
 

 ( إعذاد فضيلة الشيخ د. فهذ بن عبذهللا آل طالب  7)خطب وعظيه 

 )نوٌح عليو السالم .. ومثرات االستغفار( 

عباد اهلل/ ىذا خرُب نيٍب كرمٍي من أنبياِء اهلل، اصطفاه اهلل واختاره، )إن اهلل اصطفى آدم ونوحا 
أىِل األرض، مسَّى اهلل سورًة وآل إبراىيم وآل عمران على العادلني(، ىو أوُل رسوٍل بُِعَث إىل 

 بامسو يف القرآن، إنو نوٌح عليو السالم، )سالٌم على نوح يف العادلني( ..

دعا نوٌح عليو السالم قوَمو إىل عبادِة اهلل وحده ال شريك لو، وترِك ما كان يعبُد آباؤىم، 
ولقي منهم ما  ولَِبَث فيهم على ذلك ألَف سنٍة إال مخسنَي عاما، وكانت لو مع قومو أيام،

 لقي، وىو أحُد أويل العزِم من الرسِل عليهم الصالة والسالم.

و اهلل تعاىل يف سورِة نوح: )قال رب إين دعوت  عباد اهلل/ ومن خربِه عليو السالُم ما قصَّ
قومي ليال وهنارا * فلم يزدىم دعائي إال فرارا * وإين كلما دعوهتم لتغفر ذلم جعلوا أصابعهم 

استغشوا ثياهبم وأصروا واستكربوا استكبارا * مث إين دعوهتم جهارا * مث إين أعلنت يف آذاهنم و 
ذلم وأسررت ذلم إسرارا * فقلت استغفروا ربكم إنو كان غفارا( نعم، إنو كان غفارا .. يَغفُر 
الذنوب، ويسًُت العيوب، وحيبُّ أن يغفَر لعباده، ويَبسُط يده باهلل ليتوَب مسيُء النهار، ولو 

  تذنبوا لذىَب اهلل بكم، واجاء بقوٍم يُذنبوَن فيستغفرون، فيغفُر اهلل تعاىل ذلم ..مل

عباد اهلل/ ىذا نوٌح عليو السالم يدعو قوَمو إىل االستغفاِر والتوبة، ويُغرِيهم مبا يف ذلك من 
كان اخلرياِت والربكاِت يف الدنيا واآلخرة، امسْع إليو وىو يقول: )فقلت استغفروا ربكم إنو  

غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم 
أهنارا( .. كما قال ىوٌد عليو السالم لقومو: )ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليو يرسل 

 السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم( .. فَمن أراَد اخِلْصَب وادلاَل والبننَي وسعةَ 
األرزاِق وقوَة األبداِن واخلرياِت والربكاِت فعليو باالستغفار، )وَمن َلزَِم االستغفاَر َجَعَل اهلل لو 

 من كلِّ ىٍم فَ َرَجا، ومن كلِّ ضيٍق ََمرجا، وَرَزَقو من حيُث ال حَيتسب(، 



 

عِض األعمال، وال َحرََج على اإلنساِن إذا َقَصَد بعَض الفوائِد الدنيويِة اليت رتبها اهلل على ب
بشرِط أن يكوَن مع ذلَك يَقصُد وجَو اهلل تعاىل والداَر اآلخرة، ال أن تكون الدنيا ىي 
مقصَده ومراَده فقط، ألن اهلل تعاىل ما رتَّب ىذه الفوائَد إال ترغيبا يف العمل، وذلَك مثُل من 

وسلم يَرجو َتفريَج اذلموم، َيذكُر اهلل يرجو احلفَظ والَكالءة، وُيصلِّي على النيب صلى اهلل عليو 
 ويستغفُر اهلل يرجو الرزَق أو الولد، كما نبو إىل ذلك أىل العلم رمحهم اهلل.    

