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أىمية االستغفار وفوائده
ممخص الخطبة

ٔ -الترغيب في االستغفار -ٕ .االستغفار الذي رغبنا اهلل تعالى فيو -ٖ .آداب الدعاء -ٗ .فوائد
االستغفار ومنافعو الجسيمة -٘ .األنبياء واالستغفار -ٙ .حاجتنا إلى االستغفار.
-------------------------

الخطبة األولى

إن اهلل تعالى أوجب عمى عباده تكاليف الدين ،وحثيم عمى لزوميا
أما بعد :أييا المؤمنونّ ،
وحرم عمييم المحرمات ،ونياىم عن اقتراف السيئات ،وحذرىم من السقوط فييا،
واالستقامة عميياَّ ،
وان اهلل العميم الحميم الرحيم ِ
ُّ
وتحكم ىواه وشيطانو فيو ،فشرع
عمم بضعف اإلنسان وتقصيره وخطئو

لو االستغفار محوا لما يقع فيو من ذنوب وأوزار ،وتطيي ار لما يدنس روحو من أكدارَّ ،
ورد ََا لما
يمكن أن يمحقو بسبب ذلك من مصائب وعقوبات وأضرار ،فرّغب اهلل سبحانو عباده في االستغفار
ييمكوا بسببيا رحمة منو
ليتخمّصوا من ذنوبيم ،ويسَمموا من تبعاتيا في الدنيا واآلخرة ،وحتى ال ْ
ِ
َّ
َّ
حسانا ،فقال جل شأنو :و ِ
يم [المزمل،]ٕٓ:
نعاما وا ً
و ً
َ ْ
استَ ْغف ُروا الم َو ِإ َّن الم َو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
امتنانا وتفضالً وا ً
وشوق إلى واسع رحمتو َّ
وقالَ :نبِّئ ِعب ِادي أَِّني أ ََنا اْل َغفُور َّ ِ
وحذر من القنوط
يم [الحجرَّ .]ٜٗ:
ْ َ
ُ
الرح ُ
َّ ِ ُّ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
منيا فقالُ :ق ْل يا ِعب ِاد َِّ
وب
َس َرفُوا َعَمى أ َْنفُس ِي ْم ال تَ ْق َنطُوا م ْن َر ْح َمة المو ِإ َّن الم َو َي ْغف ُر الذ ُن َ
ي الذ َ
ين أ ْ
َ َ َ
ج ِميعا ِإَّنو ُىو اْل َغفُور َّ ِ
يم [الزمر.]ٖ٘:
ُ
الرح ُ
َ ً ُ َ
واهلل عز وجل أرسل رسمو جميعا إلى أقواميم ِّ
ليذكروىم برحمة ربيم وغفرانو ،فأمروىم بالتوبة
ُ
والوقوف بباب االستغفار بين يدي ربيم متضرعين سائمين باكين ،وشوقوىم في عفوه وحممو،

وأخبروىم بأن رحمتو سبقت غضبو ،وأن حممو سبق انتقامو ،وأنو جل وتعالى يغفر الذنوب وال يبالي،

ولو بمغت مكان السُّحب العوالي ،يقول اهلل عز وجل في الحديث القدسي(( :يا ابن آدم ،إنك ما

دعوتني ورجوتني غفرت لك عمى ما كان منك وال أبالي .يا ابن آدم ،لو بمغت ذنوبك َع َنان السماء
ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي .يا ابن آدم ،إنك لو أتيتني بقُراب األرض خطايا ثم لقيتني ال

تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابيا مغفرة)) رواه الترمذي عن أنس وقال" :حسن غريب" .اهلل اهلل ،ما أوسع
رحمة اهلل ،وما أشمل وأكمل وأجمل غفران اهلل.

