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 بعنوان:  
ٌ
 االستجابة  خطبة

ُ
 والسنة    القرآن    ف   أهل

 بتاريخ 27  صفر  1444هـ –   املوافق  23  سبتمرب  2022م 
ُهُُللهُُُالحمدُ  نهينََُُُعلَىُُّللا  َُُُمنُ ُُلَقَدُ :ُ}الكريمُهُُكتابهُهُُفُيُُالقائلُهُُالعالمين،ُُرب  مه ؤ  ُُبَعَثَُُُإهذُ ُُال م 

مُ  نُ َُُرس ولًُُُفهيهه مُ ُُمه هه مُ ُُيَت ل وُُأَن ف سه مُ ُُآيَاتههُهَُُعلَي هه يهه ه مُ َُُوي َزك ه تَابََُُُوي عَل هم  َمةَُُُال كه ك  َُُكان وُاَُُوإهنُ َُُوال حه
نُ  {،َُُضََللُ ُُلَفهيُُقَب لُ ُُمه بهين  ُسيَدنَاُُأنُ ُُوأشهدُ ُُله ،ُُشريكَُُُلُُوحَده ُُُللا ُُُإلُ ُُإلَهَُُُلُُأنُ ُُوأشهدُ ُُم 

،ُُوباركُ ُُوسلمُ ُُصل ُهُُاللهمُ ُُورسول ه ،ُُعبد ه ُُُمحمًدا ،ُُآلههُهُُوعلىُُعليهه ُمُُوَمنُُوصحبهه ُُتبعَه 

،ُيومُهُإلىُبإحسانُ  ُُ:وبعدُ ُالدينه

ُاًلستجابِةُهلِلُولرسولهُِ :ُوجوب  ُأوًلا

مُواُماُينهاكُ ه،ُواجتنب ُواُألوامرُه،ُواستجيب ُواُلندائهُه،ُواستمع ُ-تعالى-ُُواُللاَُ:ُاتق ُعباَدُللاُُ
ُللا ُون،ُُمُت رحمُ لعلكُ ُعنه ُ اُُ) :-ىتعالَُُ-ُُيقول  َوَلُتََول و  ََُوَرس ولَهُ  يع واُّللا  يَنُآَمن واُأَطه يَاُأَيَُّهاُال ذه

ُه ُالد َواب  َُشر  َمع وَنُ*ُإهن  َُلُيَس  ع نَاَُوه م  يَنُقَال واَُسمه َمع وَنُ*َُوَلُتَك ون واَُكال ذه ُتَس  َوأَن ت م  َُُعن هُ 
مُُّال ب ُ الصُّ ُه ن َدُّللا  اُُعه ُلَتََول و  َمعَه م  ُأَس  َُولَو  َمعَه م  َُخي ًراُأَلَس  م  فهيهه  ُ َُعلهَمُّللا  يَنَُلُيَع قهل وَنُ*َُولَو  م ُال ذه ك 

َُواعُ  يهيك م  ُلهَماُي ح  ُإهذَاَُدَعاك م  س وله َولهلر  ُه يب واُّلِله  تَجه يَنُآَمن واُاس  ض وَنُ*ُيَاُأَيَُّهاُال ذه ع ره ُم  واَُوه م  لَم 
ونَُأَنُ  َشر  ت ح  ُ إهلَي هه َوأَن هُ  ُ َوقَل بههه ُ ءه ال َمر  بَي َنُ ُ ول  يَح  َُ ّللا  24ُُ-20األنفال:] (ُ اآلياتُه(، هذهُ ُفيُ

ُله ُُُللا ُُُ:ُيأمرُ اتُهالكريم ،ُوالستجابةه ،ُوطاعةهُرسولهه األوامرُهُُعندَُُُهُهولرسولُهُُبطاعتهه ُُسماعُه

الصادرةهُوالنواهُه ُُهُهوعنُرسولُهُُعنه ُُُيُ بالكافرينَُىُعنُُهَُوينُ ، ُ ُُُُوالمنافقينَُُُالتشبُّهه فيُعدمه

ي ظهرُ ولرسولهُهُُللهُُُ،ُوالستجابةُهالطاعةُه أن ُ،ُفهمُ ع واُواستجاب ُونُ َسمه قدُ ليسُ همُ واُُوا،ُوهمُ

