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على التاريخ األسود واملعتقدات البالية احلاجة إىل ثورة إسالمية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 يه:قال ف ملوقع مصر تاميزأمحد أديب أمحد مقااًل  ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ وريُّالسُّ الباحُث كتَب

 

نا ْرَذينما َن.. ببِحهم للُقوا أنفساَاُرَذالذين َن .. أولئَكبيننا وبني احلاقديَن شااا ااع   كم هو الفرُق

.ا للجماِلَنأنفَس

 اجلميلِة ِةبيَّالعر مبسااتوا الملمِة واهلبوِط فظيِّاللَّ هذا اإل اافاِ  عي كلَّْدسااَتهم َيُدْقِح إْن كاَن

ي وا املتدنِّعن هذا املست يوِجُب علينا أن نرتفََّعنا !! َفُعلوُّنا ومسوُّ أخالِقاملساتوا املللو ِ  إىل ما دوَن

فيه علًما وأدًبا وأخالًقا. إىل املستوا الذين حنُن

وِر هوِد الزُّهم ال تقلاِ  شَ عَي نا بها.. وَيسَعوَنشاتمونَ عن كلماٍت َي غِةاللُّ يبحثون يف قواميِس

 أتباِع من عاِعالرُّ اهلمِج عوَن الجتذاِ  كلِّهَرنا.. وَيوها حوَلاختلُق من أكاذيَب دِّقوا هلم ما َرَووُهصاااِالُي

َِنَي اإِل صااافاقوا هلم. وحنن نقوُللُي ناعٍق كلِّ نِس هلم قوله تعاىل: )َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُملِّ ِنِبيٍّ َعُدوًّا شااَاَيا

َذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن(.َك َما َفَعُلوُه َفَواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَ  اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاء َربُّ

ًفا َدَه نضااَع أن ضاارورَ  صااييِّاخَل صاا يِّالنُّ العلويِّ هِجيف هذا النَّ نا العظماُءلقد علَّمنا أ ااياُد

، ِةواإلخوانيَّ ِةالوهابيَّ الغرباِن نا نعيُقنا عن هدِفلن ُيلهَي ، لذلَكاحلقِّ ، وهو كلمُةِهألجِل أمسى نناضُل

دَّنا.هم ضإىل األدواِت املركوبِة اليت ميتلوَنها يف حرِب ، وليَسالباَِل نا لقادِ يَفو نوجُِّه َ 

، وقد لعصوِرا يوًما عرَب مل تتوقْف صييِّاخَل صا يِّ النُّ نا العلويِّضادَّ نهجِ  ر اةُ فاحلرُ  الشاَّ 

 الغضائريِّ ِنواب يِّوالمشِّ األشعريِّ يِّكسعد القمِّالاااااُمقصِّااااارِ   يعِةااااايف الشِّتلرِّدَّنا كلٌّ من ُمها ِضقاَد

 الغزاليِّ وأبي حامٍد يِّتانااااهر ااااكالشَّالنَّاصبِة  ِةنَّيف السُّتلرُِّمهم، َووغِ  يينَِّلوالُم يِّواحللا جاشيِّوالنَّ

 ص مد بن ندنا أبي شاعيب حم هم، وقد نالوا مجيًعا من  ايِّ د بن عبد الوها  وغِ وحممَّ َةتيميَّ وابِن

 َمن َيمتعُض ِمااأليَّ يف هذِه أن يأتَي َبَج، فال َع)ع( دنا احلسني بن محدان اخلصييِّو يِّالنُّم ي )ع( 

 نا، من أمثاِلَوحن  هاَم أدواِتِه املركوبِة احلاقدِ  وَِّ صاَ لُي مِنثُِّلها يف هذا الزََّماليت ُن احلقِّ كلمِة ِ من قوَّ

م هأمثاِل ويا اار حبيب وكلِّ احلليم الغزيد العريفي وعدنان العرعور وعبد يو ااف القرضاااوي وحممَّ 



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 

 

 واياِتونا به من الرَِّمهم لنا، وما َرَقذِف من خالِل ِةقيَّنا النَِّتمَعُ  لتشاويهِ  نهاَر ليَل عملوَنَي، َفاملنحرفنَي

ََِنيِنشاَا بهدِ  مذوبِةامَل واإلشاااعاِت ِةغرضاَاامُل هم بقوله نذكاُر اُا، َوواملساالمنَي اِسالنَّ نا يف أعنِيا إل ااقا

