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 والسنة ُُُيفُالقرآن ُُُاالستجابة ُُأهل

ه   لله   الحمد   يب وا   يَا }:  الكريمه   في كتابهه   العالمين، القائله   رب  يَن آَمن وا اْستَجه أَيَُّها الَّذه

ول  بَْيَن اْلَمْرءه َوقَْلبههه   َ يَح  وا أَنَّ َّللاَّ س وله إهذَا دََعاك ْم لهَما ي ْحيهيك ْم ۖ َواْعلَم  ه َولهلرَّ َّ ّلِله

وَن    ، وأشهد  ه  ل   ال شريكَ   ه  وحدَ    للا  إالَّ   هَ لَ ال إه   أنْ   وأشهد    {،َرقهيبًاَوأَنَّه  إهلَْيهه ت ْحَشر 

، وعلى  عليهه   وباركْ   وسلمْ   ، اللهم صل ه ه  ورسول    ه  ا عبد  ا محمدً نَا ونبيَّ نَسيدَ   أنَّ 

 ، الدينه  إلى يومه  م بإحسان  ه  ن تبعَ ومَ  ،هه وصحبه  آلهه 

ُ
 
 :وبعد

 الكامله  اإليمانه   ، ودليل  القلوبه   ( حياة  ملسو هيلع هللا ىلص)  ى ولرسولهه تعالَ   لله   االستجابةَ   فإنَّ 

يب وا  : }ه  سبحانَ الحقُّ  يقول   ، حيث  الصادقةه  والمحبةه  يَن آَمن وا اْستَجه يَا أَيَُّها الَّذه

وا   س وله إهذَا دََعاك ْم لهَما ي ْحيهيك ْم ۖ َواْعلَم  ه َولهلرَّ َّ يب     : }ه  سبحانَ  {، ويقول  ّلِله َويَْستَجه

ن فَْضلههه   يد ه م مه  الهَحاته َويَزه ل وا الصَّ يَن آَمن وا َوَعمه (: وجلَّ   )عزَّ   {، ويقول  الَّذه

َ فَاتَّبهع ونهي ي ْحبهْبك م  َّللاَّ  َويَْغفهْر لَك ْم ذ ن وبَك ْم ۗ َوَّللاَّ  َغف وٌر  ق ْل إهن ك  } بُّوَن َّللاَّ نت ْم ت حه

يٌم  حه  {. رَّ

التي   الجوارحه   (، باستعماله وجلَّ   )عزَّ   للاه   نعمه   لشكره   موفقونَ   االستجابةه   وأهل  

ه   م في سماعه اه  إيَّ  ا للا  هَ وهبَ  يب     إِنََّما }:  ه  سبحانَ  ، يقول  له    واالستجابةه   الحق  يَْستَجه

يَن   ، القيامةه   يومَ   ، والجنةه والنجاةه   ون بالمغفرةه هم موعود  أنَّ  ، كمايَْسَمع وَن{الَّذه

ذ ن وبهك ْم   يَا }ى:  تعالَ   يقول   ن  مه  لَك م  يَْغفهْر  بههه  ن وا  َوآمه ه  َّللاَّ َي  دَاعه يب وا  أَجه قَْوَمنَا 

رْ  َعذَاب   َوي جه ْن  مه  {ك م  ويقول  أَلهيم  م    ِللَِّذينَ }(:  وجلَّ   )عزَّ   ،  لهَربه هه اْستََجاب وا 

ْسنَٰى{  .اْلح 



 

شكَّ  )نَنبي ه   أصحابه   حياةَ   أنَّ   وال  تمثل  ملسو هيلع هللا ىلصا    لله   الكاملةَ  الحقيقيةَ   االستجابةَ   ( 

 المشرفةه  الكعبةه إلى   المقدسه   ن بيته مه   القبلةه   تحويله   ي حادثةه (، ففه ملسو هيلع هللا ىلص)  ولرسولهه 

للا    اللحظية    االستجابة    كانتْ  )رضي  حيث    منهم  فياستدار    عنهم(،   وا 

مَ هٌ ا جاءَ عندمَ   -المقدسه   بيته   جهةَ   وا يصلونَ وكان   الصالةه  يخبره  م  أنَّ ن   م 

