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ْستِّْغفارُِّ َسي ِّدُ  ُاِلِّ
ُبسمميحرلا نمحرلا هللا ُ

ُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ ْستِّْغفارُِّ َسي ِّدُ :"ُقالُرسول  ُوأانَُعْبد َك،ُ:ُأْنُتَ ق ولَُ اِلِّ ُأْنَت،َُخَلْقَتِنِّ ُِلُإَلَهُإِلَّ اللَّه مَُّأْنَتَُرّب ِّ
ُلَكُ ُوَأب وء  ، ُبنِّْعَمتَِّكَُعَليَّ ُلَك ُأب وء  ، َُصنَ ْعت  ُما ُبَكُمِّنَُشر ِّ ُأع وذ  ، ُاْسَتَطْعت  ُما ُوَوْعدَِّك وأانُعَلىَُعْهدَِّك

ُالذُ  ،ُفإنَّهُِلُيَ ْغفِّر  ،ُفاْغفِّْرُِلِّ ُأْنتَُبَذْنِبِّ هُِّقَ ْبَلُ:ُقالَُ.ُن وَبُإِلَّ ُم وقًِّناُهبا،َُفماَتُمِّنُيَومِّ وَمنُقاََلاُمَِّنُالنَّهارِّ
ُوهوُم وقٌِّنُهبا،َُفماَتُقَ ْبَلُأْنُي ْصبَِّح،َُفهوُمِّنُأْهلُِّ َنُاللَّْيلِّ ُاجلَنَّةِّ،ُوَمنُقاََلاُمِّ َي،َُفهوُمِّنُأْهلِّ ُاجلَنَّةُِّأْنُُي ْسِّ

ُ.ُالبخاري"
؛ُأعلىُوأفضلُوأصَدقُصيغُاِلستغفار؛ُاجلامعةُوالشاملةُملعاينُالتوبة،ُواألوبة،ُ" ْستِّْغفارُِّاِلُِّ َسي ِّدُ "ُُ

ُ.واِلستغفار،ُوأكثرهاُقبوِلًُوثواابًُعندُهللاُتعاىل
ُقولُالقلب،ُوحضورِّه،ُِلُي عطِّيُالثمارُ"ُأْنُتَ ق ولَُ"ُُ ؛ُبلسانِّكُوقلبك؛ُأمَّاُقولُاللسانُمنُدونِّ

املرجوةُمنُسيدُاِلستغفار؛ُفالقلوبُحمطةُنظرُاخلالقُسبحانهُوتعاىل،ُوعليهاُمدارُالقبولُأوُالرد؛ُفاهللُِلُ
ٍُقُوإخالص،ُوإىلُاألعمال؛ينظرُإىلُالصور،ُوِلُإىلُاألجسام،ُوإمناُينظرُإىلُالقلوبُوماُوقرُفيهاُمنُصد

ُاّللََُُّ:"كماُيفُاحلديث..ُموافقتهاُومتابعتهاُللسن ةُصحتهاُُوومدىُ   ُويفُُوَأْموالِّك مُُْ،ص َورِّك مُْ إىل يَ ْنظ رُ  ِل إنَّ
ُ.ُمسلم"ُوَأْعمالِّك مُُْ،ق  ل وبِّك مُْ إىل يَ ْنظ رُ  وَلكِّنُُْوِلُإىلُأجسامِّك مُ  :ُرواية

ُُ"ُ ُأْنَتَُرّب ِّ ُبعدُطورُوفقُمشيئتكُ؛ُأنَتُخلقتِن،ُوربيتِن،ُوغذيتِن،ُونشَّأتِنُ"ُاللَّه مَّ ِلُ..ُطورًا
ُِلُسواَكُأرفعُإليهُمسأليت،ُأوُأرجعُإليهُيفُحاجيت،ُوفيماُأصابِن،ُ أمهَِّن،ُأشكوُإليهُماُُو،ُأوفيماُأريدربَّ

وهوُأدٌبُومتهيدُضرورينيُبنيُ..ُوهذاُمتجيد،ُوتعظيم،ُوتوحيد،ُوإقرارُهللُتعاىلُبتوحيدُالربوبي ةُ..ُُوأغمَِّن
ُ ُواِلستغفار ُوالدعاء ُالطلب، ُيدي ُوسؤاله؛ُ.. ُحاجته، ُيف ُربه ُإىل ُيتوجه ُملاذا ُالعبد؛ ُمن ُتربير ُهو مث

ُعلىُعبدهُأموِلهُُوألنهُربهُ:ُاجلوابُو ه،ُومنُحقُالرب  نُيرجعُإليهُفيماُأصابه،ُوأمهَّه،ُالذيُخلقهُوراب 
ُفسد، ُما َُعط َب،ُولي صلحُمنه ُُوُوما ُوِلُخالقاً، َُمنُليسُراًب ِلُيتصفُبشيءُمنُِلُأنُيرجعُإىلُسواه؛