ِخَرِ (.آتعاىل: )ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذا   َأِليم  ِفي الدُّْنَيا َواْل

ا   َأِليم  ِبَما َكاُنوا َوَلُهم َعَذ تعاىل: )ِفي ُقُلوِبِهم مََّرض  َفَزاَدُهُم الّلُه َمَرًضا ُهعليهم قوُل ا انلبَقحقًّ

هم، ظنِّ هم و اااوِءِنقيَي هم وضاااعِفإمياِن ِةلقلَّ فوَناملتلرِّ يعُةوالشاااِّ وَنواإلخوانيُّ وَنَيْمِذُبوَن(، فالوهابيُّ

 ريرِتهم وشرِّ وِء هم بسا عندما فضاحَ َننا ربَُّفبَّتنا، فأنصاَ ساَ َمنا َوتِمشاَ ِل احلاقدَ  جَّهوا أدواِتهم املركوبَةَو

 ِةنَّلسااااُّا أهِل عموَم مثِّلوَنهم ال ُيوأمريما وبريلانيا وفرنسااااا. وتبيََّن أنَّ نواياهم وعمالِتهم إل اااارائيَل

من القرضاااااوي والعرعور  السااااُّنَِّة علماِء أكثِر َؤرَُّبَت ، وحنن جنُديعِةالشااااِّ أهِل ، وال عموَمواجلماعِة

 أكثِر َؤرَُّبَت ُد، كما جنِةضاااليليَّهم التَّحابِة خدمًة ألفماِروعلى الصاااَّ يِّاولوا على النََّلوالعريفي الذين َت

 لنهِج لصنَيخوعلى امُل ئيِّواخلامَن ميينِّاخُل ذين تهجَّما على اإلماِمي وحبيب اللَّمن الغزِّ يعِةالشاِّ  علماِء

هم.من أمثاِل البيِت أهِل

 قبُلفهل َي ،ًةأو أمريميَّ ًةدناهم مجيًعا صااناعًة بريلانيََّجَو شاابوِهامَل احلاقديَن نا لتاريِخْدُع وإْن

على  خالَءهم دعتربوَنَيرون هلم َوهم يتنمَّهم؟ أم أنَّيف صاافوِف اإلخواَن املساالمنَي واجلماعِة ِةنَّأهُل السااُّ

 املسلمنَي خواِنواإل نَيمن الوهابيِّ كلٍّ تأ يَس أنَّ ه من املعروِ أنَّ ًة؟ خاصَِّةالوهابيَّ هم مثُلمثُل اإل االمِ 

!!؟ٍةصهيونيَّ ٍةبريلانيَّ برعايٍة كاَن

ويد بريلانيا والسااُّ وا يفُعالذين صاُاِن نَيالاالضااَّ أولئَك الفقيِه بواليِة امللتزموَن يعُةوهل يقبُل الشااِّ

إخل!!؟ ...سنِياحل جثماِن فوَق واأل ِد لبِ )ع( كالتَّ البيِت ِبها إىل أهِلْسوَن بهاِتوالشُّ البدِع لنشِر

وا أثَُّر ِتاواعتماًدا على الفضائيَّ االجتماعيِّ واصِلاإلنرتنيت والتَّ و ائِل هؤالء مجيًعا با تخداِم

وا ميُلوَي َةص يَّلنُّا َةوا العلويَّعاُدُي، ِليعِةالشِّ ومن أهِل واجلماعِة ِةنَّالسُّ من أهِل عفاِءالضُّ  لًبا على العوامِّ

 واإلرهاِ  اِقفوالنِّ اجلرميِة يف ذلك عصاااَر نَيساااتغلاُم ها إن أممَنِهْجيف َو الَحرفعوا الساااَِّيهلا َو َمَهالتُّ

 ِوْحَمهم َوِتإلباَد مع األعداِء آمُروالتُّ احلنَيالصااَّ وقتُل املؤمننَي فيه نفُي شاايُعالذي َي ِةائفيَّاللَّ واحلروِ 

هم.وجوِد

 اهلِل نيِّ ِلتَقِل مشاااركو قري َ  تآمَر ، منُذالِموالظَّ رِّبالشاااَّ املليِء همأجداِد تاريَخ وَنُدجدُِّي وهُم