ُهذهُاألصنافَُه ُسبحانَُُثمُأخبرَُ،ُونُبقلوبههممُولُيسمع ُكذلك،ُفهمُيسَمع ونُبآذانههُه نُمُهُ:ُأن 
ُوالخليُُبنيُآدمَُ ُالَخل قه يَنَُلُ:(ه ُسبحانَُُ،ُفقالَُقةُههمُشرُّ م ُال ذه مُُّال ب ك  الصُّ ُه ن َدُّللا  هُعه ُالد َواب  َُشر  إهن 

ُهُأي:ُالصمُُّعنُسماعهُ،ُ)22األنفال:] (يَع قهل ونَُ م ُعنُفهمُهالحق   ِ.بهُ،ُوالنطقُههُه،ُالب ك 

ينَُُُ﴿يَاُأَيَُّها:ُُتعالَىُُقول ه ُوُُ يب واُُآَمن واُُال ذه تَجه هُُُاس  س ولُهُُّلِله  (،ُيأمرُ ُُلهَماَُُدَعاك مُ ُُإهذَاَُُولهلر  يهيك م  ُللا ُُُي ح 
ُمُاُُبامتثالُهُُوسلم،ُُعليهُُللا ُُُصل ىُُللاهُُُرسولُ ُُإليهُهُُيدع وهُمُُلهَماُُبالستجابةُهُُالمؤمنينَُُُعباَده ُ
ه م اُُوالنتهاءُهُُيأمر  مُُحياة ُُُفيهُُلهَماُُإلُ ُُيدع وهمُُلُُألن هُُعنه ؛ُُينهاه مُُعم  ُمُُقلوبههه ُُوأبدانههه
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م ُألمرُهُُوالتسليمُهُُبالمتثالُهُُالمبادرةهُُُسرعة ُُُهيُُهناُُوالستجابة ُ.ُُواآلخرةهُُُالدنياُُفيُُوسعادتههه
،ُُللاهُ ،ُُأوُُترددُ ُُالمؤمنُهُُعندَُُُيكونَُُُوألُ ُُورسولههه وا:ُُتعالَىُُقولههُهُُوفيُُإبطاء  لَم  َُُُأَنُ ُُ﴿َواع  ُّللا 

ولُ  ءُهُُبَي نَُُُيَح  ﴾،ُُال َمر  ُُيمتثلُ ُُولمُُقبولهُهُُفيُُفترددَُُُوعرفَه ،ُُالحقُُُُّبلَغَه ُُُلهَمنُُعظيمُ ُُوعيدُ َُُوقَل بههه
ولَُُُأنُ ُُعظيمُ ُُخطرُ ُُفيُُفهوُُفوًرا،ُُله ُ،ُُوبينَُُُبينَه ُُُللا ُُُيح  ُهُُيعملَُُُأنُ ُُيريدُ ُُفهوُُقلبههه ُفَلُُبالحق 

ُذلك.ُيستطيعُ 

،ُُللهُُُالستجابةُهُُكيفية ُُُالمطهرةهُُُالسنةُهُُفيُُوردَُُُوقدُُُ ُُفُيُُالبخاريُُُُّروىُُورسولههه

نُُصحيحهُه دُهُُفهيُُأ َصل هيُُك ن تُ :ُُقالَُُُعنُهُُللا ُُُرضيُُالمعلىُُبنُهُُسعيدُهُُأبيُُحديثُهُُمه ُُال َمس جه
ب ه ُ،ُُفَلَمُ ُُوسلمُُعليهُُللاُُصلىُُّللاُ َُُرس ولُ ُُفََدَعانهي ُُفَق ل تُ ُُأ جه ُ،َُُرس ولَُُُيَا: ُُك ن تُ ُُإهن هيُُّللا 
ينَُُُأَيَُّهاُُ﴿يَا:ُُّللا  ُُُيَق لُهُُأَلَمُ :ُ"فَقَالَُُُأ َصل هي، يب واُُآَمن واُُال ذه تَجه هُُُاس  س ولُهُُّلِله  ُلهَماَُُدَعاك مُ ُُإهذَاَُُولهلر 

