
 تقديم فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي 
 

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

 :أما بعد
باهلإإدو ون إإن احلإإرج فإإبهرا اهلل بإإه ال إإا  مإإن  -صإإل ى اهلل عليإإه وسإإل م-فإإ ا اهلل ابثعإإد ًمإإدا  

 -صإل ى اهلل عليإه وسإل م-ات اجلهإ  والرإرو واهلإووج فمإا مإات رسإول اهلل ظلمإ: الظلمات إىل ال إور
حإإأ ألمإإ  اهلل بإإه الإإد ن وأع بإإه ال عمإإم علإإى هإإخه امم إإم الإإن هإإت هإإ  أمإإم أهر إإ  لل إإا   تإإبمر 

 . باملعروف وت هى عن امل كرج ولقد ترلها على البيضاء ليلها ل هارها ال  ز غ ع ها إال هالك
م مإإن الضإإمامات مإإن الضإإالل ملإإن وفقإإه اهلل ووفقإإه لذهإإم لثإإا  اهلل الإإخ  ال ولإإم تإإرو هلإإخه امم إإ

 بتيإإه البا إإ  مإإن بإإال  د إإه وال مإإن هلذإإهج ووفقإإه لذهإإم السإإ  م الإإن هإإت البيإإاا والثو إإي  ملإإا ا إإثبه أو 
 .{وأمزل ا إليك الخلر لثبال لل ا  ما مز ل إليهم}:أمج  من الكثا  لما قال تعاىل

 .ما و العض  عليهما بال وا خوُوف ر لالعثصام هب
إخ ر مإن البإد  وحإخ ر م هإا بعإد معرفإم  وُوف ر للس  على م هج السإل  عقيإدة  وفقهإا  وأهالقإا  وح 
هطورهتإإا علإإى هإإخه امم إإم وبإ ُعإإد  وعيإإه لل صإإون القرآميإإم وال بو إإم الإإن مإإخر مإإن  إإرها وهطرهإإا  م إإ  

ج وم إإ  هم إإه تعإإاىل مهإإ  {مإإا ي  إإبها بإإه اهللأم هلإإم  إإرلاء  إإرعوا هلإإم مإإن الإإد ن }: قإإول اهلل تعإإاىل
هإإإو الإإإخ  أمإإإزل عليإإإك الكثإإإا  م إإإه آ إإإات ًكمإإإات هإإإن  أم الكثإإإا  وأهإإإر }: الز إإإغ بقولإإإه تعإإإاىل

مثرإإاهباتج فبمإإا الإإخ ن م قلإإوهبم ب إإغم فيثبعإإوا مإإا ترإإابه م إإه ابثءإإاء الذث إإم وابثءإإإاء تبو لإإإه ومإإا  علإإم 
ج  {ولإإوا آم إإإا بإإه لإإ  مإإن ع إإإد رب إإا ومإإا  إإخلر إال أولإإو املبإإإا تبو لإإه إال اهلل والراسإإيفوا م العلإإم  ق

فإإ ها رأ إإ  الإإخ ن  ثبعإإوا مإإا :))  -: هإإخه اا إإات ل قإإال -صإإل ى اهلل عليإإه وسإإل م-تإإال رسإإول اهلل 
 ((.ترابه م إهج فبولئك الخ ن مسى اهلل فاحخروهم

م  ثبعوا املثرابه هلدف هبيد وهو اب  .ثءاء فث م ال ا  وإ الهلمفبال  اهلل سوء مقاصدهم وأّن 
 .وحخ ر رسول اهلل م هم بعد أا بال  عالمثهم وهت اتبا  املثرابه

ولمإإا نل  الكثإإا  والسإإإ  م علإإى  إإإ اعم البإإد  و إإرها وقبحهإإإا  أمجإإع املسإإإلموا علإإى اهإإإثالف 
اجتاهإإاهتم و إإإواعذهم علإإإى ًاربثهإإإا وأهلهإإاج وإا اهثلطإإإ  اممإإإور علإإإى ل إإ  مإإإ هم فوقعإإإوا م البإإإد  

