
 

 

 رحـيـم ـاهلل الـرحـمـن ال سمـب 

 

 : إن اهلل تعاىل ملا فرض العبادات جعلها عبادات بصور متنوعة فمنها

 . قلبية -4 ، بدنية  -3 ،قلبية  –2 ، مالية -1

 وجعل لكل منها طريقة يتعبد هبا العبد ربه سبحانه وتعاىل..                                  

( والسالم:  الصالة  عليه  قال  كام  تعاىل  اهلل  كر  هو  القولية  العبادات  أفضل  َأْعاَملُِكْم    َأالوإن  بَِخْْيِ  ُأَنبِّْئُكْم 

دَ  َوَأْرَفِعَها ِِف  َملِيكُِكْم  ِعنَْد  ُبوا  َوَأْزَكاَها  َفَتْْضِ ُكْم  َعُدوَّ َتْلَقْوا  َوَأْن  َواْلَوَرِق  َهِب  الذَّ  
ِ
إِْعَطاء ِمْن  َوَخْْيٌ  َرَجاتُِكْم 

ُبوا                                                                                                                         ((!! َقاُلوا: َما َذاَك َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ َقاَل: ِذْكُر اهللَِّ َتَعاىَل  َأْعنَاَقُكْم؟َأْعنَاَقُهْم َوَيْْضِ

وأمر ،  [/ البقرة199]    {َواْسَتْغِفُروا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ }  كر هو االستغفار كام قال تعاىل: ذوأعىل وأعظم ال

َفاْصِِبْ إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك  }اله عليه وسلم:  اهلل أنبيائه مجيعًا باالستغفار فقال لنبيه حممٍد صىل  

ْبَكارِ  َواْْلِ بِاْلَعِِشِّ  َربَِّك  بَِحْمِد  غافر[  55]  {َوَسبِّْح   /  : أيضًا  لَِذْنبَِك  }وقال  َواْسَتْغِفْر  اهللَُّ  إِالَّ  إَِلَه  اَل  ُه  َأنَّ َفاْعَلْم 

َبُكْم َوَمْثَواُكْم  َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤمِ  َقاَل َربِّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك َأْن    }وقال عن نوح    / حممد[19]  {نَاِت َواهللَُّ َيْعَلُم ُمَتَقلَّ

ينَ  اْْلَاِِسِ ِمَن  َأُكْن  َوَتْرََحْنِي  ِِل  َتْغِفْر  َوإاِلَّ  ِعْلٌم  بِِه  ِِل  َلْيَس  َما  نَا  }وإبراهيم    /هود[47]  {َأْسَأَلَك  ِِل  َربَّ اْغِفْر 

َساُب  نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن ََلْ َتْغِفْر َلنَا  }وآدم كان يقول  / ابراهيم[ 41] {َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم اْْلِ َقااَل َربَّ

ينَ  ِفْر ِِل َوَهْب ِِل ُمْلًكا اَل َينَْبِغي ِِلََحٍد  َقاَل َربِّ اغْ }وقال سليامن:  / االعراف[  23]  {َوَتْرََحْنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِِسِ

اُب  اْلَوهَّ َأْنَت  إِنََّك  َبْعِدي  َو إِّن ا كان عليه الصالة والسالم يقول: ))ذل   /ص[35]  {ِمْن  َعىَل قلبي  َلُيَغاُن  ُه  إِنَّ

ةٍ       (( ..ِلَْسَتْغِفُر اهللََّ ِف اْلَيْوِم ِماَئَة َمرَّ

ومجيع اِلنبياء طلبوا من قومهم وأمروهم باالستغفار وهو طلب املغفرة والسامح هو طلب السامح التجاوز  

 اْلنسان من التفريط ِف الطاعات أو الوقوع ِف املخالفات  من ربنا مما يقع فيه 

اًرا }:  نوح َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا  اْس }هود  /نوح[  10]  {َفُقْلُت  ُيَمتِّْعُكْم  َوَأِن  إَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  ُكْم  َربَّ َتْغِفُروا 

ْوا َفإِِّنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذا ى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوإِْن َتَولَّ / 3]   {َب َيْوٍم َكبٍِْي  َمَتاًعا َحَسنًا إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

ُه ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمنَ  ا َقاَل َيا َوإِىَل َثُموَد َأَخاُهْم َصاْلًِ }وها صالح  هود[   َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْْيُ



 

 

