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 فضل وأحكام االستغفار 4

 مقدمة
 

 
إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر 
أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهديو هللا فال مضل لو كمن 
يضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، 

ا عبده كرسولو   .كأف زلمدن
  (ُ) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ(ِ)ٍَّّ
 (ّ)َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت

 أما بعد:
  :فإف االستغفار 
o  ،ىو بداية العبد كهنايتو 

                                                             
 (.َُِسورة آؿ عمراف: )  (ُ)
 (.ُسورة النساء: )  (ِ)
 (.ُٕ – َٕسورة األحزاب: )  (ّ)
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o  كأكؿ منازؿ العبودية، كأكسطها، كآخرىا؛ 
 ـي الدين ابلتوحيد كاالستغفار؛  كذلذا كاف قوا

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكملُّٱكما قاؿ هللا تعاذل: 
 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين
 خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
  (ُ) َّ حض جض  مص خص حص مس

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱكقاؿ تعاذل: 
 (ِ) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

  :يف ىذه  قرن هللا تعاىل بني اإلِيان واالستغفاركيف فانظر
اآلية اليت خاطب هبا كفار مكة، كالذين ما منعهم من اإلؽلاف كنبذ 

 الشرؾ، كمن االستغفار شلا سلف من ذنوهبم:
o  إال تقدير هللا إتياهنم ما جرت بو سنتو يف األمم ادلكذبة

 ؾ الدنيوم، أك العذاب األخركم، السابقة من اذلال
o سابق من سوء أك إرادتو سبحانو كتعاذل ذلك بناء على علمو ال

 حاذلم، كخبث نفوسهم. 
                                                             

 (.ّ – ُسورة ىود: )  (ُ)
 (.ٓٓسورة الكهف: )  (ِ)
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إذا جػػػػاءه الرجػػػػل مسلمان علَّمو أف  كلذلك: كاف الرسوؿ 
 ، (ُ)«اللُهمَّ اْغِفْر ِل َواْرََحِِْن َواْىِدِن َواْرزُْقِِن » يػقػوؿ:
  ،كمن عيوب النفس البشرية كثرة الوقوع يف الذنوب كاخلطااي

 ؛ واالستغفاروالزم عليها التخلص من ذلك، ابلتوبة 
  ا بُت نعمة من هللا ػلتاج فيها إذل شكرو، كذنب كالعبد دائمن

ا  منو ػلتاج فيو إذل استغفار، ككالعلا من األمور الالزمة للعبد دائمن
فلو نظرت يف جنس اإلنساف لرأيت أنو ال يزاؿ يتقلب يف نعم هللا 

ا إذل التوبة كاالستغفار ل كونو تعاذل اليت ال ٖتصى، كال يزاؿ زلتاجن
وَّاُبونَ »خطَّاءن،  ُر اْلَْطَّاِئنَي الت َّ  . (ِ)«َوَخي ْ

: قىاؿى رىسيوؿي هللًا فػىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  َوالَِّذي نَ ْفِسي : »، قىاؿى
ِبَيِدِه َلْو َلَْ ُتْذنُِبوا َلَذَىَب هللُا ِبُكْم، َوََلَاَء ِبَقْوٍم ُيْذنُِبوَن، 

 .(ّ)«ََلُمْ فَ َيْستَ ْغِفُروَن هللَا فَ يَ ْغِفُر 
                                                             

 من حديث أِب مالك األشجعي عن أبيو. (ِٕٗٔأخرجو: مسلم )  (ُ)
( من ُِْٓ( كابن ماجو )ِٕٔٔأخرجو: الًتمذم )مقتبس من حديث   (ِ)

كحسنو  ...«، ُكلُّ َبِِن آَدَم َخطَّاءٌ »هبذا اللفظ كأكلو: حديث أنس 
 .(ُِّْادلشكاة، )األلباين يف 

 (.ِْٕٗأخرجو: مسلم )  (ّ)
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 كيف احلديث القدسي: يقوؿ هللا تبارؾ كتعاذل: 
ُنوَب »...  َهاِر، َوَأََن َأْغِفُر الذُّ ََي ِعَباِدي ِإنَُّكْم ُُتِْطُئوَن اِبللَّْيِل َوالن َّ

يًعا، َفاْستَ ْغِفُروِن َأْغِفْر َلُكمْ    (ُ)...«َجَِ
 األدلة كغَتىا تشَت إذل أف األصل يف جنس اإلنساف  هفهذ

الوقوع يف اخلطيئة كالذنب، كأفَّ العبد مأمور ابلتوبة كاالستغفار 
 لػمحو الذنب كاخلطيئة.

  ،قاؿ ابن رجب." :.:ىذا يقتضي. 
o  ،أف ٚتيع اخللق مفتقركف إذل هللا تعاذل يف جلب مصاحلهم

 كدفع مضارىم، يف أمور دينهم كدنياىم، 
o ف العباد ال ؽللكوف ألنفسهم شيئنا من ذلك كلو، كأ 
o  كأف مٍن دل يتفضَّل هللا عليو ابذلدل كالرزؽ، فإنو يػيٍحرىٍمهيما يف

الدنيا، كمن دل يتفضَّل عليو ٔتغفرة ذنوبو أكبقتوي خطاايه يف 
 .(ِ)اآلخرة"
  :كمن فضل هللا سبحانو كتعاذل، كعظيم كرمو، ككبَت منتو 

                                                             
 (.ِٕٕٓأخرجو: مسلم )  (ُ)
 (.ّٖ–ّٕ/ِجامع العلـو كاحلكم )  (ِ)
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o خلركج من الذنب، كالتخلص من اخلطيئة أف سهَّل على عباده ا 
فليس يف شريعتنا ذنب إذا فعلو اإلنساف ال ؽلكن اخلركج منو إال 
ٔتشقة عظيمة، أك حرج شديد، بل إف األمر يسَت دلن يسره هللا 

َهاِر، »عليو،  فاهلَل َعزَّ َوَجلَّ يَ ْبُسُط َيَدُه اِبللَّْيِل ِليَ ُتوَب ُمِسيُء الن َّ
َهاِر ِليَ ُتوَب ُمِسيُء اللَّْيلِ  َويَ ْبُسُط َيَدهُ  يَ ْفَرُح ِبتَ ْوَبِة »ك  (ُ)«اِبلن َّ

  (ّ)َّ مب زب رب يئ ىئ ُّٱكأكبتو  (ِ)«َعْبِدهِ 
 فللو احلمد أكالن كآخرنا كظاىرنا كابطننا.

  كمن ٚتلة ذلك: أف هللا تبارؾ كتعاذل يسر أمر االستغفار
ر هللا يف للعباد، فبمقدكر كل عبد من عباد هللا اإلتياف بو، فيستغف

ٚتيع أحوالو كأكقاتو، يستغفر هللا يف ليلو كهناره، كيف خلوتو كجلوتو، 
كيف صحتو كمرضو، كيف حاؿ ظعنو كإقامتو، كيف قيامو كقعوده، كيف 

 ،  حاؿ كونو طاىرنا أك زلدًثن

                                                             
 .( عن أِب موسى األشعرم ِٕٗٓمقتبس من حديث ركاه مسلم )  (ُ)
( عن أنس ِْٕٕ( كمسلم )َّٗٔمقتبس من حديث ركاه البخارم ) (ِ)

. 
 (.ُّٓسورة آؿ عمراف: )  (ّ)
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  أنو قد ال يكوف ىناؾ عذر ألحد يف التكاسل عنوالواقع 
 بوجو من الوجوه. االستغفار
  كقد قىاؿى عىًليُّ ٍبني أىِب طىاًلبو : 

اةي مىعىوي! ًقيلى لىوي: مىا ًىيى ايى أىًمَتى » ٍن يػىٍهًلكي كىالنَّجى عىًجٍبتي ًلمى
: ااًلٍسًتٍغفىاري   (ُ)«.اٍلميٍؤًمًنُتى؟ قىاؿى

  :كادلتأمل يف ابب االستغفار، كما كرد فيو من أدلة كأحكاـ 
o  اؼ؛ غلده متشعبان ككاسعان، كلو ذيوؿ كأطر 
o  ،فال يقتصر اإلتياف بو على التخلص من تبعة الذنب فقط 
o  ،بل إنو يدخل يف كثَت من العبادات، كاألعماؿ، كالًتكؾ 
o  ،كلو أحكاـ كثَتة، كمسائل عديدة يغفل عنها كثَت من الناس 
o  فاالستغفار عبادة مستقلة أييت بو ادلسلم كلو دل يستحضر

 ذنبنا أك معصية، 
و كبيانو يف ىذه الرسالة ادلختصرة، كىذا ما حرصت على كشف

 : واليت أمسيتها

                                                             
 (.َُِٕ/ْٗ/ْركاه: الدينورم، اجملالسة كجواىر العلم )  (ُ)
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ا استقصاء ما ؽلكن من موضوعات االستغفار،  كقد حاكلت جاىدن
كما يندرج ٖتت ىذه العبادة اجلليلة من مسائل كأحكاـ كفوائد، 

 كالتوفيق من هللا تعاذل.
  ،كهللا أسأؿ: أف ينفع هبا راقمها كقارئها، كأف يدخرىا رل

 .(ُ)َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ
 

 ككتبو 
 د. عزيز بن فرحان العنزي

 
  

                                                             
 (.ٖٗ-ٖٖسورة الشعراء: )  (ُ)



 

 
 

الغفار يف بيانفتح العلي  01  

 يف فصــى
  زتعسيف االستغفا

 يف اهوغة واالصطالح
  جرت عادة أىل العلم البداية بتعريف ادلصطلحات، كذلك

لكوف ىذه ادلصطلحات ٘تثل العنواف الذم يكشف طبيعة ادلوضوع 
 ادلراد الولوج إليو. 

  كحينما نذىب إذل معاجم اللغة كفقو ادلصطلحات، صلد
مأخوذ من الغفر، كالغفر ىو: السًت،  :أبنو االستغفارعرفوا العلماء 

 تعاذل: هللا كالًغفار، دلا فيو من معٌت السًت، يقوؿكإظلا مسي ادلغفر 
؛ كمعٌت (ُ)َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك   ُّٱ
 ، أم: تسًتكا عيوهبم، ك٘تهدكا ذلم يف االعتذار.َّٱيلُّٱ
 إلباس ما يصونو عن الٌدنس، ... : الراغب كقاؿ : الغىٍفري

ٍغًفرىةي من هللا ىو أف يصوف العبد من أف ؽلٌسو  كالغيٍفرىافي كاٍلمى
: طلب ذلك ابدلقاؿ كالفعاؿ.  (ِ)العذاب... كاالٍسًتٍغفىاري

 :قاؿ الشاعر يف الغفر 
                                                             

 (.ُْسورة التغابن: ) (ُ)
 (.َٗٔادلفردات يف غريب القرآف )ص:  (ِ)
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 (ُ)ملك الػميلوؾ كمىالك الغفر *يف ظل من عنت الوجوه لو 
  :واالستغفار يف االصطالح 

ا غلده ال ؼلرج عن ادلعٌت  ادلتأمل يف معٌت االستغفار اصطالحن
 فهو:اللغوم، 

o  ،طلب ادلغفرة من هللا تعاذل 
o  ،كالتجاكز عن الذنب 
o  كعدـ ادلؤاخذة بو، إما بًتؾ التوبيخ كالعقاب رأسان، أك بعد

 بو فيما بُت العبد كربو،  (ِ)التقرير
 االستغفار.تياف بصيغ على مصطلح الفقهاء اإل أو ىو
  :قد يكوف ابلقوؿ كالفعل: وطلب املغفرة 
o .فإف ادلغفرة ىي: كقاية شر الذنب 

                                                             
(. كانظر مقاييس ُِْ/ٓالبيت للفرزدؽ كما يف كتاب اجملالسة للدينورم ) (ُ)

م: سبحاف من عنت.... انظر: الفركؽ للعسكرم ( كرك ّٖٓ/ْاللغة )
(. كركم البيت: ...كمالك العفو. انظر: البحر احمليط يف التفسَت ُِٖ/ُ)
(ُ/ّٗ) 
التقرير: أف يوقف هللا تعاذل عبده على الذنب، فيقر العبد بو، أك تقر بو ( ِ)

 جوارحو.
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 تقي الدين أبو العباس شيخ اإلسالـ ابن تيمية  قاؿ: 
االستغفار: "طلب ادلغفرة، كادلغفرة ىي كقاية شر الذنب، كادلغفرة "

ة معناىا كقاية شر الذنب ْتيث شيء زائد على السًت؛ ألف ادلغفر 
ال يعاقب عليو العبد، فمن غفر ذنبو دل يعاقب عليو، كأما رلرد 
سًته فقد يعاقب عليو يف الباطن، كمن عوقب على الذنب ابطننا أك 
ظاىرنا فلم يغفر لو،كإظلا يكوف غفراف الذنوب إذا دل يعاقب عليو 

 (ُ)العقوبة ادلستحقة ابلذنب"
فكم من عاص دل يتب إذل هللا أك اتب  كىذا صحيح دلن أتملو

كلكن دل تقبل توبتو إما لتخلف شرط أك كجود مانع كمع ذلك فاهلل 
 يسًت عليو هبذا االستغفار، أك ال يعاقبو ظاىرنا.

  كقاؿ أبو عبد هللا مشس الدين ابن القيم : 
، بل ىو التوبة بعينها،مع تضمنو طلب االستغفار املفرد كالتوبة"

، كىو زلو الذنب، كإزالة أ،ره، ككقاية شره، ال كما ادلغفرة من هللا
ظنو بعض الناس: أهنا السًت ، فإف هللا يسًت على من يغفر لو كمن 
ال يغفر لو، كلكن السًت الـز مسماىا أك جزؤه، فداللتها عليو إما 

                                                             
 .(ُّٕ/َُرلموع الفتاكل )( ُ)



 

 
 

 فضل وأحكام االستغفار 04

كحقيقتها: كقاية شر الذنب، دلا يقي الرأس . ابلتضمن كإما ابللزـك
ـز ذلذا ادلعٌت، كإال فالعمامة ال تسمى ًمٍغفىرنا، من األذل، كالسًت ال

ادلغفر" من الوقاية، كىذا " كال القبع كضلوه مع سًته، فال بد يف لفظ
  جغ مع جع مظ ُّٱ االستغفار ىو الذم ؽلنع العذاب يف قولو

فإف هللا ال  (ُ)َّ  خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ
 .(ِ)يعذب مستغفرنا ا.ىػ 

  كإفَّ ادلتأمل يف نصوص القرآف الكرمي كالسنة النبوية غلد أبف
، كذلك ابلنظر إذل السياؽ الوارد عديدة االستغفار أييت على معانٍ 

 فيو لفظة االستغفار، 
  فقصر االستغفار على معٌت كاحد، يبطل ادلعاين األخرل اليت

 جاءت يف نصوص الوحيُت الشريفُت.
 

                                                             
 (.ّّسورة األنفاؿ: ) (ُ)
 (ُّْ/ُمدارج السالكُت )( ِ)
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 فصـــى
 معانٌ االستغفاز 
 واهفسوق يف ذهم

  الواقع أف الناظر يف نصوص القرآف كالسنة، كأيضنا ادلعاجم
متعددة، كىذه ادلعاين  على معافو اللغوية غلد أبف االستغفار أييت 

،  الصحابةيدؿ عليها سياؽ النص، كأيضنا تفسَتات 
االستغفار، كىذه طريقة القرآف،  كأىل العلم من أىل التفسَت دلفردة

كأكثر ما يشكل على  ثَت يف أحاديث النيب ككأيضنا كرد شيء  
الناس ىو الفرؽ بُت التوبة كاالستغفار!! ىل علا شيء كاحد؟ أـ 

حملو ػى حمل كل كاحد منهما معٌت غَت الذم يػى لفظاف سلتلفاف ي
 اآلخر؟ 

  كدلا كاف الفرؽ بُت االستغفار كالتوبة يف كالـ طويل أذكر
 بعض معاين االستغفار الواردة يف النصوص الشرعية، فمنها:

ء كقد جا فيأيت االستغفار ٔتعٌت اإلسالـ،األكؿ اإلسالـ:  [ُ]
 مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱقولو تعاذل: ذلك يف 
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أم: يسلموف. كىو أحد األكجو  (ُ) َّحك جك مق حق
 الراجحة يف تفسَت ىذه اآلية، قالو: رلاىد كعكرمة.

 كأييت االستغفار ٔتعٌت الدعاء،الثاين: الدعاء:  [ِ]
فكلُّ دعاء فيو سؤاؿ الغفراف من هللا فهو استغفار، إال أف بُت 

يف طلب االستغفار كالدعاء عمومان كخصوصان من كجو، فيجتمعاف 
ادلغفرة، كينفرد االستغفار إف كاف ابلفعل ال ابلقوؿ، كما ينفرد 

 الدعاء إف كاف بطلب غَت ادلغفرة إذا كردا يف سياؽ كاحد.
 :قاؿ الشاعر 

رىبَّ اٍلًعبىاًد ًإلىٍيًو اٍلوىٍجوي كىاٍلعىمىلي  *أىٍستػىٍغًفري اَّللَّى ذىنٍػبنا لىٍستي زليًٍصيىوي 
(ِ) 

 كأييت االستغفار ٔتعٌت التوبة، الثالث: التوبة:  [ّ]
كىنا يلتبس األمر على كثَت من الناس، فيظنوف أف االستغفار ىو: 

 التوبة، كالتوبة ىي: االستغفار، 
كمن ادلهم قبل احلديث عن الفرؽ بُت االستغفار كالتوبة، كىل علا 

 شيء كاحد؟ أـ أهنما سلتلفاف؟ 

                                                             
 (.ّّسورة األنفاؿ: ) (ُ)
 ( منسواب لشاعر دكف تعُت لو.ّٕ/ ُذكره سيبويو يف الكتاب ) (ِ)
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 ال بد من تعريف التوبة أكالن كقد عرفنا االستغفار سابقنا، 
ُت غالبنا يف نصوص تألف لفظة التوبة كاالستغفار أتتياف مقًتن

 القرآف، كلذلك لـز األمر تعريف التوبة حىت يتضح ادلعٌت لنا ّتالء.
 قاؿ الراغب األصفهاين:  

وًه، كىو : تػىٍرؾي الٌذٍنًب على أىٍٚتىًل اٍلويجي اًر،  "فالتوبي وًه االٍعًتذى أىبٍػلىغي كيجي
يٍعتىًذري دل أىفٍػعىٍل، أك 

ارى على ،ىال،ىًة أىٍكجوو: إمَّا أىٍف يػىقيوؿى ادل فىإٌف اإلٍعًتذى
: فعلتي ألىجلَّ كذا، أك فػىعىٍلتي كأسأت كقد أىقٍػلىٍعتي كال رابع  يقوؿى

  (ُ)لذلك، كىذا الرابع ىيوى التٍوبىةي"
 عريف التوبة:كقد تنوعت عبارات العلماء يف ت

  أالفقيل التوبة: "ىي اإلقالع عن عمل ذنب، كالعـز على 
 يعود إليو" 

  ،كقيل: "ىي ترؾ الذنب لقبحو، كالندـ على ما فرط منو
كالعزؽلة على ترؾ ادلعاكدة كتدارؾ ما أمكنو أف ييتدارؾ من األعماؿ 

 ابإلعادة" 
 ره".كقيل:"ىي الرجوع إذل هللا ابلتزاـ فعل ما ػلب كترؾ ما يك 

                                                             
 .ادلفردات )مادة: توب( (ُ)
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  كقيل: "ىي الرجوع إذل هللا ْتل عقدة اإلصرار عن القلب مث
    (ُ)القياـ بكل حقوؽ الرب"

  كبعد ىذه التطوافة يف تعريف التوبة، مع ما سبق من تعريف
لفظان يشرتكان يف  التوبة كاالستغفار: االستغفار طللص إذل أف:

املعىن العام فيعطي واحد منهما معىن اآلخر وذلك عند 
 .افرتاقهما، أما عند االقرتان فإن لكل واحد منهما معىن خاص

  يقوؿ اإلماـ ابن القيم : 
"كاالستغفار يتضمن التوبة، كالتوبة تتضمن االستغفار، ككل منهما 

اف إحدل يدخل يف مسمى اآلخر عند اإلطالؽ. كأما عند اقًت 
 اللفظتُت ابألخرل 

 : طلب كقاية شر ما مضى. فاالستغفار
: الرجوع كطلب كقاية شر ما ؼلافو يف ادلستقبل من سيئات والتوبة
فهاىنا ذنباف: ذنب قد مضى فاالستغفار منو طلب كقاية  ،أعمالو

                                                             
(؛ التعريفات، ْْٓ/ُانظر ىذه األقواؿ يف: لساف العرب، ابن منظور ) (ُ)

(؛ ّٕٓ/ُاللغة ) (؛ مقايسسٕٔ(، مفردات الراغب )صْٕاجلرجاين )ص
(؛ ِّٖ/َُ( ؛ رلموع الفتاكل، ابن تيمية )ُِكُُرايض الصاحلُت، النوكم )

 .(َّٓ/ُمدارج السالكُت، ابن القيم )
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شره، كذنب ؼلاؼ كقوعو، فالتوبة العـز على أف ال يفعلو، كالرجوع 
النوعُت: رجوع إليو ليقيو شر ما مضى، كرجوع إليو إذل هللا يتناكؿ 

 . ليقيو شر ما يستقبل من شر نفسو كسيئات أعمالو
 فها ىنا أمران ال بد منهما: 

ابلرجوع،  "التوبة" مفارقة شيء، كالرجوع إذل غَته، فخصت
ابدلفارقة، كعند إفراد أحدعلا يتناكؿ األمرين، كذلذا  "االستغفار"ك

 مب خب حب  جب هئ ُّٱ:األمر هبما مرتبا بقولو -كهللا أعلم  -جاء 
 الباطل.  ةفإنو الرجوع إذل الطريق احلق بعد مفارق (ُ) َّ هب

ب ل: طلب جوالتوبة: من ابب إزالو الضرر، وأيضًا فاالستغفار
 هكالتوبة أف ػلصل لو بعد ىذادلنفعة، فادلغفرة أف يقيو شر الذنب، 

 (ِ)الوقاية ما ػلبو، ككل منهما يستلـز اآلخر عند إفراده"
  بني التوبة واالستغفار عموماً كبتتبع النصوص يظهر أف

 ، فإذا افًتقا اجتمعا، كإذا اجتمعا تفرقا، وخصوصاً من وجو
 يدخل كل منهما يف مسمى اآلخر،  فعند اإلطالق

                                                             
 (.ّسورة ىود: ) (ُ)
 (ُّٓ/ُمدارج السالكُت ) (ِ)
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 طلب كقاية شر ما مضى،  :االستغفاريكوف : وعند اقرتاهنما
الرجوع، كطلب كقاية شر ما ؼلافو يف ادلستقبل من سيئات  :والتوبة

 أعمالو. 
  كعليو فقد استقرأ أبو عبد هللا مشس الدين ابن القيم 

نصوص االستغفار، كخلص إذل أف االستغفار أييت مفردنا، كأييت 
ا منهما معٌت فقاؿ:   مقركًنن ابلتوبة، كلكل كاحدن

 مفرد، كمقركف ابلتوبة،نوعاف: فهو  وأما االستغفار"... 
 فادلفرد : 

 ، لقومو:كقوؿ نوح  
، (ُ)(يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق)

 لقومو:  كقوؿ صاحل 
 ، (ِ) َّ ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ

 ، (ّ) َّ من زن رن مم يلام ىل ُّٱككقولو تعاذل: 

                                                             
 (.ُُ -َُسورة نوح: ) (ُ)
 (.ْٔسورة النمل: ) (ِ)
 (.ُٗٗسورة البقرة: ) (ّ)
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 مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱكقولو: 

  .(ُ) َّ حك جك
 كادلقركف: 

  كقولو تعاذل:

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئُّٱ
 ، (ِ)َّجض  مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

  لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ لقومو: كقوؿ ىود 
 ، (ّ) َّ هل مل خل حل جل مك

 حم جم  هل مل خل حل)لقومو:  كقوؿ صاحل 
 ، (ْ)( مه جه هن من حنخن جن مم خم

  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ لقومو: كقوؿ شعيب 
ُّ ِّ َّ (ٓ)،   

                                                             
 (.ّّسورة األنفاؿ: ) (ُ)
 (.ّسورة ىود: ) (ِ)
 (.ِٓسورة ىود: ) (ّ)
 (.ُٔسورة ىود: ) (ْ)
 (.َٗسورة ىود: ) (ٓ)
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 كالتوبة، بل ىو التوبة بعينها، مع تضمنو: فاالستغفار املفرد :
ال  طلب ادلغفرة من هللا، كىو زلو الذنب، كإزالة أ،ره، ككقاية شره، 

على من يغفر  ، فإف هللا يسًتكما ظنو بعض الناس، أهنا: السرت
اىا أك جزؤه، فداللتها ملو كمن ال يغفر لو، كلكن السًت الـز مس

 ، : كقاية شر الذنب، وحقيقتهاعليو إما: ابلتضمن، كإما ابللزـك
كمنو ادلغفر دلا يقي الرأس من األذل، كالسًت الـز ذلذا ادلعٌت، كإال 

لفظ  فالعمامة ال تسمى مغفرنا، كال القبع كضلوه مع سًته، فالبد يف
ادلغفرة من الوقاية، كىذا االستغفار ىو الذم ؽلنع العذاب يف قولو: 

؛ فإف هللا ال يعذب (ُ)َّ  خك حك جك مق حق مف خفُّٱ
مستغفرنا، أما من أصر على الذنب، كطلب من هللا مغفرتو، فهذا 
ليس ابستغفار مطلق، كذلذا ال ؽلنع العذاب، فاالستغفار يتضمن 

، ككل منهما يدخل يف مسمى التوبة، كالتوبة تتضمن االستغفار
 اآلخر عند اإلطالؽ،

 :وأما عند اقرتان إحدى اللفظتني ابألخرى 
 طلب كقاية شر ما مضى،  :فاالستغفار

                                                             
 (.ّّسورة األنفاؿ: ) (ُ)
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: الرجوع، كطلب كقاية شر ما ؼلافو يف ادلستقبل من سيئات والتوبة
 : فهاىنا ذنبانأعمالو، 

o  ،ذنب قد مضى فاالستغفار منو: طلب كقاية شره 
o  يفعلو.  أالكذنب ؼلاؼ كقوعو، فالتوبة: العـز على 

: رجوع إليو ليقيو شر ما مضى، والرجوع إىل هللا يتناول النوعني
  كرجوع إليو ليقيو شر ما يستقبل من شر نفسو، كسيئات أعمالو.

