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 (1)الشيخ أحمد بن مانع

 إعداد: عبدهللا بن بّسام البسيمي 

 أشيقر -الوشم 

 ه:ب  سَ نَ 

بوون  بوون دموودان بوون مدموود بوون مووا  بوون إبووراهيم  بوون دموودان الشوويأ أدموود بوون مووا  هووو 

الوهيوووووبي الد   ووووي  ،موووون حم مدموووود بوووون مدموووود بوووون ع ووووو  بوووون وهيوووو  ،شووووبرم 

 .(2)التميمي

ان همووووا: إبووووراهيم و ااوووور،  وووووبراهيمع هووووو  ووووّد والوووود ال  موووو  ول شوووويأ أدموووود أ ووووو  

هوووو(، أبوووو 1291)ت  بووون موووا   إبوووراهيممووود بووون بووون عبووودهللا بووون مد  (3)مدمووودالشووويأ 

 .هو(1282)ت    بطين أبا  عبدهللا  م المشايأع وأدد كبار ت ميذ ال  ّ 

 :مولده وطلبه للعلم

، وأ وووذ عووون ،  وووي مط ووو  القووورن الاوووا ي عشووور ال  ووور  تقوووديرا  لووود  وووي ب ووود  أشووويقرو  

ع مائ ووووا، اووووم ا تقووووم إلوووو  الدرعيوووو   ووووي أوم ع وووود الوووودعو  السوووو  ي ، ديوووو  أ ووووذ عوووون 

، وغيوووور  موووون (4)هووووو(1206)ت  مدموووود بوووون عبوووودالوها  اإلمووووام اإلسوووو م الشوووويأشوووويأ 

 وووي شوووقرال اوووار  لوشوووم، واسوووتقرار إلووو  ا هالمتووور م لووو  عوووود  ، وب ووودع موووال الدرعيووو 

عووون مسوووائم  شوووكم ع يوووه مووون المسوووائم، إذ تو ووود رسوووال   وابيووو يراسوووم شوووي ه  يموووا أ

 

،  ؛ والقاض    ي 504، ص 1، علماء نجد خالل ثمانية قرون، ج، عبدهللا بن عبدالرحمنامترجمة في: البس       له (1)

؛ وابن خميس،  70، ص 1، ج3عن م ثثر علم اء نج د وحثاال الس    يين،   ، روض    ة الي ا ر نمحم د بن عمم ان

في   اب اليجد ينعيد بعض الكت  الحظ  و     .40، ص 5م، ج1987ه      1407، 1تار خ اليمامة،  عبدهللا بن محمد، 

 . أللف وأحياناً  حذفثنهاا  مبتثن فأحياناً    ،، وهث شخص واحد أحمد   مرة حمد، وأخرى  ههم  كتبثنأن،  رسم هذا االسم

 عبدالرحمن بن ص ال  المانإ،ش جرة نس   عر يرة مل مانإ، اعداا   ترجمته، وفي مص اار ورا هذا اليس   في (2)

ً ميميثن نسبهم وعرائرهمبة الت  الثه، وللتثسإ  يظر: البسيمي، والثزان، )ه 1419    .(، سهل هللا نرره قر با

محمد بن عبدهللا، الس ح  الثابلة عل  ض رائ   ،بن حميد انظر ترجمة الر يخ محمد بن عبدهللا بن مانإ، في: ا (3)

، 1الحيابلة، تحقيق بكر بن عبدهللا أبث ز د وعبدالرحمن بن س   ليمان العميمين، مةس   س   ة الرس   الة، بيرو ،  

العلماء والكتاب في أش يقر خالل القرنين المال  بس  ام،    عبدهللا بن  ؛ والبس يمي،954، ص 3م، ج1996  ه     1416

 .3، ص 2ه ، ج1421، 1، جمعية أشيقر الخير ة، أشيقر،   ينعرر والرابإ عرر الهجر

:   ش  يخ االس  الم محمد بن عبدالثهاب   د   ومن علماء أش  يقر الذ ن ارتحلثا ميها لبل  العلم في الدرعية عل  (4)

