
1 

 
 ]براءة السلفية من اإلرهاب[ 

 اخلطبة األوىل
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من  

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،  هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 . وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا  ﴿  [102]آل عمران:    ﴾َأُّيه

 :أما بعد

ر ُأدِخَل فيه ما ليس منه،    ملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ الدين اإلسالمي مرَّ بقروٍن وقد أخرَب النبيُّ   أنه كلام تأخَّ

،  ملسو هيلع هللا ىلص متمسكة باإلسالم الصايف الذي أتى به النبي    لذا أخرب أنَّ هناك طائفة ستبقى عىل احلق 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأنَّ هناك طوائف كثريين من املسلمني عىل خالف احلق الذي أتى به النبي 

َل  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبيًّ    أنَّ   -ريض اهلل عنه-عن معاوية بن أيب سفيان  روى البخاري ومسلم  

 . «تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق، َل يرضهم من خذهلم، حتى يأيت أمر اَّلل وهم كذلك

النبيَّ    -ريض اهلل عنه-  معاوية بن أيب سفيانوروى اإلمام أمحد وأبو داود عن     ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ 

وإن هذه امللة ستفرتق عىل ثالث وسبعني: ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة،   ...»قال:  

 . «وهي اجلامعة

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    - ريض اهلل عنه-عن العرباض بن سارية    وروى اخلمسة إال النسائي 

املهديني  فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء  »...  
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الراشدين، َتسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة،  

 . وكل بدعة ضاللة«

، وهو السلفية؛ ألنَّ السلفية  وصحابته   ملسو هيلع هللا ىلصالصايف هو الذي كان عليه النبي  وهذا اإلسالم  

التابعني هلم بإحسان،  من الصحابة و   املاضون  تعني البقاء عىل اإلسالم الذي كان عليه السلف

سبحانه:   قال  بِإِْحَساٍن  ﴿كام  َبُعوُهْم  اتَّ َوالَِّذيَن  َواألَنَصاِر  املَُْهاِجِريَن  ِمْن  ُلوَن  األَوَّ ابُِقوَن  َوالسَّ

َتَها األَْْنَاُر َخالِِديَن   ِري ََتْ ْم َجنَّاٍت ََتْ فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز  َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُ

 . [100التوبة: ﴾ ]اْلَعظِيمُ 

َدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل املُْْؤِمننَِي ﴿وقال سبحانه:   َ َلُه اهْلُ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َوَمْن ُيَشاقِْق الرَّ

 [.115﴾ ]النساء:  ُنَولِِّه َما َتَوَّلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرًيا

وهو   والشوائب،  البدع  من  الصايف  باإلسالم  التمسك  هو  بالسلفية  التمسك  فإَذْن 

وال حركيٍّ  بدعيٍّ  فليس متسًكا بحزٍب  وصحابته الكرام،    ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم الذي كان عليه النبي  

 ي. ، وإنام باإلسالم احلقيق سياسٍّ وال 

عن الفرقة التي نجت دون الفرقة التي هلكت،  وهذا اإلسالم احلقيقي له عدة أسامء ُتعربر  

وفُيط السنة،  أهل  عليهم  و ألق  احلديث،  وأهل  واجلامعة،  السنة  األثر،  هل  الفرقة  وأهل 

 . الناجية 

ي هبذه األسامء فحسب، بل العربة أن ُيوافق العربة    توليس اخلرب  و  القول العمل  بالتسمر

املسمى،   االسم  ُيوافق  وأن  والسلفيةب املَخرَب،  الناجية  للفرقة  املنتسب  يكون  متمسًكا    أن 

 . عرب أربعامئة وألف سنة  بأصوهلا التي قررها أهل السنة يف كتب االعتقاد
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ك    هي   ا املسلمون، إذا تبنيَّ أنَّ هذهأهي   ، هبا ويعنز  السلفية، فيجب عىل كل مسلٍم أن يتمسَّ

رمحه اهلل  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، فيذود دون حياضها، أهنا اإلسالم احلقيقي وأن يعلم  

َل عيب عىل من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل جيب قبول ذلك    ":  -تعاىل

 . " منه باَلتفاق. فإن مذهب السلف َل يكون إَل حقا 

هل صحيح أن احلنابلة  :  -رمحه اهلل تعاىل-وُسئل سامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز  

