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احلمد هلل الغفار التواب الرحيم ،يغفر الذنوب وال ُيبايل ،أمحده سبحانه وأشكره
عىل جزيل نعامئه وسابغ عطائه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له يف
ُألوهيته ويف ربوبيته ويف أسامئه وصفاته ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله خري
الستغفرين وأفضل الذاكرين الشاكرين صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه الكرام
وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين أما بعد ُ
فأوصيكم أهيا الناس ونفيس بتقوى اهلل
ِ
ين آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق تُقاتِ ِه
الذكر
عز وجل ،فبالتقوى ُيكثر
واإلستغفار (يا َأ ه َهيا ا َّلذ َ
ُ
ُ
َوال ََتُو ُت َّن إِالَّ َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُم َ
ون) ( ) .
1

أيها الناس :إن اهلل عز وجل سبحانه وتعال أمر باإلستغفار وأحب الستغفرين
ِ
قال اهلل تعاىل(:الصابِ ِرين والص ِ
ين بِ ْاْلَ ْس َح ِ
ار)
ني َوا ُْل ِنف ِق َ
ني َوا ْل َقانِتِ َ
اد ِق َ
ني َوا ُْل ْس َت ْغف ِر َ
َ َ َّ
َّ
 ،وإن اهلل جعل اإلستغفار سببا يف عدم تعذيب اهلل للمستغفرين  .قال اهلل تعاىل:
ْت فِ ِ
َان اهللَُّ ُم َع ِّذ َ َُب ْم َو ُه ْم َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
يه ْم َو َما ك َ
( َو َما ك َ
ون َو َما ََل ُ ْم
َان اهللَُّ ل ِ ُي َع ِّذ َ َُب ْم َو َأن َ
ِ ِ
َأ َّال ُي َع ِّذ َ َُب ُم اهللَُّ َو ُه ْم َي ُصده َ
اؤ ُه إِ َّال
احل َرا ِم َو َما كَانُوا َأ ْول ِ َيا َء ُه إِ ْن َأ ْول ِ َي ُ
ون َع ِن ا َْل ْسجد ْ َ
ون َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ا ُْل َّت ُق َ
ون)  .عن الضحاك" :وما كان اهلل معذَبم وهم

()2

()3

يستغفرون" ،قال :الؤمنون من أهل مكة"وما َلم أال يعذَبم اهلل وهم يصدون
عن السجد احلرام" ،قال :الرشكون من أهل مكة ،وعن الضحاك" :وما كان اهلل
معذَبم وهم يستغفرون" قال :الؤمنون يستغفرون بني ظهرا َن ْيهم. .
()4

( )1سورة آل عمران ،آية.102:
( (2سورة آل عمران ،آية.17:
( (3سورة اْلنفال ،آية.34-33:
( (4تفسري الطربي (.)511 / 13
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أيها املؤمنون :إن اإلستغفار جعله اهلل سببا لألرزاق واخلريات قال اهلل تعاىل:
ِ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبك ُْم إِ َّن ُه َ
السام َء َع َل ْيك ُْم ِمدْ رارا َو ُي ْم ِد ْدك ُْم
كان َغ َّفارا ُي ْرس ِل َّ
( َف ُق ْل ُت ْ
ٍ
بِ َأم ٍ
َي َع ْل َلك ُْم َأ ْْنارا َما َلك ُْم ال ت َْر ُج َ
ون هللَِّ َوقارا
وال َو َبن ِ َ
َي َع ْل َلك ُْم َجنَّات َو َ ْ
ني َو َ ْ
ْ
()5

 .قال الطربي :فقلت َلم :سلوا ربكم غفران ذنوبكم ،وتوبوا إليه من كفركم،

وعبادة ما سواه من اآلَلة ووحدوه ،وأخلصوا له العبادة ،يغفر لكم ،إنه كان
غفارا لذنوب من أناب إليه ،وتاب إليه من ذنوبه  :.يسقيكم ربكم إن تبتم
ووحدَتوه وأخلصتم له العبادة الغيث ،فريسل به السامء عليكم مدرارا متتابعا

()6

إخوة الدين :إن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا فكان
يستغفر يف يومه و جملسه كثريا َق َالَ :ق َال َأ ُبو ُه َر ْي َرةََ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ
ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ني
ُوب إِ َل ْي ِه ِيف ال َي ْو ِم َأ ْك َث َر ِم ْن َس ْب ِع َ
«واهللَِّ إِ ِِّّن َْلَ ْس َت ْغف ُر اهللََّ َو َأت ُ
ولَ :

َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
.ع ْن َأ ِِب ُب ْر َدةََ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت ْاْلَ َغ َّرَ ،وك َ
اب النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
َم َّرة» َ
ِ
ث ا ْب َن ُع َم َر َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ُيدِّ ُ
َّاس
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :يا َأ ه َهيا الن ُ
َو َس َّل َمَ ُ ،
وبِ ،يف ا ْل َي ْو ِم إِ َل ْي ِه ِما َئ َةَ ،م َّر ٍة» .
تُو ُبوا إِ َىل اهللَِ ،فإِ ِِّّن َأ ُت ُ
()7

()8

قال ابن بطال رمحه اهلل  :أوىل العباد باالجتهاد ىف العبادة اْلنبياء ،عليهم السالم،
لا حباهم اهلل به من معرفته ،فهم دائبون ىف شكر رَبم معرتفون له بالتقصري ال
يدلون عليه باْلعامل ،مستكينون خاشعون ...قال مكحول :ما رأيت أكثر
( (5سورة نوح،آية.13-10:
( (6تفسري الطربي (. )633 / 23
استِ ْغ َف ِ
ار النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ِيف ال َي ْو ِم َوال َّل ْي َل ِة حديث رقم 6307صحيح البخاري (/ 8
( (7رواه البخاري َب ُ
اب ْ
.)67
ار و ِ
( (8رواه مسلم باب استِحب ِ ِ ِ
اال ْستِ ْك َث ِار ِمنْ ُه حديث رقم 2702صحيح مسلم (.)2075 / 4
اب اال ْست ْغ َف ِ َ
َ ُ ْ َْ
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استغفارا من أبى هريرة .وكان مكحول كثري االستغفار .وقال أنس :أمرنا أن
نستغفر باْلسحار سبعني مرة ... .... .وكان ابن عمر كثريا ما يقول :احلمد هلل
وأستغفر اهلل ،فقيل له ىف ذلك ،فقال :إنام هى نعمة فأمحد اهلل عليها أو خطيئة
فأستغفر اهلل منها. .
()9

وكتبه :د .سعد بن عبداهلل السرب
اخلميس  17رجب1441
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