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 سرعة االستجابة هلل ورسوله

سرعة االستجابة هلل خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  - عبد البارئ بن عواض الثبيتيألقى فضيلة الشيخ 
ث فيها عنتحي "، والتورسوله ، وأن الُمسارعة في تنفيذ أمر -صلى اهلل عليه وسلم  -االستجابة هلل ورسوله  دَّ

ًرا  اهلل ورسوله واجِتناب نهِي اهلل ورسوله هو دليُل ِصدق اإليمان وكماِله، وهو دأُب الصحابة ومن تِبَعهم، ُمذكِّ
ًنا أن الحجَّ ية دون تفكيٍر أو ِجدالٍ لألوامر الشرع - رضي اهلل عنه -ببعض النماذج من استجابة الصحابة  ، ُمبي ِّ

 .-صلى اهلل عليه وسلم  -هو من أعظم االستجابِة هلل تعالى ورسوِله 

 

 الخطبة األولى

وأشكُره  - سبحانه -أحمده ، أمَرنا باالسِتجابة، وحثَّنا على بلوغ الفضل واإلنابَةالحمد هلل الذي  ،الحمد هلل
 ،في النُُّسك والصالة والعبادة وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، ادةعلى نعمة التوفيق وطريق السع

ُأوِلي ه وصحبِ  هآلِ وعلى اهلل عليه  ىصلَّ ، علََّمنا منهَج الرَّشاد والقيادة هنا محمًدا عبُده ورسولُ نا ونبيَّ دَ وأشهد أن سيِّ 
 .العزم والسيادة

 أما بعد:

 ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا :-عز وجل  - هللقال ا ،فُأوِصيكم ونفسي بتقوى اهلل
 .[201: عمران آل] ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ 

 .[11: األنفال] ِييُكمْ ُيحْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: -سبحانه  -وقال 
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هي االستجابُة لإلسالم بكل ما فيه، اسِتجابٌة شاملٌة واسعٌة في كل شيٍء دعانا إليه ربُّنا  والرسولاالستجابُة هلل 
 .-صلى اهلل عليه وسلم  -ورسولُنا 

لة األرحام، يستجيُب المسلم هلل في كل شؤون حياتِه، في الصالة، والزكاة، والصيام، في طاعة الوالَدين، وصِ 
والُمعامالت، في لِباِسه وهيئِته وعمِله. والمرأُة تستجيُب هلل في حجاِبها، وسترها، وزينتها، ومنزلها، وعالقتها مع 

 زوِجها وأطفاِلها.

 ثمرُة العلم النافع والعمل الصالح.سرعُة االسِتجابة دليُل الصدِق في االسِتسالم، وهي 

الفالح، وهم المؤمنون حقًّا، الفائِزون بالمطلوب، النَّاُجون من الُكُروب، فتقرُّ  الُمستِجيُبون هلل ورسوله هم أهلُ 
 أعيُنهم، وتسَعُد أرواُحهم.

نَ ُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنينَ  قَ ْولَ  َكانَ  ِإنََّماقال اهلل تعالى:   اَوَأطَْعنَ  َسِمْعَنا يَ ُقوُلوا َأنْ  بَ ي ْ
 .[12: النور] اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ 

هذا هو قوُل أهل اإليمان: سِمعنا وأطعنا، في المنَشط والمكَره، والُعسر والُيسر. أما الُمناِفقون فِشعارُهم 
 َلُهمْ  ِقيلَ  َوِإَذا، -صلى اهلل عليه وسلم  -اإلعراُض والتولِّي، وديَدنُهم الصدُّ عن سبيل اهلل، وُمخالفُة أمر النبي 

ونَ  اْلُمَناِفِقينَ  رََأْيتَ  الرَُّسولِ  َوِإَلى اللَّهُ  َأنْ َزلَ  َما ِإَلى تَ َعاَلْوا  .[12: النساء] ُصُدوًدا َعْنكَ  َيُصدُّ

