
امل�سلم يف الدعاء ،بل قد عدَّه
�إنَّ من الأمور امله َّمة التي ينبغي �أن يلحظها
ُ
ُ
بع�ض �أهل العلم يف جملة �آداب الدعاء :العناي َة بالدعاء للم�سلمني بالتوفيق
واملغفرة والرحمة والإعانة على اخلري؛ �إذ �إنَّ اجلمي َع م�شرتكون يف احلاجة �إىل
يحب من �إخوا ِنه امل�سلمني �أن يدعوا له ،و ُي َ�س ُّر
ذلك ،وما من ريب �أنَّ ك َّل م�سلم ُّ
يحب لنف�سه من اخلري ،فكما �أ َّنه
بذلك ،ويتمنى زيادته،
ُ
حب لأخيه ما ُّ
وامل�سلم ُي ُّ
ً
يحب ذلك لنف�سه فينبغي �أن يكون معتنيا بذلك جتاه �إخوانه امل�سلمني بحب
ُّ
اخلري لهم ،والدعاء لهم ،واال�ستغفار ونحو ذلكَ ،ومن كان هذا � ش�أ ُنه مع �إخوانه
امل�سلمني ق َّي�ض اهلل له من �إخوانه من يدعون له وي�ستغفرون له ،وامل�سلم ينتفع
بدعوة �أخيه امل�سلم ح ًّيا وم ِّيت ًا.
امل�سلم �إىل �أحوال �إخوانه امل�سلمني وجدها �أحوا ًال متفاوتة ،وك ُّل واحد
و�إذا نظر
ُ
ٌ
آالمه،
منهم بحاجة �إىل دعا ِء �إخوانه ،فذاك
مري�ض يعاين من املر�ض و ُيكابد � َ
ولرمبا يكون قد �أم�ضى يف مر�ضه الأ�سابي َع العديدة �أو ال�شهو َر الطويلة ،وقد
آالم متعبة و�أوجاع م�ؤملة ،فهو بحاجة
ال يغم�ض له جفن ،وال يهد�أ له با ٌل يف � ٍ
�إىل دعاء �إخوانه امل�سلمني له ب�أن ي�شفي اهلل َ
مر�ضه ،ويزيل ب�أ�سه ،ويفرج ه َّمه،
ثوب ال�صحة والعافية.
لب�سه َ
ويك�شف كر َبه ،و ُي َ
روى �أبو داود والرتمذي ،وقال« :ح�سن» ،عن ابن عبا�س  ،عن النبي 
قالَ « :من عاد مري� ضاً َل يح�ضر �أج ُله فقال عنده �سب َع م َّرات� :أ�س �أل اهلل
رب العر�ش العظيم �أن ي�شفيك �إ َّال عافاه اهلل» (.)1
العظيم َّ
ويف ال�صحيحني عن عائ�شة  قالت« :كان ر�سول اهلل � إذا �أتى املري�ض
وا�شف �أنت ال�شايف ،ال �شفاء �إ َّال
رب النا�س �أذهب البا�س،
ِ
يدعو له قال :ال َّله َّم َّ
�شفا�ؤك� ،شفا ًء ال يغادر َ�س َقماً» (.)2
ومن امل�سلمني َمن اخرتمته املن َّي ُة و�أدركه املوتُ  ،فهو يف قربه حم تَجزٌ ،وب�أعماله
جمزي ،فهو بحاجة �إىل دعاء �إخوانه امل�سلمني ب�أن ُي َ
قيل
مرتَهن ،ومبا قدَّمت يداه
ٌّ
اهلل عرثتَه ،ويغف َر ز َّلتَه ،ويتجاو َز عن خطيئته ،قال اهلل تعاىل :ﱷ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱶ [ ، ]sقال ال�شيخ عبد الرحمن بن �سعدي :
«هذا �شام ٌل جلميع امل�ؤمنني ينتفع بع�ضهم ببع�ض ،ويدعو بع�ضهم لبع�ض ب�سبب
امل�شاركة يف الإميان املقت�ضي لعقد الأخوة بني امل�ؤمنني التي من فروعها �أن يدعو
يحب ُ
ُ
نفي
بع�ضهم لبع�ض و�أن َّ
بع�ضهم بع�ض ًا ،ولهذا ذكر اهلل يف هذا الدعاء َ
(� :)1سنن �أبي داود (رقم ،)3106:و�سنن الرتمذي (رقم ،)2083:و�صححه العالمة الألباين  يف �صحيح اجلامع
(رقم.)6388:
(� :)2صحيح البخاري (رقم ،)5675:و�صحيح م�سلم (.)2191
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ِّ
الغل عن القلب ،ال�شامل لقليله وكثريه ،الذي �إذا انتفى ثبت �ضدُّه وهو املح َّب ُة
مما هو من حقوق امل�ؤمنني .)3(»...