  :فإف ادلذنب ٔتنزلة من ركب طريقنا تؤديو إذل ىالكو، وأيًضا
أف يوليها ظهره، إذل مقصوده، كال توصلو إذل ادلقصود، فهو مأمور 

 كفيها فالحو، 
 مفارقة شيء، كالرجوع إذل غَته، فهاىنا أمران البد منهما :

وعند إفراد أحدمها فخصت التوبة ابلرجوع، كاالستغفار ابدلفارقة، 
األمر هبما مرتبنا بقولو:  -كهللا أعلم-: كذلذا جاء يتناول األمرين

؛ فإنو الرجوع إذل طريق احلق، بعد (ُ)َّ هب مب خب حب  جبُّٱ
: فاالستغفار: من ابب إزالة الضرر، كالتوبة وأيًضامفارقة الباطل، 

طلب جلب ادلنفعة، فادلغفرة: أف يقيو شر الذنب. كالتوبة: أف 
                                                             

 (.ِٓ( ك )ّسورة ىود: ) (ُ)
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ػلصل لو بعد ىذه الوقاية ما ػلبو ككل منهما يستلـز اآلخر عند 
 .(ُ)إفراده، كهللا أعلم

  :فائدة 
o االستغفار ما اقًتف بو ترؾ اإلصرار،  ال شك أف أفضل 
o  ،كىو حينئذ ؽلكن أف يطلق عليو التوبة النصوح ادلطلوبة 
o كىو:كأما اإلصرار ، 

  ،االستقرار على ادلخالفة 
  ،كالعـز على ادلعاكدة 

 ، آخر، لعلو أعظم من الذنب األول بكثري فذلك ذنب
الثاين كذلك، كىذا من عقوبة الذنب أنو ييوًجدي ذنبنا أكرب منو، مث 

 مث الثالث كذلك، حىت يستحكم اذلالؾ.
كما قرر ىذا احلافظ ابن رجب، كمشس الدين ابن القيم، كغَتعلا 

  .(ِ)من أىل العلم

  
                                                             

 (.َّٖ – َّٕ/ ُمدارج السالكُت ) (ُ)
كمدارج السالكُت، البن  (َُْ/ِجامع العلـو كاحلكم البن رجب )انظر:  (ِ)

 .(ُّٓ/ُالقيم )
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 فصـــى
 زاالستغفا حلم

  ،االستغفار: عبادة من العبادات اجلليلة، كالقرب العظيمة
االستغفار كسواء استغفر ادلرء لنفسو، أك استغفر لغَته، كسواء كاف 

عن ذنب أك عن غَت ذنب، فإهنا عبادة مشركعية، كىذا من جهة 
، كأما من جهة التفصيل فقد ٕترم عليو األحكاـ التكليفية.  العمـو

 :االستغفار الواجب 
كاالستغفار من ادلعصية بعد الوقوع فيها، كيكوف ىنا ٔتعٌت التوبة، 

من: االقالع عن كاليت يطالب فيها ابإلتياف بشركط التوبة ادلعلومة، 
الذنب، كالندـ على فعلو، كالعـز على عدـ العود إليو، كأيضنا ؽلثل 
أىل العلم لذلك ابالستغفار دلن كقعت منو غيبة ألخيو، إذا دل 
يستطع التحلل منو، فيكثر لو من االستغفار، على الصحيح من 

  (ُ) أقواؿ أىل العلم.
 :كالعبد لو بعد الذنب عمالف مهماف 

 يب، كىو التوبة. أحدعلا: قل 

                                                             
 (.ُّٗ/ُانظر مدارج السالكُت ) (ُ)
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  .كالثاين: لساين، كىو االستغفار كاالعتذار 
 . كعلا مشركعاف للعبد منذ عهد آدـ 

  (ُ) َّ حنخن جن مم خم حم جم هلُّٱقاؿ تعاذل:
 أم: فتاب، فتاب هللا عليو.

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كقاؿ تعاذل:
 (ّ). (ِ)َّ حن

  :االستغفار ادلندكب 
؛ لقوؿ هللا سبحانو  كىو األصل يف االستغفار من حيث العمـو

  (ْ) َّ من زن رن مم يلام ىل ُّٱكتعاذل: 
 أف األصل يف األمر الوجوب إال لقرينة والقاعدة األصولية :

، كىنا ٛتلو أىل العلم على الندب، ألنو قد يكوف من غَت صارفة
معصية، فيستغفر ادلرء لنفسو، كلوالديو، كلذريتو، كإلخوانو الذين 

                                                             
 (.ّٕسورة البقرة: ) (ُ)
 (.ِّسوة األعراؼ: ) (ِ)
 (.ِّٖ/ُِانظر: حسن التنبو دلا كرد يف التشبو، صلم الدين الغزم ) (ّ)
 (.َِ(، كسورة ادلزمل: )ُٗٗسورة البقرة: ) (ْ)
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سبقوه ابإلؽلاف، كللمسلمُت كادلسلمات، األحياء منهم كاألموات،  
 كما ىي حاؿ األنبياء كادلرسلُت.

  :االستغفار ادلكركه 
ؿ، كقد ذكر بعض أىل العلم فيكره االستغفار يف مواطن كأحوا

كاالستغفار للميت خلف جنازتو وأثناء لذلك مثاالن، فقالوا: 
، قالوا: ألف االستغفار للميت يكوف بعد دفنو، فيكوف تشييعو

يثبت عن النيب  كمكانو، كدلاالستغفار ىنا قد كظف يف غَت زللو 
أنو كاف يستغفر خلف اجلنازة، كال عن أحد الصحابة،  

رضواف هللا عليهم أٚتعُت، كإظلا كانوا يستغفركف لو بعد دفنو؛ كما 
 سيمر معنا.

  :  االستغفار احملـر
كقد يكوف االستغفار زلرمنا أيمث عليو ادلستغفر، كقد ذكر العلماء 

كلو كانوا أكرل لذلك أمثلة، كاالستغفار للكفار كادلنافقُت الػخيلَّص، 
 قرىب: للنهي الصريح الوارد يف كتاب هللا جل كعال، قاؿ تعاذل: 

 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
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 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
 (ُ)َّ  ىق يف ىف يث نثىث مث زث

  كقاؿ اٍبني عىبَّاسو " : 
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ
يِّا،  (ِ)َّ نثىث مث زث رث يت ىت نت يػىٍعًٍت اٍستػىٍغًفرى لىوي مىا كىافى حى

ا مىاتى أىٍمسىكى عىًن ااًلٍسًتٍغفىاًر لىوي" فػىلىمَّ
(ّ) 

  :كقاؿ هللا تعاذل يف حق ادلنافقُت 
  ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ُّٱ
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ َّ (ْ) 
  كيف ىذا داللة كاضحة أف االستغفار للناس ًنفعهم كالحق

هبم؛ ألف الذم حاؿ بُت أىل ىذه اآلايت من الكفار كادلنافقُت، 
 ذلم إظلا ىو كفرىم كنفاقهم ال غَته. كبُت استغفار رسوؿ هللا 

                                                             
 (.ُُْ-ُُّسورة التوبة: )( ُ)
 (.ُُْسورة التوبة: )( ِ)
 (.َّ/ ُِتفسَت الطربم = جامع البياف ط ىجر )( ّ)
 (.ٔادلنافقوف: ) (ْ)
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  كلذلك ػلـر االستغفار دلن مات على الكفر، كىو زلل إٚتاع
 بُت العلماء.

 لنوكم قاؿ اإلماـ ا: 
 ىه ُّٱ ػلرـي أف ييدعى ابدلغفرة كضلوىا دلن مات كافران، قاؿ هللا تعاذل:

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه
كقد جاء ، (ُ)َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

  (ِ).واملسلمون جممعون عليواحلديث ٔتعناهي، 
 كقاؿ العيٍت  : 

"فرض على ٚتيع األمة أف ال يدعوا دلشرؾ كال يستغفركا لو إذا 
 . (ّ)الشرؾ"مات على 

  
  

                                                             
 (.ُُْ-ُُّسورة التوبة: )( ُ)
( ْٖ/ٖتقيق األرًنؤكط( كانظر: فتاكل النوكم )ّْٔكتاب األذكار )ص  (ِ)

 (.ْٖٗ/ُِ) لشيخ اإلسالـ الفتاكل كرلموع
 (ُّٗ/ٖعمدة القارم ) (ّ)
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  فصـــى
 االستغفازحاجة اهعبد إىل 

  ،عبادة االستغفار ذلا شأف عظيم، كمنزلة كبَتة، كمكانة سامية 
 كيكفي لبياف شأف االستغفار كمكانتو: 

  ،مواظبة األنبياء عليو 
  ،كدعوة أقوامهم إليو 
  ،ك،ناء هللا تعاذل على ادلتلبسُت بو، كالالىجُت بو يف األسحار 
  فقَت إليو فقر ذات، كفقر صفات،  كالعبد ابلنسبة إذل ربو

أمر ذايت ال ينفك عن العبد يف كل حلظة، كيف   كاحتياجو لربو 
ُطوََب ِلَمْن َوَجَد يف َصِحيَفِتِو اْسِتْغَفارًا  »، كى وفكل حركة كسك

 (ُ)«َكِثريًا
  كدلا كاف ابن آدـ كثَت اخلطااي لزمو أف يكثر من االستغفار كأف
 الزمو، كأف يواظب عليو، ألف االستغفار:ي
o  ،زايدة على كونو يكفر هللا بو الذنوب كاآلًثـ 
o :فهو عبادة عظيمة فيها 

                                                             
 .(ُِِ)ص  سيأيت ٗترغلو (ُ)
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  الذنوب،  منٕتديد رجاء ادلغفرة 
  ،كسد ذريعة اليأس الذم يوسوس بو الشيطاف 
  كأيضنا يكبح ٚتاح النفس ادلغركرة كادلتعالية يف كثَت من

 ادلواقف، 
  اإلقالع عن التفكر يف الوقوع يف اخلطااي كاآلًثـ.كيدعو إذل 

:  ، عىٍن رىسيوًؿ هللًا فػىعىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عيمىرى  ََي »أىنَّوي قىاؿى
ْقَن َوَأْكِثْرَن ااِلْسِتْغَفاَر، َفِإِّنِ رَأَيْ ُتُكنَّ َأْكثَ َر  َمْعَشَر النَِّساِء، َتَصدَّ

ٍزلىةه فػىقىالىًت اٍمرىأىةه « َأْىِل النَّارِ  : كىمىا لىنىا ايى رىسيوؿى هللًا أىٍكثػىري (ُ)ًمنػٍهينَّ جى
 : ...« ، ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشريَ »أىٍىًل النَّاًر؟ قىاؿى

 (ِ)احلديث.
  ،ٍَّعتي بىٍكرى ٍبنى عىٍبًد هللًا اٍلميزىين : مسًى كى عىٍن ييونيسى ٍبًن عيبػىٍيدو، قىاؿى

 : ٍكًثريكفى ًمنى الذُّنيوًب فىاٍستىٍكًثريكا ًمنى ااًلٍسًتٍغفىاًر، فىًإفَّ أىنٍػتيٍم تي »يػىقيوؿي

                                                             
جزلة ًبفىٍتح اجٍلًيم كىسيكيوف الزَّام أىم ذىات عقل كرأم قىاؿى ابن ديرىيٍد: اجلزالة  (ُ)

 ([ٓٗ/ ُاٍلعقل كىاٍلوىقار. ]شرح السيوطي على مسلم )
 (.ُِّ/ٕٗرقم أخرجو: مسلم ) (ِ)
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افي  دى يف صىًحيفىًتًو بػىٍُتى كيلًٌ سىٍطرىٍيًن اٍسًتٍغفىارنا سىرَّهي مىكى الرَّجيلى ًإذىا كيجى
 (ُ)«ذىًلكى 
  كيقوؿي عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني عيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز : 

ًديقىةو فػىرىفىعى ًإرلىَّ تػيفَّاحىاتو  أىنَّوي يف حى " رىأىٍيتي أىِب يف النػٍَّوـً بػىٍعدى مىٍوًتًو كى
 : اًؿ كىجىٍدتى أىٍفضىلى؟ قىاؿى : أىمَّ اأٍلىٍعمى فىأىكٍَّلتػيهينَّ اًبٍلوىلىًد، فػىقيٍلتي

 (ِ)ااًلٍسًتٍغفىاري ايى بىًٍتَّ"
  كعىن مىاًلًك ٍبًن ًدينىارو:  ، قىاؿى

: كى     افى األىبٍػرىاري يػىتػىوىاصىٍوفى بًثىالثو
  ،ًبسىٍجًن اللًٌسىاًف 
  ،ثٍػرىًة االٍسًتٍغفىاًر  كىكى
 " كىاٍلعيٍزلىًة

(ّ)  
                                                             

(، ُٕٗ(، كالتوبة البن أِب الدنيا )ُِٖٖانظر: الزىد ألٛتد بن حنبل ) (ُ)
 (.َِّ/ِصفياء )كحلية األكلياء كطبقات األ

(. كمن طريقو ابن عساكر يف اتريخ ِٗانظر: ادلنامات البن أِب الدنيا )ص:  (ِ)
( ّٔ/ ُط عادل الفوائد ) -(، كذكره ابن القيم يف الركح ُّّ/ ّٔدمشق )

(. كالسيوطي يف شرح الصدكر ُّْ/ُكالسفاريٍت يف البحور الزاخرة، السفاريٍت )
)عبد هللا بن عمر بن عبد  -عو السفاريٍتكتب-( ككقع عند ابن القيم ِٕٗ)

 العزيز(، كالصواب أنو عبد العزيز بن عمر.
 .(ٖٗأخرجو: ابن أِب الدنيا يف "العزلة كاالنفراد" ) (ّ)
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  ثػىٍيمو اًبًو: كىعىًن الرَّبًيًع ٍبًن خي تىٍدريكفى مىا »، أىنَّوي قىاؿى أًلىٍصحى
فىاءي؟ : « الدَّاءي كىالدَّكىاءي كىالشًٌ ، قىاؿى الدَّاءي الذُّنيوبي كىالدَّكىاءي »قىاليوا: الى

فىاءي أىٍف تػىتيوبى مثيَّ الى تػىعيودى    (ُ)«ااًلٍسًتٍغفىاري كىالشًٌ
  ًعيىاضو  ٍبني  فيضىٍيلي الكيقوؿ ثػىٍيمو يػىقيوؿي افى الرَّبًيعي ٍبني خي : كى

، »يف ديعىاًئًو:  ا ًإالَّ ًإلىٍيكى ةن الى ػلىٍسيني بػىثػُّهى اجى كىأىٍستػىٍغًفري أىٍشكيو ًإلىٍيكى حى
ا كىأىتيوبي ًإلىٍيكى   (ِ)«ًمنػٍهى

  كلذلك يتفاكت الناس يف إدراؾ ىذا األمر، كدلا كاف األنبياء
  ،أعرؼ الناس ابهلل كانوا أكثرىم خشية، كإًنبة لو

كأشدىم ٘تسكان هبذا االستغفار، كىكذا العلماء أيتوف يف ادلرتبة 
َمْن َكاَن اِبَّللَِّ بة: ألف "الثانية بعد األنبياء يف حيازة اخلشية كاإلًن

 ، (ّ) "َأْعَرَف َكاَن ِمَن اَّللَِّ َأْخَوفَ 
 ، (ْ) َّ مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس ُّٱ  قاؿ تعاذل:

                                                             
 (َُٖ/ِ( كحلية األكلياء ألِب نعيم )ُّٖٗانظر: الزىد ألٛتد بن حنبل ) (ُ)
 (َُٗ/ِانظر: حلية األكلياء ألِب نعيم ) (ِ)
من أىقٍػرىاف كىو -ىذه مقولة مأ،ورة عن أٛتد بن عاصم األنطاكي الزاىد،  (ّ)

 (.ٖٕٔ، أخرجها عنو ادلركزم يف تعظيم قدر الصالة )-بشر احلايف كاحملاسيب
 (.ِٖسورة فاطر: ) (ْ)
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  كلذلك صلد أىل العلم يف غالب أحواذلم على ىذا ادلسلك من
ابالستغفار، ككذلك كصاايىم بو ال تكاد تغيب عن  االستمساؾ

منهجهم يف التعليم كالتوجيو، فهم يرغبوف الناس يف احملافظة على 
االستغفار: دلا يعلموف ما فيو من السالمة كالعصمة، كزلق الذنوب، 

 كتيسَت األمور للعبد.
  قاؿ شيخ اإلسالـ أٛتد ابن تيمية--  مبينان حاجة

 : العبد إذل االستغفار
 ااِلْسِتْغَفاُر:"

  ٍحبيوًب ٍكريكًه، إذلى اٍلًفٍعًل اٍلمى  ؼليٍرًجي اٍلعىٍبدى ًمٍن اٍلًفٍعًل اٍلمى
  ًًل التَّاٌـ ًل النَّاًقًص إذلى اٍلعىمى  كًمٍن اٍلعىمى
  قىاـً اأٍلىٍدَنى إذلى اأٍلىٍعلىى ًمٍنوي كىاأٍلىٍكمىًل؛  كىيػىٍرفىعي اٍلعىٍبدى ًمٍن اٍلمى

: فىًإفَّ اٍلعىاًبدى   َّللًًَّ كىاٍلعىاًرؼى ابًىَّللًَّ
  يف كيلًٌ يػىٍوـو 
  بىٍل يف كيلًٌ سىاعىةو 
  ظىةو  بىٍل يف كيلًٌ حلٍى
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دي ذىًلكى يف  ، كىبىًصَتىةن يف ًديًنًو كىعيبيوًديًَّتًو ْتىٍيثي غلًى ا ابًىَّللًَّ يػىٍزدىادي ًعٍلمن
 كىًفٍعًلًو طىعىاًمًو كىشىرىاًبًو كىنػىٍوًمًو كىيػىقىظىًتًو كىقػىٍوًلًو 

ا  ا حىقَّهى ًإٍعطىائًهى قىامىاًت اٍلعىالًيىًة كى  كىيػىرىل تػىٍقًصَتىهي يف حيضيوًر قػىٍلًبًو يف اٍلمى
  اًر؛  ََيَْتاُج إىَل ااِلْسِتْغَفارِ فػىهيوى ءى اللٍَّيًل كىأىٍطرىاؼى النػَّهى َبْل ُىَو آًنى

ا  يف اأٍلىقٍػوىاًؿ كىاأٍلىٍحوىاًؿ يف الغوائب كىاٍلمىشىاًىدً  ُمْضَطرّّ إَلْيِو َداِئًما ًلمى
 :ًفيوً 
o  ًٍلًب اخلٍىيػٍرىاًت كىدىٍفًع اٍلمىضىرَّات   .ًمٍن اٍلمىصىاًلًح كىجى
o  نًيًَّة اٍليىًقيًنيًَّة اًؿ اٍلقىٍلًبيًَّة كىاٍلبىدى دىًة يف اٍلقيوًَّة يف اأٍلىٍعمى كىطىلىًب الٌزايى

ؽلىانًيَّةً   . اإٍلً
  ادىًة هى كىقىٍد ،ػىبػىتىٍت: دىاًئرىةي ااًلٍسًتٍغفىاًر بػىٍُتى أىٍىًل التػٍَّوًحيًد كىاٍقًتىاهًنىا ًبشى

أىٍف الى إلىوى إالَّ اَّللَّي ًمٍن أىكَّذلًًٍم إذلى آًخرًًىٍم كىًمٍن آًخرًًىٍم إذلى أىكَّذلًًٍم كىًمٍن 
ٍلًق كيلًًٌهٍم ؛ اأٍلىٍعلىى إذلى اأٍلىٍدَنى  كىمشييوًؿ دىاًئرىًة التػٍَّوًحيًد كىااًلٍسًتٍغفىاًر لًٍلخى

ـه مىٍعليوـه.  ا دىرىجىاته ًعٍندى اَّللًَّ كىًلكيلًٌ عىاًملو مىقىا  كىىيٍم ًفيهى
  ٍٍرؾى كيلَّوي َفَشَهاَدُة َأْن اَل إَلَو إالَّ اَّللَُّ ِبِصْدِق َوَيِقني : تيٍذًىبي الشًٌ

يًع ًدقَّوي كىًجلَّوي خى  أتىٍيت عىلىى ٚتًى نًيػىتىوي كى هي أىكَّلىوي كىآًخرىهي؛ ًسرَّهي كىعىالى طىأىهي كىعىٍمدى
هي كىدىقىاًئًقًو.  فىاايى  ًصفىاًتًو كىخى
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  ُؽلىٍحيو مىا بىًقيى ًمٍن عىثػىرىاًتًو كىؽلىٍحيو الذٍَّنبى الًَّذم ىيوى َوااِلْسِتْغَفار :
ٍرًؾ فىًإفَّ الذُّنيوبى   ٍرًؾ. ًمٍن شيعىًب الشًٌ ا ًمٍن شيعىًب الشًٌ ْوِحيُد كيلَّهى َفالت َّ

ْرِك َوااِلْسِتْغَفاُر َِيُْحو فُ ُروَعوُ  :  ُيْذِىُب َأْصَل الشِّ فىأىبٍػلىغي الثػَّنىاًء قػىٍوؿي
: أىٍستػىٍغًفري اَّللَّى. فىأىمىرىهي اًبلتػٍَّوًحيًد  الى إلىوى إالَّ اَّللَّي  كىأىبٍػلىغي الدُّعىاًء قػىٍوؿي

...كىااًلٍسًتٍغفى  ٍخوىاًنًو ًمٍن اٍلميٍؤًمًنُتى   (ُ)اًر لًنػىٍفًسًو كىإلًً
  كقاؿ-- : 
  التػٍَّوبىةي ًمٍن أىٍعظىًم احلٍىسىنىاًت 
 :ا ا مىٍشريكطه ًفيهى  كىاحلٍىسىنىاتي كيلُّهى
o  ًًَّصي َّلل  اإٍلًٍخالى
o  ًكىميوىافػىقىةي أىٍمرًًه اًبتًٌبىاًع رىسيولًو  
  .بيوي كىاًسعه  كىااًلٍسًتٍغفىاًر ًمٍن أىٍكربىً احلٍىسىنىاًت كىابى
o  اًلًو أىٍك رًٍزًقًو أىٍك ًلًو أىٍك حى ٍن أىحىسَّ بًتػىٍقًصًَت يف قػىٍوًلًو أىٍك عىمى فىمى

 : َفاءُ تػىقىلًُّب قػىٍلبو ْوِحيِد َوااِلْسِتْغَفاِر َفِفيِهَما الشِّ اًنى  فَ َعَلْيِو اِبلت َّ إذىا كى
. ًبًصٍدًؽ  صو  كىًإٍخالى

                                                             
 (.ٕٗٔ/ ُُرلموع الفتاكل ) (ُ)
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o  ًلكى إذىا كىجىدى اٍلعىٍبدي تػىٍقًصَتنا يف حيقيوًؽ اٍلقىرىابىًة كىاأٍلىٍىًل كىكىذى
ٍخوىافً  ًد كىاجلًٍَتىاًف كىاإٍلً َعاِء ََلُْم َوااِلْسِتْغَفارِ  :كىاأٍلىٍكالى  . فَ َعَلْيِو اِبلدُّ
اًف  يٍػفىةي ٍبني اٍليىمى ًلسىاًنن ذىرابن عىلىى إفَّ رل  لًلنَّيبًٌ  قىاؿى حيذى

أَْيَن أَْنَت ِمْن ااِلْسِتْغَفاِر؟ إِّنِ أَلَْستَ ْغِفُر اَّللََّ يف »أىٍىًلي. فػىقىاؿى لىوي: 
  (ِ)".(ُ)«اْليَ ْوِم َأْكثَ َر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّةً 

إلقاء النفس ابلتهلكة بًتؾ  كقد فسر الرباء بن عازب 
 االستغفار. 
ارىةى:  فػىعىًن اٍلبػىرىاًء   جئ يي ىي ني ُّٱكىقىاؿى لىوي رىجيله: ايى أىابى عيمى
:  (ّ)َّ حئ ، »أىىيوى الرَّجيلي يػىٍلقىى اٍلعىديكَّ فػىيػيقىاًتلي حىىتَّ يػيٍقتىلى؟ قىاؿى الى

: الى يػىٍغًفري اَّللَّي رل  ، فػىيػىقيوؿي    (ُ)«كىلىًكٍن ىيوى الرَّجيلي ييٍذًنبي الذٍَّنبى

                                                             
-ََُُِ( كالنسائي يف السنن "الكربل" )ُّٕٖأخرجو: ابن ماجو ) (ُ)

( كالبيهقي ِٔٗ( كابن حباف )ِِّٕ( كالدرامي )َِّّْٛتد )( كأَُُِْ
( أبسانيد ال ؼللو كل كاحد ُُٕٖ( كالطرباين يف الدعاء )ٖٖٕٔيف الشعب )

 شواىد يف الصحيحُت. مقاؿ، كلومنها من 
 (ٖٗٔ/ ُُرلموع الفتاكل ) (ِ)
 .ُٓٗالبقرة:  (ّ)
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 فصـــى
 االستغفازفضى 

  فضل االستغفار نصوص كثَتة يف الكتاب كالسنة،  كرد يف
كلها تشَت إذل أعلية االستغفار، كفضلو، ككثرة خَته كبركتو، ككبَت 

 ميستىغفىًر لو، كعلى رلموع األمة.ػعوائده كفوائده، على ادلستغفر كال
كقد تنوعت دالالت نصوص القرآف كالسنة يف ذلك ما بُت أمر بو، 

من التمسك   و حاؿ األنبياءكإرشاد إليو، كحكاية ما علي
 بو، كدعوة أقوامهم إليو، كل ذلك يشَت إذل فضلو كمكانتو عند هللا.

 :كشلا يدؿ على فضل االستغفار 
 أكالن: ،ناء هللا تعاذل على ادلستغفرين: [ُ]

 ، (ِ) َّ مه جه ُّٱقاؿ هللا تعاذل: 
 ىيمي السَّائًليوفى قىاؿى أىنىسي ٍبني مىاًلكو  : قاؿ القرطيب :

ٍغًفرىةى.  ، فىًإنػَّهيٍم  (ّ) [كقاؿ]اٍلمى : كىالى تػىنىاقيضى . قػيٍلتي قػىتىادىةي: اٍلميصىلُّوفى
                                                                                                                        

/ط ىجر( كالطحاكم يف شرح مشكل اآلًثر ُّٗ/ّأخرجو: الطربم ) (ُ)
ا ( كقاؿ احلاكم: ُِٕٔٗ/ٖٕ/ ٗ( كالبيهقي )َّٖٗ( كاحلاكم )َُّ/ُِ) ىىذى

، كىدلىٍ ؼليىٌرًجىاهي ا ٍرًط الشٍَّيخىٍُتً  .ىػحىًديثه صىًحيحه عىلىى شى
 (.ُٕسورة آؿ عمراف: ) (ِ)
 يف التفسَت كزدهتا لإليضاح. ليست كلمة "كقاؿ" (ّ)
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. كىخىصَّ السَّحىرى اًبلذًٌٍكًر أًلىنَّوي مىظىافُّ اٍلقىبيوًؿ  ييصىلُّوفى كىيىٍستػىٍغًفريكفى
ابىًة الدُّعىاًء ا.ىػ كىكىٍقتي ًإجى

(ُ) 
  ،(ِ) َّ  مل يك ىك ُّٱكقاؿ تعاذل: 

: ٚتع سػحػر، كىػػػػػػػو: من ،لث الليل األخَت، كٗتصيص واألس  ح    ار
السحر ابالستغفار؛ ألنو الدعاء فيو أقرب إذل اإلجابة؛ إذ العبادة 
حينئذ أشق، كالنفس أصفى، كالرب تعاذل ينزؿ نزكالن يليق ّتاللو 

 .(ّ)« َفَأْغِفَر َلوُ ىل ِمْن ُمسَتغِفٍر »كعظمتو إذل مساء الدنيا، كيقوؿ: 
  ،قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : 

"..كالناس يف آخر الليل يكوف يف قلوهبم من التوجو، كالتقرب، 
كالرقة ما ال يوجد يف غَت ذلك الوقت، كىذا مناسب لنزكلو إذل 

 (ْ)مساء الدنيا كقولو ىل من داع؟ ىل من سائل؟ ىل من اتئب؟ "

                                                             
 / ط الرسالة(ٗٓ/ ٓتفسَت القرطيب ) (ُ)
 (.ُٖسورة الذارايت: ) (ِ)
 .( عن أِب ىريرة ٖٕٓ( كمسلم )ُُْٓأخرجو: البخارم ) (ّ)
 .ُِْ- ُُّ – َُّ/  ٓرلموع الفتاكل  (ْ)
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من أبيهم أف يستغفر ذلم، ، كلذلك دلا طلب أبناء يعقوب 
قالو ابن ، (ُ)َّرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱأٌجلىهم إذل السحر، 

 . (ِ)مسعود كالنخعي، كعمرك بن قيس، كابن جريج كغَتىم
 جس جخمخ مح جح حجمج مث  هت  ُّٱكىكذا قاؿ إبراىيم ألبيو: 

 .(ْ)قيل: إنو أخَّر االستغفار لو إذل السحر، (ّ) َّ مس خس حس
 (ٓ):لالستغفار مالزمة النيب ًثنينا:  [ِ]

                                                             
 (.ٖٗسورة يوسف: ) (ُ)
 (.ُٓٓ/ْتفسَت ابن كثَت ) (ِ)
 (.ْٕسورة مرمي: ) (ّ)
( ْْٗٓ/ ٕنقلو احلافظ مكي بن أِب طالب يف اذلداية اذل بلوغ النهاية ) (ْ)

 .(ُٗ/ ْ) عن السدم. كضعفو القاضي عبد احلق ابن عطية يف تفسَته
، ككذا ابقي  كقد استكشل كقوع االستغفار من النيب   (ٓ) كىو معصـو

كمعلـو أف االستغفار يستدعي كقوع معصية، فأجاب أىل  األنبياء 
 جوبة حاصلها:العلم أب

ىفوات الطباع البشرية ال يسلم منها أحد، كاألنبياء كإف عصموا من الكبائر  .ُ
فلم يعصموا من الصغائر، كالراجح عدـ عصمتهم من الصغائر اليت ال ٗتل 

 ابدلركءة كال تقدح يف صدؽ الرسالة.
فهم األنبياء أشد الناس اجتهادنا يف العبادة دلا أعطاىم هللا تعاذل من ادلعرفة،  .ِ

دائبوف يف شكره معًتفوف لو ابلتقصَت، فيكوف استغفارىم من التقصَت يف 
 أداء احلق الذم غلب هلل تعاذل.
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لو،  ركتو: مالزمة النيب ػػػػكشلا يدؿ على فضلو، ككثرة خَته، كب
ال يفعل إال األفضل من العمل، فضالن عن ادلالزمة كالرسوؿ 

كاظب على االستغفار، حىت   التامة لو، فقد ،بت أف النيب 
 فمن ذلك:كاف شعارنا ظاىرنا لو، كقد جاءت نصوص كثَتة هبذا. 

