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 .القادمة الحلقة إىل سيستمرّ  العنوان هذا عن والحديث) والغالة الغلو( جديد بعنوان املاضية الحلقة يف رشعت ✤

 :إليه� أش� مالحظتان ✤
ً  أمس يوم حلقة يف ذكرت -1  هذا بأنّ  وقلت الّسند، محّمد للّشيخ) الباطنيّة والفرق الغلو( كتاب وهو املعارصين املراجع ألحد كتابا

ً  أمدح أو رأي، عىل أو شخص عىل أُثني ح� والغالة، ولكن الغلو عن عل�ئنا بأقالم كتب في� قرأت ما أفضل من الكتاب  معّ�  كتابا
 أنّه جهة ِمن هو عليه فثنايئ عليه، أثنيُت  وإن الرأي ذلك أقبل أّ�  يعني وال يشء، كّل  يف متاماً  صاحبه مع أتّفق أنّني يعني ال هذا
ً  أمدحُ  ح� الّلحاظات، وكذلك من بلحاظ اآلفاق من أفق يف حسن ورأي مقبول رأي  اآلراء كّل  أتبنّى أنّني بالّرضورة يعني ال كتابا

 .العلمي االنصاف جهة ومن العلميّة، األمانة جهة من الّشخصيّة تلك أو الكتاب، لذلك مدحي يأيت وإّ�ا. الكتاب يف املذكورة
 نقاط يف معهم وأختلف نقاط، يف معهم أتّفق قد.. يقول ما كّل  يف آخر محقق مع يتّفق أن محّقق أو لباحث أو لشخص �كن ال(

 ).أخرى
 معريف كورس مبثابة فيها املقّدمة الربامج ستكون) رمضان شهر -شعبان شهر -رجب شهر( القادمة األشهر هذه أنّ  أيضاً  ذكرت -2

 وبأبحاثهم، بدروسهم أوالً االهت�م عىل) الجامعات أو - املعاهد أو - املدارس( طلبة من وبنايت أبنايئ نظر ألفت مكثّف، ولكنّي وثقايف
 .الّسابقة كامللّفات أيضاً  املطبوعات قسم يف موجودة وستكون ستُعاد، فإنّها الربامج لهذا وبالنّسبةالّدرجات،  أعىل يحّصلوا وأن

 الّسالم، فوظيفتنا عليه زماننا إلمام متهيدي عمل يف خطوة يكون يك متواضعة محاولة هو أطرحه الّذي الفكري املرشوع هذا ✤
 بكّل  املعرفة �تلك مثّقف مجتمع بناء إىل ذلك يف ونحتاج.. بحسبه وكّل  نتمكّن، ما بقدر زماننا إلمام التّمهيد هي الّشيعة نحن

 .أشكالها

 عليهم البيت أهل عن بعيد ناصبي فكر من به لحق مّ�  وتنقيته الّشيعي العقل تفكيك محاولة يف خطوة هو الربنامج هذا ✤
 .الّشيعي العقل عليه بني الّذي البناء واخرتق األسس اخرتق الّسالم

 الكربى الطّامة هذه إىل فقط، الّشيعة تنبيه يف نجحت لو محاولة هو برامج ِمن سيلحقه وما برامج، من سبقه وما الربنامج هذا** 
 .مثارها آتت قد أنّها أعتقد فإّ�  الّشيعية، الثّقافة ساحة يف املوجودة

 اسعوا ولهذا .جديد ِمن بناؤه ويعاد الّشيعي العقل بناء يتفكّك مامل الواقع يتغّ�  ولن الواقع، تغي� باتّجاه لتحرّكوا تنبّهوا لو فلرمّبا
 .تتمكّنون ما بقدر العليا الّشهادات لتحصيل جاهدين

 املهدوي فاملرشوع .الحسينيّة الخدمة ِمن تستطيعون ما إليها وأضيفوا والعرتة، الكتاب ثقافة الجامعيّة الّدراسة إىل اجمعوا ✤
 .وَعربة ِعربة فالحس�) واعية( حسينية خدمة إىل يحتاج و فكر إىل يحتاج.. أجساد إىل يحتاج ال عقول إىل يحتاج

