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 يبمسي   الشيخ علي  

اإلمام احلسني؛ النفس املطمئن ة؛ اهلل؛ اجلن ة، اإلمام علي  بن أيب طالب؛ كربالء؛ حمر م؛ النيب  عيسى؛  الكلماتّالمفتاحي ة:
؛ النيب  حمم د.  الغلو 

ة فادخلي يف عبادي ك راضية مرضي  رجعي إىل رب  اة تها النفس املطمئن  يا أي  } :كتابهّالكريمقال اهلل تعاىل يف 
 .{يتوادخلي جن  

 .ب عليه السالمبن أيب طال هذه اآلية املباركة تنطبق على أشرف وأعلى مصداق وهو احلسني بن علي  

 ة ربنا اجلليل يعِّ ر عنها ذهذه الييفي  إىل مرتبة حت   وصل هذا اإلنسان اإلهلي  { ةتها النفس املطمئن  ا أي  }ي
نا اجلليل خياطب صاحب رب  { ةتها النفس املطمئن  يا أي  }ا ة" اليت ختاطب مباشرة خبطاب رذه  "النفس املطمئن  

بينه وبني  امن دون أن ييون أحد   ،مرسل ملك مقرَّب أو نيب   وأي   ،واسطة ة من دون أي  هذه النفس املطمئن  
. من ميينه أن يدَّعي ة{مرضي   ك راضيةعي إىل رب  رجاة تها النفس املطمئن  يا أي  } فقطهذا العبد الذي هو عبد 

من ميينه يف هذا  ،وبصنعه وبفعله ومبشيئته ،بعلمه السابق بقضاء اهلل وقدره. راض   من اهلل؟ وراض   ه راض  أن  
 وأشرف وأعلى مصداق إمامنا احلسني عليهم السالم ة أهل البيت أمم  العامل أن يدَّعي ذهذه املرتبة من الرضا إل  

 ،فرضيت ،أرادك أن تيون قتيال   ،ة" أنت راض  من اهلل مبا أرادك راضية مرضي  رجعي إىل رب  ا" ه السالمعلي
 ،وهو َمْرضي   راض   ة" الرب  "راضية مرضي   ،أراد أن يرى أهل بيتك أسارى فرضيت ،أرادك يف كربالء فرضيت

منسوب إىل الذات أي عبده  "عبادي"بل  ،ذين يعملون عمال  "فادخلي يف عبادي". عبادي هنا غري العباد ال  
دون  ال يعبد وصف   دون اسم ال يعبد اس   ،ةعبد الذات اإلهلي   ،بل هو عبده وحده ،فقط عباده لنفسه

عبده   ،يعبد مجيع األساء والصفات ،صفاته العليا ،جلميع صفات اليمال ةبل يعبد الذات املستجمع ،وصف
 كما هو أراد ويشرف.

بتمام حقيقة املعىن وجبميع  اأن ييون عبد   عليهم السالم ة أهل البيتام ألمم  أشرف مقام وأعلى مق
 هذه املرتبة ليست سهلة أن يقول اإلنسان أنا "عبد". ،ةمراتب العبودي  

 ."يتجن  "ل جن تان ملن خاف مقام اهلل بل و  "يتجن  "ن ات بل ليس يف اجل {يتدخلي جن  }ا



عليهم  ة أهل البيت بئمم  هذا املقام ل يليق إل   ،ن ات وجن تان(ة أعلى من )اجليت( هلا مرتبة خاص  )جن  
 عد ة جلسات وموضوع كالمنا حباجة إىل ،. هذا اإلمام باخلصوصعليه السالم ومنهم اإلمام احلسني السالم

وهنا يوجد اختالف بني  ،ك يف هذا البرث مييننا الترر  حت   ل جلسة واحدة. جيب أن نفهم معىن الغلو  
وينبغي  عليهم السالم ة أهل البيتويف روايات أمم   ،نا حنن. ولين وردت مسئلة الغلو يف كتاب اهللعلمام

ما  ؟ هل ميين لإلنسان أن يبالغ يف شئهنم؟ كل  الغلو   أن نفهم أين هو حد   ا،د  ىل هذا املوضوع جي  إلتفات ال
زيد يف مقاماهتم ودرجاهتم الشيء الذي ك تفهم حقيقتهم وتيعين أن   الغلو   ا،نقول يف شئهنم ما زلت مقص رر  

