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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،
زلمدا عبده كرسولو .
كأف ن

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ

(ُ)

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
(ِ)
ﱟﱠ ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
(ّ)
ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ

أما بعد:
 فإف االستغفار:
 oىو بداية العبد كهنايتو،

(ُ) سورة آؿ عمراف.)َُِ( :
(ِ) سورة النساء.)ُ( :
(ّ) سورة األحزاب.)ُٕ – َٕ( :
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 oكأكؿ منازؿ العبودية ،كأكسطها ،كآخرىا؛
 كذلذا كاف قو ياـ الدين ابلتوحيد كاالستغفار؛
كما قاؿ هللا تعاذل :ﱡﭐﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
(ُ)
ﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﱠ

كقاؿ تعاذل:

ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱠ

(ِ)

 فانظر :كيف قرن هللا تعاىل بني اإلِيان واالستغفار يف ىذه
اآلية اليت خاطب هبا كفار مكة ،كالذين ما منعهم من اإلؽلاف كنبذ
الشرؾ ،كمن االستغفار شلا سلف من ذنوهبم:
 oإال تقدير هللا إتياهنم ما جرت بو سنتو يف األمم ادلكذبة
السابقة من اذلالؾ الدنيوم ،أك العذاب األخركم،
 oأك إرادتو سبحانو كتعاذل ذلك بناء على علمو السابق من سوء
حاذلم ،كخبث نفوسهم.

(ُ) سورة ىود.)ّ – ُ( :
(ِ) سورة الكهف.)ٓٓ( :
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إذا جػ ػػاءه الرجػ ػػل مسلمان علَّمو أف
كلذلك :كاف الرسوؿ
الله َّم ا ْغ ِف ْر ِِل َو ْارَحَِِْن َوا ْى ِدِِن َو ْارُزق ِِْن»(ُ)،
يػقػوؿُ « :

 كمن عيوب النفس البشرية كثرة الوقوع يف الذنوب كاخلطااي،
والزم عليها التخلص من ذلك ،ابلتوبة واالستغفار؛
دائما بُت نعمة من هللا ػلتاج فيها إذل شك ور ،كذنب
 كالعبد ن
دائما
منو ػلتاج فيو إذل استغفار ،ككالعلا من األمور الالزمة للعبد ن
فلو نظرت يف جنس اإلنساف لرأيت أنو ال يزاؿ يتقلب يف نعم هللا
زلتاجا إذل التوبة كاالستغفار لكونو
تعاذل اليت ال ٖتصى ،كال يزاؿ ن
خطَّاءنَ « ،و َخ ْي ُر ْ
َّوابُو َن»(ِ).
ني الت َّ
اْلَطَّائِ َ
وؿ ً
فىػ ىع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة
هللا َ « :والَّ ِذي نَ ْف ِسي
 ،قى ىاؿ :قى ىاؿ ىر يس ي
ِ ِِ
ِ
ِ
اء بَِق ْوٍم يُذْنِبُو َن،
ب هللاُ ب ُك ْمَ ،و ََلَ َ
بيَده لَ ْو ََلْ تُذْنبُوا لَ َذ َى َ
فَ يَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن هللاَ فَ يَ ْغ ِف ُر ََلُ ْم»(ّ).
(ُ) أخرجو :مسلم (ِٕٗٔ) من حديث أِب مالك األشجعي عن أبيو.
(ِ) مقتبس من حديث أخرجو :الًتمذم (ِٕٔٔ) كابن ماجو (ُِْٓ) من
حديث أنس
آد َم َخطَّاءٌ »... ،كحسنو
هبذا اللفظ كأكلوُ « :ك ُّل بَِِن َ
األلباين يف ادلشكاة.)ُِّْ( ،
(ّ) أخرجو :مسلم (ِْٕٗ).
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كيف احلديث القدسي :يقوؿ هللا تبارؾ كتعاذل:
ِ
ِ ِ
َّها ِرَ ،وأ َََن أَ ْغ ِفر ُّ
وب
«ََ ...ي عبَادي إِنَّ ُك ْم ُُتْطئُو َن ِابللَّْي ِل َوالن َ
الذنُ َ
ُ
(ُ)
َِ
استَ غْ ِف ُر ِوِن أَغْ ِف ْر لَ ُك ْم»...
َج ًيعا ،فَ ْ
 فهذه األدلة كغَتىا تشَت إذل أف األصل يف جنس اإلنساف
الوقوع يف اخلطيئة كالذنب ،ك َّ
أف العبد مأمور ابلتوبة كاالستغفار
لػمحو الذنب كاخلطيئة.
 قاؿ ابن رجب..." : ،ىذا يقتضي:
 oأف ٚتيع اخللق مفتقركف إذل هللا تعاذل يف جلب مصاحلهم،
كدفع مضارىم ،يف أمور دينهم كدنياىم،
 oكأف العباد ال ؽللكوف ألنفسهم شيئنا من ذلك كلو،
من دل يتفضَّل هللا عليو ابذلدل كالرزؽ ،فإنو يػي ٍحىرٍم يهما يف
 oكأف ٍ
الدنيا ،كمن دل يتفضَّل عليو ٔتغفرة ذنوبو أكبقتوي خطاايه يف
اآلخرة"(ِ).
 كمن فضل هللا سبحانو كتعاذل ،كعظيم كرمو ،ككبَت منتو:
(ُ) أخرجو :مسلم (ِٕٕٓ).
(ِ) جامع العلوـ كاحلكم (ِ.)ّٖ–ّٕ/
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سهل على عباده ا خلركج من الذنب ،كالتخلص من اخلطيئة
 oأف َّ
فليس يف شريعتنا ذنب إذا فعلو اإلنساف ال ؽلكن اخلركج منو إال
ٔتشقة عظيمة ،أك حرج شديد ،بل إف األمر يسَت دلن يسره هللا
ِ
ِ
َّها ِر،
سُ
وب ُمسيءُ الن َ
ط يَ َدهُ ِابللَّْي ِل ليَ تُ َ
عليو« ،فاهللَ َع َّز َو َج َّل يَ ْب ُ
(ُ)
ط ي َدهُ ِابلن ِ
ِ
ح بِتَ ْوبَِة
َ
َّها ِر ليَ تُ َ
سُ َ
وب ُمسيءُ اللَّيْ ِل» ك «يَ ْف َر ُ
َويَ ْب ُ
(ّ)
ِ (ِ)
د ِه» كأكبتو ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ
َع ْب
كظاىرا كابطننا.
كآخرا
فللو احلمد ن
ن
أكال ن
 كمن ٚتلة ذلك :أف هللا تبارؾ كتعاذل يسر أمر االستغفار
للعباد ،فبمقدكر كل عبد من عباد هللا اإلتياف بو ،فيستغفر هللا يف
ٚتيع أحوالو كأكقاتو ،يستغفر هللا يف ليلو كهناره ،كيف خلوتو كجلوتو،
كيف صحتو كمرضو ،كيف حاؿ ظعنو كإقامتو ،كيف قيامو كقعوده ،كيف
طاىرا أك زلد نًث،
حاؿ كونو ن
.
(ُ) مقتبس من حديث ركاه مسلم (ِٕٗٓ) عن أِب موسى األشعرم
(ِ) مقتبس من حديث ركاه البخارم (َّٗٔ) كمسلم (ِْٕٕ) عن أنس
.
(ّ) سورة آؿ عمراف.)ُّٓ( :
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 والواقع أنو قد ال يكوف ىناؾ عذر ألحد يف التكاسل عن
االستغفار بوجو من الوجوه.
 كقد قى ىاؿ ىعلً ُّي بٍن أًىِب طىالً و
ب
:
ي
ً
ً
ً
«ع ًجب ً
ً
يل لىوي :ىما ى ىي ىاي أىم ىَت
ت ل ىم ٍن يىػ ٍهل ي
ى ٍي
ك ىكالن ى
َّجاةي ىم ىعوي! ق ى
(ُ)
ًً
ُت؟ قى ىاؿً :اال ٍستً ٍغ ىف يار».
الٍ يم ٍؤمن ى
 كادلتأمل يف ابب االستغفار ،كما كرد فيو من أدلة كأحكاـ:
 oغلده متشعبان ككاسعان ،كلو ذيوؿ كأطراؼ؛
 oفال يقتصر اإلتياف بو على التخلص من تبعة الذنب فقط،
 oبل إنو يدخل يف كثَت من العبادات ،كاألعماؿ ،كالًتكؾ،
 oكلو أحكاـ كثَتة ،كمسائل عديدة يغفل عنها كثَت من الناس،
 oفاالستغفار عبادة مستقلة أييت بو ادلسلم كلو دل يستحضر
ذنبنا أك معصية،
كىذا ما حرصت على كشفو كبيانو يف ىذه الرسالة ادلختصرة،
واليت أمسيتها:

(ُ) ركاه :الدينورم ،اجملالسة كجواىر العلم (ْ.)َُِٕ/ْٗ/
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جاىدا استقصاء ما ؽلكن من موضوعات االستغفار،
كقد حاكلت ن
كما يندرج ٖتت ىذه العبادة اجلليلة من مسائل كأحكاـ كفوائد،
كالتوفيق من هللا تعاذل.
كهللا أسأؿ :أف ينفع هبا راقمها كقارئها ،كأف يدخرىا رل،

ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ(ُ).
 ككتبو
د .عزيز بن فرحان العنزي

(ُ) سورة الشعراء.)ٖٗ-ٖٖ( :
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فصــى يف
تعسيف االستغفاز
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
العلماء عرفوا االستغفار أبنو :مأخوذ من الغفر ،كالغفر ىو :السًت،
كإظلا مسي ادلغفر كالغًفار ،دلا فيو من معٌت السًت ،يقوؿ هللا تعاذل:
ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﱠ (ُ )؛ كمعٌت

ﱡﭐﲇﭐﱠ ،أم :تسًتكا عيوهبم ،ك٘تهدكا ذلم يف االعتذار.
 كقاؿ الراغب :الغى ٍفير :إلباس ما يصونو عن ال ٌدنس... ،
ً
ؽلسو
كالغي ٍفىرا يف كالٍ ىم ٍغفىرةي من هللا ىو أف يصوف العبد من أف ٌ
(ِ)
االستً ٍغ ىف يار :طلب ذلك ابدلقاؿ كالفعاؿ.
العذاب ...ك ٍ
 قاؿ الشاعر يف الغفر:
(ُ) سورة التغابن.)ُْ( :
(ِ) ادلفردات يف غريب القرآف (ص.)َٔٗ :
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كمالك الغفر
يف ظل من عنت الوجوه لو * ملك ال يػملوؾ ى

(ُ)

 واالستغفار يف االصطالح:
اصطالحا غلده ال ؼلرج عن ادلعٌت
ادلتأمل يف معٌت االستغفار
ن

اللغوم ،فهو:
 oطلب ادلغفرة من هللا تعاذل،
 oكالتجاكز عن الذنب،
 oكعدـ ادلؤاخذة بو ،إما بًتؾ التوبيخ كالعقاب رأسان ،أك بعد
التقرير(ِ) بو فيما بُت العبد كربو،
أو ىو على مصطلح الفقهاء اإلتياف بصيغ االستغفار.

 وطلب املغفرة :قد يكوف ابلقوؿ كالفعل:
 oفإف ادلغفرة ىي :كقاية شر الذنب.

(ُ) البيت للفرزدؽ كما يف كتاب اجملالسة للدينورم (ٓ .)ُِْ/كانظر مقاييس
اللغة (ْ )ّٖٓ/كركم :سبحاف من عنت ....انظر :الفركؽ للعسكرم
(ُ .) ُِٖ/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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 قاؿ تقي الدين أبو العباس شيخ اإلسالـ ابن تيمية :
"االستغفار" :طلب ادلغفرة ،كادلغفرة ىي كقاية شر الذنب ،كادلغفرة
شيء زائد على السًت؛ ألف ادلغفرة معناىا كقاية شر الذنب ْتيث
ال يعاقب عليو العبد ،فمن غفر ذنبو دل يعاقب عليو ،كأما رلرد
سًته فقد يعاقب عليو يف الباطن ،كمن عوقب على الذنب ابطننا أك
ظاىرا فلم يغفر لو،كإظلا يكوف غفراف الذنوب إذا دل يعاقب عليو
ن
(ُ)
العقوبة ادلستحقة ابلذنب"
كىذا صحيح دلن أتملو فكم من عاص دل يتب إذل هللا أك اتب
كلكن دل تقبل توبتو إما لتخلف شرط أك كجود مانع كمع ذلك فاهلل
ظاىرا.
يسًت عليو هبذا االستغفار ،أك ال يعاقبو ن
 كقاؿ أبو عبد هللا مشس الدين ابن القيم :
"االستغفار املفرد كالتوبة ،بل ىو التوبة بعينها،مع تضمنو طلب
ادلغفرة من هللا ،كىو زلو الذنب ،كإزالة أ،ره ،ككقاية شره ،ال كما
ظنو بعض الناس :أهنا السًت  ،فإف هللا يسًت على من يغفر لو كمن
ال يغفر لو ،كلكن السًت الزـ مسماىا أك جزؤه ،فداللتها عليو إما
(ُ) رلموع الفتاكل (َُ.)ُّٕ/
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ابلتضمن كإما ابللزكـ .كحقيقتها :كقاية شر الذنب ،دلا يقي الرأس
من األذل ،كالسًت الزـ ذلذا ادلعٌت ،كإال فالعمامة ال تسمى ًم ٍغ ىفنرا،
كال القبع كضلوه مع سًته ،فال بد يف لفظ" ادلغفر" من الوقاية ،كىذا
االستغفار ىو الذم ؽلنع العذاب يف قولو ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ(ُ) فإف هللا ال
مستغفرا ا.ىػ (ِ).
يعذب
ن
َّ 
كإف ادلتأمل يف نصوص القرآف الكرمي كالسنة النبوية غلد أبف
االستغفار أييت على ٍ
معان عديدة ،كذلك ابلنظر إذل السياؽ الوارد
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
أيضا ادلعاجم
 الواقع أف الناظر يف نصوص القرآف كالسنة ،ك ن
اللغوية غلد أبف االستغفار أييت على و
معاف متعددة ،كىذه ادلعاين
أيضا تفسَتات الصحابة ،
يدؿ عليها سياؽ النص ،ك ن
كأىل العلم من أىل التفسَت دلفردة االستغفار ،كىذه طريقة القرآف،
كأكثر ما يشكل على
أيضا كرد شيء كثَت يف أحاديث النيب
ك ن
الناس ىو الفرؽ بُت التوبة كاالستغفار!! ىل علا شيء كاحد؟ أـ
لفظاف سلتلفاف يػىحمل كل كاحد منهما معٌت غَت الذم يػىحملو
اآلخر؟
 كدلا كاف الفرؽ بُت االستغفار كالتوبة يف كالـ طويل أذكر
بعض معاين االستغفار الواردة يف النصوص الشرعية ،فمنها:
[ُ] األكؿ اإلسالـ :فيأيت االستغفار ٔتعٌت اإلسالـ ،كقد جاء
ذلك يف قولو تعاذل :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ
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ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ (ُ) أم :يسلموف .كىو أحد األكجو
الراجحة يف تفسَت ىذه اآلية ،قالو :رلاىد كعكرمة.
[ِ] الثاين :الدعاء :كأييت االستغفار ٔتعٌت الدعاء،
فكل دعاء فيو سؤاؿ الغفراف من هللا فهو استغفار ،إال أف بُت
ُّ
االستغفار كالدعاء عمومان كخصوصان من كجو ،فيجتمعاف يف طلب
ادلغفرة ،كينفرد االستغفار إف كاف ابلفعل ال ابلقوؿ ،كما ينفرد
الدعاء إف كاف بطلب غَت ادلغفرة إذا كردا يف سياؽ كاحد.
 قاؿ الشاعر:
(ِ)
ب الٍعًبى ًاد إًلىٍي ًو الٍ ىو ٍجوي ىكالٍ ىع ىم يل
ىستىػغٍ ًفير َّ
ت يٍزل ًصيىوي * ىر َّ
اَّللى ذىنٍػبنا لى ٍس ي
أٍ
[ّ] الثالث :التوبة :كأييت االستغفار ٔتعٌت 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.)ّّ( :
(ِ) ذكره سيبويو يف الكتاب (ُ )ّٕ /منسواب لشاعر دكف تعُت لو.
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أكال كقد عرفنا االستغفار ساب نقا،
ال بد من تعريف التوبة ن
ألف لفظة التوبة كاالستغفار أتتياف مقًتنتُت غالبنا يف نصوص
القرآف ،كلذلك لزـ األمر تعريف التوبة حىت يتضح ادلعٌت لنا ّتالء.
 قاؿ الراغب األصفهاين :
"فالتوب :تىػ ٍريؾ ال ٌذنٍ ً
االعتً ىذا ًر،
ب على أ ٍ
ىٚتى ًل الٍ يو يج ًوه ،كىو أىبٍػلى يغ يك يج ًوه ٍ
ي
ً
اإلعتً ىذار على ،ىال،ىًة أىك و
وؿ ادل ٍعتىذ ير دل أىفٍػ ىع ٍل ،أك
جوَّ :إما أى ٍف يىػ يق ى
ٍ
فىإ ٌف ٍ ى
ي
ت كال رابع
ى
فعلت أل َّ
ت كأسأت كقد أىقٍػلى ٍع ي
ىجل كذا ،أك فىػ ىعلٍ ي
يقوؿ :ي
(ُ)
التوبىةي"
لذلك ،كىذا الرابع يى ىو ٍ
كقد تنوعت عبارات العلماء يف تعريف التوبة:
 فقيل التوبة" :ىي اإلقالع عن عمل ذنب ،كالعزـ على أال
يعود إليو"
 كقيل" :ىي ترؾ الذنب لقبحو ،كالندـ على ما فرط منو،
كالعزؽلة على ترؾ ادلعاكدة كتدارؾ ما أمكنو أف ييتدارؾ من األعماؿ
ابإلعادة"
 كقيل":ىي الرجوع إذل هللا ابلتزاـ فعل ما ػلب كترؾ ما يكره".
(ُ) 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
االستغفار طللص إذل أف :التوبة كاالستغفار :لفظان يشرتكان يف

