البيان الثاقب
لرد تقول محمد اإلمام
أنه لم يحصل مني تجاوب

للشيخ

أبي عبد الرمحن حييى بن علي
احلجوري

البقان الثاقب لرد تؼول حمؿد اإلمام أكه مل حيصل مـي جتاوب
بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل ،وأصفد أن ال إفه إال اهلل ،وأن حمؿد ًا ظبده ورشوفه ×.
أمو بعد:
شؿعً ـؾؿي فؾشقخ حمؿد اإلموم أصؾحه اهلل ،يذـر ؾقفو (أهنم أرشؾوا يل رشوفي،
وأكه مو حصل دمووب مـي).
وهذا ؽر صحقح !
ؾؼد أرشؾوا إيل رشوفي ،وضؾبوا افرد ،ؾؽون افرد ذم حقـه مع افذين جوؤوا برشوفتفم.
وهذه كص رشوفتفم ورشوفتي فبقون ظدم مصداؿقي ؿوفه( :أكه مل حيصل مـي
دمووب).
وفقعؾم ادـصػون ظـود هذا افرجل ومن ظذ مثل ؿوفه هذا.
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قالوا يف رسالتهم :بسم اهلل افرمحن افرحقم
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الرد قلنا:
بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل ،وأصفد أن ال إفه إال اهلل ،وأن حمؿد ًا ظبده ورشوفه ﷺ.
أمو بعد:
من حيقى بن ظع احلجوري

إػ إخواكه:
ادشويخ ادؽرمغ -وؾؼؽم اهلل فؽل خر:-

وصؾتـي رشوفتؽم ادذـورة ظؾقفو أشامؤـم افؽريؿي ،بتلريخ/12( :من صفر مجود
افثوين/فعوم 1434هـ) ،وحتؿل ذم ضقوهتو مجؾي من األدفي افؼيػي من افؼرآن وافسـي  :ذم
أمهقي :اإلصالح ،وؿول افعدل ،وافتعوون ظذ افز وافتؼوى ،وافبعد ظن افتحوشد،
وافتبوؽض ،وافتدابر ،واحلٌ ظذ األأخوة ،وافتواضع ،واإلخالص  :وكعؿً األدفي
ادذـورة ،ؾقجى ظذ ـل مسؾم امتثوهلو ،وجعؾفو ذم مواضعفو.
وقؾتم( :وذم ـؾؿتك افتي رددت هبو ظذ مؼول االختصور أمورا ـثرة  :مـفو:
ؿوفك :واهلل مو دظوت إػ ادػوصؾي ال من ؿبل ،وال من بعد ،وكحن كطؾى األخوة
مـؽم ،ومن أهل افسـي ،أكتم اآلن جػوتم ..ابتعدتم ..أصؾتم ..ظؿؾتم افػتـي ذم افدظوة.
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وبـوء ظذ ضؾبك ؾببوظٌ األخوة كبعٌ إفقك هذه افرشوفي :)..وبدأتم ذم ذـر بعض
األمور ظذ أهنو مـي مػوصؾي فؽم.
وحريص ـل احلرص ظذ اجتامع افؽؾؿي
وأقول :واهلل افعظقم أين أ ْب ِغ أض افػرؿي،
أ
مع أي شـي من ؿبل ومن بعد ،ومن دظوئي :أن جيؿع اهلل ـؾؿي أهل افسـي ظذ اهلدى،
ومو ذـرمتوه ظذ إؿدامي ظذ ادػوصؾي ـؾه فقس مـه يشء يدل ظذ حريص ظذ مو
تدظوكه ظقوذا بوهلل ،وفقس هذا موضن بقون خطل مو ؿؾتم.