 هم السلفيون فقط؟ وما حقيقة السلفية، هل هي قرينة التشدد والتزمت كام يروج البعض؟ 

ليس هذا القول بصحيح. وإنام السلف الصالح هم الصحابة  ":  -رمحه اهلل تعاىل-فقال  

نفية واملالكية والشافعية  رِض اَّلل عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعني وأتباع التابعني من احل

واحلنابلة وغريهم ممن سار عىل احلق وَتسك بالكتاب العزيز والسنة املطهرة، يف باب التوحيد،  

الدين، نسأل اَّلل أن جيعلنا منهم، وأن يوفق مجيع   وباب األسامء والصفات، ويف مجيع أمور 

وسنة   العزيز  بكتابه  للتمسك  مكان  كل  يف  وشعوبا  حكومات  األمني  املسلمني  رسوله 

وَتكيمهام، والتحاكم إليهام، واحلذر من كل ما خيالفهام إنه ويل ذلك والقادر عليه. واَّلل ويل  

 ."التوفيق

  ملسو هيلع هللا ىلص خلالص من الشوائب والذي كان عليه النبي  االنقي  اإلسالم    السلفية باختصار هيو

د إال بطريقة  فال ُيتعبَّ تباع،  هي االتوحيد، فال ُيعبد إال اهلل، وال   هي  وصحابته الكرام فالسلفية

للسمع والطاعة للحاكم يف غري معصية   ألهنا تدعو   جتامعاإلتالف واال هي ، وملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

،  كام ُيرى يف العامل كله  ضد الثورات واالعتصامات التي ال ُُتلف إال الرش والفساد  ، فهياهلل

، ويف املوروث عن العلامء  ةلكنه يف كتب االعتقاد مبثوث والكالم عىل أصول السلفية يطول  

 . مدونةاملاضني عرب قرون 
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اتباع وهي  احلق  الدين  هي  السلفية  هلم    إنَّ  والتابعني  الصحابة  بفهم  والسنة  الكتاب 

  ومن ليربالية وعلامنية  ، من رافضة وصوفيةوقد عاداها اخلصوم من طوائف خمتلفةبإحسان، 

كتنظيم اإلخوان    -زوًرا-منتسبة إىل اإلسالم، ومن أحزاٍب سياسية  ومن يتسمون بالتنويريني 

 . مجاعة التبليغ الصوفية وأمثاهلاو اإلرهايب 

وعىل السلفية وأن ُيميتنا عىل ذلك حتى نلقى اهلل    ُُييينا مجيًعا عىل الدين احلقأسأل اهلل أن  

 راضًيا عنا. 

 اخلطبة الثانية
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد: 

يف أن ُيلصقوا بالسلفية  مستمرين  وأعداء أهل السنة والسلفية  فال يزال أعداء الدين احلق  

والتبديع بغري حق، وتفريق األمة، والتشدد والرجعية،    من التكفري بغري حق هتاًم ال صحة هلا،  

 ، وأنبه عىل تنبيهات: إىل غري ذلك

األول:  السلفية،  التنبيه  هو  الذي  احلق  اإلسالم  يف  وأفراد    العصمة  املسلمني  أفراد  أما 

وتصويبهم   ُتطئتهم  يف  واحلكم  وُيصيبون،  ُُيطئون  معصومني،  فليسوا  لكتاب  لالسلفيني 

، فال يصح أن ُيلصق باإلسالم ما ليس منه بحجة أنَّ هناك  والسنة عىل فهم سلف هذه األمة

السلفية ما ليس منه بحجة أنَّ  وكذلك ال يصح أن ُينسب لإلسالم الصايف  ،  مسلمني أخطأوا

 هناك سلفيني أخطأوا. 

