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والصالة الحمد هلل المنقذ من الضالل، المرشد إلى الحق، الهادي من يشاء إلى صراطه المستقيم، 

 :أما بعد ى سيد األولين واآلخرين،والسالم عل

وخير الناس: النمط األوسط، الذين ارتفعوا عن  بين الغالي فيه والجافي عنه، دين هللا وسطفإّن 

لتوسطهم في الدين،  ،طين، ولم يلحقوا بغلّوِّ المعتدين، وقد وصفهم هللا تعالى بأنهم وَسطتقصير المفرّ 

النصارى الذين غلو بالترّهب، وال ُهم أهُل تقصير فيه، كاليهود الذين بد لوا  فال ُهم أهل ُغلّوٍّ فيه كغلو  

ةً َوَسًطا كتاَب هللا، وقتلوا أنبياَءه، وكذبوا على ربهم، وكفروا به، قال تعالى:  }َوَكَذلَِّك َجعَْلنَاُكْم أُم 

ُسوُل َعلَْيُكْم شَ  يًدالِّتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى الن اسِّ َويَُكوَن الر  [143البقرة: ]{هِّ
 (1)

. 

ن زيّ  :فإذا كان من أهل المعاصي والفسوق ، وإن للشيطان مدخلين على المسلم ينفذ منهما إلغوائه

 ليبقى بعيداً عن طريق الحق والهدى. ،هذه الشهوات وأوقعه في حبائلهاله 

ليفسد عليه دينه ويخرجه من  ،ن له الغلو واإلفراطزيّ  :وإذا كان العبد من أهل العبادة والصالح

 ة اإلسالم وسماحته.وسطي

وما أمر هللا بأمر إال وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما قال ابن القيم رحمه هللا: "

والهدى بين  وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، إلى إفراط وغلو. ودين هللا

ع له، فالغالي فيه: مضيع له، فكما أن الجافي عن األمر مضيّ  فين ذميمين،ضاللتين، والوسط بين طر

 "وهذا بتجاوزه الحد هذا بتقصيره عن الحد،
(2)

. 

رعة يُتقرب بها إلى هللا، كما أنه سبحانه لم يمدح الغالين ولم يكن الغلو يوماً ديناً مأموراً به، وال شِّ 

 ا إليه.طريقً ع من اتخذ هذا السبيل في أمره ونهيه، وال شجّ 

عند أهل اللغة، وعند ربان الشريعة، ثم  لى معنى الغلو وحقيقتهع جنعر  س :عن الغلوحديثنا ونحن في 

ثم نذكر نشأة الغلو  ،وبداية ظهوره، وانتشاره بين الناس وأثره في عقائدهم وسلوكهم لغلوانشأة نذكر 

 اإلسالم.في اإلسالم، مع اإلشارة إلى أهم الغالة الذين ظهروا في صدر 
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 (.465 -2/464مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ) -2



 حقيقة الغلو ونشأته.                                       

 

 :تعريف الغلو

مأخوذ من الغَالة، وهو نقيض الرخص، والغالء: االرتفاع ومجاوزة الحد في كل  :الغلو في اللغة

شيء
(3)

. 

د فيه ومجاوزة فإن الغلو في الدين تشدّ  ،االرتفاع في الشيء ومجاوزة الحّد فيه هو فإذا كان الغلو

ينُِّكمْ }اَل  :واإلفراط فيه، ومنه قوله تعالى للحد  ، أي: ال تجاوزوا المقدار،[171النساء: ]{تَْغلُوا فِّي دِّ

سن السير فقد ة إذا ارتفعت وذهب عنها حُ ابّ والدّ  ، وكذلك الحجر.ا إذا جاوز به المدىوالسهم يغلو غلو  

ألنه قد ارتفع عن حدود الثمن ،وكل ما ارتفع فقد تغالى، ومنه اشتقاق الشيء الغالي، غلت فيه
(4)

   . 