(ُ﴾ يهيك م  ُرواهُالبخاري(ُ.ي ح 

ُ،ُُيأمرُ ُُمُاُُأنُ :ُُسبحانَه ُُُأخبرَُُُوقُدُُ ُُعليهُاُُتترتبُ ُُالتُيُُالقلوبُهُُحياة ُُُفيهُهُُإليهُهُُويدع وُُبهه
ينَُُُأَيَُّهاُُيَا:ُ)سبحانَه ُُُفقالَُُُواآلخرةه،ُُالدنياُُفيُُلألبدانُهُُالسعيدة ُُُالكاملة ُُُالحياة ُ ُُآَمن وُاُُال ذه

يب وُا تَجه هُُُاس  س ولُهُُّلِله  يهيك مُ ُُلهَماَُُدَعاك مُ ُُإهذَُاَُُولهلر  ُُلهمُا:ُ)المفسرينُُبعضُ ُُ،ُقاُل[24:األنفال(ُ]ي ح 

يهيك م ،ُُهو(ُي ح  ُوقيلُهوُاإلسَلم ،ُوقيلُهوُالجهاد ُ.القرآن 

ُورسوِلهُُِللاُُِألمرُُِالصحابةُُِاستجابةُُِسرعةُُِِمنُُصورُ ثانياا:ُ

نُُمسلمُ ُُروىُُ ُُُحديثُهُُمه ُُللا ُُُصل ى-ُُللاهُُُرسولُ ُُانطلقَُُُقالُُ،-عنهُُللا ُُُرضي-ُُمالكُ ُُبنُهُُأنسه
ُ-ُُللاهُُُرسولُ ُُفقالَُُُالمشركونَُُُوجاءَُُُالمشركينَُُُسبق واُُحتىُُبدرُ ُُإلُىُُوأصحاب ه ُُُ-وسلمُُعليه
وا:ُ"-وسلُمُُعليهُُللا ُُُصل ى َهاُُجنةُ ُُإلىُُقوم  وُا"واألرضُ ُُالسماواتُ ُُعرض  ُُُ:لَلستجابةُهُُ،ُوانظر 
َهاُُجنة ُُُللاهُُُرسولُ ُُيا:ُُاألنصاريُُالحمامُهُُبنُ ُُعميرُ ُُقال ؟ُُالسمواتُ ُُعرض  "ُُنعُم:ُ"قال!ُُواألرض 
:ُقال!ُ؟"بخ ُُُبخ ُُقولهكَُُعلىُيحمل كَُُما:ُ"-وسلمُعليهُُللا ُُصل ىُ-ُللاهُُرسولُ ُفقالَُُبخ ،ُبخ ُ:ُفقالَُ
نُُأكونَُُُأنُ ُُرجاءَُُُإلُ ُُللاهُُُرسولَُُُياُُوللاهُُُل ُُأهلهَهاُُمه "قال. نُُفإن ُك:ُ ُُقالُُ،"أهلهَهاُُمه ُُفأخرجَُ:

نُُتمراتُ  ،ُُيأكلُ ُُفجعلَُُُقرنهُهُُمه ُويجمعُ ُُاآلمالَُُُيؤملُ َُُمنُُياُُقالُُلهَماُُواسمعُ -ُُقالَُُُث مُ ُُمنهن 
ُإن هُاُُهذهُهُُتمراتهيُُآكلَُُُحت ىُُحييتُ ُُأنَاُُلئهن"ُُ-قالُُماُُأجملَُُُوماُُقالُُالمآَل،ُُوينَسىُُاألمواَل،
نُمعه ُُكانَُُبَماُرَمىُثم:ُقالُ،"طويلةُ ُلحياة ُ ُمُث مُ ُالتمرُهُمه ُُ.ق تهلَُُحتىُقاتَلَه 

