
  ترجمة موجزة للشيخ العالمة ربيع بن هادي عمير المدخلي
  

  :امسه ونسبه
من قبيلة املداخلة . هو الشيخ العالمة احملدث ربيع بن هادي بن حممد عمري املدخلي 

  . املشهورة يف منطقة جازان جبنوب اململكة العربية السعودية 
  :مولده

طة بقرابة ثالثة كيلومرتات وقد اتصلت ولد بقرية اجلرادية وهي قرية صغرية غريب مدينة صام
ً هـ يف آخره وقد تويف والده بعد والدته بسنة ونصف تقريبا ١٣٥١ا اآلن ، وكان مولده عام 

فنشأ وترعرع يف حجر أمه ، رمحها اهللا تعاىل فأشرفت عليه وقامت برتبيته خري قيام ، وعلمته 
ة و تتعاهده عليها ، مع إشراف عمه األخالق احلميدة من الصدق واألمانة وحثه على الصال

  . عليه
  :نشأته العلمية

ملا وصل الشيخ إىل سن الثامنة التحق حبلق التعليم يف القرية وتعلم اخلط والقراءة وممن 
تعلم عليه اخلط الشيخ شيبان العريشي وكذلك القاضي أمحد بن حممد جابر املدخلي ، وعلى 

وقرأ القرآن على الشيخ . مدينة صبياء يد شخص ثالث يدعى حممد بن حسني مكي من 
حممد بن حممد جابر املدخلي كما قرأ عليه التوحيد والتجويد وقرأ باملدرسة السلفية مبدينة 

  . صامطه بعد ذلك 
  :وممن قرأ عليهم ا 

ناصر خلوفة طياش مباركي ـ رمحه اهللا ـ عامل مشهور من كبار طلبة :  الشيخ العامل الفقيه 
ي ـ رمحه اهللا ـ ودرس عليه بلوغ املرام ونزهة النظر للحافظ ابن حجر ـ رمحه اهللا الشيخ القرعاو

  .تعاىل ـ 
مث التحق بعد ذلك باملعهد العلمي بصامطة ودرس به على عدد من املشايخ األجالء ومن 
أشهرهم على اإلطالق الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي العالمة املشهور رمحه اهللا تعاىل ، وعلى 

ًحب الفضيلة الشيخ حممد بن أمحد احلكمي ، وكما درس به أيضا على يد الشيخ أخيه صا
ًودرس فيه أيضا على الشيخ العالمة _ حفظه اهللا _العالمة احملدث أمحد بن حيي النجمي 



  .الدكتور حممد أمان بن علي اجلامي ـ رمحه اهللا ـ يف العقيدة
، _ زاد املستقنع _  يف الفقة ًوكذلك درس أيضا على الشيخ الفقيه حممد صغري مخيسي

 هـ ١٣٨٠وغريهم كثري ممن درس عليهم الشيخ يف العربية واألدب والبالغة والعروض ، ويف عام 
 هـ التحق ١٣٨١ويف ايته بالتحديد خترج من املعهد العلمي مبدينة صامطة ويف مطلع العام 

رين ، مث فتحت اجلامعة بكلية الشريعة بالرياض واستمر ا مدة شهر أو شهر ونصف أو شه
اإلسالمية باملدينة النبوية ، فانتقل إىل املدينة والتحق باجلامعة اإلسالمية بكلية الشريعة ودرس 

  . هـ بتقدير ممتاز ١٣٨٤ا مدة أربع سنوات وخترج منها عام 
  : وممن درس عليهم الشيخ باجلامعة اإلسالمية

o   عبدالعزيز بن عبداهللا بن : العربية السعودية مساحة الشيخ العالمة املفيت العام للملكة
  . باز ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وكانت دراسته عليه العقيدة الطحاوية 

o   يف _ رمحه اهللا _ صاحب الفضيلة العالمة احملدث الشيخ حممد ناصر الدين األلباين
  . احلديث واألسانيد

o  يه الفقه ثالث سنوات يف صاحب الفضيلة الشيخ العالمة عبد احملسن العباد ودرس عل
  . بداية اتهد

o   صاحب الفضيلة الشيخ العالمة احلافظ املفسر احملدث األصويل النحوي اللغوي الفقيه
درس عليه يف التفسري وأصول الفقه _ صاحب أضواء البيان _ البارع حممد األمني الشنقيطي 

  . مدة أربع سنوات 
o   الشيخ صاحل العراقي يف العقيدة .  
o  لشيخ احملدث عبد الغفار حسن اهلندي يف علم احلديث واملصطلحا .  

ًوبعد خترجه عمل مدرسا باملعهد باجلامعة اإلسالمية مدة ، مث التحق بعد ذلك بالدراسات  ً
يف احلديث من جامعة امللك عبدالعزبز " املاجستري " العليا وواصل دراسته وحصل على درجة 

، ويف عام "بني اإلمامني مسلم والدار قطين " شهورة  هـ برسالته امل١٣٩٧فرع مكة عام 
ً هـ حصل على الدكتوراه من جامعة امللك عبدالعزيز أيضا بتقدير ممتاز بتحقيقه لكتاب ١٤٠٠

للحافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل مث عاد بعد ذلك " النكت على كتاب ابن الصالح " 
ِّدرس احلديث وعلومه بأنواعها وترأس ًللجامعة يعمل ا مدرسا بكلية احلديث الشريف ، ي

