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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
نصيحة من العالمة ربيع بن هادي ادلدخلي حفظه اهلل للمسلمني عموًما والسلفيني 

 هـ1437 رمضان 28خاصة، يف ليبيا وغريها من البالد اإلسالمية، وذلك ليلة األحد 
 

 باسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
 :وبعد

فأوصي نفسي وادلسلمني عموًما والسلفيني خصوًصا، يف السعودية، واليمن، وليبيا، 
وادلغرب، واجلزائر، واذلند، وباكستان وغريها من بالد ادلسلمني بتقوى اهلل عز وجل يف 
السِّر والعلن، وأن يلتزموا طريق الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهنجه، على فهم سلف 

 .األمة
وأنصح السلفيني مجيًعا أن يتآلفوا، ويتساحموا فيما بينهم، وأن يطرحوا اخلالفات جانًبا 
ويبتعدوا عن أسباب اخلالف والفرقة والشقاق، وترك كل ما يؤدي إليها؛ فإن اخلالف 
: ُيضِعف الصف السلفي ويكون سبًبا لدمار وخراب الدعوة السلفية، يقول اهلل تعاىل

يًعا اللَّلهِ  ِ َْبلِ  َواْعَتِصُموا)  .فأمر اهلل با عتصام وأعقبه بعدم التفرق (تـََفرَّلُقوا َوَ   مجَِ
فعلى كل السلفيني أن يتقوا اهلل عز وجل ويرتكوا كل اخلالفات وأسباهبا، وأن جيتمعوا 

فالنزاع  (رُِ ُكمْ  َوَتْ َه َ  فَـتَـْفَشُلوا تـََناَزُعوا َوَ  ): ويكونوا صفًّا واحًدا ، قال اهلل عز وجل
 .ذهاب القوة: يؤدي إىل الفشل وذهاب الريح، أي

على فهم - مشايَخ وطالبًا وشبابًا-وعلى السلفيني أن يدعوا إىل اهلل تبارك وتعاىل 
 .سلف األمة

وعلى السلفيني يف ليبيا النصرة لدين اهلل تعاىل ومحايته من اإلخوان ادلسلمني وغريهم؛ 
فاإلخوان ادلسلمون أخطر الِفرق على اإلسالم من  قامت دعوة اإلخوان ادلسلمني، وهم 
 .من أك ب الفرق بعد الروافض؛ عندهم وحدة أديان، ووحدة الوجود، وعندهم علمانية
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وقد قامت ذلم دوٌل يف عدد من البلدان، فلم يطبقوا الشريعة اإلسالمية   يف العقيدة 
و  يف احلاكمية اليت يدندنون حوذلا من  نشأت دعوهتم ويكفرون احلكام ال ين   

ُموهَنا  .ُ َكِّ
وإذا هجم اإلخوان على بنغازي، وقد هدد ادلسمَّلى بالصادق الغرياين اإلخواين ادلعتز 

طعنه يف : بسيد قط  وادلوجه للشباب إىل قراءة كتبه ادلليئة بالضال ت الكربى، ومنها
رسول اهلل وكليمه موسى عليه الصالة والسالم ويف بعض الصحابة الكرام، والقول 

بوحدة الوجود، وتعطيل الصفات، ه ا الغرياين يهدد بنغازي باحلرب، وهو    ارهبا إ  
من أجل حماربة السلفيني، فعلى السلفيني أن يلتفوا لصدِّ عدوان اإلخوان ادلفلسني، و  

نوا اإلخوان من بنغازي  .ُُيكِّ
اإلخوان يلبسون لباس اإلسالم وهم أشد على السلفيني من اليهود والنصارى، داعش 
تربت يف إيران، وهم فصيل من فصائل اإلخوان ادلسلمني، وهم أشد األحزاب على 

 .السلفيني يكفروهنم ويقتلوهنم
. وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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