في االسِتجابة هلل والرسول حياُة القلِب والعقل، حياُة النفس والُمجتمع، حياُة األمة كلِّها، ولهذا كان أكمُل 
أكمَلهم اسِتجابة، ومن ضُعَفت اسِتجابُته ضُعَف قلُبه ونقَصت حياُة حياتِه، وأما من ماَت قلُبه فال الناس حياًة 

َعاءَ  الصُّمَّ  ُتْسِمعُ  َواَل  اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  اَل  ِإنَّكَ اسِتجابَة عنده،قال اهلل تعالى:   .[00: النمل] ُمْدِبرِينَ  َولَّْوا ِإَذا الدُّ
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ون، ومصيُرهم الهال،، أما الذين يرُفضون اال سِتجابَة هلل ورسوله فننهم يرُفُضون الحياَة الكريمَة، وليس لهم إال الدُّ
ُلوا الَِّذينَ  ِإَلى تَ رَ  َأَلمْ ومآُلهم الدماُر والَوباُل، قال اهلل تعالى:   اْلبَ َوارِ  َدارَ  قَ ْوَمُهمْ  َوَأَحلُّوا ُكْفًرا اللَّهِ  نِْعَمتَ  بَدَّ

 .[12 ،10: إبراهيم] اْلَقَرارُ  َوبِْئسَ  ْصَلْونَ َهايَ  َجَهنَّمَ ( 10)

َنةً  َوات َُّقواثم يقول اهلل:  : األنفال] اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا َخاصَّةً  ِمْنُكمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  اَل  ِفت ْ
11]. 

ُر االختالف، واضطراَب األالنُّكوُص عن االسِتجابة ُيسبُِّب  حوال، واخِتالل الميزان، وُشُيوع الفساد، وهو الُمعب َّ
 عنه بالفتنة.

خرَج يوًما فزًِعا ُمحمرًّا وجُهه  - صلى اهلل عليه وسلم -أن النبي  - رضي اهلل عنها -عن زيَنب بنت جحٍش 
وحلََّق  - مثُل هذا ال إله إال اهلل، ويُل للعرب من شرٍّ قد اقتَ َرب، فُِتح اليوم من َردم يأجوج ومأجوج»يقول: 

نعم، إذا كُثر ». قالت: فقلُت: يا رسول اهلل! أنهِلُك وفينا الصاِلحون؟ قال: «-بنصَبِعه اإلبهاِم والتي تِلْيها 
 .«الخَبث

ُر حياتُها صالًحا وإصالًحا، ويتحقَُّق  األمُة التي تستجيُب لوحِي ربِّها، وُتسِلُم وجَهها لبارِئها يحُسُن حاُلها، وتتغي َّ
ُل العداوُة والبغضاُء إلى أن يكونوا بنعمة اهلل األمُن لها  والحياُة الطيبة، والوحدة الصادقة بين المؤمنين، وتتحوَّ

مَثُل المؤمنين في توادِّهم وتراُحِمهم وتعاطُِفهم مثُل » :-صلى اهلل عليه وسلم  -إخوانًا، كما قال رسوُل اهلل 
ىالجَسد إذا اشتَكى منه عضٌو تداَعى له  َهر والُحمَّ  .«سائُر الجَسِد بالسَّ
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ُر االسِتجابَة في وقتها بتقديرِه الحكيم، قال رسوُل -سبحانه  -ويستجيُب اهلل للعباد إذا استجابُوا له  ، وهو يُقدِّ
؛ أخرجه «ُيستجاُب ألحدِكم ما لم يعَجل فيقول: قد دعوُت فلم ُيستَجْب لي!»: -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

 مسلم.البخاري و 

 َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َعاِملٍ  َعَملَ  ُأِضيعُ  اَل  َأنِّي رَب ُُّهمْ  َلُهمْ  فَاْسَتَجابَ اهلل لمن استجاَب له، قال تعالى: يستجيُب 
 .[221: عمران آل] بَ ْعضٍ  ِمنْ  بَ ْعُضُكمْ  أُنْ َثى

