
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

 مكان الكعبة احلقيقي

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

هل  حللللأيَّ  لنع الكعبلةد م يف الع ا العلاست يفليجلللللِ ا اربيلِل العلَّيلعِةً يفلنع منع  ا     م     

 العلاستً يفلنع مكَّة هي الك فةً

 

ٍة خيصرَرَر لاَمٍةأمرْرَتوراها، وبأيٍد م ذ هناَك حماوالٍت حثيثًة لضررِ ا التَّاري ا االمرر من  م     إنَّ 

ِا واْلكُِّك فيها فإنََّك َتَشأ ورٍة، ألنََّك حنَي تضِ   التَّاريَ  وت َم  تقبلا.سم قضن على احلاض

 عِاقنٌّ، وأنَّ مكََّة هن الكوفُة، وأنَّوهذها البدعُة القائلُة بأنَّ: مرري دنا حممَّد ا رمررو  ا(     

الكعبَة يف الكوفةا!! إنَّما هن بدعٌة أطلَقْتها جمموعاٌت صهيونيٌَّة  ديدٌة أْمَمْت نفَسها تسمياٍت علويًَّة 

صرييَُّة يف يَُّة النُّعِفُة بالنُّورانيَّةا، والطَّائفُة العلوَمو رون، واْلَنَتم عرَب صرفااٍت افااضريٍَّة مثل  الشر يعُة الْ   

َد همُّ عنم العِاقا ومصررررِ وفلسررررطني ووو ، وهن ببردَعتاهرا هرذها تت قى مي فكِةا تهويدا القد ا، فالْ    

 الصَّهيوينَّةا تكِيس  اليهودا حكَّام ا للعاملا، وحتويل  التَّاري ا كلِّها إىل تاريٍ  يهوديٍّ كامٍل.

َقهم التَّاري ا االمرر من ، فهناَك َم  مرَرب  َُّة األوىل اليت حياولوَن فيها تشررويَهَموليسررت هذها اْل

  م  صررفااٍت تنو روَنم َمدعوُّون  الشرر يعُة اْلوادَّعى أنَّ الكعبَة مو ودٌة يف اليم ا!! واليوَم ي طالُّ علينا اْل

ليئةا بالز يفا َماْل اتاهاورررنشرييَُّة بِيئٌة منها وم  مقاالتاها وَمررتدَّعن أنَّها علويٌَّة نصرييٌَّة، والعلويَُّة النُّص

نَي االماما علن ابََّتهم ألمريا املؤمنم وَملطا التَّشبيهن ، حتَّى لو ادَّعى القائموَن عليها والَءه قائدي  واخَلالَع

م قطْي و ود ه لولي نَي الذي  مل ين ةا احُلابََّتهم م زيََّفٌة كوالءا الغ نفن أنَّ والَءهم كاذٌ  وَم، فهذا ال َي م 

 رب الزَّم ا.ع

ألمررِاَر!! فشرروَن ازعموَن أنَّهم ي عِفةا بالنُّورانيَّةا  َيَمتنو روَن  أصرراا    اْلم هؤالء  الشرر يعُة اْل

ُة العلوي نَي بني َِاَصَاتمُّ م ِ ا امما العلويَّةا النُّصرييَّةا، وبهذا َتَضواحلقيقُة أنَّهم يبتدعوَن مذهب ا  ديد ا لا

 انا التَّشويها!!َدْنماةا التَّشيُّيا وَقطَِما

 َِة العلوي نَي م   هاٍت ث ثٍة هن:اَصَافهم  أنَّ األمَِ يعين م َيوالعاقل  َم
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نفيذ ا تلاهم َتَقنوا وما زالوا ي علنوَن احلَِ  على العلوي نَي لاتشد دوَن الذي  أعَلم اجلهُة األوىل: السُّنَُّة اْل -

 .توى اب  تيميَّةَفلا

تا التَّشيُّيا اليت م قوَ  التَّبشريا م  خ  ا َحوا ُطم اَرتشرد دون  الذي  مَ م الثَّانيُة: الشر يعُة الْ  اجلهُة -

 انتشَِْت يف الَعقَدي ا األخرَيي ا بشكٍل فاضٍح.

