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 تقريظ فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي 
 عضو هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية 

 ورئيس قسم السنة بها سابقاً 
َقَد َعلى بَعِض المـَناِهج الدََّعويَّةالمورد العذب الزالل "لكتاب   فَيَما انتـُ

 "ِمَن العَقائِد واألْعَمال
 

 
 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
ااا د ااد ا لداام علااى ماا اله مااحام  الدالمااد ا ماات رادااد احلاادد  وال واحااد : أما  عدااد

المورد العذب الـزالل )والسمد يف ممط د ج زان الشحخ أمحد حيىي المجمي يف ك  عه الفا  
دل ااد أجاا خ مااحام   (لــى بعــض المنــاهج الدعويــة مــن العقائــد واألعمــالفيمــا انتقــد ع

وأداا خ وأصاا ب الباادب واحلوعحاا يف والفااا يف م  تلفاا  وعااا   لف فاا  للج اا ب والساامد وماامف  
 .السلف الص حل يف الد  ئد والدب خايف

احلجمااد الااق الاا  اهلل : ل ااد صاادر ك  عااه الماا دع امسااد أعااواب عااا يف ا ول ممفاا 
 .سن  من أجلف  وس   ا خلد واللاها على لل اجلن واإل
مدااااع الدباااا خة الااااق الاااا  اهلل اجلاااان واإلسناااا  ماااان أجلفاااا  : ووضااااا يف الباااا ب ال اااا ي 

 .وكلففم ال ح م هب 
 .عا دحه أن الرست هم اهلداة إىل اهلل ومرض ته وجم ته: ويف الب ب ال  ل 
وااد للمجا ة مان عا اب عا أن السبب ا عظام   عات السابب ا : ويف الب ب الراعع

 .وس   ا خلد على لل  اهلل والفوز جبم ه هو   عد اهلل و  عد رسوله 
عاااا مااامف  الرسااات علاااحفم الصاااالة والساااالم وأن خعاااو م ت اااوم : ويف البااا ب اسااا م 

 :على ثالثد أس 
 .ا ال واحد 1
 .ا املد خ وهو اإلمي ن ع لحوم اآلار وم  اواه من عد  وجواء وجمد وسن ر 2
 .اإلمي ن ع لرس اليف السم وددا  3

مفاااد ماااحام  هبااا ه ا عاااواب املفماااد الاااق تضاااممم تلجااام ا صاااول الضاااروردد  لح اااول 
للمااادوعا ع لباادب وال هاا يف وه خ اا  هاا ا هااو الااددن احلاا  وهاا ا هااو املاامف  احلاا  الاا   
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جيااب اتب عااه وهاا ه أصااوله الضااروردد الااق جيااب اإلمياا ن هباا  واتباا ب محلااد راد فاا  وهاام الرساات 
لجاارام علااحفم الصااالة والسااالم  أماا  هاا خة الباادب والضااالاليف املااا لفون ملاا  جاا ء عااه الرساات ا

من الد  ئد واملما ه  وا صاول والدبا خايف دفام خعا ة علاى أعاواب جفامم مان أجا هبم إلحفا  
هاا دوه يف الماا ر وهاا ه ا اا ئ  واضااحد سن صاادد ال مياا ره دحفاا  وحيحااد عمفاا  إال ماان أضااله اهلل 

 .هلبه وغضب علحه و بع علي
مث عدااد عحاا ن هاا ه ا مااور الدظحمااد وا صااول الجرميااد خلااف إىل ال  دااد الااق  اار عاان 
س عد اجلد للمفوض هب   أال وهو سن د ا ع  حت واسراد يف والضالاليف الق اخنادب علد فا  
الجااا لب ك اااب مااان ماااب ب عاااالخ ال واحاااد والسااامد إل أ فاااآوا مصااا عحا اهلاااده والماااور وآثاااروا 

كالــذي اســتهوتش الشــيا ين }حط ن و اار  الضااالل والظااالم احل لاا  السااب يف ساابت الشاا
في األرض حيران لش أصحاب يدعوه إلى الهدى ائتنا ؛ قل إن هدى اهلل هو الهـدى 

 .{وأمرنا لنسلم لرب العالمين
عدااااد للاااا  اإلدضاااا إ الشاااا يف سنفاااا  إىل كشااااف عااااوار الب  اااات وعحاااا ن زدفااااه يف ساااابدد 

 : أعواب
يف عحا ن أن االرارا  : خس يف سلسالد أعاواب الج ا بممف  وهاو السا : الب ب ا ول

 .عن ممف  الرست ترك للصراط املس  حم  عا لل  ع  خلد الواضحد
عاا أن احلوعحاد لحسام مان مامف  ا سنبحا ء وأن احلوعحاد : ويف الب ب ال  ي وهاو السا عع

 .عدعد وضاللد
ساع مف ساد  دجفاي يف عح ن مس وئ احلوعحد  د كر هل  ت: والب ب ال  ل  وهو ال  من
 .عدضف  إلخاسند احلوعحا ع لضالل

لكاار ماا  دم  ااد علااى اإلاااوان املساالما ماان االرراداا يف دبل اام : ويف الباا ب ال  سااع
مخسااااا ر وعشاااااردن ضااااااللد  ومااااا  أك ااااار مااااارهم ومسااااا وءهم ومااااا  أاطااااارهم علاااااى اإلساااااالم 