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
يدخل يف مسمى اآلخر عند اإلطالؽ .كأما عند اقًتاف إحدل
اللفظتُت ابألخرل
فاالستغفار :طلب كقاية شر ما مضى.
والتوبة  :الرجوع كطلب كقاية شر ما ؼلافو يف ادلستقبل من سيئات
أعمالو ،فهاىنا ذنباف :ذنب قد مضى فاالستغفار منو طلب كقاية
(ُ) انظر ىذه األقواؿ يف :لساف العرب ،ابن منظور (ُ)ْْٓ/؛ التعريفات،
اجلرجاين (صْٕ) ،مفردات الراغب (صٕٔ)؛ مقايسس اللغة (ُ)ّٕٓ/؛
رايض الصاحلُت ،النوكم (ُُكُِ) ؛ رلموع الفتاكل ،ابن تيمية (َُ)ِّٖ/؛
مدارج السالكُت ،ابن القيم (ُ.)َّٓ/
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شره ،كذنب ؼلاؼ كقوعو ،فالتوبة العزـ على أف ال يفعلو ،كالرجوع
إذل هللا يتناكؿ النوعُت :رجوع إليو ليقيو شر ما مضى ،كرجوع إليو
ليقيو شر ما يستقبل من شر نفسو كسيئات أعمالو.
فها ىنا أمران ال بد منهما:
مفارقة شيء ،كالرجوع إذل غَته ،فخصت" التوبة "ابلرجوع،
ك"االستغفار " ابدلفارقة ،كعند إفراد أحدعلا يتناكؿ األمرين ،كذلذا
جاء  -كهللا أعلم  -األمر هبما مرتبا بقولو:ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﱠ (ُ) فإنو الرجوع إذل الطريق احلق بعد مفارقة الباطل.

وأيضاً فاالستغفار :من ابب إزالو الضرر ،والتوبة :طلب جلب
ادلنفعة ،فادلغفرة أف يقيو شر الذنب ،كالتوبة أف ػلصل لو بعد ىذه
(ِ)
الوقاية ما ػلبو ،ككل منهما يستلزـ اآلخر عند إفراده"

 كبتتبع النصوص يظهر أف بني التوبة واالستغفار عموماً
وخصوصاً من وجو ،فإذا افًتقا اجتمعا ،كإذا اجتمعا تفرقا،
فعند اإلطالق يدخل كل منهما يف مسمى اآلخر،

(ُ) سورة ىود.)ّ( :
(ِ) مدارج السالكُت (ُ)ُّٓ/
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وعند اقرتاهنما :يكوف االستغفار :طلب كقاية شر ما مضى،
والتوبة :الرجوع ،كطلب كقاية شر ما ؼلافو يف ادلستقبل من سيئات
أعمالو.
 كعليو فقد استقرأ أبو عبد هللا مشس الدين ابن القيم
مفردا ،كأييت
نصوص االستغفار ،كخلص إذل أف االستغفار أييت ن
احدا منهما معٌت فقاؿ:
مقركًن ابلتوبة ،كلكل ك ن
ن

" ...وأما االستغفار فهو نوعاف :مفرد ،كمقركف ابلتوبة،
 فادلفرد:
 ،لقومو:
كقوؿ نوح
(ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

كقوؿ صاحل

لقومو:

ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ)(ُ)،

ﱛ ﱠ (ِ)،

ككقولو تعاذل :ﱡﭐ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ (ّ)،

(ُ) سورة نوح.)ُُ -َُ( :
(ِ) سورة النمل.)ْٔ( :
(ّ) سورة البقرة.)ُٗٗ( :
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كقولو:

ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄﳅﱠ

(ُ)

.

 كادلقركف:
كقولو تعاذل:

ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

كقوؿ ىود

لقومو:

ﲴﱠ(ِ)،

ﱡﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ (ّ)،
لقومو( :ﳊ ﳋ ﳌ
كقوؿ صاحل
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ)(ْ)،
كقوؿ شعيب

ﱡ ﱢﱠ (ٓ)،

ﳍ ﳎ ﳏ

لقومو :ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ

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

كما ظنو بعض الناس ،أهنا :السرت ،فإف هللا يسًت على من يغفر
لو كمن ال يغفر لو ،كلكن السًت الزـ مسماىا أك جزؤه ،فداللتها
عليو إما :ابلتضمن ،كإما ابللزكـ ،وحقيقتها :كقاية شر الذنب،
كمنو ادلغفر دلا يقي الرأس من األذل ،كالسًت الزـ ذلذا ادلعٌت ،كإال
مغفرا ،كال القبع كضلوه مع سًته ،فالبد يف لفظ
فالعمامة ال تسمى ن
ادلغفرة من الوقاية ،كىذا االستغفار ىو الذم ؽلنع العذاب يف قولو:
ﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ(ُ)؛ فإف هللا ال يعذب
مستغفرا ،أما من أصر على الذنب ،كطلب من هللا مغفرتو ،فهذا
ن
ليس ابستغفار مطلق ،كذلذا ال ؽلنع العذاب ،فاالستغفار يتضمن
التوبة ،كالتوبة تتضمن االستغفار ،ككل منهما يدخل يف مسمى
اآلخر عند اإلطالؽ،
 وأما عند اقرتان إحدى اللفظتني ابألخرى:
فاالستغفار :طلب كقاية شر ما مضى،
(ُ) سورة األنفاؿ.)ّّ( :
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والتوبة :الرجوع ،كطلب كقاية شر ما ؼلافو يف ادلستقبل من سيئات
أعمالو ،فهاىنا ذنبان:
 oذنب قد مضى فاالستغفار منو :طلب كقاية شره،
 oكذنب ؼلاؼ كقوعو ،فالتوبة :العزـ على أال يفعلو.

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

ضا :فإف ادلذنب ٔتنزلة من ركب طري نقا تؤديو إذل ىالكو،
 وأي ً
كال توصلو إذل ادلقصود ،فهو مأمور أف يوليها ظهره ،إذل مقصوده،
كفيها فالحو،
 فهاىنا أمران البد منهما :مفارقة شيء ،كالرجوع إذل غَته،

فخصت التوبة ابلرجوع ،كاالستغفار ابدلفارقة ،وعند إفراد أحدمها

يتناول األمرين :كذلذا جاء -كهللا أعلم -األمر هبما مرتبنا بقولو:
ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ(ُ)؛ فإنو الرجوع إذل طريق احلق ،بعد
ضا :فاالستغفار :من ابب إزالة الضرر ،كالتوبة
مفارقة الباطل ،وأي ً
طلب جلب ادلنفعة ،فادلغفرة :أف يقيو شر الذنب .كالتوبة :أف

(ُ) سورة ىود )ّ( :ك (ِٓ).

فضل وأحكام االستغفار

14

ػلصل لو بعد ىذه الوقاية ما ػلبو ككل منهما يستلزـ اآلخر عند
إفراده ،كهللا أعلم(ُ).
 فائدة:
 oال شك أف أفضل االستغفار ما اقًتف بو ترؾ اإلصرار،
 oكىو حينئذ ؽلكن أف يطلق عليو التوبة النصوح ادلطلوبة،
 oكأما اإلصرار ،كىو:
 االستقرار على ادلخالفة،
 كالعزـ على ادلعاكدة،
فذلك ذنب آخر ،لعلو أعظم من الذنب األول بكثري،
كىذا من عقوبة الذنب أنو ي ً
وج يد ذنبنا أكرب منو ،مث الثاين كذلك،
ي
مث الثالث كذلك ،حىت يستحكم اذلالؾ.
كما قرر ىذا احلافظ ابن رجب ،كمشس الدين ابن القيم ،كغَتعلا
من أىل العلم(ِ).
(ُ) مدارج السالكُت (ُ.)َّٖ – َّٕ /
(ِ) انظر :جامع العلوـ كاحلكم البن رجب (ِ )َُْ/كمدارج السالكُت ،البن
القيم (ُ.)ُّٓ/
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فصـــى
حلم االستغفاز
 االستغفار :عبادة من العبادات اجلليلة ،كالقرب العظيمة،
كسواء استغفر ادلرء لنفسو ،أك استغفر لغَته ،كسواء كاف االستغفار
عن ذنب أك عن غَت ذنب ،فإهنا عبادة مشركعية ،كىذا من جهة
العموـ ،كأما من جهة التفصيل فقد ٕترم عليو األحكاـ التكليفية.
 االستغفار الواجب:
كاالستغفار من ادلعصية بعد الوقوع فيها ،كيكوف ىنا ٔتعٌت التوبة،
كاليت يطالب فيها ابإلتياف بشركط التوبة ادلعلومة ،من :االقالع عن
أيضا ؽلثل
الذنب ،كالندـ على فعلو ،كالعزـ على عدـ العود إليو ،ك ن
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:
 أحدعلا :قليب ،كىو التوبة.
(ُ) انظر مدارج السالكُت (ُ.)ُّٗ/
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 كالثاين :لساين ،كىو االستغفار كاالعتذار.
.
كعلا مشركعاف للعبد منذ عهد آدـ
(ُ)
قاؿ تعاذل:ﱡﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﱠ
أم :فتاب ،فتاب هللا عليو.
كقاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
(ِ) (ّ)
ﱌﱠ .
 االستغفار ادلندكب:
كىو األصل يف االستغفار من حيث العموـ؛ لقوؿ هللا سبحانو
(ْ)
كتعاذل :ﱡﭐ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ
ﭐ

 والقاعدة األصولية :أف األصل يف األمر الوجوب إال لقرينة
صارفة  ،كىنا ٛتلو أىل العلم على الندب ،ألنو قد يكوف من غَت
معصية ،فيستغفر ادلرء لنفسو ،كلوالديو ،كلذريتو ،كإلخوانو الذين

(ُ) سورة البقرة.)ّٕ( :
(ِ) سوة األعراؼ.)ِّ( :
(ّ) انظر :حسن التنبو دلا كرد يف التشبو ،صلم الدين الغزم (ُِ.)ِّٖ/
(ْ) سورة البقرة ،)ُٗٗ( :كسورة ادلزمل.)َِ( :

18

فتح العلي الغفار يف بيان

سبقوه ابإلؽلاف ،كللمسلمُت كادلسلمات ،األحياء منهم كاألموات،
كما ىي حاؿ األنبياء كادلرسلُت.
 االستغفار ادلكركه:
فيكره االستغفار يف مواطن كأحواؿ ،كقد ذكر بعض أىل العلم
لذلك مثاالن ،فقالوا :كاالستغفار للميت خلف جنازتو وأثناء
تشييعو  ،قالوا :ألف االستغفار للميت يكوف بعد دفنو ،فيكوف
االستغفار ىنا قد كظف يف غَت زللو كمكانو ،كدل يثبت عن النيب
أنو كاف يستغفر خلف اجلنازة ،كال عن أحد الصحابة،
رضواف هللا عليهم أٚتعُت ،كإظلا كانوا يستغفركف لو بعد دفنو؛ كما
سيمر معنا.
 االستغفار احملرـ:
زلرما أيمث عليو ادلستغفر ،كقد ذكر العلماء
كقد يكوف االستغفار ن
ػخلَّص ،كلو كانوا أكرل
لذلك أمثلة ،كاالستغفار للكفار كادلنافقُت ال ي
قرىب :للنهي الصريح الوارد يف كتاب هللا جل كعال ،قاؿ تعاذل:
ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
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ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ
(ُ)
ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ

 كقاؿ ابٍ ين ىعبَّ و
اس

":

ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
(ِ)
استىػ ٍغ ًفر لىوي ما ىكا ىف حيِّا،
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱠ يػ ٍع ًٍت ٍ

ى
ك ىع ًن ًاال ٍستً ٍغ ىفا ًر لىوي"
ات أ ٍىم ىس ى
فىػلى َّما ىم ى
 كقاؿ هللا تعاذل يف حق ادلنافقُت:

(ّ)

ى

ى

ى

ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ
(ْ)
ﱞﱟﱠﱡﱢﱠ

 كيف ىذا داللة كاضحة أف االستغفار للناس ًنفعهم كالحق
هبم؛ ألف الذم حاؿ بُت أىل ىذه اآلايت من الكفار كادلنافقُت،
كبُت استغفار رسوؿ هللا
ذلم إظلا ىو كفرىم كنفاقهم ال غَته.

(ُ) سورة التوبة.)ُُْ-ُُّ( :
(ِ) سورة التوبة.)ُُْ( :
(ّ) تفسَت الطربم = جامع البياف ط ىجر (ُِ.)َّ /
(ْ) ادلنافقوف.)ٔ( :
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 كلذلك ػلرـ االستغفار دلن مات على الكفر ،كىو زلل إٚتاع
بُت العلماء.
 قاؿ اإلماـ النوكم :
ػلرـ أف يدعى ابدلغفرة كضلوىا دلن مات كافران ،قاؿ هللا تعاذل :ﱡﭐ ﱓ
ي ي

ﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ(ُ) ،كقد جاء
(ِ)

احلديث ٔتعناهي ،واملسلمون جممعون عليو.
 كقاؿ العيٍت :
"فرض على ٚتيع األمة أف ال يدعوا دلشرؾ كال يستغفركا لو إذا
(ّ)
مات على الشرؾ" .

