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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

العاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم واحلمد هللا رب العاملني 

  .وأصحابه أمجعنيعلى رسوله الكرمي نبينا حممد وعلى آله 

  :أما بعد

فيها  -هداه اهللا تعاىل - أبيات قيلت يف الشيخ احلجوريفقد وقفت واستمعت إىل 

كما - وقد أصبت .استغاثة بالغائب ودعاء وطلب اإلدراك من الغائب حال غيابه

 بالدهشة عند مساع هذا الكالم وأمثاله مما خرج مؤخرا -أصيب غريي من السلفيني

؛ فلم يكن خيطر يف البال وال يقع يف احلسبان أن مثل هذا دماجمن دار احلديث ب

طيب اهللا ثراه –تسجيله ونشره من على كرسي اإلمام الوادعي  و الكالم يتم إقراره

 ،األبياتهذه مل أمسع تراجعا ال من الشاعر الذي قال  ،وإىل هذه اللحظة . -ورمحه

يف غاية  ن هذا األمروال شك أ. ومسعها الذي أقرهاوال من شيخه احلجوري 

توحيد اهللا تعاىل، الذي أرسل اهللا وهو  وقوامه أساس الديناخلطورة إذ أنه ميس 

خلق اجلن اليت من أجلها  احلكمةجعله و ،وجعله أساس دعوم ،لالرسبه عزوجل 

هو معلوم من أمهية التوحيد إىل غري ذلك مما أول واجب على العبيد  جعله، وسواإلن

  .موضع بسط ذلك وبيانهوفضله وليس هذا 



3 

 

ومما يبني خطورة هذا األمر، أن هذه األبيات وأمثاهلا قد تكون مدخال ألهل األهواء 

لتقرير ما هم عليه من  ا وبأمثاهلايف االحتجاج من الصوفية وغريهم وعباد القبور 

من  وإلزامهم ا وأا خرجت على أهل احلق والتوحيد شرك وخرافة واختاذها حجة

ال سيما وقد سجلت يف شريط  خها هلا،يمع إقرار ش لعة سلفية يف العاملأكرب ق

  .متداول

أن أعلق على ما تقيئ به ذلكم الشاعر مع بيان وقوعه  -يف هذه الوريقات-فأحببت 

  .يف الشرك مدعما ذلك بأقوال أهل العلم رمحهم اهللا

احلجوري  شيخال مع إقرار -ك بيان ما وقع فيه الشاعر من الشر يف وقبل أن أبدأ

حلجوري بأن هذا األمر ليس باألمر اهلني أود أن أذكر املتعصبني للشيخ ا  -!! له

أخطاء يف  جمرد املسألة تفليس ،فكالمنا هنا على التوحيد و الشرك ؛كما مر معنا

ال . فحسب أ من قال اطّخيأو يف مسائل  ،-اخلالف فيها سائغ- هيةفق مسائل

التوحيد  فهو ميسفاألمر يترتب عليه مفاسد عظيمة  األمر أخطر من ذلك بكثري

ويعلمه  الذي جيب على كل مسلم أن يتعلمهو وقوامه أساس الدين الذي هو

يذب وينافح عنه ويقرره للناس ال أن يقذف باألباطيل  ويتمسك به ويدعو إليه و

ل وال سيما وأن الشيخ احلجوري وأتباعه يتبجحون بأم أه فيهواأللفاظ القادحة 

ء والنقاء واإلنكار على هذا الباطل بل واألباطيل األخرى فأين الصفا! الصفاء والنقاء

  اليت انتشرت مؤخرا؟
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  فصل

k÷bÍÜa@öbÈ†ì@óqbÍn�a@À@ñŠív¨a@‹Èb’@ËíÔì@çbïi@ @
  

  :قال الشاعر هداه اهللا
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  .أي استتر واختفىC%���& Dفقول الشاعر 

