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أهل االستجابة يف القرآن والسنة

ستَجِيبُوا لِلَّهِ
احلمد هلل رب العاملني ،القائل يف كتابه الكريم{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ا ْ
حيِيكُمْ وَا ْعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ َبيْنَ الْمَرْءِ وَ َق ْلبِهِ َوأَنَّهُ إِلَيْهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُ ْ
تُحْشَرُونَ} ،وأَشهدُ أنْ الَ إلهَ إِالَّ اهللُ وحدَهُ ال شَريكَ لَهُ ،وأََشهدُ أنَّ سيدَنا ونبيَّنا مُحَمَّدًا
عَبدُه ورسوله ،اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ ،وعلَى آلِهِ وصحبِهِ ،ومَنْ َتبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ
الدِّينِ ،وبعد:
فإن االستجابة هلل تعاىل ولرسوله (صلى اهلل عليه وسلم) حياة القلوب ،ودليل اإلميان
ستَجِيبُوا لِلَّهِ
الكامل واحملبة الصادقة ،حيث يقول احلق سبحانه{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ا ْ
حيِيكُمْ} ،ويقول سبحانهَ { :ويَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آ َمنُوا وَعَ ِملُوا
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُ ْ
َاتبِعُونِي
الصَّالِحَاتِ َويَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} ،ويقول (عز وجل){ :قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ف َّ
م اللَّهُ َويَغْفِرْ َلكُمْ ُذنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.
يُحْ ِب ْبكُ ُ
وأهل االستجابة موفَّقون لشكر نِعَم اهلل (عز وجل) ،باستعمال اجلوارح اليت وهبها اهلل
إياهم يف مساع احلق واالستجابة له ،يقول سبحانه{ :إِنَّمَا يَ ْستَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} ،كما
أنهم موعودون باملغفرة والنجاة ،واجلنة يوم القيامة ،يقول تعاىل{ :يَا قَوْ َمنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ
اللَّهِ وَآ ِمنُوا بِهِ يَغْفِرْ َلكُمْ مِنْ ُذنُو ِبكُمْ َويُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} ،ويقول (عز وجل)ِ{ :للََّذِينَ
ستَجَابُوا لِ َربَِّهِمُ الْحُ ْسنَى}.
اْ
وال شك أن حياة أصحاب نبينا (صلى اهلل عليه وسلم) متثل االستجابة احلقيقية
الكاملة هلل ولرسوله (صلى اهلل عليه وسلم) ،ففي حادثة حتويل القبلة من بيت املقدس
إىل الكعبة املشرفة كانت االستجابة اللحظية منهم (رضي اهلل عنهم) ،حيث استداروا يف
الصالةِ -وكانوا يصلون جهة بيت املقدس -عندما جاءهم من خيربهم أنَّ رسولَ اهللِ
(صلَّى اهللُ عليه وسلَّم) قد أُنزِل عليه األمر باستقبال الكعبة يف الصالة.
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وهذا أبو طلحةَ (رضي اهلل عنه) يسمع قول اهلل (عز وجل){ :لَنْ َتنَالُوا اْلبِرَّ حَتَّى ُتنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ} فيتصدق ببستانه (َبيْرحَاء) وكان أحب أمواله إليه ،يرجو أجر ذلك وذُخْرَه
عندَ اهللِ.
وملا نزل قول احلق سبحانه يف حتريم اخلمر بصورة نهائية قاطعة{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
َلكُمْ
جتَ ِنبُوهُ لَع َّ
الشيْطَانِ فَا ْ
آ َمنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْ َميْسِرُ وَالَْأنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ َّ
تُ ْفلِحُونَ} قال الصحابة (رضي اهلل عنهم) :انتهينا يا رب ،انتهينا يا رب.
و ال شك أن اجلزاء من جنس العمل ،فمن استجاب هلل سبحانه بفعل أوامره واجتناب
نواهيه؛ استجاب اهلل دعاءه ،حيث يقول احلق سبحانهَ { :وإِذَا سَأَلَكَ ِعبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ َف ْليَ ْستَجِيبُواْ لِي وَْليُؤْ ِمنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} ،ويقول
سبحانه{ :فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي الَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} ،ويقول
سيَدْخُلُونَ
كبِرُونَ عَنْ ِعبَا َدتِي َ
ستَجِبْ َلكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَ ْسَت ْ
َبكُمُ ادْعُونِي أَ ْ
تعاىل { :وَقَالَ ر ُّ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}.