،  ه   ( 1236ه   (، والريخ عبدالرحمن بن عبدالمحسن أبا حسين )  1202بن عيدان )  بن عبدهللا  الريخ حسن 

،  مإ مترجميا الر  يخ أحمد بن مانإ؛ وأنهما زاماله في الدراس  ة عل  ش  يخ االس  الم   امتزاميً    كثن ارتحالهماوقد 

 .210، وص 106، ص 1، جالعلماء والكتاب في أشيقرانظر ترجمتهما في: البسيمي، 
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، واووووار (5)الشووويأ مدمووود بووون عبووودالوها  شووووي ه أرسووو  ا لوووه  وووي ااو ووواه وغيرهوووا

 . ي  شر ال  م  له  ي شقرال   ود  

الشووويأ ال  مووو  دمووود بووون : مووون ال  موووال وطووو   ال  وووم، مووو  م  ج ع يوووه عووودد  و ووود ت ووورّ 

، ولوووم يتهووور هوووم دراسوووته ع ووو  المتووور م لوووه  وووي (6)هوووو(1225ر )ت  ااووور بووون م موووّ 

 .واار ر أّن أ ذ  ع ه كان  ي الدرعي  ؟  ي شقرال و الدرعي  أ

 من آثاره وأعماله:

رد ب وووا   وووي الاووو  ، مووون الم وووا دين عووون الووودعو  السووو  ي ، إذ تو ووود لوووه رسوووال  -1

أدوووود الم وووواوئين ل وووودعو  اإلاوووو دي  ، هووووو(، 1175ع وووو  عبوووودهللا الموووووي  )ت 

..، تووودم ع ووو  دسووون م تقووود   ام: )رسوووال    يسووو  وووام ع  وووا الشووويأ عبووودهللا البسوووّ 

 .(7)باا وام الاديد  وع   تدرر  من التق يد( ع   بار و 

 هووووا  الدولوووو  السوووو ودي  وهووووو أوم  ،تووووول  م اوووو  القهووووال  ووووي ب وووود شووووقرال -2

م ووووروه تووووول   هووووالها،  وربمووووا يكووووون هووووو أ وووودم  ووووا    ،(8)ع ي ووووا ااولوووو 

 هو(.1237دي   ال ب د  الشيأ ال  م  عبدال زيز الداّين )ت  

المووو رل الشووويأ إبوووراهيم بووون مووون الكتووو ،  وووام  لوووه كوووان يسوووتكت  موووا   يتوووو ر -3

: ) ق وووت مووون  وووط الشووويأ مدمووود بووون موووا   موووا هوووو(1343اوووالر بووون عيسووو  )ت 

ن اوووورته: كتووو  م يقوووم بوووون  بووورين بووون مدمووود بوووون عووود ، ل م  ووود ااوم موووو 

و راغوووه م وووه  وووي سووو   ا يوووه أدمووود بووون موووا   بووون دمووودان،  ،شووورإل اإل  وووا 

1153)(9). 

  وووا ال امووو أو ا  وووي توايوووت موووا يت  وووت ب  ر  وووي شوووقرال اوووار لوووه   ووود  ع ووودما اسوووتق -4

، و وووود  قووووم ع ووووه الشوووويأ عبوووودال زيز الداووووّين ب وووو  ديوووووان أو وووواه  ووووات تاب مو 

 .(10)شقرال

 

ار الملثثية،  تار خ ابن غيام، تحقيق س ليمان بن ص ال  الخراش ي، ا  انظرها في: ابن غيام، حس ين بن أبي بكر، (5)

: )الس  ااس  ة في س  راه لرس  ائل ش  يخ االس  الم ، حي  قال523، ص 1م، ج2010ه         1431، 1الر اض،  

 والعررون: سأله الريخ أحمد بن مانإ عن مسائل، فأجاب بقثله ..(. 

