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رب ـالح رات و اعالنالحدیث عـن االرھاب ، و التـفجـیـ
، او مجتمع ، لم یعد مجّرد تخمینات ، و تأویالت العلى 

ذلك قد اصبح حقیقة ماثلة  اتھامات وادعاءات ، بل ان
أمام أعیننا ، بسبب ما شھدتھ تونس خالل االسبوع 

 بعنایة في مسالك  ة الفارط من انفجارات لاللغام المزروع
أویھ مجموعات ارھابیة تتخذه جبل الشعانبي الذي باتت ت

و الواقع فان .. آمنا للتدریب و تھریب السالح  ملجأ
س الدولة و المجلس الحكـومة واالحزاب الحاكمة و رئی
یة للدولة  تتحمل كامل التاسیسي و كل المؤسسات الرسم

في تخاذلھا و تھاونھا عندما لم تأخذ المسألة  المسؤولیة 
خلیفة و  علي بنـرمنذ احداث الروحیة و بئمأخذ الجد 

الى جانب اكتشاف مخازن االسلحة في ..  احداث القصرین
كما تھاونت .. یشر ـنسي و في منطقة دوار ھوالجنوب الت

تح المنابر الدینیة داخل دور العبادة ـھذه االطراف في ف
ر ـلنشاط المجموعات االرھابیة التي استغلت المشاع

اھدافھم منھم أدوات طیعة لخدمة  تجعلو الدینیة لشبابنا ،
ھداف القوى الدولیة التي تقف وراءھم و تستعملھم و أ

نھا ترتبط اباعتبار  اقیدـأكثر تعات أكبر وبدورھا في مآمر
ا خلط االوراق تحاول من خاللھ بالدوائر االستعماریة التي

 في الوطن العربي لتجعل منھ منطقة فوضى بعد ان كان
رى لیس مجرد أحداث بالتالي فان ما جو.. منطقة ثورات 

ول مرحلة جدیدة مجھولة ایذان بدخعابرة ، بل ھو 
  .. العواقب تستحق الوقوف و التأّمل 
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  مقال العدد 

  . الخطر الوھابي
                                       .صالح الورداني 

  
وة الوھابیة في ذمة ـلكانت الدع..  ربـالع ولو لم یظھر النفط في جزیرة..  لو لم یظھر اإلنجلیز في المشرق العربي

مات االستمرار والبقاء لكونھا ببساطة تتصادم مع قد إلى مقوّ ـتـفھي دعوة تف  .. ر وال وجودـوما كان لھا ذك.  التاریخ
 ربيـالعلقد استثمر اإلنجلیز الحركة الوھابیة في ضرب الدولة العثمانیة وتحقیق أطماعھم في المشرق ..  الفطرة والواقع

وة الوھابیة الشیوع واالنتشار والعالمیة إنما تحقق ذلك كلھ ببركات ـإال أن اإلنجلیز وحدھم لم یكونوا لیحققوا للدع.. 
وھو الذي ..  رقوا المؤسسات في كل مكانـتھ اختـوھو الذي بواسط..  النفط ھو الذي مكن لدعوتھم في األرض.  النفط

وھو الذي فرخ لنا تلك الجماعات الوھابیة المتطرفة التي ..  املة في الحقل اإلسالميجذب ببریقھ الرموز اإلسالمیة الع
خ لنا أیًضا جیل من فقھاء النفط وفرّ ..  یر في مواجھتھمـت لواء التكفـشوھت صورة اإلسالم وھددت أمن المسلمین ورفع

.. عوج والتفكیر المتخلف في واقع المسلمینأثاروا الفتن والبلبلة وسط المسلمین وأسھموا في خلق أنماط من السلوك الم
وتلك ھي .  ني الحدیث عن اإلفراط في استخدام الروایات واالعتماد على أقوال الرجالـوالحدیث عن الدعوة الوھابیة یع

