
الرحيم الرحمن الله بسم

العصر   مرجئة حول
الفلسطيني قتادة أبو

وعلى المأين النبي على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
 أجمعين وصحبه آله
ًا البدع أهل سمة مأن ًا قديم والكححذب, والتلححبيس التححدليس وحححديث

ًا بالمأاني النفس والتزوير, وخداع اسححتقرارها فححي الكاذبححة, طمعحح
ًا باطلها على وغمارهم, جهلتهم الناس, خاصة بين للباطل وترويج
ًا بعضها يدفع الخبار تتابعت وقد مأححن الححتزوير هححذا صححور في بعض
ّ خلفهم مأن كان القدمأاء, ومأا البدع أئّمة قبل لهذا القبيح الوفاء إل

ًا,ولكححن البححدع أهححل شأن القبيح, هذا الفعل زاد صححار المأححر قححديم
ًا القبيححح فعححل علححى البححدع أهححل جرأةا صارت حين إبالة على ضغث
ّد يكححذبون زمأاننححا فححي البححدع أهححل صححار أسححلفهم, فقححد مأححن أشحح

ّورون ُيز فححي صححدر والتححدليس بالسححرقة شححهرتهم لبححاطلهم, مأححع و
أقححوال على الحلبي تعليقات مأن المّأة (تحذير كتاب الخيرةا الونة

ّيم, والكتاب أبو مأحمد الئّمة) للدكتور اسححتمرأ مأبتححدع يكشف ارح
ّبع السرقة ّتش ًا صار يعط, حتى لم بما وال إخححوانه وبعححض هححو علم

أحمححد سححرقته كشححف الححذي الهللححي سححليم الفن, كمثححل هذا في
سححليم سححرقات عن المثالي (الكشف سّماه له كتاب في الكويتي

السححطو مأححن المأثلححة عشححرات مأطبححوع, وفيححه كتاب الهللي) وهو
ًا للنفححس ونسححبتها الخريححن لكلما القبيحححة والسححرقة الصريح زور
ًا ًا وبهتان  فيض مأن غيض وهو يعط لم بما مأتشبع

مأحن فيححه مأحا المّأححة) علححى (تحححذير أسححمه ذكرنححا الذي الكتاب هذا
تسمية أئّمة, ومأن الرجاء شيوخ بعض تسمية مأن ومأصائب بلوي

ًا نفسه جعل مأن ًا, ومأع للطاغوت خادمأ ّنححه كاتبه إقرار إمأامأ علححى أ
ّفرات في للتكفير الستحلل اشتراط مأنهج كما عليه الُمجمع المك

ّ الّضالة المرجئة غلةا مأذهب هو نكشححفه أْن ينبغححي مأححا فيححه أّن إل
ّناس  لل
يقححول: أن الكتاب هذا مأثل يرى أن بعد الذهن إلى يتبادر مأا فأول

ّتسع قد الخرق إّن يسححتر أن مأححن أكثر الكذب الّراقع, وصار على ا
هنححاك عححاد الشححمس, فمححا نور في تقع السرقة يؤول, وصارت أو

ّتسع الصححراخ: أوقفححوا التأويل, فبححدأ أو السكوت أو الهروب مأن مأ
 الجرائم هذه

لعقلء ينبغححي نعححم سفهاءكم احكموا حنيفة جرير: بني قال كما أو
صححلى ورسححوله اللححه علححى الخطأ مأن فيهم مأا - على القوما هؤلء
ّلم عليححه اللححه يوقفححوا أن عقلئهححم علححى - ينبغححي الفهححم فححي وسحح



مأححذهبهم علححى كححانوا لححو حححتى الكححذابين السفهاء, وكححذب سفاهة
الحلححبي) فيمححا تعليقات مأن المّأة (تحذير الكتاب وطريقتهم, وهذا