 .70، ص 1؛ والقاضي، روضة اليا ر ن، ج122، ص 2ام، علماء نجد خالل ثمانية قرون، جالبس   (6)

؛ مرفق مإ الترجمة نس خة مخبث ة من هذه الرس الة،  506، ص 1علماء نجد خالل ثمانية قرون، جام، البس    (7)

،  قل أص  لها مإ باقي المخبث ا  ال  مكتبة الملف فهد الث يية بالر اض رة من مكتبة ش  قراء العامة، وقد ن  مص  ث  

ش م الر يخ ابراهيم بن  ولرس الته هذه نس خ أخرى في بعض المكتبا  الخاص ة، ميها نس خة بخض قاض ي بلدان الث

 .ه (1281حمد بن عيس  )  

 .247، ص 1، جالعلماء والكتاب في أشيقرالبسيمي،  (8)

مجم     ث  اب     ن عيس      ، مخب     ث ، ع     ن األص     ل المح      ث  ف     ي اارة المل     ف عب     دالعز ز  (9)

 .12بالر اض، ق

،  1ش    قراء أنمث،ج اً،  اواو ن األوق ا  الق د م ة في اقليم الثش    م؛ ا ثان المهي ا،  ثس    ف بن عب دالعز ز،  (10)

 .59، وص 40، وص 35م، ص 2012ه  1433
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 ه:ب  ق  عَ 

.   بوووودهللاع ومدموووود (11)أو د، هووووم: عبووودهللا، ودموووود، ومدمووووده الشوووويأ أدموووود ا اوووو   وووّ   

، ، أكاووورهم يقووويم  وووي  طووور، وب هووو م يقووويم  وووي الريوووا  وال بووور  يوووزام ل موووا عقووو 

 .(12)  ه ذري وأما دمد   م ي  

 وفاته:

هووووو(،  ووووي تاري ووووه  ووووي 1225 ووووام م ااوووور  الموووو رل الشوووويأ دسووووين بوووون غ ووووام )ت 

مووود بووون موووا  ، ردموووه هللا ت وووال ،  وووي هوووو: )و ي وووا موووات الشووويأ أد 1186أدووودا  سووو   

 .(13)رمهان(

: )توووو ي أدمووود بووون راهيم بووون عيسووو إبووو  د شوووقرال بالوشوووم،  وووام المووو رلوو اتوووه  وووي ب ووو 

وا و اتوووه  وووي ، و ووود وهوووم ب ووو  متر ميوووه     ووو (14)(1186موووا  ،  وووي شوووقرال سووو   

  ي شقرال، كما تقدم.  الدرعي ، بي ما هي

 الواس   هو و مي  موت  المس مين.م له بردمته  ردم هللا المتر   

 

 

 

 

 

 

 

، وكان مإ جيش الدولة الس   عثا ة األول  في غزوة   -رحمه هللا  -ه        ق تدل محمد بن مانإ  1170في عام   (11)

 ثااق.) انظر : تثار خ : ابن غيام وابن لعبثن وابن برر( ، واألقرب أن  كثن ابن الريخ أحمد. وهللا أعلم.

 ه .1419شجرة نس  عريرة مل مانإ، اعداا عبدالرحمن بن صال  المانإ، ( 12)

؛ وعي     ه أخ     ذ الم     ةرن اب     ن بر     ر اون أن 793، ص 2ت     ار خ اب     ن غي     ام، ج اب     ن غي     ام، (13)

ه    : )وفيه   ا ف   ي رم    ان ت   ثفي 1186أح   دال س   ية  ؛ ر   ير الي   ه، حي     ق   ال اب   ن بر   ر ف   ي تار خ   ه

عي   ثان المج   د ف   ي ت   ار خ نج   د، الر   يخ أحم   د ب   ن م   انإ(، انظ   ر: اب   ن بر   ر، عمم   ان ب   ن عب   دهللا، 

، 4تحقي      ق عب      دالرحمن ب      ن عب      داللبيف مل الر      يخ، اارة المل      ف عب      دالعز ز، الر       اض،  

 .118، ص 1ه ، ج1402

 .3، ص ، نسخة مصثرة متداولةمجمث  ابن عيس ، مخبث  (14)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 من أمحد بن مانع إىل مجيع اإلخوان : سالٌم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

عليهم ، مجاعتكم عن احملافظة على صالة اجلماعة ، وهوَّن أمرها  (15)ثّبرأما بعد: فقد بلغين أنَّ املويس 

وثبَّطهم عن احملافظة عليها ! فيا عجًبا هل كان املويس أعلم من حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ومن أصحابه 

 رضي اهلل عنهم ؟

إذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يرخِّص لسامع النداء يف التخلُّف عن صالة اجلماعة من غري ُعذر 

 من ختلَّف عنها. ، واألعذار معروفة يف الشرع ، وتوعد

 وكذلك الصحابة رضي اهلل عنهم أمروا بها وتوعدوا َمن ختلف عنها.