ُُ.عبدهُإنُسألُغريَه،ُوتركُمسألتهُعلىمثُأنُهللاُتعاىلُيغضبُ..ُُخصائصُالربوبية
ُأْنتَُ"ُُ ُإِلُ"ِلُإلهُإِلُهللاُ"ُ؛ُأيُ"ُِلُإَلَهُإِلَّ ؛ُتوحيٌدُهللُتعاىلُيفُألوهيته؛ُفالُمألوهُوِلُمعبودُحبقٍ 

ُ..ُهللاُ ه دُبه ُي قد ِّمُوُي  ُوأفضلُما ُالعبدُإىلُربه، ُيتقربُويتوسلُبه ُوهوُأفضلُما بنيُيديُدعائه،ُالعبد 
ُكماُيفُدعاءُونداءُاملكروبُنِبُهللاُ ،ُيفُظلماتُبعضهاُفوقُاحلوت،ُوهوُيفُبطنُ"ذاُالنونُ"ُوسؤاله،

َُأنَتُ:]ُبعض،ُوقبلُأنُيسألُحاجته ُإِِّلَّ ُإَِّلَه َُأنُِلَّ ُالظ ل َماتِّ فنادىُهللاُتعاىل،ُ.78ُ:األنبياء[فَ َناَدىُيفِّ
َلُالرسل،ُوألجلهاُخلقُهللا ُاخللَقُوتوسلُإليهُبالُإلهُإِلُهللا؛ُاليتُ لوُُوُيفُامليزانُشيء؛ِلُيثقلهاُ..ُهباُأ رسِّ

ُِلُإلهُإِلُهللاُوضعتُيف ُكف ة؛ُلرجحتُهبن  ُكانتُالسماواتُ..ُُكف ة،ُووضعتُالسماواتُواألر ُيف ولو
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ه نَُِّلُإلهُإِلُهللاُُ،واألر ُحلقةًُ وكيفُيقوىُذنبُ..ُُفكيفُتقوىُحاجةُعبٍدُعلىُِلُإلهُإِلُهللا..ُلَقَصَمت ْ
ُ!ُ؟علىُِلُإلهُإِلُهللا

ُُ "ُ ُ"َُخَلْقَتِنِّ ُأنتُإَليُومعبودي؛ ُفكما ُفأنتُرّبُالذيُخلقتِن،ُ؛ ِلُمألوهُوِلُمعبودُِلُسواك،
إقرارُوتقربُومتهيدُ..ُفيماُأمهِنُوأغمَِّنُِلُربُِلُسواكُأرجعُإليهُ..ُوربيتِن،ُوأوجدتِنُيفُهذهُاحلياةُ

ُ!ُنوٌرُعلىُنور..ُاأللوهيةُوالربوبيةُمعاًُتوحيدُبنيُيديُالدعاءُب
وهوُمقامُعِّز ُِّأيضًا؛ُ..ُضوع،ُوالتذلل،ُوالضعفُبنيُيديُهللاُ؛ُإقرارُابلعبودية،ُواخل"ُوأانَُعْبد كَُ"ُُ

ُكانُعبدًاُهللُتعاىل،ُحتررُمنُالعبوديةُللعبيد،ُومنُالعبوديةُملئاتُاآلَلةُاملزعومةُمنُالعبيد،ُاليتُت عَبدُ فمن
يد،ُوموىلُوأانُليسُِلُربُوس..ُوعادةُالعبدُإذاُاحتاجُإىلُشيءُأنُيرجعُإىلُسيدهُوموِلهُ..ُمنُدونُهللاُ

َكُايرب ُ.فأانُعبد ك،ُوأنتُرّب..ُُأرجعُإليهُيفُحاجيتُإِلَّ
اتركاًُُعيُإليك،ُلستُمتواكاًلُوِل؛ُوأانُيفُسؤاِلُلكُايُرب،ُورجُو"ُوأانُعَلىَُعْهدَِّكُوَوْعدِّكَُ"ُُ

؛ُِلُابلتوحيد،ُوالطاعة،ُمطيعُلكُفيماُ"ُأانُعَلىَُعْهدِّكَُ"ُبلُُانقضًاُللعهد،ُللطاعةُوالعمل،لإلُيان،ُوِلُ
ُهنيتُِنأمرت ُوفيما ُعنهُِنبه، ،ُ ُُيوممؤمنُبربوبيتكُوألوهيتك، ُقبلُأنُوامليثاقُأخذتُعليُالعهد بذلك،