ولؽن وفؼؽم اهلل :ؿد ظؾؿتم وؽرـم أشوس مو حصل بقــو ،بل متودى رشه وكول
افدظوة افسؾػقي ذم ـثر من بؾدان افعومل ،وأن أشوس ذفك ؾتـي ظبد افرمحن افعدين ذم هذا
افدار ؿبل ظدد شـغ ،و أأدين بذفك مـؽم ومن ؽرـم ،و أـتبً ورؿي ذم أن مسجد
افػقوش يؽون حتً كظر ادشويخ بام ؾقؽم أكو  :وفسً حريص ًو ظذ ذفك ،فؽن هذه
حؼوئق تغرت ،وأطن افورؿي ال تزال حمػوطي فدى افشقخ حمؿد افصومع -حػظه اهلل-
وتم إيؼوف افتسجقل افذي أدى أين كصحتفم بسـه ؾثوروا ظع وهم ذم حؾؼتي :
وشبوين ،وصتؿوين ،وحذروا افواؾدين واحلورضين مـي  :حتى ـون افطوفى يؼدم راؽب ًو،
حمب ًو ،ويتجشم ادصوظى ،وادتوظى ،ؾنذا وصل صحـوه ضدي  :ؾقخرج مبغض ًو يل
وفؾدظوة وفؾدار ،ومتعصبو وؾوتـو  :حتى إن أحد افػركسقغ ؿؾً فه( :دوذا يو أخي تؼول
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ظـي بال أدب ؟!) ،ؾؼول( :أكو مو أؿول بال أدب ،وفؽـك ؿؾقل أدب !!) ؾعػوت ظـه :
حرص ًو ظذ أن ال يرجع إػ بالد افؽػر ظذ جفل  :ؾشحـوه حتى شوؾر ظذ ذفك احلول،
وأخزين أصحوبه أكه رجع ؾسك افصالة وذهى مع افبغويو.
وؽر هذا ممو ثوروا به ظذ هذه افدار وظع ـثر ًا جد ًا ،أذـر كؿوذج مـه ذم رشوفي
"خمتك افبقون" بام ال يرىض به أحدـم فـػسه ،وال جيوز أن يرىض به فغره وهلذه
افدظوة ،هذا وأكو معؾؿفم ،ويل ظؾقفم االحسام ،وــً أـرر ؿويل( :يو إخوان إن مل تؽن
ألحدـم حوجي ذم افبؼوء ؾؾقذهى حقٌ صوء ذم مرـز فه أو ؽر ذفك ،وأكو أخوه ،وهو
أخي بام ال حيتوج إػ ؾتـي ظؾقـو) ،وفؽن دون جدوى ،وزرمتوكو أكتم مرة أخرى وؿؾتم:
(إذا ــً ترى حزبقته -أي بعد أن أرص ظذ تؾك افػتـي -ؾال تؾزمـو بتحزيبه ،وال
كختؾف من أجؾه) ،وتػوؿؿً ؾتـته بوفتحريش ظن ضريؼه وأصحوبه بغ افعؾامء وافدظوة
ؾتوفدت مـفو:
ثورة افشقخ حمؿد بن ظبد افوهوب ،وجئتم ضوفبغ أكه ظػو اهلل ظام شؾف ،ؾؼؾً:
ظػو اهلل ظام شؾف بقـي وبقـه ،وال يتدخل ذم ؿضقي افعدين ـون ذفك بعد صالة افػجر ذم
ادسجد.
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وبعد حغ ـرر ذفك ،وتوفدت من ؾتـي افعدين ،ؾتـي ظبقد وحتذيره من هذه افدظوة
 :افتي هي رشف ظظقم فؽم ،وكعؿي من اهلل ظذ أبـوء ادسؾؿغ ،وأخرجتم ـالم ًو تضؿن
أن ظبقد اجلوبري (داظي ؾتـي) ،وذم هذا االختصور جعؾتم ذفك مـي.
وتوفدت من ؾتـي افعدين وأصحوبه افتحريش فؾبخوري  :ؾوهتؿـو ذم إثر ذفك كحن
وأكتم وصقخـو رمحه اهلل ،وشوئر افدظوة أهنو دظوة خورجقي  :وأن افشقخ خورجي ،وكحن
ضالبه مجقعو خوارج .وشؽوتـو ظذ ذفك أيؿ ّؽن فؾؿغرضغ من افدظوة  :ؾوضطرركو من
بوب( :مؽره أخوك ال بطل) إػ افرد ظذ تؾك افػتن ادتوافقي.
ثم جوءت ؾتـي افراؾضي ذم احلرب افسودشي وحصل من افشقخ حمؿد اإلموم ظوؾوـم
اهلل افػتوى ذم افؼتول مع افدوفي ضد افراؾضي ،ودو بغوا ظؾقـو مل حتثوا ظذ ككتـو  :ؾتلدـو
من ذفك ـام ؿول ضرؾي بن افعبد ذم معؾؼته:
وطؾم ذوي افؼربى أصد مضوضي

ظذ ادرء من وؿع احلسوم ادفـد

وأصد من ذفك ظؾقـو أن إخواكـو يؼتؾون ،وأكتم مشغوفون بنخراج ـتوب "اإلبوكي"
افذي هو أحد متوفدات ؾتـي افعدين ،وزاد افطغ بؾي مو تضؿـه من أخطوء ترض افدظوة،
ويتخذهو أضدادكو شالحو ضدكو.