(ُ) سورة التوبة.)ُُْ-ُُّ( :
(ِ) كتاب األذكار (ص ّْٖٔ/تقيق األرًنؤكط) كانظر :فتاكل النوكم (ْٖ)
كرلموع الفتاكل لشيخ اإلسالـ (ُِ.)ْٖٗ/
(ّ) عمدة القارم (ٖ)ُّٗ/
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فصـــى
حاجة اهعبد إىل االستغفاز
 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،
 كالعبد ابلنسبة إذل ربو فقَت إليو فقر ذات ،كفقر صفات،
كاحتياجو لربو أمر ذايت ال ينفك عن العبد يف كل حلظة ،كيف
كل حركة كسكوف ،ك«طُوَب لِمن وج َد ِيف ِ ِ
استِ ْغ َف ًارا
صحي َفتِو ْ
َ
ى َ َْ ََ
(ُ)
َكثِ ًريا»
 كدلا كاف ابن آدـ كثَت اخلطااي لزمو أف يكثر من االستغفار كأف
يالزمو ،كأف يواظب عليو ،ألف االستغفار:
 oزايدة على كونو يكفر هللا بو الذنوب كاآلًثـ،
 oفهو عبادة عظيمة فيها:
(ُ) سيأيت ٗترغلو (ص ُِِ).
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ٕ تديد رجاء ادلغفرة من الذنوب،
 كسد ذريعة اليأس الذم يوسوس بو الشيطاف،
أيضا يكبح ٚتاح النفس ادلغركرة كادلتعالية يف كثَت من
ك ن
ادلواقف،
 كيدعو إذل اإلقالع عن التفكر يف الوقوع يف اخلطااي كاآلًثـ.
وؿ ً
فىػعن عب ًد ً
 ،ىعن رس ً
أىنَّوي قى ىاؿََ « :ي
هللا
هللا بٍ ًن يع ىمىر
ى ٍ ىٍ
ٍ ىي
شر النِ ِ
ْن َوأَ ْكثِ ْر َن ِاال ْستِ ْغ َف َار ،فَِإِِّن َرأَيْ تُ ُك َّن أَ ْكثَ َر
ساء ،تَ َ
ص َّدق َ
َم ْع َ َ ّ َ
(ُ)
وؿ ً
أَ ْى ِل النَّا ِر» فىػ ىقالى ً
هللا أى ٍكثىػير
ت ٍامىرأىةه ًمٍنػ يه َّن ىج ٍزلىةه  :ىكىما لىنىا ىاي ىر يس ى
أ ٍىى ًل النَّا ًر؟ قى ىاؿ« :تُكْثِ ْر َن اللَّ ْع َنَ ،وتَ ْك ُف ْر َن ال َْع ِش َري»... ،
(ِ)
احلديث.
 ك عن يونيس ب ًن عبػي ود ،قى ىاؿ :ىًمسعت بكٍر بن عب ًد ً
هللا الٍ يمىزًينَّ،
ٍ ي ى ى ٍ ى ىٍ
ى ى ٍ ي ى ٍ يى ٍ
الذني ً
وؿ« :أىنٍػتي ٍم تيكٍثًرك ىف ًمن ُّ
استىكٍثًيركا ًم ىن ًاال ٍستًغٍ ىفا ًر ،فىًإ َّف
يىػ يق ي
وب فى ٍ
ى
ي

اؿ ابن يد ىريٍد :اجلزالة
(ُ) جزلة بًىفتٍح ٍ
الزام أىم ذىات عقل كرأم قى ى
اجلًيم ىك يس يكوف َّ
الٍعقل ىكالٍ ىوقار[ .شرح السيوطي على مسلم (ُ])ٗٓ /
(ِ) أخرجو :مسلم (رقم ٕٗ.)ُِّ/
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الرجل إًذىا كج ىد ًيف ً ً ً
استً ٍغ ىف نارا ىسَّرهي ىم ىكا يف
صحي ىفتو بىػ ٍى
ُت يك ًٌل ىسطٍىريٍ ًن ٍ
ى
َّ ي ى ي ى
(ُ)
ً
ك»
ىذل ى
كيقوؿ ىعٍب يد الٍ ىع ًزي ًز بٍ ين يع ىمىر بٍ ًن ىعٍب ًد الٍ ىع ًزي ًز :
 ي
ً
رل تيػفَّاح و
ً و
ًً
ً
ات
" ىرأىيٍ ي
ت أًىِب ًيف النػ ٍَّوـ بىػ ٍع ىد ىم ٍوتو ىكأىنَّوي ًيف ىحدي ىقة فىػىرفى ىع إ ىَّ ى
ً
ض ىل؟ قى ىاؿ:
ت :أ َّ
ىم ٍاأل ٍ
ت أىفٍ ى
ىع ىم ًاؿ ىك ىج ٍد ى
فىأ َّىكلٍتيػ يه َّن ًابلٍ ىولىد ،فىػ يقلٍ ي
(ِ)
ً ً
ٍت"
اال ٍست ٍغ ىف يار ىاي بىً َّ
كعن مالً ً
ك بٍ ًن ًدينىا ور  ،قى ىاؿ:
 ى ى
ىكا ىف األىبػرار يػتػواصو ىف بًثى و
الث:
ٍ ى ي ىى ى ى ٍ
 بًسج ًن اللًٌس ً
اف،
ىٍ
ى
االستً ٍغ ىفا ًر،
 ىكىكثٍػىرًة ٍ
ً (ّ)
 ىكالٍ يع ٍزلىة "
(ُ) انظر :الزىد ألٛتد بن حنبل (ُِٖٖ) ،كالتوبة البن أِب الدنيا (ُٕٗ)،
كحلية األكلياء كطبقات األصفياء (ِ.)َِّ/
(ِ) انظر :ادلنامات البن أِب الدنيا (ص .)ِٗ :كمن طريقو ابن عساكر يف اتريخ
دمشق (ّٔ ،)ُّّ /كذكره ابن القيم يف الركح  -ط عادل الفوائد (ُ)ّٔ /
كالسفاريٍت يف البحور الزاخرة ،السفاريٍت (ُ .)ُّْ/كالسيوطي يف شرح الصدكر
(ِٕٗ) ككقع عند ابن القيم -كتبعو السفاريٍت( -عبد هللا بن عمر بن عبد
العزيز) ،كالصواب أنو عبد العزيز بن عمر.
(ّ) أخرجو :ابن أِب الدنيا يف "العزلة كاالنفراد" (ٖٗ).
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ً
ىص ىحابًًو« :تى ٍد يرك ىف ىما
 ىك ىع ًن َّ
الربًي ًع بٍ ًن يخثىػٍيوم  ،أىنَّوي قى ىاؿ أل ٍ
ً
الش ىفاء؟» قىاليوا :ىال ،قى ىاؿ« :الدَّاء ُّ
الذني ي
وب ىكالد ىَّكاءي
ي
الدَّاءي ىكالد ىَّكاءي ىك ٌ ي
(ُ)
ود»
ًاال ٍستًغٍ ىف يار ىك ًٌ
وب يمثَّ ىال تىػ يع ى
الش ىفاءي أى ٍف تىػتي ى
ضٍيل بٍ ين ًعيى و
وؿ
يع بٍ ين يخثىػٍيوم يىػ يق ي
اض  :ىكا ىف َّ
الربً ي
 كيقوؿ ال يف ى ي
ىستىػ ٍغ ًفير
ُّها إًَّال إًلىيٍ ى
ًيف يد ىعائًًو« :أى ٍش يكو إًلىٍي ى
ك ،ىكأ ٍ
اج نة ىال ىٍػل يس ين بىػثػ ى
ك ىح ى
(ِ)
ً
ك»
وب إًلىيٍ ى
مٍنػ ىها ىكأىتي ي
 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
الثانية بعد األنبياء يف حيازة اخلشية كاإلًنبة :ألف "من َكا َن ِاب َِّ
َّلل
َْ
ف َكا َن ِمن َِّ
ف" (ّ)،
أَ ْع َر َ
اَّلل أَ ْخ َو َ
َ
(ْ)
قاؿ تعاذل :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶ ﲷﱠ ،
(ُ) انظر :الزىد ألٛتد بن حنبل (ُّٖٗ) كحلية األكلياء ألِب نعيم (ِ)َُٖ/
(ِ) انظر :حلية األكلياء ألِب نعيم (ِ)َُٗ/
(ّ) ىذه مقولة مأ،ورة عن أٛتد بن عاصم األنطاكي الزاىد- ،كىو من أىقٍػىراف
بشر احلايف كاحملاسيب ،-أخرجها عنو ادلركزم يف تعظيم قدر الصالة (ٖٕٔ).
(ْ) سورة فاطر.)ِٖ( :
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 كلذلك صلد أىل العلم يف غالب أحواذلم على ىذا ادلسلك من
االستمساؾ ابالستغفار ،ككذلك كصاايىم بو ال تكاد تغيب عن
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:
ِ ِ
ار:
"اال ْست ْغ َف ُ
 يؼلٍرًج الٍعٍب ىد ًمن الٍ ًف ٍع ًل الٍمكٍر ًكه ،ىإذل الٍ ًف ٍع ًل الٍم ٍحب ً
وب
ى ي
ي ى ٍ
ى ي
ً 
كم ٍن الٍ ىع ىم ًل النَّاقً ً
َّاـ
ص ىإذل الٍ ىع ىم ًل الت ًٌ
ىعلىى ًمنٍوي ىك ٍاألى ٍك ىم ًل؛
 ىكيىػ ٍرفى يع الٍ ىعٍب ىد ًم ٍن الٍ ىم ىق ًاـ ٍاأل ٍىد ىَن ىإذل ٍاأل ٍ
فىًإ َّف الٍعابً ىد ًًَّ
ؼ ًابى ًَّ
َّلل:
َّلل ىكالٍ ىعا ًر ى
ى
ً يف يك ًٌل يىػ ٍووـ
اع وة
 بى ٍل ًيف يك ًٌل ىس ى
 بى ٍل ًيف يك ًٌل ىحلٍظىوة
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ً
ً
ً
ً
ك ًيف
يىػ ٍزىد ياد ًعلٍ نما ًابى ََّّلل ،ىكبى ًص ىَتةن ًيف دينً ًو ىك يعبيوديَّتً ًو ًْتىٍي ي
ث ىًغل يد ذىل ى
طى ىع ًام ًو ىك ىشىرابًًو ىكنىػ ٍوًم ًو ىكيىػ ىقظىتً ًو ىكقىػ ٍولًًو ىكفً ٍعلً ًو
ً
ً ًً
ً
ً
َّها
ىكيىػىرل تىػ ٍقص ىَتهي ًيف يح ي
ضوًر قىػلٍبًو ًيف الٍ ىم ىق ىامات الٍ ىعاليىة ىكإً ٍعطىائ ىها ىحق ى
َّها ًر؛ بَ ْل ُى َو
آًنءى اللٍَّي ًل ىكأىطٍىر ى
اج َإىل ِاال ْستِ ْغ َفا ِر ى
اؼ النػ ى
 فىػ يه ىو ََْيتَ ُ
ضطَّّر إلَي ِو دائِما ًيف ٍاألىقٍػو ًاؿ ك ٍاألىحو ًاؿ ًيف الغوائب كالٍمش ً
اى ًد لً ىما
ُم ْ
ى ىى
ْ َ ً
ى ى ٍى
فً ًيو:
ات كدفٍ ًع الٍمضَّر ً
ً
ً
صالً ًح ك ىج ٍل ً
ات.
ب ا ٍخلىٍيػىر ى ى ى ى
 oم ٍن الٍ ىم ى ى
 oكطىلى ً
ب ًٌ
ىع ىم ًاؿ الٍ ىقلٍبًيًَّة ىكالٍبى ىدنًيًَّة الٍىي ًقينًيًَّة
الزىاي ىد ًة ًيف الٍ يق َّوًة ًيف ٍاأل ٍ
ى
ًٍ
اإلؽلىانًيًَّة.
ً ً
يد كاقًًٍت ًاهنىا بً ىشهادةً
ً ً ً
 ىكقى ٍد ،ىػبىػتى ٍ
ىى
ت :ىدائىرةي اال ٍست ٍغ ىفا ًر بىػ ٍى
ُت أ ٍىى ًل التػ ٍَّوح ى ى
آخ ًرًىم كًمن ً
اَّلل ًمن أ َّىكذلًًم ىإذل ً
آخ ًرًى ٍم ىإذل أ َّىكذلًً ٍم ىكًم ٍن
ٍ ى ٍ
أى ٍف ىال إلى ىو َّإال َّي ٍ ٍ
وؿ دائًرًة التػَّوًح ً
ً
يد ىك ًاال ٍستً ٍغ ىفا ًر لًلٍ ىخلٍ ًق يكلًٌ ًه ٍم
ٍاأل ٍ
ىعلىى ىإذل ٍاأل ٍىد ىَن؛ ىك يمشي ى ى ٍ
كىم فًيها درجات ًعٍند ًَّ ً
ً
وـ.
ى ي ٍ ى ىى ى ه ى
اَّلل ىكل يك ًٌل ىعام ول ىم ىق هاـ ىم ٍعلي ه
شهادةُ أَ ْن َال إلَو َّإال َّ ِ ِ ِ ِ ٍ ً
ب ًٌ
 فَ َ َ َ
َ
الش ٍرىؾ يكلَّوي
اَّللُ بص ْدق َويَقني :تي ٍذى ي
ً ً
ً
آخره؛ ًسَّره كع ىالنًيػتىو ك ىأتًٍيت علىى ىً
ٚت ًيع
دقَّوي ىكجلَّوي ىخطىأىهي ىك ىع ٍم ىدهي أ َّىكلىوي ىك ى ي ي ى ى ى ي ى ى
ًص ىفاتًًو ىك ىخ ىف ىاايهي ىكىدقىائًًق ًو.