د، سواء كان في الشرعيات أو في فقد غال فيها وتشدّ  فيها الحدّ  صغيرة أو كبيرة جاوز اإلنسانُ  فكل

دلت  العرفيات، في التوحيد أو في العبادات، في المدح أو في الذم، في اإليجاب أو في السلب، كما

 لى ذلك لغة أهل العرب.ع

فقة من حيث الجملة للتعريف اللغوي الذي ف العلماء الغلو بتعاريف متّ عرّ  الغلو في االصطالح:

"هو مجاوزة حّد الحق فيهفعرفه أبو بكر الجّصاص الغلو بقوله: "سبق ذكره، 
(5)

. 

أو ذمه على ما  ،مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء :شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنه هفعرّ و

يستحق ونحو ذلك
(6)

   . 

المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز " : فيه بأنهقائاًل ويعرف الحافظ ابن حجر رحمه هللا الغلو 

"الحد
(7)

  . 
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أال وهو التعدي، فكل من غال في أمر من  ،ا من نتائج الغلون لنا حقيقة وناتجً هذه التعاريف تبيّ و

 .حدود هللا تعالى وأوامره ونواهيه ىأمور الشريعة فقد تعدّ 

ل  : وهو الطغيان الذي نهى هللا عنه في قوله ،ي ما أمر هللا بهتعدّ  وضابط الغلو: }َواَل تَْطَغْوا فِّيهِّ فََيحِّ

[81طه: ]{َعلَْيُكْم َغَضبِّي
(8)

                         . 

عنا اآلصار واألغالل، فإن أهل الغلو  ر لنا هذا الدين، وحطّ وإذا كان هللا سبحانه وتعالى قد يسّ 

، وهللا يريد دينه كما وأثقاالً  ا، ومن الحنيفية السمحة قيوداً سرً يريدون أن يجعلوا من الدين اليسير عُ 

 أنزل، وعبادتنا له على الوجه الذي أمر دون غلو.

فالغلو واإلفراط يخرجان هذا الدين عن طبيعته التي وضعها هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم إلى 

 .ع والضاللالعبد إلى وابل من البدان االنحراف واإلهمال، كما أنهما يجرّ 

 :  وامتداده نشأة الغلو

 حيث دخل ،حتى كسرهاالتوحيد التي فطر هللا الناس عليها عقيدة نب زعزع أول ذالغلو كان 

قوله تفسير ابن عباس رضي هللا عنهما في  عنمن خالل الغلو في الصالحين، ى قوم نوح إل الشرك

قال:  ،[23نوح: ]{تََذُرن  َود ا َواَل ُسَواًعا َواَل يَغُوَث َويَعُوَق َونَْسًرا}َوقَالُوا اَل تََذُرن  آلَِّهتَُكْم َواَل تعالى: 

بُوا إِّلَى " ْم، أَنِّ اْنصِّ هِّ ا َهلَُكوا أَْوَحى الش ْيَطاُن إِّلَى قَْومِّ ْن قَْومِّ نُوحٍّ، فَلَم  يَن مِّ َجالٍّ َصالِّحِّ ُم أْسَماُء رِّ هِّ َمَجالِّسِّ

ْم، فَفَعَلُوا، فَلَْم تُْعبَْد، َحت ى إَِّذا َهلََك  وَها بِّأَْسَمائِّهِّ ْلُم ال تِّي َكانُوا يَْجلُِّسوَن أَْنَصابًا َوَسمُّ أُولَئَِّك َوتَنَس َخ العِّ

 "ُعبَِّدْت 
(9)

 هذا األثر يدل على أن االنحراف عن الصراط المستقيم كان نتيجة الغلو، ولم يأت هذا.  ف

فلما مات لوا صورته، مثّ أحد الصالحين  عليهم دفعة واحدة، وإنما تدرجوا فيه، فإذا ماتاالنحراف 

، فلم يزالوا عبدوا هذه التماثيل من دون هللا تعالى ،جهلةهؤالء ونسي العلم، وجاء من بعدهم أقوام 

 ً  إليهم، فكان منهم ما هو مذكور في كتاب هللا تعالى.       كذلك حتى بعث هللا نبيه نوحا

                                                 

