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 نصيحة هلل وللمسلمين
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد 
فإنه بسبب ما نزل باإلسالم وأهله من نوازل وأحددا  مدممدو ومدا ندزل ندم مدن  ل 

لدو علدى عصدع ها تداعوا عليهم كما تدداعى اككإ  وهوان على أيدي أعداء اإلسالم 
. 

 نياصقع من أصدقا  الددكل يف  أوجه دعويت إىل علماء املسلمني واملؤسسات العلميو 
مدن  اوأن يدركوا ما أحدق ن ذه اكمو،ه وإىل حكام املسلمني مجيعاً أن ي قوا اهلل يف

ا نددزل نددا مددن كددوار   ومدد م في حركددوا مددن مسمطلددة ال ددعور باملسددؤوليو مددأخطددار بددل 
ل كدل اكسدبا  ذا نزل نا من بالء وويالت وأن يبادروا ببدموج باكمو أمام اهلل للخر 

اليت تساعدهم على اخلروج وعلى رأم  لد  الرجدو  إىل ديدسمهم احلدة عقيددة وعبدادة 
وأخالعداً وسياسدو ، فيودعوا املسمدداهح الصدحيحو املسد مدة مددن ك دا  اهلل وسدسمو رسددوله 

   يهدددا يف املسددداجد واملددددارم يف لرتبيدددو اكجيدددال علومدددا كدددان عليددده السدددل  الصدددا
خم ل  مراحلها ويف كل وسائل اإلعالم ، واضعني نصب أعيسمهم عول الرسول الكرمي 

: "وواضعني نصب أعيسمهم عدول الرسدول "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ،
إذا تباااتم تم عتن يوااات وراااايتم عاااتنأرع واتب اااتم كذمااات  انب ااا  وتااا كتم " : الكدددرمي 

  االل اه علاايكم ذنز ن موأعااه عااوكم  تاا  ت   ااوا إناا  انجهااتف  ااي  اابي  اه
 ."فموكم

وال شدد  أن اكمددو عددد وععددن يف شددر مددن هددذه اكمددور حددا آل نددم اكمددر إىل هددذا 
 .الوضع املرير
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ومات كااتم ننااالمن ون مالمواات إذا   اا  اه ):وواضدعني نصددب أعيدسمهم عددول اهلل تعدداىل
 .(ور ونه كم از كم تكوم نهم انخي ة من كم هم

واعلموا أنه ال سبيل لكم أبداً إىل إنقدا  اكمدو إال هدذا السدبيل وأن اسدا  سدبياًل  د ه 
إال خددروج اكمددو   ال يزيددد اكمددو إال هالكدداً و اًلًن، وأن أعددداء اإلسددالم ال يرضدديهم 

 .(هوف ون انوصترى  ت  تتبع ملتهمونن ت ا  عوك اني)من ديسمها 
ن يوفدة اكمدو حكامداً وعلمداء وشدعوباً للمبدادرة أسأل اهلل الكرمي ر  العرش العظيم أ

إىل اكخذ نذه اكسبا  السمافعو اليت ال يقبدل ربسمدا سدواها وأن  مدع علدونم وكلمد هم 
 .على احلة

إلتبددا  مددسمهح السددل  الصددا  بددأن ونددذه املسماسددبو أوجدده نصددحو إىل مددن وفقهددم اهلل 
أن خيلصدوا لده يف اكعدوال واكعمدال ي قوا اهلل ويراعبوه يف كل اكحوال ظاهراً وباطسماً، و 

 .، وأن ي مروا عن ساعد اجلد يف طلب العلم السمافع 
أن  علددددوا هددددذه  -االنرتنيددددن –العسمكبوتيددددو  كاتوأوصددددو أصددددحا  املواعددددع يف ال ددددب

املواعع وسائل ناجحدو  يف ن در املدسمهح السدللو علدى الوجده العلمدو الصدحي  يف كدل 
 .ما يقدمونه للسمام عرب هذه الوسائل اليت أتيحن مم

 .ن ي صدى لذل  اككلاء من علماء هذا املسمهح والسيما امل خصصونوأ
لومدده ولي طددرق فمددن كددان م خصصدداً يف تلسدد  القددرآن الكددرمي فيك ددب يف ال لسدد  وع

وللعبدادات واملعدامالت واكخدالق مدن خدالل اايدات الديت يلسدرها،  للعقائد وأنواعهدا 
 .كما ي طرق إىل أصول ال لس  بأنواعه

ول كدز علدى العقائدد  وامل خصص يف احلديث يسد مد مقاالتده مدن سدسمو رسدول اهلل 
لدوم املصدطل  و  ها كما  كرنا عن أخيه امللسر كما يسمبغو أن يك ب مقاالت يف ع

 .ويف تراجم أئمو احلديث
وليك ددب امل خصددص يف اللقدده مقدداالت يف هددذا اللددن وليخددرت يف مقاالتدده مددا يسدداعد 

 .دل هاعارناً املسائل اليت يعاجلها بأ  طال  العلم على فهم ك ا  اهلل وسسمو رسوله
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وسدد  أصددحابه ويف تددراجم أعددالم  وليك ددب امل خصددص يف ال ددارية يف سدد ة السمدد  
 .يف نصرة اإلسالم ةه اكمو الذين مم آثر بارز هذ

 .وليك ب امل خصص يف القراءات وال جويد مقاالت يف هذا اللن 
وليك ب امل خصص يف اللغو مقاالت يف هذا اللن ب رط أن   سمب ما ال يعرتف بده 

 .املسمهح السللو كاجملاز بأنواعه
 .لعلموتلسميد باطلهم إال أهل اوأن ال ي صدى لسمقد أهل البد  

وأرجوا من املسئولني على هذه املواعدع كسدحا  وأخوا دا أال يقبلدوا مدن املقداالت إال 
 .و وأال يقبلوا أصحا  اكمساء املس عارةاليت وعع عليها أصحانا بأمسائهم الصرحي

كما أرجوا من السلليني عموماً أن   سمبوا اخلصومات وأسبا  اخلالفات وإن حصل 
قلوا مسمده شديئاً يف مواعدع سمخوة أال يكثروا اجلدال وأن ال يشوء من  ل  بني بعض اإل

ولددوا فيهددا كلمددو احلددة  لدد  إىل أهددل العلددم ليق لددواينرتنددن السددلليو أو   هددا، بددل حياإل
 .شاء اهلل على اخلالف  اليت تقوو إن

وأنصدد  اإلخددوة بدداحلرإ علددى إشدداعو العلددم السمددافع فيمددا بيددسمهم وإشدداعو أسددبا  ا بددو 
 .يسمهم واكخوة فيما ب

 .وفة اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه وأل  بني القلو  إن ريب لسميع الدعاء
 :وك به

 ربيع بن هادي عم  املدخلو
 من امجرة السمبويو4151 ي القعدة / 52يف 

 مكو املكرمو