: أىفَّ رىسيوؿى هللًا  عىًن اأٍلىغىرًٌ اٍلميزىينًٌ   (ُ)ِإنَُّو َليُ َغانُ »، قىاؿى
 (ِ)«َعَلى قَ ْلِب، َوِإِّنِ أَلَْستَ ْغِفُر هللَا، يف اْليَ ْوِم ِماَئَة َمرَّةٍ 

                                                                                                                        
يقـو أبعماؿ كثَتة ٖتجبو عن ذكر هللا تعاذل من أكل  قيل: إف النيب  .ّ

أك ٚتاع أك نـو أك راحة أك سلاطبة الناس، كالنظر يف مصاحلهم ك  كشرب
عدكىم كمداراتو األخرل، كأتليف ادلؤلفة كغَت ذلك فَتل ذلك ذنبنا  زلاربة

 ينبغي أف يستغفر هللا تعاذل منو.
 قيل: إف استغفاره تشريع ألمتو، أك من ذنوب األمة فهو كالشفاعة ذلم.  .ْ

، بدليل وأحسنها اَلواب الثاِن : كاألجوبة اليت ذكرىا أىل العلم كثَتة،قلت
أتو يقـو الليل حىت تتفطر قدماه فقالت: أدل يغفر لعائشة دلا ر  قوؿ النيب 

ا شكورنا " .  هللا لك ما تقدـ من ذنبك كما أتخر فيقوؿ: " أفال أكوف عبدن
نو أف أقاؿ ابن حجر: " قاؿ عياض: ادلراد ابلغُت فًتات عن الذكر الذم ش (ُ)

شيء  ذلك ذنبنا فاستغفر منو. كقيل ىو ر عنو ألمر ما عدَّ ػيداـك عليو، فإذا فت
يعًتم القلب شلا يقع من حديث النفس، كقيل ىو السكينة اليت تغشى قلبو 

 (.ُٖٓ/ُْكاالستغفار إلظهار العبودية معو كالشكر دلا أكاله " فتح البارم )
 (.ُُٓٓ( كأبوداكد )َِِٕ( كمسلم )َِٔ/ْأخرجو: أٛتد ) (ِ)
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ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ كىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى  :  : مسًى َواَّللَِّ ِإِّنِ »يػىقيوؿي
 (ُ)«أَلَْستَ ْغِفُر اَّللََّ َوأَُتوُب ِإَلْيِو يف اليَ ْوِم َأْكثَ َر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّةً 

: ًإٍف كينَّا لىنػىعيدُّ ًلرىسيوًؿ اَّللًَّ كىعىًن عبد هللا ٍبًن عيمىرى   ، قىاؿى
ٍجًلًس اٍلوىاًحًد ًمائىةى مىرَّةو:  ، ِإنَّ »يف اٍلمى َك َربِّ اْغِفْر ِل، َوُتْب َعَليَّ

وَّاُب الرَِّحيمُ  وَّاُب ، »...كيف ركاية:  (ِ)«أَْنَت الت َّ ِإنََّك أَْنَت الت َّ
 (ّ)«الَغُفورُ 

 :أف االستغفار ىو شعار األنبياء ٚتيعنا  ًثلثنا: [ّ]
 فما من نيب إال استغفر ربو تعاذل، كدعا أمتو إذل االستغفار:

كعلا يستغفراف هللا   قاؿ هللا تعاذل على لساف آدـ كحواء
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمن اخلطيئة: 
 ، (ْ)َّ حن

 : كقاؿ تعاذل على لساف موسى 

                                                             
 (.َّٕٔأخرجو: البخارم ) (ُ)
/ط دمحم عبد الباقي( كانظر ُّْٖماجو )( كابن ُُٔٓأخرجو: أبوداكد ) (ِ)

 (.َٕٔٔادلسند ادلعلل )
 /ط األرًنؤكط(ُّْٖ( كابن ماجو )ّّْْأخرجو: الًتمذم ت شاكر ) (ّ)
 (.ِّسوة األعراؼ: ) (ْ)
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 ،(ُ) َّ يك ىك  مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ
 مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ كقاؿ تعاذل عن داكد

  ،(ِ) َّ جع مظ  حط
 جك )كىو يعظ قومو:  كقاؿ تعاذل على لساف نوح 

 ، ، (ّ)(يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك
 خي ُّٱكىػػػػػػػو يعػػػػظ ٙتػػودنا: كقاؿ تعاذل على لساف صاحل 

  ،(ْ) َّ ٰذ  يي ىي مي
 حنخن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل)كيف آية أخرل: 

 ،(ٓ)( مه جه هن من
 مف ُّٱكىو يعظ قومو: كقاؿ تعاذل على لساف ىود 

 ،(ٔ) َّ جل مك  لك خك حك جك مق حق

                                                             
 (.ُٔسورة القصص: )( ُ)
 (.ِْسورة ص: ) (ِ)
 (.ُُ -َُسورة نوح: ) (ّ)
 (.ْٔسورة النمل: ) (ْ)
 (.ُٔسورة ىود: ) (ٓ)
 (.ِٓسورة ىود: ) (ٔ)
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 ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ: كقاؿ تعاذل على لساف شعيب 
  ،(ُ) َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ

ا، شلا يدؿ على عظيم مقاـ  كالنصوص يف ىذا األمر كثَتة جدن
 االستغفار.

 رابعنا: أف االستغفار أساس العبودية كركحها: [ْ]
 كافتقاره، كخضوعو بُت وألف ادلستغفر إظلا يظهر كماؿ ذل ،

يدم مواله، لعلمو أنو كحده اخلالق كادلتفرد، ادلستحق للعبادة، كأنو 
يرجع األمر كلو، كأنو ال يغفر الذنوب إال بيده األمر كلو، كإليو 

ل العثرات، كيغفر الزالت، كيتجاكز عن اخلطيئات إال يىو، كال يق
ىو، فهنا ال يتوكل العبد إال عليو، كال يرجو أحدان سواه، كال يسأؿ 
غَته، كال يستعُت إال بو، فهاجسو الذم يقلقو على الدكاـ: طلب 

تشعر افتقاره إذل ربو، رضى هللا كعفوه، فهو يف كل حلظة يس
كحاجتو إليو، كمن ػلمل مثل ىذا األمر يكوف قد صلى ػػ إبذف هللا 

 تعاذل ػػ من األمن من مكر هللا، كمن القنوط من رٛتتو، 
 :ألف غَت ادلستغفر أحد رجلُت 

                                                             
 (.َٗسورة ىود: ) (ُ)
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o ىب  نب مب ربزب يئ ىئ ُّٱ إما أنو آمن من مكر هللا 
 ، (ُ) َّ مت زت رت يب

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱكإما أنو قانط من رٛتة هللا 
 .(ِ)َّ زب

  ،قاؿ ابن القيم " ..." :أساس كل خري : 
o  أف تعلم أف ما شاء هللا كاف، كما دل يشأ دل يكن، فتيقن

 حينئذ:
  أف احلسنات من نعمو فتشكره عليها، كتتضرع إليو أف ال

 يقطعها عنك، 
 كعقوبتو، فتبتهل إليو أف ػلوؿ بينك  كأف السيئات من خذالنو

 كبينها، كال يكلك يف فعل احلسنات، كترؾ السيئات إذل نفسك، 
o  ،كقد أٚتع العارفوف على أف كل خَت فأصلو بتوفيق هللا للعبد

 ككل شر فأصلو خذالنو لعبده، 

                                                             
 (.ٗٗسورة األعراؼ: ) (ُ)
 (.ٔٓسورة احلجر: ) (ِ)
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o يكلك هللا إذل نفسك، كأف  كأٚتعوا أف التوفيق: أف ال
 اخلذالف: أف ؼللي بينك كبُت نفسك، 

o  فإذا كاف كل خَت، فأصلو: التوفيق، كىو: بيد هللا ال بيد
 العبد، فمفتاحو: 

  ،الدعاء، كاالفتقار 
  ،كصدؽ اللجأ، كالرغبة كالرىبة إليو 
o  فمىت أيعطيى العبد ىذا ادلفتاح، فقد أراد أف يفتح لو، كمىت

 ح بقى ابب اخلَت مرٕتان دكنو. أضلو عن ادلفتا 
  إيٌنً الى أىٛتًٍلي ىىمَّ قاؿ أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب" :

ابىةى مىعىوي". ابىًة كىلىًكٍن ىىمَّ الدُّعىاًء فىًإذىا أيذلًٍٍمتي الدُّعىاءى فىًإفَّ اإٍلًجى   (ُ)اإٍلًجى
o  كعلى قدر نية العبد، كعلتو، كمراده، كرغبتو يف ذلك يكوف

 توفيقو سبحانو كإعانتو، 
o  ،فادلعونة من هللا تنزؿ على العباد على قدر علمهم، ك،باهتم

 كرغبتهم، كرىبتهم، 
                                                             

ذكره ابن القيم يف غَت موضع من كتبو ككذا شيخو شيخ اإلسالـ كما يف  (ُ)
( كدل أجده ِِٗ/ ِ( كاقتضاء الصراط ادلستقيم )ُّٗ/ ٖرلموع الفتاكل )

 مسندا. 
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o  ،كاخلذالف ينزؿ عليهم على حسب ذلك 
o  فاهلل سبحانو أحكم احلاكمُت، كأعلم العادلُت 
o الئقة بو، كاخلذالف يف مواضعو يضع التوفيق يف مواضعو ال

 الالئقة بو، ىو العليم احلكيم، 
o :وما أيت من أيت إال من قبل 
  ،إضاعتو الشكر 
  ،كإعلاؿ االفتقار كالدعاء 
o :وال ظفر من ظفر مبشيئة هللا وعونو، إال 
  ،بقيامو ابلشكر 
 كصدؽ االفتقار كالدعاء ) ... (ُ). 

ا: أف يف االستغفار مصاحل قد ال  [ٓ]  يدركها العبد.خامسن
  كىػػػو يتحدث عن فوائد التضرع إذل هللا - قاؿ ابن القػػػػيم

 : -تعاذل كمشاىدة الذنب
o ..."أف هللا : كمنها  ،إذا أراد بعبده خَتنا أنساه رؤية طاعاتو

كرفعها من قلبو كلسانو، فإذا ابتلي ابلذنب جعلو نصب عينيو، 
                                                             

 (.ُِٖ-ُِٕالفوائد )ص (ُ)



 

 
 

 فضل وأحكام االستغفار 39

ذنبو أمامو إف قاـ أك كنسي طاعاتو، كجعل علو كلو بذنبو، فال يزاؿ 
 قعد أك غدا أك راح، فيكوف ىذا عُت الرٛتة يف حقو،

: "إف العبد ليعمل الذنب فيدخل بو اجلنة، كما قال بعض السلف
كيعمل احلسنة فيدخل هبا النار، قالوا: ككيف ذلك؟ قاؿ: يعمل 
اخلطيئة فال تزاؿ نصب عينيو، كلما ذكرىا بكى كندـ كاتب 

إذل هللا، كذؿ لو كانكسر، كعمل ذلا  كاستغفر كتضرع، كأًنب
أعماالن، فتكوف سبب الرٛتة يف حقو، كيعمل احلسنة فال تزاؿ 
نصب عينيو، ؽلن هبا، كيراىا يعتٌدىا على ربو، كعلى اخللق، 
كيتكرب هبا، كيتعجب من الناس كيف ال يعظمونو، كيكرمونو، 

ًثرىا، كغللونو عليها؟! فال تزاؿ ىذه األمور بو، حىت تقول عليو آ
 فتدخلو النار، 

o  ،فعالمة السعادة: أف تكوف حسنات العبد خلف ظهره
 كسيئاتو نصب عينيو، 

o  كعالمة الشقاكة: أف غلعل حسناتو نصب عينيو كسيئاتو خلف
 ظهره، كهللا ادلستعاف.
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o أف شهود العبد ذنوبو كخطاايه توجب لو أف ال يرل كمنها :
، فإنو يشهد عيوب لنفسو على أحد فضالن، كال لو على أحد حقنا

نفسو كذنوبو، فال يظن أنو خَت من مسلم يؤمن ابهلل كرسولو، كػلـر 
ذلك على نفسو، دل ير ذلا على ما حـر هللا كرسولو، فإذا شهد 

الناس حقوقنا من اإلكراـ يتقاضاىم إايىا، كيذمهم على ترؾ القياـ 
اد هبا؛ فإهنا عنده أخس قدرنا، كأقل قيمة من أف يكوف ذلا على عب

هللا حقوؽ، غلب عليهم مراعاهتا، أك لو عليهم فضل يستحق أف 
، كيعظم، كيقدـ ألجلو، فَتل أف من سلم عليو، أك لقيو بوجو  يكـر
منبسط فقد أحسن إليو، كبذؿ لو ما ال يستحقو، فاسًتاح ىذا يف 
نفسو، كأراح الناس من شكايتو، كغضبو على الوجود كأىلو، فما 

لو، كما أقر عينو، كأين ىذا شلن ال يزاؿ أطيب عيشو، كما أنعم اب
عاتبنا على اخللق، شاكينا ترؾ قيامهم ْتقو، ساخطنا عليهم، كىم 

 عليو أسخط...
o أنو يوجب لو اإلمساؾ عن عيوب الناس، كالفكر كمنها :

فيها؛ فإنو يف شغل بعيب نفسو، فطوىب دلن شغلو عيبو عن عيوب 
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الناس، ىذا من عالمة الناس، ككيل دلن نسي عيبو، كتفرغ لعيوب 
 الشقاكة، كما أف األكؿ من أمارات السعادة.

o أنو إذا كقع يف الذنب شهد نفسو مثل إخوانو كمنها :
اخلطائُت، كشهد أف ادلصيبة كاحدة، كاجلميع مشًتكوف يف احلاجة، 
بل يف الضركرة إذل مغفرة هللا كعفوه كرٛتتو، فكما ػلب أف يستغفر 

يضنا ينبغي أف يستغفر ألخيو ادلسلم، لو أخوه ادلسلم، كذلك ىو أ
فيصري ىجرياه: رب اغفر ِل، ولوالدي، وللمسلمني واملسلمات 

 . وللمؤمنني واملؤمنات
o  ،فإذا شهد العبد أف إخوانو مصابوف ٔتثل ما أصيب بو

زلتاجوف إذل ما ىو زلتاج إليو، دل ؽلتنع من مساعدهتم، إال لفرط 
ٔتغفرة هللا كفضلو، كحقيق هبذا أف ال يساعد؛ فإف اجلزاء من  جهلو 

 جنس العمل، 
o  كقد قاؿ بعض السلف: إف هللا دلا عتب على ادلالئكة بسبب

كامتحن ، (ُ) َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱقوذلم: 

                                                             
 (.َّالبقرة: )سورة  (ُ)
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ىاركت كماركت ٔتا امتحنهما بو، جعلت ادلالئكة بعد ذلك 
 .(ُ)هللا ذلم اكتدعو  آدـ،تستغفر لبٍت 

  

                                                             
 (.ِٗٗ-ِْٗ/ِمفتاح دار السعادة ) (ُ)
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 فصـــى
 املطوىب االستغفاز

  :قد مر معنا 
أف االستغفار عبادة من أجل العبادات، كأف فضلو عظيم، كعوائده  
كثَتة، كخَتاتو على العبد متوالية، يف الدنيا كاآلخرة، كقد أشرت 
إذل ما كاف عليو األنبياء من االستغفار، كسيمر معنا بياف آًثره يف 

ما ىو االستغفار فصل مستقل، لكن السؤاؿ الذم يطرح: 
؟ كالذم بو يستنزؿ ادلستغفر عطف  املطلوب من العبد االتيان بو

 هللا كرٛتتو، كيكوف مقبوالن إبذف هللا رب العادلُت ؟!!
  ىا ىنا قاعدة عند أىل السنة كاجلماعة يذكركهنا دائمان يف

شركط قبوؿ العمل، أذكرىا قبل احلديث عن االستغفار ادلطلوب، 
  تقبل إال بشرطني أساسني:وىي أن العبادة ال

 لصان هلل تعاذل.ااألكؿ: أف يكوف العمل خ 
  كالثاين: أف يكوف صواابن على سنة النيب. 

 كيىطرد العلماء ىذين الشرطُت يف ٚتيع العبادات، 
 كقد يضيفوف لبعض العبادات شركطان أيخر الفتقارىا إليها، 
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 كالبعض يسميها: أركاًنن 
 كالبعض يسميها: شركطان، 

  كىذه يف احلقيقة راجعة إذل جنس العبادة ادلأمور هبا، كما كرد
 ٓتصوصها من نصوص تضاؼ إذل شرطي قبوؿ العمل، 

  ،فاالستغفار مثالن الذم ضلن بصدده عبادة من العبادات
 اشًتط فيو حىت يكوف مقبوالن:

o  أف يكوف خالصان هلل تعاذل، ال يبتغي بو صاحبو أحدان سول
 هللا تعاذل، 

o مشركعان: كأف يكوف 
  ،ليس فيو ألفاظا شركية: كطلب ادلغفرة من ادلقبورين 
  أك بدعية: كتوظيفو يف كقت زلدد، غَت مشركع يف أصل

 السنة، 
 .أك زلرمة: كقوؿ: اللهم اغفر رل إف شئت 
  :كأيضان يذكر كثَت من أىل العلم: أف من شركطو 
o  أف يكوف التلفظ ابللساف ذلذا االستغفار، مصحوابن معناه يف
 لقلب، ا
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o  ،كأف يتذكر الذنب ادلستغفر منو يف احلاؿ، إف كاف ٙتة ذنب
 كذلك لتتحقق لو نتائج االستغفار كٙتراتو، لقولو تعاذل:

 ، (ُ) َّ نئ  مئ  ُّٱ
 :أما إف كاف االستغفار 
  ،ابللساف فقط، دكف تذكر معناه يف القلب 
  ،أك يستغفر، كىو مصر على ادلعصية 

فقد ذكر كثَت من أىل العلم: أنو استغفار غَت مقبوؿ، لعدـ توفر 
ركم: ي، كما بل ذكروا أنو ذنب َيتاج إىل استغفارشرط صحتو، 

ْنِب » ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َلُو، َواْلُمْستَ ْغِفُر ِمَن الذَّ التَّاِئُب ِمَن الذَّ
  (ِ) «َوُىَو ُمِقيٌم َعَلْيِو َكاْلُمْستَ ْهِزِئ ِبَربِِّو...

                                                             
 (.ُّٓسورة آؿ عمراف: ) (ُ)
( كمن طريقو البيهقي يف الشعب ٖٓأخرجو: ابن أِب الدنيا يف التوبة ) (ِ)
(: كاأللباين ُّْٖ(. كضعفو العراقي يف ٗتريج أحاديث اإلحياء )ص: َٖٕٔ)

(: " ُْٕ/ُّ( كقاؿ احلافظ ابن حجر يف "فتح البارم" )ُٔٔيف الضعيفة )
اجة كالطرباين الراجح أف قولو: " كادلستغفر إذل آخره " موقوؼ كأكلو عند ابن م

كقاؿ السخاكم: ...حسنو كسنده حسن".  من حديث ابن مسعود 
شيخنا يعٍت لشواىده كإال فأبو عبيدة جـز غَت كاحد أبنٌو دل يسمع من أبيو" 

 ([ُِ]األجوبة ادلرضية )
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ٍم  يقوؿ عبد هللا بن سهل الرازم مسعت ػلِت بن معاذ يقوؿ: " كى
ا اٍلميٍستػىٍغًفري  : ىىذى ، كىسىاًكتو مىٍرحيوـو قىاؿى ػلىٍِتى  ،ًمٍن ميٍستػىٍغًفرو شلىٍقيوتو

، كىقػىٍلبيوي ذىاًكره " ؛كىقػىٍلبيوي فىاًجره  ا سىاًكته كىىىذى
(ُ) 

يٍػفىةي  نى اٍلًعٍلًم أىٍف ؼلىٍشىى اَّللَّى، ْتىٍسًب اٍلميٍؤًمًن مً : »كيقوؿ حيذى
 (ِ)«كىْتىٍسًبًو ًمنى اٍلكىًذًب أىٍف يىٍستػىٍغًفرى اَّللَّى، مثيَّ يػىعيودى 

 أف ىذا األمر من شركط قبوؿ االستغفار، ىذا إذا والتحقيق :
 ، كاف االستغفار بسبب تقصَت يف كاجب، أك كقوع يف زلـر

ادلستغفر فيشًتط لصحة االستغفار عن الذنب: أف يصطحبو 
بقلبو، فيجمع بُت االستغفار ابللساف، كتذكر الذنب ابلقلب، 

 ليتخلص منو، كليجتث جذكره العالقة يف قلبو.
 :كقاؿ السبكٌي الكبَت يف "احللبيات 

ا  ٍغًفرىًة ًإمَّا: اًبللًٌسىاًف أىٍك اًبٍلقىٍلًب أىٍك هًبًمى  "ااًلٍسًتٍغفىاري طىلىبي اٍلمى

                                                             
فوة البن اجلوزم ص( كصفة الٗٔالزىد كالرقائق للخطيب البغدادم )ص:  (ُ)
(ْ/ْٕ) 
/ ُّٗ/ ٕ( كابن أِب شيبة يف ادلصنف )ُْالعلم )يف  أخرجو: أبو خيثمة (ِ)

/ ُكمن طريقو: أبو نعيم يف حلية األكلياء كطبقات األصفياء ) –( ّْٕٗٗرقم 
كعنو أبو داكد يف الزىد  –( ْٖٓ/ ِكىناد بن السرم يف الزىد ) -(ُِٖ

(ِٔٗ)-. 
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يػٍره ًمنى السُّكيوًت كىأًلىنَّوي يػىٍعتىادي قػىٍوؿى اخلٍىٍَتً  َفاأْلَوَّلُ  ًفيًو نػىٍفعه أًلىنَّوي خى
ًفعه ًجدِّا  َوالثَّاِن  صىاًف الذٍَّنبى  َوالثَّاِلثُ ًنى ا الى ؽليىحًٌ ا لىًكنػَّهيمى أىبٍػلىغي ًمنػٍهيمى

دى التػٍَّوبىةي فىًإفَّ اٍلعىاًصي الٍ -أم: قطعنا، كجزمنا  - ميًصرَّ ، حىىتَّ تيوجى
ٍغًفرىةى كىالى يىٍستػىٍلًزـي ذىًلكى كيجيودى التػٍَّوبىًة ًمٍنوي، ...  : ِإىَل َأْن َقالَ يىطٍليبي اٍلمى

ٍرتيوي ًمٍن أىفَّ مىٍعٌتى ااًلٍسًتٍغفىاًر ىيوى غىيػٍري مىٍعٌتى التػٍَّوبىًة ىيوى  ... كىالًَّذم ذىكى
ًثَتو ًمنى النَّاًس أىفَّ لىٍفظى ْتىسىًب كىٍضًع اللٍَّفًظ لىًكنَّوي غىلىبى ًعٍندى كى 

هي فػىهيوى ييرًيدي التًَّوبىةى  افى ذىًلكى ميٍعتػىقىدى ٍن كى "أىٍستػىٍغًفري اَّللَّى" مىٍعنىاهي التػٍَّوبىةي فىمى
اًء أىفَّ التػٍَّوبىةى الى تىًتمُّ ًإالَّ : ُثَّ َقالَ الى زلىىالىةى، ...  كىذىكىرى بػىٍعضي اٍلعيلىمى

كىاٍلمىٍشهيوري  (ُ)َّهب مب خب حب  جب هئُّٱ :قىٍولًًو تػىعىاذلى اًباًلٍسًتٍغفىاًر لً 
  (ِ)"ا.ىػ أىنَّوي الى ييٍشتػىرىطي.

  :كقد ذكر بعض أىل العلم من ذكم التحقيق 
 أف من دل يتيسر لو استجماع القلب مع اللساف، كلكنو:

غلب على قلبو، فهذا إف انتفى معو يغلاىد نفسو، إال أف لسانو 
اإلصرار، فهو: حسن، بل ال ينهي عنو، بل مطالب من العبد أف 
يرطب لسانو ابالستغفار على الدكاـ، ألف االستغفار عن غفلة خَت 

                                                             
 (.ّسورة ىود: ) (ُ)
( للسبكي، كفتح البارم َُٕانظر: قضاء األرب يف أسئلة حلب )ص:  (ِ)

 (ِْٕ/ ُّالبن حجر )
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من الصمت، كىو طريقة ككسيلة إذل انتباه القلب، فاللساف إذا 
 ألف ذكران يوشك القلب أف أيلفو فيوافقو عليو، 

  منعهم من من مكائد الشيطاف على بٍت اإلنساف: كلذلك
، كقد يبث الوىن يف نفوسهم فيثقل االستغفار بسبب غفلة القلب

 عليهم االستغفار، فليتنبو !!
  فاالستغفار على الدكاـ أمر زلمود، كصفة ٛتيدة، كال يشًتط

أف يتذكر اإلنساف ذنبنا ليستغفر منو، كذلك ألنو عبادة مستقلة 
ر اإلنساف شلا يعلم، كشلا ال يعلم، كشلا يذكر، كشلا بذاهتا، فيستغف

يعلم أصحابو دعاء يقولونو، كىو:  نسي، كلقد كاف الرسوؿ 
اللَُّهمَّ ِإِّنِ َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأْشِرَك ِبَك َوَأََن َأْعَلُم، َوَأْستَ ْغِفُرَك ِلَما اَل »

 .(ُ)«َأْعَلمُ 

                                                             
( من حديث أِب َُٔٔٗ/ رقم ّّٖ/ ِّأخرجو: أٛتد ط الرسالة ) (ُ)

( من حديث معقل بن ُٕٔكالبخارم يف "األدب ادلفرد" رقم ) موسى
 .(ّٔكحسنو لغَته الشيخ األلباين كما يف صحيح الًتغيب ) يسار 
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  فصـــى
 يستغفس اهعبد منهما 

  :إعلم عصمٍت هللا كإايؾ أف االستغفار يكوف 
  ،من ترؾ الواجبات 
  ،كمن الوقوع يف احملرمات 

ال كما يظن البعض أف االستغفار يكوف من اقًتاؼ اخلطااي 
 كالذنوب فقط، 

  بل ذىب بعض العلماء إذل أنو ينبغي للمسلم أف يكوف
 منقادة.استغفاره لو عادة، كنفسو إذل االستغفار 

 يقوؿ ذك النوف ادلصرم  :: عىافو اًمعه ًلمى  االٍسًتٍغفىاري جى
ـي عىلىى مىا مىضىى،  (ُ ا: النَّدى  أىكَّذلييمى
 الثَّاين: العىٍزـي عىلىى التػٍَّرًؾ،  (ِ
: أىدىاءي مىا ضىيػٍَّعتى ًمٍن فػىٍرضو هلًل،  (ّ  كىالثَّاًلثي
ىظىادلًً يف األىٍموىاًؿ كىاألىٍعرى  (ْ

ا، الرَّاًبعي: رىدُّ ادل يصىاحلىىةي عىلىيػٍهى
 اًض كىادل

ٓ)  ، مو كىدىـو نػىبىتى عىلىى احلىرىاـً : ًإذىابىةي كيلًٌ حلٍى  اخلىاًمسي
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ٍعًصيىةً  (ٔ
ى
ا كىجىٍدتى حىالىكىةى ادل مى : ًإذىاقىةي أىدلًى الطَّاعىًة كى  .(ُ)السَّاًدسي

كىذا الكالـ يشَت إذل أف االستغفار يدخل يف كل جزئية من 
 جزئيات حياة اإلنساف!