وهذا أبو   . في الصالةه   الكعبةه   باستقباله   األمر    عليهه   ( قد أ نزلَ ملسو هيلع هللا ىلص) للاه   رسولَ 

َحتَّٰى   لَن}(:  وجلَّ   )عزَّ   للاه   قولَ   عنه( يسمع    )رضي للا    طلحةَ  اْلبهرَّ  تَنَال وا 

بُّوَن ۚ   ت حه ا  مَّ مه فيتصدق  ت نفهق وا  أحبَّ )بيرحاءَ   ببستانهه   {  ،  إليهه   أموالهه   ( وكان 

 .للاه  عندَ  ه  ذلك وذخرَ  و أجرَ يرج  

ه   قول    ا نزلَ ولمَّ   يَا}:  قاطعة    نهائية    بصورة    الخمره   في تحريمه   ه  سبحانَ  الحق 
ْن َعَمله  ْجٌس م ه ر  َواأْلَنَصاب  َواأْلَْزاَلم  ره يَن آَمن وا إهنََّما اْلَخْمر  َواْلَمْيسه أَيَُّها الَّذه

وَن{ الشَّْيَطانه فَاْجتَنهب وه  لَعَلَّك ْم   ا  عنهم(: انتهينَ  )رضي للا    الصحابة    قالَ  ت ْفلهح 

 رب. ا يا ، انتهينَ يا رب  
 هه أوامره   بفعله   ه  سبحانَ   لله   ن استجابَ ، فمَ العمله   ن جنسه مه   الجزاءَ   أنَّ   وال شكَّ 

َوإهذَا َسأَلََك    : }ه  سبحانَ  الحقُّ   يقول    ، حيث  ه  دعاءَ   للا    استجابَ   ، نواهيهه  واجتنابه 

ن وا   يب وا لهي َوْلي ْؤمه يب  دَْعَوةَ الدَّاعه إهذَا دََعانه ۖ فَْليَْستَجه جه
يٌب ۖ أ  ي َعن هي فَإهن هي قَره بَاده عه

يَْرش د وَن   ْم  لَعَلَّه  يع     ْستََجابَ ٱفَ   : }ه  سبحانَ {، ويقول  بهي  أ ضه ََل  أَنه ى  ْم  َربُّه  ْم  لَه 

ل    مه أ نثَٰى ۖ    َعَمَل َعٰ ن ذََكر  أَْو  نك م مه  َوقَاَل َربُّك م  اْدع ونهي   ى: }تعالَ  {، ويقول  مه 

ينَ  ره ل وَن َجَهنََّم دَاخه بَادَتهي َسيَْدخ  وَن َعْن عه يَن يَْستَْكبهر  ْب لَك ْم ۚ إهنَّ الَّذه  . {أَْستَجه
م  ه  دعاؤ    ( كانَ وجلَّ   )عزَّ   لله   في االستجابةه   )عليهم السالم( الغايةَ   األنبياء    بلغَ   ولما 

َون وًحا إهْذ نَادَٰى  السالم(: }  هه ي )عل  ه نوح  نبي ه   في شأنه   ه  سبحانَ  يقول    ، باإلجابةه  ى أولَ 

يمه   َن اْلَكْربه اْلعَظه ْينَاه  َوأَْهلَه  مه ن قَْبل  فَاْستََجْبنَا لَه  فَنَجَّ وعال( في    )جلَّ   {، ويقول  مه

رُّ َوأَنَت  )عليه السالم(: }  أيوبَ   هه نبي ه   شأنه  َوأَيُّوَب إهْذ نَادَٰى َربَّه  أَن هي َمسَّنهَي الضُّ

عَه ْم   ثْلَه م مَّ َوآتَْينَاه  أَْهلَه  َومه ر   ۖ  ن ض  يَن فَاْستََجْبنَا لَه  فََكَشْفنَا َما بههه مه مه احه أَْرَحم  الرَّ

نَا   نده عه ْن  م ه ينَ َرْحَمةً  ْلعَابهده له ْكَرٰى  ويقول  َوذه شأنه   ه  سبحانَ {،  )عليه  زكريَّ   في  ا 

ثهيَن ) السالم(: } ه اَل تَذَْرنهي فَْردًا َوأَنَت َخْير  اْلَواره يَّا إهْذ نَادَٰى َربَّه  َرب  (  89َوَزَكره

