بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
2342/20/02هـ(غ)

فضائؾ آشتغػار

أما بعد :ف اتؼقا اهلل حؼ التؼقى ،وراقبقه يف الرس والـجقى ،وتؼربقا إلقف جؾ
وظال بصالح إظامل وكثرة التقبة وآشتغػار ،فنن اهلل تعاىل ـ وهق الؾطقػ اخلبر ـ
قد ظؾؿ ما يف اخلؾؼ مـ ضعػ ،وما هؿ ظؾقف مـ قصقر وكؼص ،قد حيؿؾفؿ ظذ
ارتؽاب الذكقب واقساف ادعايص ،فػتح هلؿ شبحاكف باب إمؾ والرجاء يف العػق
وادغػرة ،وأمرهؿ أن يؾجموا إىل شاحات كرمف وخزائـ فضؾف ،ففق شبحاكف رحقؿ
بؿـ رجاه ،قريب ممـ دظاه ،واخلطل والتؼصر مما جبؾ ظؾقف البرش ،والسالمة مـ ذلؽ
مما ٓ مطؿع فقف ٕحد ،فؼد قال ظؾقف الصالة والسالم فقام رواه مسؾؿ يف صحقحف:
« والذي كػيس بقده ،لق مل تذكبقا لذهب اهلل تعاىل بؽؿ وجلاء بؼقم يذكبقن فقستغػرون
اهلل تعاىل فقغػر هلؿ»
الؽؿؾ مـ أهؾ التؼقى وأرباب اهلدى أهنؿ إذا أذكبقا اشتغػروا ،وإذا
وإن صلن ّ
أخطموا تابقا ،كام قال ظؾقف الصالة والسالم« :كؾ بـل آدم خطاء ،وخر اخلطائني
التقابقن» رواه اإلمام أمحد والسمذي وغرمها
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وإن مـ واشع فضؾ اهلل ظذ العباد أكف يبسط يده بالؾقؾ لقتقب ميسء الـفار،
ويبسط يده بالـفار لقتقب ميسء الؾقؾ ،وأكف تعاىل يغػر الذكقب كؾفا ،فعذ العبد أن
ٓ يؼـط مـ رمحة ربف وإن ظظؿت ذكقبف وكثرت آثامف.
ولؼد أمر اهلل تعاىل رشقلف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بنخالص الديـ وإدامة آشتغػار،
ني وٱدُْ ْم ِمـَـا ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت﴾
فؼال ظز وجؾ﴿ :فا ْظ َؾ ْؿ َأ َك ُف َٓ إِ َلـ َف إَِٓ ٱهللَُ َوٱ ْش َت ْغػ ْر ل َذكبِ َؽ َول ْؾ ُؿ ْممـ َ َ
فؽان صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مالز ًما لالشتغػار آكاء الؾقؾ وأضراف الـفار ،حتك قال ظـ
كػسف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :واهلل ،إين ٕشتغػر اهلل وأتقب إلقف يف الققم أكثر مـ
شبعني مرة» رواه البخاري  .وهؽذا صلن أرباب العزائؿ وأهؾ اإليامن اخل ّؾص،
يؾجمون إىل ا هلل ظذ الدوام ،ويؽثرون التقبة وآشتغػار ،صادقني خمؾصني ،غر
يائسني وٓ مرصيـ ،قد مألت خشقة اهلل قؾقهبؿ ،ورشخت يف مؼام اإلحسان
أقدامفؿ ،ففؿ بني مراقبة رهبؿ وصفقد أظامهلؿ ﴿ٱ َل ِذي َـ َي ُؼق ُل َ
قن َر َبـَا إِ َكـَا ءا َمـَا َفا ْغ ِػ ْر َلـَا
ِ
ـزيـ وٱلص ِ
ِ
اب ٱلـ ِ
يـ
ني َوٱدُْ ِـػ ِؼ َ
ني َوٱ ْل َؼــِتِ َ
ـد ِق َ
ني َوٱدُْ ْس َت ْغػ ِر َ
لص ِ ِ َ َ َ
َار ٱ َ
ُذكُق َبـَا َوقـَا َظ َذ َ
ٕش َح ِ
ار﴾ أولئؽ هؿ العارفقن ادتؼقن ،يمدون الػرائض ،ويؽثرون مـ الطاظات
بِا ْ
والـقافؾ ،ثؿ يسارظقن إىل آشتغػار خشقة التؼصر أو اإلخالل فقام قدمقا مـ
قن َوبِإَ ْش َحا ِر ُه ْؿ َي ْس َت ْغ ِػ ُر َ
ال ّمـ ٱ َل ْق ِؾ َما َ َْي َج ُع َ
صالح إظامل﴿ ،كَاكُق ْا َقؾِق ً
ون﴾
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ورشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بعد أن فرغ مـ تبؾقغ رشالة ربف وبؾغ البالغ ادبني
ِ
َرص ٱهللَِ َوٱ ْل َػت ُْح
أمره ربف أن يؽثر مـ الذكر وآشتغػار فؼال شبحاكف﴿ :إ َذا َجاء ك ْ ُ
قن ِف ِد ِ
يـ ٱهللَِ َأ ْفقا ًجا َف َس ّب ْح بِ َح ْؿ ِد َر ّب َؽ َوٱ ْش َت ْغ ِػ ْر ُه إِ َك ُف ك َ
َاس َيدْ ُخ ُؾ َ
َان تَق َبا﴾
َو َر َأ ْي َت ٱلـ َ
وكان ظؾقف الصالة والسالم إذا فرغ مـ صالتف بادر إىل آشتغػار ،وحجاج بقت اهلل
قضق ْا ِم ْـ
احلرام ملمقرون بآشتغػار بعد اإلفاضة مـ ظرفة وادشعر احلرام ﴿ ُث َؿ َأفِ ُ
ِ
ِ
قؿ﴾ فنذا كان آشتغػار مرشوظا
َح ْق ُث َأ َف َ
اض ٱلـ ُ
قر َرح ٌ
َاس َوٱ ْش َت ْغػ ُرو ْا ٱهللَ إِ َن ٱهللَ َغ ُػ ٌ
بعد الطاظات  ،فؽقػ بف بعد ادعايص وادقبؼات.
ظباد اهلل ،إن مـ رمحة اهلل بؽؿ ومزيد فضؾف ظؾقؽؿ ما رتب ظذ آشتغػار مـ
ظظقؿ اجلزاء وشابغ الػضؾ والعطاء ،فنن كثرة آشتغػار والتقبة مـ أشباب تـزل
الرمحات اإلهلقة وادـح الرباكقة والػالح يف الدكقا وأخرة ،كام قال شبحاكفَ ﴿ :ل ْقَٓ