 وأنا أذكر لكم األدلة الشرعيَّة على وجوب صالة اجلماعة على األعيان ال على الكفاية. 

ففي الصحيحني عن أبي هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: »لقد هممت أن آمر بالصالة فُتقام 

م آمر رجاًل يصلي بالناس ثم أنطلق إىل قوٍم ال يشهدون الصالة فُأَحرِّق عليهم بيوتهم بالنار« فهمَّ بتحريق ث

 َمن مل يشهد الصالة.

ويف لفظ قال: »أثقل صالٍة على املنافقني صالة العشاء والفجر ، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبًوا ، ولقد 

 .« احلديث.هممت أن آمر بالصالة فُتقام .

 ويف املسند وغريه : »لوال ما يف البيوت من النساء والذرية ألمرت أن تقام الصالة..« احلديث.

 فبيَّن صلى اهلل عليه وسلم أنه همَّ بتحريق البيوت على َمن مل يشهد الصالة.

صالة ، ويف حتريق وبيَّن أنه ما منعه من ذلك إال َمن فيها من النساء والذرية ، فإنه ال جيب عليهم شهود ال

 البيوت قتل َمن ال جيوز قتله.

 

 ثب ر : صَر  عن الحق. (15)
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ويف السنن عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال: »من سرَُّه أن يلقى اهلل غًدا مسلًما فلُيصلِّ هذه الصلوات اخلمس 

حيث ُينادى بهن ؛ فإن اهلل شرع لنبيه ُسنن اهلدى ، وإن هذه الصلوات اخلمس يف املساجد اليت ُينادى 

هلدى ، وأنكم لو صليتم يف بيوتكم كما يصلي املتخلف يف بيته لرتكتم ُسنَّة نبيكم ، ولو تركتم بهن من ُسنن ا

ُسنَّة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيُتنا وما يتخلف عنها إال منافٍق معلوِم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به ُيهادى 

 بني الَرُجلني حتى ُيقام يف الصف«.

 أنه مل يكن يتخلف عنها إال منافٌق معلوم النفاق. فقد أخرب عبد اهلل بن مسعود

 وهذا دليل على استقرار وجوبها عند املؤمنني ، ومل يعلموا ذلك إال من جهة النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 ومعلوٌم أن كلَّ أمٍر ال يتخلف عنه إال منافق أنه كان واجًبا على األعيان.

اهلل ، إني رجل شاسع الدار وإن املدينة كثرية اهَلوام ، ولي ويف السنن أن ابن أم مكتوم قال : يا رسول 

 قائد ال ُيالميين ، فهل جتد لي رخصة أن أصلي يف بييت ؟

 فقال: »هل تسمع النداء؟« قال : نعم ، قال: »ال أجد لك رخصة«.

 وهذا نٌص يف اإلجياب للجماعة مع كون الرجل مؤمًنا.

هلل عليه وسلم: »من مسع النداء ثم مل ُيِجْب من غري ُعذر فال صالة ويف السنن عن أبي هريرة عن النيب صلى ا

 له«.

وجاء عن عمر أنه فقد أقواًما يف الصالة فقال: ما باُل أقواٍم يتخلفون عن الصالة يتخلف لتخلُّفهم آخرون ، 

 ليحضروا املسجد أو ألبعثنَّ عليهم من جيايف رقابهم.

م وأصحابه هذا كالمهم يف املتخلِّف عن اجلماعة حتى أنه يف وقت فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفٌة )قتال العدو صّلى بهم إماًما كما هو معروف يف قول اهلل تعاىل: 
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يف اآلية، فلم يرخِّص هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حال القتال واالشتغال بالعدو ، فك (منهم معك

 ُيرخِّص املويس للناس يف التخلف عن اجلماعة وإيثار الدنيا على الدين ؟! 

