
 لكَ  نا،وعلمتَ  نا،وهديتَ  نا،ورزقتَ  نا،كما خلقتَ   احلمدُ  نا لكَ اللهم ربَّ  كثرياً طيباً مباركاً فيه،  محداً  �ِ  احلمدُ 

 ومجعتَ  نا،أمنَ  ظهرتَ وأَ  نا،رزقَ  سطتَ بَ  ،واملعافاةِ  واملالِ  �ألهلِ  احلمدُ  ولكَ ، ، والقرآنِ �إلسالمِ  احلمدُ 

  احلمدُ  لكَ ، كثرياً   محداً  على ذلكَ  احلمدُ  فلكَ  ،نانا أعطيتَ ربَّ  ما سألناكَ  كلِّ ومن  ، نامعافاتَ  وأحسنتَ  نا،رقتَ فُ 

.ا�يدُ  احلميدُ  ك أنتَ إنَّ  ،هكلُّ   كرُ الشُّ  ولكَ  ،هكلُّ   

 نوبِ هلم ما اجرتحوا من الذُّ  يغفرُ ، و والرمحةِ  ه �لفضلِ عبادَ  عاملُ يُ  وبةِ التَّ  وقابلِ  نبِ الذَّ  غافرِ  �ِ  احلمدُ 

ه ه وذر�تِ ه وزوجاتِ وصحبِ  هوعلى آلِ  ،األمنيِ  ادقِ ي الصَّ مِّ األُ  يبِّ النَّ  مدٍ على حمُ  المُ والسَّ  الةُ والصَّ ، والسيئاتِ 

:عدُ أما بَ .. ، وعلى من تَِبعهم �حساٍن أمجعَني اهرينَ الطَّ  يبنيَ الطَّ   

كيَف ال،  .. اآليَة �مًُّال طويالً  أن يتأمَل هذهإذا قرأَ ُسورَة األنفاِل، ينبغي على كلِّ َفرٍد من هذه األمَِّة ف

بـَُهْم َوأَْنَت   َوَما َكاَن ا�َُّ : (وفيها الوصُف الرَّ�ينُّ األكيُد، للنَّجاِة من عذاِب ِهللا الشَّديِد، يقوُل ُسبحانَه
لِيُـَعذِّ

بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُرونَ 
ُ ُمَعذِّ أََماَ�ِن َكاَ� َعَلى : (يُّ رضَي هللاُ عنه، يقوُل أبو موسى األشعر )ِفيِهْم َوَما َكاَن ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رُِفَع َأَحُدُمهَا  َعْهدِ  ، فذهَب األماُن األوُل مبوِت رسوِل ِهللا )َوبَِقَي اْآلَخرُ  ،َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

.وما أدراَك ما االستغفارُ  االستغفارُ وهو من عذاِب اجلبَّاِر، صلى هللاُ عليه وسلَم، وبقَي األماُن اآلخُر   

..عباَد ِهللا   

حتريِك ، وليَس جمرُد والُغفرانُ  يُقصُد به التَّوبةُ  احلقيقيُّ الذي االستغفاِر، ولكن االستغفارُ حنتاُج اليوَم إىل 

ملشاعِر؟، فاالستغفاُر ، فما الذي يكوُن يف قلِبَك من النَّوا� وا)أستغفُر هللاَ : (الشَّفتِني واللِّساِن، فإذا قُلتَ 

جيتمَع له يف القلِب خوٌف ورجاٌء، كما قاَل عليه الصَّالُة  ال بُدَّ أنف، له حظٌّ وافرٌ  ذِكٌر عظيٌم ودعاءٌ 

من الذُّنوِب  استغفاُر�إذا كاَن وأما ) .. َواْعَلُموا َأنَّ ا�ََّ َال َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن قـَْلٍب َغاِفٍل َالهٍ : (والسَّالمُ 

:ئلُ قاال، وصدَق )استغفاُر� حيتاُج إىل استغفارٍ : (رابعَة العدويَّةِ  ينطبُق علينا قولُ قد فمع اإلصراِر،   

خاَلفُت َمعناها ِمن َلفظٍَة َبَدَرتْ ***  )سَتغِفُر هللاَ أَ (سَتغِفُر هللاَ ِمن أَ   

ذَّنِب ِعنَد ِهللا َجمراهاَسَددُت ِ�ل***  وََكيَف أَرُجو ِإَجاَ�ِت الدَُّعاِء َوَقد  



حنتاُج أن نقوَل ملن الستغفاِر، مع كثرِة الفِنت وتنوِِّع وسائِل الشَّيطاِن املكَّاِر، التَّذكِري بعبادِة االيوُم حنتاُج إىل 

َا التـَّْوبَُة َعَلى : (، كما قاَل تعاىلارجْع من قريبٍ  ال تيأْس، وال تقنْط، وال تتمادى، بل: أخطأَ  ا�َِّ لِلَِّذيَن ِإمنَّ

