اهل اطاعت و فرمانبرداری در قرآن و سنت
ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است ،همان ذاتی که در قران کریم می
فرماید:

حيِيكُمْ وَا ْعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ َبيْنَ الْمَرْءِ
ستَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُ ْ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ا ْ

وَ َق ْلبِهِ َوأَنَّهُ إَِليْهِ تُحْشَرُونَ} «اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،هر گاه هللا و پیامبر ،شما ار به چیزى
فراخواندند كه به شما زندگی مىبخشد ،فرمان آنان ار اجابت كنید و بدانید كه هللا میان انسان

و دلش حایل میشود و از اسرار آگاه است و اینکه در قیامت ،همگی نزد او ِگرد آورده
میشوید» ،گواهی می دهم که نیست معبود بر حق مگر هللا واحد و ال شریک ،و گواهی می
دهم که سردار ما حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم بنده و فرستاده اوست ،درود و سالم و
برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او باد.
اما بعد:
اجابت خداوند متعال و رسول او صلی هللا علیه و آله و سلم حیات دلها و دلیل ایمان کامل و
محبت خالصانه قسمیکه هللا سبحانه و تعالی میفرماید« :یا أَیُّها َّال ِذین آمنوا است ِجیبوا َِّلِلِ
َ َُ ْ َ ُ
َ َ
ولِ َّلرس ِ
یك ْم» ترجمه« :اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،هر گاه هللا و پیامبر،
اك ْم لِ َما ُی ْحِی ُ
ول ِإ َذا َد َع ُ
َ ُ

شما ار به چیزى فراخواندند كه به شما زندگی مىبخشد ،فرمان آنان ار اجابت كنید» ،و در
قول دیگری میفرماید« :ویستَ ِجیب َّال ِذین آمنوا وع ِمُلوا َّ ِ ِ
ِ
ضلِ ِه» ترجمه:
الصال َحات َوَی ِز ُید ُه ْم م ْن َف ْ
َ َُ َ َ
ََْ ُ
«او درخو ِ
ِ
ِ
فضل خویش بر پاداش آنان مىافزاید» ،و
مؤمنان نیكوكار ار مىپذیرد و از
است
ِ
ِ
ِ
ّللاُ َغُفور َّر ِحیم»
وب ُك ْم َو َّ
ّللا َفاتَِّب ُعوِني ُی ْحِب ْب ُك ُم َّ
ّللاُ َوَی ْغف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َ
باز میفرمایدُ« :ق ْل إن ُكنتُ ْم تُحبُّو َن َّ َ
ترجمه« :ای پیامبر ،بگو :گر هللا ار دوست دارید ،از من پیروی کنید تا هللا شما ار دوست
بدارد و گناهانتان ار بیامرزد؛ و هللا آمرزندۀ مهربان است».

اهل استجابت با بهره گیری از اعضایی که خداوند به آنها داده است تا حق ار بشنوند و به آن

پاسخ دهند ،در شکر نعمت های خداوند موفق هستند ،قسمیکه خداوند میفرمایدِ« :إَّن َما
یستَ ِج َّ ِ
ین َی ْس َم ُعو َن» ترجمه« :به راستی ،تنها كسانى دعوت حق ار میپذیرند كه میشنوند
یب الذ َ
َْ ُ

و درک میکنند» ،همچنین در روز قیامت به آنها وعده آمرزش و نجات و بهشت داده شده
ِ
ّللاِ و ِ
ِ
آم ُنوا ِب ِه َی ْغ ِف ْر َل ُك ْم ِم ْن ُذ ُنوِب ُك ْم
است ،هللا سبحانه و تعالی میفرمایدَ« :یا َق ْو َمَنا أَج ُیبوا َداع َي َّ َ
ِ
توحیدی این دعوتگر ار که به سوی هللا
َوُی ِج ْرُك ْم ِم ْن َع َذاب أَلِیم» ترجمه :ای قوم ،سخنان