 اجلهُة الثالثُة: الصَّهيونيَُّة اليت تستخدم  أدواتاها، واليت تنقسم إىل قسمني: -

ِ ها أشخاٌ  م  ناصبةا تونس ومصِ َماْلاألداُة األوىل: الصرفاات    أ ورُة اليت ذكِناها، واليت يدي

ِاها على أنَّها  الد ي    والعِاق، وهم مسؤولوَن أماَم م َمو ليهم ع  تشويها التَّعاليما العلويَّةا األصيلةا ونش

  ا الشررَِّ ا م  خالعلويُّ الباطينُّ!!  وذلك هلدَفني: أوَّهلما: تشرركيُك شرربابانا العلوي  بعقيَدتهم 

قِؤوَنه  على هذه الصَّفااتا. وثانيهما: تأليب  أبناءا الطَّوائفا األخِى القائما بنَي ما هم عليه وما َي

و و ر ها أصرراا   هذه الصررَّفااتا. وما َفضرَرَاهم هصرَرمةا اليت ي على العلوي نَي بسررببا الصررُّورةا القاتا

ِاَفْت مبناَهضَرتاها للكيانا الصَّهيونن   دخوُلهم على اخلطِّ السر يامرن  وحماولةُ    الطَّع ا بِموٍز وطنيٍَّة ع 

َّئيس بشَّار األمد،    كالقائدا اخلالدا حافظا األمرد، وااحةا االماما االمرتثنائن  اخُلميين، والسي دا ال

 قاومةا السَّي د حس  نصِ ا(.م وقائدا اْل

لَّعني عبد لتَّاِيضيَُّة، وخاصًَّة تلَك اليت تذيي  بِامَج يقد مها الاطَّات  الفضائيَُّة اَمداُة الثَّانيُة: اْلاأل -

ِ ها أصاا   وَّهةا اليت ينشرشم ااو   أخَذ التَّعاليما اْلاحلليم الغز ي واللعني  يامِ احلبيب، واليت ت 

َِه  ونسرَرَبه  لنا كلُّ الكاذب  َمالصرَّفااتا الْ    أمثا ا أبن نَي مأ ورةا كمادٍَّة داٍة، باالضرافةا إىل ما نشر

مومررى احلِيِي  مررلسررلة التُِّاو العلوي  ورواء يا  علن وفضررل خامرركة وعبد الكِيم  امي 

 على نشوراتاَمن ن هذه اْلَبَتطَّات  باَاَموشوقن احلداد وحممَّد علن إمرب وغريهم، وقد قاَمت هذه اْل

ةا النَّهجا العلوي  االمرررر من  وتأليبا كافَِّ ا م كَتشرررَرف  على أيديهم، لتقوَم بضرررَرأنَّها  الباط    اْل

 دَّه .جتمعاتا ضام اْل

 

 اخلطري  خطَُّط الصرَّهيوننُّ م ملوا هةا هذه احلِ ا الكونيَّةا البَد أالَّ نقَف مكتويف األيدي، فهذا اْل

ٌِ لإلم ما احلق  الذي يشكِّل  نهج نا العلويُّ نقطَة ارتكازاها، وهو مدروٌ  وَدهدُفه  م  عنايٍة فائقٍة م نظٌَّم بم 

نتباه  إليها ضررعفاء  النُّفو ا والعقو ا، وال نك   أن ت َواَ َه باالهما ا والنَّأي بالنَّفسا واالختباءا خلَف ال َي
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د  على األكاذيبا نشِوَنها، والَّناِفةا اليت َيم األصابيا والنُّواحا والعويلا، بل ت واَ ه  بتصايحا العقائدا اْل

 لفِّقوَنها، الحقاقا احلق  وإع ءا كلَمتاها وَماقا الباطلا و نوداها.اليت ي 

بعَد هذا االيضاحا، ورغَم أنَّنا كعلوي نَي َنَتعاىل ع  أن حند َد اَ( يف مكاٍن دوَن مكاٍن، ورغَم أنَّنا 

قو : إنَّ احلجازا، فإنَّنا نفهم  أنَّ بيَت ا(ا ال ي قصررَرد  فيها احلجِ، مرررواَء كاَن يف اليم ا أو العِاقا أو َن

  أن حتد َده  أق م  العابثنَي، وأن ت شرررَركَِّك فيها أفكار  احلاقديَ ، وإنَّ احلقيقَة لُّ ماَ بيَت ا(ا أعلى وَأ

ِ ها اْلَغَة ال ت َقطَلم اْل  سَُّك بها أهل  احلشو ييع ا.َمَتس يَُّة اليت َيو ثات  احلاَلم ي 

