقدیر کردی.

یُّٰاّٰ ْم ُیر ّٰ :خدایا! هیچکس بر امر تو نمیتواند غلب کند؛ ک ما تصور کنیم تو اراده کرده بودی ،امحا
الُُّٰ ال ُ
یک عده زورشان رسید و نگذاشتند ارادهی تو عملی شود .بلی! ارادهی تشریعی تو این بحود کح بعحد از
رسولاهلل

امیرالمؤمنین

خالفت را در دسحت بگیحرد؛ امحا ارادهی تکحوینی تحو امکحان داد کح

یُّٰاّٰ ْم ُیر  :هیچ چیزی نمیتواند بر امحر تحو غلبح کنحد .تحو
دیگران قدرت را از ایشان غصب کنند .الُُّٰ ال ُ
بودی ک امکان دادی این اتّهای بیهتدّٰ ّٰ.
یومّٰمی ْ ّٰدی ْدِير ّٰ :خدایا! کسی نمیتواند از آن چیزی ک تو با تحدبیر خحودت حتمحی قحرار
وّٰالُُّٰجاوُزّٰالْم ْحتُ ُ
داده بودی ،ت اوز کند؛ ک ما تصور کنیم یک عده جلوی قدرت تو ای خدا قحدرتنمحایی کردنحد و زور
آنها غالب شد و توانستند امیرالمؤمنین

و ائم ی بعد از ایشان را خان نشین کنندّٰ ّٰ.

ك ْيفّٰش ْئتّٰوّٰاّٰنّٰىّّٰٰش ْئتّّٰٰ:هرگون ک مشیت تو تعلّ بگیرد ،هرجا ک مشیت تو تعلّ بگیرد ،همحان واقح
میشود؛ و غصب خالفت هم ب مشیت و اذن تکوینی تو واق شد .وّٰلماّٰانْتّٰاّٰ ْعل ُیمِّٰی ّّٰٰ:و اینک چحرا ایحن
ّٰمیتیهمّّٰٰعلیىّّٰٰخلْقیكّٰوّّٰٰالّٰ
امکان را دادی ک این امر واق شود ،چیزی بود کح خحودت بحر آن آگحاهی .غ ْيی ُیر ُ
الّٰراددیكّّٰٰ:و خدایا! تو در مورد این قدرت و امکانی ک دادی ،ک ائم
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را از مسحند خالفحت و قحدرت

کنار بزنند ،مورد اتّهام نیستی؛ یعنی اینگون نیست ک کار بدی کحرده باشحی .خیحری در آن دیحدی و
ب خاطر خیری ک در آن بود ،ب نیت یلید کودتاگران سقیه و غاصبان بعدی حقوی ائمح

امکحان

عملی شدن دادی.
ّٰم ْبتی ِّیزُ ّّٰٰ:تا اینک در اثر کاری ک ب اذن تکوینی تو واق شحد،
حتّٰىّّٰٰعادّٰص ْفودُكّٰوّٰ ُخلفا ُؤ ّٰم ْلُوِي ّٰم ْق ُهورُ ُ
بندگان برگزیدهی تو و خلهای تو مغلو واق شدند و شکست خوردند؛ مقهور واق شحدند و قدرتشحان
ّٰمحرفیةَّٰعی ْ ّٰجهیاتّٰ
ّٰمبید َالّٰوّٰكتاِیكّٰم ْنبُیوًاَّٰوّٰفّٰرائضیك ُ
ّٰحْْمیك ُ
ب زور از چنگ آنها بیرون کشحیده شحدُ .ییرْون ُ
ّٰسن ّٰنبيِّیكّٰم ْتی ُروكی ّٰةَ :تا کار ب جایی رسید ک این بزرگواران ،ائم
اّٰ ْشراعكّٰو ُ

دیدند ک حکم تو تبدیل

شد؛ کتا تو ،قرآن کنار گذاشت شد؛ واجبات تو از آنچ شریعتت معین و مقرّر کرده بود ،تیریف شحد
و سنن و آدا ییامبر تو متروک ماند.
بنابراین تا این ا با نگاه توحید افعالی آشنا شدید؛ ک خدای متعال بود ک امکان داد؛ واالّ اینگون نبود
ک کسی در مقابل قدرت خدا قدرتی داشت ک بتوانحد ائمح

را از مسحند قحدرت خودشحان یحایین

بیاورد و کنار بزند .اما گرچ خدا با قدرت خودش و براساس حکمت و خیری ک در نظر داشت ،ب این
واقع امکان عملی شدن داد؛ لیکن نیت یلید جناح مقابل ک چنین کودتایی کحرد و دسحت بح چنحین
ّٰاالولیي ّٰوّٰ
جنایتی زد ،یای خودشان نوشت شده است؛ لذا ادام ی دعا این اسحت :اللّٰ ُهیمّٰالْعی ْ ّٰاّٰ ْعیداَ ُه ْمّٰمی ّْٰ
ْاْلخیرُ ّّٰٰ:خدایا! دشمنان ائم

را از اولین و آخرین نهرین کن؛ لعن کن؛ از رحمت خودت میحروم و

ب دور بدار .وّٰم ْ ّٰرضیِّّٰٰفّٰعیاله ّْٰمّٰ:و هرکس ب عمل غاصبان ح ّ اهلبیت

راضحی باشحد را هحم لعنحت

کن؛ وّٰاّٰ ْشياع ُه ّْٰمّٰوّٰاّٰدْباع ُه ّْٰم :و ییروان غاصبان حقوی اهلبیت و تابعان آنها را هم لعنت کن.
صفيائكّٰاِّْٰ ّٰیراهيمّٰوّٰآلّٰ
ّٰمحمدّٰاّٰنكّٰحمي ٌدّٰمجي ٌدّٰكصلوادكّٰوِّٰیركادكّٰوّٰدحيّٰادكّٰعلىّّٰٰاّٰ ْ
ىّٰمحمدّٰوّٰآل ُ
اللّٰ ُهمّٰص ِّلّٰعّٰل ُ
اِّْٰیراهيمّّٰٰ:خدایا! صلوات و درود خودت را بر ییامبر اسالم

و بر خاندان او نثار کحن؛ کح هرآینح تحو

ستوده و مورد م د و عظمت هستی .ب گون ای صلوات بر ایشحان نصحیب کحن کح صحلوات و برکحات و
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و خاندان ابراهیم

تییات خودت را بر برگزیدگانت ک ابراهیم خلیل

هسحتند ،نثحار کحردی .وّٰ

ُّصرةّٰوّٰالت ْمْیي ّٰوّٰالتُْْيیدّٰل ُه ْیمّّٰٰ:و خدایا! فرد و گشایش ،نصرت و ییروزی ،اسحتقرار
ع ِّجلّٰالْفرجّٰوّٰالرْوحّٰوّٰالن ْ
قدرت و حاکمیت اهلبیت

و تأیید ایشان را هم هرچ سری تر تع یل و عملی بهرما.

این فراز دعای عید قربان امام س اد
غصب خالفت اهلبیت

 ،نوع تلقّی یک انسان اهحل معرفحت را در رابطح بحا مسحأل ی

روشن می کند .این بود ک ب ذهنم آمد این موضوع را برایتان ب مناسحبت

اینک در آستان ی عید غدیر خم قرار گرفت ایم ،بگویم .انشاءاهلل مورد بهرهبرداری شما قرار گیرد.

َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َجم
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