وا إلى أنفسهم، ومن وكَله اهلل إلى نفِسه خِسَر ولما حصَل الخلُل في االسِتجابِة هلل ورسوِله ُمِنعوا إجابة اهلل، ووُِكل
.  وضُعَف وَذلَّ

ى أحُدهم األمَر أو النهي، فيستجيُب فورًا دون تردٍُّد،  وفي ُسرعة االستجابة سطَّر األواِئُل مواِقَف خاِلَدة يتلقَّ
لُه إلى واقٍع ملموٍس وفعٍل محسوٍس. وهذا يُنِبُئ عن ُعمق إيماٍن وصِدِق إذعاٍن.  ُيحوِّ

بينما أنا ُأديُر الكأَس على أبي طلَحة وفالن، فسمعُت ُمناِدَي يُناِدي: أال إن ": -رضي اهلل عنه  -يقول أنٌس 
فما دخَل علينا وال خرَج منا خارٌِج حتى أهَرْقنا الشراَب، وكَسْرنا الِقالل، وتوضَّأَ ". قال: "الخمَر قد ُحرَِّمت

صلى اهلل عليه  -ِب أمِّ ُسَليم، ثم خَرجنا إلى المسِجد فنذا رسوُل اهلل بعُضنا واغتسَل بعُضنا، وأَصْبنا من ِطي
ْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْجسٌ  َواأْلَْزاَلمُ  َواأْلَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَخْمرُ  ِإنََّما آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَايقرأ:  - وسلم  فَاْجَتِنُبوهُ  الشَّ

 ."[20: دةالمائ] تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ 

ما رأيُت أفضَل من نساِء األنصار،  - واهلل - "إن لنساِء ُقريٍش لَفضاًل، وإني: -رضي اهلل عنها  -وتقول عائشُة 
، فنقَلَب رجاُلهنَّ إليهنَّ [42: النور] ُجُيوِبِهنَّ  َعَلى ِبُخُمرِِهنَّ  َوْلَيْضرِْبنَ أشدَّ تصديًقا لكتاب اهلل، ولقد أُنزَِلت: 

أنزَل اهلل إليهنَّ فيها، ويتُلو الرجُل على امرأتِه وابنِته وأخِته وعلى كل ذي قرابَته، فما منهنَّ امرأٌة إال  مايتُلون 
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ل، فاعتَجَرت بها تصديًقا   -وإيمانًا بما أنزَل اهلل في كتابِه، فأصَبحن وراَء رسول اهلل قاَمت إلى ِمرِطها الُمرحَّ
 ."كأنَّ على ُرؤوسهنَّ الِغربانُمعتِجراٍت   - صلى اهلل عليه وسلم

يعِمُد أحدُكم إلى »خاتًما من ذهٍب في يِد رُجٍل، فنزَعه وطرَحه وقال:  - صلى اهلل عليه وسلم -ورأى رسوُل اهلل 
ِل بعدما ذهَب رسوُل اهلل «جمرٍة من ناٍر فيجعُلها في يِده : ُخذ خاتمَك -صلى اهلل عليه وسلم  -. فقيل للرجُّ

 .-صلى اهلل عليه وسلم  -ال: ال واهلل، ال آُخُذه أبًدا وقد طرَحه رسوُل اهلل وانتِفع به. فق

 عباد اهلل:

اج من كل فجٍّ عميٍق اسِتجابًة هلل ورسوِله، واالستجابُة في الحجِّ في كل  الحجُّ ُشرِع استجابًة هلل، جاء الُحجَّ
 اَن.منَسٍك وموِقٍف، هؤالء وفُد اهلل ترَُكوا األهَل والماَل واألوط

دعاُهم ربُّهم للطواِف بالَبيِت فاسَتجابُوا، ودعاُهم للَحَجر األسَود وتقبيِله أو اإلشارَة إليها فاسَتجابُوا، مع علِمهم 
 أنه حجٌر ال يضرُّ وال ينفع.

