
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وقوع إ مستغربا  يعد  فلم  والشهوات  الغرائُز  فيه  بت  ُركِّ آدم حيث  ابن  طبيعة  من  هو  اإلخوة  أهيا  اخلطأ  ن 

 ((                                                                                    ُكلُّ َبنِي آَدَم َخطَّاء  واضحا بقوله )) املعصية والزلل منه فهاو النبي يبني لنا ذلك جليا 

فإن  ،  ومأل هبم سامواته   ،فاهلل تعاىل خلق املالئكة معصومني ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

، أو قائم. الساموات ما فيها موضع أربعة أصاب  ع إال وفيه ملك  واضع جبهته ساجد  هلل عز وجل، أو راكع 

إِنَّا }وخلق اإِلنسان قابال للخري والرش     وخلق الشياطني للرِش والفساد واإلفساد واإلضالل والوسوسة،

ا َكُفوًرا ًرا َوإِمَّ
ا َشاكِ بِيَل إِمَّ     [03]اإلنسان: {َهَدْينَاُه السَّ

ا   لنفسه  خيتار  من  الطريقنيفهو  او  املسلكني  الطينية  فأحيانا،  حد  طبيعته  الشهوات،  تغلب  عليه   . فتغلب 

حيانا تغلب عليه الطبيعة النورانية التي خلقت منها املالئكة حتى يكون افضل من املالئكة كام هو حال  أو

واالصفياء شياطنيأو.  االنبياء  من  فيكون  الشيطانية  الطبيعة  عليه  فتغلب  االنسان  يرتدى  االنس حيانا   

   األرض.الذين يفسدون ويضلون يف 

س  أ قنوط والي لففتح اهلل باب العودة ملن وقع يف املعصية الن الذي خلقه يعلم انه سيزل فال يدفعه الزلل ل

َيْعَلُمونَ }  :قال سبحانه  يتوب ويرجع،   بل َفَعُلوا َوُهْم  وا َعََل َما  ُيِِصُّ ليس باب    اذاً   [135]آل عمران:    {َوََلْ 

 . مؤصد يف وجوه العصاة انام يف وجوه املِصين املستكربين   اهلل

خذ من  أُ الوقاية واحلامية  وقد    االستغفار هوعظم الترشيعات التي رشعها لنا االستغفار ومعنى  أ فكان من  

راسه  يف  املقاتل  يلبسه  الذي  الرضبات ،  املِْغفر  املقاتل  به  يتق  ذلك  العبد  ،  فكام  به  يتق  االستغفار  كذلك 

   . من ربه العذاب 

فَعْن   مرة  الف  اليوم  يف  زللت  ولو  اهلل  مع  لفتح صفحة جديدة  اهلل  لنفحات  التعرض  االستغفار  وحقيقة 

   َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ َعائَِشَة  َرِِضَ اهللَُّ َعنَْها َقاَلْت: َجاَء َحبِيُب ْبُن احْلَاِرِث إِىَل َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُنوِب   َفُتْب إِىَل اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َيا َحبِيُب. َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ إِِّنِّ َأُتوُب ُثمَّ َأُعوُد،  : َقاَل   . إِِّنِّ َرُجل  ِمْقَراُف الذُّ

 



 

 

 

اَم َأْذَنْبَت َفُتْب إِىَل اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ُر ُذُنوِِب، َقاَل: َفَعْفُو اهللَِّ َأْكَثُر ِمْن ُذُنوبَِك َيا َقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ إًِذا َتْكثُ  . َقاَل: َفُكلَّ

 ((. َحبِيُب ْبُن احْلَاِرِث 

وليس هذا دعوة للمعصية انام تبيان لعظيم رمحة اهلل وسعة كرمه، ذاك االله الغني عني وعنك  ينزل  كل  

من ذا الذي يدعوِّن فأستجيب   ليلة إذا مىض ثلث الليل األول فيقول أنا امللك من ذا الذي يسألني فأعطيه 

 له من ذا الذي يستغفرِّن فأغفر له فال يزال كذلك إىل الفجر. 

