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في منظور أبن قال ھكذا ، القصد عن الخروج و الحد مجاوزة وھو : غال من الغلو                   قیل
 لسان العرب ج2 ص15 .

كما متوازنة والغیر مستقرة الغیر الحركة به ويعنون ، الغلیان من : ھو الغلو                وقیل
 يغلي الماء في القدر ،

 ، فالغلو ھو الحركة أو ھو التحرك ضد كل ماھو طبیعي ومنطقي وعقلي .
بل : وقیل ، اإلعتقاد وفي السلوك وفي الفكر في اإلنحراف ھو : قیل اإلصطالح                 وفي
وعلمي منطقي ھو ما بكل اإليمان لعدم بصاحبھا تؤدي التي المعرفة في النقص               ھو

 أو متصور و عقلي .
اإلنحراف ھو وھذا ، هللا أبن أو هللا ھو المسیح بان قالوا حینما الكتاب أھل فعل                  كما
ھو علي اإلمام بان : قالوا حینما الشیعة بعض فعل ومثله ، اإلعتقاد وفي الفكر                 في
، العقیدة وفي الفكر في اإلنحراف ھو وھذا ، الكون تدبیر إرادة بیده أو الكون                 خالق
لموت إنكسفت قد الشمس بان : المسلمین من البعض قال حینما الفعل ھذا               ومثل
غلى بل ، العقیدة وفي الفكر في وإنحراف غلو ھذا كل ، محمد النبي أبن                 إبراھیم
 قوم ببعض الفقھاء معتبرين فتاواھم ممضاة ومقررة من قبل اإلمام الغائب المعصوم .

التفكیر بطبیعة و بالفكر مرتبط طبیعي غیر سلوك و طبیعیة غیر ظاھرة ھو فالغلو                إذن
يؤدي وعلمي معرفي نقص حقیقته في الغلو يكون ولھذا ، المعرفة وأدوات              ووسائل
في األمر يقتصر وال ، األشیاء من وعلمي منطقي غیر ھو ما كل تبني إلى                 بصاحبه
إلیه يلجئ بشري وسلوك منھج ھو بل فقط السماوية الديانات أھل على              ذلك
منھم ظناً الكنك نھر في يتبركون وھم الھند في ھذا نجد ، والمعرفة العلم                قلیلي
في نشاھده الشيء نفس و ، الذنوب من والتطھیر الشفاء على بقدرته              إيماناً
واإلعتقاد اإليمان من النوع بھذا حافل والعالم ، الحمر الھنود ولدى أفريقیا              مجاھل

 الخاطئ .
، اإلعتقاد في وحاربه الفكر في السلوك ھذا حارب المجید كتابه خالل ومن هللا                لكن
منه الھدف وكفر ھذيان المجال ھذا في الدين رجال بعض يردده أو يقوله ما إن                 معتبراً

: 
 صرف أنظار الناس عن إحتیاجاتھم الخاصة .

 وتزيیف أحكامھم وعقولھم في نظرتھا إلى األشیاء .
 وإلھائھم في الجدل الخاوي البعید عن المنطق والعلم .



، ولواحقه توالیه كل وحارب وسلوكاً منھجاً الغلو حارب قد المجید كتابه في فا�                إذن
حكمه لیكون مؤثرات غیر من األشیاء على ويحكم بحرية يفكر لكي اإلنسان              داعیاً

 علیھا صحیحاً وواقعیاً .
، براءة 30 – هللا قاتلھم - : مريم بن المسیح بألوھیة أعتقد أو آمن لمن قال                   فھو
على الرد معرض في وھو ، وداللًة وصفاً اللھجة شديدة عبارة ترون كما               وھي
إنما : الحق إالّ هللا على تقولوا وال ، دينكم في تغلو ال الكتاب أھل يا - : قال                     دعواھم
- .. ، منه وروح ، مريم إلى ألقاھا ، وكلمته ، هللا رسول : مريم أبن عیسى                    المسیح

 النساء 171 .
: ، !!!! مريم أبن المسیح ھو هللا إن : قالوا الذين كفر لقد - : آخر مكان في قال                      و
حرم فقد با� يشرك من إنه ، وربكم ربي هللا أعبدوا إسرائیل يابني المسیح                وقال

 هللا علیه الجنة - المائدة 72 .
أتخذوني للناس قلت ءأنت مريم بن ياعیسى هللا قال وإذ - : حق ال نص في                  وقال
لي لیس ما أقول ان لي يكون ما ! سبحانك : قال ، ! ؟ هللا دون من ألھین                     وأمي

 بحق ، إن كنت قلته فقد علمته - المائدة 116 .
كالم إنھا ال المتكلم حال لسان عن عبارة ھي المتقدم النص في الحكاية أو                والجدل
المجید الكتاب في ورد الوصف ھذا الحال لسان ، والمسیح هللا بین بالفعل وقع                قد
، هللا دون من إله إنه يقل لم مريم بن عیسى أن على هللا قبل من تأكید فیه                    كبیان
البشرية للصفة والمنطقیة الطبیعیة السیاقات وفق تحرك إنما التأكید           وھذا
فھذا إذن ، ولوازمھا نبوته مقتضیات من وإنھا كما عیسى بھا يتمتع التي               واإلنسانیه
ظھورھم من آدم بني من ربك أخذ وإذ - : تعالى قوله في الكالم مجرى يجري                  القول

 ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا : بلى ....- األعراف 172 .
والسیرورة الحدوث الدائم المضطرد الحال واقع لسان عن تعبیر الحالین في             وھو

 والوجود ، والمرتبط بطبیعة اإلنسان وخلقه وتكوينه .
منھم فرقة كل وأختلفت ، واسع نحو على محمد أتباع بین وأنتشر شاع الغلو                طبعاً
الغلو والزال ، نفسھا الموضوعة في يشتركون لكنھم ، وطبیعته الغلو كیفیة              في
ال ما األئمة في : قالوا الشیعة فبعض المسلمین وإيمان حركة أعماق في               يضرب
في � شركاء جعلوھم و باإللوھیة وإشارة وصفاً نعتوھم ، أنفسھم في              يقولونه
هللا إن : منھم طائفة قالت و ، ويخلقون يرزقون إنھم : فیھم البعض وقال ،                  ربوبیته
: قائلین منھم البعض زعم و ، الغیب يعلمون إنھم : أخرى قالت و ، أتحد أو فیھم                    حل
: البعض قال و ، الحدوث عنھم نافین الكون خلق قبل خلقوا قد البیت أھل أئمة                  بان
!!!! المعرفة مع تكلیف ال وإنه ، والعبادات الطاعات جمیع عن ُتغني األئمة معرفة                ان
إن : المفید الشیخ قال لھذا ، به والقائلین الغلو في المشھورة األقوال بعض                ھذه

 من غال في أئمة أھل البیت فقد كفر - أنظر تصحیح اإلعتقاد ص131 .



- تعالى با� كفار إنھم ، والمفوضة الغالة في إعتقادنا إن : الصدوق الشیخ                وقال
 إعتقادات الصدوق ص 97 .
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