  ألِب العباس تقي ، كقد كقفت على كالـو ماتعو جامعو فصلو
 يقرر فيو:  الدين شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

أف االستغفار كما أنو كاجب على من كقع يف الذنوب، كذلك ىو 
 كاجب على من ترؾ الواجبات فيقوؿ:

ٍلميحىرَّمىاًت. " التػٍَّوبىة كىااًلٍسًتٍغفىار يىكيوفي ًمٍن تػىٍرًؾ اٍلوىاًجبىاًت كىًفٍعًل ا
ًثَتو ًمٍن النَّاًس. قػػاؿ تعػػػػػاذل:، كىاأٍلىكَّؿي   يف ىف يث ُّٱؼلىٍفىى عىلىى كى
 . (ِ) َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق  ىق

 مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱ: كقاؿ تعاذل
 من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ. كقاؿ تعاذل: (ّ) َّهب
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ُّٱكقاؿ: ، (ْ)َّىن

                                                             
 (ٖٖٕٔ( رقم )ّٓٔ/ ٗشعب اإلؽلاف ) (ُ)
 (.ٓٓسورة غافر: ) (ِ)
 (.ُٗسورة دمحم: ) (ّ)
 (.ِسورة الفتح: ) (ْ)
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كىًمٍثلي ىىذىا  .(ُ) َّمث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب
ًثَته.   يف اٍلقيٍرآًف كى

 :  التػٍَّوبىةي كىااًلٍسًتٍغفىاري يىكيوفي ًمٍن:فػىنػىقيوؿي
  تػىٍرًؾ مىٍأميورو 
  كىًمٍن ًفٍعًل زلىٍظيورو؛ 

ؽلىاًف كىالتػٍَّوًحيدي  عليىا ًمٍن السَّيًٌئىاًت كىاخلٍىطىاايى كىالذُّنيوًب. كىتػىٍرؾي اإٍلً  فىًإفَّ ًكالى
ًف ًمٍن الذُّنيوًب ًبالى  ا اَّللَّي تػىعىاذلى عىلىى اٍلقىٍلًب كىاٍلبىدى كىاٍلفىرىاًئضي الَّيًت فػىرىضىهى

 ... نػٍفىٍُتً َفِإنَّ ِجْنَس تَ ْرِك رىٍيبو ًعٍندى كيلًٌ أىحىدو بىٍل ًىيى أىٍعظىمي الصًٌ
خيلي يف ذىًلكى إٍذ قىٍد يىدٍ  اْلَواِجَباِت َأْعَظُم ِمْن ِجْنِس ِفْعِل اْلُمَحرََّماتِ 

ؽلىاًف كىالتػٍَّوًحيًد  ْوِحيِد َلَْ ُُيَلَّْد يف النَّاِر تػىٍرؾي اإٍلً ِيَاِن َوالت َّ َوَمْن أََتى اِبإْلِ
ا كىلىٍو  َوَلْو فَ َعَل َما فَ َعلَ  افى سليىلَّدن ؽلىاًف كىالتػٍَّوًحيًد كى . كىمىٍن دلٍى أيىًٍت اًبإٍلً

ًة اأٍلىفٍػعى  انىٍت ذينيوبيوي ًمٍن ًجهى اًد كىاٍلعيبَّاًد ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كى الزُّىَّ اًؿ قىًليلىةن: كى
عيبَّاًد ميٍشرًًكي اذٍلًٍنًد كىعيبَّاًد النَّصىارىل؛ كىغىٍَتًًىٍم؛ فىًإنػَّهيٍم  كىأىٍىًل اٍلًكتىاًب كى
ؽلىاًف  ؛ لىًكنَّ نػىٍفسى اإٍلً الى يػىٍقتػيليوفى كىالى يػىٍزنيوفى كىالى يىظًٍلميوفى النَّاسى

ؽلىاًف كىالتػٍَّوًحيًد َوَلِكْن يُ َقالُ تػٍَّوًحيًد اٍلوىاًجًب تػىرىكيوهي. كىال : تػىٍرؾي اإٍلً

                                                             
 (.ّ-ِسورة ىود: ) (ُ)
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افى كيٍفرنا فػىهيٍم  اٍلوىاًجًب إظلَّىا يىكيوفي مىعى ااًلٍشًتغىاًؿ ًبًضدًًٌه كىًضدُّهي إذىا كى
افى  ًإٍف كى ٍنًهيًٌ عىٍنوي كى ًب اٍلمى ٍفًر كىىيوى ًمٍن ابى ًضدُّهي ًمٍن  يػيعىاقػىبيوفى عىلىى اٍلكي

ااًلٍشًتغىاًؿ أبًىٍىوىاًء النػٍَّفًس كىلىذَّاهًتىا ًمٍن اأٍلىٍكًل  اًت كى ًجٍنًس اٍلميبىاحى
ؽلىاًف اٍلوىاًجًب. فىاٍلعيقيوبىةي ىينىا  ًة كىغىٍَتً ذىًلكى عىٍن اإٍلً سى كىالشٍُّرًب كىالٌرَئى

ا اجٍلًنٍ  ذى ؽلىاًف؛ الى أًلىٍجًل تػىٍرًؾ ىى : كيلُّ مىٍن َوَقْد يُ َقالُ ًس. أًلىٍجًل تػىٍرًؾ اإٍلً
؛ فىًإفَّ النػٍَّفسى الى  ؽلىافى كىالتػٍَّوًحيدى فىالى يػىتػٍريكيوي إالَّ إذلى كيٍفرو كىًشٍرؾو تػىرىؾى اإٍلً

 . ٍن دلٍى يػىٍعبيًد الرٍَّٛتىنى عىبىدى الشٍَّيطىافى هي فىمى : فَ يُ َقالُ بيدَّ ذلىىا ًمٍن إلىوو تػىٍعبيدي
وى مىاًنعه لىوي ًعبىادىةي الشٍَّيطىاًف جً  ا إذىا أىمىرىهي أىٍف يىٍشتىًغلى ٔتىا ىي ذى ّّ كىىى ٍنسه عىا

ا أىفَّ مىٍن أىطىاعى الشٍَّيطىافى فػىقىٍد  مى هي. كى : عىبىدى ؽلىاًف كىالتػٍَّوًحيًد يػيقىاؿي ًمٍن اإٍلً
هي كىلىًكٍن ًعبىادىةه ديكفى ًعبىادىةو.   عىبىدى

بي ًدينو كى  َوالنَّاُس نَ ْوَعاِن: بى الدًٌيًن طيالَّ بي دينٍػيىا. فػىهيوى أيىٍميري طيالَّ طيالَّ
نٍػيىا  بى الدُّ أيىٍميري طيالَّ عيبَّاًد اٍلميٍشرًًكُتى كىأىٍىًل اٍلًكتىاًب كى ٍرًؾ كىاٍلًبٍدعىًة كى اًبلشًٌ

نًيًَّة. كىيف احلٍىًديًث عىٍن النَّيبًٌ  إفَّ أىٍخوىؼى مىا »:اًبلشَّهىوىاًت اٍلبىدى
ًت أىخىاؼي عىلىٍيكي  ٍم شىهىوىاًت اٍلغىيًٌ يف بيطيوًنكيٍم كىفػيريكًجكيٍم كىميًضالَّ
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 ً رى احلٍىًديثى  (ُ) «اٍلًفتى ا ذىكى ا قىاؿى احلٍىسىني اٍلبىٍصًرمُّ لىمَّ ِلُكلِّ »كىذًلىذى
َرٌة َفِإنْ  َد َوقَاَرَب َفاْرُجوهُ  َعاِمٍل ِشرٌَّة َوِلُكلِّ ِشرٍَّة فَ ت ْ َصاِحبَها َسدَّ

وهُ  . فػىقىاليوا: أىٍنتى إذىا مىرىٍرت (ِ) «َوِإْن ُأِشرَي إَلْيِو اِبأْلََصاِبِع َفاَل تَ ُعدُّ
ًإظلَّىا أىرىادى  ا كى : "إنَّوي دلٍى يػىٍعًن ىىذى . فػىقىاؿى يف السُّوًؽ أىشىارى إلىٍيك النَّاسي

بػٍتىدًعى يف ًديًنًو كىاٍلفى  ... فىًإفَّ تػىٍرؾى اٍلوىاًجًب كىًفٍعلى  (ّ)اًجرى يف دينٍػيىاهي"اٍلمي
: إنَّوي عىصىى  يى عىٍنوي يػيقىاؿي افى مىٍن فػىعىلى مىا هنًي ا كى زًمىاًف؛ كىذًلىذى رَّـً ميتىالى اٍلميحى

...إخل  ا.ىػ (ْ)اأٍلىٍمرى
 ، كىذا تقرير عظيم يليق بقامة شيخ اإلسالـ 

 اذل من التقصَت يف الواجبات، كلذلك اإلنساف يستغفر هللا تع
 كمن الوقوع يف احملرمات.

                                                             
كىو  ( عن أِب برزة األسلمي ُِٕٕٗرقم ُٖ/ ّّأخرجو: أٛتد ) (ُ)

 (.ُِّْكّٓصحيح. انظر صحيح الًتغيب )
( من حديث أِب ىريرة ّْٗ( كابن حباف )ِّْٓأخرجو: الًتمذم ) (ِ)

/ ِ( كالطحاكم يف ادلشكل )ِّْٓ، َُِ،ُٖٖ/ِ. كأخرجو: أٛتد )
 بسند حسن صحيح.( من حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص ٖٖ

 (.ّّانظر: التواضع كاخلموؿ البن أِب الدنيا )( ّ)
 ( كما بعدىا.َٕٔ/ُُرلموع الفتاكل )( ْ)
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ٍعتي ًمٍن رىسيوًؿ  عىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طىاًلبو  : كيٍنتي ًإذىا مسًى قىاؿى
،ىًٍت أىبيو بىٍكرو  اَّللًَّ  دَّ ئنا نػىفىعىًٍت اَّللَّي ٔتىا شىاءى أىٍف يػىنػٍفىعىًٍت ًمٍنوي، كىحى يػٍ شى

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كىصىدىؽى أىبيو بىٍكرو  َما ِمْن : »، قىاؿى
 َ ، ُثَّ َيْستَ ْغِفُر اَّللَّ ُمْسِلٍم ُيْذِنُب َذنْ ًبا ُثَّ يَ تَ َوضَُّأ فَ ُيَصلِّي رَْكَعتَ نْيِ

ْنِب، ِإالَّ َغَفَر َلوُ  : «  ِلَذِلَك الذَّ اتػىٍُتً اآٍليػىتػىٍُتً   مل يك ُّٱكىقػىرىأى ىى
 ، (ُ)َّٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى)
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 (ّ).(ِ)(نت

                                                             
 (.َُُسورة النساء: ) (ُ)
 (.ُّٓسورة آؿ عمراف: ) (ِ)
( كحسنو؛ َْٔ(؛ كالًتمذم )ُُِٓ(؛ كأبو داكد )ُٕٗ/ُأخرجو: أٛتد) (ّ)

 .(ِِٓ/ٓ(. كانظر: صحيح اِب داكد )ُّٓٗكابن ماجة )
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  احملرمة اليت كان السلف الصاحل رضوان هللا ومن األشياء
 :عليهم يستغفرون هللا منها

 بعض الواردات كالفلتات على الفكر كالقلب كالنفس كاللساف، 
  أنو حدث فقاؿ: عن بشر بن احلارث، كذكر ، 

ٍسنىاًد يف » بن زيد؛ مث قاؿ: حد،نا ٛتاد أىٍستػىٍغًفري اَّللَّى، ًإفَّ ًلذًٍكًر اإٍلً
ءى   (ُ)«اٍلقىٍلًب خييىالى

 ظىٍرتي أىحىدان يف الكىالىـً ًإالَّ مىرَّةن، »، يقوؿ: ، كالشافعي مىا ًنى
 (ِ)«كىأىًنى أىٍستػىٍغًفري هللاى ًمٍن ذىًلكى 

 ،اللحن يف القوؿغفركف يف تبل بلغوا أبعد من ذلك فلقد كانوا يس
 كاإلعراب يف القراءة، 

  حلىىنى أىيُّوبي : ،  -السختياين-يقوؿ اخلٍىًليلي ٍبني أىٍٛتىدى يف حىٍرؼو
 :  (ّ)«.أىٍستػىٍغًفري اَّللَّى »فػىقىاؿى

                                                             
(. ّّٖ/ ُاجلامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع للخطيب البغدادم ) (ُ)

 (ُْٕ/ ُكمعجم الشيوخ الكبَت للذىيب )
 (ُٗ/ ُٗانظر: سَت أعالـ النبالء ) (ِ)
 (ُِٕٓمسند ابن اجلعد ) (ّ)
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 قلت: وإن مما جيب االستغفار منو: 
رواية األحاديث الضعيفة واملوضوعة؛ على سبيل النشر 

فقد عد العلماء ىذا من  ال على سبيل التحذير؛والتسليم، 
الكبائر، كلقد كاف األئمة أيمركف من أسند حديثنا ضعيفنا أف 

 يستغفر هللا شلا كقع فيو، فكيف ٔتن يركم ادلوضوعات!! 
:كينَّا ًعٍندى أىٍٛتىدى ٍبًن  ٍعتي أىٍٛتىدى ٍبنى احلىسىًن يػىقيوؿي يقوؿ الًتمذم: مسًى

نػٍبىلو فىذىكىريكا عى  بي اجليميعىةي، فػىلىٍم يىٍذكيٍر أىٍٛتىدي ًفيًو عىًن النَّيبًٌ حى لىى مىٍن ٕتًى
: ًفيًو عىٍن   نػٍبىلو ئنا. قىاؿى أىٍٛتىدي ٍبني احلىسىًن: فػىقيٍلتي أًلىٍٛتىدى ٍبًن حى يػٍ شى

كأسنده أٛتد بن احلسن عىًن -، ، عىًن النَّيبًٌ أىِب ىيرىيٍػرىةى 
: النَّيبًٌ  -«ُمَعُة َعَلى َمْن آَواُه اللَّْيُل ِإىَل َأْىِلوِ اَلُ »أنو قىاؿى

(ُ)...  . : اٍستػىٍغًفٍر رىبَّكى اٍستػىٍغًفٍر رىبَّكى : فػىغىًضبى عىلىيَّ أىٍٛتىدي كىقىاؿى قىاؿى
ا  ا أًلىنَّوي دلٍى يػىعيدَّ ىىذى نػٍبىلو ىىذى قاؿ الًتمذم: ًإظلَّىا فػىعىلى أىٍٛتىدي ٍبني حى

ئنا كىضىعَّفى  يػٍ   (ِ) وي حًلىاًؿ ًإٍسنىاًدًه ا.ىػاحلىًديثى شى

                                                             
، ًإظلَّىا يػيٍركىل ًمٍن حىًديًث ميعىاًرًؾ  (ُ) ا حىًديثه ًإٍسنىاديهي ضىًعيفه قاؿ الًتمذم: كىىىذى

، كىضىعَّفى ػلىٍِتى ٍبني سىًعيدو  ٍقربيًمًٌ
ى
القىطَّافي عىٍبدى اَّللًَّ ٍبًن عىبَّادو، عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن سىًعيدو ادل

ٍقربيًمَّ، يف احلىًديًث ا.ىػ سنن الًتمذم ت شاكر )
ى
 (ّٕٓ/ ٍِبنى سىًعيدو ادل

( كانظر: العلل الصغَت َِٓ( رقم )ّٕٔ/ ِسنن الًتمذم ت شاكر ) (ِ)
 (.ّٕٗللًتمذم أيضا )ص: 
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 فصى
 االستغفاز من فعى امللسوهات 

 وتسن املندوبات
 من تعمد ترك السنن، والوقوع يف املكروىات َيتاج : فهل

  إىل استغفار؟
فوف ادلسنوف كادلكركه، رًٌ ػػعى حينما نرجع إذل علماء األصوؿ كىم يػي 

 فيقولوف: 
o ما يثاب فاعلو كال يعاقب اتركو.املسنون : 
o ال يعاقب فاعلو.ك : ما يثاب اتركو واملكروه 

 يظهر لنا يف ابدم النظر أهنما ال ػلتاجاف إذل استغفار!
ٖتت )القاعدة اخلامسة - :القرايف الصنهاجيلكن ذكر 

ا يف ىذه ادلسألة، كىو يفسر  -االستغفار( كالعشركف يف  تقريرنا جيدن
ا.  كالـ اإلماـ مالك بن أنس  إماـ دار اذلجرة تفسَتنا علمينا جيدن

 :فقاؿ ما سلتصره 
o  ا إظلَّىا ػلىٍسيني ًمٍن أىٍسبىاًب ذى ٍغًفرىًة. كىىى اٍعلىٍم أىفَّ ااًلٍسًتٍغفىارى طىلىبي اٍلمى

ًت:  اٍلعيقيوابى
  تػىٍرًؾ اٍلوىاًجبىاًت  كى
  كىًفٍعًل اٍلميحىرَّمىاًت؛ 
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o :أىمَّا 
  اٍلمىٍكريكىىاتي 
  تي ٍنديكابى  كىاٍلمى
  كىاٍلميبىاحىاتي 

ا كىتى  ًت يف ًفٍعًلهى ـً اٍلعيقيوابى ا ًلعىدى ا ػػػفىالى ػلىٍسيني ااًلٍسًتٍغفىاري ًفيهى ا، كىىىذى رًٍكهى
فىاءى ًفيًو   أىٍمره ظىاًىره الى خى

o  اًلكو قىامىةى أىنَّوي يىٍستػىٍغًفري اَّللَّى فً  غىيػٍرى أىنَّوي كىقىعى ًلمى ٍن تػىرىؾى اإٍلً يمى
 ،  : َوَوْجُو َذِلكَ تػىعىاذلى

،ىًة أىٍشيىاءى: ًد ،ىالى  أىفَّ اَّللَّى تػىعىاذلى يػيعىاًقبي عىلىى الذٍَّنًب أبًىحى
  .ا النَّاًر كىغىٍَتًىى ا اٍلميٍؤًلمىاتي كى  أىحىديىى
  ٍٍعًصيىًة يف شىي ا تػىٍيًسَتي اٍلمى نًيهى  ءو آخىرى كىًثى
 : ا تػىٍفًويتي الطَّاعىاًت ًلقىٍولًًو تػىعىاذلى لًثػيهى  يئ ىئ نئ مئ ُّٱكىًثى
 (ُ)َّىب نب مب زب  رب

o  ًد ،ىًة أىٍشيىاءى، ييًثيبي أىٍيضنا أبًىحى ًد ،ىالى ا يػيعىاًقبي اَّللَّي تػىعىاذلى أبًىحى مى كىكى
،ىًة أىٍشيىاءى:   ،ىالى

  ا: اأٍليميوري اٍلميٍستػىلىذَّةي  أىحىديىى
  ا: تػىٍيًسَتي الطَّاعىاًت نًيهى  كىًثى

                                                             
 (.ُْٔسورة األعراؼ: ) (ُ)
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  ا عىٍنوي ا: تػىٍعًسَتي اٍلمىعىاًصي عىلىٍيًو كىصىٍرفػيهى لًثػيهى  كىًثى
o :إَذا تَ َقرََّرْت َىِذِه اْلَقاِعَدُة  

ا  ذى ًت دىؿَّ ىى ٍنديكابى ا ًمٍن اٍلمى قىامىةى أىٍك غىيػٍرىىى ٍنسىافي اإٍلً فىًإذىا نىًسيى اإٍلً
اًبقىةو. احلًٍٍرمىافي عىلىى: أىنَّوي   ميسىبَّبه عىٍن مىعىاصو سى

o  افى تػىٍرؾي الطَّاعىاًت ميسىبػَّبنا عىٍن اٍلمىعىاًصي اٍلميتػىقىدًٌمىًة فىًحينىًئذو ًإذىا كى كى
:  إذىا رىأىل اٍلميكىلَّفي ذىًلكى

ٍغًفرىةى ًمٍن تًٍلكى اٍلمىعىاًصي اٍلميتػىقىدًٌمىًة حىىتَّ الى يػىتىكىرَّرى عىلىٍيًو ًمٍثلي  سىأىؿى اٍلمى
 تًٍلكى اٍلميًصيبىًة، 

قىامىةً  ا الى أىنَّوي ذلىىا،  فىااًلٍسًتٍغفىاري ًعٍندى تػىٍرًؾ اإٍلً  أًلىٍجًل غىٍَتًىى
o  ًٍت إذىا فىاتىت ٍنديكابى ًلكى بىًقيَّةي اٍلمى اًف  كىكىذى ٍنسى ي عىلىى اإٍلً يػىتػىعىُتَّ

اًلفىةو   .ااًلٍسًتٍغفىاري أًلىٍجًل مىا دىؿَّ عىلىٍيًو التػٍَّرؾي ًمٍن ذينيوبو سى

o  وى كىٍجوي أىٍمًر مىاًلكو ا ىي تػىعىاذلى اًباًلٍسًتٍغفىاًر يف تػىٍرًؾ  رٛتو هللافػىهىذى
ًت  ٍنديكابى ًت الى أىنَّوي يػىٍعتىًقدي أىفَّ ااًلٍسًتٍغفىارى مشريكع ًمٍن تػىٍرًؾ اٍلمى ٍنديكابى اٍلمى

 .(ُ)كال إشكاؿى على ىذا، كهللاي أعلم

 
  

                                                             
 (ِٔٓ-ِٓٓ/ِالفركؽ ) (ُ)
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 فصـــى
 االستغفازصًغ 

 
  كرد االستغفار يف نصوص القرآف كالسنة بصيغ متعددة، سبق

 ذكر بعض منها على سبيل اإلٚتاؿ، 
  كاستعماؿ كاحد من ىذه الصيغ رلزئ يف ٖتقيق الغرض

إال ما جاء النص على صيغتها أبهنا خاصة ببعض كادلقصود، 
، العبادات، أو يف بعض األوقات، فهذه ينبغي التقيد أبلفاظها

 أذكره يف احلديث عن أنواع االستغفار ادلقيد، كمكاف بياهنا س
  كما جاء بعض الصيغ الواردة يف السنة النبويةكىنا أذكر ،

 :وىو ينقسم إىل قسمنيأيضنا مطلقنا، 
  ،استغفار اإلنساف لنفسو 
 .كاستغفار اإلنساف لغَته 
 فمنو: أما األكؿ : 

اللَُّهمَّ أَْنَت َرّبِّ اَل ِإَلَو ِإالَّ »كىو:  ،ااِلْسِتْغَفارِ َسيِِّد دعاء  .ُ
أَْنَت، َخَلْقَتِِن َوَأََن َعْبُدَك، َوَأََن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما 
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اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعُت، أَُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك 
، َوَأُبوُء َلَك ِبَذْنِب َفاْغِفْر ِل، َفِإنَُّو الَ  ُنوَب ِإالَّ َعَليَّ  يَ ْغِفُر الذُّ

  (ُ)«أَْنتَ 
َأْستَ ْغِفُر اَّللََّ الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْْلَيَّ اْلَقيُّوَم، »كمنو:  .ِ

 (ِ) «َوأَُتوُب ِإَلْيوِ 
وَّاُب »كمنو:  .ّ ، ِإنََّك أَْنَت الت َّ َربِّ اْغِفْر ِل، َوُتْب َعَليَّ

وَّاُب الَغُفورُ ِإنََّك ، »...كيف ركاية:  «الرَِّحيمُ   (ّ)«أَْنَت الت َّ
 « ُسْبَحاَن اَّللَِّ َوِبَْمِدِه، َأْستَ ْغِفُر اَّللََّ، َوأَُتوُب ِإَلْيوِ »كمنو:  .ْ

 (ْ)«ُسْبَحاَنَك َوِبَْمِدَك، َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإَلْيكَ : »كيف ركاية
                                                             

ادي ٍبني أىٍكسو َّٔٔصحيح البخارم ) (ُ) عىًن النَّيبًٌ  ( من حديث شىدَّ
  : : فذكره... قىاؿى يًٌدي ااًلٍسًتٍغفىاًر أىٍف تػىقيوؿى كىمىٍن قىاذلىىا ًمنى النػَّهىاًر ميوًقننا »قاؿ: سى

، فػىهيوى ًمٍن أىٍىًل اجلىنًَّة، كىمىنٍ  قىاذلىىا ًمنى اللٍَّيًل كىىيوى  هًبىا، فىمىاتى ًمٍن يػىٍوًمًو قػىٍبلى أىٍف ؽليًٍسيى
 «ميوًقنه هًبىا، فىمىاتى قػىٍبلى أىٍف ييٍصًبحى، فػىهيوى ًمٍن أىٍىًل اجلىنَّةً 

( من حديث زىٍيدو، مىٍوذلى النَّيبًٌ ّٕٕٓ( كالًتمذم )ُُٕٓأخرجو: أبو داكد ) (ِ)
عى رىسيوؿى اَّللًَّ  : ...فذكره، غي  ، أىنَّوي مسًى : " مىٍن قىاؿى ًإٍف كىافى يػىقيوؿي ًفرى لىوي، كى

 (ِِٕٕقىٍد فػىرَّ ًمنى الزٍَّحًف" كلو شواىد ٚتعها العالمة األلباين يف الصحيحة )
 (ّْتقدـ ٗترغلو )ص  (ّ)
ةى ُُْٔ( كابن حباف )ِْٔٔٓ( كأٛتد )ْْٖأخرجو: مسلم ) (ْ) ( عىٍن عىاًئشى

 (ُّٕٓ). كانظر: الصحيحة أنو كاف ييٍكًثري ًمٍن قػىٍوًؿ ذلك قبل موتو  
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 (ُ)«َأْستَ ْغِفُر هللَا، َأْستَ ْغِفُر هللاَ »كمنو:  .ٓ
 (ِ)«اللُهمَّ اْغِفْر ِل » كمنو: .ٔ
 (ّ)« ُغْفَراَنَك ُغْفَراَنكَ »كمنها:  .ٕ
  كىو االستغفار للغَت؛ كالوالدين كادلؤمنُت كأما النوع الثاين

كادلؤمنات فيبدأ بنفسو أكالن مث يستغفر لوالديو، أك للمؤمنُت 
 كادلؤمنات، كىكذا.