 . 265تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، ، ص -8
 (.    4920(، رقم: )6/160ا، وال يغوث ويعوق{ )ا وال سواع  أخرجه البخاري، كتاب تفسري القرآن،  ابب }ود    -9
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اك، والمرض القاتل، الذي أفسد العقائد، وهكذا كان الغلو في الدين هو الداء األول، والسرطان الفتّ 

 إال ألنه تعّدٍّ لما أمر هللا به، وتجاوز للمشروع الذي شرعه هللا. وأهلك تلك األمم، وما ذاك

ه األجيال على مر توتناقل ، من بعدهم وهذا الغلو الذي ظهر في قوم نوح سرى في كل األمم

، فال تكاد تجد أمة من األمم بني آدم على الشيطانيةالعصور والدهور، حتى أصبح من أعظم المداخل 

ً ئإال وقد غلت في عظما ً  ها وصالحيها، إما مدحا  .وإما فعالً  ، وإما قوالً وإما ذما

ِّ : قال هللا تعالى ، ينُِّكْم َواَل تَقُولُوا َعلَى َّللا  تَابِّ اَل تَْغلُوا فِّي دِّ }يَا أَْهَل اْلكِّ عند أهل الكتاب فوجد الغلو

ِّ وَ  يَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل َّللا  يُح عِّ ِّ إِّال  اْلَحق  إِّن َما اْلَمسِّ نُوا بِّاَّلل  ْنهُ فَآَمِّ َكلَِّمتُهُ أَْلقَاَها إِّلَى َمْريََم َوُروٌح مِّ

ٌد ُسْبَحانَهُ أَْن َيُكوَن لَهُ وَ  ُ إَِّلهٌ َواحِّ  .[171النساء: ]{لَدٌ َوُرُسلِّهِّ َواَل تَقُولُوا ثاََلثَةٌ اْنتَُهوا َخْيًرا لَُكْم إِّن َما َّللا 

أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء، وهذا كثير في النصارى، ينهى تعالى "قال ابن كثير رحمه هللا: 

ز التصديق بعيسى، حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه هللا إياها، فنقلوه من حيّ  فإنهم تجاوزوا حدّ 

النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون هللا يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه، ممن 

 أو ا أو باطاًل فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقً زعم أنه على دينه، 

 ِّ ْن ُدونِّ َّللا  }ات َخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا مِّ ولهذا قال تعالى:  ،اا أو كذبً ا، أو صحيحً  أو رشادً ضالالً 

َيْعبُ  ُروا إِّال  لِّ يَح اْبَن َمْريََم َوَما أُمِّ ُكونَ َواْلَمسِّ ا يُْشرِّ ًدا اَل إِّلَهَ إِّال  ُهَو ُسْبَحاَنهُ َعم  " [31التوبة: ]{ُدوا إِّلًَها َواحِّ

(10)
. 

ْن قَ : تعالى وقال ينُِّكْم َغْيَر اْلَحّقِّ َواَل تَت بِّعُوا أَْهَواَء قَْومٍّ قَْد َضلُّوا مِّ تَابِّ اَل تَْغلُوا فِّي دِّ ْبُل }قُْل يَا أَْهَل اْلكِّ

قل يا محمد، لهؤالء الغالية من النصارى أي: ، [77المائدة : ]{َكثِّيًرا َوَضلُّوا َعْن َسَواءِّ الس بِّيلِّ َوأََضلُّوا 

طوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحق  إلى الباطل،  ّ في المسيح، ال تفرِّ

مته ألقاها إلى مريم وروح منه، وال فتقولوا فيه: هو هللا، أو هو ابنه، ولكن قولوا: هو عبد هللا وكل

                                                 
 (.2/477تفسري ابن كثري ) -10
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تتبعوا أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى في القول فيه، فتقولون فيه كما قالوا: "هو 

ه كما َبَهتُوها يقة  لغير َرْشدة"، وتبهتوا أم  الفرية وهي صّدِّ
(11)

. 

