
 ما يه الوـهـابيـــة؟

 

 حممد صالح املنجدللشيخ /           

 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا ، من 
يهده اهلل فال مضل هل ، ومن يضلل فال ـهادي هل ، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ، 

  عبده ورسوهل.وأشهد أن حممداً 

  أما بعد:

فإن نعمة اهلل تعاىل ىلع ـهذه األمة ، ما أخرب به انليب صىل اهلل عليه وسلم بقوهل: )) إن اهلل يبعث 
  هلذه األمة ىلع رأِس لك مائة سنة من جيدد هلا دينها (( رواه أبو داود ، وـهو حديث صحيح.

 
اليت ماتت بإظهار ابلدع واملحدثات ، إحياء ما ذـهب من العمل بالكتاب والسنة ، إحياء السنن 

فريزق اهلل من ـهذه األمة جبااًل جيددون هلا ما اندرس من دينها ؛ هللف َدرـُهم يف اإلمامة واحلكم 
  ، وهلل َدرـُهم يف العلم واتلعليم ، وهلل َدرـُهم يف ساحات الوىغ واجلهاد.

وال يلزم أن يكون املجدد واحداً عمر بن عبدالعزيز والشافيع وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريـهم ، 
  ؛ بل قد يكونون مجاعة لك جيدد يف جانب من جوانب ادلين.

ميت مثل املطر ال يدرى أوهل خري أم آخره (( حديث 
ُ
وقد قال انليب صىل اهلل عليه وسلم : )) مثل أ

  حسن بطرقه ؛ فاخلري بايق يف ـهذه األمة إىل يوم القيامة.

ل ىلع انلاس ، واكن الرشك اعماً عليهم يف ـهذه اجلزيرة ، بعث اهلل وـهكـــــــذا ملا غلب اجله
سبحانه وتعاىل اإلمام املجدد حممد بن عبدالوـهاب رمحه اهلل ، فجدد اهلل به ادلين ، وجىل به 
اتلوحيد ، بعد أن ران الرشك ىلع الكثريين ، وبّين اهلل به السنة بعد أن انترشت ابلدع ، وأحيـاء 



،بعد أن عم اجلهل ، ورفع اهلل به لواء اجلهاد يف سبيله ، بعد أن تركت تلك الفريضة اهلل به العلم 
  ، وصارت حروب انلاس تقاتاًل بينهم ، ونهباً لألمواِل وسلباً وحرباً ، وجهاًل وظلماً ، واعتداًء.

 
  عباد اهلل:

مات من لك جانب االتها -ماإلسال أعداء: أي–وملا اكن ـهذا املجدد ممن نفع اهلل به العالم ، اكلوا هل 
وشوـهوا صورته ، وال يزالون يفعلون ذلك ، ويبتيل اهلل املصلحّي يف وقتهم وبعد وقتهم بما يزيد 
حسناتهم ويرفع درجاتهم من ـهؤالء املعتدين اذلين يلغون يف أعراضهم ، يبتيل اهلل املصلحّي بمن 

  يتهمهم بابلاطل لريفع اهلل شأن ـهؤالء املصلحّي.

إذا رأيت أعداء اهلل يتلكمون ايلوم يف الوـهابيــة ؛ فأعلم أنها تقض مضجعهم ، وأنها وـهكذا 
 تسبب هلم أرقاً ؛ فهل ـهناك يشء اسمه الوـهابيـــة؟!!

  الوـهابيــة نسبة إىل مـــاذا؟!

  أليســت نسبة إىل اسم اهلل الوـهـاب؟!

  الوـهاب؟!
  الوـهابية؟!

 
  حممد بن عبدالوـهاب رمحه اهلل بأنها وـهابية:فإذاً ما يقولونه عن النسبة إىل 

أواًل: نسبـة خاطئة ؛ فإن الوـهابيــة نسبة إىل اسم اهلل الوـهـاب ، اذلي وـهب ـهذه األمة مثل ـهذا 
  الرجل يف ذلك الوقت العصيب اذلي ظهر فيه .

ن الرشك وقد أرسل اهلل الرسل لعبادته وحده ال رشيك هل ، وعرفهم أن اتلوحيد أساس العمل ، وأ
  حُمبط لسائر األعمال.

