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 مقال للشيخ
 ربيع بن هادي المدخلي
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  كلمة شكر وتجاوب 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
نشأأكر اهلل عأأل وجأأل اأأم القأأابمين علأأى شأأبكهلل سأأحاب ونسأألل اهلل ل أأم : فأألو ا 

 .المليد من التوفيق والسداد
وإيأأاهم ونسأألل اهلل أي يتبت أأا . كأأل الأأرواد المنيأأدين للحأأق وأهلأأهنشأأكر  و  :اانيأأاا 

 .ي يكتر من أمتال معلى الحق وأ
إلأأأى سأأأوا   كأأأل مأأأن يلأأأل م أأأي الحأأأل   وأي ي ديأأأه اهلل  وإنأأأي وععأأأو عأأأن: االتأأأاا 

 .وإياه الرشد والسداد يل م االسبيل  وأي 
 :  ف قول له[درة عمر ] في اهلل المدعو بأتجاوبا مع تعليق أخي ا : رابعاا 

سأأأامحهلل اهلل ووفق أأأا وإيأأأاي لمأأأا يرلأأأيه وأشأأأكري علأأأى هأأأ ه المشأأأاعر ال يبأأأهلل 
 .واحترامهلل للعلم وأهله

ناصر العمر وأحمد اللهراني من الت ا  علأى : و  أشهلل فيما نقلته عن الشيخين
 .  وي قل لي ذلهلل عن غيرهمربيع

لكأأن المرجأأو مأأ  م إعأأالي هأأ ا الت أأا  وإعأأالي اسأأت كارهم لمأأا يعل أأه مأأن نعتقأأد 
أن أأم يحبأأون م ويب رأأوي ربيعأأاا وأخوانأأه مأأن أجل أأم مأأن ىلأأم وسأأل  وشأأتم علأأى 

 .مستوى العالم
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فأأ ي مأأأاموا بأأأ عالي هأأأ ا الت أأأا  وإعأأأالي ا سأأأت كار ل أأأ ا ال لأأأم فأأأ ن م يكونأأأوي 
تيأأراا إلأأى ا سأأالم والمسأألمين ودفعأأوا ع أأه وعأأ  م شأأراا كبيأأراا بأأل أسأأدوا خيأأراا ك

 .ل ن  يكونوي مد أسدوا خيراا كتيراا 
 :  ف قول(بي البرا  ال جدي أ ) تجاوباا مع اوخ: خامساا 

بعأأأل الشأأأباب يأأأتع م إلأأأى اجتمأأأال كلمأأأهلل الأأأدعاة إلأأأى اهلل ونحأأأن  لقأأأد رأي أأأا
 .نشكرهم على ذلهلل

ونقول ل م ونحن أيراا متع شوي إلى ذلهلل بل نرى ذلهلل من أع م الواجبأا؛  
 ( .واعتصموا بحبل اهلل جميعاا و  تعرموا: ) رنا ب لهلل فقالوي اهلل أم

اتبعأأأأأأوا مأأأأأأا أنأأأأأألل إلأأأأأأيكم مأأأأأأن ربكأأأأأأم و  تتبعأأأأأأوا مأأأأأأن دوي : ) ومأأأأأأال تعأأأأأأالى
 .واآليا؛ واوحاديث الداعيهلل إلى ه ا اومر الكبير كتيرة(.أوليا 

و  : ) وحأر م التعأرأ أشأد التحأأريم  وتوع أد عليأه أشأد أنأأوال الوعيأد  مأال تعأأالى
نوا كال ين تعرموا واختلعوا مأن بعأد مأا جأا هم البي أا؛ وأولمأهلل ل أم عأ اب تكو 
 (. ع يم

إي ال ين فرموا دي  م وكانوا لست م  م في شي  إنما أمرهم : ) ومال عل شلنه
 (.إلى اهلل ام ي بنهم بما كانوا يععلوي

وأميمأأوا الصأأالة و  تكونأأوا مأأن المشأأركين مأأن الأأ ين فرمأأوا … : ) ومأأال تعأأالى
 (. م وكانوا شيعاا كل حلب بما لي م فرحوي دي 

واووامر باجتمال الكلمهلل ووحدة الصف والتآخي والتحاب في اهلل كتيأرة ونحأن 
مأن ا فتأراأ  اا ر يحأ امتتأا ا ووامأر اهلل ورسأوله  وت يعلم اهلل أن ا ندعوا إلى ذلأهلل

 وا ختالف والتملأ والتحلب ف ل الدعاة والجماعا؛ مستعدوي ل لهلل؟
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دوي مبأل ذلأهلل ل بأ  كأل عقيأدة وفكأر ومأ    يخأالف كتأاب اهلل مستعهم وهل 
وس هلل رسول اهلل ويخالف ما عليه السلف الصأالحوي مأن الصأحابهلل الكأرام ومأن 

 اتبع م ب حساي؟
ونبأأ  الأأو   وهأأل البأأدل  جريأأد الأأو   هلل ورسأأوله ودي أأهتوهأأل هأأم مسأأتعدوي ل

 حتى يكونوا فعأالا علأى مأ    السألف الصأالع المعروفأهلل مأوامع م مأن والرالل
 ؟غليالأهل البدل و 

فأأ ي كأأانوا حريصأأين علأأى جمأأع كلمأأهلل المسأألمين وخاصأأهلل الم تمأأين إلأأى مأأ    
بأ لهلل  ام فلي  رأو السلف وكانوا حريصين على ما يسأعدهم ويسأعد أمأهلل ا سأال

ويرلأى   م أويويوممأ  يعأرا المن ول لهلل مسارعين غير متأرددين و  متقاعسأين 
اهلل ومالبكته أجمعوي  وأي تقاعسوا فأ ي علأي م أي يسأتعدوا لتحمأل المسأنليهلل 

 .عن ذلهلل أمام اهلل عل وجل
وفأأق اهلل الجميأأع لمأأا يحبأأه ويرلأأاه  وصأألى اهلل وسأألم علأأى نبي أأا محمأأد وعلأأى 

 .آله وصحبه أجمعين