وُُوهذا اُُ-عنهُُللا ُُُرضي-ُُالجموحهُُُبنُ ُُعمر  ُُقُد:ُُوقال واُُبنوه ،ُُمنعَه ُُُأ حدُ ُُإلىُُالخروجَُُُأرادَُُُلَم 
هُُُإلىُُفجاءَُُُللا ،ُُعذَركَُ ُ"فقالَُُُوسلمُُعليهُُللا ُُُصل ىُُالنبي  يُُيريدونَُُُبنيُ ُُإنُ : ُالخروجهُُُعنُُحبسه
وُُوإن هيُُمعَك، َُُُأنُ ُُألرج  ا:ُ"فقالُُ،"الجنةُهُُفيُُهذهُهُُبعرجتهيُُأطأ ُُثُمُُُ،"للا ُُُعذََركُُفقدُُأنتَُُُأم 
ُُ.سبيلَه ُُُفخلُّواُ،"الشهادةَُُيرزق ه ُُ-وجلُ ُعزُ -ُللاَُُُلعلُ ُتمنع وه،ُلُأنُ ُعليك ُمُل:ُ"لبنيهُهُقال
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َزامُ ُُبنُهُُعمروُ ُُبنتُهُُهندُ ُُامرأت ه ُُُقالتُ  ُُوهُوُُدرقتَه ،ُُأخذَُُُقدُُمول هيًا،ُُإليهُهُُأنظرُ ُُكأن هي:ُ"خ 
ُُفنظرتُ :ُُطلحةَُُُأبُوُُسلمةَ،ُقاُلُُبنيُُمنازلُ ُُوهيُُ،"خربهيُُإلىُُترد نهيُُلُُالله مُ :ُُيقولُ 

عيلُهُفيُوهوُُثاب وا،ُث مُ ُالمسلمونَُُانكشفَُُحينَُُإليهُه ،ُالر  ُ،ُالصفوفُهُفيُاألوله ُُالمتقدمةه
ُ،ُُفُيُُظلع ُُُإلُىُُأنظرُ ُُلكأن هي ُُإلُىُُانظرُ ُُثمُُُ!الجنةُهُُإلُىُُمشتاقُ ُُوللاهُُُأنَُا:ُُيقولُ ُُوهُوُُرجلهه

دُ ُابنهُه ُُ.جميعًاُق تهََلُُحتىُإث رهُهُفيُمعه ُُيَع د وُوهوَُخَل 

وحهُُُبنُ ُُعمروُ ُُد فهنَُُُفقُدُُسبحانَه ،ُُله ُُُاستجاب وُاُُحينَُُُللاهُُُعندَُُُالشهداءُهُُلكرامةُهُُواستمعُ  ُُالجم 
ُ،ُُقبرُ ُُفيُُجابرُ ُُوأبوُُع مرَُُُبنُ ُُوعبد للاهُ بَُُُواحد  ُُستُ ُُبعدَُُُعنهُمُُفحفرَُُُق بوَره م،ُُالسيلُ ُُفخر 
د واُُسنةًُُُوأربعينَُ جه واُلمُفو  ُمُيتغير  ُُمات واُكأن ه  ُُ.-وأرضاه مُُعنهمُُللا ُُُرضيُ-.ُباألمسه

،ُُلتحريمُهُُالصحابةُهُُاستجابة ُُُوهُيُُمشرقة ُُُأ خرىُُوصورة ُُُ ُُالبخاريُُُُّروىَُُُفقُدُُالخمره
ُُُعن ُُبنُهُُوأبيُُطلحةَُُُوأباُُعبيدةَُُُأباُُأسقهيُُكنتُ :ُ"قالُُ-عنهُُللا ُُُرضي-ُُمالكُ ُُبنُهُُأنسه

نُُكعبُ  َمتُ ُُقدُ ُُالخمرَُُُإنُ :ُُفقالَُُُآتُ ُُفجاَءه مُُوتمرُ ُُزهوُ ُُفضيخهُُُمه ر ه ُُُ-واحدة ُُُكلمة ُ–ُُح 
ُُ.فأهرقت َهاُفأهرقََهاُأنسُياُُقُ :ُطلحةَُُأبُوُفقالَُ

ُنُُنتأكدَُُُأنُ ُُنريدُ ُُيقول واُُلمُُأرأيتَُ ُ،ُُمه ُمُُفيُُماُُألق وُاُُأيديهنَا،ُُفيُُماُُنكملَُُُأوُُالخبره يهه ُُأيده
ُُ.وأهرق وهُمباشرةًُ

