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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 بیت اهل غصب خالفتی  تلقّی اهل معرفت درباره

توحیحد  والیحت،   ، ادی ی سح    صحییه   ،دعای عید قربانتلقّی اهل معرفت، غصب خالفت، : ها هکلیدواژ

 .لعن غاصبان خالفتی تکوینی و تشریعی، مشی ت، کودتای سقیه ،  اراده، ، تقدیر الهیافعالی

از قربحان   ی عیحد ادعح یک فراز از  .دهم  توج ب  دوستان را  ای کت ن  کب  ذهنم آمد در روز عید قربان، 

 ب  نظرم الزم بود در جلس  بگویم و توضیح دهم است،   آمدهادی س   ی   در صییه کرا  ادامام س  

ی خطیری ببینیحد. امیحدوارم خحو     چنین مسأل  در ،ایم گهت قبالً حید افعالی را ک  بیث توی  جلوه تا

ی ل انسان موح د را در رابط  بحا مسحأ  یک  ی است و دقیقاً راه درست تهکّرمهم  دقّت کنید؛ بیث خیلی

ببینید چیسحت. آن فحراز ایحن     ؛کنمو معنا میخوانم میرا فراز عبارات این حال، کند. معرّفی می والیت

   است:

ّٰا ّّّٰٰٰائ ك ّٰل ُخل فّّٰٰاّٰاْلم قام ّٰذ ّٰه ّّّٰٰٰن ّٰا ُّّّٰٰٰهم ّٰالل  ّٰ ّٰم وّّّْٰٰٰصف يائ ك ّٰو  ع ّٰو  ُهْمِّٰ هیاّٰال ت ییّٰالد ر ج ة ّٰالر ف يع ة ّّٰٰف یّّٰٰم نائ ك ّٰاُّّّٰٰٰاض  خدایا این 1ّٰ:اْخت ص ْصیتی 

متعلّح  بح  خلهحای توسحت؛      ،این مقحام ییشحوایی   ،این مقام رهبری ،این مقام خالفت ،ت ام تممقام اما

ی رفیعی ک  مخحتّ  آنهحا قحرار    در درج  ؛توست ءاین ا جای امنا ؛ی توست  ب  بندگان برگزیدهمتعلّ

 غصب کردند.  ایشانب  زور از  ؛ربودند از ایشاناین مقام را :ّٰق د ّٰاِْیتی زُّوهادادی. 
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ّٰا ّٰ .ها را دقّت کنیداین نکت  ُرّٰل یذ ّٰو  ّٰاْلُمق دِّ خدایا تو تقدیر کرده بودی کح  ایحن اتّهحای بیهتحد. نگحاه      ّٰ:ل ك ّْٰنت 

قیه  شکل گرفت، یحک جریحان قحدرتی    ساگر کودتای  کنید؟ یعنی فکر نکنیددقّت می توحید افعالی را

 ؛نحدارد  ی خحارجی قلمرو قدرت خدا هیچ نقط  !لهی، مسیر خالفت را منیرف کرد. خیرا در برابر قدرت

خواسحت  خحدا محی   ؛حادثح  از قحدرت خحدا خحارد بحود     ایحن  ی بیرونی ندارد، ک  تصو ر کنیم هیچ نقط 

برابحر   ! مگحر در ؟  هسحتند نهحا کح  آنگذاشحتند.   آنهاولی  ؛بر مسند خالفت قرار بگیردامیرالمؤمنین

 آنها قدرت ،هم در قلمرو قدرت خدا بود. ب  اذن تکوینی الهیحادث  آن  !ست؟ خیرا قدرتی هقدرت خد

ّٰا ّٰت و خالفت را منیحرف کننحد.   مقیه  را ان ام دهند و مسیر اماسییدا کردند ک  کودتای  ُرّٰو  ّٰاْلُمق یدِّ نْیت 

 تقدیر کردی.  ،ی معصومینو ائم   امیرالمؤمنیناز را  غصب خالفتامر  خدایا تو :ل ك ّٰل ذ ّٰ