قن﴾ وقال ظز وجؾَ ﴿ :وتُق ُبق ْا إِ َىل ٱهللَِ َِمِق ًعا َأ َي َف ٱ ُْد ْم ِمـ َ
مح َ
ت َْس َت ْغ ِػ ُر َ
ُقن
ون ٱهللَ َل َع َؾؽُ ْؿ ت ُْر َ ُ

َل َع َؾؽ ُْؿ ُت ْػؾِ ُح َ
قن﴾

وإذا كثر آشتغػار يف إمة وظؿ أفرادها وصدر ظـ قؾقب مققـة خمؾصة دفع اهلل
بف ظـ العباد والبالد رضو ًبا مـ البالء والـؼؿ وصـق ًفا مـ الرزايا وادحـ ،كام قال ظز
َان ٱهللَُ ُم َع ّذ َ ُهب ْؿ َو ُه ْؿ َي ْس َت ْغ ِػ ُر َ
وجؾَ ﴿ :و َما ك َ
ون﴾
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وإن مـ آثار آشتغػار أكف شبب لـزول الغقث اددرار وحصقل الزكة يف إرزاق
والثامر وكثرة الـسؾ والـامء ،كام قال شبحاكف حؽاية ظـ كقح ظؾقف السالمَ ﴿ :ف ُؼ ْؾ ُت
ِ
ٱ ْش َت ْغ ِػ ُرو ْا َر َبؽُ ْؿ إِ َك ُف ك َ
ني
لس َامء َظ َؾ ْقؽُ ْؿ َمدْ َر ًارا َو ُي ْؿ ِد ْدك ُْؿ بِ َل ْمقا ٍل َو َبـِ َ
َان َغ َػ ًارا ُي ْرش ِؾ ٱ َ
و ََيعؾ َلؽُ ؿ جـَـا ٍ
ت َو َ َْي َعؾ َلؽُ ْؿ َأ ْهنَ ًارا﴾
ْ َ
َ َْ
وادستغػرون يؿتعفؿ رهبؿ متا ًظا حسـًا ،فقفـمون بحقاة ضقبة ،ويسبغ ظؾقفؿ
َاظا
شبحاكف مزيدً ا مـ فضؾف وإكعامف ﴿ َو َأ ِن ٱ ْش َت ْغ ِػ ُرو ْا َر َبؽ ُْؿ ُث َؿ تُق ُبق ْا إِ َل ْق ِف ُي َؿ ّت ْعؽ ُْؿ َمت ً
حسـًا إِ َىل َأج ٍؾ مسؿك وي ْم ِ
ت ك َُؾ ِذي َف ْض ٍؾ َف ْض َؾ ُف﴾
َ َ َ ً َُ
َ َ
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احلؿد هلل:
فؾؼد برش اهلل ظباده برمحتف وغػراكف ،وأمرهؿ بالتقبة والقققف ببابف مترضظني
وصققفؿ إىل ظػقه وحؾؿف ،وأخزهؿ بلن رمحتف شبؼت غضبف ،وأن حؾؿف
شائؾني ّ ،
السحب
شبؼ اكتؼامف ،وأكف جؾ وتعاىل يغػر الذكقب وٓ يبايل ،ولق بؾغت مؽان َ
العقايل ،فؼد روى السمذي وغره ظـ أكس بـ مالؽ ريض اهلل ظـف – قال :شؿعت
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل « :قال اهلل تعاىل :يا ابـ آدم ،إكؽ ما دظقتـل
ورجقتـل غػرت لؽ ظذ ما كان مـؽ وٓ أبايل .يا ابـ آدم لق بؾغت ذكقبؽ ظـان
السامء ثؿ اشتغػرتـل غػرت لؽ وٓ أبايل .يا ابـ آدم ،إكؽ لق أتقتـل بؼراب إرض
خطايا ثؿ لؼقتـل ٓ ترشك يب صق ًئا ٕتقتؽ بؼراهبا مغػرة»
أَيا ادممـقن ،بآشتغػار ُيؼال ادذكب مـ ذكبف ويس َؾؿ مـ ادماخذة ظؾقف ،قال
احلل الؼققم وأتقب إلقف
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ «مـ قال :أشتغػر اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق ّ
ُغػر لف وإن كان فر مـ الزحػ» رواه أبق داود والسمذي.
أَيا ادسؾؿقن ،إن آشتغػار شـة إكبقاء وادرشؾني ،وضريؼ إولقاء والصاحلني،
يؾجمون إلقف يف كؾ وقت وحني ،يف الرساء والرضاء ،بف يترضظقن وبف يتؼربقن ،وبف
يـقرون قؾقهبؿ ويـرون قبقرهؿ ،وبف
يرتؼقن يف مدارج الؼرب ظـد اهلل ،بف ِ
يصححقن شرهؿ إىل اهلل ،وبف ُيـرصون و ُيؿطرون ويرزققن ويغاثقن ويرمحقن،
5