ومن دالئل رحمة اهلل بالمذنب واحسانو إليو ما نطق بو فم رسول اهلل عندما قال(( :ما من مسمم

يعمل ذنبا إال وقف الممك ثالث ساعات ،فإن استغفر من ذنبو لم يكتبو عميو ولم يعذبو بو اهلل يوم

القيامة)) رواه الحاكم عن أم عصمة العوصية وقال" :صحيح اإلسناد".
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فما ىذا االستغفار الذي رغبنا المولى عز وتعالى فيو؟ وكيف يكون؟

أييا المؤمنون ،االستغفار ىو طمب المغفرة والصفح ،وىو دليل حساسية القمب وانتفاض شعوره باإلثم

ورغبتو في التوبة واإلقالة من الذنب وعدم المؤاخذة عميو لنيل الرحمة الربانية في الدنيا واآلخرة.

أما كيف يكون فمقد بين ذلك لنا أمير المؤمنين عمي حينما قال رجل بحضرتو :أستغفر اهلل ،فقال لو

 :ثكمتك أمك! أال تدري ما االستغفار؟ إن االستغفار اسم واقع عمى خمسة معان :أوليا الندم عمى ما
تؤدي إلى المخموقين حقوقيم حتى تمقى
مضى ،والثاني العزم عمى ترك العودة إليو أبدا ،والثالث أن ّ
تعمد إلى المحم الذي نبت من السحت فتذيبو باألحزان حتى تُ ِ
اهلل وليس عميك تبعة ،والرابع أن ِ
مصق
الجمد بالعظم وينشأ بينيما لحم جديد ،والخامس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقتو حالوة

المعصية ،فعند ذلك تقول :أستغفر اهلل.

واالستغفار ينبغي أن يكون بتذلل وتضرع وانكسار وخضوع وافتقار ،وبعيون دامعة وقموب خاشعة

ونفوس إلى رحمة ربيا وصفحو وفضمو طامعة ،وينبغي أن يكون معو ح اررة االبتيال والصدق في

السؤال والتضرع في الحال والشعور بالفقر إلى المغفرة في االستقبال .ويستحب أن يكون متواصال
بالميل والنيار ،وباألخص في األسحار ،حينما ينزل اهلل جل جاللو بعظمتو وعزتو ورحمتو إلى

السماء الدنيا ،وينادي عباده بنداء لطيف لنيل مصالحيم وغفران زالتيم وقضاء حاجاتيم ،يقول

اآلخر ،فيقول :من يدعوني
الرسول (( :ينزل ربنا كل ليمة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثمث الميل
ُ
فأغفر لو)) أخرجو البخاري عن أبي ىريرة .وعمى
فأستجيب لو ،من يسألني فأعطيو ،من يستغفرني
َ
َ
بيانا وأرجح
المؤمن أن يستغفر بالصيغ الواردة في القرآن والمأثورة عن خير األنبياء؛ فيي أنصح ً

تأثير في القموب .عمى أن في االستغفار والدعاء
ميزًانا وأجمع لممعاني وأروع في المباني وأعظم ًا
بالمأثور أجرين :أجر الدعاء واالستغفار ،وأجر االتباع واالقتداء .وال حرج عميو فيما يميمو اهلل ويفتح
لو من صيغ وابتياالت ،وعميو بسيد االستغفار كما قال النبي الكريم (( :سيد االستغفار :الميم أنت

ربي ،ال إلو إال أنت ،خمقتني وأنا عبدك ،وأنا عمى عيدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما
صنعت ،أبوء لك بنعمتك عمي ،وأبوء بذنبي فاغفر لي ،فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت)) رواه البخاري

عن شداد بن أوس.