وملا بلغ األنبياءُ (عليهم السالم) الغاية يف االستجابة هلل (عز وجل) كان دعاؤهم أوىل
باإلجابة ،يقول سبحانه يف شأن نبيه نوح (عليه السالم)َ { :ونُوحًا إِذْ نَادَى مِن َقبْلُ
هلَهُ مِنَ اْلكَرْبِ الْعَظِيم} ،ويقول (جل وعال) يف شأن نبيه أيوب
َجيْنَاهُ َوأَ ْ
ج ْبنَا لَهُ فَن َّ
ستَ َ
فَا ْ
ج ْبنَا لَهُ
ستَ َ
َسِنيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِنيَ * فَا ْ
(عليه السالم)َ { :وأَيُّ وبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي م َّ
دنَا وَذِكْرَى ِللْعَابِدِينَ} ،ويقول
هلَهُ وَ ِم ْثلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِن ِ
َفكَشَ ْفنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَ ْينَاهُ أَ ْ
خيْرُ
سبحانه يف شأن زكريا (عليه السالم){ :وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىَ رَبَّهُ رَبَِّ الَ تَذَ ْرنِي فَرْدًا َوأَنتَ َ
حنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي
صلَ ْ
حَيىَ َوأَ ْ
ه ْبنَا لَهُ يَ ْ
جبْنَا لَهُ وَوَ َ
الْوَا ِرثِنيَ * فَاسْتَ َ
هبًا وَكَانُواْ َلنَا خاشِعِنيَ} ،ومن رُزِق الدعاء بصدق رُزِق اإلجابة،
خيْرَاتِ َويَدْعُوَننَا رَغَبًا وَرَ َ
الْ َ
د ُعو بِدَ ْعوَةٍ ليس فيها إثمٌ ،وال قطيعةُ
يقول نبينا (صلى اهلل عليه وسلم)( :مَا مِن مُ ْس ِلمٍ يَ ْ
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ن يُعجِّلَ له دعوتَه ،وَ ِإمَّا أن يدَّخِرَها له يف اآلخرةِ،
رَحِمٍ؛ إال أعطاه بها إحدى ثالث :إِمَّا أَ ْ
وإما أن يَصرِفَ عَ ْن ُه ِمنَ السُّوءِ مثلَها).
***
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد
(صلى اهلل عليه وسلم) ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
ال شك أن اإلعراض عن أمر اهلل (عز وجل) ،وعدم االستجابة له من أبرز صفات
حكُمَ َب ْيَنهُمْ
املنافقني ،الذين وصفهم اهلل (عز وجل) بقوله{ :وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللََّهِ وَرَسُولِهِ ِليَ ْ
ض أَمِ
إِذَا فَرِيقٌ ِمنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ َيكُنْ لَهُمُ الْحَقَُّ يَ ْأتُوا إَِليْهِ مُذْ ِعنِنيَ * أَفِي ُقلُوبِهِمْ مَرَ ٌ
ا ْرتَابُ وا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللََّهُ َع َليْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوَلئِكَ هُمَ الظََّالِمُونَ} ،ويقول
خيَرَةُ مِنْ
سبحانه { :وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْ ِمنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ َيكُونَ لَهُمُ الْ ِ
ضلَالًا ُمبِينًا}.
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ َ
أما املؤمنون الصادقون فقد ذكرهم اهلل (عز وجل) يف مقام املدح والثناء ،يقول
حكُمَ َب ْينَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِ ْعنَا
سبحانه{ :إِنََّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْ ِمنِنيَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللََّهِ وَرَسُولِهِ ِليَ ْ
َوأَطَ ْعنَا َوأُوَلئِكَ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ}.
فما أحوجنا إىل االستجابة هلل ورسوله ،قبل أن يأتي يوم ال مفر منه وال مرد ،يقول
َبكُمْ مِنْ َقبْلِ أَنْ يَأْ ِتيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا َلكُمْ مِنْ َملْجٍَأ يَوْ َمئِذٍ
ستَجِيبُوا لِر ِّ
سبحانه { :ا ْ
كريٍ}.
وَمَا َلكُمْ مِنْ َن ِ
اللهم احفظ بالدنا مصر ،وسائر بالد العاملني