بني امل�ؤمنني واملواال ُة
والن�صح ونح ُو ذلك َّ
ُ
وحروب مهلكة ،وبالء
ومن امل�سلمني َمن يعي�شون يف بلدانهم يف فنت م�ؤرقة،
ٍ
�شديد ،قد ت�س َّلط عليهم عد ُّوهم ،ف�أُريقت فيهم الدماء ،و ُر ِّملت الن�ساء ،و ُيت َِّم
أموال ،وهم بحاجة �إىل الدعاء لهم ب�أن ُين ِّف َ�س ُ
أطفال ،و ُنهبت ال ُ
ال ُ
اهلل كر َبهم،
ويفرج هَ َّمهم ،ويكبِتَ عد َّوهم ،وين�ش َر الأمنَ واالطمئنانَ بينهم ،وقد كان من هدي
النبي الكرمي  القنوتُ يف النوازل التي تنزل بامل�سلمني ،فيدعو للم�سلمني
ِّ
بالن�صر والنجاة ،ولعد ِّوهم بالهزمي ِة والهالك ،كما يف ال�صحيحني عن �أبي
هريرة �« :أنَّ ر�سول اهلل  قنتَ يف �صالة ال َع َت َم ِة �شهر ًا يقول يف قنوته:
أن ع َّي َ
ا�ش بن
أن �سلم َة بنَ ه�شام ،ال َّله َّم � ْ ِ
أن الولي َد بن الوليد ،ال َّله َّم � ْ ِ
ال َّله َّم � ْ ِ
أن امل�ست�ضعفني من امل �ؤمنني ،ال َّله َّم ا�شدد وط�أ َتك على
�أبي ربيعة ،ال َّله َّم � ْ ِ
ُم�ض ر ،ال َّله َّم اجعلها عليهم �سن َ
ني ك�سِ ني يو�سف ،قال �أبو هريرة :و�أ�صبح
ذات يوم فلم يد ُع لهم ،فذكرتُ ذلك له ،فقال� :أَ َوما تراهم قد َقدِموا؟» (.)4
النبي � شهر ًا يدعو
وثبت يف ال�صحيح عن �أن�س بن مالك  قال« :قنتَ
ُّ
َ ()5
على ر ِْع ٍل وذكوان ويقولُ :ع �ص َّية َع �صت اهلل ور�سوله» .
وكذلك قنوتُ �أبي بكر ال�صديق  يف حماربة ال�صحابة مل�سيلمة الكذاب،
وعند حماربة �أهل الكتاب ،وكذلك قنوتُ عمر بن اخلطاب  ،وفيه يقول:
هم َع ِّذب كفر َة �أهل الكتاب الذين ي�صدُّون عن �سبيلك ،ويجحدون �آياتك،
«ال َّل َّ
()6
ويكذبون ر�س َلك ،ويتعدَّون حدودَك � ،» ...إىل �آخر دعائه . 