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وهؽذا مو زافوا ذم توشقع دائرة افػتـي بوفتحريش حتى تؽؾم افشقخ ربقع حػظ اهلل
اجلؿقع بام تؽؾم به بعد أن ؿول( :اكتفً ادشوـل بقـي وبغ افشقخ حيقى وإػ األبد) ،ؾؾم
تطى أكػسفم بوألفػي  :حتى حرصوا بقــو ،ورأيـو أن ظدم بقون ذفك اخلطل ؿد يشوش
ظذ بعض افـوس ؾقظـون بـو شو ًء ،ؾبقـوه برؾق وفغ ،وهلل احلؿد.
وؿبؾه خرج افشقخ حمؿد افوصويب ،وؿول مو ؿوفه من افتبديع وافتؾويح بوفتؽػر،
وظجوئى افػتـي ،واإلهدار فثروة صقخـو رمحه اهلل وجفوده مـذ كحو كصف ؿرن.
وتاله ممخرا افشقخ حمؿد اإلموم هداه اهلل ،ؾقليت بوفػتـي ظن افعدين ،ثم يؼؾبفو
افوريؼوت افصواب ،ؾوضطررت إػ بقون مو ؾقفو من اخلطل.
ضدي ،ؾجوكى ذم تؾك أ
وـل هذه افتداظقوت وافػرؿي وافػتـي ،وأكو أدؾع بوفتي هي أحسن حرصو ظذ
األأخوة ،وشالمي افدظوة ،وأشوشفو مو ظؾؿتم من ؾتـي هذا افرجل ،وهو يتػرج ،وأكتم
﴿وال
محؾتم ؾتـته ظذ ـواهؾؽم ،وكصبتم أكػسؽم حمومغ ظـفو ،واهلل ظز وجل يؼولَ :
ِ
ب ك ُُل َك ْػ ٍ
س إِ اال َع َؾ ْق َفا﴾[األكعوم.]164:
َتؽْس ُ
ؾؾو رستم ظذ األؿل ظذ مو ؿؾتؿوه ذم زيورتؽم( :ال كختؾف من أجؾه) فربام مو
وصل األمر إػ مو وصل إفقه.
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ودو رأى افـوس مـؽم -هداـم اهلل -هذا افتجؾد فؾرجل ظذ مو ظؾؿوه من بوضؾه ذم
افدظوة ،كػر ـثر مـفم ظـؽم  :بسبى ذفك ،بدون حتذير مـي وال دظوة إػ مػوصؾي
ظقو ًذا بوهلل.
ؾقو إخوة -وؾؼؽم اهلل -افؽالم ـثر  :ألكه خالصي ؾتـي شبع شـغ ،وهـوك مثل
يؿـي يرضب دن يسعى حلل مشؽؾي ؾقزيدهو تعؼقد ًا ،ذـره األـوع ذم ـتوب "األمثول
افقؿـقي" ،وهو( :زيدي موء ،ؿوفً :زيدي ضحغ) ،ؾال كحى أن يؽون حوفـو ـذفك،
وافرجل ظؿل ؾتـي ظـدكو وذم دظوة ظظقؿي ،وال كلمن أن هـوك من يدؾع به.
وخالصي افؼول وؾؼؽم اهلل :أكـو رأيـو هبذه األؾعول وؽرهو افصودرة من ظبد
افرمحن افعدين ممو ؿد مه بقوكه أكه حزيب ،وؿد زاركو افشقخ ظبد اهلل بن ظثامن حػظه اهلل
ـام تعؾؿون ،وضرح كحو مو أرشتم إفقه ذم آخر هذه افرشوفي بؼوفؽم( :كـوصدـم اهلل ذم
ادحوؾظي ظذ هذه افدظوة ادبورـي) ،وهذا مـؽم طؾم يل أين فسً حموؾظو ظؾقفو .ؾال صك
ذم حبؽم هلذه افدظوة  :فؽن ال أدري مو افذي دهوـم.
