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 أجواء يف الثّالثة الحلقة هي وهذه) والغالة الغلو( العنوان هذا تحت الحديث الربنامج هذا حلقات من حلقت� آخر يف تقّدم ✤
 العلويّة، الطّائفة كتب يف جاء مّ�  بعض قراءة إىل بنا وصل حتّى املوضوع العنوان، وتسلسل هذا

 ومن الكتب، لهذه مطالعتي خالل من لديّ  تكّونت مجملة فكرة أعطيكم الَعلَوي�، كتب يف ورد ما تفاصيل يف الّرشوع قبل ✤
 :عىل تشتمل الكتب معانيها، هذه يف التّدقيق خالل
 وحقائق وشواهد حقيقيّة، واستنتاجات صحيحة، أفكار وعىل منطقيّة، بديهيّات عىل وتشتمل البيت، أهل وأحاديث قرآنية، آيات

ً  محّمد، وآل ملحّمد منافر اتّجاه الكتب لهذه العام االتّجاه قطعاً  تأريخيّة، لكن وأحداث  املهدوّية الرّؤية( نعتقدها الّتي للرّؤية وفقا
 .)الزّهرائيّة

 %.100 بدرجة محّمد وآل ملحّمد منافرة الكتب فهذه

 :واضحة مالحظات هناك ✤
 :الحديثيّة كتبنا يف واملوجودة العصمة، بيت أهل عن الَعلَوي� كتب يف نُقلت الّتي األحاديث - 1
 .بالنّص منها البعض -
 املنظومة هذه تريده الّذي باالتّجاه األحاديث هذه توّجه يك مقصود تحريف إّما( التّحريف؛ من يشء فيها حصل أحاديث هناك -

 .)الرّواية نسخ الّذي أو الرّاوي عند قصوراً  بسبب مقصود غ� تحريف أو والعقائديّة، الفكريّة
 لحن وب� لحنها ب� كب� فارق فهناك براء، منها الّسالم عليهم األمئة فإنّ  - عقيديت بحسب - أحاديث من األمئة إىل نسبوه ما - 2

 .الّسالم عليهم البيت أهل نصوص إىل بالقياس فيها الواضحة الّلغويّة الرّكة عن فضالً الّسالم، عليهم أمئتنا
 إثناء شيعي فكر من خليط فهي املنطقيّة وأسسها قواعدها لها معرفيّة منظومة متثّل ال فهي.. كشكول عن عبارة الكتب هذه أنّ  - 3

 فكر إىل مسيحي، فكر إىل يهودي، فكرٍ  إىل هذا، يومنا إىل سبأ بن عبدالله أيّام من الباطنيّة، الِفرَق فكر ومن غالة، فكر ومن عرشي،
ً  واملوجود الوجود وحدة عقيدة وعن عريب، ابن فكر فيها، وعن الّصويف التّأث� عن فضالً يونا�،  .بتفاصيلها واضحة تظهر الّتي معا

 الباطنيّة فاملعا� الباطنيّة، املعا� أنكر ال وأنا -باطنيّة معانٍ  إىل الواضح املعنى من الخروج وهو - الكتب هذه يف التّأّول قضيّة - 4
  موجودة،

 أن ال الّسالم، عليهم املعصومون لنا وضعها قواعد من قواعدها ونستل نستلّها ملنظومة وفقاً  تكون أن البدّ  الباطنيّة املعا� ولكن
 .جزايف بنحو الباطنيّة املعا� استخراج يكون

  كتبهم، عن قالوا ماذا.. كتبهم عن العلوي� لكالم نقل فيها وقفة ✤

 أنّ  خاللها من يتبّ�  العلوي، الّرتاث سلسلة أجزاء من) 12( الجزء ومقّدمة ،)1( الجزء مقّدمة يف جاء مّ�   الّسطور لبعض قراءة ■
 الّذين هم الّدين وشيوخ مختلفة، أفكار من خليط إنّها أصول، لها وليست قواعد، لها ليست فكري، كشكول عن عبارة الكتب هذه

 القرآن عىل وتُقّدم أساساً، تعترب الكتب هذه أنّ  كتبهم يف وسنقرأ.. القرآن مقام ويقومون املعصوم، مقام ويقومون األمور، يُشّخصون
 !!الحقائق وأهل التّأويل ألهل هي الكتب وهذه الظّاهر، ألهل هو القرآن أنّ  باعتبار الّدين، حقائق فهم يف