الثاين:  وال    التنبيه  التطور  وعدم  التخلُّف  السلفية  احلق  باإلسالم  التمسك  معنى  ليس 

، بل اإلسالم احلق واإلسالم الصايف والسلفية تدعو إىل التقدم والتحُّضُّ   التقدم وال التحُّضُّ

، برشط الثبات عىل األصول، وليس معنى التقدم والتحُّض ترك  ستفادة من كل ما يمكنواال
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وليس معنى التقدم والتحُّض ترك الفضيلة  وصحابته الكرام،    ملسو هيلع هللا ىلصاالعتقاد الذي عليه النبي  

نتحُّض بام هو نافع  ختالط والتربج والسفور، وأمثال ذلك، بل نتقدم بكل ما يمكن ومن اال

 وأسس الدين وما جاء من رب العاملني. ل مع الثبات عىل األصو

ُياول أعداء الدين من الكفار واملبتدعة أن ُيلصقوا بالسلفية التطرف وأهنا    التنبيه الثالث:

السلفية عىل خالف ذلك، فعلامء  ذلك، مع أن ُأسس    تفجري وتكفري بغري حق ...وأمثال   دعوة

ودعاهتا   والطاعة  السلفية  السمع  وإىل  احلق  عىل  االجتامع  إىل  ودعوًة  نداًء  الناس  أكثر  من 

باسم احلرية أو غري    واالعتصامات واإلفسادللحكام يف غري معصية اهلل، وإىل حماربة الثورات  

شاهد ذلك خري  والواقع  وطالب،  العلامء  من  السلفيني  موقف  وما  مواجهة    ،  يف  ما  العلم 

 . الربيع العريب إال خري شاهدبيسمى 

وغريهم يف بعض القنوات الفضائية أو غريها من    والتنويريني  حماولة الليربالينيفإن  لذا  

وعند كل من أراد    عند كل ذي بصرية ومعرفة  ومردودةحماولة فاشلة  إلصاق التهم بالسلفية  

 ومعرفة احلقيقة.  احلق

أئمًة  إنَّ    الرابع: التنبيه   وتأويل    ينفونوأنصاًرا  للسلفية  الغالني  حتريف  اهلل  دين  عن 

اجلاهلني وانتحال املبطلني، وهؤالء األئمة واألعالم يتوارثون جياًل بعد جيل ألهنم الطائفة  

إىل  دعوة  ال فتنة    ، ومنهم اإلمام أمحد يف بغداد ملا وقَف جتاهملسو هيلع هللا ىلص املنصورة التي أخرب عنها النبي  

تيمية   ابن  القرآن، ومنهم شيخ اإلسالم  الشام  خلق    الزحف األشعري الذي وقف ضد  يف 

يف  ، ومنهم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  يف حتريف الرشيعة وإفساد االعتقاد  الصويف 

  والرشكي يف الدعوة إىل عبادة غري اهلل  الذي وقَف جتاه الزحف الصويف الغايلاجلزيرة العربية 

نها التعصب املذهبي الفقهي،  ، وم من الرشكيات   ذلك  شجار واألرضحة، وأمثاللتعلق باألوا
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عنها علامء، منهم العالمة عبد العزيز بن باز، والعالمة حممد    ويف زماننا هذا، قد نرصها وذاد

والعالمة  والعالمة مقبل الوادعي،  نارص الدين األلباين، والعالمة حممد بن صالح العثيمني،  

 .رمحهم اهلل تعاىل، والعالمة صالح الفوزان حفظه اهلل تعاىل يل ...تقي الدين اهلال

والُة دولة التوحيد السعودية يف أطوارها الثالثة حتى  ومن أعظم من نرص الدعوة السلفية  

إنني رجل  "  :مؤسس الدولة السعودية الثالثة   بن عبدالرمحن  امللك عبدالعزيز  إن من كلامت

إننا وهابية    :التي أميش بمقتضاها عىل الكتاب والسنة ويقولونسلفي وعقيديت هي السلفية  

 . (1)" واحلقيقة أننا سلفيون حمافظون عىل ديننا

ونرصوا    السلفية  ، يف نرصة التوحيد والسنة والعقيدة، عىل ذلك امللوك  ثم توارث أبناؤه  

هم   ثم  اهلل  ولوال  السنة  أهل  القوةعلامء  هبذه  السلفية  الدعوة  كانت  التوحيد    ما  بالد  يف 

 السعودية ويف غريها من بالد العامل اإلسالمي، بل يف العامل كله. 

 وأرفع راية التوحيد والسنة وهدي سلف األمة... اللهم أعز اإلسالم واملسلمني،

 
 .هـ1365خطاب امللك عبد العزيز الذي ألقاه يف منى يوم عيد األضحى (1) 