إلخالُص دعاهم للُخروج لِمَنى، والمبيت بها، وأعَلنوا االسِتسالم هلل وُحكِمه، ال يقِصُدون بذلك رِياًء وال ُسمعًة، ا
ِشعارُهم، والُمتابَعُة ِدثارُهم، "لبَّيك اللهم لبَّيك" هي رمُز االسِتجابة الكاِملة؛ أي: أفعُل هذا تلبيًة لدعوتك، 

الحجُّ المبروُر ليس له جزاٌء إال »القائل:  - صلى اهلل عليه وسلم -واسِتجابًة ألمر،، واقِتداًء بنبيِّك محمٍد 
 ؛ متفق عليه.«الجنة

 ،أقول قولي هذا وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم،ي نفعنالقرآن العظيم، و في كم لو لي  اهلل بار،
 ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.ولكملي العظيم وأستغفر اهلل 
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 الخطبة الثانية

ال إله إال اهلل أن وأشهد  وأشكُره على ما حبانا وأوالنَا، - سبحانه -أحمُده  ،الذي منَّ علينا وهدانا الحمد هلل
 .وسلَّم هصّلى اهلل عليه وعلى آله وصحبِ  ،ه ورسولُهنا محمًدا عبدُ نا ونبيَّ دَ ، وأشهد أن سيِّ وحده ال شريك له

 أما بعد:

 آل] ُمْسِلُمونَ  ُتمْ َوَأن ْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا فُأوِصيكم ونفسي بتقوى اهلل،
 .[201: عمران

ورى في األمر، واإلنفاُق في سبيل اهلل، قال اهلل تعالى:  ولالسِتجابِة عالمات، أبرزُها: إقامُة الصالة، والشُّ
نَ ُهمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُهمْ  الصَّاَلةَ  َوَأقَاُموا ِلَربِِّهمْ  اْسَتَجابُوا َوالَِّذينَ  ا بَ ي ْ  .[40: الشورى] ْنِفُقونَ ي ُ  َرزَقْ َناُهمْ  َوِممَّ

قات االسِتجابة، واتِّباُع الهَوى يصدُّ عن االسِتجابة، قال اهلل  َرف من ُمعوِّ الِكبُر وحبُّ الرِّياَسة واالنِغماُس في الت َّ
نِ  َأَضلُّ  َوَمنْ  َأْهَواَءُهمْ  يَ تَِّبُعونَ  َأنََّما َفاْعَلمْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا َلمْ  فَِننْ تعالى:   اللَّهِ  ِمنَ  ُهًدى بِغَْيرِ  َهَواهُ  ت ََّبعَ ا ِممَّ

 .[10: القصص]

 إخوة اإلسالم:

من استجاَب هلل ناَل الُحسنى، ومن أعرَض وعَصى ولم يستِجب فبئَس المآل، ولن يُغِنَي عنه جمُعه وال مالُه ولو 
 َلمْ  َوالَِّذينَ  اْلُحْسَنى ِلَربِِّهمُ  َتَجابُوااسْ  لِلَِّذينَ أَتى بِملِء األرض ذهًبا ومثِله معه ليفتِدَي به، قال اهلل تعالى: 

 َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُهمْ  اْلِحَسابِ  ُسوءُ  َلُهمْ  ُأولَِئكَ  ِبهِ  اَلفْ َتَدْوا َمَعهُ  َوِمثْ َلهُ  َجِميًعا اأْلَْرضِ  ِفي َما َلُهمْ  َأنَّ  َلوْ  َلهُ  َيْسَتِجيُبوا
 .[20: الرعد] اْلِمَهادُ  َوبِْئسَ 
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 ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ فقال:  ،على رسول الُهدى؛ فقد أمرَكم اهلل بذلك في كتابه - عباد اهلل - أال وصلُّوا
 .[11: األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى

: أبي بكٍر، وُعمر، ارَض اللهم عن الخلفاء األربعة الراِشدينو ، محمدٍ  عبِد، ورسوِلك علىوسلِّم  اللهم صلِّ 
، وعن اآلل والصَّحِب الِكرام، وعنَّا معُهم بعفِو، وكرِمك و وعُ   .ِمينرَ كرَم األكك يا أمنِّ ثمان، وعليٍّ

ر اللهم أعداَء، ، ودمِّ كفَر والكاِفريناللهم أِعزَّ اإلسالَم والُمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالَم والُمسلمين، وأِذلَّ ال
 .آمًنا ُمطمئنًّا وسائر بالد الُمسلمين ل اللهم هذا البلدَ ، واجعَ أعداَء الدين

 اللهم إنا نسأُلك الجنَة وما قرََّب إليها من قوٍل وعمٍل، ونعوُذ بك من النار وما قرََّب إليها من قوٍل وعمٍل.