 عال بصوت القوما هؤلء يقوله كتاب أول هو أعلم
ًا الحلبي علي أخرج بالطويلة ليست مأدةا قبل بعنححوان سححّماه كتابحح
وسؤال جواب في اللباني لشريط تفريغ التكفير) وهو (فتنة فاقع

أغلححب أّن إذ السححئلة مأن النوع هذا حول تدور لحدهم, والشكوك
ّنهححا والسححامأع للمجيب يبدو وجه على السئلة يرتبون السائلين ل أ

ّ تحتمل ًا غل ًا, فيكون جواب مأعححروف, لجححواب مأقدمأة السؤال واحد
ّنة جرت هذا وعلى المححدخلي) فححي ربيححع (أتباع المدخليين بدعة س
مأجححّرد مأححن أكححبر صححار المأححر أّن وضللتهم, وللسف بدعهم نشر

ّد والجوبة السئلة  المخالفين ض
إلححى يتقربون القوما هؤلء للطاغوت, فإّن عمالة صار حتى زاد بل

تكفيححر يححرى مأّمححن المخححالفين أسماء يزعمون) بكشف (فيما الله
الحلححبي علححي قريححن وهححو بعضححهم صححّرحّ الطاغوتية, وقد النظمة
ّنه شكري مأراد واسمه ًا سيبقى أ الردنحي, الطحاغوتي للنظحاما وفي

ّنه ّنه يعرف إنسان كل كشف في يتردد لن وأ حححاكم بتكفير يقول أ
ّلف الردن, وقد ّذاب هذا أ ًا الك ًا كتابحح التقريححر (إحكححاما سححّماه سححيئ

الرجححاء أهححل ببدعححة وشحححنه التكفيححر), مأله مأسححألة لحكححاما
ّنه وبمذهبهم ّ الدنيا في يوجد ل أ ّد التكححذيب, وقححد كفححر إل عليححه ر

ّنة أهل (براءةا سّماه كتاب في العلم طلبة أحد اشححتراط مأححن السحح
ّلححة مأححن للخححروج التكححذيب المرجئححة قححول هححذا أّن وبيححان الم

السبيعي الرحمن عبد أبو كاتبه والجهمية), واسم
التكفيححر, فجححزاه لنححواع القصححر بهححذا القول بدعة فيه كشف وقد
 الجزاء خير الله

بتححأليف انشححغاله ححح شححكري مأححراد ححح الرجححل هححذا أمأر عجيب ومأن
مأححن الردنححي, فسححبحان الطححاغوت هاشححمية نسححب لثإبححات الكتب
 ومأنع وهب
ّين قححوله, وقححد مأعححروف اليمححان بححاب في : اللباني قلت لححذي تححب

ّنه عينين اليمححان بقححوله: إّن اللفححظ فححي السححلف مأححع التقائه مأع أ
الرجححاء, أهححل مأححع هو الكلمة لهذه التفسير في وعمل, لكن قول

اللبححاني المرجئححة, فححإّن غلةا مأححذهب على هو العلمية وللمأانة بل
الصححريحة, وقححد المكفححرات فححي التكفيححر فححي السححتحلل يشترط

عليحه اللححه صحلى الرسحول مأسحألة: سحاب علححى المبحدأ هذا طبق
ّلم, حين السححتحلل, شححرط يتححبين حححتى السححاب تكفير رفض وس

المرجئححة أفححراخ المرجئححة, أمّأححا بغلةا أئّمتنححا سّماهم مأن قول وهو
باسححتثناء شححرط أي أجححل مأححن بتكفيححره يتوقفححوا لححم الححذين فهححم

ّنهححم القلححبي التكححذيب مأعنححى علححى تكفيححره حملححوا (الكححراه) ولك



(الصححارما كتححابه فحي تيميححة بحن أحمححد المأاما ذكره مأا لنبوته, وهذا
بفضححل وصححار مأشححهور أمأححر الرسول), وهححو شاتم على المسلول