 : قػيٍلتي ًلعىطىاءو: فقد ركل عبد الرزاؽ يف مصنفو: عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى
: " نػىعىٍم، قىٍد أىمىرى النَّيبُّ  ٍؤًمنىاًت؟ قىاؿى  أىٍستػىٍغًفري لًٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلمي
ًلكى فىًإفَّ ذىًلكى اٍلوىاًجبي عىلىى النَّاًس، قىاؿى اَّللَّي لًنىًبيًًٌو  : ًبذى

                                                             
فى ُّٓ/ُٗٓيف صحيح مسلم ) (ُ) : كىافى رىسيوؿي هللًا ( عىٍن ،ػىٍوابى ، قىاؿى

: "كىٍيفى ااٍلٍسًتٍغفىاري؟   ًثن كقيلى ًلٍْلىٍكزىاًعيًٌ تًًو اٍستػىٍغفىرى ،ىالى ًإذىا اٍنصىرىؼى ًمٍن صىالى
: أىٍستػىٍغًفري هللاى، أىٍستػىٍغًفري هللاى. : تػىقيوؿي  قىاؿى

ةى  (ِ) ، قىالىٍت: ...لػمَّا مىًرضى شواىده كثَتة مشهورة، كمنها حديث عىاًئشى
:  رىسيوؿي هللًا  « اللُهمَّ اْغِفْر ِل َواْجَعْلِِن َمَع الرَِّفيِق اأْلَْعَلى»كى،ػىقيلى، ... قىاؿى

، َْْْقىالىٍت: فىذىىىٍبتي أىٍنظيري، فىًإذىا ىيوى قىٍد قىضىى. متفق عليو، البخارم )
 (.ُُِٗ( كمسلم )ْٕٔٓ

( فيما كرد يف سبب نزكؿ اآلايت من ُٗٗ/ُِٓانظر: صحيح مسلم ) (ّ)
 آخر سورة البقرة.
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: أىفػىتىدىعي َّهب مب  هئ مئُّٱ ذىًلكى يف  . قػيٍلتي
 : ٍكتيوبىًة أىبىدنا؟ قىاؿى ـٍ « الى »اٍلمى أي، بًنػىٍفًسكى أى ٍن تػىٍبدى : فىًبمى قػيٍلتي

ا قىاؿى اَّللَّي:  مى : بىٍل بًنػىٍفًسي كى   هئ مئُّٱاًبٍلميٍؤًمًنُتى؟ قىاؿى
 (ِ)".(ُ) َّهب مب

 كألفَّ ىذه ىي طريقة األنبياء كما قص هللا علينا من قلت :
، (ّ) َّ حن جن مم خم ُّٱ: قاؿ تعاذل عن نوح  أخبارىم،

كقاؿ تعاذل عن التابعُت كمن تبعهم إبحساف كىم يستغفركف 
 خن حن جن يم ىم  مم خم حم ُّٱ: للسلف الصاحل

 .(ْ) َّ خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من
  قاؿ ابن رجب : :كىأىٍفضىلي أىنٍػوىاًع ااًلٍسًتٍغفىاًر" 
  ،أى اٍلعىٍبدي اًبلثػَّنىاًء عىلىى رىبًًٌو  أىٍف يػىٍبدى
  ،نًٍبًو ى اًباًلٍعًتىاًؼ ًبذى  مثيَّ يػيثػىٍتًٌ
  ٍغًفرىةى  مثيَّ يىٍسأىؿى اَّللَّى اٍلمى

                                                             
 (.ُٗدمحم: )سورة  (ُ)
 (ُِِّ)رقم  (ُِٕ/ ِمصنف عبد الرزاؽ الصنعاين ) (ِ)
 (.ِٖسورة نوح: ) (ّ)
 (.َُسورة احلشر: )( ْ)
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اًد ٍبًن أىٍكسو  : عىًن النَّيبًٌ  كىمىا يف حىًديًث شىدَّ ، قىاؿى
َسيُِّد ااِلْسِتْغَفاِر َأْن يَ ُقوَل اْلَعْبُد: اللَُّهمَّ َأْنَت َرّبِّ اَل ِإَلَو ِإالَّ »

َخَلْقَتِِن َوَأََن َعْبُدَك، َوَأََن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما َأْنَت، 
اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعُت، َأبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك 

نُوَب ِإالَّ َأْنتَ  « َعَليَّ َوَأبُوُء ِبَذْنِب، فَاْغِفْر ِل، فَِإنَُّو اَل يَ ْغِفُر الذُّ
. كىيف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك (ُ)رًمُّ خىرَّجىوي اٍلبيخىا

دًٌيقى  : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ، عىلًٌٍمًٍت  أىفَّ أىابى بىٍكرو الصًٌ قىاؿى
 : يت، قىاؿى ُقِل اللَُّهمَّ ِإِّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي »ديعىاءن أىٍدعيو ًبًو يف صىالى

نُوَب ِإالَّ َأْنَت، فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ظُْلًما َكِثريًا، َواَل يَ ْغِفُر  الذُّ
 .(ّ).(ِ)«ِعْنِدَك، َواْرََحِِْن ِإنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

                                                             
 (ُٕتقدـ ٗترغلو )ص  (ُ)
 (ْٖ/َِٕٓكصحيح مسلم )(، ّْٖصحيح البخارم ) (ِ)
 (.َُُٕ/ ّجامع العلـو كاحلكم ت ماىر الفحل ) (ّ)
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  :فائدة 
كىنا فائدة متعلقة بلفظة قد هنى الشارع عن استعماذلا حاؿ 

، قىاؿى  الدعاء كاالستغفار، كىي: ما ركاه أبو ىيرىيٍػرىةى  قىاؿى
اَل يَ ُقوَلنَّ َأَحدُُكْم: اللُهمَّ اْغِفْر ِل ِإْن ِشْئَت، : »النَّيبُّ 

َعاِء، فَِإنَّ هللَا َصاِنٌع َما  اللُهمَّ اْرََحِِْن ِإْن ِشْئَت، لِيَ ْعِزْم يف الدُّ
َوَلِكْن لِيَ ْعِزِم اْلَمْسأََلَة »... كيف ركاية: « َشاَء، اَل ُمْكِرَه َلوُ 

ِم الرَّْغَبَة، فَِإنَّ هللاَ اَل يَ تَ َعاَظُمُو َشْيٌء َأْعطَاهُ    (ُ)«َوْليُ َعظِّ
  قاؿ العلماء: كفيو دليل على قلة اىتمامو يف طلب ادلغفرة، كأف

 قولو ىذا متضمن: "استغناءه عن ربو"، ك"عدـ اكًتا،و بذنبو"، 
o كأرشده الرسوؿ د الواجب، وىو مما يتناىف مع التوحي :

إذل تعظيم الرغبة، فإف هللا ال يتعاظمو شيء، كإذل العـز يف ادلسألة، 
  .(ِ) فإف هللا ال مستكره لو.

                                                             
كاللفظ -(، كصحيح مسلم ْْٕٕ، ّّٗٔصحيح البخارم ) (ُ)

 .( كالركاية األخرل دلسلم أيضاٗكٖ/ِٕٗٔلو،)
ىو حق هللا على  انظر: تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذل (ِ)

 (ّّْ(، حاشية كتاب التوحيد )ص: ٔٔٓالعبيد )ص: 
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  فصـــى
 االستغفازأنىاع 

 
  ابستقراء نصوص الكتاب كالسنة، كابلنظر يف شركحات أىل

 العلم، أخلص إذل أف االستغفار لو أنواع ٗتتلف على حسب كركده
 كسياقة يف النصوص الشرعية.

o :فهو ابعتبار جنسو على نوعني 
  أحدعلا: االستغفار يف القوؿ، كمثالو: ما جاء يف قوؿ هللا
 خت حت جت  هب مب خب حب جب ُّٱ :تعاذل
 (ُ) َّ مح جح مج حج  مث هت مت

 ما جاء يف قوؿ هللا  الثاين: االستغفار يف العمل، كمثالو
كمعناه: أف  (ِ)َّ حك جك مق حق مف خف ُّٱ: تعاذل

 يعملوا عمل الغفراف، كىذا أحد أكجو التفسَت الواردة يف ىذه اآلية.
  االستغفار عىلىى ضلوين: : قاؿ سعيد بن جبَت " 
  ،أحدعلا: يف القوؿ 

                                                             
 (.ْٔسورة النساء: ) (ُ)
 (.ّّسورة األنفاؿ: ) (ِ)
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  ،كاآلخر يف العمل 
o :فأما استغفار القوؿ: فإف هللا يػىقيوؿ 
 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب ُّٱ
  (ُ) َّ مث هت
o  َّكىجىلَّ: يػىقيوؿ:كأما استغفار العمل، فإف هللا عىز 
  (ِ) َّ حك جك مق حق مف خف ُّٱ 

: أف يعملوا عمل الغفراف، كقد علمت أف أًنسا  ًلكى فعٌت ًبذى
سيدخلوف النار كىم يستغفركف هللا أبلسنتهم شلن يدعي اإلسالـ، 

 (ّ)كمن سائر ادللل".
o :وأما ابعتبار وقتو وزمانو فهو على نوعني أيًضا 

 االستغفار ادلطلق، كىو االستغفار الذم ليس لو األكؿ :
كقت زلدد، فجميع األكقات زلل لالستغفار، مثل ما كاف النيب 

 يفعلو،  

                                                             
 (.ْٔسورة النساء: ) (ُ)
 (.ّّسورة األنفاؿ: ) (ِ)
 (.ٕٓٓٓكتفسَت ابن أِب حامت ) (ْٕٕ/ ِتفسَت ابن ادلنذر ) (ّ)
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يػيعىدُّ  كاف »فلقد كاف يستغفر هللا على ٚتيع أحوالو، كقد 
ٍجًلًس اٍلوىاًحًد ًمائىةى مىرَّةو عىلىٍيًو   (ُ)«قوؿ أستغفر هللا كأتوب إليو يف اٍلمى
 :ولذلك ينبغي للمسلم 

أف غلعل االستغفار ديدنو كىجَتاه، كأف يرطب بو لسانو يف الصباح 
 كادلساء، كيف اخللوة كاجللوة، ألنو ابالستغفار:

  ،تزكو النفس كتطهر 
  كػلصل لو من التعلق بربو الشيء الذم يدفعو إذل فعل

 اخلَتات، يف ٚتيع األكقات كالساعات، 
  كحينما يعتاد اللساف االستغفار فإف القوؿ احلسن سيكوف لو

 عادة كنفسو إذل اللهج بو منقادة، 
  كإبدماف اإلستغفار يًتقى العبد يف مدارج الكماؿ، إبذف هللا

 تعاذل، فاحلسنة تقوؿ: أخيت .. أخيت . 
  :كىذا االستغفار ادلقيد على ضربُت: استغفار مقيد.كالثاين 
  ألفاظ.األكؿ: تقييد 
 .كالثاين: تقييد كقت كزماف 

                                                             
 سبق ٗترغلو. (ُ)
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 أما الضرب األول: 
فقد كردت نصوص فيها التقيد أبلفاظ االستغفار كعدده، مثل: 

، فإف السنة  لتزاـ العدد، فال يزيد كال ااالستغفار بعد الصالة ،الًثن
 ينقص.

  وأما الضرب الثاِن:
سألة، فهو التقيد ابلوقت، كيرد ادلثاؿ السابق أيضنا يف مثل ىذه ادل

يف كوف االستغفار ،الًثن موظف بعد االنتهاء من صالة الفرض 
 مباشرة.

كالفصل القادـ ؼلدـ ىذه ادلسألة ْتيث يطلعك على أعداد 
  االستغفار، كزمانو، كأيضنا بعض صيغ االستغفار.
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  فصـــى
 يف اهعبادات االستغفاز

  كرد مشركعية االستغفار يف النصوص الشرعية يف كثَت من
 العبادات، 

كقد رأيت من ادلناسب ذكرىا مرتبة على حسب ترتيب الفقهاء 
 ألبواب الكتب الفقهية:
 أبواب الطهارة: [ُ]

 : االستغفار عقب اخلركج من اخلالء -أ 
فيسن للمسلم أف يستغفر هللا تعاذل بعد االنتهاء من قضاء 

افى ًإذىا خىرىجى ًمنى   أىفَّ النَّيبَّ  فػىعىٍن عىاًئشىةى  .(ُ)احلاجة كى
 : ًء قىاؿى كىذه أحد صيغ االستغفار الثابتة عن  (ِ)«ُغْفَراَنكَ »اخلٍىالى

  :ووجو سؤال املغفرة يف مثل ىذه اْلالة. النيب 
 :أف اإلنساف دلا ٗتفف من أذية اجلسم، ًنسب أف 

                                                             
( حاشية ابن  ُِٕ/  ُ( الكايف البن عبد الرب )  ُٖٔ/  ُانظر: ادلغٌت )  (ُ)

 (. ّْْ/  ِ( كالفواكو الدكاين )  َِّ/  ُعابدين ) 
( كالنسائي يف ََّ(، كابن ماجو )ٕ( كالًتمذم )َّأخرجو: أبو داكد ) (ِ)

 ( كقاؿ الًتمذم: حسن غريب.ِْٖٗالكربل )
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يتذكر أذية اإلمث، فدعا هللا أف ؼلفف عنو أذية اإلمث، كما أعانو 
يف مناسبة االستغفار يف ىذه احلاؿ:  وقيلبتخفيف أذية اجلسم، 

 : إظهار العجز عن شكر النعمة يف
  ،تيسَت الغذاء 
  ،كإيصاؿ منفعتو 
  ،كإخراج فضلتو 
 كإبقاء قوتو يف جسد العبد، كهللا أعلم(ُ) 

 : (ِ)ءاالستغفار بعد الوضو  -ب 
فيسن للمسلم أف يستغفر هللا عند إ٘تاـ الوضوء، دلا ركل أبو سىًعيدو 

: عىًن النَّيبًٌ  اخليدرٌم  َمْن تَ َوضََّأ فَ َقاَل: ُسْبَحاَنَك »قىاؿى
اللُهمَّ، َوِبَْمِدَك َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت، َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب 

 (ّ)«َرقٍّ ُثَّ طُِبَع ِبطَاَبٍع فَ َلْم ُيْكَسْر ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ ِإَلْيَك، ُكِتَب يف 

                                                             
 (.ّّٕ/ ْ )انظر: النهاية يف غريب احلديث كاأل،ر البن األ،َت (ُ)
 (.ُٕٔ/ُ( كمدارج السالكُت )ٕٖ/ُانظر: حاشية ابن عابدين ) (ِ)
( يف عمل اليـو كالليلة. كانظر صحيح الًتغيب ّٖأخرجو: النسائي ) (ّ)
(ِِٓ.) 
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 يف أبواب الصالة  [ِ]
 كرد االستغفار يف أحواؿ كمواطن كثَتة يف الصالة من ذلك:

 االستغفار عند الدخوؿ كاخلركج من ادلسجد:  -أ 
للمسلم أف يستغفر هللا عند دخوؿ  (ُ)فقد استحب أىل العلم

ادلسجد، كعند اخلركج منو، كما ىو الوارد يف حديث فاطمة، 
قاؿ: إذا دخل ادلسجد  ، قالت: كاف رسوؿ هللا 

، كإذا خرج قاؿ: «اللهم اغفر ِل ذنوّب وافتح ِل أبواب رَحتك»
 .(ِ)« اللهم اغفر ِل ذنوّب وافتح ِل أبواب فضلك»
 :(ّ)الة كآخرىا كأ،نائهااالستغفار يف أكؿ الص -ب 

 فيسن للمصلي أف يستغفر هللا تعاذل يف:

                                                             
( كشرح ميارة الصغَت ٓٔ/ُ( كمنح اجلليل )َُّ/ُانظر: كشاؼ القناع ) (ُ)
 (.ُِٓ( كمراقي الفالح )صُّٕ/ِ)
( أبلفاظ متقاربة. كصححو ُٕٕ( كابن ماجو )ِّٖ/ٔ)أخرجو: أٛتد  (ِ)

:" لإلماـ العالمة األلباين يف ٗترغلو لكتاب " فضل الصالة على النيب 
( كقاؿ: )صحيح لشواىده(، ِٕإمساعيل بن إسحاؽ اجلهضمي ادلالكي )ص

 كأكردىا.
( كالكلم ُّٔ/ّ( كاجملموع للنوكم )ْْٕ/ُانظر ادلسألة يف: ادلغٍت ) (ّ)

 (.َِٔ/ُ( كالكايف البن عبد الرب )َِِالبن القيم )صالطيب 
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 أكؿ الصالة، كيف آخرىا،  يف أ،نائها، 
  :ففي أكؿ الصالة 

 جاء االستغفار يف بعض الركاايت ادلتعلقة بدعاء االستفتاح، كمنها: 
كاف يقوؿ يف  ، أف النيب عن علي بن أِب طالب، 

، َوَأََن »استفتاحو:  اللُهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت أَْنَت َرّبِّ
يًعا،  َعْبُدَك، ظََلْمُت نَ ْفِسي، َواْعتَ َرْفُت ِبَذْنِب، َفاْغِفْر ِل ُذُنوّب َجَِ
ُنوَب ِإالَّ أَْنَت، َواْىِدِن أِلَْحَسِن اأْلَْخاَلِق اَل  ِإنَُّو اَل يَ ْغِفُر الذُّ

ْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت، َواْصِرْف َعِنِّ َسيِّئَ َها اَل َيْصِرُف َعِنِّ يَ ْهِدي أِلَ 
ُر ُكلُُّو يف َيَدْيَك، َوالشَّرُّ  َسيِّئَ َها ِإالَّ أَْنَت، َلب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواْْلَي ْ

وُب َلْيَس ِإَلْيَك، َأََن ِبَك َوِإَلْيَك، تَبارَْكَت َوتَ َعاَلْيَت، َأْستَ ْغِفُرَك َوأَتُ 
 .(ُ)«ِإَلْيكَ 

كاف يقوؿ هللا أكرب عشر   : أف النيب كعن عىاًئشىةى 
مرات، مث يسبح عشر مرات، مث ػلمد عشر مرات، مث يهلل عشرنا، 

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َواْىِدِن َواْرزُْقِِن »مث يستغفر عشرنا، مث يقوؿ 

                                                             
 (.ُٕٕأخرجو: مسلم ) (ُ)
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ادلقاـ ، مث يقوؿ: اللهم إين أعوذ بك من ضيق « َوَعاِفِِن، عشًرا
 .(ُ)«يـو القيامة عشرنا 

يف افتتاح  كالذم يظهر: أف ىذا النوع من الدعاء، كاف يقولو 
 .(ِ)القيم كغَتهقياـ الليل؛ كما ذكر ذلك ابن 

  :كأما يف أ،نائها 
  كاف يستغفر هللا يف ركوعو  أف النيب فقد ،بت

ا قىالىٍت: كسجوده، فػىعىٍن عىاًئشىةى   َكاَن رسول هللا ، أىنػَّهى
ُيْكِثُر َأْن يَ ُقوَل يف رُُكوِعِو َوُسُجوِدِه: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِبَْمِدَك 

 . (ّ)اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل " يَ َتَأوَُّل الُقْرآنَ 
 .(ْ) َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱمت  زت رت يب ُّٱأم: ػلقق قولو تعاذل: 

: يف   ، أىفَّ رىسيوؿى هللًا كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  افى يػىقيوؿي كى
 سيجيوًدًه:

                                                             
( َِِٔ( ك ابن ًحباف )ٕٔٔ( كأبو داكد )ُِٓٔٓأخرجو: أٛتد ) (ُ)

 (.ِْٕٖكالطرباين يف "األكسط" رقم )
 (.َِّ/ُانظر: زاد ادلعاد ) (ِ)
 (.ْْٖ( كمسلم )ُٕٕأخرجو: البخارم ) (ّ)
 (.ْسورة النصر: )( ْ)
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اللُهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ُكلَُّو ِدقَُّو، َوِجلَُّو، َوَأوََّلُو َوآِخَرُه َوَعاَلنِيَ َتُو »
 (ُ)«َوِسرَّهُ 
 يشرع االستغفار: بل أكجبو : ويف اَللوس بني السجدتني

اًف،، حلديث (ِ)بعض أىل العلم، كىو: الصحيح يٍػفىةى بًن اليىمى  حيذى
: ف أنو صلى مع النيب   تػىٍُتً افى يػىقيوؿي بػىٍُتى السٍَّجدى كى

 .(ّ)«َربِّ اْغِفْر ِل، َربِّ اْغِفْر ِل »
افى يػىقيوؿي بػىٍُتى السٍَّجدىتػىٍُتً: ، أىفَّ النَّيبَّ كىعىٍن اٍبًن عىبَّاسو  كى

 .(ْ)«، كىاٍىًدين، كىاٍرزيٍقًٍت ْرِن َواْجب ُ اللَّهيمَّ اٍغًفٍر رل، كىاٍرٛتىًٍٍت، »
  :كيسن االستغفار: قبل السالـ من الصالة يف آخر التحيات

افى  عىًن النَّيبًٌ  دلا جاء عن أىِب ميوسىى األشعرم  أىنَّوي كى
ا الدُّعىاًء:   اللُهمَّ اْغِفْر ِل َخِطيَئيِت َوَجْهِلي، َوِإْسَرايف يف »يىٍدعيو هًبىذى

                                                             
 (.ّْٖأخرجو: مسلم ) (ُ)
 (َّٓ/ُانظر ادلسألة يف: ادلغٍت البن قدامة ) (ِ)
 (.ٕٖٗ( كابن ماجو )ُُْٓ( النسائي )ْٕٖأخرجو: أبو داكد ) (ّ)
اللَّهيمَّ » ( كلفظو: َٖٓ( كىذا لفظو كأبو داكد )ِْٖأخرجو: الًتمذم ) (ْ)

( بلفظ: كىافى رىسيوؿي ٖٖٗكابن ماجو )«  كىاٍىًدًَن كىاٍرزيٍقًٌت  َوَعاِفىِن اٍغًفٍر ذًل كىاٍرٛتىًٌٍت 
تػىٍُتً ًِف صىالىًة اللٍَّيًل  اَّللًَّ  رىبًٌ اٍغًفٍر ذًل كىاٍرٛتىًٌٍت كىاٍجبػيٍرًَن »يػىقيوؿي بػىٍُتى السٍَّجدى

 (.َٖٗ/ّكاحلديث حسنو األلباين يف "أصل صفة الصالة" ) «َواْرفَ ْعِِن كىاٍرزيٍقًٌت 
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ي َوَىْزِل، َأْمِري،  ، اللُهمَّ اْغِفْر ِل ِجدِّ َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمِنِّ
ْمُت  َوَخطَِئي َوَعْمِدي، وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي، اللُهمَّ اْغِفْر ِل َما َقدَّ
 ، ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمِنِّ َوَما َأخَّ

ُر، َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ أَْنَت اْلُمَقدِّ   .(ُ)«ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ
عىلًٌٍمًٍت  ، أىنَّوي قىاؿى ًلرىسيوًؿ هللًا كعىٍن أىِب بىٍكرو الصديق 

يت، قىاؿى  ُقِل اللُهمَّ ِإِّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي » :ديعىاءن أىٍدعيو ًبًو يف صىالى
ُنوَب ِإالَّ أَْنَت، َفاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ظُْلًما َكِثريًا َواَل يَ ْغِفُر  الذُّ

 (ِ)«ِعْنِدَك، َواْرََحِِْن ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
  ،  كيسن االستغفار عقب الصالة ،الًثن

في  افى رىسيوؿي هللًا دلا ركل ،ػىٍوابى : كى ًإذىا اٍنصىرىؼى ًمٍن  ، قىاؿى
ًثن  ًتًو اٍستػىٍغفىرى ،ىالى :  صىالى اَلُم، »كىقىاؿى اَلُم َوِمْنَك السَّ اللُهمَّ أَْنَت السَّ

كىو أحد ركاة  –قيل ًلٍْلىٍكزىاًعيًٌ « تَ َبارَْكَت َي َذا اَلَْاَلِل َواإْلِْكَرامِ 
: أىٍستػىٍغًفري هللاى، أىٍستػىٍغًفري : »-احلديث : تػىقيوؿي ؟ قىاؿى كىٍيفى ااٍلٍسًتٍغفىاري

 .(ّ)«هللاى 
                                                             

 (.ُِٕٗ( كمسلم )ّٖٗٔأخرجو: البخارم ) (ُ)
 (.َِٕٓ( كمسلم )ِّٔٔك ّْٖأخرجو: البخارم ) (ِ)
 (.ُٗٓأخرجو: مسلم ) (ّ)
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 :الوتراالستغفار يف قنوت  -ج 
  رى ٍبًن اخلٍىطَّاًب فػىعىٍن ًٍ،ري عىٍن عيمى ٍَتو، أيى يف  عيبػىٍيًد ٍبًن عيمى

 : ٍؤًمنىاًت، »اٍلقينيوًت: أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي اللَّهيمَّ اٍغًفٍر لًٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلمي
ًنًهٍم، كىاٍلميٍسًلًمُتى كىاٍلميٍسًلمىاًت، كىأىلًٌٍف بػىٍُتى قػيليوهًبًٍم، كىأىٍصًلٍح ذىاتى بػىيٍ 

فىرىةى أىٍىًل اٍلًكتىاًب الًَّذينى  كىاٍنصيٍرىيٍم عىلىى عىديكًٌؾى كىعىديكًًٌىٍم، اللَّهيمَّ اٍلعىٍن كى
ًتًهٍم، كىزىٍلزًٍؿ  ًلمى اًلٍف بػىٍُتى كى ، اللَّهيمَّ خى ييكىذًٌبيوفى ريسيلىكى كىيػيقىاتًليوفى أىٍكلًيىاءىؾى

امىهيٍم، كىأىٍنزًٍؿ هًبًٍم أبىٍسىكى ا ، أىٍقدى  لًَّذم الى تػىريدُّهي عىًن اٍلقىٍوـً اٍلميٍجرًًمُتى
، كىنػيٍثًٍت  ، كىنىٍستػىٍغًفريؾى ، نىٍستىًعينيكى ًبٍسًم اَّللًَّ الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم، اللَّهيمَّ ًإًنَّ

 ، ، كىطلىٍلىعي كىنػىتػٍريؾي مىٍن يػىٍفجيريؾى  عىلىٍيكى كىالى نىٍكفيريؾى
ؾى نػىٍعبيدي، كىلىكى نيصىلًٌي كىنىٍسجيدي، ًبٍسًم اَّللًَّ الرٍَّٛتىًن الرًَّحي ًم، اللَّهيمَّ ًإايَّ

ابىكى  ، ًإفَّ عىذى ابىكى ، كىطلىىاؼي عىذى ًإلىٍيكى نىٍسعىى كىضلىًٍفدي، نػىٍرجيو رىٍٛتىتىكى كى
  (ُ)«اًبٍلكيفَّاًر ميٍلحىقه 

  : افى يػىقيوؿي ، أىنَّوي كى ، عىٍن أيِبىًٌ ٍبًن كىٍعبو  كعىٍن مىٍيميوًف ٍبًن ًمٍهرىافى
، كىطلىٍلىعي » ، كىنػيٍثًٍت عىلىٍيكى فىالى نىٍكفيريؾى ، كىنىٍستػىٍغًفريؾى اللَّهيمَّ ًإًنَّ نىٍستىًعينيكى

ؾى نػىٍعبيدي، كىلىكى نيصىلًٌي  ، اللَّهيمَّ ًإايَّ ًإلىٍيكن كىنػىتػٍريؾي مىٍن يػىٍفجيريؾي كىنىٍسجيدي، كى

                                                             
 (/ط ادلكتب اإلسالميْٗٔٗرقم )الرزاؽ، يف ادلصنف  أخرجو: عبد (ُ)
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ابىكى اًبٍلكيفَّاًر  ، ًإفَّ عىذى ، كىنػىٍرجيو رىٍٛتىتىكى ابىكى نىٍسعىى كىضلىًٍفدي، طلىٍشىى عىذى
  (ُ)«ميٍلحىقه 

 كيندب االستغفار يف صالة االستسقاء:  -د 
 ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق)قاؿ هللا تعاذل: 

، فدلت اآلية على أف االستغفار كسيلة للسقيا، بدليل (ِ) (يل
كدل تزد اآلية على  ،( يل ىل مل خل )قولو تعاذل: 

  االستغفار، كقد فهم ىذا ادلعٌت الصحابة 
  أنو خرج إذل االستسقاء، كصعد عن عمر فقد كرد

ادلنرب، كاستغفر هللا، كدل يزد عليو؛ فقالوا: ما استسقيت اي أمَت 
اًديحً ادلؤمنُت؛  اءً  (ّ)فقاؿ: لقد استسقيت رِب ٔتىجى الَّيًت  السَّمى

.  .(ْ)تيٍستػىنػٍزىؿي هًبىا اٍلمىطىري
                                                             

 (/ط ادلكتب اإلسالميَْٕٗرقم )الرزاؽ، يف ادلصنف  أخرجو: عبد (ُ)
 (.ُُ-َُسورة نوح: ) (ِ)
ىجىاًديح: كاًحديىا رًلٍدىح، : (ِّْ/ ُالنهاية )قاؿ ابن األ،َت يف  (ّ)

كىىيوى  ...ادل
اطىبىة  ىطر، فىجعل االسًتغفار ميشىبَّهان اًبأٍلىنٍػوىاًء، سلي

الَّة عىلىى ادل ًعٍندى اٍلعىرىًب ًمنى األٍنواء الدَّ
يعىها الَّيًت  ذلىيٍم ٔتىا يػىٍعرًفيونىوي، الى قٍوالن ابألٍنواء. كىجىاءى بًلىٍفًظ اجلٍمع أًلىنَّوي أىرىادى األٍنواء ٚتًى