  :} بِالْحجابِ توارت حتى{ : قال البغوي يف قوله تعاىل

  اهـ.األبصار عن حيجبها مبا استترت باحلجاب الشمس توارت: أي

  :»فتح القدير «قال الشوكاين يف 

  اهـ.األبصار عن حيجبها ما:  واحلجاب ، ألبصارا عن االستتار:  والتواري

أي استتر واختفى وغاب الركب عن  C%���&Dوعلى هذا يكون معىن قول الشاعر 

وغاب الشيخ مبجرد أن حصل ذلك االختفاء للركب ومقتضى الكالم أنه ، األنظار

الذي  !من اجلوى ودعا شيخه وطلب منه أن يدركه !مناديا هذا الشاعر استغاث
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غائبا  ودعا وهنا املصيبة الكربى حيث أنه استغاث بغائبمن فراق شيخه  أصابه

   .حال غيابه !اإلدراك وطلب منه

  C8�� �,7D:قوله 

 ستغاثة اليت ذكرها بقولهلإل وهذه اجلملة وما بعدها تفسري .نداء ودعاء لشيخه 
C�,-�.� /0123�DE  

  C6$�-7F %�9� �� :;<�D: قوله

  .الذي أصابه من فراق شيخه طلب اإلدراك بسبب الداء 

  C%�9�D: قوله

  :»النهاية«قال ابن األثري يف 

 وداء املَرض وهو:  اجلوى أصام أي]  املدينة فاجتووا[  العرنيني حديث ويف

 اجتويت:  ويقال.  واستوخموها هواؤها يوافقْهم مل إذا وذلك تطاولَ إذا اجلَوف

لَدكَ إذا البتت وإن فيه املُقام رِهة يف كُنمنع. 

 تأَوه إالَّ منزله يدخل ال القاسم كان:  قال[  القاسم بن الرمحن عبد حديث ويف

ا:  قُلْتت يج ما أبرك هذا أخى إالَّ منوريد]  جاء يف ديكون أن وجيوز.  اجلَو 

  ـاه.حزن أو عشق من الوجد شدة:  اجلَوى من
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ولعل هذا األخري هو الذي أصاب هذا الشاعر، وأين كان سبب دعائه استغاثته 

  .بشيخه حال غيابه فهو حمرم وشرك كما سيأيت

<C: قوله�
� �� ��$�=D   

  .ن الشيخ قد غاب وفارق هذا الشاعر لذلك اجتوىفيه تأكيد على أ

كل الشاعر  الذي يف كالموالدعاء وطلب اإلدراك  وذا يتضح أن هذه االستغاثة

يف باب الدعاء  عليه فهذه املسألة داخلةومن احلجوري يف حال غيابه،  ذلك طُلب

  .واالستغاثة بالغائب

  .وسيأيت كالم العلماء يف حكم هذه املسألة
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  فصل

óqbÍn�ýa@ôåÉà@ @
  

  :»حاشيته على كتاب التوحيد«قال ابن قاسم كما يف 

 واالستعانة النصرة، طلب نصاركاإلست الشدة، إزالة وهو الغوث، طلب االستغاثة

 عباده مدرك أي املستغيثني، غياث يقال ما وأكثر املغيث، هو والغياث العون، طلب

 .وخملصهم وجميبهم دعوه، إذا الشدائد يف

 الدعاء وأما املكروب، من إال تكون ال االستغاثة أن والدعاء االستغاثة بني والفرق

 من االستغاثة كل الدعاء فعطف ريه،وغ املكروب من يكون ألنه منها؛ أعم فهو

 وليس دعاء، استغاثة فكل مطلق، وخصوص عموم فبينهما اخلاص، على العام عطف

 األموات من غريه دعاء أو اهللا، بغري االستغاثة حترمي بيان واملراد استغاثة، دعاء كل

  اهـ.األكرب الشرك من وأنه والغائبني،

والدعاء يف أبياته كما مر فيكون قد  ثةوشاعر احلجوري قد مجع بني االستغا: قلت

  !.أتى بالعام بعد اخلاص
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  فصل

