
 ألذ�ارا
 المقدار الذي �حرص علیه اإلنسان من االستغفار

 
 : ما المقدار الذي �مكن أن �حرص علیه اإلنسان من االستغفار؟السؤال

إنه لیغان على قلبي، و�ني ألستغفر « :�قول -علیه الصالة والسالم-إذا �ان النبي  :الجواب
له من االستغفار في المجلس الواحد سبعین  عدُّ وقد �ُ ، ]٢٧٠٢[مسلم:  »هللا، في الیوم مائة مرة

وجاء الحث على االستغفار في الكتاب والسنة وأنه سبب لجلب الخیرات ودفع الشرور  ،مرة
َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم َوَما َ�اَن { ،للمستغفر -جل وعال-وهو أمان من هللا  ،واآلفات ُ ِلُیَعذِّ َوَما َ�اَن للااَّ

َبُهْم وَ  ُ ُمَعذِّ منه والمراد �ه طلب المغفرة  ما أكثرتَ فاالستغفار �ل ،]٣٣: األنفال[ }ُهْم َ�ْسَتْغِفُرونَ للااَّ
وهي آثار �ثیرة جاءت بها نصوص  ،لك اآلثار المترتبة علیه حصلْت  -جل وعال-من هللا 

من لزم االستغفار جعل «وجاء في الخبر  ،فاحرص على أن تكثر من االستغفار ،الكتاب والسنة
[أبو داود:  »من �ل ضیق مخرجا، ومن �ل هم فرجا، ورزقه من حیث ال �حتسبهللا له 
١٥١٨[. 

 علیه وقد جاء الحث ،وأفضل األذ�ار قراءة القرآن ،شك أن التنوع في العبادات مطلوب الو 
قراءة من كثر وهو المتعبد بتالوته فیُ  ،بكل حرف عشر حسنات، فوترتیب األجور العظیمة علیه

كثر من الباقیات الصالحات: سبحان هللا، والحمد هلل، ثم �عد ذلك �ُ  ،المأمور �ه القرآن على الوجه
وجاء في الحدیث  ،وال إله إال هللا، �هللا أكبر. و�كل جملة من هذه الجمل من غراس الجنة شجرة

أقرئ أمتك مني �ا محمد «: -علیه الصالة والسالم-أنه قال للنبي  -علیه السالم-عن إبراهیم 
 ،وأخبرهم أن الجنة طیبة التر�ة عذ�ة الماء، وأنها قیعان، وأن غراسها سبحان هللالسالم 

وجاء  ،ترك مثل هذا إال محرومفال یَ ، ]٣٤٦٢الترمذي:[ »�هللا أكبر ،وال إله إال هللا ،والحمد هلل
سبحان هللا  :ثقیلتان في المیزان ،خفیفتان على اللسان ،كلمتان حبیبتان إلى الرحمن«: أ�ًضا

من قال: سبحان هللا و�حمده، في یوم مائة «و ،]٦٤٠٦[البخاري: »سبحان هللا العظیم ،و�حمده
خیر الدعاء «وجاء أ�ًضا:  ،]٦٤٠٥ [البخاري: »خطا�اه، و�ن �انت مثل ز�د البحر تطَّ مرة، حُ 

شر�ك له، له دعاء یوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي: ال إله إال هللا وحده ال 
ب علیه تَّ ئة ورُ اوجاء التهلیل م ،]٣٥٨٥ الترمذي:[ »الملك وله الحمد وهو على �ل شيء قدیر

من قال: ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له، له الملك وله «وجاء أ�ًضا:  ،اآثار وأجور عظیمة جد� 
 »إسماعیلالحمد وهو على �ل شيء قدیر، عشر مرار �ان �من أعتق أر�عة أنفس من ولد 

بل  ،ف شیًئا وال تحتاج إلى انتقال من حال إلى حالكلِّ ا ال تُ أشیاء �سیرة جد�  ]٢٦٩٣ [مسلم:



 غفل عن هذا بیِّنُ شك أن من �َ  ال ،یذ�ر هللا على �ل حال وتترتب علیه هذه األجور العظیمة
 �هللا المستعان. ،الحرمان
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