}َوقَالَتِّ اْليَُهوُد ُعَزْيٌر قال هللا تعالى:  ، ووجد الغلو عند غير أهل الكتاب من األمم التي كانت قبلهم

يَن  ئُوَن قَْوَل ال ذِّ ْم يَُضاهِّ هِّ ِّ َذلَِّك قَْولُُهْم بِّأَْفَواهِّ يُح اْبُن َّللا  ِّ َوقَالَتِّ الن َصاَرى اْلَمسِّ ْن قَْبُل اْبُن َّللا  َكفَُروا مِّ

ُ أَن ى يُْؤَفُكونَ  ضلوا كما  ،شابهون قول الذين كفروا من قبلهم من األمم، والمعنى: ي[30التوبة: ]{قَاتَلَُهُم َّللا 

ضل هؤالء 
(12)

. 

 نشأة الغلو عند المسلمين:

فعن ، من كل صور الغلو، وأخبر أن الغلو من أسباب هالك األممر النبي صلى هللا عليه وسلم حذّ 

وهو على ناقته: ابن عب اس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم غداة العقبة 

، َفَجَعَل َيْنفُُضُهن  فِّي َكفِّّهِّ َويَقُوُل: أَ  ، ُهن  َحَصى اْلَخْذفِّ ْمثَاَل )اْلقُْط لِّي َحًصى، فَلَقَْطُت لَهُ َسْبَع َحَصيَاتٍّ

، فَإِّن هُ أَهْ  ينِّ ، فَاْرُموا، ثُم  قَاَل: يَا أَيَُّها الن اُس إِّي اُكْم َواْلغُلُو  فِّي الّدِّ (َهُؤاَلءِّ ينِّ  لََك َمْن َكاَن قَْبلَُكُم اْلغُلُوُّ فِّي الّدِّ

(13)
 .     

ظن ا منهم أنه  ،ه إلى الرمي بأحجار كبيرةفقد خشي النبي صلى هللا عليه وسلّم أن يجّر الغلو أصحابَ 

كل غلو، قال شيخ يشمل هذا النهي عام أفضل، وأكمل في أداء العبادة، فعلّمهم وحذّرهم من الغلو، و

ابن تيمية رحمه هللا عند هذا الحديث بأنه: "عام في جميع أنواع الغلو، في االعتقادات،  اإلسالم

واألعمال"
(14)

        . 
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 عالج النبي صلى هللا عليه وسلم لبعض حاالت الغلو:

بل  ، لكنها ال تمثل عقيدةً ومنهجاً،ي حياة النبي صلى هللا عليه وسلمف من الغلو جدت حاالتوُ 

مهم ه أصحابه ويعلّ أن يفقّ  النبي صلى هللا عليه وسلم سرعان ما ذهبت عند معرفة الصواب، واستطاع

 .خطأليصححوا ما قد يحصل من بعضهم من 

 فمن ذلك:

أنس بن مالك رضي هللا عنه، قال: جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا ما رواه  -1

ي صلى هللا عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين عليه وسلم، يسألون عن عبادة النب

نحن من النبي صلى هللا عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني 

ا، ا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدً أصلي الليل أبدً 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا إني ألخشاكم هلل )فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم، فقال: 

(وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
 

(15)
. 

ً فاستنكر النبي صلى هللا عليه وسلم هذا األمر الذي فيه نوع غلو في ال عن سنته  دين، وجعله خروجا

 .، والتزموا هدي النبي صلى هللا عليه وسلموهديه، فوقف الصحابة عند الحدّ 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: بينا النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل و -2

فقال  ،يتكلم، ويصومعد، وال يستظل، وال قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وال يق

ل  َوْليَْقعُْد، َوْليُتِّم  َصْوَمهُ(النبي صلى هللا عليه وسلم:  )ُمْرهُ فَْليَتََكل ْم َوْليَْستَظِّ
 (16)

. 