 معارف عن نتحّدث حين� ومراجعنا، عل�ئنا ألسنة عىل يُقال ما فأين..! (ورموزها مشايخها، يف الغلو هو الباطنيّة الفرق فمشكلة
 !)غلو؟ هذا فيُقال الّسالم، عليهم البيت أهل

 : ومراجعنا عل�ءنا تالزم مشكلة وهذه.. الغلو هو ما يعرفوا حتّى الغالة كتب عىل يطّلعوا مل ومراجعنا عل�ؤنا ✤
 .غلو أنّه البيت أهل حديث حقائق عن فيقولون بالحقائق مركّب جهل إىل يستندون وإّ�ا.. تحقق دون من يحكمون دامئاً  أنّهم

 .العلويّة الطّائفة عقيدة يف واألركان واألسس القواعد متثّل والّتي) العلوي الّرتاث سلسلة( املجموعة هذه أجزاء عىل رسيع مرور ✤

 النّم�ي نص� بن ملحّمد) الرّوحانية واألدوار النّورانيّة األكوار( كتاب من سطور قراءة ■

 ) س م ع( عىل مبنيّة التّوحيديّة النّصّ�ية عقيدة ✤
 سلسل، ويسّمونه سل�ن، يسّمونه( سل�ن هو: وس� املعنى، لهذا اإلسم وهو محّمد: وس� ،)الله هو( املعنى هو و عيلٌّ : ع�

 ) وهو الباب سلسبيل، ويسّمونه
 بن محّمد فيكون نص�، بن محّمد يف فيظهر اإلسم، ينتقل ذلك وبعد نص�، بن محّمد إىل البابيّة تنتقل حتّى رُتّبتْ  ألعوبة وهي
 !!وآله عليه الله صّىل  محّمد هو نص�
 وعيلّ  محّمد معا� أنّ  فيتصّورون محّمد، وآل محّمد منهج عن يبتعدون الّذين ويلعبها الباطنيّة، الِفرق تلعبها الّتي الّلعبة هي هذه
 زما�، مقطع كّل  يف تتجسد أن �كن

 ....) والّشع�ي واملغ�ي، الخطّايب، والفكر ، الّسبأي الفكر هو هذا(



 .الّسالم عليهم البيت أهل كل�ت عّربت ك� والزّندقة الّضاللة فكر هو

 لهم وأّسس الّصوفية، الطّريقة لهم أّسس الّذي الجنبال�، للجنّان) النّجاح سبيل عىل الّدال املصباح إيضاح( كتاب من سطور قراءة ■
 .بهم الخاص فقههم

 كلمة عرش وسبعة لألذان، كلمة عرشة مثان منهنّ  كلمة، وثالثون خمٌس  فلها واإلقامة األذان وأّما( :الكتاب هذا يف الجنبال� قول ✤
ً  إنّ ( األذان يف الّشيعة بعض يقوله والّذي لإلقامة، ً  محّمدا  ذلك ليس) الربيّة خ� عيلّ ( و) البرش خ� محّمد( وقولهم) البرش خ� وعليّا

 )..!اإلقامة أو األذان من
 ينسب أنّه الّصدوق الّشيخ قول علينا مرّ  فقد عقائدهم، هي وما الغالة، هم وَمن الغلو، هو ما يعرفون ال عل�ئنا أنّ  يؤكّد وهذا
 الفرق عند واضح فالتّخبط. (الكالم هذا من ويتربّؤون األمر هذا ينفون هنا والغالة الغالة، إىل واإلقامة األذان يف العبارات هذه

 ).الّصدوق الّشيخ عند وأيضاً  الباطنيّة،
 خصوصيات لها وصالتهم أذانهم القوم فإنّ  وإّال  عرشيّة، اإلثني الّشيعة كتب من ينقلونها وأقوال وكل�ت أحاديث، من بقايا وهذه
 .أخرى

 وطريقةً  فقهاً  لهم وضع الجنبال� الجنّان ذلك بعد عرشي، اإلثني بالفقه يعملون كانوا الجنبال� الجنّان زمان إىل الباطنيّة الفرق ✤
 .صوفيّة
 .عرشيّة اإلثني كتب من الجنبال� الجنّان نقله ما بقايا من هو واإلقامة األذان عن الكالم هذا أنّ  فيبدو

