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 نصيحة مهمة للسلفيني 

 لإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي

 

 إعداد

 أمحد بن عمر بن سامل بازمول
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فال مضل إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل 
 .له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده و رسوله

 .( )﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿

 .( ) ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 .( ) ﴾ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

أال وإن أصدق الكالم كالم اهلل وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 
 . وكل ضاللة يف النار

 :أما بعد

صليت العشاء مع شيخنا اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي  هـ6341ربيع األول  82املوافق  نينثالاففي ليلة 
حفظه اهلل تعاىل من كل سوء ورفع قدره يف الدارين، وسلمت عليه ، فطلب مين أن أجلس معه يف بيته العامر؛ 

 : فحضرت وتشرفت جبلسة أبوية معه حفظه اهلل تعاىل فقال يل اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي 

، وأوصيكم بالدعوة ونشر العلم  فأوصيكم بتقوى اهلل والتآخي أنت واألخ حممديا ولدي أنا مسافر املدينة قريباً؛ 
يشهر به ومن وقع يف بدعة ينصح وإال وال حكماء يف هذه األشياء الذي خيطئ ينصح بلطف يف مكة ، وكونوا رجااًل 

َعِة  أََرى َرُجاًل :"  إلمام َأْحمَدلأَبُو َداُود قال  ،بدعة اإلرجاء والقدركحيكم عليه   ِل المِبدم ِل السُّنَِّة َمَع َرُجٍل ِمنم أَهم ِمنم أَهم

َعٍة فَِإنم  اَل : فَقاَل ؟ أَتـمُرُك َكاَلَمهُ  ُه  أَوم تـُعمِلُمُه أَنَّ الرَُّجَل الَِّذي رَأَيمته َمَعُه َصاِحُب ِبدم ِقم ُه، َوِإالَّ فََأحلم  . (3)"بِهِ تـََرَك َكاَلَمُه َفَكلِّمم

                                                           

 . (608: آل عمران) (6)
 (. 6: النساء) (8)
 (. 06-00: األحزاب) (4)
 ( .6/610)طبقات احلنابلة البن أيب يعلى : انظر ( 3)
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مث أوصاين باحلث على األلفة واالجتماع بني السلفيني والدعوة إليها، واحلرص على ذلك ، واحلذر من أسباب 
الفرقة واخلالف، ومن الفنت والبدع واألهواء يف كالم أبوي رائق مليء باحملبة والشفقة على الدعوة السلفية وأبنائه 

 .السلفيني

اجملاهد اإلمام ربيع املدخلي على هذا النصح اجلميل وهو املشفق الناصح احلريص جزى اهلل خريًا الوالد : أقول 
على أبنائه السلفيني والداعي إىل األلفة واملودة واألخوة واالجتماع على احلق، ونبذ الفرقة واالختالف، والسعي إلزالة 

 . ني يف مكة شرفها اهلل تعاىلأسباب االختالف، ووأد الفنت قبل ظهورها كما كان هديه معنا يف كل هذه السن

: يا شيخ حفظك اهلل هناك من يقول : مث قلت لشيخنا اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي حفظه اهلل تعاىل 
 فهل هذا الكالم صحيح ؟ ! بأنك قد تراجعت عن تزكيتك يل حمتجاً بأنك قد منعت دروسي من إذاعة مرياث األنبياء 

فأنا مل أتراجع عن تزكيتك ، بل أنا ! هذا غري صحيح يا ابين : دخلي حفظه اهلل تعاىل فقال الوالد اإلمام ربيع امل
 . باٍق عليها بإذن اهلل تعاىل إال إن تغريت، اهلل يثبتين وإياكم على احلق إىل أن نلقاه 

ياء ملصلحة وإمنا منعت نشر شيء معني يف إذاعة مرياث األنب! يا ابين مل أمنع دروسك : وقال حفظه اهلل تعاىل 
 !معينة

يا ابين هؤالء الذين يقولون إين سحبت تزكيتك هم أهل فنت يريدون الفنت بني الشباب السلفي؛ : مث قال الشيخ 
 .فال تلتفوا هلم 

 مث استأذنت والدي اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي حفظه اهلل تعاىل يف نشر هذا الكالم ؟

 . بنشر ذلك  ىلاعت هللا هظفحفأمرين 

 .وكان ذلك حبضور األخ أيب أنس عصام القباطي

مث طلبت من شيخنا اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي نصيحة عامة يل وإلخواين السلفيني فكتب يل النصيحة 
 . التالية جزاه اهلل خرياً 
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 بسم اهلل الرْحن الرحيم

