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 .رسول اهلل وإخوانه وآله ومن واله ى  بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم عل

 أما بعد:

ألبي الحسن « كشف المستور عن العزمي المقبور» كتاب ى  يف التعليق عل أقول:

وكيف أنه  ،طاغوت العزمية المعاصرةعن ونقله  -ى  وفقه اهلل تعال-حافظ بن غريب 

ذلك عوير وكسير ومن ليس فيه خير،  ى  ن ثم دعا لعبادة نفسه، وتبعه علزعم أنه إله وم

أنفسهم  ى  حون طريقته، ينادون علسب  وينتسبون لرسمه، وي   ،يطنطنون باسمه اوراحو

 بأنفسهم، فما أشد خبلهم، وما أفحش خطلهم!  

للجهد المبذول، وتتمة للمقال؛ لنفع بهلول وردع ا الحاصل: أقول شكر  

 مخبول: 

بت هذه الحقائق مجرد الشكر والدعاء، والمقام يستجلبه ويستوجبه، فكانت أ

نور،  ى  عل التصير هبا نور   ؛نات مباركاتانات بّينات مع ما تقدم من بيامعها وقفات؛ لبي

 تستضيء به القلوب والعقول، فأقول:   

بل  ةفتعليقا عن األرض وميراثها وتعلقه باإلمامة الرافضية المرفوض وقفة:

 لمرجومة نقول لهؤالء العزمية: ا



 تنبيه أتباع الطريقة العزمية جلنون من ينتسبون إليه 2 

نحن نريد لكم إرث النبوة المبارك، ذلكم اإلرث الميمون الذي استبدلتموه 

عليكم واحتال، وأدخل عليكم وفيكم  ى  بشركيات وطالسم إمامكم الضال، الذي جن

 كما سبق يف المقال. المحال!!

 يورثها من يشاء من عباده؛ ابتالء. ى  أما األرض فهي هلل تعال

األراضي! إنما هو تحقيق التوحيد وإقامة  ى  إننا لم نخلق للتكالب عل يا هؤالء:أ

 الوجه الموجب رضاه. ى  عل ى  العبودية الواجبة هلل تعال

 االمخالف، ونظرنا كما نظر غيرنا فلم نجد مخالف   ى  وإذا ذكرنا هذا أسفنا عل

 فة كما هو حال التصوف والمتصوفة والتشيع والمتشيعة.ومخال  

عنهم،  ى  لن ترضا ا! وأن أرض  جل ذلك نحن نوقن أهنم لم ولن يعمروا أرض  أل

 توبوا، فتوبوا يرحمكم اهلل.يغار حليفهم يف أي أرض، إن لم وأن الص  

ارهم،  ،ضيق صدورهم، واستغاثة ذلهم ى  ويف التعليق عل وقفة: غ  وصيحة ص 

 التي أطلقها إمامهم الهالك القائل: 

ــــا ــــا ي  رســــول اق خــــا   ناقن
 

 إلســ ب بالســر المصــو ا أدرك
 

سبحان اهلل! استغاثة بمقبور!! وترومون الحبور وانشراح الصدور، أو ترجون 

 .؟!رحمة الغفور

سيالحقهم و ،م مع الخزي الذلهستظل األغالل يف أعناقهم، وسيلحق .أجل.

يف اهبم كبانو ،م طرق الهدايةهوتنكب م أهله،هم عن الوحي ومحاربتهاإلبعاد؛ لبعد

 .شرك والغوايةال
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َماءِ ﴿ : ى  مصداق قوله تعال َنهَما َخَره ِمَن الَسه
َ
ِ فََكأ ِكر بِاَلَله  اآلية ﴾ ...َوَمن يُْشر

 [.31]الحج:

رِي فَإَِنه ََلُ َمعِيَشًة َضنكً ﴿ : ى  وقوله تعال
َرَض َعنر ذِكر عر

َ
 [.124]طه: ﴾ َوَمنر أ

 الحديث. «من  الف أمري ى  وجعل الذلة والصغار عل» :ويف الحديث

 فاإلفاقة اإلفاقة. ، اوفاق   جزاء  وعليه نقول: 

 ولآلخرة أشد، فالبدار البدار.