فرامیخو َاند بپذیرید و به او ایمان آورید تا هللا برخى از گناهانتان ار ببخشد و شما ار از عذابى
َِّ ِ
استَ َج ُابوا لِ َرِّبِ ِه ُم اْل ُح ْسَنى» ترجمه:
دردناک در امان بدارد ،و در جای دیگر میفرماید« :للذ َ
ین ْ
برای کسانی که دعوت پروردگارشان ار اجابت کردند ،پاداش نیک بهشت در پیش است.
شکی نیست که زندگی اصحاب پیامبر ما صلی هللا علیه و آله و سلم بیانگر پاسخ واقعی و
کامل به خدا و رسولش صلی هللا علیه و آله و سلم است ،در واقعه تغییر قبله از بیت
المقدس به سوی کعبه شریفه ،پاسخ فوری آنان (رضی هللا عنهم) بود که روی خود ار فو ار از

نماز برگشتاند که به سوی بیت المقدس نماز می خواندند ،شخصی نزد آنان آمد و به آنان

گفت که به رسول خدا صلی هللا علیه و آله امر شده است که در نماز با کعبه روبرو شود.

واین شخص ابوطلحه رضی هللا عنه بود که کالم و گفتار خداوند (جل جالله) ار شنید که
میفرمایدَ« :ل ْن تََنالُوا اْلِب َّر َحتَّى تُْن ِفُقوا ِم َّما تُ ِحبُّو َن» ترجمه« :ای مؤمنان ،هرگز به منزلت و
ثواب نیکوکاری دست نمییابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید» و از باغ (بیرحا)
که از ارزشمندترین اموال او بود صدقه داد ،او امید داشت که به او پاداش داده میشود و نزد
خداوند ذخیره میشود.

و زمانیکه کالم خداوند جل جالله در باره تحریم خمر و شراب بصورت نهایی و قطعی نازل
شد که میفرماید« :یا أَی َّ ِ
ِ
ِ َّ
َزال ُم ِر ْجس ِم ْن َع َم ِل
اب َو ْاْل ْ َ
ُّها الذ َ
ص ُ
َ َ
آم ُنوا إن َما اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْیس ُر َو ْاْل َْن َ
ین َ
َّ
طِ
اجتَِن ُبوهُ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِ ُحو َن» ترجمه :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،بیتردید ،شراب و
الش ْی َ
ان َف ْ

قمار و نشانههای معبودان باطل و تیرهای قرعهکشی برای فالگیری ،پلید و از کارهای شیطان
هستند؛ پس از آنها دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید ،صحابه کرام (رضی هللا عنهم)

فرمودند :ما تمام شدیم پروردگارا ،ما کامل شدیم پروردگا ار.

بدون شک ثواب از نوع کار است ،هر که خداوند متعال ار با انجام اوامر و دوری از نواهی
او اجابت کند خداوند دعای او ار مستجاب میکند قسمیکه میفرمایدَ « :وإِ َذا َسأََل َك ِعَب ِادي َعِِّني
ِِ
ِ
اع ِإ َذا َد َع ِ
یب َد ْع َوَة َّ
ان َفْلَی ْستَ ِج ُیبوْا لِي َوْل ُی ْؤ ِم ُنوْا ِبي َل َعَّل ُه ْم َی ْرُش ُدو َن» ترجمه :و ای
الد ِ
َفإِّني َق ِریب أُج ُ

پیامبر هرگاه بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند ،به آنان بگو من نزدیکم و دعای دعاکننده ار

هنگامی که م ار بخو َاند اجابت میکنم؛ پس آنان فقط باید دعوت م ار بپذیرند و به من ایمان
بیاورند؛ باشد که راه یابند» ،و باز میفرمایدَ « :فاستَجاب َلهم رب ِ
ُضیع عمل ع ِ
ِ
امل
ُّه ْم أَِّني الَ أ ُ َ َ َ َ
ْ َ َ ُْ َ ُ
نكم ِِّمن َذ َكر أ َْو أُنثَى» ترجمه« :پس پروردگارشان دعاى آنان ار اجابت كرد و فرمود :من
ِِّم ُ

صاحبعملى از شما ار چه مرد و چه زن كه همنوِع یكدیگرید تباه
پاداش عمل هیچ
ْ
َّ ِ
ِ
ین َی ْستَ ْكِب ُرو َن َع ْن ِعَب َادِتي
ال َرب ُ
َستَ ِج ْب َل ُك ْم ِإ َّن الذ َ
نمىكنم» ،وهمچنان میفرمایدَ « :وَق َ
ُّك ُم ْاد ُعوني أ ْ
ِ
ین» ترجمه« :پروردگارتان فرمود :م ار به دعا بخوانید ،تا دعای شما ار
َسَی ْد ُخلُو َن َج َهَّن َم َداخ ِر َ
اجابت کنم کسانی که از عبادت من سرکشی میکنند ،به زودی با خواری به جهنم وارد

میشوند».