*ُ****ُ

ُهُُللهُُُالحمدُ ُُُ نَُاُُوالمرسلين،ُُاألنبياءُهُُخاتمُهُُعلُيُُوالسَلمُ ُُوالصَلة ُُُالعالمين،ُُرب  ُُسيده
ُ.أجمعينُوصحبههُآلهُهُوعليُُ،(وسلمُعليهُللا ُُصل ي)ُمحمدُ 

ُورسولهُُِهللُُِاًلستجابةُُِعدمُُُِموانعُ ثالثاا:ُ

وَها،ُورسولهه،ُللهُُالستجابةُهُوبينَُُالعبدُهُبينَُُُتحولُ ُموانعُ ُهناك ُُ:منهاُفاحذر 

:ُُقبولُُُِعنُُالتكبُّرُ ُُـ1ُُ ِ اُُإبليسَُُُمُنَُُحَصلَُُُكَماُُالحق  ُُفأبَُىُُآلدَم،ُُبالسجودُهُُللا ُُُأمَره ُُُلم 

ُُوقالَُُُواستكبَرُ، ب رُ :ُ"-وسلمُُعليهُُللا ُُُصل ى-ُُالنبيُُُُّقالَُُُمنه ،ُوقدُُخيرُ ُُأنَا: ُُبََطرُ ُُالكه
، ه طُ ُالَحق  ُُوَغم  ُهُبطرُ :ُُ")رواهُمسلم(،ُومعنى"الناسه ُُ.قبولههُهُوعدمُ ُُدفع ه ُ"ُالحق 

هُُُعندَُُُأكلَُُُرجًَلُُُأنُ ُُعنُهُُللا ُُُرضيُُاألكوعهُُُبنُهُُسلمةَُُُوعن ُُبشمالههُهُُوسلمُُعليهُُللا ُُُصل ىُُالنبي 
ينهكَُُُك لُ :ُ"وسلمُُعليهُُللا ُُُصل ىُُالنبيُُُُّفقالَُ ،ُُلَُ:ُُفَقَالَُُُ،"بهيَمه يع  تَطه تََطع تَُُُلَُ:ُُ"قَالَُُُأَس  َُُمُاُُ،"اس 
،ُُإهلُ َُُمنَعَه ُ ب ر  ،ُ)رواهُمسلم(،ُفهذُاُُإهلَىَُُرفَعََهاُُفََما:ُُقَالَُُُال كه ُُرسولُهُُأمرُهُُعلُىُُتكب رَُُُالرجلُ ُُفهيهه
ُُ.يد ه ُُش ل تُ ُأنُ ُعاقبت ه ُُفكانتُ ُُوسلمُعليهُُللا ُُصل ىُللاهُ
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نُُـُالَحَسد :2 ،ُكَماُُللهُُُالستجابةُهُُموانعهُُُمه نُُحصلَُُُولرسولهه اُُاليهودُهُُمه ُللاهُُُرسولُ ُُدعاه مُُلم 

واُُله ،ُُيستجيب واُُلمُُبهُهُُاإليمانُهُُإلىُُ-وسلمُُعليهُُللا ُُُصل ى- نُُحسًداُُبهُهُُوكفر  ُمُُعندُهُُمه هه ُأنفسه
ن ُ.الحقُُُّله مُُتبي نَُُماُبعدُهُمه

التعصبُ 3 نَُُحَصلَُُُكماُُاآلباء:ُُعليهُُِلَماُُاألعَمىُُوالتقليدُ ُُوالمذاهبُُُِلآلراءُُُِـُ ُُاليهودُهُُمه

مُ ُقهيلََُُوإهذَا:ُ)تعالَىُقالَُُوالمشركين، ن واُلَه  نُ ُقَال وُاُّللا  ُُُأَن َزلَُُبهَماُآمه مه لَُُبهَماُن ؤ  ونََُُعلَي نَاُأ ن زه ف ر  َُُويَك 
قًاُُال َحقَُُُُّوه وََُُُوَراَءه ُُُبهَما َصد ه مُ ُُلهَماُُم  مُ ُُقهيلََُُُوإهذَا:ُ)تعالَىُُ،ُوقالَُ[91:البقرة(ُ]َمعَه  ُُأَن َزلََُُُماُُات بهع واُُلَه 