اليمححان, وهححو لموضححوع العلححم طلبة فهم أبجديات مأن تعالى الله
الشححيخ كشحف فقحط, فقححد وجمحاعته اللبححاني زال مأحا الذي المأر
المرتححدين), أّن الطغححاةا سجون مأن أسره الله (فّك الحوالي سفر
: كتححابه فححي كمححا الجزيححرةا فححي عنححدهم هححذا يقححول بححدأ مأن هناك

. الرجاء ظاهرةا
أهححل وقححرع بطنيححن أشححبه عبححارات صدره في قذف الحلبي كتاب

ًا الدعايات ًا في الكاذبة, طمع المسححاكين لولئححك الترويححج, وإرهابحح
المعححاني, دون والسححماء الشححعارات علححى يقتاتون زالوا مأا الذين

ّدعة وآثإروا بالتقليد ورضوا بكححل حاطوا الذين الوقت أئّمة واتباع ال
ًا شيء  أئمتهم في يظنون كما علم
بحححوث التكفيححر فتنة مأن : التحذير كتابه عنوان الحلبي كتب هكذا

السلما, مأحدثإين, وفقهححاء, علماء مأن عقدية, لعدد علمية, ونقول
ًا ومأفسرين, تتضّمن ّدث فريحدا: للعلمأححة علميححا جواب الشححيخ المحح

ًا عليه وروجع اللباني ناصر مأحمد  لنشرها نفسه, مأقر
يسححتحق مأححا الجليححل والشأن العظيم المأر مأن وراءه أّن وتحسب

شحححمة, وإذا بيضححاء كححل فليححس حسرتنا يا والقراءةا, ولكن النظر
ًا كان والفسححاد الفساد هذا النحراف, وكل هذا بكل هذا مأثل كتاب
حسححرةا فيححا والهتماما والمراجعة والتعليق التقريظ هذا بمثل وهو
ّلم, ويا عليه الله صلى مأحمد أمّأة عظيححم وهوانها, ويححا ضياعها وس

 مأصيبتها
ّلححق: بحححوث والمقححدما الجححامأع بقححول العنححوان هححذا كذب أمّأا والمع

. عقدية. إلخ علمية, ونقول
أكححثر القححوما, ول هححؤلء مأححن أكححذب الزمأان هذا في ترى ل فوالله
ًا ًء أقّل مأنهم,ول تزوير ًا صار الذي هذا مأثل مأن حيا كححّل علححى علم

يتكلححم شيء أي عن سألت وإذا الوكيل ونعم الله فحسبنا الرذائل
جهححود أي (الكتيب) علمححت هذا يدفعه تكفير (المكتوب), وأي هذا

الكحتيب, فالكتحاب هحذا وترويحج نشحر فحي الطاغوتية الدول تبذلها
حكححاما أعني العصر هذا في والطغيان الكفر أئّمة تكفير عن يدافع
 علم على نار مأن اشهر كفرهم صار الذين بلدنا

ّد قاما هذا الحلبي وكتاب فححي المقدسححي مأحمد أبو أخونا عليه بالر
ّهححم أهححل بتلبيسححات العقلء (تبصير سّماه له كتاب والرجححاء), التج
الفتححوى مأقدمأته: وهذه في أسره الله فّك المقدسي الشيخ يقول
ّدما نمقها التي ًا وأخرجها لها المق الدولححة علماء بكلما له ُقّرظّ كتاب

أْن الولححى وكححان التكفيححر فتنححة مأححن وسححّماها: التحححذير السعودية
ُيهمل خاء لتصير الحاء ُيعجم الحقيقححة فححي دالً. هي لتصير الذال و



وقححد كححثيرةا طنطنححة زمأاننححا جهمية حولها طنطن قديمة, قد فتوى
ُوزعححت قبححل طبعوهححا ًا مأححدةا, و التكفيححر بعنححوان: (فتنححة مأجانحح