 الخصيبي، وهذا حمدان بن للحس�) الرّستباشيّة الرّسالة: (عنوان تحت العلوي، الّرتاث سلسلة من الثّا� الجزء من سطور قراءة ■
 العصمة بيت أهل مبعارف والجهل القرآنية، لآليات الّساذج والفهم والتّسط�، الهراء من الكث� وفيه. العقائدي قرآنهم �ثّل الكتاب
 .الّسالم عليهم

ً  يأخذون الباطنيّة الفرق ✤  من( أخرى اتّجاهات ومن عندهم من أشياء إليه ويضيفون الّسالم، عليهم البيت أهل حديث من شيئا
 ).اليونانيّة الفلسفة ومن والنّرصانيّة، الّصوفيّة،

 مدرسة كل ولكن الّشيعيّة، املدارس كّل  يف موجود املرض هذا املنازل، بهذه يجعلون بحيث العادي� األشخاص يف املغاالة قضيّة ✤
 .وعباراتها مصطلحاتها بحسب القذرة والظّاهرةاملرض  هذا عن تعّرب 

 . الجّيل  عيل بن ملحّمد) املسيحيّة الرّسالة( من سطور قراءة ■
 وآل مبحّمد لها عالقة وال بالهرطقة، مليئة رسالة وهي. العقائديّة كتبهم من وهي املسيحي بالفكر واضح بشكل معبّئة رسالة وهي

 .بعيد من وال قريب من ال محّمد

 من والثالث والثّا� األّول للجزء عنوان وهو) العلويّة الحكمة رسائل: (العلَوي الّرتاث سلسلة من الثّالث الجزّء من سطور قراءة ■
 .العلوي الّرتاث سلسلة

 .النّص�يّة للفرقة العمليّة الرّسالة وهو للطّربا�،) الفتاوي علم يف الحاوي( كتاب من الفتاوي بعض قراءة ■

 :أمرين أبّ�  أن الكتب هذه عند الوقوف من أريد أنا ✤
 وأنّ  .والّزيارات األدعية يف جاء وما الّدرجات، بصائر أحاديث وليس الكايف أحاديث وليس هذه، هي الغلو كتب أن أبّ�  أن: األّول -1

 رفعوها، فاألمئة واإلباحة، الزّندقة أحاديث دّسوا سعيد بن املغ�ة وأصحاب الخطّاب، أيب أصحاب بأنّ  قالت الّتي البيت أهل روايات
 .رفعوها األمئة وأصحاب

 .كتبنا يف والغلو واإلباحة الزّندقة ألحاديث وجود وال
 بالفكر وال اليهودي، بالفكر وال اليونانيّة، بالفلسفة وال املسيحي، بالفكر ال لهم خربة ال مّمن الّشباب بعض هناك أنّ : والثّا� -2

 لهم معرفة وال الّسالم، عليهم البيت أهل لعنها الّتي املنحرفة الباطنيّة الفرق بأفكار وال الكتب، هذه يف املنترش الواضح الغنويص
 بعضاً  يقرؤون النّواصب، فهؤالء وبفقه البيت أهل بفقه لهم معرفة وال غ�ها، من البيت أهل أحاديث متييز ومعرفة القول بلحن

 لهذا .. املتاهة وهذه الّضالالت هذه لهم أبّ�  أن البيت، فأريد أهل عن غريب حديث من فيها يرون لِ� فيها، ويُعجبون الكتب من
 .القادمة الحلقة إىل والخالصة النّتائج يف الحديث وأترك الحلقة، هذه يف وأقرأ سأقر

 .الطّربا� سعيد أليب) املسائل يف الّدالئل( كتاب من سطور قراءة ■

 .الّسالم عليه عيىس رفع ك� رفع وإّ�ا يقتل، مل الّسالم عليه الحس� اإلمام أنّ  يعتقدون الباطنيّة الفرق ✤

 ..!ورسور فرح مراسيم هي الباطنيّة الفرق كتب يف عاشوراء يوم مراسيم ✤

 عدم مبسألة الباطنيّة الفرق قول عن يتّحدث الّذي) 2ج: الرّضا أخبار عيون( كتاب يف الّسالم عليه الرّضا اإلمام حديث عند وقفة ✤
 :عيىس رفع ك� رفع وأنّه الّشهداء، سيّد قتل