 متناول يف وتكون أذكرها الّتي املصادر وراجعوا حولها، الّرأي وأديروا بينكم، في� فيها وتناقشوا الربامج، هذه س�ع عاودوا ✤
 .أيديكم

 الّتي الّشخصيّة األسئلة أّما.. والعرتة الكتاب ثقافة أجواء يف تدور الّتي أسئلتكم لتلّقي رمضان شهر بعد برنامج هناك سيكون ✤
 سنعلن حينها عنها، ويف أجيب فلن فائدة دون من جدل هو مبا للجدل تثار الّتي األسئلة أو معيّنة، شخصيات يف برأيي أو يب، تتعلّق

 الربامج هذه ستبقى رضورة هناك كانت استفسارات، وإذا عنده وحدثتْ  الربامج هذه يف تابعني ملَن األسئلة لتلّقي الوسائل عن
 .نتمكّن ما بحسب متواصلة

 ) :والغالة الغلو( موضوع يف كتبوا في� عل�ئنا تخبّط مدى يُبّ�  مثال ✤
ً  وتسافلت ذلك، بعد تبّدلت وكيف الّسالم، عليهم البيت أهل يف الخويئ الّسيد عقيدة كانت كيف تُبّ�  وقفة(  )فشيئاً  شيئا

 هـ يقول1373 املّرجب رجب 13 بتأريخ املكتوبة املقّدمة ذي] 5ج: الفقاهة مصباح[ كتابه يف الخويئ الّسيد يقوله ما عند وقفة ■
 :الّسالم عليهم البيت أهل يف عقيدته عن يتحّدث وهو

بب وهم الوجود، وبهم اإليجاد، يف واسطة لكونهم األخبار؛ من يظهر ك� بأجمعهم، املخلوق عىل واليتهم يف شبهة ال أنّه الظّاهر(  السَّ
 التّكوينية الوالية لهم بل اإلفاضة، يف الواسطة وهم وجودهم، وبهم ألجلهم، خلقوا وإّ�ا كلّهم، النَّاس خلق ملا لوالهم إذ الخلق، يف

 تعاىل الله والية إىل بالنسبة ضعيفة هي كانت وإن إيجادية، والية الخلق عىل تعاىل الله والية نحو الوالية فهذه الخالق، دون لِ�
 ...).الخلق عىل
 حّدثتنا هكذا عليهم الله صلوات عنهم األخبار ألنّ  وراءها؛ شيئاً  أعتقد وال بها أعتقد الّتي عقيديت هو الخويئ الّسيد ذكره الّذي هذا

 )األخبار من يظهر ك�: (يقول بنفسه الخويئ والّسيد أخربتنا، وهكذا
 هذه تُوصف وملاذا! بالغلو؟ عقيديت تُوصف وكل�تهم، فل�ذا الّسالم عليهم البيت أهل أخبار يف وردت العقيدة هذه أنّ  يعني

 !بالغلو؟ الّدينية املؤّسسة يف العقيدة



 ).هـ1373 عام يف الخويئ الّسيد عقيدة كانت هكذا(

 الثّانية ج�دى 3 بتأريخ املكتوبة املقدمة ذي) 2ج: الوثقى العروة رشح يف التنقيح( كتابه يف الخويئ الّسيد يقوله ما عند وقفة ■
 :الّسالم عليهم البيت بأهل االعتقاد مراتب عن يتحّدث وهو الغالة، عن حديثه سياق يف يقول - 1380

 والة الطاهرين األمئة من وغ�ه أنّه يعتقد وإّ�ا إليه، األمور بتفويض وال املؤمن�، أم� بربوبيّة يعتقد ال َمن -الغالة أي- ومنهم(
 إليهم إسنادها مبعنى ال - ونحوه� والخلق الّرزق إليهم فينسب عنده، املخلوق� أكرم وأنَّهم سبحانه، لله عاملون وأنَّهم األمر،

 ك� عيىس، إىل واإلحياء املطر، ملك إىل واملطر املوت، ملك إىل املوت كاسناد بل - الله هو حقيقة فيها العامل أن يعتقد ألنّه حقيقًة،
 من برضب له العامل� إىل سبحانه الله أفعال ِمن فعل إسناد من هو مّ�  وغ�ه} الله باذن املوىت وأُحيي: {العزيز الكتاب يف ورد

