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فأخرج أبو داود يف سننه من حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا
دينها» .كلام انحرف الكثري من الناس عن جادة الدين الذي أكمله اهلل لعباده وأتم
عليهم نعمته ورضيه هلم دينا ،بعث إليهم عاملا بصريا باإلسالم ،وداعية رشيدا يبّص
الناس بكتاب اهلل وسنة رسوله الثابتة ،وجينبهم البدع ،وحيذرهم حمدثات األمور،
ويردهم عن انحرافهم إىل الّصاط املستقيم.
عباد اهلل  :ملا كانت أمتنا آخر األمم ،ونبينا خاتم األنبياء والرسل ،جعل اهلل هذا الدين
حمفوظا ،رمحة باخللق ،وجعل بني كل فرتة من جيدد ما اندرس من رسوم الدين،
ليبقى الناس عىل اإلسالم الصحيح كام أنزل ،وإن ممن عده أهل العلم جمددا للدين يف
القرن الثاين عرش الشيخ اإلمام حممد بن عبدالوهاب -رمحه اهلل -والذي نتفيؤا اليوم
ظالل دعوته ،ونجني ثمرة جهده.
أهيا املسلمون :لقد جاءت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب لتجديد ما اندرس من
عقيدة السلف الصالح؛ فحظيت بالقبول من قبل كثري من الناس ،فقد دعا -رمحه اهلل
تعاىل -إىل اإلسالم بصفائه ونقائه ووضوحه ،بعيدا عن اخلرافات واألساطري
واخلزعبالت ،مما جعل أعداء هذه الدعوة املباركة يكيدون هلا ،ويلبسوهنا كثريا من
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الشبهات واالفرتاءات ،وقد دافع -رمحه اهلل -تعاىل ومن جاء بعده من أتباعه عن هذه
الدعوة املباركة ،ودحضوا كل شبهة وفرية حول هذه الدعوة.
عباد اهلل  :نشأ اإلمام -رمحه اهلل -يف نجد وقد غلب عليها اجلهل والبدع والرشكيات،
فقد كان قرب الصحايب اجلليل زيد بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -معظام يف بلدة العيينة،
ويستغاث به من دون اهلل عند بعض اجلهلة ،ومثله قرب ذي اخللصة يف تبالة ،وهي قرية
من قرى بيشة ،وغريها من األشجار واألحجار التي كانت تعظم من دون اهلل ،ومل
يكن حينئذ من ينكر جهارا؛ وذلك النتشار الباطل وضعف أهل احلق ،وهذا مصداق
ملا صح عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -من انتشار الرشك يف جزيرة العرب ،فقد
أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -قال« :ال تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عىل ذي اخللصة»،
وذو اخللصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون يف اجلاهلية .ويف حديث ثوبان يف
الصحيح« :ال تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي باملرشكني ،وحتى تعبد فئام من
أمتي األوثان» .فلام أظهر اإلمام دعوته لنرش التوحيد والدين الصحيح الذي جاء به
نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -رشق به أهل البدع والضالل ،من الصوفيني والقبوريني
وغريهم ،ومن كان متكسبا من ذلك ،وناصبوه العداء ،وافرتوا عليه ،وألصقوا به ما
هو منه بريء ،ومن أبرز ما وصفوه به التكفري وعدم العذر باجلهل ،ولقد دافع اإلمام
عن نفسه ،وألف يف ذلك الرسائل والكتب ،وبعث هبا إىل علامء كل صقع ،ودافع عنه
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تالميذه من بعده ،حتى تبني احلق وأبلج.وإن مما عرفه الناس من التأريخ أنه ما قام
نبي وال رسول وال مصلح يدعو إىل التوحيد والدين الصحيح إال وقف يف وجهه
اخلصوم ،ونبزوه باأللقاب ،وحذروا منه ،كام فعل كفار قريش بنبينا حممد -صىل اهلل
عليه وسلم ،-حتى أخرجوه من بلده وحاربوه.
ونحن يف هذا الزمن ما بني فرتة وأخرى خيرج لنا نابتة من نوابت أسالفهم ،فريمون
دعوة اإلمام بام هي منه براء ،فسموها الوهابية ،ليغرروا بالناس أهنا دين جديد،
وملزوا أهلها بالشدة والقتل والتكفري ،وال يستغرب خروج مثل هذا من الرافضة
والصوفية وأهل القبور ،فإن الشيخ قد شدد عليهم ،وألف يف ضالالهتم ،وكشف
عوارهم ،وأظهر باطلهم باحلجة والربهان ،ومازالت دعوة الشيخ ظاهرة يف هذه
البالد  ،مرفوعة أعالمها ،منصور أتباعها ،حتى دخلتنا الفرق واجلامعات واألحزاب
 ،التي تسعى لتفريق اجتامعنا ،ومتزيق وحدتنا ،لكن اهلل متم نوره ،ونارص أولياءه،
وحافظ من حفظه ،ومعز من أطاعه ،ولو كره املبطلون.