متعه اهللا بالصحة والعافية يف " أستاذ كرسي " قسم السنة بالدراسات العليا مرارا وهو اآلن برتبة 



  . حسن العمل
  :صفاته وأخالقه

 وطالبه وقاصديه وزواره وهو ميتاز الشيخ حفظه اهللا تعاىل بالتواضع اجلم مع إخوانه
ِمتواضع يف مسكنه وملبسه ومركبه ، ال حيب الرتفه يف ذلك كله ، وهو أيضا دائم البشر ، طلق  ً
احمليا ، ال ميل جليسه من حديثه ، جمالسه عامرة بقراءة احلديث والسنة ، والتحذير من البدع 

 الشغل له إال هذا ، حيب طلبة العلم ًوأهلها كثريا ، حىت خييل ملن يراه ومل يعرفه وخيالطه أنه
السلفيني ويكرمهم وحيسن إليهم ويسعى يف قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله ، 
ًوبيته مفتوح لطلبة العلم دائما حىت إنه اليكاد يف يوم من األيام يتناول فطوره أو غداءه أو 

غيورين على الكتاب والسنة وعقيدة وهو من الدعاة ال. عشاءه مبفرده ويتفقد طلبته ويواسيهم 
السلف ميتلئ غرية وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قل نظريه يف هذا العصر وهو من 
ًاملدافعني يف زماننا هذا عن ج السلف الصاحل ليال وارا وسرا وجهارا من غري أن تأخذه يف  ً ً ً

  . اهللا لومة الئم
  :مؤلفاته

ًأبوابا طاملا دعت إليها احلاجة _ حفظه اهللا _ الشيخ هي كثرية وهللا احلمد وقد طرق 
ًخصوصا يف الرد على أهل البدع واألهواء يف هذا الزمان الذي كثر فيه املفسدون وقل فيه 

  : املصلحون ، ومؤلفاته هي
  . جملد كبري وهو رسالة املاجستري" بني اإلمامني مسلم والدار قطين   .١
  . مطبوع يف جزئني وهو رسالة الدكتوراه " النكت على كتاب ابن الصالح   .٢
  . للحاكم طبع اجلزء األول منه" حتقيق كتاب املدخل إىل الصحيح   .٣
  .  جملد-لإلمام ابن تيمية " حتقيق كتاب التوسل والوسيلة   .٤
  . منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا فيه احلكمة والعقل   .٥
  . و الطوائف منهج أهل السنة يف نقد الرجال و الكتب   .٦
تقسيم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف بني واقع احملدثني ومغالطات "  .٧

  . رد على عبد الفتاح أبو غدة وحممد عوامه" املتعصبني 
  . كشف موقف الغزايل من السنة وأهلها  .٨
  . صد عدوان امللحدين وحكم االستعانة بغري املسلمني  .٩



  . مكانة أهل احلديث   .١٠
  . ام مسلم يف ترتيب صحيحه منهج اإلم  .١١
  . أهل احلديث هم الطائفة املنصورة الناجية ـ حوار مع سلمـــان العودة ـ   .١٢
  . مذكرة يف احلديث النبوي   .١٣
  . أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره  .١٤
  . مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .١٥
  . سيد قطب من القواصم العواصم مما يف كتب   .١٦
  . حوار مع بكر أبو زيد " احلد الفاصل بني احلق والباطل "   .١٧
  . جمازفات احلداد   .١٨
  . احملجة البيضاء يف محاية السنة الغراء   .١٩
حوار مع عبد الرمحن " مجاعة واحدة ال مجاعات و صراط واحد ال عشرات "   .٢٠

  . عبد اخلالق 
  . د الوجيز النصر العزيز على الر  .٢١
  . عين به سامل العجمي . التعصب الذميم وآثاره   .٢٢
  . بيان فساد املعيار ، حوار مع حزيب متسرت   .٢٣
  . التنكيل مبا يف توضيح املليباري من األباطيل   .٢٤
  . دحض أباطيل موسى الدويش   .٢٥
  . إزهاق أباطيل عبداللطيف بامشيل   .٢٦
  . ار عدنان اخللفية انقضاض الشهب السلفية على أوك  .٢٧
طبع ضمن جملة التوعية . ( النصيحة هي املسؤولية املشرتكة يف العمل الدعوي   .٢٨

  ) . اإلسالمية 
. الكتاب والسنة أثرمها ومكانتهما والضرورة إليهما يف إقامة التعليم يف مدارسنا   .٢٩

  ) . ضمن جملة اجلامعة اإلسالمية العدد السادس عشر ( 
مقال نشر . ( َّم يف من سب رسول اهللا أو طعن يف مشول رسالته حكم اإلسال  .٣٠

   ). ١٩٩٧/ ٩/٥( بتاريخ  ) ٨٥٧٦( العدد ) يف جريدة القبس الكويتية 
وللشيخ كتب أخرى سوى ما ذكر هنا وقد مجع أمساءها ونبذة عنها األخ خالد بن 



جتده يف صفحات و" ثبت مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي املدخلي"ضحوي الظفريي يف كتابه 
  . مشرقة من موقع الشيخ ربيع

نسأل اهللا تعاىل أن يعينه على إمتام مسرية اخلري وأن يوفقه ملا حيبه و يرضاه إنه ويل ذلك 
  . والقادر عليه

 