وقد اكن عند انلاس يف ذلك الوقت من أنواع الرشك ما اكن ؛ بدٌع منترشة ، عبادة األرضحة 
  والقباب ، توسٌل باألموات.



 
اكن قرب حمجوب وقبة أيب طالب يأتون إىل االستغاثة بها ، ولو دخل سارق أو اغصب أو ظالم قرب 

  يرون من وجوب اتلعظيم واالحرتام هلذا الرضيح. أحدـهما لم يتعرضوا هُل ؛ ملا
 إيله ورصفوا ، الطواغيت سبيل فيه سلكوا ، تاج يسىم -بزعمهم–واكن عندـهم رجل من األويلاء 

 ، واخلراج انلذور من دليهم ما تلحصيل إيلهم يأيت واكن ، والرض انلفع فيه واعتقدوا ، انلذور
  أنه خيرج من بدلة اخلرج بدون قائٍد يقوده.و ، أعىم أنه: منها ، عجيبة حاكيات إيله وينسبون

مها النســاء الاليت يُردن املوايلد اذلكور ، ويعلقن عليها اخلرق ابلايلة ، 
ُ
وشجرة تدىع اذلئب ، يأ

  لعل أوالدـهنن يسلمون من املوت واحلسد.

األمري ، فصاحت ومغارة يف جبل يسمونها بنت األمري ، وأن بعض الفسقة أراد أن يظلم بنت 
ودعت اهلل فأنفلق هلا الغار ، فأجارـها من السوء ؛ فاكن العامة من ـهؤالء اجلهلة املرشكّي يسعون 

 إىل ذلك الغار يقدمون اللحم وصنوف اهلدايا.
واكن بعض النســاء والرجال يأتون إىل ذكر انلخل املعروف بالفحال يف بدلة معينة ، يفعلون عنده 

ت املرأة إذا تأخر زواجها تضُمُه بيدـها ، ترجوا أن تفرج كربتها ، وتقول: يا فحل أقبح الفعال ، واكن
ريد زوج قبل احلول.

ُ
  الفحول ، أ

اكنت شجرة أيب دجانة يف العيينة ، وقبة رجب ، وقبة رضار بن األزور ، وشجرة الطرفيّي مثل 
  ذات أنواط ، واكنت ـهذه القباب والقبور تُعبــد من دون اهلل.

اٌد من املتصوفة ىلع مذـهب املالحدة من احللويلة اذلين يعتقدون أن اهلل حل يف لك ماكن ، وأفر
وأنه حل يف املخلوقات ، وأن لك ما ترى بعينك فهو اهلل ، ال يمزيون بّي خملوٍق وخالق ، اكن هلم 

  انتشار يف بالد جند وغريـها.

  احلجب تكتب بالطالسم وتعلق. واكنت املوادل اليت فيها الرشك تُقرأ ىلع انلاس ، واكنت
واكنت الكتب مثل:دالئل اخلريات وروض الرياحّي اليت فيها استغاثة وتوسل بغري اهلل مشهورة 

  هلا قرأه يف املوادل بّي انلاس.



وخلت كثري من املساجد من املصلّي ، وانترشت عبادة انلجوم ، واعتقاد تأثريـها يف احلوادث 
  األرضية.

  واألحجاِر واجلمادات ، وأمٌر عظيم قد ران اجلزيرة يف جنـد وغريـهـا. تربٌك باألشجـارٍ 
فقدر اهلل تعاىل أن يودل ذلك املصلح املجدد حممد بن عبدالوـهاب بن سليمان بن يلع بن حممد بن 
راشد اتلمييم ، وقد قال أبو ـهريرة ريض اهلل عنه : "مازلت أحب تميماً منذ ثالث سمعت من 

 رواه– عليه وسلم ، ومن ذلك أنه قال فيهم: ))ـهم أشد أميت ىلع ادلجال(( رسول اهلل صىل اهلل
  (( .تميم بين رماح ادلجال ىلع األمة ـهذه رماح أطول أن: ))أيضاً  احلديث يف وجاء. -ابلخاري

فبنو تميم اكن يف أوهلم استعىص يف ادلعوة انلبوية ؛ لكنهم بعد ذلك جاءوا مسلمّي ، وسيكون 
  حماربة ادلجال شأن عظيم.هلم شأٌن يف 

واكن ـهذا املصلح اتلمييم حممد بن عبدالوـهاب رمحه اهلل من أشد انلاس ىلع ادلجالّي ، حمارب 
  لدلجل والرشك والشعوذة.