 .-صل ى اهلل عليه وسل م- وّنا من اهلدو الخ   اء به ًمد  ظ



ولإإإخا أل إإإإ  ال  إإإإا  علإإإى اهإإإإثالف مرإإإإارهبم لثبإإإا  م ًاربإإإإم البإإإإد  وعلإإإى رأسإإإإهم أعمإإإإم السإإإإ  مج 
 .و ح وا لثب الس  م والعقاعد بثقبي  البد  والثحخ ر م ها

 :وت وع  هخه املؤلذات م هلك
 .بد ما  رل ز على الثبصي  لدحض ال: فم ها
 .ما  سرن احلوانث سرنا  : وم ها
 .ما جيمع ال وعال: وم ها

 .ومذع اهلل هبخه اجلهون مذعا  عظيما  
 :وم هخا العصر رافر البد  أساليب مبثكرة وأمور ي تعهد م العصور السالذم

أا أهإإإ  البإإإد  ببصإإإ افهم لإإإاموا   حإإإابوا و ثميإإإزوا عإإإن أهإإإ  السإإإ م فييفإإإ   إإإر هم : م هإإإا -1
ا ج أمإإا م هإإخا العصإر فقإإد اسإإثطا  أهإإ  البإد  بكيإإدهم ومكإإرهم ونهإإاعهم أا  ثيفللإإوا و إررهم مسإإبي

صإذوف أهإإ  السإ م بإإ  و  إدووا م أوسإإا هم  إإا لإاا لإإه اابإار السإإيئم الكبإ ة وال سإإيما م  إإبا  
 .اممم وم قذيهمج وال سيما م اجلامعات واجلوامع ب  والبيوت ب  وامسواق

 اهج وقواعد للبس احلر بالبا   ب  ليدحضوا هبإا احلإر و إدحروا بإه اهرتا   رق وم: وم ها -2
 .أهلهج ول فعوا من  با امهواء وأهلها

 : ومن تلكم امل اهج
الإإإخ   سإإإمومه باومصإإإاف والعإإإدل حلما إإإم البإإإد  وأهلهإإإا وملقاومإإإم املإإإ هج  مإإإ هج املوابمإإإات -أ

 .السلذت الخ    ص  لإلسالم واملسلمال وحيميهم من امبا ي  والضالل واملبطلال واملضلال
ما  سمى بذقه الواقع لإلعإالء مإن  إبا أهإ  البا إ  وإسإقاء علمإاء السإ م واحلإر : وم ها - 

 .دل املزعومبعد ترو ههم وحرماّنم من الع
ولقإإإد وف إإإر اهلل ام  هالإإإد بإإإن  إإإحو  الظذإإإ   الطالإإإب بقسإإإم العقيإإإدة م الدراسإإإات العليإإإا 
باجلامعإإم اوسإإإالميم باملد  إإإم ال بو إإإم الهثيإإإار  امإإإب مهإإإم  إإإدا  مإإإن  وامإإإب محا إإإم اممإإإم وعقاعإإإدها 

 .وم اهجها الصحيحم وليكوا سدا  م يعا  م و ه أه  الضالل والبا  
م يعإإا  مسإإالف هيإإار هإإخه اممإإم فعإإال نيالبيإإم املسإإلمال م أمإإن وا مئ إإاا مإإن  لمإإا لإإاا سإإد ا  

 .نيواع  أه  البد  ومكا دهم
إمجإا  العلمإاء علإى اهلجإر والثحإخ ر مإن )قام ام  هالد بثبلي  وت ضإيد لثابإه القإي م املوسإوم بإإ 

م وسإانهتا ومبالعهإإا مجإإع فيإه مإإا تذإرق م  إإأ املصإانر السإإلذيم مإن أقإإوال أعمإم اوسإإال( أهإ  امهإواء



