االستجابة هلل ورسولو

الحمد هلل رب العالمين ونشيد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا عبده ورسولو الميم صل وسمم وبارك
عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين وبعد:
فإن اهلل سبحانو جعل في الدين حياة القموب وفالح المجتمعات وبين ليم فيو سبيل الوصول لما فيو
استَ ِج ُيبوا لِمَّ ِو ولِ َّمرس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُي ْحيِي ُك ْم
آمُنوا ْ
َ ُ
َ
ون} [األنفال ]46 :ففي ىذه اآلية الكريمة
تُ ْح َش ُر َ

َِّ
ين
خير الدنيا واآلخرة يقول اهلل تعالى { َياأَيُّيَا الذ َ
اعمَ ُموا أ َّ
َن المَّوَ َي ُحو ُل َب ْي َن اْل َم ْرِء َوَقْمبِ ِو َوأََّنوُ إِلَ ْي ِو
َو ْ
يأمر اهلل تعالى عباده المؤمنين بسرعة االستجابة واالمتثال والطاعة ألمر اهلل ورسولو ألنو الحق
الذي فيو صالحيم وحياة قموبيم وأرواحيم وعقوليم يقول تعالى ( َو َك َذلِ َك أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َك ُروحاً ِّم ْن أ َْم ِرَنا
ِ
ِ
ان َولَ ِكن َج َعْم َناهُ ُنو اًر نَّ ْيِدي بِ ِو َم ْن َّن َشاء ِم ْن ِع َب ِاد َنا َوِاَّن َك لَتَ ْيِدي
َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما اْلكتَ ُ
يم ُ
اب َوَال ْاْل َ
صر ٍ
ِ
ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم) -الشورى{-}74
إلَى َ
فاالستجابة هلل ولرسولو ينبغي أن تكون أساس عالقتنا باهلل تعالى ومنيج حياتنا ,قال اهلل تعالى

ِ ِ
ِ
ِ
َن َيقُولُوا َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا َوأُولَئِ َك ُى ُم
ين إِ َذا ُد ُعوا إِلَى المَّو َوَر ُسولِو ل َي ْح ُك َم َب ْي َنيُ ْم أ ْ
ان قَ ْو َل اْل ُم ْؤ ِمن َ
{إَِّن َما َك َ
ِ
ِ ِ
اْلم ْفمِحون ( )75وم ْن ي ِط ِع المَّو ورسولَو وي ْخ َ َّ
ون ([ } )74النور- 75 :
َ ََ ُ ُ ََ
ََ ُ
ش الموَ َوَيتَّ ْقو فَأُولَئ َك ُى ُم اْلفَائ ُز َ
ُ ُ َ
 ]75وليذا بايع الصحابة رسول اهلل صمى اهلل عمي ذلك فعن عبادة بن الصامت قال ( بايعنا

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى السمع والطاعة في المنشط والمكره )
وضرب الصحابة أروع األمثمة في االستجابة ألمر اهلل ورسول اهلل ,فعن عبد اهلل بن عباس رضي
اهلل عنيما أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رأى رجالً يمبس خاتما من ذىب فأخذه النبي من يده
وطرحو وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعميا في يده ) فقيل لمرجل بعد ما ذىب رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم خذ خاتمك انتفع بو ,قال الرجل :ال واهلل ال آخذه أبدا وقد طرحو رسول اهلل )
رواه مسمم

عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيما قال لما استوى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم الجمعة
قال ( اجمسوا ) فسمع ذلك ابن مسعود رضي اهلل عنو فجمس عمى باب المسجد فرآه رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم فقال ( تعال يا عبد اهلل بن مسعود ) رواه أبو داود
عن أنس رضي اهلل عنو قال كنت أسقي الخمر أبا عبيده وأبا طمحة وأبي بن كعب فجاءىم آت
فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طمحة قم يا أنس فأىرقيا فأىرقتيا ) رواه البخاري
واآلن نسأل أنفسنا ىل استجبنا لنداءات الرحمن ألىل اْليمان ؟
ِِ
َِّ
ين} [التوبة)]551 :
آمُنوا اتَّقُوا المَّوَ َو ُك ُ
ونوا َم َع الصَّادق َ
حينما سمعنا قول اهلل تعالى ({ َياأَيُّيَا الذ َ
ين َ
ىل استجبنا هلل واتقيناه بفعل األوامر وترك النواىي وىل كان الصدق أساس معامالتنا؟ .
َّب ِر والص َ ِ
وحينما سمعنا قول اهلل تعالى {ياأَيُّيا الَِّذين آمُنوا ِ
َّ
ِ
ين}
َّالة إِ َّن الموَ َم َع الصَّابِ ِر َ
ْ
َ َ
َ َ
استَع ُينوا بالص ْ َ
[البقرة]575 :
ىل استجبنا هلل واستعنا في الشدائد بالصبر الجميل محتسبين عند اهلل األجر وىل نمجأ إلى اهلل
بالصالة والدعاء لعل اهلل أن يكشف عنا البالء أم سخطنا عمى قدر اهلل ؟
ان ومن يتَّبِع ُخطُو ِ
حينما سمعنا قول اهلل تعالى ({ياأَيُّيا الَِّذين آمُنوا َال تَتَّبِعوا ُخطُو ِ
ات َّ
ات
الش ْي َ
ُ
ط ِ ََْ َ ْ
َ َ
َ َ
َ
َ
ان فَِإنَّو يأْمر بِاْلفَ ْح َش ِ
َّ
الش ْيطَ ِ
اء َواْل ُم ْن َك ِر } [النور , ]45 :ىل استجبنا لنداء اهلل وخالفنا الشيطان
ُ َ ُُ
والنفس واليوى أم اتبعنا ىوى أنفسنا واتبعنا خطوات الشيطان وسولت لنا انفسنا فعل المنكرات؟

َِّ
ير} [األحزاب ]65 :ىل استجبنا
آمُنوا ا ْذ ُك ُروا المَّوَ ِذ ْك ًار َكثِ ًا
حينما سمعنا قول اهلل تعالى { َياأَيُّيَا الذ َ
ين َ

هلل وذكرناه كثي ار كما أمرنا أم كنا عن ذكره من الغافمين؟

َِّ
يدا} [األحزاب ]07 :اآليات
آمُنوا اتَّقُوا المَّوَ َوقُولُوا قَ ْوًال َسِد ً
حينما سمعنا قول اهلل تعالى { َيا أَيُّيَا الذ َ
ين َ

ىل استجبنا هلل ونطقت ألسنتنا بالسديد من القول وحفظنا ألستنا من الكذب والغيبة والنميمة وخبيث
الكالم .

ىذه األسئمة إجابتيا عند كل واحد منا ونتيجة ىذه اْلجابات ستظير أمام اهلل سبحانو يوم القيامة
حينما يسألنا عن أفعالنا وأقوالنا فيل أعددنا لسؤال اهلل جواباً ؟
أحبتي في اهلل بادروا باالستجابة إلى أمر اهلل ففي ذلك خير الدنيا واألخرة واحذروا من مخالفة أمره
ففيو ىالك الدنيا واآلخرة  ,نسأل اهلل اليداية لما فيو الخير والرشاد.
كتبو فضيمة الشيخ سالم محمد اسماعيل مبعوث و ازرة األوقاف المصرية