فضل وأحكام االستغفار

27

ًً
ً ً
ِ ِ
َّ
ب الَّ ًذم يى ىو
َ واال ْست ْغ َف ُ
ار :ؽلىٍ يحو ىما بىق ىي م ٍن ىعثىػىراتو ىكؽلىٍ يحو الذنٍ ى
وب يكلَّ ىها ًم ٍن يش ىع ً
ًم ٍن يش ىع ً
الش ٍرًؾ فىًإ َّف ُّ
الش ٍرًؾ .فَالت َّْو ِحي ُد
ب ًٌ
ب ًٌ
الذني ى
ِ
َصل ال ِّ ِ ِ ِ
وعوُ فىأىبٍػلى يغ الثػَّنى ًاء قىػ ٍويؿ:
ار ِيَْ ُحو فُ ُر َ
ش ْرك َواال ْست ْغ َف ُ
يُذْى ُ
بأَْ
اَّلل كأىبػلىغ الدُّع ًاء قىػويؿ :أ ً
اَّلل .فىأىمره ًابلتػَّوًح ً
يد
ٍ
ىال إلى ىو َّإال َّي ى ٍ ي ى ٍ
ىستىػ ٍغفير َّى ى ى ي ٍ
(ُ)
ًً
ًً ً
ً ً ً ًً
ُت...
ىكاال ٍستغٍ ىفا ًر لنىػ ٍفسو ىكًًإل ٍخ ىوانو م ٍن الٍ يم ٍؤمن ى
 كقاؿ :--
 التػَّوبةي ًمن أ ٍىعظىًم ا ٍحلسنى ً
ات
ٍى ٍ
ىى
ات يكلُّ ىها ىم ٍشيرك هط فً ىيها:
 ىكا ٍحلى ىسنى ي
اإلخ ىالص ًًَّ
َّلل
 ٍ ًٍ oي
 oىكيم ىوافىػ ىقةي أ ٍىم ًرًه ًابتًٌبى ًاع ىر يسولًًو
 ك ًاالستً ٍغ ىفا ًر ًمن أى ٍك ًرب ا ٍحلسنى ً
ات ىكىاببيوي ىك ًاس هع.
ى ٍ
ٍ ى ىى
س بًتىػ ٍق ًص ًَت ًيف قىػ ٍولًًو أ ٍىك ىع ىملً ًو أ ٍىك ىحالًًو أ ٍىك ًرٍزقً ًو أ ٍىك
ىح َّ
 oفى ىم ٍن أ ى
ب :فَ علَي ِو ِابلتَّو ِح ِ
تىػ ىقلُّ ً
اًن
يد َو ِاال ْستِغْ َفا ِر فَِفي ِه َما ال ِّ
ش َفاءُ إذىا ىك ى
ب قىػلٍ و َ ْ
ْ
بً ًص ٍد ًؽ ىكإً ٍخ ىال و
ص.
(ُ) رلموع الفتاكل (ُُ.)ٕٔٗ /
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ً
ك إذىا كج ىد الٍعب يد تىػ ٍق ًصَتا ًيف ح يق ً
وؽ الٍ ىقىرابىًة ىك ٍاأل ٍىى ًل
 oىكىك ىذل ى
ى ى ىٍ
ي
ن
ك ٍاأل ٍىكىال ًد كا ٍجلًَت ًاف ك ًٍ
اإل ٍخ ىو ًاف :فَ َعلَ ْي ِو ِاب ُّ
لد َع ِاء ََلُ ْم َو ِاال ْستِ ْغ َفا ِر.
ى ى ى
ى
ً
ً
قى ىاؿ ح ىذيػ ىفةي بن الٍيم ً
َّ
ً
اًن ذى ًرناب ىعلىى
َّيب
اف
إف ًرل ل ىس ن
ي ٍ ٍ ي ىى
للن ًٌ
أىىلًي .فىػ ىق ىاؿ لىو« :أَين أَنْ َ ِ
َستَ ْغ ِف ُر َّ
اَّللَ ِيف
ت م ْن ِاال ْستِ ْغ َفا ِر؟ ِّ
إِن َأل ْ
ٍ
ي َْ
(ُ) (ِ)
ِ
ِ
ِ
ني َم َّرةً» ".
الْيَ ْوم أَ ْكثَ َر م ْن َس ْبع َ
إلقاء النفس ابلتهلكة بًتؾ
كقد فسر الرباء بن عازب
االستغفار.
فىػ ىع ًن الٍبىػىر ًاء
عمارةى :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ىكقى ىاؿ لىوي ىر يج هل :ىاي أ ىىاب ي ى ى
(ّ)
الر يج يل يىػلٍ ىقى الٍ ىع يد َّك فىػييػ ىقاتً يل ىح َّىت ييػ ٍقتى ىل؟ قى ىاؿ« :ىال،
ﲘ ﱠ أ يىى ىو َّ
(ُ)
ً
الر يجل يي ٍذنً َّ
اَّللي ًرل»
ب ،فىػيىػ يق ي
وؿ :ىال يىػ ٍغ ًفير َّ
ب الذنٍ ى
ىكلىك ٍن يى ىو َّ ي ي

(ُ) أخرجو :ابن ماجو (ُّٕٖ) كالنسائي يف السنن "الكربل" (ََُُِ-
َُُِْ) كأٛتد (َِّّْ) كالدرامي (ِِّٕ) كابن حباف (ِٔٗ) كالبيهقي
يف الشعب (ٖٖٕٔ) كالطرباين يف الدعاء (ُُٕٖ) أبسانيد ال ؼللو كل كاحد
منها من مقاؿ ،كلو شواىد يف الصحيحُت.
(ِ) رلموع الفتاكل (ُُ)ٖٔٗ /
(ّ) البقرة.ُٗٓ :
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فصـــى
فضى االستغفاز
 كرد يف فضل االستغفار نصوص كثَتة يف الكتاب كالسنة،
كلها تشَت إذل أعلية االستغفار ،كفضلو ،ككثرة خَته كبركتو ،ككبَت
عوائده كفوائده ،على ادلستغفر كالػ يمستىغ ىف ًر لو ،كعلى رلموع األمة.
كقد تنوعت دالالت نصوص القرآف كالسنة يف ذلك ما بُت أمر بو،
كإرشاد إليو ،كحكاية ما عليو حاؿ األنبياء  من التمسك
بو ،كدعوة أقوامهم إليو ،كل ذلك يشَت إذل فضلو كمكانتو عند هللا.
 كشلا يدؿ على فضل االستغفار:
[ُ] أكالن، :ناء هللا تعاذل على ادلستغفرين:
قاؿ هللا تعاذل :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ (ِ)،
 قاؿ القرطيب  :قى ىاؿ أىنىس بن مالً و
السائًليو ىف
ك
 :يى يم َّ
ي ٍي ى
(ّ)
ً
َّه ٍم
صلُّو ىف .قيػلٍ ي
ت :ىكىال تىػنىاقي ى
ض ،فىًإنػ ي
الٍ ىم ٍغفىرىة[ .كقاؿ] قىػتى ىادةي :الٍ يم ى
(ُ) أخرجو :الطربم (ّ/ُّٗ/ط ىجر) كالطحاكم يف شرح مشكل اآلًثر
(ُِ )َُّ/كاحلاكم (َّٖٗ) كالبيهقي (ٗ )ُِٕٗٔ/ٕٖ /كقاؿ احلاكم :ىى ىذا
ً
يث ً
يح ىعلىى ىشر ًط الشٍَّي ىخ ٍ ً
ُت ،ىكىدلٍ يؼلىًٌر ىجاهي ا.ىػ
صح ه
ىحد ه ى
ٍ
(ِ) سورة آؿ عمراف.)ُٕ( :
(ّ)كلمة "كقاؿ" ليست يف التفسَت كزدهتا لإليضاح.
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ً ً
اف الٍ ىقب ً
وؿ
صلُّو ىف ىكيى ٍستىػ ٍغ ًفيرك ىف .ىك ىخ َّ
ص َّ
يي ى
الس ىحىر ًابل ٌذ ٍك ًر ألىنَّوي ىمظى ُّ ي
(ُ)
ً
ُّع ًاء ا.ىػ
ت إً ىجابىة الد ى
ىكىكقٍ ي
كقاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ (ِ)،

واألس ح ارٚ :تع سػحػر ،كى ػ ػ ػػو :من ،لث الليل األخَت ،كٗتصيص
السحر ابالستغفار؛ ألنو الدعاء فيو أقرب إذل اإلجابة؛ إذ العبادة
حينئذ أشق ،كالنفس أصفى ،كالرب تعاذل ينزؿ نزكالن يليق ّتاللو
كعظمتو إذل مساء الدنيا ،كيقوؿ« :ىل ِمن مستَ ِ
غف ٍر فَأَ ْغ ِف َر لَوُ »(ّ).
ْ ُ

 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؟ "

(ُ) تفسَت القرطيب (ٓ /ٓٗ /ط الرسالة)
(ِ) سورة الذارايت.)ُٖ( :
(ّ) أخرجو :البخارم (ُُْٓ) كمسلم (ٖٕٓ) عن أِب ىريرة
(ْ) رلموع الفتاكل ٓ .ُِْ- ُُّ – َُّ /

.
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 ،من أبيهم أف يستغفر ذلم،
كلذلك دلا طلب أبناء يعقوب
أجلىهم إذل السحر ،ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ(ُ) ،قالو ابن
ٌ
(ِ)
مسعود كالنخعي ،كعمرك بن قيس ،كابن جريج كغَتىم .
كىكذا قاؿ إبراىيم ألبيو :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ
أخر االستغفار لو إذل السحر(ْ).
ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ (ّ) ،قيل :إنو َّ
(ٓ)
لالستغفار:
[ِ] ًثنينا :مالزمة النيب
(ُ) 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 (ْ.)ُٗ /
كىو معصوـ ،ككذا ابقي
(ٓ) كقد استكشل كقوع االستغفار من النيب
األنبياء  كمعلوـ أف االستغفار يستدعي كقوع معصية ،فأجاب أىل
العلم أبجوبة حاصلها:
ُ .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.
اجتهادا يف العبادة دلا أعطاىم هللا تعاذل من ادلعرفة ،فهم
ِ .األنبياء أشد الناس
ن
دائبوف يف شكره معًتفوف لو ابلتقصَت ،فيكوف استغفارىم من التقصَت يف
أداء احلق الذم غلب هلل تعاذل.
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لو،
كشلا يدؿ على فضلو ،ككثرة خَته ،كبػ ػركتو :مالزمة النيب
ال يفعل إال األفضل من العمل ،فضالن عن ادلالزمة
كالرسوؿ
كاظب على االستغفار ،حىت
التامة لو ،فقد ،بت أف النيب
ظاىرا لو ،كقد جاءت نصوص كثَتة هبذا .فمن ذلك:
كاف ن
شعارا ن
(ُ)
وؿ ً
ً ً
أ َّ
 ،قى ىاؿ« :إِنَّ ُو لَيُ غَا ُن
هللا
ىف ىر يس ى
ىع ًن ٍاألى ىغٌر الٍ يمىز ًينٌ
ٍ (ِ)
َستَ ْغ ِف ُر هللاَِ ،يف الْيَ ْوِم ِمائَ َة َم َّرة»
َعلَى قَ لِِْبَ ،وإِِِّن َأل ْ
يقوـ أبعماؿ كثَتة ٖتجبو عن ذكر هللا تعاذل من أكل
ّ .قيل :إف النيب
كشرب أك ٚتاع أك نوـ أك راحة أك سلاطبة الناس ،كالنظر يف مصاحلهم ك
زلاربة عدكىم كمداراتو األخرل ،كأتليف ادلؤلفة كغَت ذلك فَتل ذلك ذنبنا
ينبغي أف يستغفر هللا تعاذل منو.
ْ .قيل :إف استغفاره تشريع ألمتو ،أك من ذنوب األمة فهو كالشفاعة ذلم.
قلت :كاألجوبة اليت ذكرىا أىل العلم كثَتة ،وأحسنها اَلواب الثاِن ،بدليل
قوؿ النيب
لعائشة دلا رأتو يقوـ الليل حىت تتفطر قدماه فقالت :أدل يغفر
شكورا " .
عبدا
هللا لك ما تقدـ من ذنبك كما أتخر فيقوؿ " :أفال أكوف ن
ن
(ُ) قاؿ ابن حجر " :قاؿ عياض :ادلراد ابلغُت فًتات عن الذكر الذم شأنو أف
يداكـ عليو ،فإذا فتػر عنو ألمر ما َّ
عد ذلك ذنبنا فاستغفر منو .كقيل ىو شيء
يعًتم القلب شلا يقع من حديث النفس ،كقيل ىو السكينة اليت تغشى قلبو
كاالستغفار إلظهار العبودية معو كالشكر دلا أكاله " فتح البارم (ُْ.)ُٖٓ/
(ِ) أخرجو :أٛتد (ْ )َِٔ/كمسلم (َِِٕ) كأبوداكد (ُُٓٓ).
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وؿ« :و َِّ
وؿ ًَّ
ً
اَّلل
اَّلل إِِِّن
ىكقى ىاؿ أىبيو يىىريٍػىرىة
ت ىر يس ى
 :ىمس ٍع ي
يىػ يق ي َ
(ُ)
ِ
ِ
ِ
ِ
َستَ غْ ِف ُر َّ
ني َم َّرةً»
وب إِلَْيو ِيف اليَ ْوم أَ ْكثَ َر م ْن َس ْبع َ
َأل ْ
اَّللَ َوأَتُ ُ
وؿ ًَّ
 ،قى ىاؿ :إً ٍف يكنَّا لىنىػع ُّد لًرس ً
اَّلل
ىك ىع ًن عبد هللا بٍ ًن يع ىمىر
ي ىي
ً
س الٍو ًاح ًد ًمائى ىة مَّروة« :ر ِ ِ
ً
ك
ب َعلَ َّي ،إِنَّ َ
َّ
ب ا ْغف ْر ِِلَ ،وتُ ْ
ى
يف الٍ ىم ٍجل ً ى
(ِ)
َّواب َّ ِ
اب
ت الت َّ
يم» كيف ركاية ،...« :إِنَّ َ
أَنْ َ
ك أَنْ َ
ت الت َّ ُ
َّو ُ
الرح ُ
(ّ)

ور»
الغَ ُف ُ
ٚتيعا :
[ّ] ًثلثنا :أف االستغفار ىو شعار األنبياء ن
فما من نيب إال استغفر ربو تعاذل ،كدعا أمتو إذل االستغفار:
قاؿ هللا تعاذل على لساف آدـ كحواء  كعلا يستغفراف هللا
من اخلطيئة :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱠ(ْ)،
كقاؿ تعاذل على لساف موسى :

(ُ) أخرجو :البخارم (َّٕٔ).
(ِ) أخرجو :أبوداكد (ُُٔٓ) كابن ماجو (ُّْٖ/ط دمحم عبد الباقي) كانظر
ادلسند ادلعلل (َٕٔٔ).
(ّ) أخرجو :الًتمذم ت شاكر (ّّْْ) كابن ماجو (ُّْٖ/ط األرًنؤكط)
(ْ) سوة األعراؼ.)ِّ( :
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ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ

كقاؿ تعاذل عن داكد

ﲸ

ﲹ ﲺ ﱠ (ِ)،

ﲃ ﲄ ﱠ (ُ)،

 ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

كقاؿ تعاذل على لساف نوح  كىو يعظ قومو:
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ)(ّ)، ،
ػودا :ﱡﭐ ﱗ
كقاؿ تعاذل على لساف صاحل  كى ػ ػ ػػو يعػ ػػظ ٙتػ ن
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ (ْ)،
كيف آية أخرل( :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ)(ٓ)،
كقاؿ تعاذل على لساف ىود

(ﳄ



ﳂﳃﳄﳅﳆﳇ

(ُ) سورة القصص.)ُٔ( :
(ِ) سورة ص.)ِْ( :
(ّ) سورة نوح.)ُُ -َُ( :
(ْ) سورة النمل.)ْٔ( :
(ٓ) سورة ىود.)ُٔ( :
(ٔ) سورة ىود.)ِٓ( :

كىو يعظ

قومو:ﱡﭐﳁ

ﳈ ﳉ ﱠ (ٔ)،
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 :ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ (ُ)،
جدا ،شلا يدؿ على عظيم مقاـ
كالنصوص يف ىذا األمر كثَتة ن
االستغفار.
ابعا :أف االستغفار أساس العبودية كركحها:
[ْ] ر ن
 ألف ادلستغفر إظلا يظهر كماؿ ذلو ،كافتقاره ،كخضوعو بُت
يدم مواله ،لعلمو أنو كحده اخلالق كادلتفرد ،ادلستحق للعبادة ،كأنو
بيده األمر كلو ،كإليو يرجع األمر كلو ،كأنو ال يغفر الذنوب إال
ىو ،كال يقي ل العثرات ،كيغفر الزالت ،كيتجاكز عن اخلطيئات إال
ىو ،فهنا ال يتوكل العبد إال عليو ،كال يرجو أحدان سواه ،كال يسأؿ
غَته ،كال يستعُت إال بو ،فهاجسو الذم يقلقو على الدكاـ :طلب
رضى هللا كعفوه ،فهو يف كل حلظة يستشعر افتقاره إذل ربو،
كحاجتو إليو ،كمن ػلمل مثل ىذا األمر يكوف قد صلى ػ إبذف هللا
تعاذل ػ من األمن من مكر هللا ،كمن القنوط من رٛتتو،
 ألف غَت ادلستغفر أحد رجلُت:
(ُ) سورة ىود.)َٗ( :
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 oإما أنو آمن من مكر هللا
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ (ُ)،
كإما أنو قانط من رٛتة هللا ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱫ ﱠ(ِ).

ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱩﱪ

 قاؿ ابن القيم " ..." : ،أساس كل خري:
 oأف 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،
 كأف السيئات من خذالنو كعقوبتو ،فتبتهل إليو أف ػلوؿ بينك
كبينها ،كال يكلك يف فعل احلسنات ،كترؾ السيئات إذل نفسك،
 oكقد أٚتع العارفوف على أف كل خَت فأصلو بتوفيق هللا للعبد،
ككل شر فأصلو خذالنو لعبده،

(ُ) سورة األعراؼ.)ٗٗ( :
(ِ) سورة احلجر.)ٓٔ( :
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 oكأٚتعوا أف التوفيق :أف ال يكلك هللا إذل نفسك ،كأف
اخلذالف :أف ؼللي بينك كبُت نفسك،
 oفإذا كاف كل خَت ،فأصلو :التوفيق ،كىو :بيد هللا ال بيد
العبد ،فمفتاحو:
 الدعاء ،كاالفتقار،
 كصدؽ اللجأ ،كالرغبة كالرىبة إليو،
يعطي العبد ىذا ادلفتاح ،فقد أراد أف يفتح لو ،كمىت
 oفمىت أ ى
أضلو عن ادلفتاح بقى ابب اخلَت مرٕتان دكنو.
"إين ىال أ ًٍ
 قاؿ أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب
ىٛت يل ىى َّم
ًٌ :
(ُ)
اإلجاب ًة كلى ًكن ى َّم الد ً
ً
ُّعاء فىًإ َّف ًٍ
اإل ىجابى ىة ىم ىعوي".
ًٍ ى ى ى ٍ ى ى
ُّعاء فىًإ ىذا أي ٍذل ٍم ي
ت الد ى ى
 oكعلى قدر نية العبد ،كعلتو ،كمراده ،كرغبتو يف ذلك يكوف
توفيقو سبحانو كإعانتو،
 oفادلعونة 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
رلموع الفتاكل (ٖ ) ُّٗ /كاقتضاء الصراط ادلستقيم (ِ )ِِٗ /كدل أجده
مسندا.
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 oكاخلذالف ينزؿ عليهم على حسب ذلك،
 oفاهلل سبحانو أحكم احلاكمُت ،كأعلم العادلُت
 oيضع التوفيق يف مواضعو الالئقة بو ،كاخلذالف يف مواضعو
الالئقة بو ،ىو العليم احلكيم،
 oوما أيت من أيت إال من قبل:
 إضاعتو الشكر،
 كإعلاؿ االفتقار كالدعاء،
 oوال ظفر من ظفر مبشيئة هللا وعونو ،إال:
 بقيامو ابلشكر،

 كصدؽ االفتقار كالدعاء .)ُ( ) ...
خامسا :أف يف االستغفار مصاحل قد ال يدركها العبد.
[ٓ]
ن
كى ػػو يتحدث عن فوائد التضرع إذل هللا قاؿ ابن القػ ػػيم
تعاذل كمشاىدة الذنب:-
خَتا أنساه رؤية طاعاتو،
..." oكمنها :أف هللا  إذا أراد بعبده ن
كرفعها من قلبو كلسانو ،فإذا ابتلي ابلذنب جعلو نصب عينيو،
(ُ) الفوائد (صُِٕ.)ُِٖ-
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كنسي طاعاتو ،كجعل علو كلو بذنبو ،فال يزاؿ ذنبو أمامو إف قاـ أك
قعد أك غدا أك راح ،فيكوف ىذا عُت الرٛتة يف حقو،
كما قال بعض السلف" :إف العبد ليعمل الذنب فيدخل بو اجلنة،
كيعمل احلسنة فيدخل هبا النار ،قالوا :ككيف ذلك؟ قاؿ :يعمل
اخلطيئة فال تزاؿ نصب عينيو ،كلما ذكرىا بكى كندـ كاتب
كاستغفر كتضرع ،كأًنب إذل هللا ،كذؿ لو كانكسر ،كعمل ذلا
أعماالن ،فتكوف سبب الرٛتة يف حقو ،كيعمل احلسنة فال تزاؿ
نصب عينيو ،ؽلن هبا ،كيراىا يعت ٌدىا على ربو ،كعلى اخللق،
كيتكرب هبا ،كيتعجب من الناس كيف ال يعظمونو ،كيكرمونو،
كغللونو عليها؟! فال تزاؿ ىذه األمور بو ،حىت تقول عليو آًثرىا،
فتدخلو النار،
 oفعالمة السعادة :أف تكوف حسنات العبد خلف ظهره،
كسيئاتو نصب عينيو،
 oكعالمة الشقاكة :أف غلعل حسناتو نصب عينيو كسيئاتو خلف
ظهره ،كهللا ادلستعاف.
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 oكمنها :أف شهود العبد ذنوبو كخطاايه توجب لو أف ال يرل
لنفسو على أحد فضالن ،كال لو على أحد ح نقا ،فإنو يشهد عيوب
نفسو كذنوبو ،فال يظن أنو خَت من مسلم يؤمن ابهلل كرسولو ،كػلرـ
ما حرـ هللا كرسولو ،فإذا شهد ذلك على نفسو ،دل ير ذلا على
الناس حقوقنا من اإلكراـ يتقاضاىم إايىا ،كيذمهم على ترؾ القياـ
قدرا ،كأقل قيمة من أف يكوف ذلا على عباد
هبا؛ فإهنا عنده أخس ن
هللا حقوؽ ،غلب عليهم مراعاهتا ،أك لو عليهم فضل يستحق أف
يكرـ ،كيعظم ،كيقدـ ألجلو ،فَتل أف من سلم عليو ،أك لقيو بوجو
منبسط فقد أحسن إليو ،كبذؿ لو ما ال يستحقو ،فاسًتاح ىذا يف
نفسو ،كأراح الناس من شكايتو ،كغضبو على الوجود كأىلو ،فما
أطيب عيشو ،كما أنعم ابلو ،كما أقر عينو ،كأين ىذا شلن ال يزاؿ
عاتبنا على اخللق ،شاكينا ترؾ قيامهم ْتقو ،ساخطنا عليهم ،كىم
عليو أسخط...
 oكمنها :أنو يوجب لو اإلمساؾ عن عيوب الناس ،كالفكر
فيها؛ فإنو يف شغل بعيب نفسو ،فطوىب دلن شغلو عيبو عن عيوب
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الناس ،ككيل دلن نسي عيبو ،كتفرغ لعيوب الناس ،ىذا من عالمة
الشقاكة ،كما أف األكؿ من أمارات السعادة.
 oكمنها :أنو إذا كقع يف الذنب شهد نفسو مثل إخوانو
اخلطائُت ،كشهد أف ادلصيبة كاحدة ،كاجلميع مشًتكوف يف احلاجة،
بل يف الضركرة إذل مغفرة هللا كعفوه كرٛتتو ،فكما ػلب أف يستغفر
يضا ينبغي أف يستغفر ألخيو ادلسلم،
لو أخوه ادلسلم ،كذلك ىو أ ن
فيصري ىجرياه :رب اغفر ِل ،ولوالدي ،وللمسلمني واملسلمات

وللمؤمنني واملؤمنات.
 oفإذا شهد العبد أف إخوانو مصابوف ٔتثل ما أصيب بو،
زلتاجوف إذل ما ىو زلتاج إليو ،دل ؽلتنع من مساعدهتم ،إال لفرط
و
جهل ٔتغفرة هللا كفضلو ،كحقيق هبذا أف ال يساعد؛ فإف اجلزاء من
جنس العمل،
 oكقد قاؿ بعض السلف :إف هللا دلا عتب على ادلالئكة بسبب
قوذلم :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ (ُ) ،كامتحن

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

(ُ) مفتاح دار السعادة (ِ.)ِٗٗ-ِْٗ/
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فصـــى
االستغفاز املطوىب
 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
فصل مستقل ،لكن السؤاؿ الذم يطرح :ما ىو االستغفار

املطلوب من العبد االتيان بو ؟ كالذم بو يستنزؿ ادلستغفر عطف
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،
وىي أن العبادة ال تقبل إال بشرطني أساسني:
 األكؿ :أف يكوف العمل خالصان هلل تعاذل.

 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:
 oأف يكوف خالصان هلل تعاذل ،ال يبتغي بو صاحبو أحدان سول
هللا تعاذل،
 oكأف يكوف مشركعان:
 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:
 oأف يكوف التلفظ ابللساف ذلذا االستغفار ،مصحوابن معناه يف
القلب،
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 oكأف يتذكر الذنب ادلستغفر منو يف احلاؿ ،إف كاف ٙتة ذنب،
كذلك لتتحقق لو نتائج االستغفار كٙتراتو ،لقولو تعاذل:
ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱠ (ُ)،
 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
شرط صحتو ،بل ذكروا أنو ذنب َيتاج إىل استغفار ،كما يركم:
ِ
ب ِم َن َّ
ب لَوَُ ،وال ُْم ْستَ ْغ ِفر ِم َن َّ
الذنْ ِ
الذنْ ِ
ب
ب َك َم ْن َال ذَنْ َ
«التَّائ ُ
ُ
(ِ)
ِ
يم َعلَ ْي ِو َكال ُْم ْستَ ْه ِز ِئ بَِربِِّو»...
َو ُى َو ُمق ٌ
(ُ) سورة آؿ عمراف.)ُّٓ( :
(ِ) أخرجو :ابن أِب الدنيا يف التوبة (ٖٓ) كمن طريقو البيهقي يف الشعب
(َٖٕٔ) .كضعفو العراقي يف ٗتريج أحاديث اإلحياء (ص :)ُّْٖ :كاأللباين
يف الضعيفة (ُٔٔ) كقاؿ احلافظ ابن حجر يف "فتح البارم" (ُّ" :)ُْٕ/
الراجح أف قولو " :كادلستغفر إذل آخره " موقوؼ كأكلو عند ابن ماجة كالطرباين
من حديث ابن مسعود
كسنده حسن" .كقاؿ السخاكم... :حسنو
شيخنا يعٍت لشواىده كإال فأبو عبيدة جزـ غَت كاحد أبنٌو دل يسمع من أبيو"
[األجوبة ادلرضية (ُِ)]
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يقوؿ عبد هللا بن سهل الرازم مسعت ػلِت بن معاذ يقوؿ " :ىك ٍم
ًمن مستػ ٍغ ًف ور شلىٍيق و
وت ،كساكً و
ت ىم ٍر يح ووـ قى ىاؿ ىٍػل ىِت :ىى ىذا الٍ يم ٍستىػ ٍغ ًفير،
ٍ ي ٍى
ىى
ً (ُ)
ً
ً
ت ،ىكقىػلٍبيوي ذىاكهر "
ىكقىػلٍبيوي فىاجهر؛ ىكىى ىذا ىساك ه
ًْ« :تىس ً
اَّللى،
ب الٍ يم ٍؤًم ًن ًم ىن الٍعًلًٍم أى ٍف ى ٍؼل ىشى َّ
كيقوؿ يح ىذيٍػ ىفةي
ٍ
(ِ)
كًْتىسبً ًو ًمن الٍ ىك ًذ ً
ود»
ب أى ٍف يى ٍستىػ ٍغ ًفىر َّ
اَّللى ،يمثَّ يىػ يع ى
ى ٍ ى
 والتحقيق :أف ىذا األمر من شركط قبوؿ االستغفار ،ىذا إذا
كاف االستغفار بسبب تقصَت يف كاجب ،أك كقوع يف زلرـ،
فيشًتط لصحة االستغفار عن الذنب :أف يصطحبو ادلستغفر
بقلبو ،فيجمع بُت االستغفار ابللساف ،كتذكر الذنب ابلقلب،
ليتخلص منو ،كليجتث جذكره العالقة يف قلبو.
السبكي الكبَت يف "احللبيات:
 كقاؿ
ٌ
ً
"االستً ٍغ ىفار طىلىب الٍم ٍغ ًفرًة إً َّماً :ابللًٌس ً
اف أ ٍىك ًابلٍ ىقلٍ ً
ب أ ٍىك هبًً ىما
ٍ ي ي ى ى
ى
(ُ) الزىد كالرقائق للخطيب البغدادم (ص )ٔٗ :كصفة الصفوة البن اجلوزم
(ْ)ْٕ/
(ِ) أخرجو :أبو خيثمة يف العلم (ُْ) كابن أِب شيبة يف ادلصنف (ٕ/ُّٗ /
رقم ّْٕٗٗ) – كمن طريقو :أبو نعيم يف حلية األكلياء كطبقات األصفياء (ُ/
ُِٖ) -كىناد بن السرم يف الزىد (ِ – )ْٖٓ /كعنو أبو داكد يف الزىد
(ِٗٔ).-
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فَ ْاأل ََّو ُل فً ًيو نىػ ٍفع ًألىنَّو خيػر ًمن ُّ ً
اد قىػ ٍوىؿ ا ٍخلىًٍَت
الس يكوت ىكًألىنَّوي يىػ ٍعتى ي
ه ي ى ٍه ى
ً
ً
َّه ىما ىال ؽليى ًٌح ى ً َّ
َوالث ِ
ب
َّاِن ىًنفً هع ًجدِّا َوالثَّالِ ُ
ث أىبٍػلى يغ مٍنػ يه ىما لىكنػ ي
صاف الذنٍ ى
 أم :قطعا ،كجزما  ،-ح َّىت تيوج ىد التػَّوبةي فىًإ َّف الٍع ًاصي الٍ يم ًصَّر
ى
ن
ى ٍى
ى
ن
ً
ً
ال:
ود التػ ٍَّوبىًة ًمٍنوي ... ،إِ َىل أَ ْن قَ َ
ب الٍ ىم ٍغفىرىة ىكىال يى ٍستىػلٍ ًزيـ ىذل ى
ك يك يج ى
يىطٍلي ي
 ...ىكالَّ ًذم ذى ىك ٍرتيوي ًم ٍن أ َّ
ىف ىم ٍع ىٌت ًاال ٍستً ٍغ ىفا ًر يى ىو ىغٍيػير ىم ٍع ىٌت التػ ٍَّوبىًة يى ىو
ب ك ٍ َّ ً ً
ً ً
ب ًعٍن ىد ىكثً وَت ًم ىن الن ً
َّاس أ َّ
ظ
ىف لى ٍف ى
ْتى ىس ى
ض ًع الل ٍفظ لىكنَّوي ىغلى ى
ً
يد التَّ ًوبى ىة
ىستىػ ٍغ ًفير َّ
ك يم ٍعتىػ ىق ىدهي فىػ يه ىو ييًر ي
اَّللى" ىم ٍعنىاهي التػ ٍَّوبىةي فى ىم ٍن ىكا ىف ىذل ى
"أ ٍ
ض الٍ يعلى ىم ًاء أ َّ
ىف التػ ٍَّوبىةى ىال تىتً ُّم إًَّال
ىال ىزلىالىةىُُ ... ،ثَّ قَ َ
ال :ىكذى ىكىر بىػ ٍع ي
(ُ)
ور
ًابًال ٍستًغٍ ىفا ًر لًىق ٍولًًو تىػعى ى
اذل :ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ ىكالٍ ىم ٍش يه ي
(ِ)
أىنَّوي ىال يي ٍشتىػىر يط".ا.ىػ
 كقد ذكر بعض أىل العلم من ذكم التحقيق:
أف من دل يتيسر لو استجماع القلب مع اللساف ،كلكنو:
غلاىد نفسو ،إال أف لسانو يغلب على قلبو ،فهذا إف انتفى معو
اإلصرار ،فهو :حسن ،بل ال ينهي عنو ،بل مطالب من العبد أف
يرطب لسانو ابالستغفار على الدكاـ ،ألف االستغفار عن غفلة خَت
(ُ) سورة ىود.)ّ( :
(ِ) انظر :قضاء األرب يف أسئلة حلب (ص )َُٕ :للسبكي ،كفتح البارم
البن حجر (ُّ)ِْٕ /
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من الصمت ،كىو طريقة ككسيلة إذل انتباه القلب ،فاللساف إذا
ألف ذكران يوشك القلب أف أيلفو فيوافقو عليو،
 كلذلك من مكائد الشيطاف على بٍت اإلنساف :منعهم من
االستغفار بسبب غفلة القلب ،كقد يبث الوىن يف نفوسهم فيثقل
عليهم االستغفار ،فليتنبو !!
 فاالستغفار على الدكاـ أمر زلمود ،كصفة ٛتيدة ،كال يشًتط
أف يتذكر اإلنساف ذنبنا ليستغفر منو ،كذلك ألنو عبادة مستقلة
بذاهتا ،فيستغفر اإلنساف شلا يعلم ،كشلا ال يعلم ،كشلا يذكر ،كشلا
نسي ،كلقد كاف الرسوؿ
يعلم أصحابو دعاء يقولونو ،كىو:
َستَ ْغ ِف ُر َك لِ َما َال
ك أَ ْن أُ ْش ِر َك بِ َ
َعوذُ بِ َ
«اللَّ ُه َّم إِِِّن أ ُ
ك َوأ َََن أَ ْعلَ ُمَ ،وأ ْ
أَ ْعلَ ُم»(ُ).