كان نبيُّكم حممٌد صلى اهلل عليو وسلم يستغفُر يف اليوِم ويتوُب أكثَر من مئِة مرة،   عباد اهلل/
ت التواب إنك أن اغفر يل وتب عليَّ رب ويَ ُعدُّ العادُّ لو يف اجمللِس الواحِد مئَة مرٍة يقول: "

 رجَ خَ  إذااالستغفاُر طلُب ادلغفرة من اهلل، وىو سؤاٌل ودعاٌء تُرجى معو اإلجابة، و . و "الرحيم
فهو  الصلوات وأدبارِ  كاألسحارِ   اإلجابةِ  من ساعاتِ  ساعةً  ، أو صادفَ نكسرٍ مُ  عن قلبٍ 

عوِّْد لساَنك االستغفاَر فإن هلل يروى عن لقماَن أنو قال البنو: "يا بين  أحرى بالقبول،
َر أن ذنوَب العبِد متأُل ما بني السماِء واألرِض مث تاَب  ساعاٍت ال يَ ُردُّ فيها سائال"، ولو ُقدِّ

إنك ما دعوتين  ،آدمَ  يا ابنَ منها لَغَفَرىا اهلل لو، يف احلديث القدسي يقول اهلل تبارك وتعاىل: "
 السماءِ  انَ نَ ك عَ ذنوبُ  لغتْ لو بَ  ،آدم ، يا ابنَ ال أبايلك و منلك على ما كان  فرتُ ورجوتين غ

يتين طايا مث لقِ خَ  األرضِ  رابِ إنك لو أتيتين بقُ  ،آدم ، يا ابنَ لك وال أبايل رتُ فَ مث استغفرتين غَ 
فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأوذلا  ".راهبا مغفرةيب شيئا ألتيتك بقُ  ركُ ال تش

 وعالنيتها وسرَّىا، ما علمنا منها وما مل نعلم.وآخرىا، 

 

 

 

 

 



 

 )اخلطبة الثانية(

عبداهلل/ تْب إىل اهلل واعزْم أن ال تعود إىل الذنب، فإن ُعدَت فتْب إىل اهلل ولو ُعدَت إىل 
ذنبك مئَة مرة، فإنك ال تدري مىت يأتيَك ادلوت، وألن يأتيَك ادلوُت تائبا نادما خرٌي لك من 

عن نَت مقيٌم على ادلعصية، يف الصحيحني من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن يأتيك وأ
اللهم  :أذنب عبد ذنبا فقال" :جل قالالنيب صلى اهلل عليو وسلم فيما حيكي عن ربو عز و 

 ويأخذُ  الذنبَ  غفرُ لو ربا يَ  أنَّ  عبدي ذنبا فعلمَ  أذنبَ  :فقال تبارك وتعاىل ،اغفر يل ذنيب
تبارك اهلل فقال  ،يل ذنيب اغفرْ  ربِّ  أيْ  :فقال ،فأذنب مث عادَ ي، ، غفرُت لعبدبالذنب

مث عاد  ، غفرت لعبدي،عبدي أذنب ذنبا فعلم أن لو ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب :وتعاىل
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لو ربا  :فقال تبارك وتعاىل ،اغفر يل ذنيب ربِّ  أيْ  :فقال ،فأذنب

ما دام  يعين"، قال العلماء: اعمل ما شئت فقد غفرت لك ،يغفر الذنب ويأخذ بالذنب
إذن لو يف  ال االستغفار ىف لو ترغيب فهذا، استغفر منو ىذه احلال كلما أذنب ذنباعلى 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر ) .الذنوب
ْفرِق، )ومن يغفر الذنوب إال اهلل( نعم ومن يغفر الذنوب 

َ
إال اهلل، جاءت كالتاِج على ادل

الذنوب إال اهلل ومل يصروا على ما فعلوا وىم يعلمون * أولئك جزاؤىم مغفرة من رهبم وجناٌت 
اللهم اغفر ذنوبنا ، واسًت  جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ونعم أجر العاملني( ...

 عيوبنا .. يا أرحم الرامحني ..

 
 