فإن كان تثبيطه من جهة اإلمام أنه من أتباع ابن عبد الوهاب ! فهذا مذهب ابن عبد الوهاب بيَّناه : أنه 

ه وسلم فال يدعو الناس إىل التوحيد ، والتربي من الشرك وأهله ، فإذا كان هذا دين النيب صلى اهلل علي

يسعنا ويسعكم غريه ، وإن عابه املويس وغريه ، فال يستزلكم الشيطان عن صالة اجلماعة بقول املويس : 

هم خوارج !! لكن ليس هذا بأكرب من صده الناس عن دين نبيهم صلى اهلل عليه وسلم ، ويسميه دين 

س دينهم ، من أعظمه شهادة أن ال إله اخلوارج ! يعين أهل العارض ، وما نقم منهم إال أنهم ُيعّلمون النا

إال اهلل ، ويعلِّمونهم أنواع الشرك ، ويقاتلون من أشرك باهلل وأنكروا دين حممد صلى اهلل عليه وسلم ومل 

أكربها -ينقد له ، ويأمرون باحملافظة على الصالة مع اجلماعة ، ويأمرون بالزكاة ، وينهون عن املنكرات 

وينهون عن الفواحش وعن امُلسكرات ، ويقّومون احلدَّ علىَ َمن فعل ذلك ، كما قّوم السلف ،  -الشرك باهلل

الصاحل ، وينهون عن الظلم ، حتى أن الضعيف يأخذ حقَّه مّمن هو أقوى منه ، وهم قبل أن يتبني هذا 

 األمر بعكس ذلك ، ومل يعاب عليهم.

بتعلُّم العلم وتعليمه ، وبتقويم أمر اهلل وحّض الناس عليه : قام فلّما أن بيَّن اهلل سبحانه أمَر دينهم واشتغلوا 

 املويس وأمثاله يصيحون ويقولون : أهل شقراء وأهل العارض مرتدين !! أهل العارض خوارج !! 

فإذا قيل له : أهل العارض وأهل شقرا يطلبون منك الدليل على ما قلت إن كنت صادًقا ، فاردد عليهم من 

ُسّنة رسوله يف مسألٍة واحدة ، وبيِّن خطأهم فيها ، حتى ُيقبل كالمك ، فإذا ُطِلب منه الدليل كتاب اهلل أو 

 َغِضب على َمن قاله !

فيا عباد اهلل : كيف تقبلون كالمَ من يتكلم من رأيه أو رأي غريه ، وترتكون الذي يقول : بيين وبني َمن 

 سوله وكالم أهل العلم.خالفين ولو يف مسألة واحدة : كتاب اهلل وُسنَّة ر

فال )إىل أن قال:  (فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر)قال تعاىل: 

 اآلية. (حكموك فيما شجر بينهموربك ال يؤمنون حتى ُي
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، والرد إىل كتابه ،  وحنن وأهل العارض نطلب املويس وغريه وكل َمن طعن علينا الرد إىل اهلل وإىل الرسول

وإىل الرسول يف حياته وإىل حديثه بعد مماته ، فال حصل منهم يأخذون من احلق بدليله ، وال يردون علينا 

يف مسألة واحدة بدليل ، وال عندهم إال الصياح وصد الناس عن دين نبيهم صلى اهلل عليه وسلم ، والتعصُّب 

 اآلية. (ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل ن أضلوَم)واتباع اهلوى ، قال اهلل تعاىل: 

 وأيًضا : ُذِكر لي أنه أنكر عليكم ترك بدعتني: 

 أحدهما: التذكري.

 واألخرى: اجتماع اإلمام واملأمومني على الدعاء أدبار الصالة املكتوبة.

فنذكر لكم أن الواجب علينا وعلى َمن خالفنا رد النزاع إىل اهلل والرسول ، واتباع هدي نبينا صلى اهلل عليه  

 وسلم ثم اخللفاء الراشدين فَمن تبعهم من السلف الصاحل.

