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  حمب أهل اهللا

 مرنه يدعو على املنرب لويل األألانتقدوه  - عدائهأفضال عن – كثري من الناس الذين حيبون الدكتور البوطي
ذلك غريي من  إىلمر فقد سبقين كتب حبثا يف مشروعية الدعاء لويل األأن أريد أال ، مرشكل عليهم هذا األأو 
هو دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه ، ولكن خطر يل خاطر يف شأن ذلك، هل العلمأت من ين لسإهل العلم و أ

اللُهم (: َقالَ حيث ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ، وسلم لسيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
ْسَالَم بَِأَحب َهَذْيِن الرُجَلْنيِ ِإلَْيَك بَِأِيب َجْهلٍ     )أَْو ِبُعَمَر ْبِن اخلَْطابِ  أَِعز اْإلِ

  .اإلسالميعز اهللا به  أندعا ، حني ذاك دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر وكان ال يزال على الكفرو 
وكيف ذلك يا أبا علي؟ : قيل له "لو أن يل دعوة مستجابة لصّريا لإلمام": وقد كان الفضيل بن عياض يقول

خمتصر تاريخ (" ي مل َجتُْزِين، ومىت صريا لإلمام فإن صالح اإلمام إصالح العباد والبالدمىت صّريا يف نفس": قال
  )ط دار الفكر ٢٠/٢٢٢: ابن عساكر

ودعا ألهل الطائف . اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون: وقد صح أن رسول اهللا كان يدعو لقومه املشركني قائالً 
وكان ذلك بعد غزوة حنني، وبعد أن حاصر الطائف أياماً  "قيفًا وأت ماللهم اهد ث": الذين آذوه وطردوه قائالً 

  .دون أن تفتح له، وكانوا مجيعاً كافرين
  ! ؟الذين ينتقدون البوطي يقولون كيف يدعو البوطي للظامل
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  :قائالً  األمرالبوطي حينما يدعو لويل 
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 تبع شرعه وسنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم امر على صراط اهللا و ويل األاستجاب اهللا دعاء البوطي وسار  إذا

  ...ال باخلري على الرعيةإيعود ذلك فهل 
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سيتعامل !... ؟مر مبحبة اهللا فكيف سيكون تعامله مع عباد اهللاقلب ويل األاستجاب اهللا دعاء البوطي وامتأل  إذا
  .)نفعهم لعيالهأاهللا  إىلحبهم أاخللق كلهم عيال اهللا و (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ه سيدناتوجيمعهم وفق 

 لألمةفالبوطي هنا يدعو ، على اخلري بعد هذا الشتات األمةومجع اهللا مشل هذه ، استجاب اهللا دعاء البوطي إذا
   !!ال يدعو عليها

ين احلرج يف أف، ن يعز اهللا به الدينأبل و ، يصبح مسلماً  أنفر ذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا للكاإف
قد ، مة عليهن جيمع مشل األأن ينصر به الدين و أن يصلحه اهللا ملصلحة الدين و أمر ن يدعو البوطي لويل األأ

 ففي دعاء رسول اهللا، ن ندعوألكن ال ضري يف ، وقد ال يستجيب  -فيما يظهر لنا-عز وجل يستجيب اهللا
كان فجهل  وبأ أما ، فكان ثاين اخللفاء الراشدين بن اخلطاب استجاب اهللا دعاءه يف عمر  عليه وسلمصلى اهللا

  .مةفرعون هذه األ
حاشاه من هذا ، مةن يقول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا لفرعون هذه األأفهل هناك عاقل يستطيع 

  ...عليه الصالة والسالم 
ن ميتعنا أو  ، وأن جيعل شرعه حكما بيننا وأن ال حيكم فينا أهواءنا ،مجيالً  ىل دينه رداً إ ن يردناأأسال اهللا عز وجل 

  .إنه نعم ايب ويرزقنا حسن األدب معهم وليائناأبعلمائنا و 