ِومن امل�سلمني َمن �أرقهم الفق ُر ،و�أقعدتهم احلاج ُة ،فمنهم َمن قد ال يجد
لبا�س ًا يواريه� ،أو م�سكن ًا ي�ؤويه� ،أو طعاما ُي�شبعه ويغذيه� ،أو �شراب ًا يرويه ،بل
منهم َمن �أدركه حت ُفه يف جماعات مهلكة ،و َق ْح ٍط مفجع ،فهم بحاجة �إىل
دعوات �صادقة ب�أن يغني اهلل فق َريهم ،و ُي�شب َع جائ َعهم ،ويك�سو عار َيهم ،و َي ُ�س َّد
َ
ويك�شف فاقتَهم� ،إىل غري ذلك من �أنواع االهتمام ب�أمور امل�سلمني
حاج تَهم،
وحب اخل ِري لهم ،والدعاء لهم ،وذلك كلُّه منطل ٌق من الرابطة الإميانية التي
ِّ
جتمعهم وت�ؤلف بينهم ،قال اهلل تعاىل :ﱷ ﯜ ﯝ ﯞﱶ [ ، ]١٠ :Yوقال
تعاىل :ﱷﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﱶ[ ، ]71 :Gويف احلديث يقول :
«مثل امل �ؤمنني يف توادِّهم وتراحمِ هم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ض ٌو تداعى له
( :)3تي�سري الكرمي الرحمن (.)103/8
(� :)4صحيح البخاري (رقم ،)804:و�صحيح م�سلم ( ،)675واللفظ له.
(� :)5صحيح البخاري (رقم ، )4094:و�صحيح م�سلم ()677
( :)6انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ( 372/22ـ  ،)373وزاد املعاد البن القيم (.)285/1
�صححه
و�أثر عمر �أخرجه ابن خزمية يف �صحيحه ( 155/2ـ  )156وغريه ـ مع اختالف يف اللفظ عما �أورد هنا ـ وقد َّ
الألبا ُّ
و�صححه قبله احلافظ ابن حجر يف نتائج الأفكار (.)150/2
ين يف تعليقه على �صحيح ابن خزميةَّ ،
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�سائر اجل�سد بال�سهر وا ُ
حل مى» ،رواه البخاري وم�سلم(.)7
ويف �صحيح م�سلم عن النعمان بن ب�شري  قال :قال ر�سول اهلل « :امل�سلمون
كرجل واحد� ،إن ا�شتكى عي ُنه ا�شتكى ك ُّله ،و�إن ا�شتكى ر� ُأ�س ه ا�شتكى ك ُّله » (.)8
النبي  من حديث �أبي مو�سى الأ�شعريِّ  قال :قال ر�سول اهلل
وثبت عن ِّ
ً ()9
« :امل �ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ُ
ي�ش دُّ ُ
بع�ض ه بع� ضا» .
النبي  يقول« :لن
وروى الطرباين عن �أبي مو�سى الأ�شعريِّ � أ َّنه �سمع َّ
ت�ؤمنوا حتى تراحموا ،قالوا :يا ر�سول اهلل كلُّنا رحيم ،قال� :إ َّنه لي�س برحمة
�أحدكم �صاحبه ،ولك َّنها رحم ُة النا�س رحم ُة العامة » (.)10
والأحاديث يف هذا املعنى كثرية ،فينبغي على امل�سلم �أن يكون مراعي ًا حلقوق
�إخوانه امل�سلمنيُ ،م ًّبا اخل َري لهم ،رحيم ًا بهمَ ،عطوف ًا عليهم ،داعي ًا لهم
بالتوفيق وال�سداد ،واخلري والفالح ،وال�صالح واال�ستقامة.