ّدما ًا وزادها لها والحاكمية) ق ًا تخليط اللححه عبححد بن : مأحمد وتخبيط
 الحسين

ًا مأحمد أبو الخ كشف وقد الحلححبي علححي وتححدليس كححذب مأن شيئ
أخححي لححي فيطيب حزما ابن مأع يقول: ومأادمأنا حيث هذا كتابه في

مأححن بمثححال ُأعّرفححك أْن الموضححع هححذا ُأغححادر أن قبححل القححارئ
مأححع تتعامأل كيف لتعرف ح الكثير مأثله وسيأتي ح (أمأانة)!!! الحلبي

 ونقولته كتبه
في قوله حزما ابن عن مأقدمأته  مأن4 صفحة هامأش في نقل فقد

ًا جحححد مأن صفة : (الكفر الكفر تعريف تعححالى اللححه افححترض شححيئ
كيححف .) وتأمّأححل إليححه الحححق ببلوغ عليه الحّجة قياما بعد به اليمان

مأهّمة بقية للكلما أّن مأع جرأةا بكل نقطة ووضع هنا القوس أغلق
ذلححك بعححد حححزما ابححن قححول وهححو وإرجححائه الحلححبي تلبيسات تنقض

ًا بهمحا أو قلبححه دون بلسحانه أو لسححانه دون مأباشرةا: (بقلبه أو مأعح
ً َعِمَل ّنه النص به جاء عمل اليمححان) اسححم عححن بححذلك له مأخرج بأ
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ّهححم حححزما ابن كلما مأن الحلبي اجتزأه فالذي ّنححه تج مأححع مأحححض, لك
قححول بدقته!! هو بأمأانته!! وبترها الحلبي طواها التي الزيادةا هذه
ّنة أهل ّهم أهل صدور مأنه تضيق الذي والجماعة الّس والرجاء التج

النقححول هححذه  : (يطححوون6 صححفحة الحلححبي قححال كمححا فهم ولذلك
 اليد  بخط16 أتباعهم)!!ص عن ويكتمونها

كما المسألة تحقيق في الحلبي تدليس مأحمد أبو الخ كشف وقد
تححرك بيححن العصر مأرجئة عنوان: خلط تحت الواقع أرض على هي

: إّن يقول أن الخ وقصد التشريعي بمعناه الحكم وبين الله حكم
أحححّل مأححا وتحريححم الله حّرما مأا تحليل هو المّأة تعيشه الذي الواقع

ًا الئّمة بعض ذكر كما هو وليس الله الحححاكم تقسححيمهم مأححن قديم
اللححه أنححزل بمححا الحكححم بتركه كافر, وذلك وغير كافر قسمين إلى

تعحالى: (فمححن اللحه رحمححه اللححه رحمه كثير ابن قول تعالى. ونقل
خححاتم اللححه عبححد بحن مأحمححد علححى المنححزل المحكححم التشححريع ترك

كفر, فكيف فقد المنسوخة الشرائع مأن غيره إلى وتحاكم النبياء
ّدمأها الياسححق إلححى تحححاكم بمححن يكفححر هححذا أّن شححّك عليهححا, ل وقحح

13/119 والنهاية المسلمين)البداية بإجماع
ّظححر يسححتحق مأحمححد أبححي الخ وكتححاب مأححن فيححه لمححا والقححراءةا الن
 بعد يطبع لم وهو الجاهل المدلس هذا على الرد استيفاء

ًا أكشف أنا وها حيححن القيححم ابححن على المدلس فيه كذب آخر شيئ
الصحواعق "مأختصحر مأختصححر فحي القيححم ابحن العلمأحة : قحال قال



ًا جحد ": فمن12/421 المرسلة اللححه صححلى الرسححول به جاء شيئ
ّلم عليه ّنه مأعرفته بعد وس ّق في كافر به, فهو جاء بأ ّله الدين د وج

