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 حكُم الّدعاء على الكافرين واملفسدين
 
 :احلمُد هلل، وصّلى هللا وسّلم على نبّينا حمّمد، أّما بعد 

، ولذا دأَب 7حممد:) ِإْن تَ ْنُصُروا اَّللهَ يَ ْنُصرُْكمْ { :فإّن هللا خرُي النّاصرين، وقد وعَد َمن ينصرُه ابلّنصر املبني
َأّّنِ َمْغُلوٌب { :عليه الّسالم-األنبياُء والّصاحلون على االستنصار ابهلل على أعدائهم، كما دعا نوح 

 10القمر:}فَانْ َتِصرْ 
 

االستنصاُر ابهلل، كما استغاَث ابهلل يف غزوة "بدر"، فاستجاَب  -صّلى هللا عليه وسّلم-وقد كاَن ِمن هديه 
 9األنفال:}َتِغيُثوَن َربهُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ ِإْذ َتسْ { :هللاُ له

وِمن أنواع االستنصار ابهلل: الّدعاء ابهلالك على طوائف أو أعيان ِمن الكافرين واملفسدين يف األرض، وإذا 
صّلى هللا عليه -وهللُا يستجيُب دعوته، كما قال - كان حيّق للمظلوم يف شأن خيّصه أن يدعو على ظاملهِ 

أفال حيّق للمسلمني أن يدعوا ابهلالك على َمن  (واتِق دعوَة املظلوم؛ فإنّه ليَس بينها وبنَي هللا حجابٌ ) :موسلّ 
 !الظلُم أعظُم ِمن ظلم الّناس يف أمواهلم؟ يظلمهم بنشِر الفساد بينهم؟! أو ليس ذلك

 

وُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنه َرْْحََت اَّللِه َقرِيٌب ِمَن َواَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدعُ { :قال تعاىل
 56األعراف:}اْلُمْحِسِننيَ 

َوَلْواَل َدْفُع اَّللِه النهاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض { وإّن دعاء الّصاحلني على املفسدين: مما يدفُع هللُا به فساد األرض،
غرتار وليحذِر املفسدون يف األرض ِمن اال (251)البقرة:}َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنه اَّللهَ ُذو َفْضلٍ 

 .إبمهال هللا؛ فإّن هللَا ميهُل وال يغفلُ 
 

ِإنه اَّللهَ لََعَن { بني الّدعاء ابهلالك والّدعاء ابللعن، فيجوُز لعُن عموم الكافرين، وإّن ممّا ينبغي التّنّبه له: الفرق
وال جيوُز الّدعاُء ابهلالك على عموم الكافرين، كما يقول بعضهم: "اللهّم عليك  (64اب:)األحز }اْلَكاِفرِينَ 

ابلكافرين، اللهّم احصهم عدًدا، واقتلهم بدًدا، وال تُبِق منهم أحًدا"، فإّن هذا الّدعاء غرُي مشروع، وهو خيالُف 
 .ضٍ ما ُعِلَم ِمن سّنة هللا ِمن وجود أوليائه وأعدائه ليبلو بعضهم ببع

 

خبالف الّدعاء ابهلالك؛ فإنّه  -وال جيوُز لعُن املعنّي ِمن عصاة املسلمني-وأّما لعُن الكافر املعنّي: ففيه خالٌف 
جيوُز على املعنّي ِمن الكافرين فرًدا أو مجاعة، بل جيوُز على املعنّي ممّن ُعِلَم نفاقه، أو ُعِرَف ابلّشر والفساد ِمن 
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ا للمسلمني، فنسأُل هللا أن يصلَح أمر املسلمني، وأن يهلك َمن يف هالكه املسلمني، فإّن يف ذلك صالحً 
  ه  1434/22/2صالُح املسلمني، وصّلى هللا وسّلم على حمّمد. حرر يف: 
 
 :أماله

 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك
 