ُ َعِليمً  ُ َعَلْيِهْم وََكاَن ا�َّ .)ا َحِكيًمايـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََهاَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمن َقرِيٍب فَُأولَِٰئَك يـَُتوُب ا�َّ  

صادقاً من ) أستغفُر هللاَ : (اعلم أنَّه ليَس بيَنك وبَني مغفرِة ربَِّك، إال أن تقولَ : نقوُل ملن وقَع يف املعصيةِ و 

، وهكذا إ�َك ُمثَّ إ�َك أن واستغفرْ  ، فـَُعدْ وعصيتَ  قلِبَك، �و�ً التَّوبَة واإلقالَع عن الذَّنِب، وإن ُعدتَ 

من  ستغفرُ ه، يَ � من ربِّ ستحي أحدُ أال يَ : ِقيَل للحسِن رمحَه هللاُ  .. تستحَي من كثرِة ِعصياِنَك واستغفارِك

.وا من االستغفارِ منكم �ذه، فال َمتَلُّ  فرَ لو ظَ  ودَّ الشيطانُ : فقالَ ، ؟عودُ مث يَ  ستغفرُ ، مث يَ ه مث يعودُ ذنوبِ   

يتجدَُّد مع تعاقِب اللَّيِل  وامسع إىل ندائِه الكرِمي الذيمن له ربٌّ عظيٌم غفَّاٌر؟،  ،وكيَف َميلُّ من االستغفارِ 

ُ تـََعاَىل (: جاَء يف احلديثِ والنَّهاِر، كما  ِإنََّك َما َدَعْوتِين َوَرَجْوتِين َغَفْرُت َلك َعَلى َما   ، اْبَن آَدمَ �َ : قَاَل ا�َّ

 ،َلْو بـََلَغْت ُذنُوُبك َعَناَن السََّماِء ُمثَّ اْستَـْغَفْرتِين َغَفْرُت َلك، َ� اْبَن آَدمَ  ،َكاَن ِمْنك َوَال أَُ�ِيل، َ� اْبَن آَدمَ 

ًئا َألَتـَيـُْتك بُِقرَاِ�َا َمْغِفَرةً إنَّك َلْو أتـَْيتِين ِبُقَراِب اْألَْرِض  : ، وصدَق هللاُ تعاىل)َخطَاَ� ُمثَّ َلِقيتِين َال ُتْشرُِك ِيب َشيـْ

َ َغُفورًا رَِّحيًما( ِد ا�َّ َ جيَِ ).َوَمن يـَْعَمْل ُسوًءا أَْو َيْظِلْم نـَْفَسُه ُمثَّ َيْستَـْغِفِر ا�َّ  

ُقْل َ� ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلٰى : (رمحِة ِهللا تعاىل، فاقرأَ عليه قوَله تعاىلإذا أراَد الشَّيطاُن أن يُقنَِّطَك من 

يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ ْقَنطُوا ِمن رَّْمحَِة ا�َِّ أَنُفِسِهْم َال تَـ  ، وأخربُه �ذا احلديِث، )ِإنَّ ا�ََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

عبدي  :فقاَل ا�َُّ  ،� ربِّ إّينِ أذنبُت ذنًبا فاغفرهُ : ، فقالَ إنَّ رجًال أذنَب ذنًبا: (عليه وسلمَ  قاَل صلى هللاُ 

، إّينِ : و�خُذ بِِه، قد غفرُت لعبدي، مثَّ عِمَل ذنًبا آخَر فقالَ  الذَّنبَ  عِمَل ذنًبا، فعِلَم أنَّ َلُه ر�� يغفرُ  ربِّ

 ،و�خُذ بِِه، قد غفرُت لعبدي الذَّنبَ  عِلَم عبدي أنَّ َلُه ر�� يغفرُ : َك وتعاىلفقاَل تبارَ ، عِملُت ذنًبا فاغفْرهُ 

، إّينِ َعِمْلُت ذنًبا فاغفرُه يل: مثَّ عِمَل ذنًبا آخَر فقالَ   عِلَم عبدي أنَّ َلُه ر�� يغفرُ : فقاَل عزَّ وجلَّ  ،ربِّ

، إّينِ عِملُت ذنًبا فاغفرهُ : فقالَ  آخرَ و�خُذ بِِه، قد غفرُت لعبدي مثَّ عِمَل ذنًبا  الذَّنبَ  فقاَل عزَّ  ،ربِّ

، )، فليعَمْل ما شاءَ غفرُت لعبدي ُأشهدُُكم أّينِ قد و�خُذ بِِه، الذَّنبَ  عبدي عِلَم أنَّ َلُه ر�� يغفرُ : وجلَّ 