لقد قامت الدعوة الوھابیة على أساس ..  أزمة المسلمین الیوم التي أسھمت في دعمھا الحركة الوھابیة وفقھاء النفط
اء محمد بن عبد الوھاب التي ھي في الحقیقة امتداد آلراء ابن تیمیة الشاذة التي امتحن بسببھا وكفر من فقھاء آر

التي ) ص(وقامت أیًضا على أساس مجموعة من الروایات المنسوبة للرسول ..  عصره وحبس حتى مات في الحبس
ف واالعوجاج الفكري في تاریخ المسلمین إال على وما برز التطر.. ھي محل خالف بین الفقھاء في مرادھا وأھدافھا

.  تبع للفكر الوھابي یتبین لھ مدى اعتماد ھذا الفكر على الروایات وأقوال الرجالـوالمت..  أساس الروایات وأقوال الرجال
بھذه الحركة  زو والسلب والنھب الذي ارتبطـكما أن المتتبع للحركة الوھابیة یتبین لھ أن المجازر وعملیات القتل والغ

ف اإلسالمي شدید العداء للدعوة الوھابیة ـولقد كان الموق.  إنما استمد شرعیتھ ومبرراتھ من ھذه الروایات واألقوال
زمن ظھورھا، إال أن ھذا الموقف قد أخذ في التراجع تحت تأثیر النفط الذي نصب محمد بن عبد الوھاب إماًما للمسلمین 

 ُ و قد انتشرالفكر .. یرھم أیام العثمانیینــر وغـالمارق على ألسنة الفقھاء من رجال األزھت بالزندیق ـنعبعد أن كان ی
  ...ودفع بھا إلى أحضان الوھابیةاجتاح المد النفطي التیارات اإلسالمیة األخرى  الوھابي بعد ان

  
  ..  المعادیة لإلسالم والمسلمین لحكام والقوى األجنبیةا كانت تلقى كل الدعم و المساندة  من قبلوة الوھابیة ـإن الدع 

وة تعصب ـوفي كونھا دع.  قوفي كونھا دعوة فرقة وتمزّ ..  قلـوة ضد العـدعفي كونھا یكمن الوھابیة رخط و لعل
ن ـوذلك كلھ ھو ما ورثھ فقھاء النفط والجماعات المعاصرة ع..  وة متخلفة تعیش بعقل الماضيـوفي كونھا دع. وتطرف

.. وما یظھر من فتاوى ھؤالء الفقھاء.. وھو ما یظھر من مواقف وممارسات ھذه الجماعات. الدعوة الوھابیة السعودیة
لیس ھناك ..  ، وااللتزام بالوعي والعقل ولیس ھناك من سبیل لمواجھة الخطر الوھابي سوى التسلح بكتاب هللا سبحانھ

، تلك الروایات واألقوال التي فتحت الباب والزالت  وأقوال الرجالمن سبیل سوى تبني رؤیة واعیة تجاه الروایات 
واالعوجاج الفكري التي نتج عنھا تشویھ اإلسالم واستباحة دماء وأموال وأعراض  ھ أمام دعوات الضاللة تفتح

من  وھو ما حدث على أیدي الوھابیین والزال یحدث على أیدي من حملوا الرایة بعدھم. المسلمین وتمزیق األمة
الجماعات الوھابیة المعاصرة في أفغانستان والیمن وباكستان ومصر والجزیرة العربیة وغیرھا من بقاع العالم 

ومن أخطر نتائج الدعوة الوھابیة على اإلسالم والمسلمین إیصال آل سعود إلى دفة الحكم وسیطرتھم على ..  اإلسالمي
 ، للسیطرة على المسلمین ،ین وصایتھم على الحرمین الشریف جزیرة العرب وتحكمھم في رقاب المسلمین ھناك وفرض

وخارجھا وتحویلھم أرض الرسول رة التي ھي من نعم هللا على عباده داخل الجزیرة ـباإلضافة إلى نھبھم ثروات الجزی
واصطدم بنصوصھ حین  ومحمد بن عبد الوھاب قد خالف الشرع.  إلى مملكة سموھا باسمھمصلى هللا علیھ و سلم 