 الّصدوق عن نقل ما نظ� الغلو أقسام ِمن القسم هذا فَعدُّ  للّرضوري، إنكارٌ  هو وال للكفر مستتبع غ� االعتقاد هذا ومثل .اإلسناد
 عن مناص ال بل فيه محذور ال مّ�  - األخ� املعنى بهذا - والغلو. الغلو درجة أّول النّبي عن الّسهو نفي إنّ : الوليد إبن شيخه عن

 من بها يعتقدون الّذين أنّ  ويعترب.. بكث� الفقاهة مصباح يف ذكرها الّتي العقيدة دون هي العقيدة وهذه ).الجملة يف به اإللتزام
ً  يكون ال االعتقاد هذا أنّ  قال ذلك ومع !!!الغالة  .الجملة يف به االعتقاد ُ�كن وإّ�ا للّرضوري، إنكار وال بالكفر، عليه محكوما

 هذه وحتّى ).بأخرى أو بدرجة الّرزق قضيّة الخلق، قضيّة يف تأث� ولهم منزلة، الّسالم عليهم البيت ألهل أنّ  أي( بالجملة ومعنى
 االعتقاد إىل فيها وصل والّتي العقائديّة، إجاباته يف الخويئ الّسيد قاله ما مراجعة من يتّضح وهذا أيّامه األخ�ة، يف انتفت العقيدة

 .حياتهم من كب�ة مساحة يف املعصوم� بسهو

 الواجهة �ثّل اآلن وهو الّسابقة، العصور عرب الحوزويّة الخالصة و�ثّل الحوزوي، الواقع �ثّل أنّه باعتبار الخويئ الّسيد ذكرت أنا ✤
 .الخويئ الّسيد فكر من ترشب اآلن العلميّة املدارس من الظّاهرة، فالكث� العلميّة

 الّتي الّشخصيّة وهو النّم�ي نص� بن محّمد شخصيّة عن] 18ج: الحديث رجال معجم[ يف الخويئ الّسيد نقله ما عند وقفة ■
 أنّه اّدعى أنّه وذلك النّم�ي، الفهري نص� بن محمد بنبّوة فرقة وقالت( :الكّيش  رجال عن ينقل وهو يقول ،النّص�يّة الفرقة أّسست

 فيه ويقول الّسالم، عليه الحسن أيب يف والغلوّ  بالتّناسخ يقول وكان أرسله، الّسالم عليه العسكري محّمد بن عيل وأنّ  رسول، نبيّ 
 الّشهوات أحد به، واملفعول الفاعل ِمن إنّه: ويقول أدبارهم، يف بعضاً  بعضهم الّرجال نكاح ويحلّل املحارم، بإباحة ويقول بالّربوبية،
ً  يحرّم مل اللّه وأنّ  والطيّبات،  بعض رأى أنّه وذكر ويعضده، أسبابه يقوّي فرات بن الحسن بن موىس بن محّمد وكان ذلك، من شيئا

 وافرتق التّجّرب، وترك للّه التّواضع من وهو اللّذات، ِمن هذا إنّ : فقال ذلك، عىل فرآه ظهره، عىل له وغالم عياناً، نص� بن محّمد النّاس
 )فرقاً  بعده فيه النّاس

 :فيقول) الَغيبة( كتابه يف جاء ما الطّويس الّشيخ عن الخويئ الّسيد ينقل ثمّ  ■
 اّدعى ،-العسكري اإلمام -محّمد أبو توّيف  فلّ�  الّسالم، عليه� عيل بن الحسن محّمد أيب أصحاب من النّم�ي نص� بن محّمد كان(

 ،-لإلمام باب أنّه أي -البابيّة له واّدعى الّسالم، عليه الزّمان إمام صاحب أنّه -الثّا� الّسف� أي-عث�ن بن محّمد جعفر أيب مقام
 بعد األمر ذلك واّدعى عنه، واحتجابه منه، وتربّيه له، عث�ن بن محّمد جعفر أيب ولعن اإللحاد، من منه ظهر مبا تعاىل اللّه وفضحه