 ك تزيد على مقاماهتم.املعرفة ولين   اإلدراك وتعرفهم حق   فتدركهم حق   ،ليس هلم

وقد  ،رينما حنن نفهمه ما زلنا مقص   كل    ،باألشياء عليهم السالم واملغايل هو املزيد واملبالغ يف شئهنم
املعرفة فنرن عاجزون عن فهمهم  صريح ونفهمهم حق  وإذا أردنا أن ننظر من املنظار ال ،أنيروا الغلو  

مع  وأبو ذر   ،عن فهمهم اسلمان مع مقامه كان عاجز   ،رينوإدراكهم ولسنا حنن فقط بل كبار العلماء واملفي  
ة احلقيقة الفاطمي   ،أن يدرك حقيقة أهل البيت ل ميينه ا. وإذا أراد أحد  افيان عاجز   قربه من اإلمام علي  

كيف ندركهم وحنن مل ندرك أنفسنا ول   ،حقيقة اإلمام احلسني جمهولة ،يقة أمري املؤمنني جمهولةحق ،جمهولة
قالوا حنن أهل البيت  ،عليهم السالم من يقدر أن يدرك حقيقة أهل البيت ،ول ظواهر األشياء ،ي  عاملنا املاد  

 ة.ل يقاس بنا أحد من هذه األم  

ما نقول يف شئنه  كل    ألن   اي علي  : "س  عليه السالم يقول يف شئن علي   ُقد س سر ه لقد كان اإلمام اخلميين
 مون يقولون يف شئنه علي  واملتيل   ،ا يقولونهم   فهو علي   ،بشئن علي  الفقهاء  ا نقول". يقولم   اما زال هو علي  

 ا يقولونه.عم   وهو علي   عن علي   الفالسفة يقول ،ا يقولونهم   وهو علي  

لقد شرح اليثري من العلماء يوم واحد من حياة اإلمام  ه فهم حقيقة كربالء؟ن يقول أن  من يستطيع أ
التقييم؟ اإلمام احلسني بعد  كربالء حق    اأن يقي رمو  يقدرونهل  ،وهو العاشر من حمرَّم عليه السالم احلسني
فني حد من هؤلء املؤل   استشهد هل قدر أ الظهر والعصر دخل يف املعركة وجاهد وقاتل األعداء حت  صالتَ 

 .قدروام العاشر من حمرَّم؟ ل مل يخني أن يبي رنوا حقيقة اإلمام واليو واملؤر  

ل يستطيع أحد  ولين حقيقة   ،اإلدراك ونزيد يف مقاماهتم ا عليه: حنن نقول: ندركهم حق  نئت إىل ما كن  
أنت تعِّ ر  ،وهم ل يليقون ذهذه األشياء مبعىن أنت تقول أشياء يف شئهنم الغلو   ولين   ،أن يقول هذا اليالم



يا } ألهل اليتاب: انا خطاب  يقول رب   ،وموجود يف كتاب اهلل العزيز هذا هو الغلو   ،عنهم بعبارات ل تليق ذهم
ميين أن يئت يف الصالة  ،جمالت الدين أن يئت يف كل   ميين للغلو   ،م{يف ديني اأهل اليتاب ل تغلو 
ل الدين( ول يف دينيم )أص اا أهل اليتاب ل تغلو }يوميين أن ييون بشئهنم  ،ة...شرعي  والصوم واألحيام ال
ون . املسيري  ه{ألقاها إىل مر م وروح من ا املسيح عيسى بن مر م رسول اهلل وكلمتهإن   احلق   تقولوا على اهلل إل  

بل  ،ل يليق به ماقالوا  ،معناه وكلمة اهللة عيسى و مل يدركوا عبودي   ا،ورب   اإهل   هجعلو فقد بالغوا يف شئن عيسى 
 ادامم  إذ  "عيسى بن مر م"عيسى يقول النيب  عن فيها ث ة يترد  مر   يف كل   القرآن. والوا نعمة اهلل كفر  هم بد  

نك ي إهلني من دون اهلل قال سبراذو ي وأم  ا عيسى أأنت قلت للناس اخت  }ي المائدةه. يف سورة يذكر اسم أم  
خياطبنا  القرآنة وقولوا فينا ما شئتم". هونا عن الربوبي  تنا قالوا: "نز  . أمم  {حبق   أن أقول ما ليس يلما ييون يل 

 .{ك أنت العزيز احلييمم عبادك وإن تغفر هلم فإن  ذهم فإهن  إن تعذ  } م عن األولياءحنن لنعرف كيف نتيل  

