
 تقريظ الشيخ ربيع المدخلي
 للشيخ زيد المدخلي‘‘ األفنان الندية ’’ كتاب ل

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .حبه و من اتبع هداهصلصالة و السالم على رسول اهلل و احلمد هلل، و ا
 :أما بعد

’’ : اة بمماملسمم -رمحه اهلل-فإن شرح املنظومة القيمة لشيخنا العالمة الفذ الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي 
ظمل يينمايف أ أعنماال تالميمذ الشميخ املمذىتور، حمهلل وفمي اهلل للقيمام  مذا ‘‘ السبل السوية لفقمه السمنن املرويمة 

أال و هممو الشمميخ زيممد  -و ال أزىتممي علممى اهلل أحممدايف -املطلمما امل ممم أحممد تالميممذه النكبمماا اقيىتيمماا اقتقيمماا 
بمذل ه مدايف عظيممايف أ شمرح همذه املنظوممة املبارىتمة ف -وفقه اهلل و بمار  أ عممره- بن حممد هايي املدخلي

فأوعمت، فوحمغ يريب ما، و خمرا أحاييم ما ممن  -صلى اهلل عليمه و سملم-اليت مجعت من سنن رسول اهلل 
بمم يف أ ىتممم  مممن اقحيممان يرهانمما، و بمم يف مرامي مما و مقاصممدها بأسمملو  واحممغ  خمتلممم مصمماير السممنة، و

أخالقية ىتانمت أو سياسمية أو : سلس س ل مراعيايف فيه تطبيي القواعد اقصولية و معاجلة املشاىتل العصرية
 .اهتماعية

ان نديمة اسمم بمابي و إنمه لبحمي أفنم‘‘ اقفنمان النديمة شمرح السمبل السموية ’’ : و مسى يلك الشرح املبار  
مسممماه يشممعر  ممذه النممداوة و الطممراوة مممن يتفييفممأ ظممالل هممذه اقفنممان المميت ارتممو  مممن  مم  السممنة النبويممة و 
ينممابيع اايمما  القر نيممة علممى يممد عمما  ممماهر خملمما و همماي، و لقممد بممار  اهلل أ وقتممه فممأ   هممذا املشمممرو  

 .يلك ي ه و يلك فضل اهلل يؤتيه من يشاا اهللالعظيم أ وقت ما ىتان حيلم به هو، و ال ىتان يتوقع 
 .وفي اهلل اجلميع ملا حيا و يرحى، و نفع املسلم   ذا اجل د خاصة للشبا  من هذه اقمة املبارىتة 

 .و صلى اهلل على نبينا حممد و على  له و صحبه و سلم
 

 و كتبه العبد الضعيف الفقير إلى رحمة اهلل و غفرانه
 المدخلي ربيع بن هادي عمير

 رئيس قسم السنة بالدراسات العليا
 في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
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