(ُ) أخرجو :أٛتد ط الرسالة (ِّ /ّّٖ /رقم َُٔٔٗ) من حديث أِب
كالبخارم يف "األدب ادلفرد" رقم (ُٕٔ) من حديث معقل بن
موسى
يسار
كحسنو لغَته الشيخ األلباين كما يف صحيح الًتغيب (ّٔ).
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فصـــى
ما يستغفس اهعبد منه
 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
استغفاره لو عادة ،كنفسو إذل االستغفار منقادة.
 يقوؿ ذك النوف ادلصرم  :االستً ٍغ ىفار ج ًامع لًمع و
اف:
ٍ ي ى ه ىى
ضى،
ُ) أ َّىكيذليىما :الن ىَّد يـ ىعلىى ىما ىم ى
ِ) الث ً
الع ٍزيـ ىعلىى التػ ٍَّرًؾ،
َّاين :ى
ً
ض ً
ت ًم ٍن فىػ ٍر و
هلل،
ّ) ىكالثَّال ي
ث :أ ىىداءي ىما ى
ضيَّػ ٍع ى
ً
ىعىر ً
صا ىحلىةي ىعلىٍيػ ىها،
ْ) َّ
الرابً يع :ىرُّد ادلظىادل ًيف األ ٍىم ىو ًاؿ ىكاأل ٍ
اض ىكادلي ى
ى
ً
و
و
ً
ت ىعلىى احلىىرًاـ،
ب
ػ
ن
ـ
د
ك
م
حل
ل
ك
ة
اب
ى
ي
س :إًذى ى ي ٌ ٍ ى ى ىى ى
ٓ) اخلىام ي
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الس ًادس :إًذىاقىةي أىًىدل الطَّ
ت ىحالىىكةى ادل ٍع ًصيى ًة(ُ).
اع ًة ىك ىما ىك ىج ٍد
ى
ى
ٔ) َّ ي
ى
كىذا الكالـ يشَت إذل أف االستغفار يدخل يف كل جزئية من
جزئيات حياة اإلنساف!
 كقد كقفت على و
كالـ مات وع جام وع و
فصل ،ألِب العباس تقي
الدين شيخ اإلسالـ ابن تيمية
يقرر فيو:
أف االستغفار كما أنو كاجب على من كقع يف الذنوب ،كذلك ىو
كاجب على من ترؾ الواجبات فيقوؿ:
ات كفًع ًل اٍلمحَّرم ً
ً ً ً ً
ً ً
ات.
" التػ ٍَّوبىة ىكاال ٍست ٍغ ىفار يى يكو يف م ٍن تىػ ٍرؾ الٍ ىواجبى ى ٍ ي ى ى
ىك ٍاأل َّىكيؿ ،ىؼلٍ ىفى ىعلىى ىكثً وَت ًم ٍن الن ً
َّاس .قػػاؿ تعػ ػػاذل:ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ (ِ).
كقاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ
( ّ)
ﳢﱠ
 .كقاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
(ْ )
ﱏﱠ  ،كقاؿ :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

(ُ) شعب اإلؽلاف (ٗ )ّٔٓ /رقم (ٖٖٕٔ)
(ِ) سورة غافر.)ٓٓ( :
(ّ) سورة دمحم.)ُٗ( :
(ْ) سورة الفتح.)ِ( :
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ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ (ُ) .ىكًمثٍ يل
ًيف الٍ يقر ً
آف ىكثً هَت.
ٍ
ً
ً
ً
وؿ :التػ ٍَّوبىةي ىكاال ٍست ٍغ ىف يار يى يكو يف م ٍن:
فىػنىػ يق ي
 تىػ ٍرًؾ ىمأٍ يموور
 ىكًم ٍن فً ٍع ًل ىٍزلظيوور؛
السيًئ ً
اإلؽلى ً
الذني ً
وب .كتىػ ٍريؾ ًٍ
ات ىكا ٍخلىطى ىااي ىك ُّ
يد
اف ىكالتػ ٍَّوًح ي
فىًإ َّف كً ىال يعلىا ًم ٍن َّ ٌى
ى
ً
الذني ً
اذل ىعلىى الٍ ىقلٍ ً
ب ىكالٍبى ىد ًف ًم ٍن ُّ
وب بً ىال
ض ىها َّ
اَّللي تىػ ىع ى
ض الًَّيت فىػىر ى
ىكالٍ ىفىرائ ي
ب ًعٍن ىد يك ًل أىح ود بل ًىي أ ٍىعظىم ً ً ِ َّ ِ
ريٍ و
س تَ ْر ِك
ي ٌ
ى
الصٍنػ ىف ٍُت ...فَإن ج ْن َ
ٌ ى ىٍ ى
ً
س فِ ْع ِل الْمح َّرم ِ
اجب ِ
ِ
ات أَ ْعظَ ُم ِم ْن ِج ْن ِ
ك
ات إ ٍذ قى ٍد يى ٍد يخ يل ًيف ذىل ى
َُ َ
ال َْو َ
ً ً
ان والتَّو ِح ِ
تىػريؾ ًٍ ً
ِ
يد ََلْ ُُيَلَّ ْد ِيف النَّا ِر
اإلؽلىاف ىكالتػ ٍَّوحيد َوَم ْن أَتَى ِاب ِْإلِيَ َ ْ
ٍ
اف كالتػَّوًح ً
ً ً ً
يد ىكا ىف يسلىلَّ ندا ىكلى ٍو
َولَ ْو فَ َع َل َما فَ َع َل .ىكىم ٍن ىدلٍ ىأيٍت اب ًٍإلؽلى ى ٍ
ىكانىت ذينيوبو ًمن ًجه ًة ٍاألىفٍػع ًاؿ قىلًيلى نة :ىك ُّ ً
ً
ًً
ُت
الزَّىاد ىكالٍ يعبَّاد م ٍن الٍ يم ٍش ًرك ى
ى
ٍ يي ٍ ى
ً ً ًً ً
ً
ً ً
َّه ٍم
ىكأ ٍىى ًل الٍكتىاب ىك يعبَّاد يم ٍش ًركي ا ٍذلنٍد ىك يعبَّاد الن ى
َّص ىارل؛ ىك ىغ ًٍَتى ٍم؛ فىًإنػ ي
اإلؽلى ً
ىال يىػ ٍقتيػليو ىف كىال يىػ ٍزنيو ىف كىال يىظٍلًمو ىف النَّاس؛ لى ًك َّن نىػ ٍفس ًٍ
اف
ي
ى
ى
ى
ى
اف كالتػَّوًح ً
ً ً
ِ
ال :تىػريؾ ًٍ ً
يد الٍو ًاج ً
يد
اإلؽلى ى ٍ
ب تىػىريكوهيَ .ولَك ْن يُ َق ُ ٍ
ىكالتػ ٍَّوح ى
ىى ىذا

(ُ) سورة ىود.)ّ-ِ( :
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الٍو ًاج ً
ب َّإظلىا يى يكو يف ىم ىع ًاال ٍشتًغى ًاؿ بً ًض ًٌد ًه ىك ًضدُّهي إذىا ىكا ىف يك ٍفنرا فىػ يه ٍم
ى
يػعاقىػبو ىف ىعلىى الٍ يك ٍف ًر كيىو ًمن اب ً
ب الٍ ىمٍن ًه ًٌي ىعٍنوي ىكإً ٍف ىكا ىف ًضدُّهي ًم ٍن
ى ى ٍ ى
يى ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
احات ىكاال ٍشتغى ًاؿ ًأب ٍىى ىواء النَّػ ٍف ً
ًجنٍ ً
س ىكلى َّذاهتىا م ٍن ٍاألى ٍك ًل
س الٍ يمبى ى
ً
ً ً
كالشُّر ً
اف الٍو ًاج ً
ب ىك ًٌ
ب .فىالٍ يع يقوبىةي يىنىا
الرىَئ ىس ًة ىك ىغ ًٍَت ذىل ى
ى ٍ
ك ىع ٍن ٍاإلؽلى ى
ًألىج ًل تىػرًؾ ًٍ ً ً
ىج ًل تىػ ٍرًؾ ىى ىذا ا ٍجلًٍن ً
ال :يك ُّل ىم ٍن
سَ .وقَ ْد يُ َق ُ
اإلؽلىاف؛ ىال أل ٍ
ٍ ٍ
ً
ً
َّ
و ً و ً َّ
س ىال
تىػىرىؾ ٍاإلؽلىا ىف ىكالتػ ٍَّوح ىيد فى ىال يىػٍتػيريكوي إال ىإذل يك ٍفر ىكش ٍرؾ؛ فىإف النَّػ ٍف ى
ال:
الر ٍٛتى ىن ىعىب ىد الشٍَّيطىا ىف .فَ يُ َق ُ
بي َّد ىذلىا ًم ٍن إلىوو تىػ ٍعبي يد يه فى ىم ٍن ىدلٍ يىػ ٍعبي ًد َّ
ً ً
ً
ً
ً ً
س ىعاـّّ ىكىى ىذا إ ىذا أ ىىمىريه أى ٍف يى ٍشتىغ ىل ٔتىا يى ىو ىمان هع لىوي
عبى ىادةي الشٍَّيطىاف جنٍ ه
اف كالتػَّوًح ً
ًمن ًٍ ً
اؿ :ىعبى ىدهي .ىك ىما أ َّ
اع الشٍَّيطىا ىف فىػ ىق ٍد
يد ييػ ىق ي
ىف ىم ٍن أىطى ى
ٍ
اإلؽلى ى ٍ
ىعبى ىدهي ىكلى ًك ٍن ًعبى ىادةه يدك ىف ًعبى ىاد وة.
ان :طيَّال ً
والنَّاس نَو َع ِ
ب ال ًٌدي ًن
َ ُ ْ
ب يدنٍػيىا .فىػ يه ىو ىأيٍيمير طيَّال ى
ب دي ون ىكطيَّال ي
ي
ً
ً
ً
ًاب ًٌ ً
ً ً
ب ُّ
الدنٍػيىا
لش ٍرؾ ىكالٍبً ٍد ىعة ىك يعبَّاد الٍ يم ٍش ًرك ى
ُت ىكأ ٍىى ًل الٍكتىاب ىك ىأيٍيمير طيَّال ى
ًابلش ً
ات الٍب ىدنًيًَّة .كًيف ا ٍحل ًد ً
َّ « :
ؼ ىما
َّيب
يث ىع ٍن النً ًٌ
ىخ ىو ى
إف أ ٍ
ى
ى ى
َّه ىو ى
ً
ً
كج يكم كم ًض َّال ً
ً
ت
ىخ ي
أى
اؼ ىعلىٍي يك ٍم ىش ىه ىوات الٍغى ًٌي ًيف بيطيون يك ٍم ىكفيػير ٍ ى ي
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الٍ ًف ً (ُ) ً
ً
يث «لِ ُك ِّل
ص ًر ُّ
م لى َّما ذى ىكىر ا ٍحلىد ى
ت» ىكذلىىذا قى ىاؿ ا ٍحلى ىس ين الٍبى ٍ
ى
ع ِام ٍل ِش َّرةٌ ولِ ُك ِل ِش َّرٍة فَ تْ رةٌ فَِإ ْن ِ
ب فَ ْار ُجوهُ
َ
صاح َبها َس َّد َد َوقَ َار َ
َ
َ
َ ّ
(ِ)
ِ
ِ
ت إ ىذا ىمىرٍرت
َوإِ ْن أُش َري إلَْيو ِاب ْأل َ
َصابِ ِع فَ َال تَ ُع ُّدوهُ»  .فىػ ىقاليوا :أىنٍ ى
الس ً
َّاس .فىػ ىق ىاؿ" :إنَّوي ىدلٍ يىػ ٍع ًن ىى ىذا ىكإًَّظلىا أ ىىر ىاد
ًيف ُّ
وؽ أ ى
ىش ىار إلىيٍك الن ي
ً
الٍمبػتى ًد ً ً ً ً
اجر ًيف يدنٍػيىاهي"(ّ)  ...فىًإ َّف تىػ ٍرىؾ الٍو ًاج ً
ب ىكفً ٍع ىل
يٍ ى
ع يف دينو ىكالٍ ىف ى
ى
الٍمحَّرًـ متى ىال ًزم ً
صى
اف؛ ىكًذلىىذا ىكا ىف ىم ٍن فىػ ىع ىل ىما يهنً ىي ىعٍنوي ييػ ىق ي
اؿ :إنَّوي ىع ى
يى ي ى
ٍاأل ٍىمىر...إخل(ْ) ا.ىػ
كىذا تقرير عظيم يليق بقامة شيخ اإلسالـ ،
 كلذلك اإلنساف يستغفر هللا تعاذل من التقصَت يف الواجبات،
كمن الوقوع يف احملرمات.