 .والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  احلمد هلل ،

 : أما بعد 

 : فإين أنصح نفسي وإخواين السلفيني علماء وطالب علم 

كتاب اهلل وسنة رسوله ومنهج السلف : بتقوى اهلل عز وجل وطلب العلم من مصادره اإلسالمية  -6
 .الصاحل وعقائدهم وأخالقهم 

 .خالص هلل عز وجل يف كل قول وعملوأوصي نفسي وإياهم باإل -8
لقول  امتثاالً وأوصيهم بالتحاب يف اهلل والتآخي فيه حىت يكونوا كاجلسد الواحد يشد بعضه بعضًا  -4

ِهمم، تـََوادِِّهمم، يِف  المُمؤمِمِننيَ  َمَثلُ : " َوَسلَّمَ  َعَليمهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسول  ِإَذا َسدِ اجلمَ  َمَثلُ  َوتـََعاطُِفِهمم  َوتـَرَاْحُِ
َتَكى َسدِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعضمو   ِمنمهُ  اشم مَّى  بِالسََّهرِ  اجلَم  .(6)"َواحلُم
َياِن َيُشدُّ بـَعمُضُه بـَعمًضا َوَشبََّك َأَصابَِعهُ :" صلى اهلل عليه وسلم النيب وقول  ِمِن َكالمبُـنـم  . (8) " ِإنَّ المُمؤمِمَن لِلمُمؤم

ِإنَّ اللََّه :"وأن يضعوا نصب أعينهم احلديث القدسي أال وهو وقول رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم 
 .(4)"يقول يوم المِقَياَمِة أَيمَن المُمَتَحابُّوَن جِبَاَليل الميَـومَم أُِظلُُّهمم يف ِظلِّي يوم اَل ِظلَّ إال ِظلِّي

 يفَّ  للمتحابني حمبيت وجبت:  وتعاىل تبارك اهلل قال :" يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولوقول 
 . (3)" يفَّ  واملتباذلني يفَّ  واملتزاورين يفَّ  واملتجالسني

 .وغريمها من األحاديث الداعية إىل التآلف واملودة 
واحذرهم من اخلالف وأسبابه ومن الفنت اليت تشوههم وتشوه املنهج السلفي واحذرهم من سلوك أهل  -3

  : هلل أشد الذماوالفنت يف االختالفات والتفرق تلك األمور اليت ذمها البدع 
ءٍ  يف  ِمنـمُهمم  َلسمتَ  ِشيَـًعا وََكانُوا ِدينَـُهمم  فـَرَُّقوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿قال تعاىل    .( ) ﴾َشيم

                                                           

 .من حديث النعمان بن بشري رضي اهلل عنه ( 21 8رقم)ومسلم يف الصحيح (  11 رقم)أخرجه البخاري يف الصحيح  (6)
 .عري رضي اهلل عنه من حديث أيب موسى األش(  2 8رقم)ومسلم يف الصحيح ( 310رقم)أخرجه البخاري يف الصحيح  (8)
 .من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ( 11 8رقم)أخرجه مسلم يف الصحيح  (4)
 : حديث صحيح  (3)

- 68رقم)وكذا عبد بن ْحيد يف مسنده ( 844/ )ومن طريقه اإلمام أْحد يف املسند ( 6066رقم)أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ 
 . من حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه(  0 رقم)وكذا ابن حبان يف الصحيح ( املنتخب

 (. 1 6: األنعام ) ( )
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رِِكنيَ  ِمنَ  َتُكونُوا َواَل ﴿وقال   َلَديمِهمم  ِبَا ِحزمبٍ  ُكلُّ  ِشيَـًعا وََكانُوا ِدينَـُهمم  فـَرَُّقوا الَِّذينَ  ِمنَ ( 46) المُمشم

  .(6) ﴾َفرُِحونَ 
َسنُ  ِهيَ  الَّيِت  يـَُقوُلوا لِِعَباِدي َوُقلم ﴿اهلل  لواذكرهم بقو  -  نَـُهمم  يـَنـمزَغُ  الشَّيمطَانَ  ِإنَّ  َأحم  َكانَ  الشَّيمطَانَ  ِإنَّ  بـَيـم

نمَسانِ    .(8) ﴾ُمِبيًنا َعُدوًّا ِلإلمِ
 
 
 
 

 . وفقنا اهلل مجيعاً ملا حيب ويرضى وثبتنا على دينه احلق حىت نلقاه
 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 كتبه ربيع بن هادي عمري 
  (4)هـ6341ربيع األول من عام  82يف 

 

 

 

 

                                                           

 (. 48، 46: الروم ) (6)
 (. 3 ، 4 : األسراء ) (8)
 . بعض املواطن من النصيحة بعد كتابتها -حفظه اهلل تعاىل  -وقد أصلح وعدل شيخنا اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي  (4)