وقد جاء يف احلديث الصحيح ))طوبى ملن وجد يف صحيفته استغفارا كثريا(( وطوبى هي شجرة يف اجلنة   

 . يسري الراكب يف ظلها مخسمئة عام 

                                                                               .: اللهم اغفر يل، فإن هلل ساعات ال يرد فيها سائالً وقال بعض الصاحلني لولده موصيًا: يا بني عود لسانك

فنحن اوىل  تأخر هو خري البرش يستغفر اهلل يف اليوم والليلة مئة مرة  هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما  وها 

   !مع كثرة معاصينا  وذنوبنا منه باالستغفار ،ال سيام 

 تامل معي بعض مواطن االستغفار وما اكثرها                                       

 . كان صَل اهلل عليه وسلم   إذا خرج من اخلالء، قال: غفرانك   :عقب اخلروج من اخلالء - 

رمح العرِب  ابن  قال  اخلالء؟  من  اخلروج  وبني  االستغفار  بني  العالقة  هي  نعمة  ما  العجز عن شكر  اهلل:  ه 

 تيسري الغذاء، وإيصال منفعته، وإخراج فضلته 

من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال  )صَل اهلل عليه وسلم: )  : قالبعد الوضوء -

َرقٍّ   إليك، كتب يف  يوم   -أي: كتاب-أنت أستغفرك وأتوب  إال  عليه، فال يكرس  له طابع خيتم  ثم جعل 

 يعني  أن هذا الكالم يبقى ذخرًا لصاحبه ليجازى عليه يوم القيامة    .(( امةالقي 

 . عند دخول املسجد واخلروج منه

كان صَل اهلل عليه وسلم إذا دخل املسجد، صَل عَل حممد    : االستغفار عند دخول املسجد واخلروج منه-

حممد وسلم، وقال: رب اغفر   وسلم، وقال: رب اغفر يل ذنوِب وافتح أبواب رمحتك، وإذا خرج، صَل عَل 

 ( وهذا احلديث قد رواه الرتمذي وحسنه لكثرة طرقه. (يل وافتح يل أبواب فضلك 



 

 

وكذلك االستغفار يف افتتاح الصالة فقد جاء عن النبي صَل اهلل عليه وسلم قوله: :  عند افتتاح الصالة-

فر يل مغفرة من عندك وارمحني إنك اللهم إِّن ظلمت نفيس ظلاًم كثريًا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغ))

 (  (أنت التواب الرحيم 

 . (()اللهم اغفر يل)  يقول: : كان صَل اهلل عليه وسلمبني السجدتني-

 . وكذلك كان يستغفر ثالثًا بعد الصالة- 

   .وكذلك عقب كل طاعة يتبعها باستغفار-

 ثامر االستغفار 

ْن َيْعَمْل ُسوءًا َأْو َيْظلِْم َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر اهللََّ ََيِِد اهللََّ َغُفورًا  َومَ }االستغفار يفيد يف تكفري السيئات قال تعاىل:  

 . {َرِحيامً 

اَمَء َعَلْيُكْم  }االستغفار يسبب سعة الرزق::  سعة الرزق -1 ارًا ُيْرِسِل السَّ ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ

 {بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوََيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوََيَْعْل َلُكْم َأْْنَاراً  ِمْدَرارًا َوُيْمِدْدُكمْ 

البدن -2 البدن:  :  قوة  يقوي  ِمْدَرارًا  }كذلك  َعَلْيُكْم  اَمَء  السَّ ُيْرِسِل  إَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا  َقْوِم  َوَيا 

تُِكمْ  ًة إِىَل ُقوَّ  . {َوَيِزْدُكْم ُقوَّ

للعذاب -3 تعاىل: :  دفع  قال  العذاب  دفع  يف  سبب  االستغفار  فإن  َوُهْم  }كذلك  هَبُْم  ُمَعذِّ اهللَُّ  َكاَن  َوَما 

    .{َيْسَتْغِفُرونَ 

واملصائب-4 الكرب  من  الظلامت    :ينجي  يف  وينادي  ربه  يسبح  السالم  عليه  َأْنَت }يونس  إاِلَّ  إَِلَه  ال 

    {نيَ ُسْبَحاَنَك إِِّنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملِِ 

إن االستغفار أهيا اإلخوة: َيلو القلب ويزيل عنه الران، يزيل سواده وغباره وقرتته، قال :  َيلو القلب-5

إن املؤمن إذا أذنب، نكت يف قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر، صقل )عليه الصالة والسالم: )

قلبه وذاك الرين الذي ذكر اهلل عز وجل يف وإن زاد زادت حتى يعلو    -يرجع القلب إىل حاله األوىل-قلبه  

  . القرآن ))َكالَّ َبْل َراَن َعََل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن((

ما  وقت   وكل  بكل  املستغفرين  من  نكون  ان  يوفقنا  ان  اهلل  فنسال  االستغفار  ارسار  من  بعض  هي   تقدم 

   .وحال

                                            