يٌب        ُُمِ َقِريٌب  َرِّبِّ  إِنَّ  إَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َفاْسَتْغِفُروُه  فِيَها  َواْسَتْعَمَرُكْم  ا شعيب وغْيهم ذَ وكهود[  / 1]{اِْلَْرِض 

                                       من اِلنبياء  

ترداده بل إن ربنا مع رفعة قدر    ا حال اِلنبياء معه وطلبهم من قومهم ذَ ا شأن االستغفار وهذَ كان ه ا  فإذ 

                    َذا يدفعنا لإلكثار منه...اِلنبياء يأمرهم اهلل باالستغفار فه 

اهلل تعاىل   إليه رجل   الفقر  له   شكو ي أقبل رجل للحسن البرصي رَحه  باْلكثار من االستغفار وأقبل  فأمره 

                                   يشكو إليه أنه َل يرزق بولد فأمره باْلكثار من االستغفار

فقالوا: يا أبا سعيد نراك أجبت نفس  .  ع فأمره باْلكثار من االستغفار وشكى إليه رجل أنه ال مطر وال زر

تعاىل:  اجلواب   اهلل  أما سمعتم قول  فقال  أسئلة  اَمَء  }لعدة  السَّ ُيْرِسِل  اًرا  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت 

َعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوََيَْعْل َلُكْم َأْْنَاًرا َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل           /نوح[                                             12-11-10]{َوَبننَِي َوََيْ

ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم }فثمرة االستغفار يراه العبد ِف الدنيا قبل اآلخرة بل أمرنا أن نستغفر ملن سبقنا   َوالَّ

َعْل ِِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَِّذينَ َيُقوُلو ياَمِن َواَل ََتْ ِذيَن َسَبُقوَنا بِاْْلِ ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوِْلِ نَا إِنََّك َرُءوٌف   َن َربَّ آَمنُوا َربَّ

 وهناك مواضع كثْية أمرنا هبا باالستغفار منها:  / اْلرش[ 10]{َرِحيٌم 

اللَُّهمَّ  :  الوضوء بعد    -1 َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  دًا  حُمَمَّ أنَّ  وأْشَهُد  َلُه،  يك  ََشِ ال  َوْحَدُه  اهللَُّ  إاِلَّ  إله  ال  أْن  ))أْشَهُد 

إاِلَّ  إلَه  ال  أْن  أْشَهُد  وبَِحْمِدَك،  اللَُّهمَّ  ُسْبحاَنَك  ِريَن،  املَُتَطهِّ ِمَن  واْجَعْلني  ابنَِي،  الَتوَّ ِمَن  أْنَت،  اْجَعْلنِي   

ثم جعل له طابع خيتم عليه، فال يكرس إال يوم القيامة    -أي: كتاب-كتب ِف َرقٍّ    َتْغِفُرَك وأُتوُب إَِلْيَك((أْس 

 يعني أن هذا الكالم يبقى ذخرًا لصاحبه ليجازى عليه يوم القيامة 

ُه َقاَل لَِرُسوِل اهللَِّ  ِف الصالة ))  -2 يِق ريض اهلل عنه َأنَّ دِّ صىل اهلل عليه وسلم: َعلِّْمنِي ُدَعاًء  َعْن َأِِّب َبْكٍر الصِّ

ُنوَب إالَّ َأْنَت، َفاْغِفْر ِِل َمْغفِ ،  َأْدُعو بِِه ِِف َصالِت  َرًة َقاَل: ُقْل: اللَُّهمَّ إِّنِّ َظَلْمُت َنْفِِس ُظْلاًم َكثَِْيًا، َوال َيْغِفُر الذُّ

ِحي َواْرََحْنِي،ِمْن ِعنِْدَك   (( مُ إنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ

َأْن   ِف الركوع والسجود  -3 ُيْكثُِر  َعَلْيِه َوَسلََّم  َا َقاَلْت: ))َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ  َأْنَّ فَعْن َعائَِشَة َريِضَ اهللَُّ َعنَْها 

نَا َوبَِحْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل   ((. َيُقوَل ِِف ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربَّ

 نب ذويستحب االكثار من االستغفار عقب كل (( (ثالثاً )أستغفر اهللوله ))بعد الصالة أول لفظ يق -4

))ُطوَبى  قال عليه الصالة والسالم:    فباب اهلل ليس مؤصدًا ِف وجوه العصاة انام ِف وجوه املرصين املستكِبين 

 العاملني   واْلمد هلل رب             .ملَِْن َوَجَد ِِف َصِحيَفتِِه اْستِْغَفاًرا َكثِْيًا((