يعي، قال  فقصد ذلك، فبلغه منه، وتربّأ ،)عنه اللّه ريض( جعفر أبو لعنه ظهر، مبا نص� بن محّمد ظهر ملّا: األنباري طالب أبو الرشُّ
ً  ورّده وحجبه له يأذن فلم إليه، يعتذر أو عليه بقلبه ليعطف ،)عنه اللّه ريض( جعفر أبا  .خائبا

 ويغلو بالتّناسخ، يقول وكان أرسله، محّمد بن عيل وأنّ  نبي، رسول أنّه يّدعي النّم�ي نص� بن محمد كان :عبداللّه بن سعد وقال
 ...)للمحارم باإلباحة ويقول بالّربوبية، فيه ويقول الّسالم، عليه الحسن أيب يف

 :فيقول الطّربيس عن الخويئ الّسيد ينقل ثمّ  ■
 ففضحه الّسالم، عليه الزّمان لصاحب البابيّة اّدعى توّيف  فلّ�  الّسالم، عليه الحسن محّمد أيب أصحاب من النّم�ي، نص� بن محّمد(

 ...)والتّناسخ والغلوّ  اإللحاد من منه ظهر مبا اللّه

 يعني - ذلك أحيا ثمّ ( :يقول سبأ، بن عبدالله ذكر أن بعد] 1ج: املناقب كتابه[ يف آشوب شهر ابن قاله ما الخويئ الّسيد ينقل ثُمّ  ■
 العرص، هذا يف إالّ يظهره مل تعاىل اللّه أنّ  زعم البرصي، النّم�ي نص� بن محّمد اسمه رجل -الغلو يف سبأ بن عبدالله طريقة أحيا
 ...)واملحرّمات املنهيات، واستحلّوا والّرشعيات، العبادات، تركوا إباحيّة قوم وهم إليه، ينتمون النّص�ية فالّرشذمة وحده، عيلّ  وأنّه

 الجهة من ولكن األوصاف، هذه ِمن بكث� أسوأ هو لرمّبا صالحة، شخصيّة النّم�ي نص� بن محّمد شخصيّة أنّ  أقول ال أنا ✤
 :أقول العلميّة

 أقبلها، أنفسهم للغالة والّدينية العقائديّة الكتب يف املضام� وهذه األقوال هذه وجدت إذا نعم .األقوال هذه أقبل أن أستطيع ال أّ� 
 .عليه أبني أن أستطيع ال الّرجال، كتب يف ينقل كالم مجرّد أّما

 أهل حديث يف واألصل يثبت، حتّى الّصحة عدم هو العل�ء كالم يف األصل أنّ  هي بها أعمل الّتي العاّمة القاعدة يل بالنسبة ✤
 -النّساخ من أو الّرواة من تقص� بسبب - ذلك خالف يثبت حتّى العصمة، والهداية والحكمة، والك�ل والّصواب، الّصحة البيت



 يف األصل بأنّ  الّشيخ يقطع ملـاذا أنّه يف الّسبب تُبّ�  الثّ�نينات، يف معه حصلت واقعيّة قضايا عن الّشيخ فيها يتحّدث وقفة( ✤
 ).العكس يثبت حتّى الّصواب عدم هو العل�ء كالم

 التّفاصيل هذه ألنّ  تثبت؛ حتّى أقبلها فال التّفاصيل أّما ملعونة، ضالّة شخصيّة نص� بن محّمد شخصيّة أنّ  باملجمل أقبل أنا ✤
 .الّسالم عليهم البيت أهل عن وليس رجالي�، عل�ء عن نقلوها املذكورة

 رحمة الّلعنة هذه أنّ  :يقولون ولكنّهم كتبهم، يف الّلعنة هذه ويثبتون يذكرون أيضاً  الغالة ونفس املعصوم�، عن نقلت فقط الّلعنة
 .الباطنيّة الفرق يف معروفة) البعيد التّأّول مسألة( القضيّة وهذه!!! العبّايس املتوكّل من لحفظه نص� بن ملحّمد حصلت

 .كتبهم يف هم يقولون ما بحسب ..تأسيسها وبداية النّص�ية الفرقة عن موجزة تأريخيّة وقفة ✤