يًّا حممَّد     ظهَِ يف أرضا احلجازا نبالنَّيبَّ نؤكرِّد  أنَّ مرررري دنا   -اري للاقيقرةا والترَّ   -ولكْ 

حسرر نٌّ ع   مثيٌليب ه . والكعبُة الشررَِّيفُة هن نفسرر ها اليت يف أرضا احلجازا، وهن تَ عارمررواًل وهذا ال ي 

يت ولود ا. ويف مكََّة الَم  م أمري  املؤمنني االمام  علن موالنرا  كعبرةا احلق  يف الو ودا احلق ، وفيهرا ظهَِ   

عِوفا بيوما َمبها اجلزيِةا العِبيَّةا ا تمَي مشِكو قِيش الغتيا ا رمالةا االم ما يف اليوما اْلررررررررهن يف ش

الفاِاشا. وال يو د  فٌِق كبرٌي بنَي َم  حاولوا اغتياَ  االم ما يوَم الفِاشا يف مكََّة، وَم  حاولوا اغتياَله  

يَف ضدَّ اولوا اغتياَله  يوَم عاشروراَء يف الكوفةا، فَم  محَل السَّ وََّرةا، وَم  َحَنم دينةا اْلَميف اْل يوَم السرَّقيفةا 

ِا احلقَّ ضا َمْغاحلق  كَم  اغتصَرَب مقاَم احلق  َكَم  أَ  النَّجامُة ال دَّ الباطلا، فالطَّهارُة وَد مريوَفه  ومل َينص

 لَّق  باألمكنةا بل باَمْ  فيها.َعَتَت

الصررَّهيونيَّةا  خدم  فقط أهداَفشررو هنَي للتَّاري ا ف  صررااََّة هلا، ألنَّها َتم أمَّا َتَخُِّصررات  أولئَك اْل

هم باركَة هن فقط  م  الن يلا إىل الفِاتا ، وقد َفَضَاْتهم أحد  منشوراتام أكيدا أنَّ األرَض اْلسعى لَتاليت َت

يعادا وبيت  مااحلجازا، إنَّما هن أرض  الَِّ   أرض  اْل ليسْت مكَّة  إنَّ مكََّةاليت تقو   مبفِداتا يهوديٍَّة: 

 دََّمُة!! .َقم  ا الكوفُة اْلداْقَماْل

وَن املسررريَح  ا  ادَّعى النُّبوََّة فيها، كما حياول النَّيبَّ ااولوَن الزَّعَم أنَّ مررري دناواليهود  دوم ا ي 

شبوهةا اليت تقو   َمحممَّد     ادَّعى النبوََّة فيها وفَق النَّظِيةا اجلديدةا اْل النَّيبَّاليوَم الزَّعَم أنَّ مي دنا 

   ِْوَّ وها عرَب أدواتاهم. َعدا ع  اهلدفا األكربا الذي هو ضرَربأنَّه  م  العِاقا، واليت أرادوها شرربهًة َر

َِ م  ألٍف وأربعمئة عاٍم.َتالتَّاري ا االم من  الذي اْم  دَّ ألكث

ِا ع  كل  التَّشررويها الذي طاَ  االمرر َم وتعاليَمه ، والتَّاِيفا الذي طاَ  تارَ،نا،   وبغض  النَّظ

امُّ على االم ما دينةا و...  هدُفه  القضاء  التََّمإالَّ أنَّ ضَِ  األصو ا واألمسا الثَّابتةا  كالنَّيب  والكعبةا واْل

قةا م قَتنياتاها، ِماها وَمالاَعشويها َمدنا األثِيَّةا وَتم ما اْلمسرتقبً ، وهذا ال ،تلف  ع  تهويدا القد ا، وهد 
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موا كلَّ د َهبعَد أن ي  مام طَلق  للعاَلاقيقا هردفا الصررررَّهيونيرَّةا األكربا وهو مرررريادُة اليهودا وحكم هم الْ   َتلا

ِ  والْ اري   واحلايعوا أنَّ التَّاريَ  احلقيقنَّ هو تاري   اليهودا، فيكوَن هلم التَّالتَّواري ا، وي شرا  سرتقبل ،  م ضر

 ما أهل  احلق  مو ودوَن للموا هةا.وهذا مل ول  يكوَن طاَل

 

 نكتفن لعدم االطالة وا( أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


