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 وما يلفت في عرض الزهراني لآلراء في موضوعة التكفير، فإنه يكتفي، غالبًا، برصد
 آراء خط مدرسي واحد مثل االمام أحمد، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب،
..أو المقّربين منهم
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