واهلل تبارك وتعالى رغب عباده في االستغفار لما لو من فوائد عظيمة ومنافع جسيمة ،وأول ىذه

المنافع أن المستغفر ُيقر بصفة اهلل تعالى الغفار ،ويردد اسمو تعالى ويميج بو ،ويتعبد لو بيذه
العبادة العظيمة التي يجب توفرىا في عباد اهلل المستحقين لالستخالف في األرض ،ويحقق ـ أي:

االستغفار ـ لممؤمن الثقة باهلل وبمطفو بعباده الضعفاء ،فإذا كان الدعاء م ّخ العبادة فاالستغفار
جوىرىا ،وىو دعاء واستمداد ،وىو استجابة هلل وتنفيذ ألمره وذكر لو وصمح معو وتقرب إليو وخضوع
تام لو واعتراف بعجز العبد وقدرة مواله.
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وجو الكريم
الم ّ
أييا المؤمنون ،باالستغفار يُقال المذنب من ذنبو ويسمَم من المؤاخذة عميو ،قال الرسول ُ
الحي القيوم وأتوب إليو ُغفر لو وان كان فر من
(( :من قال :أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو
َّ

الزحف)) رواه أبو داود والترمذي.

وتبدل إلى حسنات ،وتنزل الرحمات ،وتُدفع اآلفات ،وتفتح أبواب السموات ،وبو
وبو تمحى السيئات ّ
تفرج الكروب ،وتتطير القموب ،وترتبط بعالم الغيوب ،وتُكشف اليموم ،وتزول الغموم ،وتحصل
َّ

البركة في المال ،وتُحقَّق اآلمال ،قال الرسول عميو صموات اهلل وتسميماتو(( :من لزم االستغفار جعل
اهلل لو من ك ّل ىم فرجا ،ومن كل ِ
ضيق مخرجا ،ورزقو من حيث ال يحتسب)) أخرجو أبو داود
والنسائي والحاكم عن ابن عباس .وبو تكثر األرزاق وتزداد النعم حتى ال يدري المستغفر مصدرىا،

وال الوجية التي أتت منيا.

حسنا من إغداق في النعم
متاعا ً
ولقد أمر اهلل ىذه األمة باالستغفار والتوبة ،ووعدىم بأن يمتِّعيم ً
وسعة في العيش وتمتع باألموال وصالح في البنين واألىل إن سمعوا وأطاعوا ،وتوعدىم
والطيبات َ
َّ
ِ
َّ َّ ِ
بعذاب كبير في الدنيا واآلخرة إن خالفوا وعصوا ،فقال اهلل جل شأنو :أَال تَ ْعبُ ُدوا ِإال الم َو ِإَّنني لَ ُك ْم م ْنوُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ٍل ُم َس ِّمى َويُ ْؤ ِت ُك َّل ِذي
اعا َح َسًنا ِإَلى أ َ
وبوا ِإَل ْيو يُ َمتِّ ْع ُك ْم َمتَ ً
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
ير َوأ ْ
َن ْ
ير َوَبش ٌ
َنذ ٌ
اب َي ْوٍم َكبِ ٍ
ير [ىود.]ٖ ،ٕ:
َخ ُ
ضمَوُ َوِا ْن تَ َولَّ ْوا فَِإِّني أ َ
ض ٍل فَ ْ
فَ ْ
اف َعمَ ْي ُك ْم َع َذ َ
ومن فوائده أنو يدفع العقوبة عن صاحبو ويمنع نزول المصائب بو ،ويحول دون حمول الكوارث

واألزمات والنكبات ،ويرفع العقوبات النازلة باإلنسان ،كالقحط والطوفان والجوع واألوبئة الميمكة،
عمي أمانين ألمتي :وما َك َّ
ويحقق األمن النفسي واالجتماعي ،يقول الرسول (( :أنزل اهلل َّ
ان الموُ
ََ َ
ِ
ت ِفي ِيم وما َك َّ
ِّ
ِ ِّ
مض ْيت تركت فييم
ون [األنفال ،]ٖٖ:فإذا َ
ان الموُ ُم َعذ َبيُ ْم َو ُى ْم َي ْستَ ْغف ُر َ
ل ُي َعذ َبيُ ْم َوأ َْن َ ْ َ َ َ
االستغفار إلى يوم القيامة)) رواه الترمذي عن أبي موسى عن أبيو.