فھو قد شبھ نفسھ .  الھدم.. الھدم. الدم.. الدم: وكان نص االتفاق ھو.  ھـ 1158تحالف مع محمد بن سعود عام 
ر سیفھ في وجھ المسلمین ویغنم ـوأعطى الشرعیة البن سعود لیشھ. حین بایعھ األنصار صلى هللا علیھ وسلم  بالرسول

  . .ثھمـثـأموالھم ویقیم ملكھ على ج
وكما اكتوى المسلمون بنار الوھابیة وفقھاء النفط وجماعاتھم اكتووا أیًضا بنار آل سعود الذین تآمروا على اإلسالم 

في  المشبوھة مثل حزب الكتائب ودعموا الحركات   . علیھم صھاینة و االمریكانكل مكان ونصروا الوالمسلمین في 
ووضعوا أموال النفط رھن إشارة الغرب الصلیبي ،  ایة اإلسالم الوھابي لبنان وحرب القبائل في أفغانستان التي ترفع ر

لیتمكنوا فیھا ویتخذوھا قاعدة  التي تحتل الخلیججیوش الرب أمام واألمریكان والصھاینة، ثم ھم أخیرا فتحوا جزیرة الع
لیضفوا المشروعیة على وھابیة واستنفروا فقھاء ال 2003كما حصل في العراق سنة لھم لضرب اإلسالم والمسلمین، 

  ..ات ویبرروا ھذه الخیان العمال االجرامیةا ه ھذ
  



  ع الغالفضومو

  ..معركة واحدة : من تونس الى سوريا  ⊳

البحث العلمي  مراكز و ى الخط لضرب مواقع السالح من الصراع ، بعد ان دخل الجیش الصھیوني عللم یعد شیئا خافیا 
لتھم یفقدون العدید من ـفادحة جع بتكبید االرھابیین خسائرالكفة لصالحھ في دمشق بعدما رجح الجیش العربي السوري 

وصل بھم التفائل الى حد االعالن عن امارة مستقلة ، كما وصل بھم الطمع واقع التي ظنوا انھم تحصنوا بھا ، حتى الم
اھم انقالب في موازین القوى ھو  ولعل... رة على مواقع حسساسة مثل المطار وثكنات الجیش ـالى التفكیر في السیط

مما جعل الجیش ینجح في الدفاع عن سوریا فعلیا انخراطھ  مؤسسات الدولة وب السوري حول الجیش وـالتفاف الشع
، فضال عـن صار على االرھابیین وصول االمدادات و تضییق الح الحدودیة االستراتیجیة لمنع في استرداد المواقع 

                                        .. ھذه المؤامرة التي ال تخدم اال اسرائیل ریضة من الراي العام العربي الذین فھموا أبعاد استفاقة قاعدة ع
تبحث  بة المسعى ، فعادتـیتشعــر بخفرنسا و بریطانیا ،  بزعامةالدوائر االستعماریة  تجعلان ھذه المستجّدات الھامة 

ھذه ان تزامن غیر ..ن االسلحة للمعارضة الموالیة لھا ـتفعـیل مطلبھا داخل االتحاد االروبي  برفع الحذر ع عن من جدید
ّـیـن بما ال یترك مجاال للشك ، بان المعارك التطورات مع الغارة الصھیونیة التي تستھدف مواقع حساسة في سوریا  ُـب ، ی

كما ال یخفى الدور الذي .. بترتیبات مشتركة مع االدارة االمریكیة یدیرھا مباشرة جنراالت الجیش الصھیوني اصبح 
بالقوى المعادیة لالمة العربیة ، و على راسھا االنظمة بھ مختلف القوى االقلیمیة و الدولیة المرتبطة مصالحھا ـتلع

،  تونس ، الذي ترك الحبل على الغارباالرھابیین و منھا النظام في العربیة العمیلة التي ساھمت منذ البدایة في دعم 
ضبط في مواجھات مع االمن و الجیش ، كما تم المجموعات المحلیة ، رغم ظھورھا مبكرا مع متبعا سیاسة النعامة 