وقد أنزل اهلل تعاىل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم هذه اآلية اليت حيتجون علينا بها من جهة الصياح  

 ة على النيب صلى اهلل عليه وسلم فوق املنابر!بالصال

 .(إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليًما)وهي قوله تعاىل:  

فإذا كان املخاطب بها نبينا صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ، ومل يأمر صلى اهلل عليه وسلم أصحابه بالصياح 

 ابر ، ومل يفعله أحٌد من أصحابه وال التابعني وال األئمة األربعة.بها على املن

 فيا عباد اهلل : هل الواجب علينا اتباع نبينا صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ، أم املويس وأمثاله ؟

إذا تبني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه مل يفعلوه ، وهم املخاطبون باآلية ، فال خيلو من أمرين  

: 

 إّما أنهم مل يفهموا معنى اآلية ! 

 وإّما أنهم فهموا وخالفوا ما ُأِمروا به !  
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وحاشاهم عن ذلك ، أن يكون املويس وغريه أعلم منهم مبراد اهلل من اآلية ، وحاشاهم أن يكون املويس 

 وغريه أمثل ألمر اهلل منهم.

 ي.وأيًضا : أنكره صاحب اإلقناع ، ومنصور يف شرحه ، وابن اجلوز

فإذا فرغت فانصب )ر املكتوبة ، فحجتهم فيها قول اهلل تعاىل: وأما اجتماع اإلمام واملأمومني على الدعاء دُب 

، والراجح عند أهل العلم أنه إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب يف العبادة ، وإىل ربك  (وإىل ربك فارغب

 فارغب : أي اجعل رغبتك إليه ، وَأقِبل بكليَّتك إليه.

قد صح عنه صلى اهلل عليه وسلم باألحاديث املتواترة وبإمجاع املسلمني الدعاء يف آخر الصالة ، ومل ُيْذَكر و

 .(16) عنه يف حديٍث صحيح وال ضعيف فيما بان لنا أنه دعا هو واملأمومني مجيًعا ُدُبر املكتوبة

فرغت من الصالة فانَصب يف فإذا كان هذا هديه صلى اهلل عليه وسلم : تبني ضعف قول َمن قال : إذا 

 الدعاء.

 ألنه صح عنه الدعاء يف الصالة ، ومل ينقل عنه أحٌد أنه فعله خارج الصالة.

 فكيف َيظن َمن له عقٌل أن اهلل يأمره أن يدعَو بعد الصالة ، وخيالف ما أمره اهلل به ؟

 ثله ، وامتثله املويس وأمثاله ؟تهل كان هذا شيٌء َعِلمه املويس وجهله ؟ أم َعِلمه ومل مي 

 وحاشاه عن ذلك.

 فيا إخواني : عليكم بُسنَّة نبيكم صلى اهلل عليه وسلم وهديه وهدي أصحابه وسبيل املؤمنني.

 

اد،َا وق    ال تع    ال  : )  (16) ثبدك مص   ف    َ ي      ثاًا َوَعل    َ   ج  ا َوق ع      َ قديَام    ً ُُ وا  ا،صك ر  اَلةَ ف    َ يصت م  الص    ُ اد،َا قَ     َ ف    َ

ا  تَاب    ً يديَن كد مد ةص يص َعل    َ  الصم      اَلةَ َكان    َ اَلةَ   ادُن الص    ُ ثا الص    ُ أَقديم  أصنَيت مص ف    َ اا صم    َ ق ثت    ً س    ثرة اليس    اء ، [(  ُمثص

كر بعد ال راغ من الصالة ، وليس الدعاء.]103اآل ة   ، فأمَر س بحانه بالذد
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 َتَولَّى َما ُنَولِِّه اْلُمْؤِمِننَي َسِبيِل َغْيَر َوَيتَِّبْع َلُه اْلُهَدى َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن )قال اهلل تعاىل: 

 .املبني الكتاب عن امُلْعِرضني املضلني السوء بأئمة تغرتوا وال ، (َمِصرًيا َوَساَءْت َجَهنََّم َوُنْصِلِه

 واحلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسّلم تسليًما.

 

 