 .واملسلما
 ..ول د أظفر اهلل ا ح د ممفجفم الف سد وع  ئدهم الض لد

أال دره املسلم الص خ  أهنم يف عدض البلدان دد دون املؤمترايف للادعوة إىل واادة  
 !ا خد ن وإىل مؤاا ة المص ره وإدس افم اجمل ل ل شححد الجم ئ  وال بور؟

أمل دساامع الداا مل ع جححشاافم للشااحوعحا والب  محااد والااروادض ضااد الشاادب ا د اا ي 
مااااد اإلسااااالمحد وحياااا رعون أعااااداءهم ماااان عدااااد تاااابجحفم الجاااا لب عااااآهنم حيملااااون  ااااوم ا 

 .الشحوعحا والدلم سنحا واحلداثحا
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ويف تركحااااا  هااااا م ااااااوهبم ع مااااا زاليف ك اااااابة وأس ساااااحد هبااااادم اإلساااااالم  وهااااا م عاااااا الل وام 
وأض   يف ه ه ا د م االتفا   الدساجر  ماع الحفاوخ ضاد .. ع لدمي را حد ومح دد الدلم سنحد

 !؟ا مد اإلسالمحد وا صد الشدوب الدرعحد
أال تجفااي هاا ه الفضاا ئع املاادمرة لسسااالم واملساالما إلد اا ع املساالما املااادوعا 

 !!ود ا أعص رهم وعص ئرهم على ه ه احل  ئ  املروعد؟
أال دجفااي عدضااف  لفضااا ماان د ااوالهم وداادادع عاامفم فاان دلبسااون الساالفحد   خعااد 
 للشااااااب ب الساااااالفي كااااااي دمضااااااموا إىل صاااااافو  هاااااا ا احلااااااوب املدسااااااوس علااااااى اإلسااااااالم

 !واملسلما؟
أمل دااآن للاا دن اخناادعوا هباا ا احلااوب الاا   أرسااحم خع ئمااه علااى الضااالل أن دفح ااوا 
من غحبوع فم دحفرعوا إىل ال مس  عج  ب رهبم وسمد سنبحفم ودسبوا على هده الصاح عد 

 !وال  عدا هلم عإاس ن؟
 .د  ودا أمد دسلم هح خه  ملن د وخه  إىل مف و  الضالل واهلالك والبوار

دحماا  اسن  ااد علاااى ت عااد ال بلحاا   تجلاام دحااه علااى مااامفجفم : ع ااد الباا ب الد ماارمث 
الف سااد وع  ئاادهم الضاا لد الااق ممفاا  احللااول ووااادة الوجااوخ واملراهبااد عمااد ال بااور إىل متاا م 

وعحاامفم رواعااا ع  ئددااد . مخاا  وعشاارون ضاااللد  والواهااع أن ماا  عماادهم أك اار ماان للاا 
 .ئر در  الضاللوممفجحد وعا اإلاوان املسلما وس 

اإلاوان السملمون وت عاد ال بلحا   ا  أماد الفار  كحادار للمامف  : وه ت ن الط ئف  ن
السلفي وأهله وأمد الفر  تركحوار على هدم ها ا املامف  الدظاحم  وهاد اطط ا  ل اووه وأهلاه 
يف ع اار خار اا   وهااد متجم اا  ماان إدساا خ ك ااب ماان املم ساابا إىل املاامف  الساالفي يف اجلوداارة 

 .لدرعحد وغبه ا
سنسااآل اهلل أن داارخ كحااد   يف رور اا  وأن دم اا  اإلسااالم وأمااد اإلسااالم ومااب هب  ماان 

 .  لبفم
وساا    يف عحاا ن وجااوب السااب علااى ماامف  الماا  : مث ع ااد الباا ب احلاا خ  عشاار

 .ا خلد على لل 
 .يف لم البدب واملب دعا: والب ب ال  ي عشر  

ل ااوام ع لساامد وم  عد فاا  وضااممف  دصااالر يف الفرهااد يف دضاات اال: والباا ب ال  لاا  عشاار
الم جحااااد املمصااااورة وظفورهااااا  علااااى مااااان ا لففاااا  ع حلجاااااد واللهاااا ن عداااااد متحوهاااا  ع ل مسااااا  

 .ع لج  ب والسمد وم  ك ن علحه سلف ا مد
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وا م ك  عه ال حم ا متد ضممف  عح ن اص ل رخدئد عمد الطا ئف ا ع  ئادد ر وممفجحا ر 
 .رة اصلدوعملح ر عل م مخ  عش

كم  ضممف  خعوة لل راء الجرام فان اخنادب هبا تا الطا ئف ا ومم هجفا  املب دعاد إىل 
هاااراءة هااا ا الج ااا ب عجااات وااارخ وإسنصااا    وا صاااد املاااادوعا مااان أهااات اململجاااد الدرعحاااد 

 .السدوخدد ال دن ترعوا على ال واحد وأن دمظروا إىل م  ك به عدا احل  والددل
الج ااا ب ال اااحم وأن حي ااا  عاااه ال  داااد الاااق دسااادى إلحفااا  كااات  سنساااآل اهلل أن دمفاااع هبااا ا

مصالا  لاو ومامفم املؤلاف ا افظاه اهلل وود اه وسالجه يف عاداخ اجمل هاددن الاداعا إىل 
 اهلل ع حلجمد واملوعظد احلسمد ا إن ريب لسمحع الدع ء 

 
 ك به 

 ربيع بن هادي عمير المدخلي 
 عضو هحئد ال درد  ع جل مدد اإلسالمحد 

 ها 22/7/1417
  

 