íÔcak÷bÍÜbi@óqbÍn�ýa@À@öbáÝÉÜa@ß@ @
  

استغاث بغائب، فإليك يا طلب احلق أقوال دعا و وإذا ظهر لنا مما سبق أن الشاعر

  :املسألة اخلطرية أهل العلم يف هذا

  :»الفتاوى جمموع«يف  -رمحه اهللا- شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 

نمو كرأَنْ الش وعدي دبالْع رغَي اللَّه نيثُ كَمغتسي يف اوِفخاضِ الْمرالْأَمو 
 غَائبٍ أَو ميت لشيخِ فُلَانٌ الشيخ سيدي يا:  فَيقُولُ . والْغائبِني بِالْأَموات والفاقات

 هذَا فَإِنَّ ؛ والْعافية النصرِ من اللَّه من يطْلُب ما منه ويطْلُب ستوصيهوي بِه فَيستغيثُ

نم كري الشالَّذ همرح اللَّه ولُهسرفَاقِ وبِات نيملساهـ.الْم  

قاعدة جليلة يف التوسل «يف  -رمحه اهللا- شيخ اإلسالم ابن تيميةقال و
  :»لةوالوسي

قَدو اُء ذَكَرلَملَامِ عةُ الْإِسمأَئينِ وةَ الديعةَ الْأَديعروا الشضرأَعو نع ةيعالْأَد ةيعالْبِد 

  : ثَلَاثٌ الْبابِ هذَا في والْمراتب.  ذَلك اتباع فَينبغي
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 والصالحني الْأَنبِياِء من كَانَ سواٌء غَائب أَو ميت هوو اللَّه غَير يدعو أَنْ :إحداها
أَو مرِهقُولُ غَيا:  فَيي يديثْنِي فُلَانٌ سأَغ ا أَوأَن جِريتبِك أَس يثُ أَوغتبِك أَس أَو 

  اهـ . بِاَللَّه الشرك هو فَهذَا ذَلك ونحو.  عدوي علَى اُنصرنِي

. وهذا عني ما وقع فيه شاعر احلجوري وأقره الشيخ احلجوري على ذلك: قلت

أن يسمع استغاثة هذا الشاعر وهو  هل للحجوري قدرة خارقة يستطيعوهنا نسأل 

 من مكانه الذي هو فيهويدركه يغيثه و ذا مسع هل له قدرة على أن جييبهغائب، وإ

  ؟ذلك حىت يطلب منه

  :»فتح ايد شرح كتاب التوحيد«وجاء يف كتاب 

...  : املفسرين أقوال ذكر ملا الكرمية اآلية هذه يف تعاىل اهللا رمحه اإلسالم شيخ قال

 الوسيلة اهللا اىل يبتغي املدعو وذلك مدعوا اهللا دون من دعا من لكل خطاب فاآلية

 والصاحلني ألولياءا من غائبا أو ميتا دعا من فكل عذابه وخياف رمحته ويرجو
 من تتناول كما الكرمية اآلية هذه تناولته فقد غريها أو االستغاثة بلفظ كان سواء

 الضر كشف ميلكون ال أم وبني دعائهم من تعاىل اهللا ى فقد واجلن املالئكة دعا

 كتغيري موضع إىل موضع من حيولونه وال بالكلية يرفعونه وال حتويله وال الداعني عن

 من فكل التحويل أنواع تعم نكرة فذكر)  حتويال وال: (  قال وهلذا قدره وأ صفته
 وال يغيثه ال من دعا فقد املالئكة دعا أو والصاحلني األولياء من غائبا أو ميتا دعا
  اهـ.حتويله وال عنه الضر كشف ميلك
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قد هنا فشاعر احلجوري ) غريها أو االستغاثة بلفظ كان سواء(وقول الشيخ : قلت