ً هذا القيم ابن كلما وجعل لكححل الجحود المأاما اشتراط على دليل
ِلَم هذا, فقد مأن شيء كلمأه في ديننا, وليس في هو كفر طلبححة َع

هححو وليححس الكفححر أنححواع مأححن نوع القيم ابن عند الجحود أّن العلم
العالم في الوحيد الكفر

فححي الجحححود فقط, بححل القلب أعمال مأن هو ليس الجحود أّن ثإم
ّ يطلححق لححم الكريححم القححرآن تصححديق مأححع اللسححان قححول علححى إل

 14 أنفسهم.)النمل واستيقنتها بها تعالى: (وجحدوا القلب.قال
اللححه بآيححات الظححالمين ولكححن يكححذبونك ل تعححالى: (فححإنهم وقححال

33 يجحدون)النعاما
قححول مأححن اليححتين هححاتين فححي الجحود جعل كتابه في تعالى فالله

ابن به. وكلما واهتّم هذا فاحفظ القلب استيقان مأع فقط اللسان
والعمليححات العلميات بين فّرق مأن على للرد هو مأوطنه في القيم
لجاحححد التكفيححر جعل مأن على الجاهل), وليرد المدلس هذا (مأثل

العقائحد هحي عنحدهم الصحول أّن : باعتبحار الفحروع دوت الصحول
 العمليات هي والفروع

فيححه الكتححاب أّن إذ ارحيححم أبو مأحمد الدكتور كتاب إلى نعود والن
مأنها: حسنات

النصححوص تفسححير وفححي النقححول فححي عديدةا تزويرات كشف-
الحلبي قبل مأن

شاكر أحمد المحدث مأع الحلبي أدب قلة كشف-
الحلبي عليه افتراه ومأا قطب مأحمد الستاذ عن الرد-
آل إبراهيححم ومأحمد كثير وابن تيمية ابن كلما وتأويل تحريف-

الشيخ
كلما أختهححا) علححى هححي (بححل المبتدعة بزيادات أشبه زيادات-

الئّمة
 الشريعة تبديل مأعنى في الئّمة على افتراءه-

كتابه, ومأححا في ارحيم أبو الدكتور ذكره مأا بعض لك أسوق أنا وها
ارحيححم: أبححو الجاهححل: يقححول المدلس هذا صنيع مأن بنفسه كشفه

ثإلثإححة علححى بححالتكفير الحكححم بنى قد السلما شيخ أّن الحلبي زعم
كفححر فقد فيه وجدت الستحلل, فمن ثإم والعتقاد أمأور: المعرفة

ّ السلما, شيخ قول مأن المعرفة هذه استنبط جاهل, وقد فهو وإل
ًا تيمية ابن السلما شيخ فقال: قال (مأنهححاج العظيححم كتابه ف أيض

ّنة أنححزل بما الحكم وجوب يعتقد لم مأن أن ريب ): ول5/131 الس
بمحا الناس بين يحكم أن استحل كافر, فمن فهو رسوله على الله
ً هو يراه  كافر فهو الله أنزل لما أتباع غير مأن عدل



ًا كلما: "فإّن بعد قال ثإم ل هححذا مأححع ولكن أسلموا الناس مأن كثير
ّ يحكمححون المطححاعون, بهححا يححأمأر الححتي لهححم الجاريححة بالعححادات إل

يلححتزمأوا فلححم الله أنزل بما إل الحكم يجوز ل أنه عرفوا إذا فهؤلء
ّ فهححم الله أنزل مأا بخلف يحكموا أن استحلوا ذلك, بل كفحار, وإل

ّهالً" قال كانوا ًا: وكلمأه الحلبي ج ّين الله رحمه مأعلق فححي واضححح ب
عححدما السححتحلل, وأّن ثإححم والعتقححاد المعرفة على الحكم بنى أنه