اال�ستغفار للم�سلمني

والتوفيق
تقدَّم بيانُ �أهم َّي ِة دعاء امل�سلم لغريه من �إخوانه امل�سلمني باملغفرة
ِ
والهداية وال�سدا ِد ونح ِو ذلك ،وتقدَّم الإ�شار ُة �إىل �أنَّ حاج َة اجلمي ِع �إىل ذلك
ََ
امل�سلم بحاج ٍة �إىل دعوات �إخوانه امل�سلمني ،فكذلك �إخوانه
م�شت َك ٌة ،فكما �أنَّ
َ
امل�سلمون بحاجة �إىل ذلك ،قال الع َّالم ُة ابنُ الق ِّيم « :واجلمي ُع م�شرتكون يف
حب [�أي امل�سلم]
احلاجة بل يف ال�ضرورة �إىل مغفر ِة اهلل وعف ِوه ورحم ِته ،فكما ُي ُّ
امل�سلم ،كذلك هو �أي�ض ًا ينبغي �أن ي�ستغف َر لأخيه امل�سلم،
�أن َي �ستغف َر له �أخوه
ُ
في�صري ِه ِّج رياه :ربِّ اغفر يل ولوالديَّ وللم�سلمني وامل�سلمات وللم�ؤمنني
ي�ستحب ِّ
وامل �ؤمنات ،وقد كان ُ
لكل �أحدٍ �أن ُيداوم على هذا الدعاء
بع�ض ال�سلف
ُّ
ك َّل يوم �سبعني م َّرة ،فيجعل له منه ِورد ًا ال ُيخ ُّل به.
و�سمعتُ َ
�شيخنا ـ �أي ابن تيمية ـ يذك ُره ،وذكر فيه ف�ض ًال عظيم ًا ال �أحفظه،
وربا كان ِمن جملة �أوراده التي ال ُيخ ُّل بها ،و�سمع تُه يقول� :إنَّ جع َله بني
َّ
ُ
ال�سجدتني جائزٌ ،ف�إذا �شهدَ العب ُد �أنَّ �إخوانه م�صابون مبثل ما �أ�صيب به،
لفرط جهله
حمتاجون �إىل ما هو حمتا ٌج �إليه َل ميتنع من م�ساعدتهم �إ َّال ِ
�ساعد ،ف�إنَّ اجلزا َء من جن�س
مبغفرة اهلل وف�ض ِله ،وحقي ٌق بهذا �أن ال ُي َ
العمل » (.)11
ِومن الأجور الوارد ِة يف هذا الدعاء العظيم ما ثبت يف املعجم الكبري للطرباين
(� :)7صحيح البخاري (رقم ،)6011:و�صحيح م�سلم (رقم.)2586:
(� :)8صحيح م�سلم (.)2586
(� :)9صحيح البخاري (رقم ،)6026:و�صحيح م�سلم (رقم.)2585:
( :)10رواه الطرباين كما يف جممع الزوائد ( ،)186/8وقال الهيثمي « :رجاله رجال ال�صحيح » ،ورواه احلاكم يف
امل�ستدرك ( ،)185/4وقال� « :صحيح الإ�سناد» ،وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( « :)438/10رجاله ثقات »،
وللحديث �شاهد من حديث �أن�س رواه �أبو يعلى يف م�سنده (.)251/7
( :)11مفتاح دار ال�سعادة (.)298/2
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ب�إ�سناد ح�سن عن ُع بادة بن ال�صامت  قال :قال ر�سول اهلل «َ :من
ا�ستغفر للم�ؤمنني وامل�ؤمنات ،كتب اهلل له ِّ
ؤمن وم�ؤم َنة ح�سنة» (.)12
بكل م� ٍ
فت أ� َّمل ـ ِرح َ
فامل�سلم
ظم هذا الأجر املرتتِّب على هذا الدعاء وكرثته،
ُ
مك اهلل ـ ِع َ
هم اغفر للم�سلمني وامل�سلمات ،وامل�ؤمنني وامل�ؤمنات،
عندما يقول يف دعائه :ال َّل َّ
الأحياء منهم والأموات ،يكون له ِّ
بكل واحد من امل�سلمني وامل�سلمات وامل�ؤمنني
وامل�ؤمنات املتقدِّمني منهم واملت�أخرين ح�سنة ،فهي ح�سنات ال ُت�صى ،ف�أعداد
امل�سلمني املتقدِّمني واملت�أخرين ال ُيح�صيهم �إ َّال اهلل ج َّل وعال ،ولهذا كان هذا
