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3 ❖ Davetim ve Karşı Çıkanlar

Şeyhu’l İslam Muhammed ibni Abd’il Vehhab (Rahimehullah),
kendisini ve tevhide davetini şu şekilde izah etmektedir:

ُ
 ﻣﺬهﺐ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ:  ﻋﻘﻴﺪ�ﻲ ودﻳ�ي اﻟﺬي أدﻳﻦ ﷲ ﺑﮫ-  و� ا�حﻤﺪ- أﺧ��ﻛﻢ أ�ﻲ

 ﻣﺜﻞ اﻷﺋﻤﺔ اﻷر�ﻌﺔ و أﺗﺒﺎﻋهﻢ إ�� ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ؛، وا�جﻤﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﮫ أﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤ�ن
 و��ﻴ��ﻢ ﻋﻦ دﻋﻮة اﻷﻧبﻴﺎء واﻷﻣﻮات ﻣﻦ اﻟﺼﺎ�ح�ن، � ﻟﻜ�ي ﺑﻴنﺖ ﻟﻠﻨﺎس إﺧﻼص اﻟﺪﻳﻦ
 وﻋﻦ إﺷﺮاﻛهﻢ �� ﻣﺎ �ﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺬﺑﺢ واﻟﻨﺬرواﻟﺘﻮ�ﻞ واﻟ�جﻮد وﻏ��ذﻟﻚ، وﻏ��هﻢ
 وهﻮ اﻟﺬي دﻋﺖ إﻟﻴﮫ، ﻣﻤﺎ هﻮ ﺣﻖ ﷲ اﻟﺬي ﻻ �ﺸﺮﻛﮫ ﻓﻴﮫ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮب و ﻻ ﻧ�ي ﻣﺮﺳﻞ
. وهﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﮫ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ وا�جﻤﺎﻋﺔ، اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ أوﻟهﻢ إ�� آﺧﺮهﻢ
“Size –Hamd Allah’adır- derim ki; benim -kendisiyle
Allah’a ibadet ettiğim- akidem (inancım) ve dinim, Ehli
Sünnet ve’l Cema'atin yoludur ki bu yol Dört (Mezheb)
İmam’ının ve Kıyamet Günü’ne kadar onlara tabi olanlar
gibi müslümanların imamlarının yoludur. Lakin ben insanlara, dini Allah’a has kılmalarını bildiriyorum. Onları,
nebilere (peygamberlere) ve salihlerin ölülerine ve başkalarına dua da bulunmak (sığınıp-yardıma çağırmak)tan
(nehy ediyor ve ayrıca); yalnızca Allah’a yapılması
gereken ibadetlerden adak (ve kurban) adamak, yemin
etmek, tevekkül etmek, secde etmek ve bundan başka
yalnızca Allah’ın hakkı olan ve de ne mukarreb (Allah’a
yakın kılınan) bir melek ne de gönderilmiş bir Nebi’nin
Allah’a ortak kılınmaması gereken ibadetlerde Allah’a
şirk koşmaktan, nehy ediyorum. Bu ilkinden sonuncusuna bütün rasullerin ortak davetidir ve bu Ehli
Sünnet ve’l Cema'atin yoludur.” 1
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ed-Durer'us Seniyye, 1/64-65

4 ❖ Davetim ve Karşı Çıkanlar

Şeyh’ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (Rahimehullah), davetine karşı çıkanlar için ise şunları söylemektedir:

 ﻓﺄﻧﻜﺮهﺬا �ﻌﺾ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻟﻜﻮﻧﮫ،  ﻣﺴﻤﻮع اﻟ�ﻠﻤﺔ، و أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ �� ﻗﺮ��ي
�� و أﻳﻀﺎ أﻟﺰﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻳﺪي ﺑﺈﻗﺎم اﻟﺼﻼة و �ﻳﺘﺎء اﻟﺰ�ﺎة وﻏ. ﺧﺎﻟﻒ ﻋﺎدة �ﺸﺆوا ﻋﻠ��ﺎ
ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ،  و أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻨﻜﺮات، و��ﻴ��ﻢ ﻋﻦ اﻟﺮ�ﺎ وﺷﺮب اﳌﺴﻜﺮ، ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ ﷲ
 ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻗﺪﺣهﻢ وﻋﺪاو��ﻢ، اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻘﺪح �� هﺬا وﻋﻴﺒﮫ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮام
 ﱠ،  وﻣﺎ ��ﻴ��ﻢ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك، �� ﻣﺎ آﻣﺮﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
وﻟبﺴﻮا ﻋ�� اﻟﻌﻮام أن هﺬا ﺧﻼف
..." وﻛ��ت اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺟﺪا، ﻣﺎ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻨﺎس
“Beldemde yüksek makam sahibiyim ve insanlar sözümü dinler. (Davetimin ulaştığı) bazı liderler ise bunu
reddetmektedir çünkü bu onların yetiştikleri kültürlerine aykırıdır. Yine, benim idarem altında olanları namazı
kılmak, zekatı vermek ve diğer İslami yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlü kılıp, riba (faiz) ile iş yapmaktan, muskiratı (sarhoş edici şeyleri) içmekten ve diğer
munkeratı (haram kılınmış şeyleri) yapmaktan da nehy
ettim. (Davetime icabet etmeyip reddeden) liderler, bu
konuda eleştiri öne sürememekte, bu hususta bir hata
bulamamaktadır zira bunlar halkın çoğunluğu tarafından
kabul görmüş şeylerdir; dolayısıyla eleştirilerini ve nefretlerini, benim tevhidi emretmeme (ve davetime), şirki
nehy etmeme yönelttiler ve ‘bunlar; insanların (herkesin)
yaptığı şeylerdir’ diyerek avamın (halkın) kafasını karıştırdılar ve böylelikle büyük bir fitneye yol açtılar...” 2
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