االستغفار دواء وعالج ،ومالذ المضطر وباب الفوز برضا اهلل ،وأساس الوقاية من غضبو ،وىو

سبب فرح العبد وحبوره يوم لقاء اهلل ،يوم يجد صحيفتو ممموءة باالستغفار ،يقول الرسول الكريم :

((من أحب أن تَ ُسره صحيفتُو فميكثر فييا من االستغفار)) أخرجو البييقي بإسناد حسن عن الزبير.
وحبور عندما
ًا
مسرور ال ذنب يؤاخذ عميو ،ويزداد فرًحا
ًا
فرحا
ًا
فالمكثر من االستغفار يُبعث
نقيا ً
طاىر ً
يقبض صحيفتو بيمينو ويجدىا ممتمئة باالستغفار.

عباد اهلل ،ومن فوائد االستغفار الميمة والتي نحتاج إلييا أشد االحتياج في ىذه األيام بالذات نعمة

لما
ىطول المطر ونزول الماء قطرات وىبوط الغيث النافع ،يقول اهلل تعالى عمى لسان سيدنا نوح َّ
ار ويمِد ْد ُكم بِأَمو ٍ ِ
ِ
أجدب قومو :استَ ْغِفروا رَّب ُكم ِإنَّو َكان َغفَّ ا ِ
ين َوَي ْج َع ْل
ال َوَبن َ
ْ ُ َ ْ ُ َ
َّم َ
ً
ار ُي ْرس ْل الس َ
اء َعَم ْي ُك ْم م ْد َرًا َ ُ ْ ْ ْ َ
ِ
لَ ُكم جَّن ٍ
وبوا
ات َوَي ْج َع ْل لَ ُك ْم أ َْنيَ ًا
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
ْ َ
ار [نوح ،]ٕٔ-ٔٓ:وقال سيدنا ىود لقوموَ :وَيا قَ ْوِم ْ
َّ
ِ ِ ِ
ين [ىود ،]ٕ٘:وقال سيدنا
اء َعمَ ْي ُك ْم ِم ْد َرًا
ار َوَي ِزْد ُك ْم قُ َّوةً ِإلَى قُ َّوتِ ُك ْم َوال تَتََول ْوا ُم ْج ِرِم َ
َّم َ
إلَ ْيو ُي ْرس ْل الس َ
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َّ َّ
ِ
ون [النمل .]ٗٙ:ولقد أمر اهلل رسولو محمدا عميو
ون الم َو لَ َعم ُك ْم تُْر َح ُم َ
صالح لقومو :لَ ْوال تَ ْستَ ْغف ُر َ
الصالة والسالم باالستغفار فاستغفر وأكثر ،وأمر أمتو بو ،ووقف عمى أبواب القرب من مواله وبكى
وشكا إلى اهلل.

اهلل أكبر ،إنيا وصايا نبوية غالية اتفقت في مجموعيا عمى االستغفار لما لو من أثر في حصول
المنافع ودفع اآلفات والفواجع ،ولما لو من أسباب في حصول البركات وحمول اليبات وكشف

الكربات.

إن نبي اهلل نوحا عميو السالم أمر قومو باالستغفار ليحرك عواطفيم ،ولييز مشاعرىم ،وليجدد

اإليمان في قموبيم ،وليُظير ليم أن ما أصابيم من انحباس األمطار وضيق األرزاق وحرمان الذرية
وفقد سبل العيش الكريم ُّ
مرده أوال إلى جفاف القموب من اإليمان وخمو األفئدة من الخوف والتفكر
واالعتبار؛ ألن جفاف القموب والعقول أضر من جفاف الحقول ،بل ىو سبب كل ذلك.