ّٰا ُُّّٰٰ ال ُُ  ام حا ، ک  ما تصو ر کنیم تو اراده کرده بودی کند؛غلب  تواند بر امر تو نمی کس خدایا! هیچ :ّْٰمیُر  ّٰال ی

بعحد از  ی تشریعی تو این بحود کح    اراده !ی تو عملی شود. بلیاراده ندنگذاشتزورشان رسید و یک عد ه 

کح   ی تکحوینی تحو امکحان داد    ا ارادهام ح  ؛گیحرد بخالفت را در دسحت   امیرالمؤمنین اهللسولر

ّٰا ُُّّٰٰ الغصب کنند.  دیگران قدرت را از ایشان ُُ :ال ی کنحد. تحو   غلبح   بر امحر تحو    تواندهیچ چیزی نمی ْمیُر  

ّّٰٰ.بودی ک  امکان دادی این اتّهای بیهتد

یْ ّٰد یْدِ ير   ّٰ ْحتُیوُمّٰم  ّٰالُُّٰجاو ُزّٰاْلم  ر حتمحی قحرا   بیر خحودت با تحد تو ک  تواند از آن چیزی خدایا! کسی نمی :ّٰو 

زور و نمحایی کردنحد   قحدرت  ای خدا توتصو ر کنیم یک عد ه جلوی قدرت ک  ما  ت اوز کند؛داده بودی، 

ّّّٰٰٰ.نشین کنند ی بعد از ایشان را خان و ائم   شد و توانستند امیرالمؤمنین آنها غالب

ّٰا ّٰ ّٰو  ْئت  ّٰش  ْئت ّّٰٰى ّٰن ّٰك ْيف  محان واقح    ه ،مشی ت تو تعلّ  بگیرد هرجا ک  ،هرگون  ک  مشی ت تو تعلّ  بگیردّٰ:ش 

ّٰل م هم ب  مشی ت و اذن تکوینی تو واق  شد. غصب خالفت و ؛شودمی ّٰا ّٰو  و اینک  چحرا ایحن   ّٰ:ْعل یُمِّٰ ی  ّٰاّٰا ْنت 

یُرُّٰمیتی ه م ّٰچیزی بود کح  خحودت بحر آن آگحاهی.      ،واق  شوداین امر  امکان را دادی ک  ّٰو ّّٰٰى ّٰع لیّٰغ يیْ ْلق یك  ّٰالّٰخ 

ت را از مسحند خالفحت و قحدر    ائم  ک   ،امکانی ک  دادیو قدرت این  مورددر تو و خدایا! ّٰ:راد د یك ّٰال  ّٰ
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باشحی. خیحری در آن دیحدی و    کحرده  گون  نیست ک  کار بدی  یعنی این کنار بزنند، مورد اتّهام نیستی؛

امکحان   قیه  و غاصبان بعدی حقوی ائم ح  س ب  نی ت یلید کودتاگرانخاطر خیری ک  در آن بود،  ب 

 دادی. عملی شدن 

ت ّٰ یزُِّ  ّّٰٰى ّٰح  ُّٰمْبتی  ّٰم ْقُهورُ    ّٰم ْ ُلوِ ي   ُّٰخل فاُؤ   ّٰو   ب  اذن تکوینی تو واق  شحد،  کاری ک  در اثراینک  تا ّٰ:عاد ّٰص ْفو ُدك 

 شحان قدرت و شحدند مقهور واق   ؛شکست خوردند و مغلو  واق  شدند تو یو و خلهای تبرگزیده بندگان

ّٰك ت زور از چنگ آنها بیرون کشحیده شحد.   ب  ُّٰمب ید اَلّٰو  م یك  ْْ ُّٰح ّٰف رُّٰی یر ْون  َاّٰو  ّٰم ْنبُیًو هیاِ یك  ُّٰمح ر ف یَةّٰع یْ ّٰج  ّٰائ ض یك  ات 

یةَّٰا ّٰ ُروك  ّٰم تیْ ّٰن ب يِّیك  ُّٰسن    ّٰو  تبدیل حکم تو ک  دیدند  تا کار ب  جایی رسید ک  این بزرگواران، ائم   :ْشراع ك 