و هنگامی که پیامبران علیه السالم به اجابت خداوند متعال رسیدند ،دعایشان مستجاب تر
شد ،قسمیکه هللا سبحانه و تعالی در شان پیامبر و فرستاده خود حضرت نوح علیه السالم
ِ
میفرماید« :وُن ِ
َهَل ُه ِم َن اْل َك ْر ِب اْل َع ِظیم» ترجمه :و نوح
استَ َج ْبَنا َل ُه َفَن َّج ْیَناهُ َوأ ْ
َ ً
وحا إ ْذ َن َادى من َقْب ُل َف ْ
ار یاد کن هنگامی که پیشتر از سایر پیامبران ،ما ار ندا داد؛ ما نیز دعای وی ار اجابت

کردیم آنگاه او و خاندانش ار از اندوِه بزرگ نجات دادیم» ،و همچنان در شان ایوب علیه
ِ
السالم میفرماید« :وأَیُّوب ِإ ْذ نادى رب ِ
الض ُّر وأَنت أَرحم َّ ِ ِ
استَ َج ْبَنا َل ُه
الراحم َ
ََ َ ُ
َ َ
ین * َف ْ
َّه أَِّني َم َّسن َي ُّ َ َ ْ َ ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ین» ترجمه :و
َهَل ُه َو ِم ْثَل ُهم َّم َع ُه ْم َر ْح َم ًة ِّم ْن عندَنا َوِذ ْك َرى لْل َعاِبد َ
َف َك َشْفَنا َما ِبه من ُ
ض ِّر َوآتَْیَناهُ أ ْ
ایوب ار یاد کن آنگاه که پروردگارش ار چنین ندا داد :رنج و بیماری به من رسیده است و تو

مهربانتر ِ
ین مهربانانی* ما دعای او ار اجابت کردیم و رنجی ار که به او رسیده بود برطرف
ساختیم و خانوادهاش و نیز تعدادی همانندشان ار به همراه آنان به وی بازگرداندیم تا رحمتی

از جانب ما و پندی برای عبادتکنندگان باشد» ،و همچنان در مورد حضرت ذکریا علیه
استَ َج ْبَنا َل ُه َوَو َه ْبَنا
السالم میفرمایدَ « :وَزَك ِرِّیا ِإ ْذ َن َاد َى َرِّب ُه َر ِِّب َ
ال تَ َذ ْرِني َف ْرًدا َوأ َ
َنت َخ ْی ُر اْل َو ِارِث َ
ین* َف ْ

ِ
ِ
َصَل ْحَنا َل ُه َزْو َج ُه ِإِّن ُهم َك ُانوْا ُیس ِ
ونَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَك ُانوْا َلَنا
ارُعو َن في اْل َخ ْی َرات َوَی ْد ُع َ
َل ُه َی ْحَی َى َوأ ْ
َ
ْ
ِِ
ین» ترجمه :و یاد کن از زکریا ،آنگاه که پروردگارش ار این گونه ندا داد :پروردگارا ،م ار
خاشع َ
تنها و بیفرزند مگذار و تو بهترین وارثانی* دعایش ار اجابت کردیم و یحیی ار به او
بخشیدیم و همسرش ار که نا از بود برایش شایسته و آمادۀ بارداری نمودیم آنان همواره در
کارهای خیر میشتافتند و در حال بیم و امید ما ار میخواندند و پیوسته برای ما فرمانبردار و
فروتن بودند» ،و به هر که از روی اخالص روزی دعا داده شده ،مستجاب شده است چنانچه

پیامبر گرامی مان محمد صلی هللا علیه وسلم میفرماید :هیچ مسلمانی با دعایی که مستلزم
گناه یا قطع رابطه خویشاوندی باشد ،دعا نمی کند مگر اینکه با آن یکی ازاین سه چیز ار به
او بدهد :یا در دعایش عجله کند ،یا در آخرت برایش ذخیره کند ،یا همان مقدار بدی ار از
او دور کند.

***********
ستایش مخصوص ذات هللا پروردگار جهانیان است ،درود و سالم بر خاتم پیامبران سرور ما

حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم و بر همه آل و اصحاب او باد.