ه مُ َُُكانَُُُأََولَوُ ُُآبَاَءنَاَُُعلَي هُهُُأَل فَي نَاَُُماُُنَت بهعُ ُُبَلُ ُُقَال واُُّللا  ُ تَد ونََُُُولََُُُشي ئًاُُيَع قهل ونَُُُلَُُُآبَاؤ  ُ]يَه  ُ[ُ.170:البقرة(

يب واُُلَمُ ُُفَإهنُ :ُُ)تعالَىُُقالَُُُالهوى:ُُـُاتباعُ 4 تَجه لَمُ ُُلَكَُُُيَس  َواَءه مُ ُيَت بهع ونَُُُأَن َماُُفَاع  ُأََضلَُُُُّوَمنُ ُأَه 

نُه م  نَُُُه ًدىُُبهغَي رُهَُُهَواه ُُُات بَعَُُُمه هُُُمه َُُُإهنُ ُُّللا  يُُلَُُُّللا  ده مَُُُيَه  ينَُُُال قَو  ،ُفاتباعُ [50:القصص(ُ]الظ الهمه

ن ُ.ولرسولهُهُللهُُالستجابةُهُموانعهُُالهَوىُمه

ُُُكفارُهُُعنُُتعالَىُُقالَُُُأذاه م:ُُعلىُُالصبرُهُُوعدمُ ُُالناِسُُُِمنُُـُالخوفُ 5 ُنَت بهعهُُُإهنُ َُُوقَال وا:ُ)قريش 

نُ ُُن تََخط فُ َُُمعَكَُُُال ه َدى نَاُُمه ضه ُُصل ُى-ُُمحمدُ ُُبهُهُُجاءَُُُماُُأنُ ُُمعترفونَُُُفه م،ُُ[57:القصص(ُ]أَر 

واُُلكن همُُضَللُ ُُعليهُهُُه مُُماُُوأنُ ُُالهدى،ُُهوُُ-وسلمُُعليهُُللا ُ هُهُُعنُُاعتذر  نَه ُُُبَماُُاتباعه ُُيخَشو 
ن ،ُُأذىُُمه مُُالناسه مُُعلىُُوبخوفههه نُُوهذُاُُيتزعزَع،ُُأنُ ُُأمنههه ،ُُفسادُهُُمه ره ُُُالتصوُّ ُ،ُُوانتكاسه ُُالفهَطره
ُُ.الضَللُهُباتباعهُُُيحص لُ ُإن َماُوالخوفُ ُالهدى،ُباتباعهُُإلُ ُيحص لُ ُلُُاألمنَُُفإنُ 

نُُمطلوبُ ُُإن ه:ُُللاُُعبادَُُُ ُرسولهُهُُأحاديثُهُُوإلىُُي تلَى،ُُإذاُُللاُُكَلمُهُُإلىُُيستمعَُُُأنُ :ُُالمسلمُهُُمه
َما،ُُوإدراكُ ُُتفهُّم،ُُاستماعَُُُت رَوىُُإذا ُُوكَلمُهُُللاه،ُُلكَلمُهُُوالفهمُهُُالستماعهُُُبعدَُُُثمُ ُُلمطالبهه

، ه ُُُرسولهه َما،ُُوالستجابةُهُُبهَما،ُُالعملُهُُإلىُُالمسلمُ ُُيت جه مَُُُالستماعَُُُفإنُ ُُوإلُ ُُلمطالبهه ُوالفَه 
ن َماُُعلىُُحجةًُُُيكونانُهُُعملُ ُُغيرُهُُمه ،ُُيومَُُُصاحبهه ُآيَاتهُيُُتَك نُ ُُأَلَمُ :ُُ)-تعالَى-ُُللا ُُُقالَُُُالقيامةه
ُ]ب ونَُت َكذ ُهُُبهَهاُُفَك ن ت مُ َُُعلَي ك مُ ُُت ت لَى ُفََكذ ب تَُُُآيَاتهيَُُجاَءت كَُُُقَدُ ُُبَلَى:ُ)تعالَُىُُ،ُوقالَُ[105:المؤمنوُن(

تَُُبهَها بَر  تَك  نََُُوك ن تََُُواس  ينَُُمه ُ[.59ُ:الزمر(ُ]ال َكافهره
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