وال أطـؽم تشؽون ذم حبي هلو ،وتؼديم أرواحـو ودموءكو ؾدائفو ،بام ؿد ظؾؿتؿوه
ظن ؿريى مع افراؾضي  :بام كرجو أن اهلل شبحوكه وتعوػ دؾع به -وافػضل فه وحده -ظـو
وظـؽم ظظقم افؼ ،وحصل به فؾسـي وأهؾفو ذم ـل مؽون افؼف افعظقم ،وفو متؽن
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افراؾضي -كسلل اهلل افعوؾقي -فؽوكً إهوكي فؾسـي وأهؾفو ذم ـل مؽون ،وألبدفوا دار
اهلدى بؽل خبٌ وردى  :إضوؾي إػ هنى األموال ،وإهالك احلرث وافـسل ،واشتبوحي
مو حرم اهلل ؾقـو.
وــً أطن أن كجد مـؽم ككة أظظم وفؽن ـام ؿول افبعض( :جوءت افػتـي
وافـػوس ؾقفو مو ؾقفو) ،وهذا من متوفدات ؾتـي افعدين.
ؾقو إخوة اتؼوا اهلل وال يستفويـؽم افشقطون بوفتؽوثر من هـو وهـوك ظذ دظوتؽم
اْص إِ اال ِم ْن ِعـ ِْد اهللِ إِ ان اهللَ
افعظقؿي ،ؾؾقس افـك بوفؽثرة فذاهتو ،ؿول اهلل تعوػَ :
﴿و َما الـ ْ ُ
ِ
قم﴾[األكػول.]11:
َع ِزي ٌز َحؽ ٌ
وفتعوفٍ األمور بوحلق ،وافتواضع ،وافرجوع إػ األدفي ،وأصول افسؾف ،ال
بوهلقجون ،وافرـون إػ من ؿد ال هيؿه من ضوح مـو ،ومن ؿوم.
ورأيتم من يؼول :أكـو كريد إشؼوط افعؾامء ،وهذا واهلل مل يدر فـو ذم خؾد ،وهو من
االؾساء ظؾقـو ،وافتؾػقق ـام فػق اخلوارج ظذ أمر ادؤمـني عثامن ريض اهلل عـه ،ؾـَ:
«ادُْ ْؤ ِم ُن لِ ْؾ ُؿ ْؤ ِم ِن كَا ْلبُـْ َق ِ
ان َي ُشدُ َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا» ،واشتغالل ؾرصي ؿبول ذفك فإلضوحي
بتؾك اخلالؾي افراصدة ،شبى بالء ظظقام ظذ األمي.
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وال أؿول هذا هتقبو من أحد ؽر اهلل ظز وجل ،وواهلل وتوهلل أن احلق معي ذم هذه
وككا ،وفؽن ال بد من بقون ذفك فؽم وفغرـم معؼ
ظزا
افػتـي موئي بودوئي ،وـػى به ً
ً
اإلخوة األـورم  :ؾنن اؾتتوكؽم يعز ظع واهلل ،وأمر اإلشؼوط وافعز أو افذل فقس إػ
حمؿدُ  ،إِ ان ِ
ني)َ ،ف َؼ َالَ « :ذ َ
اك اهللاُ» ،وؿول
َحدي َز ْي ٌنَ ،وإِ ان َذ ِمي َش ْ ٌ
َْ
افبؼ  :ودو ؿول رجلَ ( :يا ُ َ ا
ك ِ
ك ادُ ْؾ ِ
اهلل تعوػُ ﴿ :ق ِل الؾفم مالِ
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اْل ْ ُر إِ اك َ
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واثق هبذا
َش
ت
ن
م
ل
ُذ
َش ٍء َق ِد ٌير﴾[آل ظؿران ]26:وفوال أكو ٌ
ْ
ُ َ
َ
ُ
فؼؾـو مو ادؼصود من توافقؽم وتسؾسؾؽم هذا إال مو ترمون به ؽرـم.