الجمیع في  حتى فوجئ بھا ات المسؤولة ظلت تھّون من أمرھا ،كمیات مھولة من االسلحة بحوزة انصارھا ، لكن الجھ
 التي تحاك ضد االمة العربیة الكبرى  رةـمن فصول المؤامر ـآخفصال وھي لیست اال ، حداث االخیرة بجبل الشعانبي اال

والءاتھا الحزبیة و  أن أطماع الحركات الدینیةف و ھكذا  ..ة من العنف و الفوضى خدمة المن اسرائیل في دّوام لكي تقع 
أكثر لصالحھا ، وھي في الواقع تغرق  انا منھا انھا تستطیع توظیفھظ ظروف المتداخلة ،ال لتھا تستغل ھذهالضیقة جع

  ...یة ـالعمالة و التبعفي شراك قأكثر 

  طـــرائف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حل الكلمات المتقاطعة 
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  الدین و الحیاة                               

   ..تدوین السنة 

كثیرا من علماء الشریعة في القرنین الثاني و الثالث الھجریین بعد ان بقیت طوال القرن ان موضوع تدوین السنة شغل 
و ھذا مما جعل نفر منھم یقوم . االول بدون تدوین وال مستند ، یكشف االحادیث الصحیحة من االحادیث الموضوعة 

اس في قطر و المجھولة في قطر آخر، و من برحالت الى أقطار العالم االسالمي لجمع االحادیث النبویة المتداولة بین الن
وطاف في البالد االسالمیة بین بخارى و مصر ، و  ذي خرج من بخارى ، موطنھ االصلي ،ھؤالء االمام البخاري ال

حدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم ،  نحو ست مائة الف –كما یقول  -دامت رحلتھ ستت عشر عاما ، جمع فیھا 
و قد اختار في كتابھ الذي سماه . و قال انھ كان یحفظ مائة الف حدیث صحیح و مئتي الف حدیث غیر صحیح أو ضعیف 

منھا ال یبقى فیھ سوى اربعة آالف ر و بعد اسقاط المكرّ . سبعة آالف و مئتین و خمسة و سبعین حدیثا ) الصحیح ( 
                                                         ..و لم یذكر شیئا عن بقیة االحادیث الصحیحة التي كان یحفظھا  .یبا حدیث تقر

بینما ال تزید أحادیثھ عن االربعة آالف حدیث " جمعت كتابي الصحیح من بین ثالث مائة الف حدیث : " و یقول مسلم 
ُــقل عن االمام احمد بن. ین ـنحوا من أربع" المسند " و تضّمن كتابھ . حنبل أنھ كان یحفظ سبعمائة ألف حدیث  و قد ن

و كان یُفترض أن یقتصر تدوین السنة على ما ھو سنة ، أي على االحكام التي تحتوي التشریعات العامة و . ألف حدیث 
یث كثیرة نسبوھا الى النبي صلى هللا و لكن أصحاب الكتب التي جمعت فیھا السنة ، جمعوا في كتبھم أحاد. العبادات 

. یفید المسلمین في دینھم او دنیاھم  علیھ و سلم ، لیس فیھا سنة و ال تشریع و ال عبادة و ال معاملة و ال علم و ال شیئ
و دّون بعضھم أحادیث ینكرھا العلم والعقل و ال تقّرھا الشریعة ، و أحادیث تنسخ القرآن و تلغي أحكامھ ، و أحادیث 

   ) .ابراھیم فوزي /  تدوین السنة ( ... تمس بمقام النبّوة  

  1  2  3  4  5  6  7  
  ا  ل  م  س  ي  ح    1
    ت  ا  ي  ن  م  ا  2
  م  ر  ھـ    ر  ص  م  3
  س  ي  ر  ا  ب    ا  4
  ت    ة  ي  ل  م  ر  5
  ق  ف    ن  ا  ذ  ا  6
  ل  ج  ا  ع    ن   ت  7
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