كىو

(ُ) أخرجو :أٛتد (ّّ ُٖ /رقمُِٕٕٗ) عن أِب برزة األسلمي
صحيح .انظر صحيح الًتغيب (ّٓكُِّْ).
(ِ) أخرجو :الًتمذم (ِّْٓ) كابن حباف (ّْٗ) من حديث أِب ىريرة
 .كأخرجو :أٛتد (ِ )ِّْٓ ،ُٖٖ،َُِ/كالطحاكم يف ادلشكل (ِ/
ٖٖ) من حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص
بسند حسن صحيح.
(ّ) انظر :التواضع كاخلموؿ البن أِب الدنيا (ّّ).
(ْ) رلموع الفتاكل (ُُ )َٕٔ/كما بعدىا.
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قى ىاؿ :يكٍنت إًذىا ىًمس ٍعت ًمن رس ً
ىع ٍن ىعلً ًي بٍ ًن أًىِب طىالً و
وؿ
ب
ي
ي ٍ ىي
ٌ
ًَّ
ً
ً
اَّلل
اَّللي ٔتىا ىشاءى أى ٍف يىػٍنػ ىف ىع ًٍت مٍنوي ،ىك ىح َّد،ىًٍت أىبيو بى ٍك ور
ىشٍيػئنا نىػ ىف ىع ًٍت َّ
وؿ ًَّ
ص ىد ىؽ أىبيو بى ٍك ور
اَّلل
َ « :ما ِم ْن
 ،قى ىاؿ :قى ىاؿ ىر يس ي
ىك ى
ِ ِ
صلِّي رْك َعتَ ْ ِ
ستَ ْغ ِف ُر َّ
ب َذنْ بًا ُُثَّ يَ تَ َو َّ
اَّللَ
نيُُ ،ثَّ يَ ْ
ُم ْسل ٍم يُذْن ُ
ضأُ فَ يُ َ َ
ك َّ
ب ،إَِّال غَ َف َر لَوُ» كقىػرأى ىىاتىػ ٍ ً
ُت ٍاآليىػتىػ ٍ ً
الذنْ ِ
ُت :ﱡﭐ ﲄ ﲅ
لِ َذلِ َ
ىى
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ(ُ)،
(ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
(ِ) (ّ)
ﱳ) .

(ُ) سورة النساء.)َُُ( :
(ِ) سورة آؿ عمراف.)ُّٓ( :
(ّ) أخرجو :أٛتد(ُ)ُٕٗ/؛ كأبو داكد (ُُِٓ)؛ كالًتمذم (َْٔ) كحسنو؛
كابن ماجة (ُّٓٗ) .كانظر :صحيح اِب داكد (ٓ.)ِِٓ/
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 ومن األشياء احملرمة اليت كان السلف الصاحل رضوان هللا
عليهم يستغفرون هللا منها:
بعض الواردات كالفلتات على الفكر كالقلب كالنفس كاللساف،
 كذكر عن بشر بن احلارث ، ،أنو حدث فقاؿ:
حد،نا ٛتاد بن زيد؛ مث قاؿ« :أ ً
اَّلل ،إً َّف لً ًذ ٍك ًر ًٍ
اإل ٍسنى ًاد ًيف
ٍ
ىستىػ ٍغفير َّى
(ُ)
الٍ ىق ٍل ً
ب يخيى ىالءى»
ىحدان ًيف ال ىكالىًـ إًالَّ ىمَّرنة،
 كالشافعي ، ،يقوؿ « :ىما ىًنظىٍر ي
تأى
(ِ)
ً
كأ ىىًن أ ً
ك»
ىستىػ ٍغفير هللاى ًم ٍن ىذل ى
ى ٍ
بل بلغوا أبعد من ذلك فلقد كانوا يستغفركف يف اللحن يف القوؿ،
كاإلعراب يف القراءة،
ً
ىٛت ىد :ىحلن أىيُّوب -السختياينً -يف حر و
ؼ،
يل بٍ ين أ ٍى ى ى ي
ىٍ
 يقوؿ ا ٍخلىل ي
(ّ)
اَّللى».
ىستىػ ٍغ ًفير َّ
فىػ ىق ىاؿ« :أ ٍ
(ُ) 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
والتسليم ،ال على سبيل التحذير؛ فقد عد العلماء ىذا من
الكبائر ،كلقد كاف األئمة أيمركف من أسند حديثنا ضعي نفا أف
يستغفر هللا شلا كقع فيو ،فكيف ٔتن يركم ادلوضوعات!!
ً
ىٛتى ىد بٍ ًن
ىٛتى ىد بٍ ىن احلى ىس ًن يىػ يق ي
وؿ :يكنَّا ًعٍن ىد أ ٍ
ت أٍ
يقوؿ الًتمذم :ىمس ٍع ي
ً
ب اجلي يم ىعةي ،فىػلى ٍم يى ٍذ يك ٍر أ ٍ ً ً ً ً
َّيب
ىحٍنػبى ول فى ىذ ىكيركا ىعلىى ىم ٍن ىٕت ي
ىٛتى يد فيو ىعن الن ًٌ
ىٛتى ىد بٍ ًن ىحٍنػبى ول :فً ًيو ىع ٍن
ت ًأل ٍ
ىشٍيػئنا .قى ىاؿ أ ٍ
ىٛتى يد بٍ ين احلى ىس ًن :فىػ يقلٍ ي
ً ً
- ،كأسنده أٛتد بن احلسن ىع ًن
َّيب
أًىِب يىىريٍػىرةى
 ،ىعن الن ًٌ
ً
َّيب
آواهُ اللَّْي ُل إِ َىل أَ ْىلِ ِو»-
أنو قى ىاؿ« :اَلُ ُم َعةُ َعلَى َم ْن َ
(النُ) ًٌ
ىٛت يد كقى ىاؿ :استػ ٍغ ًفر ربَّك ً
ً
ك.
استىػ ٍغف ٍر ىربَّ ى
ٍى ٍ ى ى ٍ
ب ىعلى َّي أ ٍى ى
 ...قى ىاؿ :فىػغىض ى
ىٛتى يد بٍ ين ىحٍنػبى ول ىى ىذا ًألىنَّوي ىدلٍ يىػ يع َّد ىى ىذا
قاؿ الًتمذم :إًَّظلىا فىػ ىع ىل أ ٍ
(ِ)
ً
ضعَّ ىفوي ًحلى ًاؿ إً ٍسنى ًاد ًه ا.ىػ
احلىد ى
يث ىشٍيػئنا ىك ى
يف ،إًَّظلىا يػركل ًمن ح ًد ً
يث يم ىعا ًرًؾ
(ُ) قاؿ الًتمذم :ىكىى ىذا ىح ًد ه
ضعً ه
ادهي ى
يث إً ٍسنى ي
يٍ ى ٍ ى
يد ادل ٍق ًرب ًم ،كض َّعف ىػلِت بن سعً و
ًو
اَّللً
ب ًن عبَّ واد ،عن عب ًد ًَّ
يد ال ىقطَّا يف ىعٍب ىد َّ
ٍ ى ى ٍ ىٍ
اَّلل بٍ ًن ىسع ى ي ٌ ى ى ى ٍ ى ٍ ي ى
ً
بن سعً و
ً
ً
م ،يف احلىديث ا.ىػ سنن الًتمذم ت شاكر (ِ)ّٕٓ /
يد ادل ٍق يًرب َّ
ٍى ى ى
(ِ) سنن الًتمذم ت شاكر (ِ )ّٕٔ /رقم (َِٓ) كانظر :العلل الصغَت
للًتمذم أيضا (ص.)ّٕٗ :
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فصى
االستغفاز من فعى امللسوهات
وتسن املندوبات
 فهل :من تعمد ترك السنن ،والوقوع يف املكروىات َيتاج
إىل استغفار؟
حينما نرجع إذل علماء األصوؿ كىم ييػ ىع ػًٌرفوف ادلسنوف كادلكركه،
فيقولوف:
 oاملسنون :ما يثاب فاعلو كال يعاقب اتركو.
 oواملكروه :ما يثاب اتركو كال يعاقب فاعلو.
يظهر لنا يف ابدم النظر أهنما ال ػلتاجاف إذل استغفار!
لكن ذكر القرايف الصنهاجي ٖ- :تت (القاعدة اخلامسة
جيدا يف ىذه ادلسألة ،كىو يفسر
كالعشركف يف االستغفار)  -تقر نيرا ن
جيدا.
تفسَتا علمينا ن
كالـ اإلماـ مالك بن أنس إماـ دار اذلجرة ن
 فقاؿ ما سلتصره:
ً
ً
ٍ oاعلىم أ َّ ً ً
ىسب ً
اب
ب الٍ ىم ٍغفىرًة .ىكىى ىذا َّإظلىا ىٍػل يس ين م ٍن أ ٍ ى
ٍ
ىف اال ٍست ٍغ ىف ىار طىلى ي
الٍع يقواب ً
ت:
ي ى
 ىكتػرًؾ الٍو ًاجباتً
ىٍ ى ى
 كفًع ًل الٍمحَّرم ً
ات؛
ىٍ يىى
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 oأ َّىما:
ات
كى ي
 الٍ ىمكيٍر ى
ت
كاب ي
 ىكالٍ ىمٍن يد ى
ات
اح ي
 ىكالٍ يمبى ى
فى ىال ىػلسن ًاالستً ٍغ ىفار فًيها لًع ىدًـ الٍع يقواب ً
ت ًيف فً ٍعلً ىها ىكتى ػ ٍركً ىها ،ىكىى ىذا
ٍيي ٍ ي ى ى ي ى
أىمر ظى ً
اىهر ىال ىخ ىفاءى فً ًيو
ٍه
 oىغيػر أىنَّو كقىع لًمالً و
فًيم ٍن تىػرىؾ ًٍ
ك
اإلقى ىام ىة أىنَّوي يى ٍستىػ ٍغ ًفير َّ
اَّللى
ٍى ي ى ى ى
ى ى
ك:
تىػ ىع ى
اذلَ ،وَو ْجوُ ذَلِ َ
الذنٍ ً
اذل ييػ ىعاقًب ىعلىى َّ
أ َّ
ىح ًد ،ىىال،ىًة أى ٍشيىاءى:
ىف َّ
اَّللى تىػ ىع ى
ب ًأب ى
ي
ً
ات ىكالنَّا ًر ىك ىغ ًٍَتىىا.
ىح يد ىىا الٍ يم ٍؤل ىم ي
 أى
و
ًً
ً
ً
آخىر
 ىكىًثن ىيها تىػٍيس يَت الٍ ىم ٍعصيىة ًيف ىش ٍيء ى
 كىًثلًثيػها تىػ ٍف ًويت الطَّاع ً
اذل:ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ات لًىق ٍولًًو تىػ ىع ى
ى
ي
ى ى

(ُ)
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ

ً
ً
اَّلل تىػع ىاذل ًأب ً ً
ىح ًد
يب أىيٍ ن
ب َّي ى
ضا ًأب ى
ى
 oىكىك ىما ييػ ىعاق ي
ىحد ،ىىال،ىة أى ٍشيىاءى ،ييث ي
،ىىال،ىًة أى ٍشيىاءى:
ور الٍ يم ٍستىػلى َّذةي
 أى
ىح يد ىىاٍ :األ ييم ي
 كىًثنًيها :تىػي ًسَت الطَّاع ً
ات
ى ى ٍ ي ى

(ُ) سورة األعراؼ.)ُْٔ( :
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ً
ً
ً
ً
ص ٍرفيػ ىها ىعٍنوي
 ىكىًثلثيػ ىها :تىػ ٍعس يَت الٍ ىم ىعاصي ىعلىٍيو ىك ى
ت ى ِذ ِه الْ َق ِ
اع َدةُ:
 oإ َذا تَ َق َّرَر ْ َ
ً
اإلنٍسا يف ًٍ
ً ً ً
كاب ًت ىد َّؿ ىى ىذا
اإلقى ىام ىة أ ٍىك ىغٍيػىرىىا م ٍن الٍ ىمٍن يد ى
فىإ ىذا نىس ىي ٍ ى
ً
ب ىع ٍن ىم ىع و
اص ىسابًىق وة.
ا ٍحل ٍرىما يف ىعلىى :أىنَّوي يم ىسبَّ ه
 oكإًذىا ىكا ىف تىػريؾ الطَّ ً
ات مسبَّػبا عن الٍمع ً
اصي الٍ يمتىػ ىق ًٌد ىم ًة فى ًحينىئً وذ
ى
اع ي ى ن ى ٍ ى ى
ٍ
ى
ً
ك:
ف ىذل ى
إ ىذا ىرأىل الٍ يم ىكلَّ ي
ك الٍمع ً
ً ً ً
اصي الٍ يمتىػ ىق ًٌد ىم ًة ىح َّىت ىال يىػتى ىكَّرىر ىعلىٍي ًو ًمثٍ يل
ىسأ ىىؿ الٍ ىم ٍغفىرىة م ٍن تلٍ ى ى ى
ك الٍ يم ًصيبى ًة،
تًلٍ ى
فى ًاالستً ٍغ ىفار ًعٍن ىد تىػرًؾ ًٍ ً ً
ىج ًل ىغ ًٍَتىىا ىال أىنَّوي ىذلىا،
اإلقى ىامة أل ٍ
ٍ
ٍ ي
ً
ً
ً
اإلنٍسافً
ً
 oىكىك ىذل ى
كابت إ ىذا فىاتى ٍ
ت يىػتىػ ىع َّ ي
ك بىقيَّةي الٍ ىمٍن يد ى
ُت ىعلىى ٍ ى
ً ً ً
ً
َّ ً
و
سالًىف وة.
اال ٍست ٍغ ىف يار أل ٍ
ىج ًل ىما ىدؿ ىعلىٍيو التػ ٍَّريؾ م ٍن ذينيوب ى
 oفىػه ىذا ىو كجو أىم ًر مالً و
اذل ًابًال ٍستًغٍ ىفا ًر ًيف تىػ ٍرًؾ
ك رٛتو هللا تىػ ىع ى
ى يى ى ٍ ي ٍ ى
ً
ىف ًاالستً ٍغ ىفار مشركع ًمن تىػرًؾ الٍمٍن يدكابتً
الٍمٍن يد ً
كابت ىال أىنَّوي يىػ ٍعتىق يد أ َّ ٍ ى ي ٍ ٍ ى ى
ى ى
(ُ)
إشكاؿ على ىذا ،كهللاي أعلم .
كال
ى

(ُ) الفركؽ (ِ)ِٓٔ-ِٓٓ/
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فصـــى
صًغ االستغفاز
 كرد االستغفار يف نصوص القرآف كالسنة بصيغ متعددة ،سبق
ذكر بعض منها على سبيل اإلٚتاؿ،
 كاستعماؿ كاحد من ىذه الصيغ رلزئ يف ٖتقيق الغرض
كادلقصود ،إال ما جاء النص على صيغتها أبهنا خاصة ببعض
العبادات ،أو يف بعض األوقات ،فهذه ينبغي التقيد أبلفاظها،
كمكاف بياهنا سأذكره يف احلديث عن أنواع االستغفار ادلقيد،

 كىنا أذكر بعض الصيغ الواردة يف السنة النبوية ،كما جاء

أيضا مطل نقا ،وىو ينقسم إىل قسمني:
ن
 استغفار اإلنساف لنفسو،

 كاستغفار اإلنساف لغَته.
 أما األكؿ :فمنو:
ت َرِّّب الَ إِلَ َو
ُ .دعاء َسيِّ ِد ِاال ْستِغْ َفا ِر ،كىو« :اللَّ ُه َّم أَنْ َ
تَ ،خلَ ْقتَِِن َوأ َََن َع ْب ُد َكَ ،وأ َََن َعلَى َع ْه ِد َك َوَو ْع ِد َك
أَنْ َ