م بيإإإاا هطإإإر البإإإد  والثحإإإخ ر م هإإإا ومإإإن أهلهإإإا والإإإدعوة إىل مقإإإا عثهم وهجإإإراّنم تلإإإك امقإإإوال 
 .العظيمم الن اسثذانت اممم م ها حال لاا ملعظمها عقول واعيم وآهاا صانييم

ومر إإو لرإإبا  اممإإم م هإإخا العصإإر أا  إإثيفلل مإإن قبضإإم أهإإ  امهإإواء احلد د إإم الإإن صإإذدوا 
هبإإا أر إإ   إإبا  املسإإلمال أا  هإإر  إىل احلإإر ونيلإإوا أع إإاقهم وقذلإإوا أعيإإ هم لكإإت ال تبصإإر احلإإر وال 
تإإرو سإإبي  الر إإان مر إإو لإإه  ا إإالن مإإن هإإخه الدوامإإم املهلكإإم واحلإإال الزر إإمج ومسإإبل اهلل تعإإاىل أا 

 . ثحقر هلك
 :هخا وقد قام املؤل  بثقسيم لثابه إىل

 .هلل ورسوله واالعثصام بالكثا  والس م وامنلم على هلكبال  فيها أمهيم  اعم ا: مقدمم
 :ل  أتبعها ببربعم فصول

 .مخ ر أه  الس  م من البد  وأهلها: الذص  امول
هلإإر فيإإه هطإإر البدعإإم ومإإخ ر الرإإار  م هإإاج ومإإخ ر السإإل  مإإن أهإإ  البإإد  واممإإر هبجإإراّنم 

 .وا ث اهبم
 .واترو املبثدعمج أو حخ ر من الذكر واترو الخاتحخ ر من البدعم : ل رن  على  بهم من  قول

 .الرد ة على أه  البدعم م قبم وليس  مخم م: الذص  ال اين
هلإإر فيإإه مإإن قيإإ  فيإإه مإإن السإإل  لإإاا  إإد دا  م السإإ  م أو  إإد دا  علإإى أهإإ  البإإد  وامهإإواءج 

ج وهلإر فيإه أل إإر وهلإك رنا  علإى مإن  إبمر عوانعإم أهإ  البإد  أو مإإن وصإم السإلذيال بالرإد ة علإيهم
 .من أربعال أمنوه ا  على هلك

هإإخا مإإع العلإإم أا أهإإ  البإإد   طلقإإوا وصإإ  الرإإدة علإإى مإإن لإإيس لإإخلك لقصإإد الث ذإإ  م إإه 
 .ومن احلر الخ   دعوا إليه و خ   ع ه

 .م هج أه  الس م م معاملم لثب أه  البد : الذص  ال الد
لثإب أهإ  البإد  ومإرن ال ظإر فيهإا إال ملإإن   هلإر فيإه عإدنا  مإن أقإوال أهإ  العلإم م الثحإخ ر مإن

 .أران أا  رن عليهاج ل هلر مقوالت عن السل  م و و  إتالفها وعدم الضماا على هلك
 .إمجا  العلماء على هجر أه  البد  وامهواء: الذص  الرابع

هصل هخا الذص  لخلر من مق  اممجإا  عإن السإل  م و إو  هجإر أهإ  البإد  والثحإخ ر 
 .ورت بهم على الوفيات فكاموا بالبال عإاملإإا  م همج 

م  إإوابه هجإإر أهإإ  البإإد ج  -رمحإإه اهلل-ل هإإثم هلإإك ب قإإ  فثإإوو لرإإين اوسإإالم ابإإن تيميإإم 



 . م ها تعليقات مذيدة
 .وفقه اهلل وسد ن هطاه ومذع املسلمال هبخا اجلهد املباروج إا رب ا لسميع الدعاء

 
 لثبه

 الذق  إىل رمحم ربه ونيذرامه
 ربيع بن هان  عم  املدهلت
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