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التوبة واﻻستغفار
منبر الہداة

رمضان ٢
التوبة واﻻستغفار

الحمد لله ،ﻏﺎﻓﺮ الذنب وقﺎبل التوب شديد العقﺎب ،احمده واستغفﺮه واتوب إليه.
ﺻلﻰ الله ﻋلﻰ سيدنﺎ ﻣحمد وﻋلﻰ آله وﺻحبه وسلم آنﺎء الليل وآنﺎء النهﺎر ،أﻣﺎ بعد.
أيهﺎ النﺎس ،أوﺻيكم ونفسي أوﻻ بتقوى الله.
ايهﺎ المؤﻣنون ،اتقوا الله واستغفﺮوه وتوبوا اليه توبﺔ نﺼوحﺎ .ﻓإن اﻻستغفﺎر ﺟنﺔ ﻣﻦ ﻋذاب الله وستﺮ ﻣﻦ ﻏضبه" :وﻣﺎ كﺎن الله ﻣعذبهم
وهم يستغفﺮون "

ﻷﺟل كون اﻻنسﺎن ضعيفﺎ ﻻ يستطيع ان يملك نفسه ﻣﻦ المعﺎﺻي ،يجب ﻋلﻰ العبد أن يعتﺮف بذنبه ،ويطلب ﻣﻦ ربه ﻣغفﺮته ،ويبﺎدر
ﺎح َﺸﺔً أ َ ْو َ
س ُه ْم ذَ َك ُﺮوا اللﱠهَ ﻓَﺎ ْستَ ْغفَ ُﺮوا
بﺎلتوبﺔ ﻣنه ،وقد ﻋد الله ذلك ﻣﻦ أﻣﺎرات ﻋبﺎده الﺼﺎلحيﻦ :قﺎل تعﺎلﻰَ ) :والﱠذِيﻦَ ِإذَا ﻓَ َعلُوا ﻓَ ِ
ظلَ ُموا أ َ ْنفُ َ
ﺼ ﱡﺮوا َﻋلَﻰ َﻣﺎ ﻓَ َعلُوا َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ (.
وب ِإ ﱠﻻ اللﱠه ُ َولَ ْم يُ ِ
ِلذُنُو ِب ِه ْم َو َﻣ ْﻦ يَ ْغ ِف ُﺮ الذﱡنُ َ
إن الله سبحﺎنه ﻓتﺢ بﺎبه للتﺎئبيﻦ ليﻼً ونهﺎرا ً" :إن الله يبسط يده ﻓي الليل ليتوب ﻣسيء النهﺎر ،ويبسط يده ﻓي النهﺎر ليتوب ﻣسيء الليل"
إن الذنب ﻣهمﺎ ﻋﻈم ﻓعفو الله أﻋﻈم ،وإن ﻣﻦ يﻈﻦ أن ذنبﺎ ً ﻻ يتسع له ﻋفو الله وﻣغفﺮته ﻓقد ظﻦ بﺮبه ظﻦ السوء؛ ﻷن القنوط ﻣﻦ رحمﺔ
س ِﻣ ْﻦ َر ْوحِ اللﱠ ِه ِإ ﱠﻻ ْالقَ ْو ُم ْال َكﺎﻓِ ُﺮونَ (.
الله ﻣﻦ أﻋﻈم كبﺎئﺮ الذنوب؛ قﺎل تعﺎلﻰِ ) :إنﱠهُ ﻻ يَيْأ َ ُ
وقد حﺚ الله سبحﺎنه بﺎلتوبﺔ والمبﺎدرة ﻓيهﺎ بقوله " :وسﺎرﻋوا إلﻰ ﻣغفﺮة ﻣﻦ ربكم "
ﻋﺎ َح َسنًﺎ إِلَﻰ
وكمﺎ أن اﻻستغفﺎر ﺟنﺔ ﻣﻦ ﻋقﺎب الله ،إنه ﻣﻦ أسبﺎب خيﺮي الدنيﺎ واﻵخﺮةَ } :وأ َ ِن ا ْستَ ْغ ِف ُﺮوا َر ﱠب ُك ْم ﺛ ُ ﱠم تُوبُوا إِلَ ْي ِه يُ َم ِت ّ ْع ُك ْم َﻣتَﺎ ً
ضلَهُ {
ض ٍل ﻓَ ْ
ت ُك ﱠل ذِي ﻓَ ْ
أ َ َﺟ ٍل ُﻣ َسمﻰ َويُؤْ ِ
وب ِإليْه ،ﻓي اليَ ْو ِم،
فﺮ اللهَ ،وأَت ُ ُ
وقد كﺎن نبينﺎ ﷺ وهو الذي قد ﻏفﺮ الله له ﻣﺎ تقدم ﻣﻦ ذنبه وﻣﺎ تأخﺮ ،يستغفﺮ الله كثيﺮا ً“ :واللﱠه ِإ ِنّي ﻷ َ ْست َ ْغ ُ
ﻣﺮة ً “
س ْب ِعيﻦ ﱠ
أَكثﺮ ِﻣ ْﻦ َ
ﻓفي هذا الحديﺚ اسوة حسنﺔ ﻋلﻰ التوبﺔ واﻻستغفﺎر ،والندم واﻻﻋتذار.
ﺟعلنﺎ الله وإيﺎكم ﻣﻦ المسغفﺮيﻦ المغفوريﻦ.

كﻼم رب العﺎلميﻦ:

ِي الﱠذِيﻦَ أ َ ْس َﺮﻓُوا َﻋلَﻰ أَ ْنفُ ِس ِه ْم ﻻ تَ ْقنَ ُ
الﺮ ِحي ُم "
ور ﱠ
وب َﺟ ِميعﺎ ً ِإنﱠهُ هُ َو ْالغَفُ ُ
طوا ِﻣ ْﻦ َر ْح َم ِﺔ اللﱠ ِه ِإ ﱠن اللﱠهَ َي ْغ ِف ُﺮ الذﱡنُ َ
"قل َيﺎ ِﻋ َبﺎد َ
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