ىطىريػىٍزعيموف أفَّ من ش
 ا.ىػ أهًنا ادل

( كذكره احلافظ ابن حجر يف الفتح ّْٓٗأخرجو: عبدالرزاؽ، يف ادلصنف ) (ْ)
(، كاجملموع للنوكم ُِٗ/ِ( كانظر ادلسألة يف: ادلغٍت مع الشرح الكبَت )ٖٗ/ُُ)
(ٓ/ُٗ.) 
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  أىنَّوي قىاؿى يف ااًلٍسًتٍسقىاًء:  كعىٍن عىًليٌو بن أِب طالب
 ًإذىا خىرىٍجتيٍم فىاٍٛتىديكا اَّللَّى كىأى،ٍػنيوا عىلىٍيًو ٔتىا ىيوى أىٍىلىوي، كىصىلُّوا عىلىى النَّيبًٌ »

: كىقىاؿى عىًليّّ «. كىاٍستػىٍغًفريكا فىًإفَّ ااًلٍسًتٍسقىاءى ااًلٍسًتٍغفىاري  
. ًإفَّ النَّيبَّ  حىوَّؿى رًدىاءىهي كىىيوى قىاًئمه ًحُتى أىرىادى أىٍف يىٍدعيوى

 (ُ) 
  تىبى عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز ًإذلى مىٍيميوًف ٍبًن ًمٍهرىافى  :  ككى

ا  ٍهًر كىذى ا ًمٍن شى تػىٍبتي ًإذلى أىٍىًل اأٍلٍمصىاًر أىٍف ؼلىٍريجيوا يػىٍوـى كىذى "ًإيٌنً كى
لًيىٍستىٍسقيوا، كىمىًن اٍستىطىاعى أىٍف يىصيوـى كىيػىتىصىدَّؽى فػىٍليػىٍفعىٍل، فىًإفَّ اَّللَّى 

 :   (ِ)َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱيػىقيوؿي

ا قىاؿى أىبػىوىاكيٍم   مم خم حم جم يل ىل مل   ُّ:كىقيوليوا كىمى
  (ّ)َّ حن  جن يم ىم

ا قىاؿى نيوحه   ىب نب مب زب رب  يئ  ُّٱ: كىقيوليوا كىمى
  (ْ)َّ يب

                                                             
 (ْٓٓٗأخرجو: عبدالرزاؽ، يف ادلصنف ) (ُ)
 (.ُٓ-ُْسورة األعلى: ) (ِ)
 (.ِّسورة األعراؼ: ) (ّ)
 (.ْٕسورة ىود: ) (ْ)
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ا قىاؿى ميوسىى   يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ: كىقيوليوا كىمى
  (ُ)َّ يك ىك  مك لك

ا قىاؿى ييونيسي  مى   ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ: كىقيوليوا كى
 .(ّ).(ِ)َّ ني مي زي

 كيسن االستغفار يف صالة اجلنازة:   -ق 
 فقد كرد االستغفار يف صالة اجلنازة للميت يف أحاديث منها: 

: صىلَّى رىسيوؿي هللًا عٍن عىٍوؼ ٍبن مىاًلكو  عىلىى  ، قىاؿى
 : ًفٍظتي ًمٍن ديعىاًئًو كىىيوى يػىقيوؿي نىازىةو، فىحى اللُهمَّ، اْغِفْر َلُو َواْرََحُْو »جى

...»(ْ)  
  ،عىٍن أىبًيًو ، مىا أىٍفضىلي مىا يػيقىاؿي »كىقػيٍلتي لىوي: كعن اٍبني طىاكيسو

: ااًلٍسًتٍغفىاري  يًًٌت؟ فػىقىاؿى  (ٓ)«عىلىى اٍلمى

                                                             
 (.ُٔسورة القصص: ) (ُ)
 (.ٕٖسورة األنبياء: ) (ِ)
 (ْْٓٗعبد الرزاؽ يف ادلصنف ) (ّ)
(. كانظر ادلسألة يف: ادلغٍت مع الشرح الكبَت ّٔٗأخرجو: مسلم ) (ْ)
 (.ِْٗ/ٓ(. كاجملموع للنوكم )ّٖٓ/ِ)
 (.ُْ/ ْاحللية )( كأبو نعيم يف ّْٓٔالرزاؽ يف ادلصنف ) أخرجو: عبد (ٓ)
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 االستغفار يف بداية اخلطب الدينية كغَتىا. -ك 
o  :فيستحب للمسلم أف "خطبة اْلاجة"، ادلسماة: بػكىي

 يستفتح خطبو كحديثو هبذه اخلطبة، كادلشتملة على:
  ،احلمد كالتعظيم لذم األمساء احلسٌت كالصفات العلى 
  ،كاستغفاره 
  ،كالتعوذ بو من الشركر 
  ،كسؤالو اذلداية 
  ،كالشهادة لو ابلتوحيد كلنبيو ابلرسالة 
o :كصفتها 
، ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه، َونَ ُعوُذ اِبَّللَِّ ِمْن » ِإنَّ اْْلَْمَد َّلِلَِّ

َمْن يَ ْهِدِه اَّللَُّ َفاَل ُمِضلَّ َلُو،  ،َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَماِلَنا ،أَنْ ُفِسَناُشُروِر 
َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلوُ   .(ُ)«َشرِيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

                                                             
( كغَتعلا، من حديث عبد هللا ُِٖٗ( كابن ماجو )َّٓ/ُأخرجو: أٛتد ) (ُ)

 .بن مسعود، 
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 يف ابب الصياـ [ّ]
  :يستحب للصائم 
o  ،االستغفار على الدكاـ، كيف ٚتيع األكقات؛ لعمومات األدلة

فإذا أراد اإلفطار استحب لو أف يستغفر ويتأكد عند هناية صومو، 
: قىاؿى هللا تعاذل؛ فعن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاًص  ، قاؿى

قىاؿى اٍبني « ِإنَّ ِللصَّاِئِم ِعْنَد ِفْطِرِه َلَدْعَوًة َما تُ َردُّ : »رىسيوؿي اَّللًَّ 
ٍعتي عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عىٍمروك  ةى: مسًى : أىِب ميلىٍيكى ، يػىقيوؿي ًإذىا أىٍفطىرى

"اللَّهيمَّ ًإيٌنً أىٍسأىليكى ًبرىٍٛتىًتكى الَّيًت كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو أىٍف تػىٍغًفرى رل"
(ُ). 

 ابب احلجيف  [ْ]
 أف يكثر من االستغفار يف ٚتيع األكقات، كسائر  يسن للحاج

 األماكن كادلشاعر: كمٌت، كعرفات، كمزدلفة؛ لعمومات األدلة، 
 :كيتأكد يف ختاـ أعماؿ احلج؛ لقولو تعاذل  
 نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
 إذل قولو َّ   ىتيت نت مت زت رت يب  ىب

                                                             
 (.ِْٖ( كابن السٍت )ُّٕٓأخرجو: ابن ماجو ) (ُ)
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 مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ :تعاذل
 .(ُ) َّ من زن رن
  كنلحظ أف غالب العبادات يشرع االستغفار يف أكذلا كيف

 آخرىا، كاحلكمة من ذلك، كهللا أعلم:
o  ،أف العبد البد أف ػلصل منو نوع تقصَت 

 فمهما اجتهد كحرص على كماؿ الطاعة ك٘تاـ العبادة، فلن يبلغ؛ 
 فيأيت االستغفار:

  ،لَتقع اخلرؽ 
  ،كليجرب الكسر 
  ،كليكمل النقص 

 تتم الطاعة، كتكتمل القربة.فعلى ىذا 
o :أف العبد عندما يستغفر يف أكؿ العبادات كعقبها، إظلا 

 يشعر نفسو على الدوام ابلتقصري يف معاملتو مع ربو، 
 كىذا األمر يورث العبد:

  ،السعي للحصوؿ على مرضاة هللا 

                                                             
 (.ُٗٗ -ُٖٖسورة البقرة: ) (ُ)
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 .كالًتقي يف مدارج الكماؿ 
o :أف أىم شيء غلب أف ينتبو لو العبد ىو 

فقد يؤدم العبد عبادة معينة، فيأتيو خل الشيطان، اْلذر من مدا
الشيطاف فينفخ يف جيبو ابألكىاـ، كيفتح عليو أبواابن من الغركر، 

 كالرايء، كاالستعالء الذم قد يهلكو، 
 :فيأيت االستغفار

  ،الذم بو يشعر العبد استصغار نفسو، كاستقالؿ عملو 
 كأنو ضعيف فقَت زلتاج ّتوار الغٍت العظيم القوم ، 

 فيبدد كل ما ينسجو الشيطاف شلا فيو ىالؾ ادلسلم كترديو، 
 فللو اْلمد على نعمو الكثرية

 



 

 
 

 فضل وأحكام االستغفار 94

  فصـــى
 هوغري االستغفاز

  :عبادة مشركعة، كمن أحكامها:االستغفار 
 :جواز استغفار 

  ،األعلى لْلدَن 
  ،كاألدَن لْلعلى 
  ،كاحلي للميت 
  ،كالشريف للوضيع 
  ،كالوضيع للشريف، كىكذا 
  .كأف ىذا االستغفار ًنفع إبذف هللا 
o  ألمتو عمومنا: استغفار النيب 

   ،(ُ)َّهب مب هئ مئ ُّٱ قاؿ هللا تعاذل:
ابالستغفار لنفسو أكالن، كللمؤمنُت كادلؤمنات ًثنيان،  فأمر هللا نبيو 

 يستغفر ألمتو كثَتنا. فكاف 
o  للتائبُت يف حياتو: استغفار النيب 

 خت حت جت  هب مب خب حب جب ُّٱقاؿ تعاذل: 
 ، (ِ) َّ مح جح مج حج  مث هت مت

                                                             
 (.ُٗدمحم: )سورة  (ُ)
 (.ْٔسورة النساء: ) (ِ)
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كفيو دليل على أف االستغفار للناس ابتداءن، أك طلبنا من احلي 
 القادر ادلوجود ًنفعهم كالحق هبم.

o  لْلموات من أصحابو: استغفار النيب 
فقد كرد يف السنة من أكثر من كجو كطريق مشركعية االستغفار 

 لْلموات، منها:  لْلموات، كقد تنوع استغفار النيب 
 :عند كفاة ادلسلم 

ةى   ، قىالىٍت: ... لىمَّا مىاتى أىبيو سىلىمىةى فعىٍن أيٌـً سىلىمى
: ايى رىسيوؿى هللًا ًإفَّ أىابى سىلى أىتػىٍيتي النَّيبَّ  ، ، فػىقيٍلتي ةى قىٍد مىاتى مى

 :  (ُ)« "قيورل: اللهيمَّ اٍغًفٍر رل كىلىوي » قىاؿى
 :كيف صالة اجلنازة 

 كقد كرد االستغفار للميت يف أحاديث كثَتة منها: 
: صىلَّى رىسيوؿي هللًا عٍن عىٍوؼ ٍبن مىاًلكو  عىلىى  ، قىاؿى

 : ًفٍظتي ًمٍن ديعىاًئًو كىىيوى يػىقيوؿي نىازىةو، فىحى اللُهمَّ، اْغِفْر َلُو َواْرََحُْو »جى
...»(ِ)  

:  كعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى   قىاؿى

                                                             
 (.ُٗٗأخرجو: مسلم ) (ُ)
 (َٗ تقدـ ٗترغلو )ص: (ِ)
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:  صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ  نىازىةو، فػىقىاؿى اللَُّهمَّ اْغِفْر ِْلَيَِّنا، »عىلىى جى
، َوَميِِّتَنا، َوَصِغرِيََن، وََكِبرِيََن، َوذََكِرََن َوأُنْ َثاََن، َوَشاِىِدََن َوَغائِِبَنا

»...(ُ) 
: كعىٍن كىا،ًلىةى ٍبًن اأٍلىٍسقىًع   ، قىاؿى

:  صىلَّى بًنىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ًمٍعتيوي يػىقيوؿي ، فىسى عىلىى رىجيلو ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى
  (ِ)«اللَُّهمَّ َفاْغِفْر َلُو َواْرََحُْو ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ »... 
 :كبعد الدفن 

ادلسلم أف يقف ٚتاعة يستغفركف هللا لو، فيندب عقب دفن ادليت 
افى ٍبًن عىفَّافى  افى النَّيبُّ فعىٍن عيٍثمى : كى ًإذىا فػىرىغى ًمٍن  ، قىاؿى

 : يًًٌت كىقىفى عىلىٍيًو، فػىقىاؿى ٍم، كىسىليوا لىوي »دىٍفًن اٍلمى اٍستػىٍغًفريكا أًلىًخيكي
 (ّ)«اًبلتػٍَّثًبيًت، فىًإنَّوي اآٍلفى ييٍسأىؿي 

o :كاالستغفار للميت يف ٚتيع األكقات 
:  ، عىًن النَّيبًٌ فعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى   قىاؿى

                                                             
 (.ََّٕ( كابن حباف )َُِّ( كأبو داكد )َُِْأخرجو: الًتمذم ) (ُ)
 (.ُْٗ/ّ( كأٛتد )ُْٗٗ( كابن ماجو )َِِّأخرجو: أبو داكد )  (ِ)
 (.ُِِّأخرجو: أبو داكد )  (ّ)
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ِإنَّ الرَُّجَل َلتُ ْرَفُع َدرََجُتُو يف اَْلَنَِّة فَ يَ ُقوُل: َأَّنَّ َىَذا؟ فَ يُ َقاُل: »
 (ُ)«اِبْسِتْغَفاِر َوَلِدَك َلكَ 

o :ٗتصيص األرحاـ شلن مات ابالستغفار 
 (ِ)َّ حن جن مم خم ُّٱٱلوالديو، يف قولو: نوحكيف استغفار 

 (ّ)َّ حف جف مغ جغ ُّٱلوالديو يف قولو: ككذلك إبراىيم 

على أف االستغفار ذلما حق ابؽو عليو لوالديو كلو تنبيو لكل مؤمن 
بعد كفاهتما، إال أف ؽلوات على الكفر، فال كجو الستغفاره ذلما، 

، كىذا االستغفار ذلما يصلهما يف قربيهما، فعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى 
:  عىًن النَّيبًٌ  ُقوُل: ِإنَّ الرَُّجَل َلتُ ْرَفُع َدرََجُتُو يف اَْلَنَِّة فَ ي َ »قىاؿى

 (ْ)«َأَّنَّ َىَذا؟ فَ يُ َقاُل: اِبْسِتْغَفاِر َوَلِدَك َلكَ 

o  االستغفار للسلف الصاحل: 
ككثرة  كشلا يتميز بو أىل السنة كاجلماعة االستغفار للصحابة 

 الًتضي عنهم، كذكرىم ابجلميل، كعدـ التعرض ذلم قاؿ هللا تعاذل: 
                                                             

 (ََُُٔـ( كأٛتد )َّٔٔأخرجو: ابن ماجو )  (ُ)
 (ِٖنوح: )سورة   (ِ)
 (ُْإبراىيم: )سورة   (ّ)
 تقدـ.  (ْ)
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 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 (ُ)َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

  قىالٍت:  عىاًئشىةى كعن 
اًب النَّيبًٌ »  (ِ)«فىسىبُّوىيمٍ  أيًمريكا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا أًلىٍصحى

 :كىعىًن اٍبًن عيمىرى 
 ، اًجرًينى عى رىجيالن كىىيوى يػىتػىنىاكىؿي بػىٍعضى اٍلميهى : أىنَّوي ويف رواية-أىنَّوي مسًى

افى  ؿى ًمٍن عيٍثمى ٍيوً  بػىلىغىوي أىفَّ رىجيالن ًنى هي بػىٍُتى يىدى  ؛ -فىدىعىاهي فىأىقٍػعىدى
ًء اٍلميهىاًجريكفى  (ّ)َّ حت جت ُّٱفػىقىرىأى عىلىٍيًو:  : ىىؤيالى اآٍليىةى، مثيَّ قىاؿى

 ، : الى ؟ قىاؿى  أىفىًمًنهيٍم أىٍنتى
ًء  (ْ)َّحط مض خض حض ُّٱمث قرأ عليو:  : ىىؤيالى اآٍليىةى. مثيَّ قىاؿى

 ، : الى  اأٍلىٍنصىاري أىفىأىٍنتى ًمنػٍهيٍم؟ قىاؿى
ًء  (ٓ)َّ يل ىل مل خل ُّٱ مثيَّ قػىرىأى عىلىٍيًو: : أىفىًمٍن ىىؤيالى اآٍليىةى، مثيَّ قىاؿى

: أىٍرجيو،  ؟ قىاؿى  أىٍنتى

                                                             
 (َُسورة احلشر: )  (ُ)
 (َِِّأخرجو: مسلم )  (ِ)
 (ٖسورة احلشر: )  (ّ)
 (ٗسورة احلشر: )  (ْ)
 (َُسورة احلشر: )  (ٓ)
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ًء من سٌب ىؤالء"  : "لىٍيسى ًمٍن ىىؤيالى  قىاؿى
 مىا يىكيوفي ًمنػٍهيٍم مىٍن يػىتػىنىاكىذلييم كىكىافى يف قػىٍلًبًو كيف ركاية: قاؿ: "ال كىاىَّللًٌ 

 .(ُ)اٍلغيٌل عىلىٍيًهم"
o :استغفار األحياء لْلحياء 

أما األحياء، فقد جاءت نصوص كثَتة، تدؿ على مشركعية 
استغفار األحياء لْلحياء، كمشركعية طلب ذلك فيما بينهم، سواء  

 كاف بسبب أك بغَت سبب. من ذلك: 
  ،(ِ)(ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي)تعاذل:هللا يقوؿ 
 ، (ّ)(مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ) تعاذل: كقاؿ

 .(ْ)( زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ) كقاؿ تعاذل:
 ، (ٓ) (نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ)كقاؿ تعاذل: 

                                                             
 (ُُّ/ٖأخرجو: ابن مردكيو كما يف الدر ادلنثور )  (ُ)
 (.ُٗٓآؿ عمراف: )سورة  (ِ)
 (.ُُالفتح: )سورة  (ّ)
 (.ِٔالنور: )سورة  (ْ)
 (.ُِسورة ادلمتحنة: ) (ٓ)
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  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)كقاؿ تعاذل: 
 ، (ُ)(من خن حن جن

إذل أف ػلرص على  عمر بن اخلطاب  كقد أرشد النيب 
مقابلة رجل من أىل اليمن، امسو: أيكىٍيسي ٍبني عىاًمرو القرين، كأف 

، : »... يطلب منو أف يستغفر لو فقاؿ  َلُو َواِلَدٌة ُىَو ِِبَا بَ رّّ
« َلْو َأْقَسَم َعَلى هللِا أَلَبَ رَُّه، َفِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َيْستَ ْغِفَر َلَك َفافْ َعلْ 

: اٍستػىٍغًفٍر رل... فىاٍستػىٍغفىرى لىوي.... فىأىتىى  ا فػىقىاؿى أيكىٍيسن
 (ِ)  

  ادلسلم إذا أكل من طعاـ أخيو أف كقد أرشد النيب ،
: نػىزىؿى رىسيوؿي فػىعىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن بيٍسرو  يستغفر كيدعو لو؛ ، قىاؿى

: فػىقىرَّبٍػنىا إًلىٍيًو طىعىامنا  هللًا  ا، عىلىى أىبػًٍي، قىاؿى كىكىطٍبىةن، فىأىكىلى ًمنػٍهى
اـً دىابًَّتًو،  : فػىقىاؿى أىبػًٍي: كىأىخىذى بًًلجى ... مثيَّ أييتى ًبشىرىابو فىشىرًبىوي، ... قىاؿى

 : اللُهمَّ، اَبِرْك ََلُْم يف َما َرَزقْ تَ ُهْم، َواْغِفْر ََلُْم »ادٍعي هللاى لىنىا، فػىقىاؿى
 (ّ)«َواْرََحُْهمْ 

 
                                                             

 (.ٓسورة ادلنافقوف: ) (ُ)
 .( عىٍن أيسىٍَتً ٍبًن جىاًبرو، عن عيمىر ِِٓ/ِِْٓأخرجو: مسلم )  (ِ)
 (.َِِْأخرجو: مسلم )  (ّ)
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  ٍقاؿ: كينَّا ًعٍندى أىِب ىيرىيٍػرىةى ًن ًسَتًينى كعٍن زليىمًَّد ب 
ا قىاؿى  ًن اٍستػىٍغفىرى ذلىيمى : اللَّهيمَّ اٍغًفٍر أًلىِب ىيرىيٍػرىةى، كىأًليمًٌي، كىًلمى لىيػٍلىةن، فػىقىاؿى
ا حىىتَّ نىٍدخيلى يف دىٍعوىًة أىِب  : فػىنىٍحني نىٍستػىٍغًفري ذلىيمى زليىمَّدي ٍبني ًسَتًينى

 (ُ) .ةى ىيرىيٍػرى 
  ًٌافى رىجيله يىطيوؼي عىلىى اأٍلىبٍػوىاًب  كعن بىٍكًر اٍلميزىين قاؿ: لىٍو كى

افى نػىٍوليوي أىٍف يػىٍفعىلى. : اٍستػىٍغًفريكا رل، لىكى ا يىطيوؼي اٍلًمٍسًكُتي يػىقيوؿي مى  (ِ)كى
o :استغفار ادلالئكة لبٍت آدـ 
  ،كردت نصوص تشَت إذل استغفار ادلالئكة دلن يف األرض 
 ،كىذا يعم ادلؤمن كالكافر، كادلطيع كالعاصي 

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّكما يف قولو تبارؾ كتعاذل: 
 (ّ)َّيئرب ىئ نئ

                                                             
 (. كقاؿ األلباين: صحيح اإلسناد.ّٕأخرجو: البخارم يف األدب ادلفرد )  (ُ)
/ ّذكره احلافظ ابن رجب يف جامع العلـو كاحلكم ٖتقيق ماىر الفحل )  (ِ)

( من طريق معتمر ّّٓ/ ُُ(. كأسنده البالذرم يف أنساب األشراؼ )ُُْٕ
لو كان الرجل يطوف على اجملالس بن سليماف عن أبيو قاؿ: قاؿ بكر ادلزين: 

عطى يقول استغفروا ِل لكان أحق بذلك من املسكني الذي يطوف عليهم لي
 . كسنده صحيح.ويطعم

 (.ٓسورة الشورل: ) (ّ)
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   ،ا ابستغفارىم للمؤمنُت خاصة كما يف قولو كمنها ما جاء مقيدن
  (ُ)َّحسجس مخ جخُّتبارؾ كتعاذل: 

 عامة، كآية سورة غافر خاصة،  الشورلفآية سورة 
 من ذىب إذل أف آية الشورل خصصتها آية فمن أىل العلم :

سورة غافر فقضت على عمومها فال تعارض حينئذ دلن استشكل 
قاؿ قتادة: "للمؤمنُت استغفار ادلالئكة جلميع اخللق كفيهم ادلشركوف، 

 منهم"
 من ذىب إذل أف استغفار ادلالئكة دلن يف ومن أىل العلم :

ليس ىو  َّيئرب ىئ نئ مئُّاألرض الوارد يف قولو تعاذل: 
ركُت كللفساؽ من ادلؤمنُت، كإظلا ػبطلب غفراف هللا تعاذل للمش

استغفارىم ذلم ٔتعٌت طلب اذلداية اليت تؤدم إذل الغفراف ذلم، أم: 
السعي فيما يستدعي ادلغفرة ذلم كأتخَت عقوبتهم طمعا يف إؽلاف 

كأما  ،الكافر كتوبة الفاسق، فهي يف حق الكفار بطلب اإلؽلاف ذلم
   (ِ) العصاة من ادلؤمنُت فبالتجاكز عن سيئاهتم.يف حق 

                                                             
 (.ٕسورة غافر: ) (ُ)
(، ُّٗ/ ٓ(، النكت كالعيوف )ِٔ/ٓك ،ْٖٓ/ْانظر: احملرر الوجيز ) (ِ)

 (.ٖ/ ُٔ(، القرطيب يف تفسَته )َِٗ/ ْ(، الكشاؼ )ٖ/ ِٓتفسَت الطربم )
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  ،كشلا كرد من استغفار ادلالئكة 
  ،استغفارىم للمصلُت 

:  ، عىًن النَّيبًٌ فعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  جَيَْتِمُع َماَلِئَكُة اللَّْيِل »قىاؿى
َهاِر يف َصاَلِة اْلَفْجِر َوَصاَلِة اْلَعْصِر،  فَ َيْجَتِمُعوَن يف َوَماَلِئَكُة الن َّ

َهاِر،  َصاَلِة اْلَفْجِر فَ َتْصَعُد َماَلِئَكُة اللَّْيِل، َوتَ ثْ ُبُت َماَلِئَكُة الن َّ
َهاِر، َوتَ ثْ ُبُت  َوجَيَْتِمُعوَن يف َصاَلِة اْلَعْصِر فَ َتْصَعُد َماَلِئَكُة الن َّ

ِعَباِدي، فَ يَ ُقوُلوَن:  َماَلِئَكُة اللَّْيِل، فَ َيْسَأَُلُْم رَب ُُّهْم: َكْيَف تَ رَْكُتمْ 
َناُىْم َوُىْم ُيَصلُّوَن َوتَ رَْكَناُىْم َوُىْم ُيَصلُّوَن، َفاْغِفْر ََلُْم يَ ْوَم  أَتَ ي ْ

ينِ   (ُ)«الدِّ
  ،كأيضنا ادلالئكة يستغفركف دلن ًنـ على طهارة 

فعىًن اٍبًن عىبَّاسو 
:  ، أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ (ِ)  قىاؿى

                                                             
 (ِِّ)/ ط الرسالة( كابن خزؽلة ُُٓٗ( رقم ٕٔ/ ُٓأخرجو: أٛتد ) (ُ)

( ُّٕ/ ُ(. كىو يف صحيح الًتغيب كالًتىيب )َُِٔكاللفظ لو كابن حباف )
 (.ّْٔرقم )

(: قلت: كذا ّٖٔ/ ُقاؿ العالمة األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب ) (ِ)
/ ُِ(. ككقع يف "ادلعجم الكبَت" )َّٖٓ/ ُْ/ ٔىو يف "أكسط الطرباين" )

إسنادعلا على بعض مىن تيكلَّمى  ( كغَته: "عن ابن عمر". كمدارَُِّٔ/ ْْٔ
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ُروا َىِذِه » رَُكُم اَّللَُّ، َفِإنَُّو َلْيَس ِمْن َعْبٍد يَِبيُت طَاِىًرا َطهِّ اأْلَْجَساَد َطهَّ
َقِلُب َساَعًة ِمَن اللَّْيِل ِإالَّ َقاَل:  ِإالَّ اَبَت َمَعُو يف ِشَعارِِه َمَلٌك، اَل يَ ن ْ

  (ُ)«اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعْبِدَك َفِإنَُّو اَبَت طَاِىًرا

 
 

                                                                                                                        
( من ُُِّٔيف حفظهم، لكٍن لعل الثاين أرجح ألنو عند "كبَت الطرباين" )

 (ِّٗٓطريق آخر، كىو سلرج يف "الصحيحة" )
(، كجود ادلنذرم إسناده يف َٕٖٓأخرجو: الطرباين يف "ادلعجم األكسط" ) (ُ)

 (.ُِّ/ ُ"الًتغيب كالًتىيب" )
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  فصـــى
 يف بعض االستغفاز

 كانااألشمان واألوقات واألم
 

 نصوص يف الكتاب كالسنة فيها الدعوة إذل االستغفار: تكرد 
  يف بعض األزماف 
  كيف بعض األكقات 
  ،كيف بعض األماكن 
  كمن أتمل ىذه النصوص حق التأمل كجدىا ظاىرة من حيث

كالغرض، كسأكرد بعض النصوص اخلاصة هبذا األمر، العلة كاحلكمة 
 من ذلك:

 االستغفار عند االنتصار: [ُ]
فيشرع للمسلمُت إذا فتح هللا عليهم بلدة، أك اسًتدكا دايرىم، أك  