إهنَّه   َزْوَجه  ۚ  لَه   َوأَْصلَْحنَا  يَْحيَٰى  لَه   َوَوَهْبنَا  لَه   فهي  فَاْستََجْبنَا  ع وَن  ي َساره َكان وا  ْم 



 

ينَ  عه   بصدق    الدعاءَ   قَ زه ن ر  (، ومَ اْلَخْيَراته َويَْدع ونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا ۖ َوَكان وا لَنَا َخاشه

)نَنبيُّ   يقول   ،اإلجابةَ   قَ زه ر   إثٌم وال (: ) ملسو هيلع هللا ىلصا  يَْدعو بدعوة  ليَس فيها  سلهم   ْن م  مه ما 

َرها   ا أْن يدَّخه َل له  دعوتَه ، وإمَّ ا أْن ي عَج ه : إمَّ م  إالَّ أعطاه  للا  إهْحدى ثالث  قطيعة  َرحه

ثْلَها. َن السُّوءه مه َف عنه  مه ا أْن يصره رةه، وإمَّ  (.له  في اَلخه

ه   لله   الحمد   والمرسلين،   األنبياءه   على خاتمه   والسالم    العالمين، والصالة    رب 

 أجمعين. هه وصحبه  هه (، وعلى آله ملسو هيلع هللا ىلص) محمد   انَسيده 

 ن أبرزه مه   له    االستجابةه   (، وعدمَ وجلَّ   )عزَّ   للاه   عن أمره   اإلعراضَ   أنَّ   شكَّ   ال

ه : }هه ( بقوله وجلَّ   )عزَّ   م للا  ه  الذين وصفَ   المنافقين، صفاته  َوإهذَا د ع وا إهلَى َّللاَّ

ض وَن   ْعره ْنه م مُّ يٌق م ه ْم إهذَا فَره م  اْلَحقُّ يَأْت وا    (48)َوَرس ولههه لهيَْحك َم بَْينَه  َوإهن يَك ن لَّه 

نهيَن   ْذعه ْم   (49)إهلَْيهه م  يَف َّللاَّ  َعلَْيهه َرٌض أَمه اْرتَاب وا أَْم يََخاف وَن أَن يَحه م مَّ أَفهي ق ل وبههه

وَن   ئهَك ه م  الظَّالهم 
ن  َواَل   : }هٌ سبحانَ  {، ويقول  َوَرس ول ه  ۚ بَْل أ ولَٰ ْؤمه َوَما َكاَن لهم 

َوَمن  ْم ۗ  هه أَْمره ْن  مه يََرة   اْلخه م   لَه  يَك وَن  أَن  أَْمًرا  َوَرس ول ه   قََضى َّللاَّ   إهذَا  نَة   ْؤمه م 

َ َوَرس ولَه  فَقَْد َضلَّ  بهينًايَْعصه َّللاَّ  . {َضاَلاًل مُّ

، والثناءه   المدحه   ( في مقامه وجلَّ   )عزَّ   م للا  ه  فقد ذكرَ   الصادقونَ   المؤمنونَ   اأمَّ 

لهيَْحك َم   إِنََّما}:  ه  سبحانَ يقول   َوَرس ولههه  ه  َّللاَّ إهلَى  د ع وا  إهذَا  نهيَن  ْؤمه اْلم  قَْوَل  َكاَن 

ئهَك ه م  
ْعنَا َوأََطْعنَا ۚ َوأ ولَٰ ْم أَن يَق ول وا َسمه وَن{بَْينَه  ْفلهح   . اْلم 

إلى االستجابةه أحوجنَ  افمَ  قبلَ ورسولهه   لله   ا  وال   منه    ال مفرَّ   يومٌ   يأتيَ   أنْ   ، 

َن    اْستَِجيبُوا}:  ه  سبحانَ يقول    مرد، ن قَْبله أَن يَأْتهَي يَْوٌم الَّ َمَردَّ لَه  مه َرب هك م م ه له

ن  ْلَجإ  يَْوَمئهذ  َوَما لَك م م ه ن مَّ ه ۚ َما لَك م م ه {َّللاَّ ير   . نَّكه

ُُاللهم
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