ُكالذرُيفُظهرُآدمُعليهُالسالم،ُويومُأنُبعثتُنبيكُوعبدَُ خذُملسو هيلع هللا ىلص،ُفجددُالعهدُالذيُأُ ُاًُكُدمحمأخَلق،ُوأان
ُ:]ُيفُعاملُالوجودويوجدواُقبلُأنُخيلقواُ،ُامليثاق،ُوأشهدتُعليهُعبادكُعليناُيف ُرَب َكُمِّنَُبِنِّ َُأَخَذ َوإِّْذ

ُبَ َلىَُشهِّْداَنَُأنُتَ ق ُو ُبَِّرب ِّك ْمُقَال وْا هِّْمَُأَلْست  َُعَلىَُأنف سِّ ُإِّانَُّآَدَمُمِّنُظ ه ورِّهِّْمُذ ر ِّي َّتَ ه ْمَُوَأْشَهَده ْم ُاْلقَِّياَمةِّ ُيَ ْوَم ُُل وْا
ُ َُغافِّلِّنَي َُهَذا َُعْن ُُبوْعدِّك"وأانُمؤمنُومصدقُ.281ُ:األعراف[ك نَّا ُالذيُأبداًُُالذيُِلُيتخلَّفُاحلق" ؛

ُ.ُوعدتُبهُعبادكُاملؤمننيُاملوحدين،ُيفُالدنياُواآلخرة
ُحقهُعليهُ"ُماُاْسَتطَْعتُ "ُُ وإمناُ..ُ؛ُإقرارُمنُالعبدُأبنهُمهماُعبدُهللاُتعاىلُفإنهُِلُيقدرُأنُيويف 

ستطاعُمنُاملُ ُكَُلِّذُْوليسُبعدُبَُ..ُستطاعُوهللاُتعاىلُِلُيريدُمنُعبدهُشيئًاُفوقُاملُ ..ُاملستطاعُُلُ ذُْعليهُبَُ
ُكماُقالُتعاىل نَ ْفساًُ:]ُوقالُتعاىل.21ُ:التغابن[ْمُفَات َّق واُاّللَََُّماُاْسَتَطْعتُ :]ُحرٍج،ُوِلُتكليف، ُاّلل ُ  َِلُي َكل ِّف 

و ْسَعَهاُ ُ.171ُُ:البقرة[إِِّلَُّ
ُماُ"ُ؛ُرّبُوإَلي؛ُخالقيُومعبودي،ُ"ُبكَُ"ُ؛ُألوذ،ُوأحتمي،ُوأتقي،ُوأستجري،ُ"ُأع وذُ "ُُ مِّنَُشر ِّ

ُماُاقُت"َُصنَ ْعتُ  ُأحيااًنُ  ُحبسبُنوعهُُ..ُفتُمنُذنٍب،ُيفُالدنيا،ُواآلخرة؛ُمنُعواقب،ُوآاثرُشر  فالذنب 
لذاُفهوُحباجةُماسةُ..ُوَكم ِّهُ  ُقدُتكونُلهُآاثرُمدم رةُعلىُصاحبه،ُأكثرُمنُآاثرُوخطرُجيشُالعدوُذاتهُ

ُُُُ.وليسَُلذاُاملالذُِّإِلُهللا..ُهُالذنب،ُوجين بهُخماطرهُومآِلتهُألنُيلوَذُمبالٍذُقوي؛ُيغفرُل
ُوِلُايُربُ؛ُأقرُوأعتفُبفضلك،ُوبنعمكُالسابغةُعلي"ُأب وء ُلَكُبنِّْعَمتَِّكَُعَليَُّ"ُُ ؛ُاليتُِلُتعد 

صىُ ُ.ُُكرُواحلمدواليتُتستوجبُمِنُابلغُالشُ ..ُحت 
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ُُ ُمنُجهلي، ُابقتافُالذنوب،ُوهذا ُُوولكِنُقابلتها ُأدّبغفليت، ُفأانُُ،وقلة ُلَكُ"ُوشكري، َأب وء 
ُ ُأخفيهُ"ُبَذْنِبِّ ُذنِبُأو ُِلُأنُأنكر ُوكيف ُبذنِبُالذيُاقتفته، ُخالقيُومعبودي، ُرّبُوإَلي، ُلك؛ ُأقر  ؛

ُ!؟..عنك،ُوأنتُتعلمُماُيفُنفسي،ُوماُختفيُالصدورُ
ُإقرارَُُأقرُ ُ ُبذنِب ُُالعائذُُِّلك ُوعفوك ُلرمحتك ُالرَّاجي ُعذابك، ُمن ُاخلائف ُبك، ُأرحم ُ.. وأنت