قيضه اهلل عز وجل فودل اعم ألف ومائة ومخسة عرش للهجرة ، وحفظ القرآن مبكراً ، وتفقه ىلع 
وكذلك تعلم ىلع أبيه ، وحج ابليت احلرام ، ورزق رسعة يف مذـهب أمحد بن حنبل يف أول أمره ، 

احلفظ والكتابة ، وفصاحة يف الالكم ، واكن يتعجب من شأنه ، طاف ابلالد ، وأخذ العلوم ، ودرس 
ىلع املشايخ ، وكذلك فإنه تأثر بشيخه حممد حياة السندي ، وأصله من السند ، واكن مقيماً يف 

حممد حياة السندي رمحه اهلل اذلي اكن موحداً غري رايض بكل ـهذه املدينة ، حُمدث احلرمّي ، 
الرشكيات ، واكنت االستغاثات تسمع عند قرب انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم يف املدينة ، فقال 
الشيخ حممد حياة السندي يوماً تللميذه: ما تقول يف ـهؤالء؟ فأجابه: إن ـهؤالء مترب ما ـهم فيه 

  ون.وباطل ما اكنوا يعلم

لم يكن منغلقاً األفق ضيقاً ، وإنما اكنت رحالته إىل أماكن خمتلفة حىت خارج اجلزيرة إىل 
  العراق إىل ابلرصة وغريـها من أسباب تفتحه وأخذه للعلم عند املشايخ يف األماكن املختلفة.

 
س إىل وبدأ رمحه اهلل بعد عودته من رحالته العلمية ، ومعرفته بأوجب الواجبات ، دعوة انلا



اتلوحيد ، وأنه البد من حماربة ـهذا الرشك ، البد من تغيري الواقع ، أحس باملسئويلة العظيمة جتاه 
  دين اهلل عز وجل ، الكفر والرشك منترش.

وـهكذا بدأت ادلعوة ، وبدأ اإلصالح يف العيينة وادلرعية ، وـهكذا حتالف الشيخ مع حممد بن 
 وجل.سعود وغريه ألجل إقامة دين اهلل عز 

واجته إىل ـهدم القبة اليت اكنت مبنية ىلع قرب زيد بن اخلطاب ومعه ستمائة من املقاتلّي فهدمها 
؛ ثم قبة رضار بن األزور فهدمت ، وأشجار اكنت تعبد من دون اهلل وترصف هلا أنواع من 

  العبادات فقطعها الشيخ رمحه اهلل.

أن ـهذه األشياء اليت اكنوا يعظمونها من دون  بدأت ادلعوة إىل اتلوحيد ، ورأى انلاس بأم أعينهم
زيلت وقطعت فلم حيدث يشء.

ُ
  اهلل ال تدفع عن نفسها رضاً ، وال تملك نفعاً ، وأنها أ

 
بدأ األثر العميل يف القلوب ، بدأ الشيخ رمحه اهلل ادلعوة بانلصيحة واحلسىن ، باتلذكري ، بوعظ 

ألفه كتاب اتلوحيد ، اذلي يدرس ايلوم يف كثري من  انلاس ، باتلبيان ، باتلأيلف ، واكن أول ما
  األماكن ، اتلوحيد اذلي ـهو حق اهلل ىلع العبيد.

وإذا اكن ـهناك استعصاء من قبل سدنة األرضحة وعباد القبور ، فإن الشيخ رمحه اهلل بدأ جُيرد 
ا بانلصح واللّي ، املفارز من أـهل اتلوحيد إلزالة ـهذه األشياء بالقوة ، إذا لم يستجيبوا إلزاتله

فثارت ثائرة بعض ـهؤالء اجلهلة من املرشكّي واذلين هلم مصالح يف القبور واألرضحة ، واذلين 
اكنت تأيت إيلهم األموال من انلاس ، أصحاب املصالح الشخصية ، أعداء ادلعوات يف القديم 

تبوا إىل أماكن خمتلفة يف واحلديث ، فثاروا ىلع الشيخ ، ناوئوه ، اعدوه ، أرادوا تشويه سمعته ، وك
  اتلحذير منه ؛ بل إنهم جردوا اجليوش حلربه.