، الجنبال�، جندب، بن محّمد األحمر، اسحاق نص�، بن محّمد ذكرتها، الّتي األس�ء هذ ✤  هم هؤالء الطّربا�، الُخصيبي، الجيلِّ
 عىل هؤالء كتب يف مبا يحكمون ألنّهم القرآن، عىل يقّدمونها بل كالقرآن، معها يتعاملون النّص�ّية، وكتبهم الفرقة يف األوىل الرّموز
 بعدهم، جاؤوا من ولجميع وللثّقافة، وللتّفس� وللمعارف ولألحكام، وللفقه للعقيدة األصليّة املصادر هي هؤالء كُتب فصارت !القرآن
 .وفكرها وفقهها وعقيدتها بدينها النّص�ية لهم تدين الّذين األس�ء وهؤالء األعالم، هؤالء من ينهلون فإنّهم

 :مجموعات ثالث عىل وهي النّص�يّة بالفرقة تتعلّق والّتي يدي ب� الّتي الكتب ملجموعة عرض فيها وقفة ✤

 .وأرسارهم تفاصيلهم من بعضاً  وذكرت النّص�يّة، للفرقة أرّخت كتب هي: 1 املجموعة◀
 ):األوىل املجموعة لكتب أمثلة(
 ارتّد ولكنّه النّصّ�ية، الفرقة من وهو األذ� األفندي سلي�ن للمؤلّف) النّص�ّية الّديانة أرسار كشف يف الّسلي�نيّة الباكورة( كتاب -1

 :لجهت� الكتاب هذا عىل أعتمد ال ولهذا نرصانيّاً، صار أن بعد الكتاب هذا كتب وقد مسيحيّاً، وصار الفرقة هذه عن

 .وأكاذيب افرتاءات كلّه الكتاب هذا وأنّ  الكتاب، هذا عىل شعواء حملة يحملون النّص�يّون أنّ  األوىل ●

 .كتبهم هم وليس من اعدائهم إىل سأذهب الحقائق أعرف أن أردت إذا أنّني: والثانية ●

 :الكتاب هذا من موجزة سطور قراءة ■
 يف ولدت إّ�  املسيحي، اإل�ان املعتنق الوثني، اإل�ان عن املعتزل األَذَ� سلي�ن القدير ربّه غنى إىل الفق� العبد فيقول ..بعد أّما(

 أخذ العمر، من عرش الثّامنة الّسنة بلّغت وملا أدنة إىل انتقلت ثمّ  سن�، سبع نحو فيها وأقمت هجرية، 1250 سنة أنطاكيا مدينة
 منهم اجتمع يوم ذات ويف العرشين، سن أو الّسن هذا بلغ ملن إّال  يكشفونها ال الّتي الباطنة أرسارهم عىل يطلعونني طائفتي بنو

 :يل وقال بجانبي، النّقيب وقف ثمّ  خمر، قدح وناولو� إليهم، واستدعو� والعاّمة، الخاّصة من جمهور
 هل: يل قائال اإلمام إيلَّ  التفت الكأس رشبت وملّا. رأيس عىل وحذاؤك تلميذ لك أنا رايس وتاج وسيّدي عّمي يا إحسانك برسّ : قل

 لسيدك؟ إكراماً  رأسك عىل الحارضين هؤالء أحذية ترفع أن ترىض
 رأيس فكشفوا املذكور، الّسيد بحذاء فأىت الخادم أمروا ثمّ  القانون، قبويل لعدم الحارضون فضحك ،فقط سيّدي حذاء بل. كال فقلت

 عن الحذاء رفعوا الّصالة من فرغ وملا الّرس، أقبل ليك عيلَّ  يصّيل  النّقيب أخذ ثمّ  بيضاء، خرقة الحذاء عىل وجعلوا عليه، ووضعوه
 .وانرصفوا بالكت�ن، وأوصو� رأيس
 ".املشورة" يسمونها الجمعية فهذه

ً  أربع� بعد ثمّ  : أقول بأن وأمر� الكأس فسقا� خمر، كأس وبيده بجانبي الّسيد ووقف إليهم، واستدعو� آخر، جمهور اجتمع يوما
 الفاريس سل�ن فهي الّس� وأما والحجاب، اإلسم ويسّمونه محّمد، فهي امليم وأّما املعنى، ويسمونه عيل، فهي الع� أّما) س م ع( رس