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احلمد هلل
فلقد عقد قبل أيام مؤمتر أسموه (من هم أهل السنة) وخلصوا إىل أهنم األشاعرة
واملاتريدية والصوفية ،وال غرابة يف ذلك إذا عرف املؤمترون ،فإذا كان أهل البدع
واخلرافات ،والتمتامت واخلزعبالت هم أهل السنة! فامذا يسمى املتبعون للكتاب
والسنة بفهم سلف األمة؟ أرادوا أن يقولوا يف مؤمترهم نحن أهل الوسطية
واالعتدال  ،وأن التطرف واإلرهاب ينسب للسلفية الوهابية ،وأن التكفري والتفجري
مصدره السعودية ،وكأهنم يقولون للعامل إذا أردتم القضاء عىل اإلرهاب فدمروا
السعودية.
عباد اهلل :ليس الغريب أن يأيت اهلجوم عىل السلفية من أعدائها ،ليس الغريب أن
تتداعى الصوفية والرافضة ،واألحزاب البدعية ،وتتحد حلرب السلفية ،ليس الغريب
أن تعقد املؤمترات ،فيجتمع فيها املبتدعة والضالل ،ويعلنون رصاحة إخراج السلفية
من أهل السنة.
ليس الغريب أن ترمى هذه البالد وأهلها املخلصون ،من قوس األعداء ،ليس
الغريب أن يثني أهل البدع عىل قادهتم ومشائخهم ،ليس الغريب أن يدافع أهل كل
مّص عن قادهتم ورموزهم.

مؤمتر الشيشان

ليس الغريب أن جتتمع أقالم وإعالم بلد من البلدان ،لتنرش مذهبهم ،وتدافع عن
قادهتم ،ووالهتم ومناهجهم  ،ليس الغريب أن تسعى الصوفية أو الرافضة ،أو
الليربالية أو العلامنية ،أو اإلخوانية أو التبليغية ،لنرش باطلها.
بل العجب كل العجب ،والغرابة كل الغرابة ،أن ينربي ممن ينتسب للسلفية حلرهبا،
الغريب أن تطعن السلفية يف خارصهتا من أبنائها  ،ابتلينا بقوم لئام أكلوا من خريات
بالد التوحيد السعودية ،وحيملون جنسيتها ،ويتنفسون هواءها  ،درسوا يف مدارسها،
وخترجوا من جامعاهتا ،استنشقوا عبق التوحيد ،وذاقوا حالوة السنة ،ورتعوا يف
رياض األمن ،ونشؤوا يف حياض الدين ،ثم يتنكرون لذلك ،يمدون األعداء
بالسالح حلربنا ،ويعطون األعداء ذريعة اهلجوم علينا ،أسقطوا علامءنا ،ورفعوا
رموزهم ،تنقصوا والتنا ،ونصبوا رمزهم خليفة للمسلمني  ،حاربوا اقتصاد بالدنا،
ودعوا لدعم اقتصاد غرينا.
والتنا يدعون للكتاب والسنة ،بفهم سلف األمة ،ويطبق ذلك عمليا ،يف املدارس
واجلامعات واملحاكم ،ويسموهنم فساق وضالل ،وظلمة وطغاة ،وخليفتهم يعلن
رصاحة بأنه حيكم بالعلامنية ،ويدعم الشذوذ والزنا واخلمور ،ويسمونه خليفة
املسلمني.
من خالفهم من أهل السنة ،وبني عوارهم ،وحذر من أفكارهم ،ودعى إىل التمسك
بالكتاب والسنة بفهم سلف األمة ،ودعى إىل اجلامعة  ،وحذر من الفرقة ،ودعى
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لطاعة ويل األمر يف املعروف ،سموه جاميا ،فشاهبوا أسالفهم ،يوم أن سموا أهل
السنة صابئة وجفاة ،وسموهم بعد ذلك وهابية ،واللقب اجلديد ألهل السنة اجلامية،
وغالة الطاعة ،تنفريا من منهجهم ،وتقليال من شأهنم.
فال تعجبوا بعد ذلك إن حاربنا األعداء ،ففينا سامعون هلم ،وبني صفوفنا موالون
هلم ،أصلحوا أنفسكم ،وقوموا اعوجاجكم ،وانظروا توجهات أبنائكم ،واعرفوا عىل
احلقيقة أعداءكم .فعدوا الداخل أشد خطرا  ،وأعظم رضرا ،فاكشفوا عوارهم ،
وبينوا ضالهلم ،نصحا هلل  ،وحفاظا عىل وحدة صفنا ال يمزقه احلزبيون.