شکی نیست که روی گردانی از فرمان خداوند متعال و عدم پاسخگویی به آن از بارزترین

ویژگی های منافقان است و خدواند جل جالله در وصف شان چنان میفرمایدَ « :وإِ َذا ُد ُعوا ِإَلى
َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ین*أ َِفي
ضو َن* َوإِ ْن َی ُك ْن َل ُه ُم اْل َح ُّق َیأْتُوا ِإَل ْیه ُم ْذعن َ
ّللا َوَرُسولِه لَی ْح ُك َم َب ْیَن ُه ْم ِإ َذا َف ِریق م ْن ُه ْم ُم ْع ِر ُ
ّللا عَلی ِهم ورسوُله بل أُوَلِئك هم َّ
ُقُلوبِ ِهم مرض أَ ِم ارتَابوا أَم ی َخا ُفو َن أ ِ
الظالِ ُمو َن» ترجمه:
ْ
َن َیح َ
یف َّ ُ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
ْ ُ ْ َ
ْ ََ
َ َُ
«وهنگامی که به سوی هللا و پیامبرش ف ارخوانده میشوند تا در میانشان داوری کند ،ناگاه
گروهی از آنان رویگردان میشوند*و اگر حق با آنان باشد ،مطیعانه و فروتنانه به سوی او

میآیند*آیا در دلهایشان بیماری نفاق است یا دربارۀ رسالتش تردید دارند؟ یا میترسند که هللا

و پیامبرش بر آنان ستم کنند؟ نه ،بلکه آنان خود ستمکارند» و در ایت دیگری میفرماید:
«وما َك ِ
َن َی ُكو َن َل ُه ُم اْل ِخَی َرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َو َم ْن
ضى َّ
ّللاُ َوَرُسوُل ُه أ َْم ًار أ ْ
ان ل ُم ْؤ ِمن َوَال ُم ْؤ ِمَنة ِإ َذا َق َ
َ
ََ
َی ْع ِ
ض َال ًال ُمِب ًینا» ترجمه« :براى هیچ مرد و زن مؤمنى شایسته نیست
ص َّ
ض َّل َ
ّللاَ َوَرُسوَل ُه َفَق ْد َ

كه وقتى هللا و رسولش به كارى فرمان میدهند ،در اجرای آن فرمان ،اختیارى داشته باشد؛ و
هر کس از هللا و رسولش نافرمانى كند ،حقا که در گمر ِ
اهى آشكارى گرفتار شده است».

و اما از مؤمنان واقعی خداوند در مقام حمد و ثنا از آنان یاد کرده است چنانچه میفرماید:
«ِإَّنما كان َقول اْلمؤ ِمِنین ِإ َذا دعوا ِإَلى َّ ِ
ِ ِ
ط ْعَنا َوأُوَلِئ َك
َن َیُقوُلوا َس ِم ْعَنا َوأَ َ
ّللا َوَرُسولِه لَی ْح ُك َم َب ْیَن ُه ْم أ ْ
َ َ َ ْ َ ُْ َ
ُُ
ُه ُم اْل ُمْفلِ ُحو َن» ترجمه« :سخن مؤمنان ـ هنگامی که به سوی هللا و پیامبرش فراخوانده میشوند
تا میانشان داوری کند فقط این است که میگویند :شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و اینان همان
رستگارانند».
پس باید به خدا و رسولش رجوع کنیم ،پیش از آنکه روزی ف ار رسد که راه گریزی و بازگشتی
َن َیأِْتي َی ْوم َال َم َرَّد َل ُه
استَ ِج ُیبوا لِ َرِِّب ُك ْم ِم ْن َقْب ِل أ
ْ
نیست؟ ،هللا متعال دراین مورد چنین میفرمایدْ « :
َ
ّللاِ َما َل ُك ْم ِم ْن َمْل َجأ َی ْو َمِئذ َو َما َل ُك ْم ِم ْن َن ِكیر» ترجمه« :ای مردم پیش از آنكه روزى فرارسد
ِم َن َّ
كه بازگشتى از جانب هللا ندارد ،دعوت پروردگارتان ار بپذیرید در آن روز ،نه پناهگاهى

خواهید داشت ،نه فرصتی برای انكار».

خداوندا! تو کشور عزیز مان مصر و سایر کشورهای دنیا ار در پناه خود داشته باش.