  وـهكذا ؛ مكن اهلل للشيخ تمكيناً عجيباً ، ووفقه بمن أاعنه ىلع إقامة ادلين واتلوحيد.
 

اكن عفيفاً ؛ لم يأخذ األموال كغريه ؛ وإنما يعطي العلم اذلي عنده ، واكن هل طالب وأنصار وأعوان 
ادلين وادلعوة ، يعلمهم توحيد اهلل عز وجل ، يقرءون عليه الكتب ، والزالت تنترش يبثهم لنرش 



من ماكن إىل ماكن ، ومن بدلة إىل بدلة ، يف جند وغريـها ، حىت وصل األمر إىل خصوم اجتمعوا 
ن وأرادوا القضاء ىلع ـهذه ادلعوة املباركة ، وملا اكن اهلل سبحانه وتعاىل قد قال يف كتابه العزيز ع

املرشكّي: }وقاتلوـهم حىت ال تكون فتنة{ أي رشك وكفر }ويكون ادلين لكه هلل[ أي مسيطرا 
  حاكماً }فإن انتهوا فإن اهلل بما يعملون بصري{.

وملا قال اهلل يف كتابه: }لقد أرسلنا رسلنا بابلينات وأنزنلا معهم الكتاب واملزيان يلقوم انلاس 
ديد ومنافع للناس ويلعلم اهلل من ينرصه ورسله بالغيب ، إن بالقسط ، وأنزنلا احلديد فيه بأس ش

  اهلل قوي عزيز{ إذاً أنزل اهلل الكتاب يلحكم ، وأنزل احلديد ليك جياـهد به املناوئّي للكتاب.
 

فلما قام الشيخ بادلعوة فانترشت ؛ ثم صار هلا أعداء أرادوا أن يرفعوا السالح يف وجهها ويمنعوا 
يخ أنه البد من األخذ باحلديد لقتال من ناوئ الكتاب ، وـهكذا قام اجلهــاد انتشارـها ، عرف الش

  يف سبيل اهلل ضد املرشكّي ، ونرص اهلل الشيخ.

 
  واعش عمراً مباراكً إىل اعم ألف ومائتّي وستة للهجرة.

 
  رسائل وكتب يف داخل اجلزيرة وخارجها ، دعوة وتبيان لألمور وجالء ورد ىلع الشبهات ودفاع .

 
وـهكذا يبتيل اهلل املصلحّي باستمرار بمن يشوه سمعتهم ، ويسبهم ويشتمهم ، وـهذا طريق األنبياء 

  ؛ ألم يقولوا عن نبينا صىل اهلل عليه وسلم ساحر ، كذاب ، جمنون ، به ِجنة!!

 
  حسدوا الفىت إذ لم ينالوا سعيه فانلاس أعداٌء هل وخصوم

  ـداً وزوراً إنه ذلميمكرضائر احلسنـاء قُلنَّ لوجهها حســـ

 



واتهم الشيخ بتهم كثرية ، منها: استحالل ادلماء ، وتكفري املسلمّي ، فاكن يبّي باستمرار أنه ال 
يستحل دماء املسلمّي ، وإنما يقاتل املرشكّي ، ومىت اكن قتال املسلمّي يف دينه ومنهجه؟!! وـهو 

  جاءت به الرشيعة من إحالل ادلم.يعلم أنه ال حيل دم امرأ مسلم إال بإحدى ثالث ، بما 
مرُت أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا أن 

ُ
واكن خياطب انلاس حبديث انليب صىل اهلل عليه وسلم: )) أ

ال هلإ إال اهلل (( شهادة حقيقية ؛ ليس لفظاً يُقال ، وإنما شهادة تطبق برشوطها ، حىت يعبد اهلل 
اهلل واجتنبوا الطاغوت { إنما يقول بلسانه ويكفر بالطاغوت ، ـهذه دعوة الرسل }أن اعبدوا 

أشهد أن ال هلإ إال اهلل ؛ ثم يعبد الطاغوت من دون اهلل ؛ فليست ـهذه شهادة }فمن يكفر 
  بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثىق ال انفصام هلا {.

من أراد محايته ولك ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع طاغوت يقاتل. ولك 
  وادلفاع عنه فإنه يقاتل أيضاً.