 أسعد بن حنظلة عىل شبهه ألقي وأنّه يقتل، مل الّسالم عليه عيل بن الحس� أنّ  يزعمون قوماً  وفيهم الله رسول بن يا قلت: قال(
 املؤمن� عىل للكافرين الله يجعل ولن: {اآلية بهذه ويحتّجون الّسالم، عليه مريم بن عيىس رفع ك� الّس�ء إىل رفع وأنّه الّشامي،

 }سبيال
 سيقتل، عيل بن الحس� بأنّ  إخباره يف الله لنبي بتكذيبهم وكفروا ولعنته، الله غضب عليهم كذبوا: فقال
 بالّسم ملقتول والله وإّ�  مقتول، إّال  منّا وما عيل، بن والحسن املؤمن�، أم� الحس� ِمن خ�اً  كان َمن وقتل الحس�، قتل لقد والله

 ).وجل عزّ  العامل� رّب  عن جربئيل به أخربه الله، رسول ِمن إيلّ  معهود بعهد ذلك أعرف يغتالني، َمن باغتيالِ 

 : يعقوب بن إسحاق توقيع يف زماننا إمام قاله ما عند وقفة ✤
 ،)وضالل وتكذيٌب  فكفر يقتل، مل الّسالم عليه الحس� أن زعم َمن قول وأّما(
 وآبايئ بريء، منهم فإّ�  مقالتهم، أهل تجالس فال ملعونون، وأصحابه ملعون فإنّه األجدع زينب أيب بن محّمد الخطاب أبو وأّما(

ً  يُعطى أن يقبل وال وقطعي واضح كالم وهو )براء منهم  .آخر وجها

 )الّرشيف الهفت كتاب( الجعفي عمر بن املفّضل ،)املفّضليّة(بـ املعنونة الَعلَوي الّرتاث سلسلة من الّسادس الجزء من سطور قراءة ■
 .الباطن يف الحس� قتل عن تتحّدث سطور وهي

 .عليهم الله صلوات محّمد وآل محّمد عنها تحّدث الّتي والوقائع الحقائق تخالف الّسطور هذه يف جاءت الّتي واملضام� واملعا�
 .الّسالم عليهم البيت أهل لحن فيه وليس ركيك، الكالم أنّ  إىل إضافة

 الكتاب هذا ويف .نسخة من أكرث له الكتاب وهذا للُخصيبي،) الكربى الهداية( كتاب هو الَعلَوي الّرتاث سلسلة من الّسابع الجزء ✤
 مع األنوار، بحار مصادر من مصدراً  املجليس جعله ولذلك كتبنا، يف املوجودة الّسالم، عليهم البيت أهل أحاديث من الكث� توجد
 .والفصول الرّوايات من العديد يف مختلفة) الكربى الهداية( كتاب من نسخ 3 قرأت أنّني العلم

ً  فيها جمعوا كتب وهي) الَعَلوية األحاديث مجموعة( الَعلَوي الّرتاث سلسلة ِمن الثّامن الجزء عند وقفة ■  عليهم األمئة عن أخبارا
 )األخبار مجمع كتاب من سطور قراءة. (الّسالم

 بخصوص فيها جاء وما املقّدمة، من سطور قراءة).. [املقّدسة الَعلَوي� كتب( الَعلَوي الّرتاث سلسلة من التّاسع الجزء عند وقفة ■
 ..!!]فيها جاء ما يُناقش ال حتّى تقديسها، أجل من عندهم الكتب لبعض املؤلّف� أس�ء حذف

 ).الخمرة قّداس( عنوان تحت) املشيخة( كتاب من سطور قراءة ■

 ) 2ج ،1ج: والرّدود املناظرات كتاب( الَعلَوي الّرتاث سلسلة من عرش الحادي الجزء يف مناظرة من سطور قراءة ■
 ).. الَعلَويّة الطّائفة ب� االتّجاهات مختلف يف العريضة الطّويلة الخالفات عن يتحّدث كتاب وهو
 .فيه فائدة وال له معنى ال الّذي الجدل و الكالم، يف سطحيّة من املناظرة هذه تحتويه وما

 