الدعا ُء العظيم يف جملة �أدعية النب ِّيني ،و�أَ َم َر اهلل به َ
خاتهم حممد ًا ،
وذكره يف جملة ما امتدح به عباده امل�ؤمنني ،قال اهلل تعاىل �إخبار ًا عن نوح
 :ﱷﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﱶ[ ، ]28 :Gوقال
تعاىل �إخبار ًا عن �إبراهيم  :ﱷ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﱶ[، ]Q
وقال تعاىل �آمر ًا نب َّيه حممد ًا  :ﱷ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓﰔ ﱶ[ ، ]19 :Uوقال تعاىل عن عباده امل�ؤمنني الذين جا�ؤوا ِمن
بعد ال�صحابة :ﱷ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﱶ[. ]10 :s
وك ُّل ذلك دا ٌّل على ِعظم � ش�أن هذا الدعاء ،وجالل ِة قدرِه ،وكرث ِة ثوا ِبه عند اهلل،
ولهذا كان �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل يعظم � ش�أنَ هذا الدعاء ،وكان من
جملة �أورا ِده التي ال ُيخ ُّل بها ،كما �سبق نق ُل ذلك عن الإمام ابن القيم .
وقد روى عبد الرزاق يف م�صنفه عن ابن جريج قال :قلتُ لعطاء� :أَ�س تَغف ُر
الواجب على
النبي  بذلك ،ف�إنَّ ذلك
َ
للم�ؤمنني وامل�ؤمنات؟ قال :نعم ،قد �أُمر ُّ
النا�س ،قال اهلل لنب ِّيه  :ﱷﰐﰑ ﰒﰓﰔ ﱶ ،قلتُ � :أفتدع
ذلك يف املكتوبة �أبد ًا؟ قال :ال ،قلت :ف ِب َمن تبد�أ ،بنف�سك �أم بامل�ؤمنني؟ قال :بل
بنف�سي ،كما قال اهلل ﱷﰐﰑ ﰒﰓﰔ ﱶ ».
وروى البيهقي يف �شعب الإميان عن عبد اهلل بن املبارك �« :أ َّنه كان �إذا ختم
القر�آنَ � َ َ
أكث دعا َءه للم�ؤمنني وامل�ؤمنات » (.)13
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية « :فالأم ُر الذي كان معروف ًا بني امل�سلمني
املف�ض ل ِة �أ َّنهم كانوا يعبدون َ
يف القرون َّ
اهلل ب�أنواع العبادات امل�شروعة فر�ضها
ونفلها من ال�صالة وال�صيام والقراء ِة ِّ
والذكر وغ ِري ذلك ،وكانوا يدعون
للم�ؤمنني وامل�ؤمنات كما �أمر اهلل بذلك لأحيائهم و�أمواتهم يف �صالة اجلنازة
( )12جممع الزوائد ( ،)210/10و�صحيح اجلامع (رقم ،)5906:وانظر تعليق ال�شوكاين على هذا احلديث يف حتفة
الذاكرين (�ص.)320:
( )13حلية الأولياء (.)113/10
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وعند زيارة القبور وغري ذلك ،وروي عن طائفة من ال�سلف :عند ِّ
كل ختمة
ُ
الرجل ُعقيب اخلتم لنف�سه ولوالديه ومل�شائخه
دعو ٌة م�ستجابة ،ف�إذا دعا
وغ ِريهم من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات كان هذا من جن�س امل�شروع ،وكذلك دعا�ؤه لهم
يف قيام الليل وغري ذلك من مواطن الإجابة» (.)14
ثم �إنَّ دعو َة
امل�سلم لأخيه �أو �إخوانه امل�سلمني بظهر الغيب م�ستجاب ٌة ،بل �إنَّ
َّ
ِ
اهلل  و َّكل م َلك ًا عند ر�أ�س الداعي ك َّلما دعا لأخيه بخري قال امل َلك�« :آمني ولك
مبث ِله».