وبّين الشيخ رمحه اهلل موانع اتلكفري ، وأنه ال يترسع بتكفري لك أحد ، البد من إقامة 
احلجة أواًل ، البد من ابليان ، البد من إزالة الشبهات ، قد يكون الشخص جاـهاًل فيعلم ، أو 

  مكره.دليه شبهات فيناقش ، أو مكره فال يكفر وـهو 

 
واتهم الشيخ بالظلم واتلعدي ، فاكن يبّين ويكتب عن فالن )استدعيته أواًل باملالطفة( ، 
ولفالن يقول: ) ولست واحلمد هلل ممن ادعوا إىل مذـهب صويف ، أو فقيه ، أو متلكم ، أو إمام من 

  اهلل عليه وسلم( .األئمة ، إنما ادعوا إىل اهلل وحده ال رشيك هل ، وادعوا إىل سنة رسول اهلل صىل 
 

استعمل احلكمة يف دعوته ، واكن يتلطف يف خماطبة خمالفيه ، يبدأ أواًل باللّي ، ويقول لفالن: 
  )لعلك تكون مثل الفاروق اذلي فرق اهلل به بّي احلق وابلاطل( أي تكون ىلع طريقته.

 
وفاجرـهم ، ما لم يأمروا وكذلك فإنه قال: ) فإننا نرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمّي برـهم 

بمعصية اهلل ( فبّين أنه ليس خبارج ىلع خليفة للمسلمّي ، وال إمام هلم موحد يقودـهم إىل عبادة 



اهلل ، ولم تكن دولة اخلالفة يف ذلك الوقت قد بسطت سلطانها ىلع جند ، واكن فيها تقصري من 
 جهة دعوة اتلوحيد ، فجاء الشيخ تلكميله رمحه اهلل.

 
تآمر عليه بعض الصليبيّي اذلين أيدوا بعض ابلاشوات يف قتال اتباع تلك ادلعوة ، وـهذا وممن 

  واضح يف ماكتباتهم وخماطباتهم وشهادة أـهل اتلاريخ.

لقد انترشت دعوة الشيخ رمحه اهلل ، ووصلت إىل أصقاع خمتلفة ، ووصل معها أيضاً تشويهات 
  احلجاج عن دعوة الشيخ تشويهاً وتعسفاً.من أطراف أخرى ، مما اكن يمأل به أذـهان بعض 

 فممن وصلت إيله دعوة اتلوحيد يف بالد اهلند عدة ، ويف بالد ايلمن ، وغريـها ، حىت قال القائل:
 سالم ىلع جند ومن حل يف نـجد وإن اكن تسلييم ىلع ابلعد ال جيدي

 قيف واسأيل عن اعلٍم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشدِ 
  ـادي لسننـة أمحٍد فيا حبذا اهلادي ويا حبـذا املهديحممد اهل

 لقد رسنـي ما جائين من طريقه وكنت أرى ـهذه الطريقــة يل وحدي
  وُيـعزى إيلـه لك مـا ال يقوهل تلنقيصه عند اتلهايم وانلجدي

  فريميه أـهل الرفض بانلصب فرية ويرميه أـهل انلصب بالرفض واجلحد

   بتحكيم قول اهلل يف احلل والعقدِ وليس هل ذنـٌب سوى أنه أىت

  يتبع أقوال انليب حممد وـهل غريه باهلل يف الشـرع من يهدي

ال ذنباً فحبذا به حبذا يوم انفرادي يف حلدي ه اجلُهن  لنئ عدن
  وـهكذا كتب عدد من علماء اهلند وايلمن ، يؤيدونه يف دعوته.

جاج اذلين اكنوا يعودون إىل أمصارـهم ، وكذلك صار هُل أعداء بفعل ما شوـهت به السمعة بّي احل
فاتهموا الشيخ بالكفر واإلحلاد والزندقة واتلكفري واستحالل ادلماء ؛ ولكنه رمحه اهلل استمر 

  ىلع منهجه حىت دان لدلعوة عند وفاته قريباً من مليونّي ونصف من انلاس.
  وكتب أـهل العلم يف تأييده ىلع ذلك من العراق وايلمن والشام ومرص.