كالم اهلل وكالم رسوله  ى  من أصغي إل»: -ى  رحمه اهلل تعال- قال شيخ اإلسالم

وشفاء القلوب، والربكة  ى  والهد وجد فيه من الفهم والحالوة :بعقله، وتدبر بقلبه

 (.284« )االقتضاء»« هوال منثور هيف شيء من الكالم: ال منظوموالمنفعة، ما ال يجده 

 وحل كفرهم، وكفر وحلهم، يف قول إمامهم الهالك  ى  ويف التعليق عل وقفة:

 إذ قال: -ذكره ى  خمد اهلل تعالأ-

ــد  ى  عجز النه ــة التوحي  عن وحل
 

لد هت  تا قد  ها ل يد ى  في  التجر
 

 !يف وحل سلفه الغابر ابن بشيش نهما تمشي  هذا الشين الذي دونه كل شين، 

 أقول:

الكل واحد،  ،دح  د وال موال موح  بل ، لرب العباد ال توحيد عندهم أنه بل الحق:

ارتجسوا و ،الخبلمن الخلط وفارتكسوا يف وحل ، -وقد سبق تصريح إمامهم-الكل إله 

اوز الربايا، وانتكسوا يف الكفور والقفار، وخبايا الزوايا ومفيف مستنقع االستحالل، 

 بشرورهم يشركون. 
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مشتقة من  البدع»: -ى  رحمه اهلل تعال-شيخ اإلسالم  نذكر هذا ونذكر معه قول

« مختصر منهاج السنة»« الكفر، فما من قول مبتدع إال وفيه شعبة من شعب الكفر

(2/559). 

يقوم لقرب هذا الفكر المنحرف الهدام، واجب  ؛البيان تلو البيان فكا  الواجب:

 ، حسب اإلمكان، والرّب عالّم.األنام وكل قادر مقدام ةبه خير

إذ  -ذكره ى  أخمد اهلل تعال- قول إمامهم الهالك أبي العزايم ى  علا وتعليق   وقفة:

 قال:

 أناديــي يـــا إهيـــا شـــراهيا بفاقـــة
 

 فعمم عطايا الخير بالهاطل الوبل
 

 الحي غفل عنوي   ،ا، شراهيا(هيإال إله إال اهلل، عند الحاجات يستغاث بـ )أقول: 

 ! ؟فساد عقدي وعقلي هذا !! أي  عالم الغيوب!قيوم ال

بأسماء مسلمين، كما أهنا ليست  -كما هو ظاهر-هيا شراهيا؟ ليست إثم من 

 من أسماء رب العالمين، فما بقي إال الشياطين!!! 

يرَطاُن ََلُ قَرِيًنا فََساَء قَرِيًنا﴿  فإذا كان هذا فيمن  .[38:نساءال] ﴾ َوَمن يَُكِن الَشه

 اتخذه قرينا، فكيف بعابديه؟!!! 

ــ ــم ى  أعم ــا لك ــود بصــيرا ال أب  يق
 

خل من كانت العميا  تهديه  قد 
 

العرب هم »: -ى  رحمه اهلل تعال-قال شيخ اإلسالم ويف نقض هذا اللسان اآلسن، 

« للمعاينا وتمييز  ا البيان والعبارة، ولساهنم أتم األلسنة بيان   ى  أفهم وأحفظ وأقدر عل

 .(1/289« )جامع الرسائل»

هذا إن كان ذا رطانة، أو انزلق بجهالة، كيف وهو عربي غير أنه أعرج  قلت:
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 أعوج، محّرم مجّرم. 

 ، المشرك الهالك.؟أين سلفه الطالح !؟العزايم اأببل شيوخ ثم أين شيخ 

الستغاثة به عند ا ى  إل -اشرك  -من دعا مريديه  -وهو المستغيث-بل أليس هو 

 الكرب؟! 

 يف هنايته« اإلمامين إلبادة المسلمين شركة» الرابع العزمية أجل.. ففي كتاب

«  المجدد» وتّوجوه بمجد نقلوا عن شيخهم بعد أن ألبسوه لباس اإلمامة :(160ص)

 ..: .قوله

ـــل وانه  ـــريد الوصـ  فهيا يا مـ

سوانا القلب واعلم  و لص من 

 ن طــــــهفأهل طريقنا يف حصــــــــ

 ى  وناداين أيـــــــــــــــا ماخي تـــــهن
 

تواين ل ــاعــد وا تق ل ــي ا عن  ودع 

ـــــــا التصــــر  يف الزما   بأ  لنـ

ـــــاين ــــــ  لقد بشــرل لما أ  ســقـ

ــا  ــي يف أم ــت ومــن يــحــب ــأن  ف
 

 ونظيره يف الظلمات قوله هنا:

ـــــا ول أدناي ـــــم الصــبـ  ألوهيـ

ــــــــه ــ ه ويـــ ــاعــطــو  ب  تــنــزل ي
 

 تفضل سيــــــدي هب لي عطاي

ــع لي العطا وحمحق عداي  فوس
 

 وهنا يربز سؤال دعانا إليه شرك هذا الدجال: 