ً فححاعله يكون الكفر, وإنما مأنه يلزما ل ذلك وجود ًا. ل جححاهل كححافر
 17-15 التحذير الهامأش: انظر في ارحيم أبو قال
وفححي الحلححبي قححاله مأححا وفساد ضلل بيان في ارحيم أبو شرع ثإم

ّيححن يقله لم مأا تعالى الله رحمه تيمية ابن تقويله ابححن كلمححة أن وب
ّهححالً" ل كححانوا كلمأه: "وإل آخر في تيمية المسححتحل علححى تعححود ج
الحكححم وجوب بعدما العتقاد الخيرةا, فإّن الجملة على تعود وإنما

للحكححم كححاف اللححه حكححم أنححه تيقنححه مأع رسوله على الله أنزل بما
اللححه.ثإححم أنححزل بمححا الحكححم يسححتحل لححم وإن بححالكفر مأعتقده على

كلما مأححن الحلححبي علي ابتدعها التي القاعدةا قوله: "إن إلى خلص
سححجل مأححن طردهححا باطلححة, ويجححب المتقدما, عاطلة السلما شيخ

بحبراءةا يشحهد السلما شيخ براء, وكلما مأنها هم الثلثإة, إذ العلماء
مأنها نفسه

بمححا حكم ولو الله, بل أنزل بما الحكم وجوب عدما اعتقد مأن لّن
كححاف علمححه مأححع اللححه أنححزل مأححا بغير الحكم استحل مأن الله أنزل

ولّن اللححه أنححزل بمححا الحكححم وجححوب اعتقد ولو كفره على للدللة
ّ اسححتحلل= كفححر ثإححم واعتقاد (مأعرفة البدعة هذه مأنتهى فل) وإل
هححذا يكحن لححم وإذا المسحلمين سححجل مأحن المشروع للتكفير إلغاء
ًء  الدكتور كلما يكون؟!! انتهى فماذا إرجا

بخطححأ اعترف قد مأعه مأناقشته في الحلبي أّن ارحيم أبو ذكر وقد
ذلححك, وبعححد بعححد طبعها رسالة في تراجع ثإم والتدليس الفعل هذا

ّين الكتححاب أصححل هححو الححذي الشححريط مأراجعة ذكححره مأححا صحححة تححب
ارحيم أبو الدكتور

حفظححه قطححب مأحمد الستاذ على الحلبي أخطأ ارحيم أبو ذكر ثإم
صححورةا, بححأجلى الحلححبي وكححذب تححدليس الححدكتور كشف الله, وقد

هذا لحقيقة الشافي البيان ففيها كامألة لذكرتها المقاما ضيق ولول
 الجاهل المدلس

صححفحاته عححدد الصححغير القطع مأن كتاب في تجدها مأنها وأكثر هذا
الححتي المنححاظرةا لشريطي تفريغ شبه والكتاب  صفحة78 الفعلية

للشححريط الحلبي, ولكححن علي ارحيم) وبين (أبو المؤلف بين تمت
(الحكححم شححقرةا مأحمد قول مأنها الكتاب في توجد ل أخرى مأعاني

يده لقطعت علي يا فعلها غيرك المناظرةا): لو في الطرفين بين



مأححن لنححه والتححدليس السححرقة فححي الحلبي يد تقطع ل أقول: وهل
المواقع؟ شهدوا مأّمن هو حو البيت أهل

قبححل مأححن يحتمححل ل مأححا الكلما لتحميححل الجاهلححة المححدورةا إظهححار
الحلبي

الكتححاب قححوله: إّن سححوى نفسححه عححن بححه يدافع مأا الحلبي يجد لم
به تمتعت وقال: لقد اللباني قرأه
يرجع الذي الحكم صارت الناس بعض أذواق أن يثبت : وهذا قلُت
 التيار هذا أتباع إليه
الحلبي كلما أن اعتقاده وهو مأوضوعي خطأ في وقع الكتاب لكن