  .كما مرمعنا كليهما ظ االستغاثة والدعاءى بلفأت

  : »النجدية الدرر السنية يف األجوبة« كتاب وجاء يف

 عليه، يقدر ما سائر منه يطلب كما الدعاء، منه يطلب احلي أن: السنة مضت وقد

 املستغيث اإلسرائيلي، عن اهللا قص ما ومنه بغريها؛ أم االستغاثة، بلفظ كان سواء

 فوكزه عدوه من الذي على شيعته من الذي فاستغاثه: (قوله يف ي،القبط على مبوسى

 باألنبياء، املوقف، أهل من األمة وكاستشفاع] 15: القصص[ اآلية) موسى

 املخلوق: وأما.عامة املوقف أهل من اهللا إىل يشفعوا أن: يسألوم عليهم، والطواف
 ؛البتة اهللا إال عليه دريق ال ما منه يطلب وال به، يستغاث فال امليت، أو ،الغائب

  اهـ.]154 عمران: آل) [هللا كله األمر إن قل( تعاىل؛ لقوله موافق وهذا

شرحه على «يف  -حفظه اهللا- بد العزيز آل الشيخالشيخ صاحل بن عقال و
   :»األصول الثالثة

 اهللا لغري صرفها اليت املسائل من كثري من كفرا أعظم وعال جل اهللا بغري واالستغاثة

 :فالشروط إذن, شرك وعال جل

o تا كان إذا: حيا يكون أنبه االستغاثة جيوز ال مي. 
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o لكنه قادر حي ؛به االستغاثة جيوز ال غائبا كان إذا: حاضرا يكون أن 

 قد وقادر نعم، حي, حباضر فليس السالم عليه جبربيل استغاث لو مثل. غائب

 من قادر حي من يطلب أن مثل. حباضر ليس ولكنه عليه، يقدر ما منه يطلب

 ليس وهو فالن، يا أغثين به يستغيث أمري أو ميلك ملك من يطلب الناس؛

 صارت حاضرا يكن مل ملا لكنه, بقوته ألمكن عنده كان لو أنه مع عنده،
 .وعال جل باهللا شرك هذا حاضر بغري -القلب تعلُّق- االستغاثة

o ا يكون أنحاضرا حيا كان ولو شرك، به فاالستغاثة قادرا يكن مل إذا: قادر 

 يسمعه، حاضر حي وهو عليه، يقدر ال مبا مبخلوق استغاث لو مثل يسمع،

 يستطيع هذا بأن قلبه تعلق النحو، هذا على -املستغيث قلب- القلب وتعلق

 فتعلق اإلغاثة، على يقدر ال مبن استغاث أنه ذلك مبعىن يغيثه، أن ويقدر

 على شركا الغوث طلب وهي ثةاالستغا فصارت به، املستغاث ذا القلب

  .النحو هذا

o  وكذلك يسمع ال حاضر يسمع، ال ولكنه قادرا، حيا كان لو: يسمع 

  .به االستغاثة جتوز ال كذلك وحنوه، كالنائم

 جل اهللا بغري االستغاثة جلواز اشترطوا العلماء أن املقصود... إىل أن قال 

 اهـ.عيسم قادرا حاضرا حيا به املستغاث يكون أن: وعال
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  خاتمة

óiínÜa@¶g@òíÈ†@ @
  

للتوبة إىل اهللا تعاىل من  -وفقه اهللا–وبعد  هذا البيان فإننا نناشد الشيخ احلجوري 

إقراره هلذا الشاعر على أبياته وهكذا إقراره لغريها من األبيات اليت خرجت مؤخرا 

 هيتب مطبوعة ومالزم وأشرطة متداولة وواليت قد علمها من علمها وانتشرت يف ك

ومل نسمع للشيخ احلجوري  حتتوي على الباطل الواضح املخالف للكتاب والسنة

تراجعا من إقراره هلذه األبيات اليت تليت على مسامعه أو اليت قدم لكتب حتتوي 

  .عليها

 ما دبع من والْهدى الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ{: فاهللا عز وجل يقول

اهنياسِ بلني لابِ فتالْك كأُولَئ مهنلْعي اللَّه مهنلْعيونَ ونإِلَّا) 159( اللَّاع ينوا الَّذابت 