هج اإلسالم ووسائله لبلوغ الكمال المنشود، فإن منفتعذيب الجسد وتحميله ما ال يطيق ليس من 

 مريح، ومن خرج من هذا النهج وجب رده إليه.مثالية اإلسالم يمكن بلوغها بنهجٍّ معتدل وسير 

                                                 
(، ومسلم، ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من 5063رقم: )(، 7/2أخرج البخاري، كتاب النكاح، ابب الرتغيب يف النكاح ) -15

 (.1401(، رقم: )2/1020عجز عن املؤن ابلصوم )
 (.6704(، رقم: )8/143أخرجه البخاري، كتاب األميان والنذور، ابب النذر فيما ال ميلك ويف معصية ) - 16
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عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، قال: دخل النبي صلى هللا عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين و -3

 َعلَْيهِّ فقال: )َما َهَذا الَحْبُل؟ قَالُوا: َهَذا َحْبٌل لَِّزْينََب فَإَِّذا فَتََرْت تَعَل َقْت، فَقَاَل الن بِّيُّ َصل ى هللاُ الساريتين، 

 َوَسل َم: الَ، ُحلُّوهُ، لِّيَُصّلِّ أََحُدُكْم نََشاَطهُ، فَإَِّذا فَتََر فَْليَْقعُْد(
(17)

كره صلى هللا عليه وسلم اإلفراط في ، فقد 

العبادة، لئال ينقطع عنها المرء فيكون كأنه رجوع فيما بذله من نفسه هلل، تعالى، وتطوع به
(18)

. 

 ائف من الناس:وظهور الغلو كمنهج لط

حدثت حادثة في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، كانت مؤذنة بنشوء الغلو كمنهج تتميز به جماعة 

مبيّنًا لحالها ومحذًّرا من  ،وقد بيّن النبي صلى هللا عليه وسلم أبرز صفات هذه الفئة ،من الناس

ِّ َصل ى أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه، قال:  عن الصحيحين ففيمنهجها،  ْنَد َرُسولِّ َّللا  بَْيَنَما َنْحُن عِّ

، فَقَاَل: يَا  يمٍّ ْن َبنِّي تَمِّ َرةِّ، َوُهَو َرُجٌل مِّ ُم قِّْسًما، أَتَاهُ ذُو الُخَوْيصِّ ِّ هللاُ َعلَْيهِّ َوَسل َم َوُهَو يَْقسِّ َرُسوَل َّللا 

ْل، قَ  ُل إَِّذا لَْم أَْعدِّ ْل، فَقَاَل: )َوْيلََك، َوَمْن يَْعدِّ ُل. فَقَاَل ُعَمُر: يَا َرُسوَل اْعدِّ ْرَت إِّْن لَْم أَُكْن أَْعدِّ ْبَت َوَخسِّ ْد خِّ

َب ُعنُقَهُ؟ فَقَاَل: َدْعهُ، فَإِّن  لَهُ أَْصَحابًا يَْحقُِّر أََحُدُكْم َصالَتَهُ َمَع صَ  ِّ، ائَْذْن لِّي فِّيهِّ فَأَْضرِّ ْم، َّللا  الَتِّهِّ

ْم، َيْقَرُءوَن ا هِّ يَامِّ يَاَمهُ َمَع صِّ ينِّ َكَما َيْمرُ َوصِّ َن الّدِّ ُز تََراقِّيَُهْم، يَْمُرقُوَن مِّ َن لقُْرآَن الَ يَُجاوِّ ُق الس ْهُم مِّ

ي ةِّ  مِّ ثُْل الَبْضعَةِّ تََدْرَدُر، َوَيْخُرُجوَن َعلَ  ... الر  ثُْل ثَْديِّ الَمْرأَةِّ، أَْو مِّ ى آيَتُُهْم َرُجٌل أَْسَوُد، إِّْحَدى َعُضَدْيهِّ مِّ

نَ  ينِّ فُْرقَةٍّ مِّ ِّ َصل ى هللاُ َعلَْيهِّ  حِّ ْن َرُسولِّ َّللا  يَث مِّ ْعُت َهَذا الَحدِّ : فَأَْشَهُد أَنِّّي َسمِّ يدٍّ ( قَاَل أَبُو َسعِّ الن اسِّ

َس فَ  ُجلِّ َفاْلتُمِّ ،َوَسل َم، َوأَْشَهُد أَن  َعلِّي  ْبَن أَبِّي َطالِّبٍّ قَاتَلَُهْم َوأَنَا َمعَهُ، فَأََمَر بَِّذلَِّك الر  َحت ى َنَظْرُت  أُتَِّي بِّهِّ

ي نََعتَهُ   إِّلَْيهِّ َعلَى نَْعتِّ الن بِّّيِّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسل َم ال ذِّ
(19)

. 