مون فيتيل   عليه السالم أو اإلمام احلسني عليه السالم ي  لم عن اإلمام عيل  التول يعرف  هميئت أحد
 .عليهم السالمة غضب األمم  م ا يُ عنهم بطريقة خاطئة 

ول يف شئن  ،عليهم السالم ة أهل البيتيف شئن أمم   ايف دينيم" أي ل تغلو  احني يقول: "ل تغلو 
ا خيرج اإلنسان عن احلدود وحينم ،شيء حد   فليل   ،أي ل تتجاوزوا احلدود ،صل ى اهلل عليه وعلى آله الرسول

د اهلل فقد ظلم و من يتعد ى حد}كما قال:   ،يف دينيم" أي ل تتجاوزوا احلد   ايغايل واملغايل كافر. "ل تغلو 
اهلل ذهم "فقد  م حل  اد أهن  فئن نقول باحللول والت   {.ى حدود اهلل فئولئك هم الظاملونمن يتعد  } ،{نفسه

 .ظلم نفسه" هذا خروج عن احلد  

 نة.يوجد حدود معي   اة هناك باب للردود جيب اللتزام ذها وهنا أيض  ما يف األحيام الفقهي  ك

 ."اذين يغالون يف علي  وجيعلونه رب  : "الغالة هم ال  مجمعّالبحرينيقول صاحب 

 الغلو   ر يفس  يف الدين" ث   اكم والغلو  : "إي  صل ى اهلل عليه وعلى آله وابن أثري يروي هذه الرواية عن الرسول
يقول  ،انظري   اإم  و  اعملي   اإم   ،شيء العدالة يف كل    بحب  ". اهللد فيه وجماوزة احلد  ابن أثري ويقول: "أي التشد  

ث عن هنا يترد   عليه السالم واإلمام ،حمب  غال ومبغض غال" ن: "هلك يف  رجالعليه السالم أمري املؤمنني
 "هلك يف  رجالن" اإلمام ل ميدحهم وهذا ذم   أشخاص يبالغون يف احلب  فهناك  ،ل يف املعرفة ،ةيف احملب   الغلو  



صل ى اهلل عليه وعلى  عن الرسول ،ي إىل اجلنونة ل تؤد  هذه احملب   ،ةاحملب   هلم. جيب على اإلنسان أن يرى حد  
 ة".يت ل  نصيب هلما يف اإلسالم الغالة والقدري  : "صنفان من أم  آله

حذروا شبابيم الغالة"؛ اقال: "أن ه  عليه السالم، ضيل ابن يسار عن الصادقشيخنا الطوسي يروي عن ف
رون عظمة اهلل خلق اهلل يصغ   الغالة شر   . "ل يفسدوهم فإن  ة الناس يئخذون بالغلو  الشباب والنساء وعام   ألن  

أشركوا". هم يفسدون العقامد ذين من اليهود والنصارى واجملوس وال   شر  الغالة أل ة لعباد اهلل وإن  ويد عون الربوبي  
هذا كذب  ،ةيوم العاشر من احملرَّم فتدخل اجلن   بك  اللخمر  افإذا كنت شارب   ،رون املعاصييِّ   ،والعقول والدين

ه بحب   اإمام   ة أهل البيت من بحب  ة ومعرفة اهلل وحمب  أساس الدين األخالق واإلنساني   ،وافرتاء على عاشوراء
والتزام ومعرفة فييون مفخرة لنا وطريقنا  ةسالته. بياؤنا يوم عاشوراء إذا كان عن حمب  بئوصافه وفيره وهنجه ور 

 ة.إىل اجلن  

 .{الصالة تنهى عن الفرشاء واملنير إن  } ل يوجد انسجام بني الصالة والفرشاء واملنير

ا ييون إن   عليهم السالم ةواألمم   يف النيب   الغلو   علم أن  اوالتفويض: " يف الغلو   رضي اهلل عنه اجمللسيقال 
م د ذهم أو أهن  فيهم أو ات   اهلل تعاىل حل   ة واخللق والرزق أو أن  تهم وبيوهنم شركاء اهلل يف العبودي  بالقول بئلوهي  

والقول  ،م كانوا أنبياءأهن   عليهم السالمة يعلمون الغيب بغري وحي أو إهلام من اهلل تعاىل أو بالقول يف األمم  
معرفتهم تغين عن مجيع التياليف معها برتك املعاصي والقول  بعضهم إىل بعض أو القول بئن  بتناسخ أرواح 