.فرِة عالَِّم الغيوبِ فكلُّ بين آدَم خطَّاٌء مليٌء �لُعيوِب، ولكن ما داَم أنَّه يُذنُب ويتوُب، فهو أهٌل ملغ  



ام لَِعفِوَك ُسلَّ ا ِمينِّ َجَعلُت الرَّج ***َقت َمذاِهيب ضاوَ قَليب  اَقس اَوَلمَّ   

اَن َعفُوَك َأعَظماِوَك َرّيب كَ ِبَعف ***نُتُه رَ ا قَـ مَّـ لَ  فَـ  َذنيبينتَعاَظمَ   

رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض أُِعدَّْت َوَسارُِعواْ ِإَىل َمْغِفَرٍة ّمِن : (امسْع إىل صفاِت أهِل اجلنَّةِ 

الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِيف السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمَني (ما هي أعماُل هؤالِء األتقياِء العظيمُة؟، هللاُ أكُرب، ، )لِْلُمتَِّقنيَ 

.ُمثَّ ماذا؟ ، أعماٌل جليلٌة، ال إلَه إال هللاُ ، )اْلُمْحِسِننيَ  اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواّ�ُ حيُِبُّ   

، سبحاَن ِهللا، هل يكوُن هذا من !، صغائَر؟)َأْو ظََلُمواْ أَنـُْفَسُهمْ (، !، كبائَر؟)َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلواْ فَاِحَشةً (

تَّقَني؟، نعم، وِملَ ال، فهم ليسوا معصومَني، ولكن امسْع ماذا يف
ُ
َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا (علوَن بعَد الذَّنِب، امل

فَاْستَـْغَفُرواْ ِلُذنُوِ�ِْم َوَمن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ( ذََكروا َعَظمَة العزيِز الَغفَّاِر،) ذََكُرواْ ا�َّ  فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنُفَسُهمْ 

، اإلقالُع عن الذَّنِب وعدُم )َلى َما فـََعُلواْ َوُهْم يـَْعَلُمونَ َوملَْ ُيِصرُّواْ عَ ( ، ندٌم وتوبٌة واستغفاٌر،)ِإالَّ ا�ُّ 

أُْولَِئَك َجَزآُؤُهم مَّْغِفَرٌة ّمِن رَّ�ِِّْم َوَجنَّاٌت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم : (اإلصراِر، والنتيجةُ 

.ه، ليَس بينَك وبَني اجلنَِّة إال ذِكُر ِهللا واالستغفاُر وعدُم اإلصرارِ ، فيا َمن أسرَف على نفسِ )َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ   

فاحلمُد ِ� الذي جعَل االستغفاَر سبيًال للِجناِن، وطريقاً حملبِة الرَّحيِم الرَّمحَن، ومنجاًة من حبائِل الشَّيطاِن، 

ِإنَّ اْلُقْرآَن َيُدلُُّكْم َعَلى َداِئُكْم َوَدَواِئُكْم، أَمَّا َداؤُُكْم (: هللاُ  هُ رمحَ  تادةُ قَ  يقولُ اٍن، ودواًء ِلما يف القلِب ِمن رَ 

).َفُذنُوُبُكْم، َوأَمَّا َدَواؤُُكْم فَاالْسِتْغَفارُ   

فـََلَقد َعِلمُت �َِنَّ َعفَوَك أَعَظمُ ***  ُذنويب َكثَرةً   َربِّ ِإن َعظَُمتْ �َ   

جرِمُ فَبِ ***  ِإن كاَن ال يَرجوَك ِإّال ُحمِسنٌ 
ُ
َمن يَلوُذ َوَيسَتجُري امل  

فَِإذا َرَددَت َيدي َفَمن ذا يَرَحمُ ***  أَدعوَك َربِّ َكما أََمرَت َتَضرُّعاً   

َوَمجيُل َعفِوَك ُمثَّ َأّين ُمسِلمُ ***  جاا يل ِإلَيَك َوسيَلٌة ِإّال الرَّ م  

وجعلين وإ�كم من  ،احلكيمِ  كرِ والذِّ  ونفعين وإ�كم مبا فيه من اآل�تِ  ،العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

ستغفريَن، 
ُ
.الرحيمُ  يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفورُ  هللاَ  وأستغفرُ  ،قويل هذا أقولُ التَّائبَني امل  



نَّ ُحمَمَّداً يـَْغِفُر الزَّالَِّت، َويُِقيُل الَعثـََراِت، َوَأْشَهُد َأْن الَّ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَ  ،اْحلَْمُد �ِ 

:ٍن ِإَىل يـَْوِم الدِّيِن أَمَّا بـَْعدُ َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َوالتَّاِبِعَني َهلُْم �ِِْحَسا  

