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 شرائط االستجابة 

 اإلمام الشهيد البوطي

 16/11/2010املوافق   1431، ذو الحجة 10، الثالثاء  -ضحى املبارك ال خطبة عيد 

 . أكرب هللا أكرب، هللا  أكرب، هللا أكرب، هللا  أكرب، هللا  أكرب، هللا أكرب، هللا  أكرب، هللا أكرب، هللا

  هللا  املؤمنني، ولعباده هللا لدين الكائدة اخلطط من أكرب هللا  املستكربين، واستكبار الباغني بغي من أكرب هللا
اِفُرون   ك رِه    و ل وْ  نُورِهِ  ُمِتم   و اّللَُ  ِبِ فْ و اِهِهمْ  اّللَِ  نُور   لُِيْطِفُؤوا يُرِيُدون   :القائل أكرب  . [8: الصف] اْلك 

ُس َبحِ   هللا  سبحان  امليزان،  ملء  هللا  سبحان
  لل   واحلمد   هللا  سبحان   الداين،  امللك   هللا   سبحان  مكان،  كل  يف  امل

 . أكرب هللا أكرب، هللا  .أكرب وهللا هللا إال إله وال

  وتعاىل   سبحانه  هللا  إىل  جيأرون  وذراها  عرفة  أرض  على  ابألمس  وقفوا  املسلمني  من  ماليني  ثالثة  يقارب   ما
  ويسألونه   نقمه   ويستدفعون  مرضاته   يستنزلون   وتعاىل   سبحانه  هللا   مساوات   إىل  أكفهم  يرفعون  والدعاء،   ابخلشية

  يف   املسلمني  ولقادة  للمسلمني  يسألون  والتأييد،  والتوفيق  واحلماية  النصر  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  إلخواهنم
 .والتوفيق والتأييد  احلماية ومغارهبا األرض مشارق

  أالء  هم  فها:  يقول  من  فينا  أن  هي  احلال  هذه  مثل  يف   املسلمني  من  كثير   ابل  إىل  تتسرب   قد  اليت  والفتنة
  هللا   يدعون  وقفوا.  الدعاء  فيه  يُ ر د    ال  مكان  ويف  الدعاء  فيه  يُ ر د    ال  يومر   يف  وجل  عز  هللا  يدعون  وقفوا  كثرهتم  على
 ننظر  حنن  وها  اإلسالمية،   ولألمة  املسلمني  ولقادة  للمسلمني  اليوم  ذلك   مساء  إىل  عرفة  يوم  صباح  من  وجل  عز
 القاعدة هي فأين وسألوا، طلبوا  ما يف لبَاهم قد وتعاىل سبحانه هللا  أن على دليال   دعاء الستجابة مظهرا   جند فال

  يف   الشيطان  يدخلها   قد  فتنة   هذه  يُ ر َد،   أن   ميكن  ال  عرفة  يف  الدعاء   وِبن  يُ ر د    ال  اليوم  هذا  يف   الدعاء  ِبن   القائلة
 هذا   عن  أجيب  أن   وأريد.  نفوسهم  يف  وجل  عز  ابلل  ابإلميان  الريبة  من  نوعا    بعثت  ورمبا   الناس  من  كثير   أذهان
 .اجلن أو  اإلنس شياطني وساوس من وسوسةر  كل  ضد املسلم اإلنسان   حيصن مبا السؤال

  تتلخص  االستجابة   وشرائط  االستجابة،   شرائط  حققوا  لو   فيما  مستجاب   فإنه   ألنفسهم  احلجيج  دعاء  أما
 إىل   املظامل  يرد  أن  الثاين  والشرط  واملعاصي   الذنوب   سائر  من   أوال    وجل  عز  هللا  إىل  فيتوب   الداعي  يبدأ  أن  يف
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 ابب   من   إليه  ودخل  وجل  عز  هللا إىل  وأقبل  ذلك   الداعي  فعل  فإن  فيساحموه، املظلومني  يستسمح  أن  أو  أصحاهبا
 . لنفسه يدعوه الذي  دعاءه له وجل عز هللا يستجيب أن إال ميكن فال املظامل رد  وابب  التوبة

  علم   ولو  ذنوبه  من  وجل  عز  هللا  إىل  يتب  مل  أحدهم  أن  لو  ألنفسهم  يدعون  الذين  حىت  احلجيج،  حىت  ولكن
  : وتعاىل  سبحانه  قوله  قرأمت  أما  دعاءه،  يستجيب  ال  فإنه  هبا  يساحموه  ومل   هلم  يؤدها  مل  لآلخرين  حقوقا    عنقه  يف  أن
ي  ْرُشُدون    ل ع َلُهمْ   ِب   و ْليُ ْؤِمُنواْ   ِل   ف  ْلي ْست ِجيُبواْ   د ع انِ   ِإذ ا  الَداعِ   د ْعو ة    ُأِجيبُ   ق رِيب    ف ِإين ِ   ع نِ    ِعب اِدي  س أ ل ك    و ِإذ ا 
 [. 186: البقرة]