أييا المسممون الكرام ،لقد اتفقت كل وصايا األنبياء عمى االستغفار؛ ألنيم عمييم السالم بدؤوا

إصالح أوضاع أمميم من القموب ،وألنيم أرادوا أن يزرعوا الربانية في أفئدة أقواميم ،فتعطييم قوة

داخمية معنوية روحية تزرع اإليمان فييم ،فتُحرك جوارحيم بالعمل الصالح ،فتتحول ىذه القوة
المعنوية إلى قوة مادية محسوسة.

روي أن عمر بن الخطاب استسقى يوما فمم يزد عمى االستغفار ،فقالوا لو :ما رأيناك زدت عمى
ِ
وبوا
استَ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم ثَُّم تُ ُ
االستغفار! فقال :طمبت الغيث بمفاتيح السماء ،ثم ق أر قول اهلل تعالىَ :وأ ْ
َن ْ
ِ
َج ٍل ُم َس ِّمى [ىود .]ٖ:فعمر المميم نطق بعين الصواب ،وطمب الغيث
اعا َح َسًنا ِإَلى أ َ
ِإَل ْيو ُي َمتِّ ْع ُك ْم َمتَ ً

بأعظم األسباب ،ألنو ربما رأى القموب قد غطتيا الذنوب وغمفتيا ،فمم يرى بُدا من المصالحة مع اهلل
لكي تصبح القموب وثيقة الصمة بخالقيا ومربوطة بو حتى يقبل منيا الدعاء.

وحدث مرة أن أحد الفالحين الصالحين لم يجد سبيال لري أرضو التي جف ماؤىا ،حتى كاد الزرع
ِ
ان
يصبح ىشيما ،وجمس في وسطيا وقال :الميم إنك قمت وقولك الحق :فَ ُقْم ُ
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْم ِإَّنوُ َك َ
ت ْ
َغفَّ ا ِ
ار [نوح ،]ٔٔ ،ٔٓ:وىا أنا ذا ـ يا رب ـ أستغفرك راجيا أن تُفيض عمينا
اء َعمَ ْي ُك ْم ِم ْد َرًا
َّم َ
ً
ار ُي ْرس ْل الس َ
من رحمتك ،ثم طفق في االستغفار في ىمة وثقة بوعد اهلل ،فمم تمض إال ساعات حتى تمبدت

السماء بالغيوم ونزل المطر فياضا مد ار ار.

أييا المؤمنون ،جاء رجل إلى الحسن البصري فقال لو :إن السماء لم تمطر ،فقال لو الحسن:
ِ
استغفر اهلل ،ثم جاءه ثالث فقال :امرأتي عاقر
استغفر اهلل ،ثم جاءه آخر فقال :أشكو الفقر ،فقال لو:

ال تمد ،فقال لو :استغفر اهلل ،ثم جاءه بعد ذلك من قال لو :أجدبت األرض فمم تنبت ،فقال لو:

استغفر اهلل ،ثم جاءه بعد ذلك من قال لوَّ :
جف الماء من األرض ،فقال :استغفر اهلل ،فقال
الحاضرون لمحسن :عجبنا لك ،أوكمما جاءك ٍ
شاك قمت لو :استغفر اهلل؟! فقال ليمَ :أوما قرأتم قول
َ
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ِ
ت استَ ْغِفروا ربَّ ُكم ِإَّنو َكان َغفَّ ا ِ
ار ويُمِد ْد ُكم بِأَمو ٍ
ال
اهلل من سورة نوح :فَ ُقْم ُ ْ ُ َ ْ ُ َ
َّم َ
ً
ار ُي ْرس ْل الس َ
اء َعمَ ْي ُك ْم م ْد َرًا َ ْ ْ ْ َ
وبنِين وي ْجع ْل لَ ُكم جَّن ٍ
ار [نوح]ٕٔ-ٔٓ:؟!
ات َوَي ْج َع ْل لَ ُك ْم أ َْنيَ ًا
ْ َ
ََ َ ََ َ
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :أييا المسممون ،إن االستغفار سنة األنبياء والمرسمين ،وطريق ووسيمة األولياء والصالحين،
يمجؤون إليو في كل وقت وحين ،في السراء والضراء ،بو يتضرعون وبو يتقربون ،وبو يرتقون في