..أيُّها األحبَُّة   

لَِّمن َ�َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا ُمثَّ (كثُري املغفرِة، ولكن ِلمن؟، : ، أي)َوِإّينِ َلَغفَّارٌ : (يقوُل سبحانَه وتعاىل

بَني وْعدَيِن، كما يف هذه الدُّنيا ، وأنَت )الغفَّارِ (، فال بُدَّ من توبٍة واستغفاٍر، لتكوَن ِمن ُعتقاِء )اْهَتَدىٰ 

َوِعزَِّتَك َ� َربِّ َال أَبـْرَُح أُْغِوي ِعَباَدَك َما َداَمْت أَْرَواُحُهْم ِيف : ِإنَّ الشَّْيطَاَن قَالَ : (جاَء يف احلديثِ 

َوِعزَِّيت َوَجَالِيل َال أَزَاُل َأْغِفُر َهلُْم َما : فـََقاَل الرَّبُّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل (الشَّيطاِن،  هذا وعدُ  ،)َأْجَساِدِهمْ 

ستغفريَن؟)اْستَـْغَفُروِين 
ُ
.، وهذا وعُد الرَّمحِن، فانظْر أنَت يف أيِّ الفريقِني، يف الغاويَن أو امل  

غاِر، فزيََّن املعصيَة �هلوى َء ِحبيلٍة االستغفاِر، جاكثرِة وملا أهلَك الِعباُد إبليَس ب َتشيُب هلا َمفارُق الّصِ

والفتاوى واألعذاِر، فصارْت الذُّنوُب عمالً صاحلاً ليَس فيه إنكاٌر، فلماذا حيَنها حنتاُج إىل َتوبٍة واستغفاٍر، 

ا فلمَّ ، إال هللاُ  إلهَ  الوب وأهلكوين �الستغفارِ  ،نوبِ �لذُّ  بين آدمَ  أهلكتُ : الَ قَ  إبليسَ  إنَّ (: وزياجلَ  ابنُ  قالَ 

، )نعاً صُ   سنونَ م حيُ أ�َّ  سبونَ ه حيَ ألنَّ  ،ستغفرونَ وال يَ  ذنبونَ فهم يُ  ،فيهم األهواءَ  تُ ثَ ثبنهم ذلك مِ  أيتُ رَ 

.أن يستغفرَ  يوماً من الدَّهرِ تزيِني الباطِل، بل ينبغي على من أخطَأ، أن يعلَم أنَّه أخطَأ، لعلَّه فحذاِر ِمن   

َر�� َرِحيماً ُمِفيَض اخلَْْريِ ِمْن أََزلِ ***  َأْستَـْغِفُر َهللا َأْهَل اْلَعْفِو َعْن زََللٍ   

يًعا، َواْرَمحَْنا ِبَرْمحَِتَك الَِّيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء؛ ِإنَّ  اللَُّهمَّ  اللَُّهمَّ اْجَعْل  ،َك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا مجَِ

اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقبَـتَـَنا ِيف األُُموِر   ،قـُُلوبـََنا ُمْطَمِئنًَّة ِحبُبَِّك، َوأَْلِسنَـتَـَنا َرْطَبًة ِبذِْكرَِك، َوَجَوارَِحَنا َخاِضَعًة ِجلَالَِلكَ 

نـَْيا َوَعَذاِب اآلِخَرةِ  َر أَْعَمالَِنا َخَواِمتََها، اللَُّهمَّ ا ،ُكلَِّها، َوَأِجْرَ� ِمْن ِخْزِي الدُّ َر َأْعَمارَِ� أََواِخَرَها، َوَخيـْ ْجَعْل َخيـْ

ِمَنا يـَْوَم نـَْلَقاكَ َوَخيْـ  َوفِّْق والة أمر� ملا حتب وترضى، َواْجَعْل َعَمَلُهَم ِيف ِرَضاَك، َواْرزُقْـُهَم اْلِبطَانََة  اللَُّهمَّ ، َر َأ�َّ

َحتُثـُُّهْم َعَلى اخلَْْريِ، َوُحتَذُِّرُهْم ِمَن السُّوِء َوالشَّّرِ َ� َربَّ اْلَعاَلِمَني، َواْجَعْل َهَذا اْلبَـَلَد الصَّاِحلََة النَّاِصَحَة الَِّيت 

َوَصْحِبِه  اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَبِيَِّك ُحمَمٍَّد َوَعَلى آلِهِ . آِمًنا ُمْطَمِئن�ا َسَخاًء َرَخاًء َوَسائَِر ِبَالِد اْلُمْسِلِمنيَ 

.اَألْكَرِمَني، َوَعَلى َمْن تَِبَعُهْم �ِِْحَساٍن ِإَىل يـَْوِم الدِّيِن، َواْحلَْمُد ِ� َربِّ اْلَعاَلِمنيَ   