 . ِل  ف  ْلي ْست ِجيُبواْ  له ابستجابتك  لك  استجابته  ق  ر ن   كيف  اإلخوة أيها الحظوا

 . هبا  أوصاك اليت لوصاايه  استجب لك، أمره فاستجب دعاءك هللا يستجيب  أن تريد كنت  إن

 املسلمني   لقادة  احلجيج  دعاء  أما  ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف  عامة  للمسلمني  احلجيج  وغي  احلجيج  دعاء  أما
 .آخر فشيء

 إانبته  من والبد هللا إىل الداعي توبة من البد الشرطني؛ هذين حتقق من الدعاء هللا  الستجابة البد إنه قلت
  دعاءه   هللا  يستجيب  نفسه،  حق  يف  ذلك   فعل  الداعي    أن  فهب  أصحاهبا،  إىل  املظامل  رد  من  والبد  وقلبه  بلسانه

  األرض،  جنبات  يف هلم هللا تدعو إذ االستجابة شرط اآلخرون املسلمون حيقق ِبن لك  من ولكن نفسه، حق يف
 ألنفسهم  وبرروه  واستمرؤوه  العصيان  يف  أوغلوا  الذين  املسلمني  من  كثي    هللا،  على  املستكربين  املسلمني  من  كثي  
  كيف  احلال؟   هذه  على  وهم  هلم  دعائي   هللا  يستجيب  كيف.  درجاهتم  اختالف   وعلى  فئاهتم   اختالف  على

 أيضا    يربرون  إهنم  بل  فقط  السلوك  حيث  من  ال  املعاصي،  يف  موغلون  وهم  هلم  دعائي  وجل  عز  هللا  يستجيب
  السؤال   عن  اجلواب   هو  وهذا.  الدعاء  ُيستجاب   ال  احلالة  هذه  مثل  يف  ارتكاهبا،  يف  حق ر   على  أهنم  ويرون  معاصيهم

 . اليوم الناس من  كثير   ِبذهان  يطوف الذي

 إىل   يندفع  أنه  إما  رجلني،  أحد  وجل  عز  هللا  يعصي  إذ  اإلنسان   إن  –   هللا  عباد  اي  –  لكم  أقول  أنن  على
 هذا  حال  لسان  أن  والشك   عليه  ابلسوء  األمارة  ونفسه  شهواته  تغلب  من  بسائق  الضعف،  من  بسائق  العصيان
  ما   وهللا  ولكنن  لعقابك   مستحقا    أصبحت  قد  أنن  وأعلم  عصيتك   قد  أين  أعلم  إنن  اللهم:  لربه  يقول  العاصي
 وصفت  الذي الضعف لكنه علَي،  تغلبت األمارة نفسي لكنها معصييت أبرر وأان عصيتك  وما استكبارا   عصيتك 

 [. 28: النساء] ض ِعيفا   اإِلنس انُ  و ُخِلق  : قلت إذ به عبادك
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  هللا  إىل  وآب   اتب  وقد  الدنيا  هذه  من  رحيله  قبل  يوم   أييت أن  والبد  له،   هللا  يغفر أن  البد  اإلنسان  هذا  مثل
 . وجل عز هللا مع واصطلح

  يرتكبها  اليت  املوبقات   يفلسف  وهو  املوبقات   يرتكب  عصيانه،  يربر  وهو  وجل  عز  هللا  يعصي  آخر  ورجل
ُذ كِ رِ   س ِخر    رمبا  وجل  عز  هللا  ِبوامر  ذُكِ ر    إذا  وتعاىل،  سبحانه  هللا  على  يستكرب  حق،  على  ارتكاهبا  يف  أنه  ويرى

 ابمل
 اإلنسان  هذا   مثل.  لكفر  أحدان  قاله   لو   الذي   الكالم   قال  رمبا   وجل  عز   هللا  كالم  من  آبايتر   ذُكِ ر    وإذا  به   واستهزأ

 الذنوب   يغفر  هللا  عصيان،  يف  يتمثل  ال  وجل  عز  هللا  عن  حيجبه  الذي  احلجاب   ألن  له  الدعاء    هللا  يقبل  أن  ميكن  ال
 ب نَي    ولقد.  وجل  عز  هللا  على  اإلنسان  هذا  استكبار  يف  يتمثل  وعناد،  استكبارر   يف  يتمثل  وإمنا   قال،  كما  مجيعا  

 وجل   عز  هللا  قال  هكذا  ،اخْلِي اطِ   س م ِ   يف   اجلْ م لُ   ي ِلج    ح ىَت   اجلْ َنة    ي ْدُخُلون    ال    املستكربين  أن  وكرر  هللا  كتاب 
 :ويقول