ينورون قموبيم وينيرون قبورىم ،وبو يصححون سيرىم إلى اهلل ،وبو
مدارج القرب عند اهلل ،بو ِّ

ُينصرون وُيمطرون ويرزقون ويغاثون ويرحمون ،فأبونا آدم وأمنا حواء عميما السالم لما أذنبا
وعاتبيما ربيما أحسَّا بخطئيما التجآ إلى ربيما متضرعين مستغفرين نادمين مسترحمين ،فكان مما
ِ
ظمَم َنا أَنفُس َنا وِان َلم تَ ْغِفر َل َنا وتَرحم َنا َل َن ُك َ ِ
ين [األعراف .]ٕٖ:وقال سيدنا
ون َّن م ْن اْل َخاس ِر َ
َ َ ْ ْ ْ
َ َْْ
قاالَ :رب ََّنا َ ْ
ي وِلمن َد َخ َل ب ْيتِي مؤ ِمًنا وِلْممؤ ِمنِين واْلمؤ ِم َن ِ
ِ
ب ِْ ِ
نوح عميو السالمَ :ر ِّ
ات [نوح،]ٕٛ:
َ
اغف ْر لي َوِل َوال َد َّ َ َ ْ
ُْ َ ُْ َ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ين [ىود .]ٗٚ:وقال موسى عميو السالم لما قتل رجال
وقالَ :وِاال تَ ْغف ْر لي َوتَْر َح ْمني أَ ُك ْن م ْن اْل َخاس ِر َ
اغِفر ِلي َف َغ َفر َلو ِإَّنو ُىو اْل َغفُور َّ ِ
ظَمم ُ ِ
من األقباطَ :ر ِّ
يم [القصص .]ٔٙ:وقال
ت َن ْفسي َف ْ ْ
ب ِإِّني َ ْ
ُ
الرح ُ
َ ُ ُ َ
ِ
ِ
شعيب لقومو :و ِ
ود [ىود .]ٜٓ:وقال سيدنا صالح لقومو
يم َوُد ٌ
استَ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم ثَُّم تُ ُ
َ ْ
وبوا ِإلَ ْيو ِإ َّن َربِّي َرح ٌ
اع ُب ُدوا المَّ َو َما َل ُك ْم ِم ْن ِإَل ٍو َغ ْي ُرهُ ُىو أَن َشأَ ُك ْم ِم ْن األ َْر ِ
استَ ْع َم َرُك ْم
بعد أن أمرىم بعبادة اهللَ :يا قَ ْوِم ْ
ض َو ْ
َ
ِفييا َف ِ
تس َّرع
يب ُم ِج ٌ
وبوا ِإلَ ْي ِو ِإ َّن َربِّي َق ِر ٌ
استَ ْغف ُروهُ ثَُّم تُ ُ
َ ْ
يب [ىود .]ٙٔ:وحكى اهلل عن سيدنا داود لما َ
ِ
اب
استَ ْغ َف َر َربَّوُ َو َخ َّر َراك ًعا َوأ ََن َ
في الحكم بين الخصمين ولم يتريث في ذلك ،فأحس بخطئوَ :ف ْ
ِ
اغِفر ِلي و َى ْ ِ
[ص .]ٕٗ:وىذا ابنو سميمان قالَ :ر ِّ
ت
َحٍد ِم ْن َب ْعِدي ِإَّن َك أ َْن َ
ب لي ُمْم ًكا ال َي ْن َبغي أل َ
ب ْ ْ
َ