وفؽل رش شبى ،وشبى هذا افؼ مو تؼدم ذـره ،وكحن شوظون بحؿد اهلل فألفػي
وإمخود افػتـي ،ومن ذفك حغ حضور افشقخ ظبد اهلل بن ظثامن حػظه اهلل بعد أن رسدكو
فه مو حصل مـؽم من مضودة ،وبوألخص افشقخ حمؿد بن ظبد افوهوب ضدي ،وضد
هذا اخلر ،ودؾـً ذفك ـؾه ،وأرشؾً معه بورؿي تتضؿن كؼطتغ ،أرى أن اهلل ظز وجل
ؿد جيعل ؾقفو مو كرؽى وترؽبون ؾقه من مجع افؽؾؿي ،وؿطع دابر افػتـي ،افتي أصؿتً بـو
األظداء ،واهلل ظز وجل يؼول﴿ :و ْأتُوا ا ْلبق َ ِ
اِبا َوا ات ُؼوا اهللَ َل َع اؾؽ ُْم
َ
وت م ْن َأ ْب َو ِ َ
ُُ
ِ
ِ ٍ
َاحا لِ ْؾخَ ْ ِر ِمغ ََْل ًقا
ُت ْػؾِ ُح َ
ون﴾[افبؼرة ]189:وذم احلديٌ افثوبً« :ف ُطو َبى ل َع ْبد َج َع َؾ ُه اهللاُ م ْػت ً
ِ
ِ ٍ
ِ
ؾرَّش ِمغ ََْل ًقا لِ ْؾخَ ْ ِر».
ؾرَّشَ ،و َو ْي ٌل ل َع ْبد َج َع َؾ ُه اهللاُ م ْػت ً
َاحا َل ا ِ
ل اِ
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وافعدين من هذا افدار ،ومن معه من ضاليب ،وؾتـوا ظؾقـو ،وجر ذفك إفقؽم وإػ
ؽرـم ،ومن صدق اهلل ظز وجل صدؿه  :ؾنن ــتم صودؿغ ذم حل افػتـي ح ً
ال صحقح ًو،
وهذا هو افظن بؽم -إن صوء اهلل -وكػض مو حلؼؽم من ؽبورهو ؾفذه ورؿي مرؾؼي هبذه
افرشوفي ،شبق أن أوصؾفو إفقؽم افشقخ ظبد اهلل بن ظثامن مشؽور ًا ،إن رأيتم أهنو حق
وجى ظؾقؽم افسعي ذم حتؼقق احلق ،وتزول إن صوء اهلل افػتـي ،ودمتؿع افؽؾؿي.
وإن رأيتم أهنو بوضل ؾلبقـوا وجه بطالهنو بوفدفقل ،ؾنن أبقتم إال االشتؿرار ذم هذا
اهلقؾامن ظذ افدظوة ؾلكو أمحؾؽم مسئوفقي ذفك أموم اهلل ظز وجل ،وافعوؿبي فؾتؼوى،
ُـت َع َذ َب ِقـ ٍَة ِم ْن َر ِِّب َو َر َز َقـِي ِمـْ ُه ِر ْز ًقا َح َسـًا َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َخالِ َػؽ ُْم
﴿َ ..يا َق ْو ِم َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن ك ُ
ت وما تَوفِ ِ
إِ ََل َما َأ ْْنَاك ُْم َعـْ ُه إِ ْن ُأ ِريدُ إِ اال ا ِ
ت
قؼي إِ اال بِاهللِ َع َؾ ْق ِه ت ََو اك ْؾ ُ
استَ َط ْع ُ َ َ ْ
إل ْص َ
َلح َما ْ
ِ ِ
قب﴾[هود.]88:
َوإِ َل ْقه ُأك ُ
ؾوص َفدْ  ،اف َؾ أف َم ْ
ؾوص َفدْ  ،اف َؾ أف َم ْ
اف َؾ أف َم ْ
ؾوص َفدْ .
وشبحوكك افؾفم وبحؿدك ،أصفد أن ال إفه إال أكً ،أشتغػرك وأتوب إفقك.
ـتبه أخوـم:
حيقى بن ظع احلجوري
ذم افثوفٌ ظؼ  /من صفر مجود افثوين  /فعوم 1434هـ
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نص الرسالة املرفقة:
بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل ،وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل أمو بعد:
ظبد افرمحن افعدين ظـدكو حزيب ،ؾنن ــتم ترون مو رأيـوه من حزبقته أدكتؿوه هبو
حتى يتوب مـفو مع إضوؾي مو يذـر من تبعوت ذفك ذم حقـه.
وإن مل تظفر فؽم حزبقته  :ؾقؽون مـؽم:
/1بقون مو ؿد ظؾؿتؿوه من ؾتـته ،وؾتـي من فه تعؾق بػتـته من افؽأتوب وادؼؾؼؾغ
ظؾقـو وظذ افدار.