 ْتِ  ذُكِ ر   ِمَن أ ْظل مُ  و م ن اهُ  ق َدم تْ  م ا و ن ِسي   ع ن ْه ا  ف أ ْعر ض   ر بِ هِ  آِباي    ي  ْفق ُهوهُ  أ ن أ ِكَنة   قُ ُلوهِبِمْ  ع ل ى ج ع ْلن ا  ِإانَ  ي د 
 . [57:  الكهف] أ ب دا   ِإذا   ي  ْهت ُدوا ف  ل ن اهْلُد ى ِإىل   ت ْدُعُهمْ  و ِإن و ْقرا   آذ اهِنِمْ  و يف 

  ألنفسهم  والتضرع  والبكاء ابلدعاء   هللا  إىل  جيأرون  عرفات   ذرا  يف   اجتمعوا  الذين  املاليني   فنجد  ننظر   هنا  من
 أسوأ  حالة  إىل  حالة  من  ينتقلون  هبم  وإذا  املسلمني  حال  إىل  وننظر  مجعاء  األرض  بقاع  يف  وللمسلمني  وإلخواهنم

 . منها

  مكان   ويف  االستجابة  يوم  يف   هللا  د ع وا  أوالء  هم  ها:  فيقول  منكم  واحدر   أي ِ   إىل  الشيطان   يوسوسنَ   ال
 .هلم ُيْست ج بْ  فلم متضرعني  ابكني االستجابة

 .االستجابة شروط حتققت إذا ولكن يستجيب هللا

 واخلطر  هبا   منر  اليت  احلالة   ترون   وأنتم  -  السقيا  وجل  عز   هللا  نسأل  أن  يف  أمل  ال  –   هللا  عباد  اي   –  هنا  من
  رزقا    يكون   لن  أرضه   إىل  هللا   مساء  من  هتمي  اليت  األمطار  ألن  االستجابة،  شروط  حتققت  إذا   إال  –  بنا   حيدق  الذي

 الدعاء  هذا  فمثل   مث  ومن  وللمستكربين  وللشاردين  للتائهني  مجيعا ،   للناس   آتر   رزق  هو  وإمنا   فقط  أنت  ولك   ل
 .شروط من لذلك  البد مجعاء األمة عن البالء  يرفع أن وجل عز هللا  من رجاء   يتضمن الذي
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 نفسك   على  أعن  :له  فقال  له  الدعاء  يسأله  هللا  رسول  إىل  جاء  الذي  الصحاب  ذلك   عن  حدثتكم  ولقد
 بضرورة  يذكِ ر هُ   أن  فأراد  تقصيا    فيه  ورأى  احنرافا    فيه  رأى  عليه وسلمصلى هللا    املصطفى  لعل.  السجود  بكثرة

  فما  ،صلى هللا عليه وسلم  حممدر   رسوله   دعاء    م ْن،  دعاء  هللا  يستجيب  لكي  اثنيا    هللا  إىل  والتوبة  أوال    االستقامة
 . أمثالنا بدعاء ابلك 

  يؤوبوا   أن   وشعواب    قادة   ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  مجعاء  اإلسالمية  أمتنا  يلهم  أن  وتعاىل  سبحانه  هللا  أسأل
  لدنه   من   بروحر   وسيؤيدهم  هللا  سينصرهم  وعندئذر   وتعاىل  سبحانه  هللا  مع  يصطلحوا  وأن  حاهلم   ُيْصِلُحوا  وأن  رهبم  إىل

 .أعقاهبم على جاؤوا الذين مث أعقاهبم على جاؤوا الذين مث  هللا رسول أصحاب  من األول الرعيل أيَد   كما

  عن  والشاردين  التائهني  وراء  يلهثون  املختلفة  األرض  بقاع  يف  املسلمني  قادة  احلال،  هذه  على  بقينا  إذا  أما
  ينادون  به،   وجل  عز  هللا   شرفهم  الذي   الدين   من  تربموا  وقد   وراءهم  ويسيون   األعمى  إتباع  يتبعوهنم  هللا،   دين

  االنتماء   بقااي  من  الغرب   دول  أمام  وعقوهلم  أفكارهم  ينفضون  مناسبة   كل  يف  وهم  آخر  آان    والعلمانية   آان    ابحلداثة
 إىل  الصعود  أبواب   أمامهم  تُ ْفت ح    أن   هلم  وأّنَ   التأييد  هلم  هللا  يكتب  أن   الناس  هلؤالء  أّنَ   اإلسالم  وإىل  الدين  إىل

 . تبوؤوها قد أجدادهم كانت  الذي التأييد ومدارج العز مدارج

  عز   هللا  بدين  اجلاحدون  هللا  عن  التائهون  الغربيون  أوالء  هم  ها:  قائل  يقولن  وال  نتبَينها  أن  ينبغي  احلقيقة  هذه
  فأشرحه   أعود  ولعلي  سابق   موقف  يف  السؤال  هذا  عن  أجبت  لقد  النعم،  يف  ويتقلبون  وميرحون   يسرحون  وجل
 .لكم يغفر فاستغفروه العظيم هللا وأستغفر هذا قول  أقول. تعاىل هللا  شاء إن الحقر  موعدر  يف جديدا   شرحا  