مأوافححق هححو الحلبي قاله مأا كل خطأ, فإّن اللباني, وهذا يعتقده ل
خطححأ ارحيححم) نسححبته (أبو أحاديثه, ومأحاولة في اللباني يقوله لما

الجديححدةا والسححلفية التبححاع بقيححة دون أشححخاص إلححى العقائححد هذه
يقححوده والححذي الجديححد التيححار هححذا الموضححوعية, فححإّن عححن خححروج
علححى هو ومأن الحلبي تزويرات وتنصرهما المدخلي وربيع اللباني
ّنححه يححرى اللباني عارض, فإّن خطأ وليس أصيل مأنهج هو شاكلته أ

ّفحر (أي عمل يوجد ل ّلححة, حححتى مأحن ومأخحرج عمحل) مأك سحاب الم
ّلم عليه الله صلى النبي فححي اللباني تقريرات تقدما, وإن كما وس

الغلةا, وأشححرطته المرجئححة مأححذهب تقريححرات عيححن هي الباب هذا
رائع حليمة) رد أبو المنعم (عبد بصير أبو ذلك, وللخ على شاهدةا

فححي خطححأه فيححه كشف كفران) بحيث (الكفر بعنوان شريط على
فححي الظالمححة اللبححاني طريقة يكشف أنه فوائده الباب, ومأن هذا

غيححره, علححى يحححرما مأححا لنفسححه يحححل والمنححاظرةا, وأنححه الِحجححاج
مأسحمى فححي اللبححاني انحححراف يعححرف أن المنصف الخ ويستطيع

ّطلححع أن بعد وحقيقته اليمان العقائححد فححي اللبححاني فتححاوى علححى ي
 ح الحلبي علي ح الجاهل المدلس هذا طبعها على قاما التي

وأن التيححار هححذا مأححن يخححرج ارحيححم) أن ( أبححو الكححاتب على ولذلك
الوائححل, الرجححال إلححى النسححبة فححي ويرتقححي مأنححه براءتححه ُيعلححن

فححي انحححراف مأحن المنهححج هححذا أصحاب عليه مأا عمق وسيكتشف
 اليمان باب

ّنححا الححتي المرحلة نفس ارحيم) يعيش (أبو لعل أقول لكني فيهححا ك
ًا, وهي هححذا خطححأ ثإبححت قد الداخل, ولكن مأن الصلحّ مأحاولة يومأ

الشحيوخ لتقحويم يعحد ولحم ِعحرق كل في صار المنهج الطريق, إّن
الححذي ارحيححم) هححو (أبححو عند المعنى البيان. وهذا مأن سبيل, فلبد

اللبححاني وكلما بكلمأححه ويستشهد شقرةا لمحمد المدحّ يكيل جعله
فححي قححرأ إذا سيفعل ارحيم) مأاذا (أبو الحاكمية, لكن مأوضوع في

التاسححعة  السححنة84 رقححم عححددها (فححي الكويتيححة الفرقححان مأجلححة
كبححار هيئححة فتححوى مأنهجيححة) وفيهححا فتححاوى عنححوان  تحت34 صفحة



سيخالفهم الحاكمية, هل بتوحيد القول بدعية في سعود آل علماء
 غيره فعل كما للعاصفة رأسه سيحني أما

ّدرسها الشريعة في دكتور هو ارحيم حال: أبو كل على أحد في وي
سححيجني الصححراحة وبهححذه للحلححبي المخالفة بهذه الردن جامأعات

في ذكره المبتدع, ومأا المنهج على اليقظين للحراس عقوقه ثإمار
ّنه كتابه مأقدمأة َهر أ ُيش ّتهم به س ُي الطريححق بدايححة هو بالخارجية وس
الطواغيت. ركاب في والسير البدعة هوى مأن العقل لتحرير
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