و وقف لعلم فهذا أول خارجي خرج فِّي اإلسالم، وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولقال ابن الجوزي: "

" 
(20)

أنه ال رأي فوق رأي رسول َّللا  صلّى َّللا  عليه وسلّم .
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 .فإذا تعب فليصّل جالس اأحدكم وقت نشاطه،  ليصلّ وأمر إبزالة احلبل، وقال: ، نهى النيب صلى هللا عليه وسلم عن هذا الفعلف ،تعلقت به
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 (.1064(، رقم: )2/744)
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 الغالة الذين ظهروا في صدر اإلسالم: أشهر

قتل م، والتي نتجت عنها نتائج خطيرة، كان أولها عثمان رضي هللا عنه حدثت الفتنة في عهد

الخليفة قتل الخليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه، ثم اندالع الحروب بين المسلمين، ولم يكن آخرها م

تضخمت، وظهرت على إثرها فرق غالية، على الراشد علي رضي هللا عنه، فقد استمرت آثارها و

 رأسها الشيعة والخوارج. 

الذي أثار الناس على عثمان رضي هللا عنه، ، بد هللا بن سبأ اليهوديع فقد بدأت الفتنة على يد

واّدعى الوالية والوصاية لعلي رضي هللا عنه، وقد نتج عن ذلك فيما بعد ظهور فرق الشيعة التي 

قال ابن تيمية رحمه هللا: تتفاوت في غلّوها، ليصل أشّدها إلى ادعاء األلوهية لعلي رضي هللا عنه، 

سالم من جهة بعض من كان قد دخل في اإلسالم وانتحل التشيع، أول ما ابتدعت مقالة الغالية في اإل"

وقيل أول من أظهر ذلك عبد هللا بن سبأ الذي كان يهوديًا فأسلم، وكان ممن أقام الفتنة على عثمان، 

 "
(21)

ثم أظهر مواالة علي، وهو من ابتدع الغلو في علي حتى ظهر في زمانه من ادعى فيه اإللهية .

رضي هللا عنه فين بين علي رضي هللا عنه وأهل العراق من جهة، ومعاوية حصلت موقعة صولما 

منه  يطلبونرضي هللا عنه إلى علي جاء جماعة من الناس  ،، ثم رضاه بالتحكيموأهل الشام من جهة

فلم  !من الكفر الذي وقع فيه بقبول التحكيمبعد أن يعلن توبته  ،التحكيم والعودة إلى القتالرفض 

، وكفّروه، وكفّروا كل من لم يكن على عقيدتهم، واستحلوا دماء فخرجوا عليه ،ذلكيجبهم إلى 

بعد أن تبين له أنهم الفئة الخارجة التي أشار إليها فقاتلهم عليٌّ رضي هللا عنه  ،المسلمين وأموالهم

 النبي صلى هللا عليه وسلم في أحاديثه، وخطب أصحابه وأخبرهم بما سمع عن رسول هللا صلى هللا

الخوارج ولم ينج منهم إال معظم ، وهكذا كانت موقعة النهروان التي قتل فيها همعليه وسلم في شأن

نفر يسير
(22)

 ،ا لهم إلى مزيد من العنفكانت دافعً بل للخوارج،  نهايةً  لم تضع هذه المعركةلكن  .

 .مخططهماألمر الذي أدى بهم إلى التخطيط الغتيال علي رضي هللا عنه وتنفيذ 

زالوا يعانون من وال ، غلو الروافض، وغلو الخوارجن: المسلمون بين شّرين عظيميوهكذا وقع 

 وال حول وال قوة إال باهلل العظيم.                              هذا الغلو وآثاره المؤلمة المدمرة،  خطر
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