اب [ص .]ٖ٘:وىذا إبراىيم عميو السالم كان يستغفر لنفسو وألبيو رغم ضاللو ،وبقي كذلك حتى
اْل َو َّى ُ
ِ
ين
اغِف ْر ِلي َوِل َو ِال َد َّ
تيقن أنو عدو اهلل فتب أر منو ،وكان يستغفر لكل مؤمن سابق والحقَ ،رب ََّنا ْ
ي َوِلْم ُم ْؤ ِمن َ
َّ َّ
ِ
اب [إبراىيم .]ٗٔ:وىذا خيرتيم وخاتميم محمد قال لو ربوَ :ف ْ
اعمَ ْم أََّنوُ ال ِإلَ َو ِإال الموُ
وم اْلح َس ُ
َي ْوَم َيقُ ُ
ِّك و ِ
ِ
واستَ ْغِفر ِل َذ ْنبِ َك وِلْممؤ ِمنِين واْلمؤ ِم َن ِ
ان تََّو ًابا
ات [محمد ،]ٜٔ:وقال لوَ :ف َسب ْ
استَ ْغف ْرهُ ِإنَّوُ َك َ
ِّح بِ َح ْمد َرب َ َ ْ
َ ُْ َ َ ُْ
َ ْ ْ
[النصر .]ٖ:وروى اإلمام أحمد أن ابن عمر قال :إنا كنا لن ُع ُّد لرسول اهلل في المجمس الواحد مائة
مرة يقول(( :رب اغفر وتب عمي إنك أنت التواب الرحيم)) .كان رسول اهلل وىو المعصوم المغفور

لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر يستغفر اهلل ،وعمى قدر منزلتو عند اهلل يستغفر ويكثر ،وىو الذي قال:

((واهلل ،إني ألستغفر اهلل وأتوب إليو في اليوم أكثر من سبعين مرة)) رواه البخاري.

فحاجة اإلنسان إلى االستغفار حاجة أساسية ضرورية قبل كل شيء؛ ألن اإلنسان يالزمو التقصير

في كل طاعة ،ويصدر منو الخطأ كل ساعة ،يقول الرسول الكريم في الحديث القدسي(( :يا عبادي،

إنكم تخطئون بالميل والنيار ،وأنا أغفر الذنوب جميعا ،فاستغفروني أغفر لكم)) رواه مسمم عن أبي
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ذر .وحاجتنا نحن اليوم لمتوبة واالستغفار أكثر من أي وقت مضى؛ ألن وقتنا ىذا امتأل بالمغريات
والذنوب ،وكثرت أسباب المعاصي في البيت والشارع والعمل ،وقست بسبب ذلك القموب وعالىا

الران ،وانطمست البصائر واألبصار ،فأصبح لزاما عمى المؤمنين لزوم ىذه العبادة العظيمة

وتجديدىا حينا بعد حين ،والموذ بيذا الركن الركين ،اقتداء بالرسل الكرام صفوِة خمق اهلل ،وبرسولنا
ِِ
ِ
ال ِم ْن المَّْي ِل
ين َك ُانوا َقِمي ً
األواه وأصحابو والتابعين الذين وصفيم اهلل بقولوِ :إَّنيُ ْم َكانُوا َقْب َل َذل َك ُم ْحسن َ
ِ
ون [الذاريات .]ٔٛ-ٔٙ:وقال (( :طوبى لمن ُوجد في صحيفتو
َس َح ِار ُى ْم َي ْستَ ْغف ُر َ
َما َي ْي َج ُع َ
ون َوبِاأل ْ

استغفار كثير)) رواه ابن ماجو بإسناد صحيح عن عبد اهلل بن بسر.

وغبن
ومن فرط فيو جنى الحسرات وتوالت عميو اليموم والنكبات ،وعاش وعنده النقص في األرزاقُ ،

أمام الناس يوم التالق.

الميم اجعمنا من المستغفرين المكثرين بالميل والنيار ،واقبل الميم استغفارنا واحشرنا مع أىمك

الذاكرين ،أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين...