 هذا الذّل والخضوع والخنوع(؛ !تنزل ياعطوف !، هب لي عطاي!تفضل): هقول

 !!.تناق  وانحطاط؟ السيئة )الحلول( ههل هو وفق شرط دعوت

 !!التقدم والجهادالفهم! والعقل! ووهنا نرتك الهالك لربه، وننظر لعابديه دعاة  

  ؟كرفيما ذ   قولكمما  :الجوفاء ى  دعاوو... من تلكم ال
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 عن دين؟ فضال   أو ذوق   عقل   هل هو وفق شرط  

 ى  عل -وسدده ى  وفقه اهلل تعال-خ أبا الحسن والزهراء وأنا بدوري أشكر األ

حقيقة هؤالء السوقة  ى  ، ليقف القوم علعن العزمي والعزمية إبرازه هذه الحقائق

للنيل  ؛للمؤامرتا عقد  زوايا المؤتمرات الذين يتسكعون يف طرقات الصحف ويف 

باسم التصوف  ى  دعومن أمننا وسالمتنا يف أنفسنا وأعراضنا،  ،من وحدتنا ،من ديننا

  هيهات. .وهيهات. .رافضية مرفوضة ممقوتة ةا، ويف حقيقتها دعوظاهر  

 وأقول: 

 ى  حت أفين، ى  إننا يف دهر الدهارير ما سمعنا بمثل هذه الدواهي من أمين وال حت

 جاء التصوف والتشيع بمسخهما الخسير! 

شاكرين، مستعلين معتزين بإيماننا، منّعمين بعقولنا  ى  نذكر هذا حامدين هلل تعال

 وعفتنا، نرفل يف العافية نرجو حسن العاقبة.

 ا لمناهج التصوف والتشيع، وسحقا سحقا لكل ماكر بالّسنّة وأهلها. فتب  

عليهم! ما  ى  ، وما أصربه تعالى  اهلل تعال ى  ء علسبحان اهلل! ما أشّد جرأة هؤال

 !هبم ى  أحلمه تعال

ا! ويزعمون معرفة سبحان اهلل! يّدعون قرب  ؟ «درك اإلس ب بالسّر المصو أ»

 تعلقها بالذات؛ مما استأثر به رب الربيات! 

أنه  -وهم للجهل أهل-يتحدثون عن اإلسالم ونصرته، وهموا هموا، جهلوا 

 النشور!! ى  ية محفوف، وأنه منصور حتمحفوظ وبالرعا

 ر امرؤ نفسه بتزكيتها، وال تزكية إال بتحقيق التوحيد! فلينص  
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التصوف والتشيع؛ ألجل ذلك ال نصرة لهما،  -كما تقرر قبل، وتقدم هنا-وقد كفره 

َ يَنُُصرُكمر إِ ﴿  من اهلل سبق! كتاب   وا اَلَله ، فإذا ما تحقق [7]محمد: اآلية ﴾ ن تَنُُصُ

 الشرط وقع المشروط.

: -ى  رحمه اهلل تعال-أذّكر المؤالف والمخالف بما قاله شيخ اإلسالم  ويف الختاب:

أئمة السنة والجماعة وأهل العلم واإليمان فيهم العدل واإليمان والرحمة؛ »

 ى  الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، سالمين من البدعة، ويعدلون عل فيعلمون

والعلم،  ى  ظلمهم.. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهد ولو من خرج منها

ابتداء  بل إذا عاقبوهم وبي نوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم  ال يقصدون الشر

 .(2/490« )البكري ى  الرد عل»« ورحمة الخلق بذلك بيان الحق

 فإلخواننا أهل العلم، أقول: وعليه..

نتشال هؤالء من تيههم، بل وحلهم، من مستنقع با -ى  رحمكم اهلل تعال-قوموا 

إذا ما أفاقوا من سكرهتم، وصحو من خمرهتم، وانحرافوا عن جرمهم،  ى  بدعهم، حت

 وقفوا وانخلعوا وشكروا وأصلحوا.

أما أن ي عتقد أهنم مجانين، ال تضيع معهم األوقات والجهود، ويرتكون يرتعون 

مع العقول األعراض، وينشرون يف ربوعنا البناية، يلوثون  ى  يف جناب الديانة وحم

 األمراض، فال.

 ى  ليشتّدوا؛ ويشّدوا عل ،ليوث السنة، ولينفر حماهتا، ليتشابكوا ضأال فلينه

لتهدم حججهم فوق حجرهم، وتحرق شبهاهتم يف نيران حقدهم،  ؛أوكار كتب هؤالء

 .ا للنجاةع، واتباع  ا لالتباسلم منهم، احتساب  شهواهتم مع شياطينهم، فيسلمون وي   وتشرد
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إخوانه وآله وصحبه  ى  نبينا محمد وعل ى  اللهم وسلم وبارك عل هذا.. وصل  

 .والحمد هلل رب العالمين، أجمعين

 كتبه

 راجي رحمة مواله

 أبو عبد اق

 حسونةمحمد بن عبد الحميد 
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