ا أم  املؤمنني موالن داُهَفَو ماُهَحَف اًللي ِهتِلَقِل قريَ  من أفخاِذ فخٍذ وا شيلاًنا من كلُِّعَمَجد )ص( َوحممَّ

.ِهِتؤَيُرِل املشركوَن َقفُصِع ِهيف فراِش عندما باَتاإلمام علي )م( 
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ى حتَّ ْمِلْس، وهو الذي مل ُيٍةها إىل أم يَّوحتويِل للخالفِة أبي  فياَن بِن معاويَة اغتصاا ِ  ومنُذ

 رُِّثَوُمااااه(.. والفي خوَلالدُّ إالَّ اإل الِم َريًقا لتخريِب : )مل أجْداملشهورِ  ِهلعبارِت .. والقائُلَةممَّ فتِح

ما ُه، َوالقروِد مع اعِبواللَّ الغلماِن ِحوناِك يزياد العربيدِ  عنِياللَّ ِهالبناِ  يِفالسااااَّ دِّحاَ ِب َةاألموياَّ  اإلماار َ 

ص(، ) اهلِل ر وِل وصهِر عمِّ وابِن وخليفِة وصايِّ  موالنا أم  املؤمنني اإلمام علي )م(، حبقِّ اجملرماِن

!؟الُمُهماعلينا  ني احلسن واحلسني اإلماَم ِةاجلنَّ أهِل ي شباِ َدو يِّ اهلِل ي ر وِلَتاَنحَيَر وحبقِّ

)ص( عندما  دحممَّ بُّوا نيَّ اإل اااالِمو ااَا وا خالفَة املسااالمنَيالذين ادََّع نَييف األمويِّ فأيُّ خٍ 

بَّين(؟قد َ ا فبَّ عليًّن َ )ص(: )َم  وُلالرَّ وقد قاَل شهٍر ألَف على املنابِر)م( ا يًِّلَع بُّوا وصيَُّهَ 

 َةاألئمَّ واوالحُق اِسوبنو العبَّ َةها بنو أميَّعنادما حممَ  ُةاإل ااااالمياَّ  ُةاألماَّ  فياهِ  ْتمرَّ وأيُّ خٍ 

 َلهم وقد قاوا أوصاااَلُعم وقلَّبوُهَلم وصاَاقوُهَرم وَححبوُهَذم َوتلوُهوهم وَقلُموهم وَظهم )ع( وحارُبوأصااحاَب

(؟َقِرعنها َغ َفلََّخن َتَما َوَجها َنَبِكن َرَم، نوٍح  فينِة ِلَثييت فيمم كَمَب أهِل ُلَث)ص(: )َم  وُلالرَّ

 أهِل نهِجَمهم ِلَءوا انتماالذين ادََّع يعِةيف الشااِّواِ  من متلرِّتَّاِ  والرٍُّة من الُميف شاارذَم وأيُّ خٍ 

د بن حممَّ ناد يِّو( )ع  َصد بن ُنحممَّ ناديِّسك البيِت من أهِل املقرَّبنَي حابِةوا على الصاَّ َر، وافَتالبيِت

.قٍةومصاحَل ضيِّ ٍةدنيويَّ ل بن عمر )ع( لغاياٍتاملفضَّ يِّدنا و)ع( ع ي ار الشُّبشَّ نادو يِّ)ع( أبي زينب 

ها أبناِئ يِدوا بتشاااارقوُمَيَف عاٍم وهاا أربعمائةِ حمُمَيِل وَنالعثماانيُّ  ياأتي اليهودُ  يِّرٍ َخ ٍةأماَّ  وأياَّةُ 

 اجملرمنَي اإلخواِن ؟ ثم يأتي شياَنُياإل الِم ؤمنيها با ِمُم ها وقتِلشباِب هيِلَجها وَتنساائِ  واغتصاا ِ 

هم(!؟وأمِ  املسلمنَي )خليفِة أردوغان لقَب اِحفَّالسَّ وا على اجملرِمللُقلُي

 َرورِّثنا حاضااًرا أكثورِّثنا حاضااًرا أبيضاًاا مشاارًقا؟ أم  ااُيأن ُي هلذا املاضااي األ ااوِد وهل ميمُن

 املذاهِب هلم يف كلِّ ابعنَيالتَّ والعمالِء هاينِةالصاااَّ من اليهوِد كلٌّ فيه على اإل اااالِم ا ااوداًدا يتسااالَّ ُ 

د بن عبد الوها  وغ هم!؟وحممَّ َةتيميَّ ابِن من أمثاِل وائِفواللَّ

:واجلماعِة ِةنَّالسُّ وأهِل يعِةمن الشِّ لكلٍّ أقوُل

 وروِثامَلو الباليِة واملعتقداِت األ ااااوِد اريِخعلى التَّ ٍةحقيقيَّ ٍةإ ااااالميَّ إىل ثورٍ  أنتم حبااجاةٍ  

امللتوي.