ة واآليات واألخبار السالفة وغريها وقد ة العقلي  منها إحلاد وكفر وخروج عن الدين كما دل ت عليه األدل   بيل  
والفساد يف  ،". فهم يفسدونا منهم وحيموا بيفرهم وأمروا بقتلهمو تِّ ؤ  عليهم السالم ةاألمم   عرفت أن  

 فساد آخر. العقيدة أكِّ من أي  

ه قبل خروجه من املدينة  ولين   ،ة إىل كربالءة ومن مي  ىل مي  إمن املدينة  عليه السالم خرج اإلمام احلسني
بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما يقول: " ،ةد بن احلنفي  مها إىل أخيه حمم  يده الشريفة وسل   ته خبط  كتب وصي  

احلسني يشهد أن ل إله إل  ة أن  د املعروف بابن احلنفي  بن أيب طالب إىل أخيه حمم   أوصى به احلسني بن علي  
 عليهم السالم اهلل هو الظاهر وهم"عبده ورسوله  صل ى اهلل عليه وعلى آله اد  حمم   اهلل وحده ل شريك له وأن  

اهلل سبرانه هو  كيف نفهم أن    ،ةف باملظهري  ر  ف يف هذا العامل يتصاإلنسان اليامل الذي يتصر   ،"مظهر
 ،ف حباجة إىل علم العرفانة هذا التصر  كيفي    ،فة أهل البيت هم مظهر وأن اهلل من خالهلم يتصر  الظاهر وأمم  



 اهلل يبعث من يف القبور وإ ي   الساعة آتية ل ريب فيها وأن   وأن   ة والنار حق  اجلن   وأن   من عند احلق   جاء باحلق  
  اول مفسد   اول بطر   ا أخرج أشر  مل

 
؟ ملاذا دخل عليه السالم جيب أن نفهم ملاذا خرج اإلمام احلسني. اول ظامل

 عليه السالم يف املعركة اليت استشهد فيها واستشهد معه أصرابه؟ ما اهلدف من ذلك؟ فعل اإلمام احلسني
 .ه لندرس اهلدف الشريف؟جامعة وحوزة ومعهد وجيب أن نئخذ

ي ي أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنير وأسري بسرية جد  ة جد  ا خرجت لطلب اإلصالح يف أم  وإن  
 ."رأسه ل يبايل احتز   وأل يبايل سواء استشهد وقتل  بن أيب طالب" اإلمام من أجل احلق   وأيب علي  

 قامت الثورة. ليس اس حت  عب ئوا الن ،مة حول استشهاد اإلمام احلسنييف إيران كانوا يئتون مبراضرات قي  
ونضرب رؤؤسنا ونقول  اين  بعد مئات السنني أن نئت حنن ونئخذ سي   عليه السالم هدف اإلمام احلسني

 .واحسيناه هذا احنراف وغلو  

اليهود  ،الظلمة عليه السالم اإلمام أعطى لنا فيرة أن نضرب السيوف على رؤوس أعداء اإلمام احلسني
الدعوى تيون باحملاضرة وتئليف اليتب وباإلذاعات  ،عروف غري الدعوى إىل املعروفواملفسدين. األمر بامل

 بدم علي   ،عليه السالم ولين أمرهم باملعروف بحتاج لشهادته ،والتلفزيونات هذه دعوة الناس إىل املعروف
م املعروف  نئت حنن بعد مئات من السنني ونفهاألكِّ والقاسم وحبيب بن مظاهر... وأمر باملعروف حت  

 ونئمر أنفسنا باملعروف وبعدها نئمر اآلخرين باملعروف. ،ونفهم املنير

  يقضي اهلل بيين وبني القوم باحلق  هذا أصِّ حت   علي   ومن رد   أوىل باحلق   فاحلق   "فمن قبلين بقبول احلق  
 يه أنيب".لت وإل باهلل عليه توك  يت يا أخي إليك وما توفيقي إل  وهو خري احلاكمني وهذه وصي  

ة يعرف كيف يوايل اإلمام ق يف هذه الوصي  إذا أراد أحد أن يدق   ،وبالختصار ا،جد   هذا املوضوع مهم  
 لسالم علييم ورمحة اهلل وبركاته.ويعرف ما عليه فعله ولو بعد مرور مئات السنني. وا عليه السالم احلسني

 .العاملني واحلمد هلل رب  