نصرىم هللا تعاذل على عدكىم، أف يكثركا من التسبيح كاالستغفار، قػػػػاؿ 
 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱتعػػػػػػػػػاذل:
 يت ىت متنت  زت رت يب ىب نب مب زب
 .(ُ)َّرث

                                                             
 (.ّ-ُ)سورة النصر:  (ُ)
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 االستغفار يف أكؿ الليل كآخره: [ِ]
 فيندب للمسلم أف يستغفر هللا تعاذل:  
  ،يف أول الليل، وآخره 

فقد ريكم يف ذلك حديث متكلم فيو من جهة اإلسناد، كىو ما جاء 
لىمىةى  أىٍف أىقيوؿى ًعٍندى أىذىاًف  ، قىالىٍت: عىلَّمىًٍت رىسيوؿي اَّللًَّ عن أيٌـً سى

 : ٍغًرًب: قىاؿى ُقوِل: اللَُّهمَّ َىَذا اْسِتْقَباُل َلْيِلَك َواْسِتْداَبُر نَ َهاِرَك، » اٍلمى
 (ُ)«َوَأْصَواُت ُدَعاِتَك َوُحُضوُر َصَلَواِتَك، َأْسأَُلَك َأْن تَ ْغِفَر ِل 

 :وعند النوم 
٘تة عملو، إذا رفعت يشرع للمسلم أف يستغفر هللا تعاذل؛ ليكوف خا 

ًعيدو اخلدرمًٌ  ، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ركحو إذل ابرئها، فعىٍن أىِب سى
َمْن َقاَل ِحنَي أيَِْوي ِإىَل ِفَراِشِو: َأْستَ ْغِفُر اَّللََّ الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ : »

ُذنُوبَُو َوِإْن َكاَنْت  ُىَو اْلَيَّ الَقيُّوَم َوأَُتوُب ِإَلْيِو، َثاَلَث َمرَّاٍت، َغَفَر اَّللَُّ 
  (ِ)«، ... ِمْثَل زَبَِد الَبْحرِ 

                                                             
(، كقاؿ: حديث غريب .  ّّٖٓ( كالًتمذم )  َّٓأخرجو: أبو داكد )  (ُ)

 (. ّٖٗٓكيف سنده أبو كثَت موذل أـ سلمة، قاؿ األلباين " ضعيف " ) 
. ّّٕٗأخرجو: الًتمذم )  (ِ) ا حىًديثه غىرًيبه  ( كقاؿ: ىىذى
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  ويندب للعبد أن يستغفر هللا تعاىل: يف الثلث األخري من
الذم ىو من أفضل األكقات، اليت يناجي فيها العبد ربو  الليل،

 (ُ) (ملىل يك ىك): تعاذل كآكدىا: لقولو
  (ِ) (ىه مه جه) كقولو

ركا مً ابلصالة فلما كاف كقت السحر أي قاؿ بعض أىل العلم: أحيوا الليل  
 .(ّ)ابالستغفار

: أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  يَ ْنِزُل رَب َُّنا تَ َباَرَك »قىاؿى
َقى ثُ ُلُث اللَّْيِل اآلِخُر  نْ َيا ِحنَي يَ ب ْ َماِء الدُّ َلٍة ِإىَل السَّ َوتَ َعاىَل ُكلَّ َلي ْ

َفَأْسَتِجيَب َلُو َمْن َيْسَأُلِِن َفُأْعِطَيُو، َمْن َيْستَ ْغِفُرِن يَ ُقوُل: َمْن يَْدُعوِن، 
 (ْ)«َفَأْغِفَر َلوُ 

: ، عىًن النَّيبًٌ كىعىٍن عيبىادىةى ٍبًن الصَّاًمًت  َمْن تَ َعارَّ ِمَن »قىاؿى
ُك َوَلُو اْلَْمُد، اللَّْيِل، فَ َقاَل: اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو، َلُو املُلْ 

، َواَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ،  ، َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اْلَْمُد َّلِلَِّ

                                                             
 (.ُٖسورة الذارايت: ) (ُ)
 (.ُٕسورة آؿ عمراف: ) (ِ)
  (ٖٗ/ َُ) لشيخ اإلسالـ وع الفتاكل رلمانظر:  (ّ)
 (.ٖٕٓ(، كمسلم )ُُْٓأخرجو: البخارم ) (ْ)
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، ُثَّ َقاَل: اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل، َأْو  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ َواَّللَُّ َأْكبَ ُر، َواَل َحْوَل َواَل قُ وَّ
 .(ُ)«ِإْن تَ َوضََّأ َوَصلَّى قُِبَلْت َصالَتُوُ َدَعا، اْسُتِجيَب َلُو، فَ 

 االستغفار يف هناية اجمللس: [ّ]
فيشرع االستغفار يف هناية اجمللس، كيكوف كفارة دلا يقع يف اجمللس من  

 لغط، كإمث، 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ فػىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  َمْن َجَلَس يف » ، قىاؿى

َلَغطُُو، فَ َقاَل قَ ْبَل َأْن يَ ُقوَم ِمْن جَمِْلِسِو َذِلَك: جَمِْلٍس َفَكثُ َر ِفيِو 
ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب 

 (ِ)«ِإَلْيَك، ِإالَّ ُغِفَر َلُو َما َكاَن يف جَمِْلِسِو َذِلكَ 
بُت: التوحيد، كالتحميد،  كيف ٚتع يف ىذا احلديث: وأتمل

 كاالستغفار، شلا يدؿ على أعليتو.
 االستغفار يف آخر العمر. [ْ]
كيشرع لإلنساف أف يكثر من االستغفار يف هناية عمره، كعند قرب  

أجلو: ألف ادلرء، كىو يودع الدنيا ينبغي أف ؼلرج منها دلالقاة ربو، كىو 
طاىر الثوب، قليل العيب، خفيف احململ، كثَت اخلَت، كليس يف عنقو 

                                                             
 (.ُُْٓأخرجو: البخارم ) (ُ)
 (، كقاؿ: حديث حسن صحيح غريب ّّّْأخرجو: الًتمذم )  (ِ)
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، جهوؿ،  مظلمة ألحد، كقد علمنا أف جنس اإلنساف خطاء، ظلـو
الة ىذه أف يكثر من االستغفار دلن بيده مغفرة الذنوب، فاحتاج كاحل

كيدلنا على مشركعية االستغفار يف هناية العمر ما ركاه  كسًت العيوب.
: كىافى عيمىري  البخارم عىًن اٍبًن عىبَّاسو  ييٍدًخليًٍت مىعى  قىاؿى

ا الفىىتى مىعىنىا كىلىنىا أىبٍػنىاءه ًمثٍػليوي؟  أىٍشيىاًخ بىٍدرو، فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: دلى تيٍدًخلي ىىذى
 : : « إًنَّوي شلٍَّن قىٍد عىًلٍمتيمٍ »فػىقىاؿى : فىدىعىاىيٍم ذىاتى يػىٍوـو كىدىعىاين مىعىهيٍم قىاؿى قىاؿى

: مىا تػىقيوليوفى يًف  كىمىا ريئًيتيوي دىعىاين يػىٍومىًئذو  ، فػىقىاؿى ًيػىهيٍم ًمٍتًٌ  ِّ ُّ ُّٱًإالَّ ًلَتي
 َّىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

حىىتَّ خىتىمى السُّورىةى، فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: أيًمٍرًنى أىٍف ضلىٍمىدى اَّللَّى كىنىٍستػىٍغًفرىهي ًإذىا  .(ُ)
نىا، كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: الى نىٍدرً  ئنا، نيًصٍرًنى كىفيًتحى عىلىيػٍ يػٍ م، أىٍك دلٍى يػىقيٍل بػىٍعضيهيٍم شى

؟  ا تػىقيوؿي : فىمى : الى، قىاؿى ؟ قػيٍلتي اؾى تػىقيوؿي ، أىكىذى فػىقىاؿى رل: ايى اٍبنى عىبَّاسو
: ىيوى أىجىلي رىسيوًؿ اَّللًَّ   رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱأىٍعلىمىوي اَّللَّي لىوي:  قػيٍلتي

:  َّزئ اؾى عىالىمىةي أىجىًلكى   زت رت يب  ُّٱفػىٍتحي مىكَّةى، فىذى
مىا أىٍعلىمي ًمنٍػهىا : »قىاؿى عيمىري  .َّ  زث رث يت ىت متنت

 (ِ)«ًإالَّ مىا تػىٍعلىمي 
                                                             

 (.ِ-ُسورة النصر: ) (ُ)
 .(َْٕٗأخرجو: البخارم ) (ِ)
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صىالىةن بػىٍعدى أىٍف نػىزىلىٍت  ، قىالىٍت: مىا صىلَّى النَّيبُّ كعىٍن عىاًئشىةى 
ُسْبَحاَنَك رَب َّنَا »ًإالَّ يػىقيوؿي فًيهىا:  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱعىلىٍيًو: 

 (ُ)«اْغِفْر ِل  َوِبَْمِدَك اللَُّهمَّ 
عىٍت رىسيوؿى هللًا  ك عىٍن عىاًئشىةى  : قػىٍبلى أىٍف ؽلىيوتى  أىنػَّهىا مسًى يػىقيوؿي

 : ا كىأىٍصغىٍت إًلىٍيًو كىىيوى يػىقيوؿي اللُهمَّ اْغِفْر ِل »كىىيوى ميٍسًنده ًإذلى صىٍدرًىى
 (ِ)«َواْرََحِِْن، َوَأْلِْْقِِن اِبلرَِّفيقِ 

 لقارئ الكرمي، كىو:كقد ؼلطر سؤاؿ يف ذىن ا 
  أجلو؟ىل يعلم أحد قرب دنو 

كاجلواب البدىي: ابلطبع ال أحد، فإف هناية اآلجاؿ شلا اختص هللا 
كال نبيان مرسالن. كلكن نفسو بعلمها، فلم يطلع عليها ملكان مقرابن، 

 يعرؼ هبا ادلرء قرب دنو أجلو منها:جعل هللا تعاذل عالمات 
 بلوغ اإلنساف سن الستُت أك السبعُت:  (ُ)

:  ، عىًن النَّيبًٌ فعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  َأْعَذَر اَّللَُّ ِإىَل اْمِرٍئ »قىاؿى
َر َأَجَلُو، َحَّتَّ بَ لََّغُو ِستِّنَي َسَنةً    (ّ)«َأخَّ

                                                             
 (.ْْٖكمسلم ) (ْٕٔٗأخرجو: البخارم ) (ُ)
 (.ِْْْكمسلم ) (ْٕٔٓ، َْْْالبخارم ) أخرجو: (ِ)
 (.ُْٗٔأخرجو: البخارم ) (ّ)
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 . (ُ)قاؿ العلماء: معناه: دل يًتؾ لو عذرنا، إذ أمهلو ىذه ادلدة
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  َأْعَماُر ُأمَّيِت : »، قىاؿى

ْبِعنَي، َوَأقَ لُُّهْم َمْن جَيُوُز َذِلكَ  تِّنَي ِإىَل السَّ  .(ِ)«َما بَ نْيَ السِّ
 ظهور الشيب يف رأس الكبَت: (ِ)
فاشتعاؿ شعر الرأس ابلنسبة لإلنساف الكبَت عالمة من عالمات  

 جل، فهو مؤذف كصارخ ابلرحيل، قرب دنو األ
 ، (ّ) َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ قاؿ تعاذل:

o :كاختلف أىل العلم من ادلفسرين يف النذير على أقواؿ(ْ)  
  قيل: ىو النيب. 
 .كقيل: ىو الشيب 
 .كقيل: األمراض 

 

                                                             
 (َِْ/ ُُانظر: فتح البارم البن حجر ) (ُ)
 (.ِّْٔ( كابن ماجو )ُِّّك  َّٓٓأخرجو:  الًتمذم ) (ِ)
 (.ّٕسورة فاطر: )  (ّ)
/ ٕ(، كالدر ادلنثور للسيوطي )ْْٗ/ ٔانظر: زاد ادلسَت، ابن اجلوزم )  (ْ)

ِّ) 
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 ، -عافنا هللا كٚتيع ادلسلمُت- كقوع ادلرء يف مرض عضاؿ: (ّ)
 كثَتة:  فادليؤكس يستحب يف حقو فعل أشياء

  ،كتأكد كتابة الوصية 
  ،ككجوب رد احلقوؽ إذل أىلها 
 .ككثرة االستغفار، كغَتىا 

 كثرة موت الفجأة.   (ْ)
كادلتأمل يف كاقعنا ادلعاصر غلد أنو ال يعرؼ زماًنن حصل فيو موت  

البغتة مثل زماننا، كعلى كجو اخلصوص حوادث كسائل النقل، من 
الطائرات، كالقطارات، كالسيارات، كما ػلصل بسببها من حوادث 
مفجعة، أتيت على اإلنساف كلمح البصر، كرٔتا ال ٘تهلو النطق 

 : الة ىذه على الكيس الفطنفينبغي واْلابلشهادتُت، 
  ،أف يكوف مستعدان على الدكاـ للقاء ربو 
  ،كأف يكوف لسانو رطبان من ذكره 
 .كأف يكثر من االستغفار 

ػػػلًٌ مىرَّةو  ػػػلي أىٍف أىٍحػػػػػػيىا كىفػًي كي ػػوتىى تىػهيزي نػيعيػػوشىػهىا **أيؤىمًٌ ػػػرُّ بًػي الػمى  تىػمي
 بػىقىاايى لىيىاؿو فػًي الزَّمىاًف أىًعٍيشيػػهىا  **كىىػىٍل أىًنى ًإالَّ ًمثٍػليهيم غىَتى أفَّ رل 
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  فصـــى
 بعد اهرنىب االستغفاز

  :غلب على العبد أف 
كال غلوز لو أتخَت يبادر إىل التوبة واالستغفار، عقيب الذنب، 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى)التوبة، يقوؿ هللا تعػػػاذل: 
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 .(ُ) (ىت نت مت زت رت

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك):كقاؿ تعاذل
 .(ِ) ( ري ٰى ين

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  : مسًى :  ، قىاؿى يػىقيوؿي
َقاَل اَّللَُّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: ََي اْبَن آَدَم ِإنََّك َما َدَعْوَتِِن َورََجْوَتِِن »

َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأاَبِل، ََي اْبَن آَدَم َلْو بَ َلَغْت 
َماِء ُثَّ اْستَ ْغَفْرَتِِن َغَفْرُت َلَك، َواَل ُأاَبِل، َيَ   اْبَن ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ

                                                             
 (.ُّٓسورة آؿ عمراف: ) (ُ)
 (.َُُسورة النساء: ) (ِ)
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َتِِن ِبُقَراِب اأَلْرِض َخطَاََي ُثَّ َلِقيَتِِن اَل ُتْشِرُك ّب  آَدَم ِإنََّك َلْو أَتَ ي ْ
ًئا أَلَتَ يْ ُتَك ِبُقَراِِبَا َمْغِفَرةً   (ُ)«َشي ْ

 ،قاؿ ابن القيم  " : 
o :اٍلميبىادىرىة ًإذلى التػٍَّوبىًة ًمنى الذٍَّنًب 
  ،فػىٍرضه عىلىى اٍلفىٍوًر 
  زي أتىًٍخَتيىىا، كىالى غلىيو 
o  ،ا عىصىى اًبلتٍَّأًخًَت  فىمىىتى أىخَّرىىى
o  : بى ًمنى الذٍَّنًب بىًقيى عىلىٍيًو تػىٍوبىةه أيٍخرىل، كىًىيى تَ ْوبَ ُتُو ِمْن فىًإذىا اتى

ْوَبةِ  هي أىنَّوي ًإذىا أَتِْخرِي الت َّ ًذًه بًبىاًؿ التَّاًئًب، بىٍل ًعٍندى ، كىقىلَّ أىٍف ٗتىٍطيرى ىى
 ، بى ًمنى الذٍَّنًب دلٍى يػىٍبقى عىلىٍيًو شىٍيءه آخىري ْوَبُة ِمْن اتى َوَقْد َبِقَي َعَلْيِو الت َّ

ْوَبةِ   ، أَتِْخرِي الت َّ
o :ا يػىٍعلىمي ًمٍن ذينيوًبًو كىشلَّا الى ًإالَّ تػىٍوبىةه عىامَّةه، شلَّ  َواَل يُ ْنِجي ِمْن َىَذا

 يػىٍعلىمي، فىًإفَّ مىا الى يػىٍعلىميوي اٍلعىٍبدي ًمٍن ذينيوًبًو أىٍكثػىري شلَّا يػىٍعلىميوي، 
افى ميتىمىكًٌننا ًمنى اٍلًعٍلًم،  ٍهليوي ًإذىا كى ًة هًبىا جى ـً اٍلميؤىاخىذى  كىالى يػىنػٍفىعيوي يف عىدى

ًو أىشىدُّ، اْلِعْلِم َواْلَعَملِ َفِإنَُّو َعاٍص ِبتَ ْرِك  قًٌ ٍعًصيىةي يف حى  ، فىاٍلمى
                                                             

 ( كقاؿ حديث حسن.َّْٓأخرجو:  الًتمذم ) (ُ)
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:  كىيف صىًحيًح اٍبًن ًحبَّافى أىفَّ النَّيبَّ  ْرُك يف َىِذِه اأْلُمَِّة »قىاؿى الشِّ
َأْخَفى ِمْن َدِبيِب النَّْمِل، فَ َقاَل أَُبو َبْكٍر: َفَكْيَف اْلَْاَلُص ِمْنُو ََي 

؟ َقالَ  : َأْن تَ ُقوَل: اللَُّهمَّ ِإِّنِ َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأْشِرَك ِبَك َرُسوَل اَّللَِّ
  (ُ)«َوَأََن َأْعَلُم، َوَأْستَ ْغِفُرَك ِلَما اَل َأْعَلمُ 

وي اٍلعىٍبدي.  ، كىالى يػىٍعلىمي ا طىلىبي ااًلٍسًتٍغفىاًر شلَّا يػىٍعلىميوي اَّللَّي أىنَّوي ذىٍنبه  . فػىهىذى
ًتًو:  كىيف الصًَّحيًح عىٍنوي  افى يىٍدعيو يف ًصالى اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل »أىنَّوي كى

، اللَُّهمَّ  َخِطيَئيِت َوَجْهِلي، َوِإْسَرايف يف َأْمِري، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمِنِّ
ي َوَىْزِل، َوَخطَِأي َوَعْمِدي، وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي،  اْغِفْر ِل ِجدِّ

ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل مَ  ْمُت َوَما َأخَّ ا َقدَّ
، أَْنَت ِإَلَِيّّ اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنتَ   (ِ)«َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمِنِّ

                                                             
دل أجده يف ادلطبوع من صحيح ابن حباف، ككرد ضلو ىذا ادلت عن أِب  (ُ)

( كركاه َُٔٔٗ/ رقم ّّٖ/ ِّأٛتد ط الرسالة )عند  موسى األشعرم 
 ( من حديث معقل بن يسار ُٕٔالبخارم يف "األدب ادلفرد" رقم )

أخرجو كقد كرد موقوفنا عن ابن مسعود (. ّٔكانظر: صحيح الًتغيب )
 ( عىٍن كيٍرديكسو الثػٍَّعلىيبًٌ عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن مىٍسعيودو ِّْ/ ٓابن حباف يف الثقات )

ٍرؾي يف أيمًَّة زليىمَّدو   كىيف اٍلميصىلًٌُتى أىٍخفىى ًمٍن دىبًيًب النٍَّمًل ا.ىػ قىاؿى الشًٌ
( من حديث أِب موسىُِٕٗ( كمسلم )ّٖٗٔأخرجو: البخارم ) (ِ)

 . 
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ًر:  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ُكلَُّو، ِدقَُّو َوِجلَُّو، َخطَأَُه »كىيف احلٍىًديًث اآٍلخى
 (ُ)«ُه َوَعاَلنِيَ َتُو، َأوََّلُو َوآِخَرهُ َوَعْمَدُه، ِسرَّ 

o  :ا الشُّميوؿي لًتىٍأيتى التػٍَّوبىةي ذى ا التػٍَّعًميمي كىىى عىلىى مىا عىًلمىوي اٍلعىٍبدي فػىهىذى
كىمىا دلىٍ يػىٍعلىٍموي ا.ىػًمٍن ذينيوًبًو 

(ِ). 
  يقوؿ ،  : سىأىؿى رىجيله اٍبنى عىبَّاسو مىٍيميوفي ٍبًن ًمٍهرىافى

 : لُّ رل قىاؿى : قػىبػٍَّلتي اٍمرىأىةن الى ٖتًى ا عىلىيَّ يف « زىَنى فيوؾى »فػىقىاؿى : فىمى قىاؿى
 : ؟ قىاؿى  (ّ)«اٍستػىٍغًفًر اَّللَّى »ذىًلكى

 
  

                                                             
 .( من حديث أِب ىريرة ّْٖأخرجو: مسلم ) (ُ)
 (.ِٖٗ–ِٕٗ/ُمدارج السالكُت )  (ِ)
 (.ُُّٗٔ( رقم )ُْٖ/ ٕمصنف عبد الرزاؽ الصنعاين )  (ّ)
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  فصـــى
 وآثــازه  فازــاالستغثـمـسات 

 :كىذا األمر 
  ،ىو غاية ما يسعى إليو العبد 
  ،كهناية ما أيملو من استغفاره 
 :فاالستغفار لو 

  ،ٙترات عظيمة 
  ،كنتائج طيبة 
  ،كآًثر ٛتيدة 
 ،كعوائد كثَتة 
 كبركات متتالية 

 يف الدنيا كاآلخرة، منها ما ندركو شلا أخربًن بو خالقنا كموالًن، 
 كمنها ما ال ندركو شلا يدخره ربنا عٌز كجل للمستغفرين يـو القيامة.

 ادلسلم: كالواجب على 
o  ،أف ػلسن الظن بربو 
o  ،كأف يعلم أبف هللا غفار الذنوب كاخلطااي 
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 (ُ)َّ نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱقاؿ تعاذل : 

o   كأف من ظن بربو اخلَت كجد اخلَت، قاؿ هللا تعاذل يف احلديث
 (ِ)«أىًنى ًعٍندى ظىنًٌ عىٍبًدم ِب »القدسي: 
  :قاؿ النوكم 

 "كعن بعًض األعراب أنو تعلَّقى أبستار الكعبة كىو يقوؿ: 
-  ،  اللَّهٌم إف استغفارم مع إصرارم لـؤ
 كإف تركي االستغفارى مع علمي بسىعىة عفوؾ لعجز،  -
بَّبي إرٌل ابلنعم مع ًغناؾى عٍت،  -  فكم تػىتىحى
 كأىتػىبػىغَّضي إليك ابدلعاصي مع فقرم إليك،  -
، كإذا ت -  وعَّدى ٕتاكز كعفا، اي مىن إذا كىعدى كىِفَّ
 .(ّ)أدخٍل عظيمى جيرمي يف عظيم عفوؾى اي أرحم الراٛتُت" -

كابستقراء نصوص الوحيُت الشريفُت صلد أبف لالستغفار نتائج طيبة 
 كعظيمة، كأذكر منها:

                                                             
 (.ِٖسورة طو: ) (ُ)
( من حديث أِب ىريرة ِٕٓٔ( كمسلم )َْٕٓأخرجو: البخارم )  (ِ)

. 
 (.ّٕٔاألذكار، النوكم )  (ّ)
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 األكؿ: تكفَت الذنوب كاخلطااي.  [ُ]
احلطب، فاالستغفار ػلرؽ الذنوب كادلعاصي كما ٖترؽ النار 

فإنو أرجى أف يكفر بو  كادلقصود ابالستغفار الذم ٔتعٌت التوبة؛
ٱٱ:الذنوب، إف توفرت فيو شركط التوبة، يقوؿ هللا تعاذل

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ
  .(ُ)َّٰى

  كقاؿ هللا يف احلديث القدسي:
ُنوَب »...  َهاِر، َوَأََن َأْغِفُر الذُّ ََي ِعَباِدي ِإنَُّكْم ُُتِْطُئوَن اِبللَّْيِل َوالن َّ

يًعا، َفاْستَ ْغِفُروِن َأْغِفْر َلُكمْ    (ِ)...«َجَِ
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  : مسًى :  ، قىاؿى يػىقيوؿي

 اْبَن آَدَم َلْو بَ َلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن َقاَل اَّللَُّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: ... َيَ »
َماِء ُثَّ اْستَ ْغَفْرَتِِن َغَفْرُت َلَك، َواَل ُأاَبِل، ...  (ّ)«السَّ

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  كىعىًن اٍبًن مىٍسعيودو   : قىاؿى

                                                             
 (.َُُسورة النساء: ) (ُ)
 (.ِٕٕٓأخرجو: مسلم )  (ِ)
 ( كقاؿ حديث حسن.َّْٓأخرجو:  الًتمذم ) (ّ)
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اْْلَيُّ اْلَقيُّوُم، َمْن َقاَل: َأْستَ ْغِفُر اَّللََّ اْلَعِظيَم الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو »
 (ُ)«َوأَُتوُب ِإَلْيِو َثاَلًًث، ُغِفَرْت َلُو ُذنُوبُُو، َوِإْن َكاَن َفارِّا ِمَن الزَّْحفِ 

ا ػلىًٍكي عىٍن رىبًًٌو عىزَّ ، عىًن النَّيبًٌ كعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  ، ًفيمى
 : ْغِفْر ِل َذْنِب، فَ َقاَل َأْذَنَب َعْبٌد َذنْ ًبا، فَ َقاَل: اللُهمَّ ا»كىجىلَّ، قىاؿى

ْنَب،  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َأْذَنَب َعْبِدي َذنْ ًبا، فَ َعِلَم َأنَّ َلُو َرابِّ يَ ْغِفُر الذَّ
ْنِب، ُثَّ َعاَد َفَأْذَنَب، فَ َقاَل: َأْي َربِّ اْغِفْر ِل َذْنِب،  َوأيَُْخُذ اِبلذَّ

َب َذنْ ًبا، فَ َعِلَم َأنَّ َلُو َرابِّ يَ ْغِفُر فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َعْبِدي َأْذنَ 
ْنِب، ُثَّ َعاَد َفَأْذَنَب فَ َقاَل: َأْي َربِّ اْغِفْر ِل  ْنَب، َوأيَُْخُذ اِبلذَّ الذَّ
َذْنِب، فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َأْذَنَب َعْبِدي َذنْ ًبا، فَ َعِلَم َأنَّ َلُو َرابِّ 

ْنَب، َوأيَْ  ْنِب، اْعَمْل َما ِشْئَت فَ َقْد َغَفْرُت يَ ْغِفُر الذَّ ُخُذ اِبلذَّ
  (ِ)«َلكَ 

                                                             
( كصححو. كلو شاىد عند َِٓٓك ُْٖٖأخرجو: احلاكم يف ادلستدرؾ ) (ُ)

( من حديث زيد موذل رسوؿ هللا  ِّٕٓ( كالًتمذم )  ُُٕٓأِب داكد ) 
 (.ِِٕٕ. كانظر السلسلة الصحيحة لْللباين )

 (ِٖٕٓ( كمسلم )َٕٕٓأخرجو: البخارم ) (ِ)
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 (ُ) أم: ما دمت اتئبان راجعان منيبان مستغفران .
:  عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ ، كعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  ِإنَّ الَعْبَد ِإَذا »قىاؿى

ُىَو نَ زََع َواْستَ ْغَفَر  َأْخطََأ َخِطيَئًة نُِكَتْت يف قَ ْلِبِو نُْكَتٌة َسْوَداُء، َفِإَذا
َوََتَب ُسِقَل قَ ْلُبُو، َوِإْن َعاَد زِيَد ِفيَها َحَّتَّ تَ ْعُلَو قَ ْلَبُو، َوُىَو الرَّاُن 

 (ّ()ِ)َّ يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنتُّٱ« الَِّذي ذََكَر اَّللَُّ 

 الثاين: دخوؿ اجلنة: [ِ]
: قىاؿى النَّيبُّ  كعىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن بيٍسرو  ُطوََب ِلَمْن : »قىاؿى

 .(ْ)«َوَجَد يف َصِحيَفِتِو اْسِتْغَفارًا َكِثريًا
 الثالث: األماف من العذاب العاـ كاخلاص:  [ّ]