 ثمّ  مرّة، خمس�ية يوم كّل ) عمس رس( وهي الّلفظة هذه تتلوا أن عليك فَرٌض  إنّه اإلمام يل قال ذلك بعد الباب، ثمّ  ويسمونه
 ...)املليك بجمعية يسّمونها الثّانية الجمعية وهذه وانرصفوا، بالكت�ن أوصو�

 أهمّ ( :عنه يقولون والّذي للنّص�يّة، عمليّة رسالة مبثابة وهو) الفتاوي علم يف الحاوي( كتاب وهو النّص�يّة كتب أحد عند وقفة -2
ً  -الطّربا� ميمون سعيد أبو- الثّقة الّشاب صنّفه الباطن، الّدين تعليم يف وضع كتاب  أيب الثّقة الّشيخ كالم من استقاه منه تصنيفا

 ).العلوي التّعليم يف األوحد املرجع وهو مسألة، وعرشين مئة يف ووضعه الجّيل، عيلّ  بن محّمد الحس�
 )الباكورة كتابه يف األذ� سلي�ن ذكره مع ما يتّفق كالم وهو فيه، جاء وما الكتاب هذا عند موجزة وقفة(
 نوفل: املسيحي ملؤلّفه) واألديان العقائد أصول يف سلي�ن سوسنة( كتاب  أيضاً  النّصّ�ية الفرقة عن تحّدثت الّتي الكتب من أيضاً  -3

 .نوفل جرجس بن الله نعمة بن
األذ�،  لسلي�ن الباكورة كتاب يعتمدها الّتي مصادره النّصّ�ية، ومن الّديانة ومنها العامل يف الّديانات كّل  عن يتحّدث كتاب وهو

 حملة عليه ويحملون يذّمونه اآلخر  هو الكتاب السلي�نيّة، وهذا الباكورة كتاب من أخذها فيه املذكورة املضام� أهمّ  ولذلك
 .شديدة



 وقد .يرفضونه أيضاً  الكتاب وهذا. علوي ومؤلّفه كب�، كتاب وهو الطّويل، غالب أم� ملحّمد) الَعلَوي� تأريخ( كتاب عند وقفة -4
 )وتقريظ نقد الَعلَوين تأريخ: (كتابه يف الخّ�  الّرحمن عبد الّشيخ وهو الَعلَوين مشايخ كبار أحد الكتاب هذا نقض
 ).الحقيقيّة األصليّة للكتب سأعود وإّ�ا إليه، أعود لن أيضاً  الكتاب وهذا. (كث�ة إشكاالت فيه وأورد

 يف توجد الّتي فهي الحقائق أّما وموجودة، تطبع هي لذلك الباطنة، الكتب من تعد ال) الَعلَوي� تأريخ( أمثال الكتب هذه ✤
 .الباطنة الكتب

 :املعارصين الَعلَوي� كتب من الثّانية املجموعة لكتب أمثلة◀

 الطّراز من ومثّقف أديب معارص، الَعلَوي�، رموز من عيل أحمد أسعد للدكتور) الّسنجاري واملكزون الله معرفة( كتاب عند وقفة ■
 الّدكتوراه درجة عىل للحصول اليسوعيّة بالجامعة الّرشقية اآلداب معهد إىل قُّدمت رسالة هذا وكتابه. جامعي وأستاذ ومفكّر، األّول،

 .بالفلسفة
 متأثّر أنّه كتاباته خالل من ويبدو األّول، الطّراز من صويف شاعر وهو النّصّ�ية، للطّائفة الفكريّة الرّموز من هو الّسنجاري واملكزون

 .عريب بابن

 الحقائق، لذلك فيها يُخفي بطريقة يتحّدث فهو يتحّدث، فح� املعا�، وتعويم األرسار، متييع يف ماهر أستاذ عيل أسعد الّدكتور ✤
 الّصوفيّة، كبقيّة صويفّ  عن كتب وكأنّه سنجد عيل، أسعد الّدكتور كتبها الّتي التّحقيقات نقرأ أن أردنا إذا

 )الخّ�  الّرحمن عبد الّشيخ آثار لبعض عرض فيها وقفة( ✤

 )وتقريظ نقد الَعلَوين تأريخ( كتاب ■

 )العلوي� الجعفري� املسلم� نحن وواقعنا عقيدتنا( كتاب ■
 اإلماميّة عقائد كتاب يشبه فهو األصوليّة، للمدرسة متعّصب األرشف النّجف حوزة من أصويلّ  لعامل كأنّه الكتاب هذا ومحتوى
 ).األصولي� من أكرث أصويل كتاب يعني.(للمظّفر