/2إفغوء مو ـون من تداظي افػتـي من األخطوء ذم ـتوب «اإلبوكي».
/3ومو ظدى ذفك من األمور تعرض ظذ افؽتوب وافسـي ،وأصول افسؾف ،بام
يدؾع اهلل به افػتـي ظن افدظوة.
واهلل ادوؾق
حيقى بن ظع احلجوري
/1صػر1432/هـ
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ـوكً هذه رشوفتي إفقفم ،وتؾطػ ًو مل أكوؿش ؾقفو مو تضؿـته رشوفتفم من افؾبس واخلطل
وافواؿع أن حمؿد اإلموم صور يؼؾى احلؼوئق بؽل وضوح ،وإال ؾلطن أن افوشقط -
افذي ضؾى مـي بعد افرشوفتغ افسوبؼتغ مـو ومـفم برؽبي من بعضفم افسعي ذم
افصؾح ،وأن يؽون افسعي صوم ً
ال فؾصؾح مع اجلؿقع بام ؾقفم ظبد افرمحن افعدين ،ـون
افورؿي األوػ ادمرخي (/1صػر1432/هـ) ـوكً بخصوص افصؾح ؾقام بقـي وبقـفم
دون افعدين ،جريو ظذ مو مه :أكـو ال كختؾف من أجؾه ،وذم هذه األخرة فؾجؿقع.
مع ضؾى األخ افوشقط مزيد افؾطف ؾقفو ؾؽتبً هلم هذه افورؿي ادختكة هبذه افصقغي،
ؾقفو مزيد من افتؾطف وافتلفف ،واحلرص ظذ مجع افؽؾؿي مع فزوم احلق افذي كعتؼده ذم
ذفك :-أوصؾفو إفقفم ،ف أقوؿعوهو و أأوؿعفو وهذا كصفو:
بسم اهلل افرمحن افرحقم

احلؿد هلل وأصفد أن ال إفه إال اهلل ،وحده ال رشيك فه ،وأصفد أن حمؿد ًا ظبده
رشوفه × ،أ َمو بعد:
حصؾً مـي ؾتـي ذم (دار احلديٌ
ؾلكو ظبد افرمحن بن ظؿر بن مرظي افعدين،
ْ
بدموج) ،اظتزهو افشقخ حيقى ومن إفقه حزبقي ،و أيام ـوكً ؾلكو أشتغػر اهلل وأتوب إفقه
ظام حصل ،وأظتذر فؾشقخ حيقى وإخواكه ظن ذفك.
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بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل ،وظذ آفه وصحبه ومن اتبع هداه.
أمو بعد:
ؾنكـو ؿد أد َكو افشقخ ظبد افرمحن بن ظؿر بن مرظي افعدين ،بام حصل من أشوس
افػتـي افتي ترتى ظؾقفو خالف واشع وأرضار بوفدظوة ،وكتٍ ظن ذفك مو ؿدره اهلل ظز
وجل بقــو وبغ افشقخ حيقى بن ظع احلجوري ومن إفقه من إخواكـو ذم (دار احلديٌ
بدموج) وؽرهو ،هلذا كطؾى مـفم افعػو ظام شؾف من آثور هذه افػتـي ،وفه وإلخواكه مـو
مثل ذفك مع إفغوء ـتوب "اإلبوكي ،"...حقٌ تضؿن أخطوء ؿد يسبى اخلالف حتديدهو،
ؾدر ًأ فؾػتـي يؽون إفغوء افؽتوب ـؾه ،و كسلل اهلل ظز وجل مغػرته وظػوه ظن اجلؿقع
وبوهلل افتوؾقق.
ـتبه :إخواكؽم ادشويخ ذم تلريخ/ :

1434 /هـ

ؾؾم يردوا بقء حتى خرج مـه هذا افتؼول افذي شبق مـه أمثوفه ،وهذا يثبً أن
افسعي فؾؿػوصؾي من هذا افرجل ومن حوفه ،ؿد صغػوا به ،ودظو إفقه بكيح ؿوفه ذم
ِ
ب ك ُُل
ـؾؿته األخرة بتلريخ (/13رجى1434/هـ) :واهلل تعوػ يؼولَ ﴿ :وال َتؽْس ُ
َك ْػ ٍ
س إِ اال َع َؾ ْق َفا﴾[األكعوم.]164:
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