 کرده بود، تیریف شحد  و مقرّرمعی ن  واجبات تو از آنچ  شریعتت ؛گذاشت  شد تا  تو، قرآن کنارک ؛شد

 ماند.  و سنن و آدا  ییامبر تو متروک 

گون  نبود  این االّو ؛امکان دادبود ک  ک  خدای متعال  ؛آشنا شدید بنابراین تا این ا با نگاه توحید افعالی

 را از مسحند قحدرت خودشحان یحایین     قدرت خدا قدرتی داشت ک  بتوانحد ائم ح    کسی در مقابلک  

 ب  این ،و براساس حکمت و خیری ک  در نظر داشت خودشقدرت  خدا باگرچ   ام ابیاورد و کنار بزند. 

نی ت یلید جناح مقابل ک  چنین کودتایی کحرد و دسحت بح  چنحین      لیکن ؛امکان عملی شدن دادواقع  

ّٰااْل ُّٰهیم ّٰاْلع یْ ّٰا ّٰالل  ّٰی دعا این اسحت:  لذا ادام  است؛ ای خودشان نوشت  شدهجنایتی زد، ی ی   َ ُهْمّٰم  ّْٰعیدا ّٰو  و ل یي  

یرُ   ّٰ از رحمت خودت میحروم و   ؛لعن کن از او لین و آخرین نهرین کن؛را  خدایا! دشمنان ائم  ّٰ:اْْلخ 

ی ّٰدور بدار.  ب  ّٰم ْ ّٰر ض  لعنحت  را هحم   راضحی باشحد   بیت  ّ اهلغاصبان ح و هرکس ب  عملّٰ:ال ه مّْٰعیِ ف ّّٰٰو 

ّٰا ّٰ ؛کن ّٰا ّّْٰٰشياع ُهمّْٰو   لعنت کن. هم تابعان آنها را  بیت و و ییروان غاصبان حقوی اهل :ْدباع ُهمّْٰو 

ُّٰمح م د ّٰا ُّٰهم ّٰص لِّّٰع ّٰالل  ّٰ ّٰآل  ِّٰی ر كل ىُّٰمح م د ّٰو  ّٰو  يٌدّٰك ص ل واد ك  يٌدّٰم ج  ّٰح م  ي ّٰن ك  ّٰد ح  ّٰو  ّٰاد ك  ّٰا ّْٰصف يا ّّٰٰى ّٰع لاد ك  ِّْٰیرّٰائ ك  ّٰآل  اه يم ّٰو 

آینح  تحو   کح  هر و بر خاندان او نثار کحن؛   ر اسالمخدایا! صلوات و درود خودت را بر ییامبّٰ:ِْیراه يم ّٰا ّٰ

نصحیب کحن کح  صحلوات و برکحات و       ر ایشحان ای صلوات بگون  . ب ستوده و مورد م د و عظمت هستی
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ّٰ، نثحار کحردی.   هسحتند خاندان ابراهیم وخلیلک  ابراهیم  تیی ات خودت را بر برگزیدگانت و 

ّٰل ُهیمّْٰ ّٰالت ُْْ يید  ْ یي  ّٰو  ّٰالت ْم ّٰالنُّْصر ة ّٰو  ّٰالر ْوح ّٰو  ّٰاْلف ر ج ّٰو  گشایش، نصرت و ییروزی، اسحتقرار  و و خدایا! فرد ّٰ:ّٰع جِّل 

 تر تع یل و عملی بهرما.م هرچ  سری را ه و تأیید ایشان بیت و حاکمی ت اهلقدرت 

ی ل بحا مسحأ    انسان اهحل معرفحت را در رابطح    یک  ، نوع تلقّیس  ادامام عید قربان این فراز دعای  

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

 قرار گیرد.  شما اریبردشاءاهلل مورد بهره انبگویم.  ،یما  ی عید غدیر خم قرار گرفتاینک  در آستان 

 

ْل فََرَج  هُمَّ َالل ٰ  ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مَصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