ويف ذات الوقت اكن هُل أعداء قد كتبوا ضد دعوته ، واهلل سبحانه وتعاىل يبتيل: }ألم ، أحسب 
انلاس أن يرتكوا أن يقولوا أمنا وـهم ال يفتنون ، ولقد فتنا اذلين من قبلهم فليعلمن اهلل اذلين 

  صدقوا ويلعلمن الاكذبّي {

ون مكة بابلاطل حول انليب صىل اهلل واكنت قريش جتتهد يف أن تمأل أذـهان احلجاج اذلين يأت
ذنيه بالقطن حىت ال يسمع دعوته انليب 

ُ
عليه وسلم ودعوته ، حىت أن بعض من قدم مكة سد أ

  صىل اهلل عليه وسلم.

وـهكذا فعل ـهؤالء ، ونسبوا إىل الشيخ أباطيل كثرية ؛ ولكن يشـاء اهلل سبحانه وتعاىل أن تستمر 
   القديم واحلديث.القضية واملسلسل يف االتهامات يف

حىت ذكروا أن تاجراً مسلماً قد اختصم مع تاجر ـهندويس يف اهلند حول سلعة عند اهلندويس ؛ 
فخرج املسلم اغضباً وعزم ىلع إفســاد جتارة اهلندويس ، فأشاع يف املسجد أن اهلندويس وـهايب ، 

دويس طريقًة إلاعدة جتارته فهجر انلاس داكن اهلندويس ، واستاءوا منه ، وحارصوه ، ولم جيد اهلن
إال يلعلن ىلع املأل أنه قد تاب من الوـهابيـة وعـاد إىل اهلندوسية ، فتأملوا كيف بلغ التشويه إىل 

  ـهذا احلد!!

وملا سافر بعض أـهل العلم من جند إىل اهلند يلطلب احلديث ىلع أحد مشاخيها اذلين تأثروا 
كتاباً للشيخ رمحه اهلل ونزع غالفه اذلي عليه اسم بادلاعيات ضد دعوة الشيخ ، أخذ ـهذا الرجل 

  املؤلف ووضعه ىلع طاولة املحدث العالم اهلندي.

فلما جاء الشيخ أخذ الكتاب فقرأه ، فأعجب به ، وقال: يلتين أعرف من ـهذا اذلي ألف ـهذا 
  الكتاب؟

ذلي تقع فيه يف دروسك فقال هل اتللميذ ، طالب العلم ، الراحل للعلم: أتريد أن تعرف املؤلف إنه ا
  ، وتتلكم عليه بما وصلك من اإلشااعت ، إنه حممد بن عبدالوـهاب.

 فانقلب املحدث إىل أكرب داعية يف اهلند دلعوة الشيخ رمحه اهلل.
ويقوم أعداء ادلين يف ـهذه األيام بالطعِن يف دعوة الشيخ رمحه اهلل ، وإاعدة اثلارات وانلعرات 

 ية!!ورفع راية حماربة الوـهاب



  ملاذا إذاً؟!!

ألن تلك ادلعوة املباركة ، ويه إحيــاء السنة املحمدية ، وادلعوة إىل الكتاب والسنة أشد ما يقظ 
  مضاجع ـهؤالء.

ويريدون أيضاً أن يستفيدوا من التشويهات احلاصلة عند بعض انلاس ضد الوـهابية يلكسبوـهم 
  إىل صفهم.

دعوة ضد الوـهابية ، يلكسبوا بزعمهم طوائــف من انلاس وُيريُد الصليبيون ايلوم أن يرفعوـها 
املنتسبّي لإلسالم اذلين يعادون ادلعوة ، ويف ذات الوقت يشوـهون اذلين يقفون أمامهم ويف 

  طريقهم من أبناء اإلسالم.

فإذا ُعرفت حقيقة ـهذه ادلعوة املباركة ، فات اهلدف ىلع ـهؤالء ؛ ولن يستطيعوا إن شاء اهلل أن 
 إىل دعوة احلق بسوء.يصلوا 

امهلل أهلمنا رشدنا ، وقنا رش أنفسنا ، وأرنا احلق حقاً وارزقنا أتباعه ، وأرنا ابلاطل باطاًل وارزقنا 
  اجتنابه.

  أقول قويل ـهذا واستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه ، إنه ـهو الغفور الرحيم.
 