روى م�سلم يف �صحيحه عن �أبي الدرداء � :أ َّنه �سمع ر�سول اهلل  يقول:
م�سلم يدعو لأخيه بظهر الغيب �إ َّال قال امللَ ُك :ولك مبثل» ( ،)15ويف
«ما مِ ن عبدٍ
ٍ
رواية �أخرى يف �صحيح م�سلم عن �أبي الدرداء� :أنَّ ر�سول اهلل  قال« :دعو ُة املر ِء
مل�سلم لأخيه بظه ِر الغيب م�ستجاب ٌة ،عند ر�أ�سِ ه َملَ ٌك مو َّك ٌل ك َّلما دعا لأخيه بخري
ا ِ
قال امللَ ُك امل ُ َو َّك ُل به� :آمني ولك مبثلِه» (.)16

قال النووي  يف �شرحه لهذا احلديث« :ويف هذا ُ
ف�ضل الدعاء لأخيه امل�سلم
بظهر الغيب ،ولو دعا جلماع ٍة من امل�سلمني ح�صلت هذه الف�ضيل ُة ،ولو دعا
جلملة امل�سلمني فالظاهر ح�صولها �أي�ض ًا ،وكان بع�ض ال�سلف �إذا �أراد �أن يدعو
ويح�ص ُل له مث ُلها » (.)17
ُ�ستجاب
لنف�سه يدعو لأخيه امل�سلم بتلك الدعو ِة؛ لأ َّنها ت
ُ
ُ
�إنَّ جمي َع ما تقدَّم فيه �أبل ُغ دالل ٍة على �أهم َّية الدعاء للم�سلمني باملغفرة
فحري ِّ
م�سلم �أن ُيك َرث من الدعاء لإخوانه لينال تلك
بكل
والرحمة ونحو ذلك،
ٌّ
ٍ
أن�س به يف هذا املقام
الأجو َر الكرمي َة والف�ضائل العظيمةِ ،ومن لطيف ما ُي �ست� ُ
ما رواه �أبو نعيم يف حلية الأولياء عن �أحمد بن ال�ضحاك اخل�شاب قال«:ر�أيتُ
ريح بنَ يون�س ،فقلتُ  :ما فعل َ
بك ر ُّب َك يا �أبا احلارث؟ قال:
فيما يرى
ُ
النائم ُ�ش َ
غفر يل ،ومع ذلك جعل ق�صري �إىل جنب ق�صر حممد بن ب�شري بن عطاء
الكندي ،فقلتُ  :يا �أبا احلارث �أنتَ عندنا �أك ُرب من حممد بن ب�شري ،فقال:
حظا يف عمل ِّ
ال ت ُقل ذاك ،ف�إنَّ اهلل تعاىل جعل ملحمد بن ب�شري ًّ
كل م�ؤمن
هم اغفر يل وللم�ؤمنني وامل�ؤمنات وامل�سلمني
وم�ؤمنة؛ لأ َّنه كان �إذا دعا قال :ال َّل َّ
وامل�سلمات » (.)18
فن�س�أل اهلل الكرمي �أن يغف َر لنا ولوالدينا وللم�سلمني وامل�سلمات ،وامل�ؤمنني
وامل�ؤمنات ،الأحياء منهم والأموات.
( :)14جمموع الفتاوى (.)322/24
(� :)15صحيح م�سلم (رقم.)2732:
(� :)16صحيح م�سلم (رقم.)2732:
(� :)17شرح �صحيح م�سلم (.)49/17
( :)18حلية الأولياء (.)113/10
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