فذكر ظـ إبقيـ ظؾقفام السالم أهنام قآَ ﴿ :ر َبـَا َط َؾ ْؿـَا َأك ُػ َسـَا َوإِن َمل ْ َت ْغ ِػ ْر َلـَا
ِ
اخل ِ ِ
اِسي َـ ﴾ وذكر لـا ظـ كقح ظؾقف السالم أكف قالَ ﴿ :وإَِٓ َت ْغ ِػ ْر
َوت َْر َ ْ
محـَا َل َـ ُؽق َك َـ م َـ ْ َ
ِيل وتَر َ ْ ِ
اخل ِ ِ
يـ ﴾ وذكر ظـ مقشك ظؾقف السالم أكف قالَ ﴿ :ر ِب إِ ِين
اِس َ
محـل َأكُـ ِم َـ ْ َ
َ ْ
ِ
ِ
اش َت ْغ َػ َر َر َب ُف
َط َؾ ْؿ ُت َك ْػيس َفا ْغػ ْر ِيل ﴾ وذكر ظـ كبقف داود ظؾقف السالم أكف قالَ ﴿ :ف ْ
ِ
َاب ﴾ وذكر ظـ كبقف شؾقامن ظؾقف السالم أكف قالَ ﴿ :ر ِب ا ْغ ِػ ْر ِيل
َو َخ َر َراك ًعا َو َأك َ
ِ
ٕح ٍد ِمـ َب ْع ِدي ﴾ ،وأمر خاتؿ رشؾف كبقـا حمؿد ًا صذ اهلل ظؾقف
ب ِيل ُم ْؾؽً ا َٓ َيـ َبغل َ
َو َه ْ
ني وادُْ ْم ِمـ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َات ﴾ ،وأمركا بآشتغػار فؼال:
اش َت ْغػ ْر ل َذكبِ َؽ َول ْؾ ُؿ ْممـ َ َ
وشؾؿ بؼقلفَ ﴿ :و ْ

ِ
﴿ َف ِ
اش َت ْغ ِػ ُرو ُه ﴾
قؿقا إِ َل ْقف َو ْ
اشتَؼ ُ
ْ

قال اإلمام الؼرضبل رمحف اهلل" :قال ظؾامؤكا :آشتغػار ادطؾقب هق الذي حيؾ
ظؼد اإلرصار ،ويثبت معـاه يف اجلـان ،ولقس التؾػظ بؿجرد الؾسان ،فؿـ اشتغػر
فاشتغػاره حيتاج إىل اشتغػار".
مرص ظذ معصقتف
ُ
بؾساكف وقؾبف ّ
وقال بعض العؾامء " :مـ مل يؽـ ثؿرة اشتغػاره تصحقح تقبتف ففق كاذب،
وادستغػر مـ الذكب وهق مؼقؿ ظؾقف كادستفزئ بربف".
فلقبؾقا ظذ ربؽؿ وأضقعقه ،واشتغػروه وتقبقا إلقف.
الؾفؿ اجعؾـا مـ ادستغػريـ ادؽثريـ بالؾقؾ والـفار ،واقبؾ الؾفؿ اشتغػاركا
واحرشكا مع أهؾؽ الذاكريـ ،أكت ولقـا فاغػر لـا وارمحـا وأكت خر الغافريـ.
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