 ).مصطفى شاكر الّدكتور عىل الرّد - العلوي الجعفري املذهب حول مهمة مسائل يف تبحث رسالة( كتاب ■

 الّتي هي اليوم العلوية الج�عة إن نعم( :يقول مصطفى، شاكر الدكتور طرحه سؤال عىل جواب وهو الكتاب هذا يف جاء مّ�  ●
 الّشافعي عناهم الّذين األرفاض أو الرّافضة لقب عليها يُطلق كان الّتي الّشيعة املسلم� صلب من وهي سابقاً، النّص�يّة تسمى كانت

 :ومنها الّشه�ة أقواله يف
 )العباد أرفض فإنّني رفضا الويص حّب  كان إن

 :يقول فبعضهم. كث�اً  فيه مختلف والجغرافيا التّأريخ كتب يف سابقاً  الجبل عمّ  الّذي) النّص�ية( لقب يف الّسبب( :فيه جاء أيضاً  ●
 البالد فتح تمّ  الّتي املسلمة العربية العشائر ِمن سبقها ملن نص�ة جاءت الفاتح� من لج�عة أو الفاتح� القادة أحد إلسم نسبة إنّه

 .ونرصوه إليهم فهاجر بالنّبي آمنوا الّذين لألنصار نسبة أن يذكر وبعضهم بجهادها،
 ..).شعيب بأيب املعروف نص� بن محّمد إىل النّسبة هو الّسبب أنّ  يزعم وبعضهم

 تكون أن تعدو فال الّصحة، من نصيب لها كان فإذا تذكرها، الّتي بالّسلسلة) العلوية الج�عة عالقة( عن سؤالك أّما( :يقول أن إىل ●
 عند الّرسيّة القضايا مثل هو النّص�يّة عند الّرسي الجانب أنّ  يقول أن يُريد األخ� يف ...)عقائدية دينيّة عالقة ال صوفيّة عالقة

 .عرشيّة إثنا شيعية مسلمة فرقة فهم وإّال  الّصوفيّة،

 ...)الّالرشيف الهفت بكتاب الَعلَوي� للمسلم� البتّة عالقة ال( :يقول أيضاً  ●
 .النّصّ�ية الَعلَويّة للفرقة الهفت كتاب أنّ  ينفي فهو

 ب�وت عيل أسعد الّدكتور بيت يف الزّعبي، عيل محّمد والّشيخ غالب مصطفى للّدكتورين القول هذا بعد في� وكّررت( :يقول أيضاً ●
 )الّسنجاري واملكزون الله معرفة: حول الفلسفة يف للّدكتوراه رسالته مناقشة حضورنا بعد

 كتاب أي -والثّا� األّول بجزأيه سبأ بن الله عبد كتاب يف لواجد وإنّك( :سبأ بن عبدالله كتاب عنوان تحت يتحّدث وهو ويقول ●
 مل خرايف لشخص هو اإلسم ذلك أنّ  الواضحة الّصادقة واألدلّة بالرباه� للّسياسية ال للعلم العلم طالب يقنع ما -العسكري مرتىض
 ..)اإلسالم عصور من عرص أيّ  يف يوجد

 يف لعناوينها طويلة قامئة لكم قرأت والّتي ،)الباطنة الكتب( تلك هي القادمة الحلقة يف عنها سأتحّدث الّتي الثّالثة املجموعة◀
 ..أمس يوم حلقة
 الكتب هذه أنّ  عل�ً  ).العلوية( النّص�يّة العقيدة بناء يف األساس فهو) الرّوحانيّة واألدوار النّورانيّة األكوار( كتاب هو فيها كتاب وأهمّ 

 .الّصحيحة املضام� من وكث� حقائق عىل تشتمل



ً  تجد أن �كن فال(  يوظّفونها ولكنّهم الحقائق، من الكث� أيضاً  تحوي فهي املتأّخرة، اإللحاد كتب يف حتّى آخره، إىل أّوله من باطالً  كتابا
 ).اإللحادي فكرهم إلثبات

 