فباالستغفار يرفع هللا العذاب عن رلموع األمة، غثها كمسينها، صاحلها 
ٱٱكطاحلها، قاؿ هللا تعاذل:

                                                             
البن حجر ( كفتح البارم ّٔكِٔانظر الفوائد البن القيم )ص: (ُ)
(ُّ/ِْٕ.) 
 (.ُْسورة ادلطففُت: ) (ِ)
( كقاؿ الًتمذم: "حديث ِْْْ( كابن ماجو )ّّّْأخرجو: الًتمذم ) (ّ)

 حسن صحيح" ا.ىػ 
 ( إبسناد صحيح.ُّٖٖأخرجو: ابن ماجو ) (ْ)
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 جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظُّ
 (ُ)َّٱحك

  قرية حىت ؼلرج نبيُّها  "دل تيعذَّب: كقاؿ ابن عباس
 (ِ)كادلؤمنوف معو"

  ًف: نىيبُّ اَّللًَّ كىااًلٍسًتٍغفىاري أيضنا:  كقاؿ " كىافى ًفيًهٍم أىمىاًنى
: فىذىىىبى النَّيبُّ  كىبىًقيى ااًلٍسًتٍغفىاري  قىاؿى

 (ّ)  
o :كيقصد ابألمانُت 
  يف حياتو،  األكؿ: رسوؿ هللا 
 .كابلثاين: االستغفار 
  :جكُّكقد اختلف العلماء يف قوؿ هللا تبارؾ كتعاذل 

 َّحك
o :وحاصلها قوالن 

  :لو استغفركا دلا عذهبم هللا، كلكنهم دل القول األول
يستغفركا فاستحقوا العذاب، كىذا كما تقوؿ العرب: ما كنت 

                                                             
 (.ّّسورة األنفاؿ: ) (ُ)
 (َِٔ/ِانظر: زاد ادلسَت، ابن اجلوزم ) (ِ)
 (.َُْٔ( كالطربم )َُٕٗكُُٗٔ/ٓ)أخرجو: ابن أِب حامت  (ّ)
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ألىينك كأنت تكرمٍت؛ يريدكف ما كنت ألىينك لو أكرمتٍت، فأما 
 إلىانيت.إذا لست تكرمٍت، فإنك مستحق 

 :أف ادلراد استغفار ادلؤمنُت ادلستضعفُت  القول الثاِن
كخرج ادلؤمنوف الذين كانوا - ٔتكة، ألنو دلا ىاجر النيب 

، استحق الكفار العذاب بقولو: -يستغفركف كبسببهم دفع العذاب
  (ُ) َّيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  :م، يعٍت ادلشقاؿ ابن اجلوزم  -ركُت، كىمػػ"كما كاف هللا معذًٌهبى

يستغفركف ... قاؿ ابن األنبارم:  -يعٍت ادلؤمنُت الذين بينهم
كيصفوا بصفة بعضهم، ألف ادلؤمنُت بُت أظهرىم، فأكقع العمـو على 
اخلصوص، كما يقاؿ: قتل أىل ادلسجد رجالن، كأخذ أىل البصرة 

 (ِ)فالًنن، كلعلو دل يفعل ذلك إال رجل كاحد"
 الرابع: ادلتاع احلسن:  [ْ]
  فاهلل تعاذل يوفق ادلستغفرين هللا كثَتنا كادلستغفرات إذل حياة

طيبة نظيفة، يشع فيها األمن، كاألماف، كالطمأنينة، كاالستقرار، 
 هئُّ كراحة الباؿ، كسكوف القلب، كاخلَت العميم، يقوؿ تعاذل:

                                                             
 (.ّْسورة األنفاؿ: ) (ُ)
 .(َِٕ/ ِانظر: زاد ادلسَت يف علم التفسَت ) (ِ)
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 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
   (ُ) َّجخمخ
o  :خاصة: كأف يف االستغفار 

  اعًتاؼ من العبد للرب بوقوعو يف الذنب، أك التقصَت 
  ،كاالعًتاؼ ابخلطيئة كالذنب ىو صفة األنبياء كادلرسلُت 
  ،كقد مر معنا شيء من ىذا شلا أخرب هللا عنهم يف كتابو 
  ،كأيضان ىي صفة عباد هللا ادلتقُت 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱيقوؿ تعاذل:
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 حم جم يل ىل مل خلُّٱكيقوؿ تعاذل: (ِ) َّىت نت
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

(ّ) َّٱىه مه جه
  

 :كإظلا كاف سيد االستغفار، الذم مر معنا، سيدا 
o  لتضمنو اإلقرار ابلذنب من العبد 

                                                             
 (.ّسورة ىود: ) (ُ)
 (.ُّٓسورة آؿ عمراف: ) (ِ)
 (.ُٕ-ُٔسورة آؿ عمراف: ) (ّ)
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o  كاالعًتاؼ ابخلطيئة 
o  ،مع علمو اجلاـز أبنو ال يغفر الذنوب إال هللا 

  ،كىي مرتبة عظيمة 
  ،كخلة سامية 

 النصوص يف ىذا األمر.كقد مر معنا شيء من 
  ،كلو ضربنا مثاالن دلا ػلسو الناس كيشاىدكنو كيعايشونو 
o  أف ادلخالف للقانوف كالنظاـ مىت ما أخفى سلالفتو، كإف كاف

غلـز أبف أحدان دل يطلع عليها، فهو مهما عاش، فإنو يبقى يف شغل 
شاغل، كقلق ساىر، كحرج يف الصدر دائم، فإذا اعًتؼ شعر 

 قيو عن كاىلو، كيزػلو عن رقبتو، ْتمل ،قيل يل
o  فكذلك العبد مع ربو سبحانو الغفار للذنوب، كالذم يعلم

 السر كأخفى، 
  ،مع علمو أبف هللا كعد فاعرتافو بذنبو عن طريق االستغفار

على االستغفار: زلو الذنوب، كتكفَت السيئات، بل كتبديلها إذل 
وينقلو إىل ا أ،قلو، علان طادلا أسهره، كضيقان طادليزيح عنو: حسنات 

 حياة الطمأنينة والراحة.
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 :اخلامس: االستغفار سبب لنزكؿ ادلطر [ٓ]
فمن أسباب نزكؿ األمطار: كثرة االستغفار كاللجوء إذل العلي 

 الغفار، قاؿ تعاذل:

  (ُ) َّٱجم يل ىل مل خل جل مك لك خك حك جك مق ُّ
كقد ذكرت فيما مضى ما عليو حاؿ السلف من كثرة االستغفار، 

 السقيا من هللا، يف صالة االستسقاء كخارجها.يف طلبهم 
 السادس: االستغفار سبب يف إمداد العبد ابألمواؿ كاألكالد. [ٔ]
  (ِ)َّمم خم حم ُّٱ:قاؿ تعاذل 
o  :كادلدد ىنا نوعاف 

  غلادان بعد عدـ، إإما أف يكوف 
 ركة بعد ضعف، ػػأك قوة كب 
  :  كىقىاؿى اٍبني صيبػىٍيحو

ا رىجيله ًإذلى احلٍىسىًن اجلٍيديكبىةى فػىقىاؿى لىوي: اٍستػىٍغًفًر اَّللَّى.   شىكى
ا آخىري ًإلىٍيًو اٍلفىٍقرى فػىقىاؿى لىوي: اٍستػىٍغًفًر اَّللَّى.   كىشىكى

                                                             
 (.ُِ-ُُسورة نوح: ) (ُ)
 (.ُِسورة نوح: ) (ِ)
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ا، فػىقىاؿى لىوي: اٍستػىٍغًفًر اَّللَّى.  . ادٍعي اَّللَّى أىٍف يػىٍرزيقىًٍت كىلىدن  كىقىاؿى لىوي آخىري
ا ًإلىيٍ   ًو آخىري جىفىاؼى بيٍستىاًنًو، فػىقىاؿى لىوي: اٍستػىٍغًفًر اَّللَّى. كىشىكى

يػٍئنا، ًإفَّ اَّللَّى تػىعىاذلى  : مىا قػيٍلتي ًمٍن ًعٍنًدم شى ؟ فػىقىاؿى فػىقيٍلنىا لىوي يف ذىًلكى
 :"  مل خل جل مك لك خك حك جك ُّيػىقيوؿي يف سيورىًة"نيوحو

 (ِ) . (ُ) َّٱجم يل ىل
 القوة:السابع: االستغفار سبب يف زايدة  [ٕ]
o   العبد ابالستغفار قلبنا كبدًنن قويُت فاهلل تبارؾ كتعاذل ؽلنح

 خف ُّٱ:يتحمالف الشدائد، قاؿ تعاذل على لساف ىود 
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
   (ّ) َّٱمم خم حم جم هل مل
o  مفاكز، ػلاكلقد كاف السلف يستعينوف ابالستغفار على ٕتاكز
يتجاكزكف هبا كل مشاكل، فيمنحهم هللا هبذا االستغفار قوة ػكال

 نقاط الضعف اليت يقف عندىا الغافلوف عن االستغفار.

                                                             
 (.ُِ-ُُسورة نوح: ) (ُ)
كفتح البارم البن حجر  (ِٓٓ/ُِانظر: القصة يف تفسَت القرطيب ) (ِ)
(ُُ/ٖٗ). 
 (.ِٓسورة ىود: ) (ّ)
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الثامن: االستغفار سبب يف تيسَت الطاعات كتعسَت  [ٖ]
 ادلعاصي.

o   :فكما أف السيئة تقوؿ: أخيت .. أخيت ؛ كذلك احلسنة تقوؿ
 أخيت .. أخيت.

o   ا، فال ريب أنو يقوده إذل فالذم يلهج لسانو ابالستغفار دائمن
لو من العبادات اللسانية، ككلما صاحب ادلرء استغفاره ما ىو مث

 بتذكر ذنوبو، قاده إذل إحساف العمل، إبذف هللا تعاذل.
 التاسع: إغاظة الشيطاف.  [ٗ]
o  فال شيء: أغيض للشيطاف، كال أقصم لظهره، كأتعب لو من

 االستغفار؛ 
o  ألنو زلرـك منو، فهو ملعوف مطركد، كأمنيتو من بٍت آدـ أف

 عنة كالعذاب، يشاركوه الل
o  كيف استغفار ادلؤمنُت إايس من الشيطاف أف يبلغ منهم غايتو

 أك ػلقق أمنيتو.
ِإنَّ »: ، قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ عىٍن أىِب سىًعيدو اخلٍيٍدًرمًٌ 

، اَل أَبْ َرُح ُأْغِوي ِعَباَدَك َما َداَمْت  ْيطَاَن َقاَل: َوِعزَِّتَك ََي َربِّ الشَّ
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: َوِعزَّيت َوَجاَلِل اَل َأزَاُل َأْغِفُر َأْرَواُحهُ  ْم يف َأْجَساِدِىْم، َقاَل الرَّبُّ
 (ُ)«ََلُْم َما اْستَ ْغَفُروِن 

o  أم: زايدة يف نكايتك كتكبيتك كإحزانك أعطيهم ما أنت
شلنوع منو كمطركد عنو، كىي: ادلغفرة، إذا طلبوىا مٍت أعطيتهم 

 إايىا.
:  ، أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  ِإنَّ اْلُمْؤِمَن »قىاؿى

َفرِ  (ِ)َليُ ْنِضي  (ّ)«َشَياِطيَنُو، َكَما يُ ْنِضي َأَحدُُكْم َبِعريَُه يف السَّ
  ًٌكعىًن اأٍلىٍكزىاًعي  :  قىاؿى

ـى؟  ٍتيوفى بىًٍت آدى  "قىاؿى ًإبًٍليسي أًلىٍكلًيىائًًو: ًمٍن أىمًٌ شىٍيءو أتى

                                                             
، ُُِّٕ/ ط الرسالة رقم: ّْْكّّٕ/ُٕأخرجو: اإلماـ أٛتد ) (ُ)
 (ُُِْْك
 (.َُْكانظر السلسلة الصحيحة ) 
يػيٍنًضي (: كىمىٍعٌتى لى ُٗٓ/ ُقاؿ احلافظ ابن كثَت يف البداية كالنهاية ط ىجر ) (ِ)

  شىٍيطىانىوي: لىيىٍأخيذي بًنىاًصيىًتًو فػىيػىٍغًلبيوي كىيػىٍقهىريهي، كىمىا يػىٍفعىلي اًبٍلبىًعًَت ًإذىا شىرىدى مثيَّ غىلىبىوي ا.ىػ
(: أىٍم يػيٍهزًلو، كغلىٍعلو ِٕ/ ٓكقاؿ ابن األ،َت يف النهاية يف غريب احلديث كاأل،ر )

ابَّةي الَّيًت  ، كأذىبت حلمها ا.ىػًنٍضوان. كالنًٌٍضوي: الدَّ   أٍىزىلىٍتها اأٍلىٍسفىاري
( كحسنو األلباين َْٖٗ/ ط الرسالة رقم: َْٓ/ُْأخرجو: اإلماـ أٛتد ) (ّ)

 .(ّٖٔٓيف السلسلة الصحيحة )
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 فػىقىاليوا: ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو. 
ٍتيونػىهيٍم ًمٍن ًقبىًل ااًلٍسًتٍغفىاًر؟  ٍل أتى : فػىهى  قىاؿى

، ذىاؾى شىٍيءه قيرًفى اًبلتػٍَّوًحيًد.  يػٍهىاتى  فػىقىاليوا: ىى
ئنا الى يىٍستػىٍغًفريكفى اَّللَّى ًمٍنوي.  يػٍ ىبػيثَّنَّ ًفيًهٍم شى : ألى  فػىقىاؿى

: فػىبىثَّ ًفيًهمي اأٍلىٍىوىا ءى"قىاؿى
(ُ) 

  ًٌكىعىًن احلٍىسىًن اٍلبىٍصًرم  :  قىاؿى
عىاًصيى فػىقىطىعيوا ظىٍهًرم  يمًَّة زليىمَّدو اٍلمى : سىوٍَّلتي ألى " بػىلىغىنىا أىفَّ ًإبًٍليسى قىاؿى
ا رىأىٍيتي ذىًلكى ٘تىىحٍَّلتي ذلىيٍم فىسىوٍَّلتي ذلىيٍم ذىنيوابن الى  اًباًلٍسًتٍغفىاًر، فػىلىمَّ

ًذًه اأٍلىٍىوىاءي "يىٍستػىٍغًفريكفى ا ا، ىى َّللَّى ًمنػٍهى
(ِ) 

                                                             
 (.ُُّ/ ُ( كالاللكائي يف "اعتقاد أىل السنة" )َّٖأخرجو: الدارمي ) (ُ)
 (.ْْٔ/ ِأخرجو: ىناد يف "الزىد" ) (ِ)
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 العاشر: تفريج اذلمـو كالغمـو كحصوؿ الرزؽ: [َُ]
 فباالستغفار:
  ،  تنزاح اذلمـو
  كتزكؿ الغمـو ػػ إبذف هللا ػػ 
 كيوفق العبد للرزؽ من حيث ال ػلتسب.  

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  فعىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىبَّاسو   : قىاؿى
َمْن َلِزَم ااِلْسِتْغَفاَر َجَعَل اَّللَُّ َلُو ِمْن ُكلِّ َىمٍّ فَ َرًجا، َوِمْن ُكلِّ »

 (ُ)«ِضيٍق ََمَْرًجا، َوَرَزَقُو ِمْن َحْيُث اَل ََيَْتِسبُ 

                                                             
(  ُّٖٗ( كابن ماجو )ُُٖٓ( كأبو داكد )ِْٖ/ُأخرجو: أٛتد ) (ُ)

( كقاؿ صحيح اإلسناد، قلت: كيف سنده مقاؿ ككذا أخرجو: ِِٔ/ْكاحلاكم )
( كغَتىم كإسناده ضعيف انظر الضعيفة ُّٓ/ّ( . كالبيهقي )ّْٔابن السٍت )

 (َٕٓ.) 
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احلادم عشر: يف االستغفار أماف من النار كسبب يف دخوؿ  [ُُ]
 اجلنة إبذف هللا تعاذل .
اًد ٍبًن أىٍكسو  : عىًن النَّيبًٌ  فعن شىدَّ  ، قىاؿى

َأْن يَ ُقوَل اْلَعْبُد: اللَُّهمَّ َأْنَت َرّبِّ اَل ِإَلَو ِإالَّ  (ُ)َسيُِّد ااِلْسِتْغَفارِ »
ُدَك، َوَأََن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما َأْنَت، َخَلْقَتِِن َوَأََن َعبْ 

اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعُت، َأبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك 
نُوَب ِإالَّ َأْنتَ  « َعَليَّ َوَأبُوُء ِبَذْنِب، فَاْغِفْر ِل، فَِإنَُّو اَل يَ ْغِفُر الذُّ

 : ُموِقًنا ِِبَا، َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِو قَ ْبَل َأْن َوَمْن َقاََلَا ِمَن الن ََّهاِر »قىاؿى
ُِيِْسَي، فَ ُهَو ِمْن َأْىِل اَلَنَِّة، َوَمْن َقاََلَا ِمَن اللَّْيِل َوُىَو ُموِقٌن ِِبَا، 

 .(ِ)خىرَّجىوي اٍلبيخىارًمُّ  «َفَماَت قَ ْبَل َأْن ُيْصِبَح، فَ ُهَو ِمْن َأْىِل اَلَنَّةِ 

                                                             
ستعَت لو اسم : " دلا كاف ىذا الدعاء جامعان دلعاين التوبة اقال الطيِب (ُ)

)السيد( كىو يف األصل الرئيس الذم يقصد إليو يف احلوائج، كيرجع إليو يف 
 (. ُٓٓ – ُْٓ/ُْاألمور أ.ىػ فتح البارم )

  ...« َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َسيِِّد ااِلْسِتْغَفارِ »(: ّّّٗ: كجاء يف ركاية الًتمذم )قلت
( رقم ُٕٓ/ ٗعند النسائي يف السنن الكربل ) – كيف حديث جىاًبرو 

: قىاؿى رىسيوؿي هللًا  -( َُِِٖ)  .«: ... تَ ْعَلُموا َسيَِّد ااِلْسِتْغَفارِ  »: قىاؿى
 (ُٕتقدـ ٗترغلو )ص  (ِ)
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 على ىذا احلديث فقاؿ:  البخارم  كقد بوب اإلماـ
 .)ابب أفضل االستغفار(

رى كى  :  ، عىٍن رىسيوًؿ هللًا عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عيمى  أىنَّوي قىاؿى
ْقَن َوَأْكِثْرَن ااِلْسِتْغَفاَر، َفِإِّنِ رَأَيْ ُتُكنَّ » ََي َمْعَشَر النَِّساِء، َتَصدَّ

 (ُ)احلديث....«  َأْكثَ َر َأْىِل النَّارِ 
ذلن ابلتصدؽ كاالستغفار لغرض صلاهتنَّ من  فإرشاد النيب 

 النار، كأنو ابالستغفار ينجو العبد من الػمهالك يف الدنيا كاآلخرة.
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ فعىًن الزُّبػىٍَتً ٍبًن اٍلعىوَّاـً   : ، قىاؿى

 (ِ)«ااِلْسِتْغَفارِ  َمْن َأَحبَّ َأْن َتُسرَُّه َصِحيَفُتُو فَ ْلُيْكِثْر ِفيَها ِمنَ »
  كيقوؿي عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني عيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز : 

ًديقىةو فػىرىفىعى ًإرلىَّ تػيفَّاحىاتو  أىنَّوي يف حى " رىأىٍيتي أىِب يف النػٍَّوـً بػىٍعدى مىٍوًتًو كى
اًؿ كىجىٍدتى أىفٍ  : أىمَّ اأٍلىٍعمى  ضىلى؟ فىأىكٍَّلتػيهينَّ اًبٍلوىلىًد، فػىقيٍلتي

                                                             
 (.ُِّ/ٕٗأخرجو: مسلم يف صحيحو ) (ُ)
( ُٕٖٕ( كيف كتاب الدعاء )ّٖٗأخرجو: الطرباين يف ادلعجم األكسط ) (ِ)

( كحسن إسناده ادلنذرم ِٖٗ( كالضياء يف ادلختارة )ّٗٔكالبيهقي يف الشعب )
 .(ِِٗٗ( ككذا األلباين يف الصحيحة )ُُٗٔيف الًتغيب )



 

 
 

 االستغفارفضل وأحكام  024

: ااًلٍسًتٍغفىاري ايى   (ُ)"بٍتَّ قىاؿى
 الثاين عشر: أف ادلستغفرين أخف الناس أكزاران:  [ُِ]

: قىاؿى النَّيبُّ  كعىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن بيٍسرو   : قىاؿى
 .(ِ)«ُطوََب ِلَمْن َوَجَد يف َصِحيَفِتِو اْسِتْغَفارًا َكِثريًا»

 : قاؿى حىسَّافي بني عىًطيَّةى 
ثى سىاعىاتو فىًإٍف  ا ،ىالى يًٌئىةن كىقىفى اٍلمىلىكي دلٍى يىٍكتػيبػٍهى ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا عىًملى سى

ًإًف اٍستػىٍغفىرى دلىٍ تيٍكتىٍب" دلىٍ يىٍستػىٍغًفٍر كيًتبىٍت كى
(ّ) 

 ًإفَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ذينيوابن أىقػىلُّهيمي  بن عبد هللابكر  قاؿ :
.اٍسًتٍغفىارنا، كىأىٍكثػىرىىي  مي اٍسًتٍغفىارنا أىقػىلُّهيٍم ذينيوابن

 (ْ) 
  : أَُمّزِقُُو كىًقيلى لًبػىٍعًض السَّلىًف: كىٍيفى أىٍنتى يف ًديًنك؟ قىاؿى

 (ٓ)اِبْلَمَعاِصي َوُأَرقُِّعُو اِباِلْسِتْغَفارِ 

                                                             
 (ّّتقدـ ٗترغلو )ص:  (ُ)
 .(ُِِتقدـ ٗترغلو )ص:  (ِ)
 (.ٕٓ/ ٔات األصفياء )حلية األكلياء كطبق (ّ)
 (.ِٓٔ/ َّتفسَت الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسَت الكبَت )انظر:  (ْ)
( كاتريخ بغداد ت ّٖٕ/ ِانظر: غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب ) (ٓ)

 (ٖٓ/ ِبشار )



 

 
 

الغفار يف بيانفتح العلي  025  

 سألت شيخ اإلسالـ ابن تيمية فقلت:  يقوؿ ابن القيم :
يسأؿ بعض الناس: أيهما أنفع للعبد التسبيح أـ االستغفار؟ فقاؿ: 
" إذا كاف الثوب نقينا فالبخور كماء الورد أنفع لو، كإف كاف دنسنا 

: "فكيف كالثياب التزاؿ فقاؿ رل فالصابوف كادلاء أنفع لو ". 
 .(ُ) ر،و"
 يًٌئىاتيوي حىىتَّ فىاتىًت  كقاؿ ابن رجب ثػيرىٍت ذينيوبيوي كىسى : كىمىٍن كى

ٍحصىاءى، فػىٍليىٍستػىٍغًفًر اَّللَّى شلَّا عىًلمى اَّللَّي، فىًإفَّ اَّللَّى قىٍد عىًلمى كيلَّ  اٍلعىدىدى كىاإٍلً
 : ا قىاؿى تػىعىاذلى مى   مف خف حف جف مغ جغ ُّٱشىٍيءو كىأىٍحصىاهي، كى

 (ّ).(ِ)َّخك حك جك حقمق

 االستغفار وعوائده كثرية جدًا.وفوائد 

 أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرَن، وأن جيعل ىذاأ سأ ل ألله 
  العمل سبًبا من أسباب مغفرة ذنوبنا، ورفعة يف درجاتنا،

  هللا على دمحم وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إبحسان وصلى
 واْلمد هلل رب العاملني

                                                             
 (.ُِْذكره ابن القيم يف "الوابل الصيب" )ص: (ُ)
 (.ٔسورة اجملادلة: ) (ِ)
 (.ُُْٕ/ ّجامع العلـو كاحلكم ٖتقيق ماىر الفحل ) (ّ)



 ـرس املوضوعــاتفه

 ٓ ة.............................................................املقدم
 ُِ ...................................................تعريف االستغفار

 ُٔ ...................................................االستغفار معاِن
 ُِ ......................................معىن االستغفار املفرد واملقرون

 ِٔ ....................................................حكم االستغفار
 ُّ ...........................................حاجة العبد إىل االستغفار

 ّٗ ....................................................فضل االستغفار
 ّٗ ...........................................ثناء هللا على املستغفرين 

 ُْ .........................................لالستغفار مالزمة النِب 
 ّْ .............................................االستغفار شعار األنبياء

 ْٓ ....................................أساس العبودية وروحها راالستغفا
 ْٖ ..............................يف االستغفار مصاحل قد ال يدركها العبد

 ّٓ .................................................االستغفار املطلوب
 ٗٓ ............................................... العبدما يستغفر منو 

 ٓٔ االستغفار من الواردات والفلتات على الفكر والقلب والنفس واللسان.
 ٔٔ ...االستغفار من رواية األحاديث الضعيفة واملوضوعة على سبيل النشر

 ٕٔ ..................من فعل املكروىات وترك املندوابت االستغفارفصل 
 َٕ صيغ االستغفار.....................................................

 ٕٓ ...................................حكم قول اللهم اغفر ِل إن شئت
 ٕٔ .....................................................أنواع االستغفار

 َٖ ..............................................االستغفار يف العبادات
 َٖ .........................................االستغفار يف أبواب الطهارة



 ـرس املوضوعــاتفه

 ِٖ .........................................الصالةاالستغفار يف أبواب 
 ِٖ ..........................االستغفار عند الدخول واْلروج من املسجد

 ِٖ ............................االستغفار يف أول الصالة وآخرىا وأثنائها
 ٕٖ ..........................................االستغفار يف قنوت النوازل

 ٖٖ .......................................االستغفار يف صالة االستسقاء
 َٗ ...........................................االستغفار يف صالة اَلنازة

 ِٗ ................................................االستغفار يف الصيام
 ِٗ ..................................................االستغفار يف اْلج

 ٓٗ .....................................................االستغفار للغري
 ٓٗ .....................................ألمتو عموًما استغفار النِب 
 ٔٗ .............................لألموات من أصحابو استغفار النِب 

 ٕٗ .................................................االستغفار لألموات
 ٖٗ ................................ُتصيص األرحام ممن مات ابالستغفار

 ٖٗ ....................................االستغفار للسلف الصاحل 
 ََُ ............................................استغفار األحياء لألحياء

 َُّ ...........................................استغفار املالئكة لبِن آدم
 َُٔ .......................االستغفار يف بعض األزمان واألوقات واألماكن

 ُُُ ...............................عالمات يعرف ِبا العبد قبل دنو أجلو
 ُُْ ..............................................االستغفار بعد الذنوب



 ـرس املوضوعــاتفه

 ُُٖ ..............................................مثرات االستغفار وآًثره
 َُِ .........................تكفري الذنوب واْلطاَياالستغفار سبب ل .ٔ
 ُِِ ...................................االستغفار سبب لدخول اَلنة .ٕ
 ُِِ ................ألمان من العذاب العام واْلاصاالستغفار سبب ل .ٖ
 ُِْ .....................للحياة الطيبة واملتاع اْلسناالستغفار سبب  .ٗ
 ُِٕ .....................................االستغفار سبب لنزول املطر .٘
 ُِٕ .................االستغفار سبب يف إمداد العبد ابألموال واألوالد .ٙ
 ُِٗ ..............االستغفار سبب يف تيسري الطاعات وتعسري املعاصي .ٚ
 ُِٗ ..............................إغاظة الشيطاناالستغفار سبب يف  .ٛ
 ُِّ ..........حصول الرزقو  تفريج اَلموم والغموماالستغفار سبب يف  .ٜ

 ُِٖ ................................االستغفار سبب يف زَيدة القوة .ٓٔ
 ُّّ  ............................مان من النارسبب يف األاالستغفار  .ٔٔ
 ُّٓ .................................أخف الناس أوزاراً املستغفرون  .ٕٔ

 ُّٔ ..............................................................اْلامتة
 ُّٕ الفهرس............................................................

  
 

 