 ها وقلَبتشويَه ْتوحاوَل َةبويَّالنَّ َةنَّالسُّ ْتاليت َاَل االحنرافاِت إىل تصاحيٍح لملِّ  أنتم حباجٍة

 رَّماِتحملا بيُحأبي جهل وأبي هلب ُت يف تعاليِم غارقٍة ٍةووثنيَّ ٍةجنسااايَّ إىل صاااوٍر ها املشااارقِةصااورتِ 
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قد قال تعاىل: ، وقاتليهم على اجلبهاِتُم ثبيِتَتِل ماِحالنِّ ، وجهاِداِتًعا باحلوريََّمََ واإلرهاِ  كاالقتلِ 

َم اهلل ِإالَّ ِباحَلقِّ(.، َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّاًل)َواَل َتْقَرُبوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَ اء َ ِبي

وإدخاَل  ُهتشويَه ْتوحاوَل نهَج اإلماميََّمااات الاليت َاَل االحنرافاِت إىل تصحيٍح لملِّ وحباجٍة

قوله ل العلويِّ اإلمياِن املتعِة الذي ال جيوُز ألهِل كزواِجعلينا  اااالُمُهم ِة األئمَّ على لسااااِن ما ال جيوُز

ْنَها َوَما َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنؤِتِه ِمتعااىل: )َمن كَااَن ُيِرياُد َحْرَث الْاآِخَرِ  َنِزْد َلُه     

ديين وديُن  حمرًَّفا: )املتعُة اًلقوعلينا  ااالُمُه ادق وا زوًرا لإلمام الصااَُّبساَاَنِفي اْلآِخَرِ  ِمن نَّصاِايٍب(، َف

 ن املتعِةع)ع( املفضاال بن عمر  اايِّدنا  ُهحني  ااأَلعلينا  ااالُمُه  ادَقالصااَّ اإلماَم أنَّ آبائي(، واحلقيقُة

نها ع ئَلحني  ااُ علينا  ااالُمُه  ضااا الرِّ اإلماِم كان جواُ  نا(، وكذلَكألمثاِل : )املتعُة مل توجْدأجاَ 

عنها(. ، قد أغناَك اهلُلفقال: )ما أنَت وذاَك

، واخلرافاِت الالِتيف الضااااَّ ائهنَيمم التَّترتقي بأبناِئ ٍةفمريَّ إىل نهضااااٍة أنتم مجيًعا حباجٍة

النَّيُّ نا ُدبه  يِّ َلَزكما َن رِقاشُماال حِبالرَّ الِماا اإل  هلم آفاَق هم وتفتَحياِعاا هم وضهم من جهِلنقَذُتاا ِل

، يُّفقال: )يا عل مستقيٍم أن يممَلُه على صراٍطأم  املؤمنني اإلمام علي )م( د )ص( َووصَّى موالنا حممَّ

 -اعليًّ يعين -هذا فيموُن واختال   فرقٌة اِسبني النَّ ها(، وقال: )تموُنباابُ  وأناتَ  العلِم أناا ماديناةُ   

(.على احلقِّ ُهوأصحاُب

 صاا يِّنُّال نا العلويِّهم ضاادَّ نهِجي ممائِددَِّحَتعزميًة ِل احلاقدوَن لقد أعلانا هؤالِء يف احلقيقِة

نا.ِتنا وحمبَّا ووالِئنِصدِق وزوَرهم وبهتاَنهم مقابَل همزيَف أقواِل بوَنيِّاللَّ ، فاكتشَفورانيِّالنُّ اخلصييِّ

بقوله تعاىل: )ِإن َينصاااُاْرُكُم الّلُه َفاَل َغاِلَب َلُمْم َوِإن َيْخُذْلُمْم َفَمن َذا الَِّذي  هاذا املقاالَ   وأختُم

َينُصُرُكم مِّن َبْعِدِه َوَعَلى الّلِه َفْلَيَتَوكاِل اْلُمْؤِمُنوَن(.
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