  ]160 ،159/البقرة[ }الرحيم التواب وأَنا علَيهِم أَتوب فَأُولَئك وبينوا وأَصلَحوا

كما يف شرح على مسائل  -حفظه اهللا–بن فوزان الفوزان قال الشيخ صاحل 

  :اجلاهلية

 من بد ال ولكن املة، التوبة تكفي فال كتموه، ملا البيان: توبتهم قبول يف شرط

 فيكتمه قليالً، مثناً به يشتري وال للناس، يبينه أن احلق علم من على فيجب البيان،

 فاهللا الناس، يرضي أن أجل من أو ا،الدني مصاحل من مصلحة على حيصل أن أجل من
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 بيانه على قدر ملن احلق كتمان جيوز فال يرضيه، وأن- وجل عز- خيشاه أن أحق

 يكن مل من لكن معذور، فإنه أكرب، فتنة بالبيان خاف أو يقدر، مل من أما وإظهاره،

 يلعنه فهذا هو، ومصلحته هو رغبته أجل من احلق كتم وإمنا البيان، من مانع عنده

 .الالعنون ويلعنه اهللا

 ومل اهلوى، اتباع أجل من احلق، كتم من كل على منطبقة وهي اليهود، صفة فهذه

 اجلواب يعرف وهو احلق بغري أجاب مسألة حكم عن سئل وإذا للناس، يبينه

: النفس على ولو احلق بقول أمر وعال جل واهللا احلق، كتمان من فهذا الصحيح،

} والْأَقْربِني الْوالدينِ أَوِ أَنفُِسكُم علَى ولَو للَّه شهداَء لْقسطبِا قَوامني كُونوا{

 .غريها ويف الشهادات يف احلق بيان فيجب ،]135: النساء[

 الصراط إىل وهدايتهم الناس حياة هو الذي العلم، كتمان: الشهادة كتمان من وأشد

 باطل على الناس رأى إذا: ذلك ومن داهنة،امل وعدم احلق، بيان فالواجب املستقيم،

 يقعون الناس يترك وال يبني، أن عليه جيب بل يسكت، ال فإنه شرك، أو خرافات أو

 يل ليس: ويقول ويسكت املضلة، البدع ومزاولة األضرحة، وعبادة القبور، عبادة يف

 للعلم مانكت فهذا ويسكت، احملرمة باملعامالت يتعاملون الناس يرى أو بالناس، شأن

 محلك وإمنا عليه، تسكت أن أجل من العلم هذا يعطك مل فاهللا للنصيحة، وخيانة

 الناس إخراج حتاول وأن بصرية، على اهللا إىل تدعو وأن للناس، تبينه أن أجل من إياه

 .النور إىل الظلمات من
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 يف سالنا رأوا إذا سيما ال البيان، على يقدرون وهم يسكتوا، أن للعلماء يسوغ فال

 من هذا فإن سكتوا فإن السكوت، يسعهم فال وخرافات، وبدع وشرك ضالل

 وهو احلق خبالف قال إذا فكيف والنصارى، اليهود به اهللا عاب الذي العلم كتمان

 من أو األمور، متشية أجل من أو الناس، إرضاء أجل من معتمداً، خبالفه وأفىت يعلمه،

 عز اهللا ترضي فأنت يتبع، أن أحق فاحلق ،!عليه؟ هم ما على الناس يساير أن أجل

 بسخط اهللا رضا التمس من: "احلديث ويف باطل، على وهم الناس ترضي وال وجل،

 سخط اهللا، بسخط الناس رضا التمس ومن الناس، عنه وأرضى عنه اهللا رضي الناس

  اهـ."الناس عليه وأسخط عليه اهللا

إلصالح والتبيني للناس بطالن هذه اال بد من فال بد من التوبة إىل اهللا عز وجل و

الغلو الشديد يف شخصكم و الشرك باهللا عزوجل  على اشتملت اليتاألبيات وأمثاهلا 

إىل احلق خري من التمادي يف فإن الرجوع . يت أنتم فيهاورفعكم فوق مرتلتكم ال

وال أسأل أن يوفقنا وإياك إىل ما فيه رضاه وأن جينبنا وإياك من األق ، واَهللالباطل

  .املخالفة للكتاب والسنة وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  كتبه
  أبو عبد اهللا اليمين
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