ُدنيانا التي فيها معاُشنا، وأصِلح لنا آخرتَنا التي فيها  اللهم أصِلح لنا ديَننا الذي هو عصمُة أمرِنا، وأصِلح لنا
 معاُدنا، واجعل الحياَة زيادًة لنا في كل خيٍر، والموَت راحًة لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين.

َقى والعفاف والِغَنى،  وامُكر لنا  اللهم أِعنَّا وال تُِعن علينا، وانُصرنا وال تنُصر علينا،اللهم إنا نسأُلك الُهدى والت ُّ
ر الُهدى لنا، وانُصرنا على من بَغى علينا.  وال تمُكر علينا، واهِدنا ويسِّ

 اللهم اجَعلنا لك ذاِكرين، لك شاِكرين، لك ُمخِبتين، لك أوَّاِهين ُمنيبين.

د ألِسَنتنا، واسُلل سخيَمَة قُلوبِنا. َتنا، وسدِّ  اللهم تقبَّل توبَتنا، واغِسل حوبَ َتنا، وثبِّت ُحجَّ

 اللهم إنا نسأُلك ِرضواَنك والجنة، ونعوُذ بك من سَخطك ومن النار.

ج هموَمنا  اللهم اغِفر لجميع موَتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، واشِف مرضانا، وُفكَّ أسرانا، وتولَّ أمَرنا، وفرِّ
 يا أرحم الراحمين.
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اج بيِتك ا اج بيِتك الحرام، اللهم احَفظ ُحجَّ اج بيِتك الحرام،اللهم احَفظ ُحجَّ اللهم  لحرام، اللهم احَفظ ُحجَّ
روَر واآلثام، اللهم رُدَّهم إلى ِديارِهم ساِلمين آمِنين غانِمين مقُبولِين يا ربَّ العاَلمين، اللهم اجعله  جنِّبهم الشُّ

ا مبرورًا، وسعًيا مشكورًا، وذنًبا مغفورًا، وعمالً صالًحا مبرورًا يا رب العالمين.  حجًّ

المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ وانُصر المسلمين في مصر وُسوريا والشام احفظ اللهم 
هم يا رب العالمين. ، وعدوِّ  وفي كل مكاٍن يا رب العالمين، اللهم انُصرهم على عدوِّ

وفِّق اللهم لعالمين، لما ُتحبُّ وترضى، اللهم وفِّقه لُهدا،، واجَعل عمَله في ِرضا، يا رب االلهم وفِّق إمامنا 
 .أرحم الراحمينجميَع ُوالة أمور الُمسلمين للعمل بكتاِبك، وتحكيم شرِعك يا 

 لََنا اْغِفرْ  رَب ََّنا، [14 :األعراف] اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرَحْمَنا لََنا تَ ْغِفرْ  َلمْ  َوِإنْ  َأنْ ُفَسَنا ظََلْمَنا رَب ََّنا
ْخَوانَِنا يَمانِ  َسبَ ُقونَا الَِّذينَ  َوإِلِ  ،[20: الحشر] رَِحيمٌ  رَُءوفٌ  ِإنَّكَ  رَب ََّنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِغالًّ  قُ ُلوبَِنا ِفي َتْجَعلْ  َواَل  بِاإْلِ

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  .[102 :البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  هَ اللَّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
ُرونَ   .[20: النحل] َتذَكَّ

 تصَنعون.فاذكروا اهللَ يذُكركم، واشُكروه على نعِمه يزِدكم، ولذِكُر اهلل أكبر، واهللُ يعلُم ما 

 