ُ.ُالرامحني
ُكلُهذاُالتَُّ جيده،ُوبتوحيدُالربوبيةُاترة،ُبُإىلُهللاُتعاىلُبتعظيمهُومتمهيد،ُوهذاُالتقدمي،ُوالتقرُ بعد
وهذاُمنُاألدبُيفُ..ُلبُوالسؤال،ُوالدعاءُيبدأُالطُ ..ُتوحيدُاأللوهيةُاترةُأخرى،ُوهبماُمعًاُاترةُاثلثةُُو

ُدَُمتهُ دون،ُوقبلُأنُُستحسنُأنُتقتحمُيفُعر ُحاجتك،ُوالدعاء،ُوالسؤالُمنالدعاءُوالطلب؛ُإذُِلُيُ 
ُُلدعائك ُبومسألتك ُُواحملامِّدعظيم ،ُ ُأن ُدون ُالعليا،ُمن ُوصفاته ُاحلسىن، ُأبمسائه ُتعاىل ُهللا ُإىل تتوسل

ُ.ُ،ُومتجيدهُسبحانهوبتعظيمه،ُوتوحيده
،ُمنُاملنعمُاملتفضلُوبعدُهذاُاإلقرارُابلنعمة..ُوالتوسلُابلتوحيدُ..ُمجيدُوالتعظيمُبعدُهذاُالتُ ُ

ُ..ُمنُالعبدُاملخطئُواإلقرارُابلذنبُ ُوالس ؤالِّ ..ُماذاُتريدُايُعبدُهللاُ..ُوبعدُأنُاستوفيتُأَدَبُالطَّلبِّ
ُ؟طََُسْل،ُت  عُْ..ُبك،ُوماُهوُسؤالكُماُهوُطل

ُُ"ُ ُِلِّ ُهوُطلِب"ُفاْغفِّْر ُهوُسؤاِل؛ُهذا ُأنُتغُايُ،ُوهذا فرُِلُذنِبُالذيُاقتفت،ُرّبُوايُإَلي؛
ُكتاّبُُومتحه ُ.ِنُبهُيفُالدنيا،ُوِلُيفُاآلخرةين،ُوِلُحتاسبُْذُْفالُأتخُ ..ُمن

ُ؟....ملاذاُُ
ُأْنتَُ"ُُ ُالذ ن وَبُإِلَّ كُألنهُِلُيقدرُأحدُعلىُأنُيغفرُالذنوبُإِلُأنتُايُربنا؛ُِلُملَُ؛ُ"ُفإنَّهُِلُيَ ْغفِّر 

فالقادرُعلىُأنُيغفرُالذَّنب،ُ..ُشيءُمنُذلكُفعلُ،ُيقدرُعلىُب،ُوِلُنِبُمرسل،ُوِلُوِلُصاحلمقرُ 
لُأبنُتغفرُلناُذنوبناُهُإليكُابلدعاء،ُوالسؤابه،ُهوُأنَتُايُربناُوحدكُِلُشريكُلك؛ُلذلكُنتوجُ ُوأيخذَُ

ُ ُوتعاىلآخرُقدسيويفُحديثُ.. ُيقولُالربُسبحانه ،ُ ُله:" َُعْبدِّيُأنَّ ُبهِّ؟ُ الذَّْنبَُ يَ ْغفِّرُ  َرابًُ أَعلَِّم وأيَْخ ذ 
ُلَِّعْبدُِّ ُلَِّعْبدِّيُ،يَغَفْرت  ُلَِّعْبدِّي،َُغَفْرت   .ُالبخاري"ُفَ ْليَ ْعَمْلُماُشاءَُُ  ُثالاثًُ  َُغَفْرت 

ُاِلستغفار،ُ ُسيد  ُهو ُاِلستغفار،ُهذا ُبسي د ُمس  ِّي ُتقدَّم ُما ُملسو هيلع هللا ىلصُوألجلِّ ُُ:"قال ُقاََلا ُوَمن لصيغةُ  
َنُالنَّهارُِّم وقًِّناُهبا  ُُوكلماتُسيدُاِلستغفار َي،َُفهوُمِّنُُ  ُيفُقلبهُم صد قًاُهبا  ُُمِّ َفماَتُمِّنُيَومِّهُِّقَ ْبَلُأْنُُي ْسِّ

ُاجلَنَّةُِّ ُوهوُم وقٌِّنُهبا،َُفماَتُقَ ْبَلُأْنُي ْصبَِّح،َُفهوُمِّنُأْهلِّ َنُاللَّْيلِّ ُاجلَنَّةِّ،ُوَمنُقاََلاُمِّ ُ."أْهلِّ
ُ

ُعبدُاملنعمُمصطفىُحليمة
ُ"أبوُبصريُالطرطوسيُ"ُ
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