إَِّال
َما
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ك ِم ْن َش ِّر
َعوذُ بِ َ
استَطَ ْع ُ
ت ،أ ُ
ْ
ك بِ َذنِِْب فَاغْ ِف ْر
َعلَ َّيَ ،وأَبُوءُ لَ َ
(ُ)
ت»
أَنْ َ
ِ .كمنو« :أَستَ غْ ِفر َّ ِ
وم،
اَّللَ الَّذي َال إِلَ َو إَِّال ُى َو ا ْْلَ َّي الْ َقيُّ َ
ْ ُ
ِ ِ (ِ)
وب إلَْيو»
َوأَتُ ُ
ّ .كمنو« :ر ِ ِ
اب
ت الت َّ
ب َعلَ َّي ،إِنَّ َ
ك أَنْ َ
َّ
َّو ُ
ب اغْف ْر ِِلَ ،وتُ ْ
(ّ)
َّ ِ
ور»
ت الت َّ
يم» كيف ركاية ،...« :إِنَّ َ
ك أَنْ َ
َّو ُ
اب الغَ ُف ُ
الرح ُ
ْ .كمنو« :سبحا َن َِّ
ِِ
َستَ غْ ِف ُر َّ
وب إِلَْي ِو»
اَّلل َوِِبَ ْمده ،أ ْ
اَّللََ ،وأَتُ ُ
ُْ َ
(ْ)
ك وِِبم ِد َك ،أ ِ
ك»
وب إِلَْي َ
ْ
َستَ ْغف ُر َك َوأَتُ ُ
كيف ركايةُ « :س ْب َحانَ َ َ َ ْ

ك
ك بِنِ ْع َمتِ َ
ت ،أَبُوءُ لَ َ
صنَ ْع ُ
َما َ
ِِل ،فَِإنَّوُ الَ يَغْ ِفر ُّ
وب إَِّال
الذنُ َ
ُ

ً
َّيب
َّاد بٍ ين أ ٍىك وس
(ُ) صحيح البخارم (َّٔٔ) من حديث ىشد ي
ىعن النًً ًٌ
ً
َّها ًر يموقننا
وؿ :فذكره ...قى ى
قاؿ :ىسٌيً يد ًاال ٍستًغٍ ىفا ًر أى ٍف تىػ يق ى
اؿ « :ىكىم ٍن قىا ىذلىا م ىن النػ ى
ً
ات ًم ٍن يىػ ٍوًم ًو قىػٍب ىل أى ٍف ؽليٍ ًس ىي ،فىػ يه ىو ًم ٍن أ ٍىى ًل اجلىن ًَّة ،ىكىم ٍن قىا ىذلىا ًم ىن اللٍَّي ًل ىكيى ىو
هبىا ،فى ىم ى
ً ً
صبً ىح ،فىػ يه ىو ًم ٍن أ ٍىى ًل اجلىن ًَّة»
يموق هن هبىا ،فى ىم ى
ات قىػٍب ىل أى ٍف يي ٍ
و
ً
َّيب
(ِ) أخرجو ً:أبو داكد ( ًُُٕٓ) كالًتمذم (ّٕٕٓ) من حديثً ىزيٍد ،ىم ٍوىذل الن ًٌ
اؿ... :فذكره ،يغفىر لىوي ،ىكإً ٍف ىكا ىف
اَّلل
وؿ " :ىم ٍن قى ى
يىػ يق ي
 ،أىنَّوي ىمس ىع ىر يس ى
وؿ َّ
الز ٍح ً
ف" كلو شواىد ٚتعها العالمة األلباين يف الصحيحة (ِِٕٕ)
قى ٍد فىػَّر ًم ىن َّ
(ّ) تقدـ ٗترغلو (ص ّْ)
ً
(ْ) أخرجو :مسلم (ْْٖ) كأٛتد (ِْٔٔٓ) كابن حباف (ُُْٔ) ىع ٍن ىعائ ىش ىة
 .كانظر :الصحيحة (ُّٕٓ)
أنو كاف ييكٍثًير ًم ٍن قىػ ٍوًؿ ذلك قبل موتو
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ٓ .كمنو« :أ ِ
َستَ ْغ ِف ُر هللاَ»
َستَ ْغف ُر هللاَ ،أ ْ
ْ
(ِ)
الله َّم اغْ ِف ْر ِِل»
ٔ .كمنوُ « :

(ُ)

(ّ)

ك»
ك غُ ْف َرانَ َ
ٕ .كمنها« :غُ ْف َرانَ َ
 كأما النوع الثاين كىو االستغفار للغَت؛ كالوالدين كادلؤمنُت
أكال مث يستغفر لوالديو ،أك للمؤمنُت
كادلؤمنات فيبدأ بنفسو ن
كادلؤمنات ،كىكذا.
ت لً ىعطى واء:
فقد ركل عبد الرزاؽ يف مصنفو :ىع ًن ابٍ ًن يجىريٍ وج قى ىاؿ :قيػ ٍل ي
ً ً
أ ً ً ًً
َّيب
ُت ىكالٍ يم ٍؤمنىات؟ قى ىاؿ " :نىػ ىع ٍم ،قى ٍد أ ىىمىر النً ُّ
ىستىػغٍفير للٍ يم ٍؤمن ى
ٍ
ً
ً
ً
ب ىعلىى الن ً
:
اَّللي لًنىبًيًًٌو
َّاس ،قى ىاؿ َّ
ك فىًإ َّف ىذل ى
بً ىذل ى
ك الٍ ىواج ي
وؿ ً
هللا
اؿ :ىكا ىف ىر يس ي
 ،قى ى
ً
ً ً
ف ٍاال ٍست ٍغ ىف يار؟
ل ٍْل ٍىكىزاع ًٌي " :ىكٍي ى

(ُ) يف صحيح مسلم (ُٗٓ )ُّٓ/ىع ٍن ،ػى ٍوىاب ىف
ؼ ًمن ًً
ً
كقيل
ص ىالتو ٍ
صىر ى ٍ ى
إ ىذا انٍ ى
استىػ ٍغ ىفىر ،ىىال نًث ى
وؿ :أ ً
ىستىػغٍ ًف ير هللاى.
قى ى
ىستىػغٍف ير هللاى ،أ ٍ
اؿ :تىػ يق ي ٍ
ً
(ِ) شواىده كثَتة مشهورة ،كمنها حديث ىعائ ىش ىة
ض
 ،قىالى ٍ
ت... :ل َّػما ىم ًر ى
وؿ هللاً
ِ
الرفِ ِ
يق ْاألَ ْعلَى»
ىك،ػى يق ىل ... ،قى ى
ىر يس ي
اج َعل ِِْن َم َع َّ
الله َّم اغْف ْر ِِل َو ْ
اؿُ « :
ضى .متفق عليو ،البخارم (َْْْ،
ت أىنٍظيير ،فىًإ ىذا يى ىو قى ٍد قى ى
قىالى ٍ
ت :فى ىذ ىىٍب ي
ْٕٔٓ) كمسلم (ُُِٗ).
(ّ) انظر :صحيح مسلم (ُِٓ ) ُٗٗ/فيما كرد يف سبب نزكؿ اآلايت من
آخر سورة البقرة.
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ً
ك
ت :أىفىػتى ىدعي ذىل ى
ﱡﭐﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱠ .قيػلٍ ي
ً
ك
ت :فىبً ىم ٍن تىػٍب ىدأي ،بًنىػ ٍف ًس ى
الٍ ىمكٍتيوبىة أىبى ندا؟ قى ىاؿ« :ىال» قيػلٍ ي
ً ً
ًً
اَّلل :ﱡﭐﳟ ﳠ
ًابلٍ يم ٍؤمن ى
ُت؟ قى ىاؿ :بى ٍل بنىػ ٍفسي ىك ىما قى ىاؿ َّي
(ُ) (ِ)
ﳡ ﳢﱠ ".
 قلتَّ :
كألف ىذه ىي طريقة األنبياء كما قص هللا علينا من

ًيف
أ ٍىـ

(ّ)

:
أخبارىم ،قاؿ تعاذل عن نوح
كقاؿ تعاذل عن التابعُت كمن تبعهم إبحساف كىم يستغفركف
للسلف الصاحل :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ

ﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ (ْ).

ض يل أىنٍػ ىو ًاع ًاال ٍستً ٍغ ىفا ًر:
"كأىفٍ ى
 قاؿ ابن رجب  :ى
 أى ٍف يىػٍب ىدأى الٍ ىعٍب يد ًابلثػَّنى ًاء ىعلىى ىربًًٌو،
 يمثَّ يػثىػ ًٍت ًابًال ٍعًًت ً
اؼ بً ىذنٍبً ًو،
ى
ي ٌى
اَّللى الٍ ىم ٍغ ًفىرىة
 يمثَّ يى ٍسأ ىىؿ َّ

(ُ) سورة دمحم.)ُٗ( :
(ِ) مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين (ِ )ُِٕ /رقم (ُِِّ)
(ّ) سورة نوح.)ِٖ( :
(ْ) سورة احلشر.)َُ( :

،
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يث شد ً
ً
َّيب
 ،قى ىاؿ:
َّاد بٍ ًن أ ٍىك وس
ىع ًن النً ًٌ
ىك ىما ًيف ىحد ً ى
ت َرِّّب َال إِلَوَ إَِّال
« َسيِّ ُد ِاال ْستِ ْغ َفا ِر أَ ْن يَ ُق َ
ول ال َْعْب ُد :اللَّ ُه َّم أَنْ َ
تَ ،خلَ ْقتَِِن َوأ َََن َعْب ُد َكَ ،وأ َََن َعلَى َع ْه ِد َك َوَو ْع ِد َك َما
أَنْ َ
استطَعت ،أَعوذُ بِ َ ِ
ك
ك بِنِ ْع َمتِ َ
ت ،أَبُوءُ لَ َ
صنَ ْع ُ
َْ ْ ُ ُ
ك م ْن َش ِّر َما َ
َعلَ َّي َوأَبُوءُ بِ َذنِِْب ،فَا ْغ ِف ْر ِِل ،فَِإنَّوُ َال يَ ْغ ِف ُر ُّ
ت»
وب إَِّال أَنْ َ
الذنُ َ
م(ُ) .كًيف َّ ً
ً
يح ٍ ً
اَّللً بٍ ًن ىع ٍم ورك
ُت ىع ٍن ىعٍب ًد َّ
الصح ى
ىخَّر ىجوي الٍبي ىخار ُّ ى
ىف أىاب ب ٍك ور ً ً
اَّللً ،ىعلًٌ ٍم ًٍت
يق
وؿ َّ
قى ىاؿ :ىاي ىر يس ى
ٌ
الص ٌد ى
أ َّ ى ى
ً
ت نَ ْف ِسي
ص ىالًيت ،قى ىاؿ« :قُ ِل اللَّ ُه َّم إِِِّن ظَلَ ْم ُ
يد ىعاءن أ ٍىد يعو بًو ًيف ى
ظُل ِ
رياَ ،وَال يَ ْغ ِف ُر ُّ
ت ،فَا ْغ ِف ْر ِِل َم ْغ ِف َرةً ِم ْن
وب إَِّال أَنْ َ
الذنُ َ
ً
ْما َكث ً
(ِ) (ّ)
ك أَنْت الْغَ ُفور َّ ِ
ِ
يم» . .
عْن ِد َكَ ،و ْارَحَِِْن إِنَّ َ َ
ُ
الرح ُ

(ُ) تقدـ ٗترغلو (ص ُٕ)
(ِ) صحيح البخارم (ّْٖ) ،كصحيح مسلم (َِٕٓ)ْٖ/
(ّ) جامع العلوـ كاحلكم ت ماىر الفحل (ّ.)َُُٕ /
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 فائدة:

كىنا فائدة متعلقة بلفظة قد هنى الشارع عن استعماذلا حاؿ
قى ىاؿ ،قى ىاؿ
الدعاء كاالستغفار ،كىي :ما ركاه أبو يىىريٍػىرىة
َّيب
ت،
الله َّم ا ْغ ِف ْر ِِل إِ ْن ِشْئ َ
َح ُد ُك ْمُ :
النً ُّ
َ « :ال يَ ُقولَ َّن أ َ
الله َّم ارَحَِِْن إِ ْن ِشْئت ،لِي ع ِزم ِيف ُّ ِ
صانِ ٌع َما
َ َْ ْ
الد َعاء ،فَِإ َّن هللاَ َ
ُ ْ
ِ
اءَ ،ال ُم ْك ِرَه لَوُ» كيف ركايةَ ...« :ولَ ِك ْن لِيَ ْع ِزم ال َْم ْسأَلَةَ
َش َ
(ُ)
الر ْغبَةَ ،فَِإ َّن هللاَ َال يَتَ َعاظَ ُموُ َش ْيءٌ أَ ْعطَاهُ»
َولْيُ َع ِظِّم َّ
 قاؿ العلماء :كفيو دليل على قلة اىتمامو يف طلب ادلغفرة ،كأف
قولو ىذا متضمن" :استغناءه عن ربو" ،ك"عدـ اكًتا،و بذنبو"،
 oوىو مما يتناىف مع التوحيد الواجب ،كأرشده الرسوؿ :

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

(ُ ) صحيح البخارم (ّّٗٔ ،)ْْٕٕ ،كصحيح مسلم -كاللفظ
لوٖ/ِٕٔٗ(،كٗ) كالركاية األخرل دلسلم أيضا.
(ِ) انظر :تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق هللا على
العبيد (ص ،)ٓٔٔ :حاشية كتاب التوحيد (ص)ّّْ :
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فصـــى
أنىاع االستغفاز
 ابستقراء نصوص الكتاب كالسنة ،كابلنظر يف شركحات أىل
العلم ،أخلص إذل أف االستغفار لو أنواع ٗتتلف على حسب كركده
كسياقة يف النصوص الشرعية.
 oفهو ابعتبار جنسو على نوعني:
 أحدعلا :االستغفار يف القوؿ ،كمثالو :ما جاء يف قوؿ هللا
تعاذل :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﱠ

(ُ)

 الثاين :االستغفار ًيف العمل ،كمثالو ما جاء يف قوؿ هللا
تعاذل :ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ(ِ) كمعناه :أف
يعملوا عمل الغفراف ،كىذا أحد أكجو التفسَت الواردة يف ىذه اآلية.
 قاؿ سعيد بن جبَت  " :االستغفار ىعلىى ضلوين:
 أحدعلاً :يف القوؿ،
(ُ) سورة النساء.)ْٔ( :
(ِ) سورة األنفاؿ.)ّّ( :
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 كاآلخر ًيف العمل،
 oفأما استغفار القوؿ :فإف هللا يىػ يقوؿ:

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
(ُ)
ﲥﲦﱠ

 oكأما استغفار العمل ،فإف هللا ىعَّز ىك ىج َّل :يىػ يقوؿ:
ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ

(ِ)

ً
ك :أف يعملوا عمل الغفراف ،كقد علمت أف أًنسا
فعٌت بً ىذل ى
سيدخلوف النار كىم يستغفركف هللا أبلسنتهم شلن يدعي اإلسالـ،
(ّ)
كمن سائر ادللل".
ضا:
 oوأما ابعتبار وقتو وزمانو فهو على نوعني أي ً
 األكؿ :االستغفار ادلطلق ،كىو االستغفار الذم ليس لو
كقت زلدد ،فجميع األكقات زلل لالستغفار ،مثل ما كاف النيب
يفعلو،

(ُ) سورة النساء.)ْٔ( :
(ِ) سورة األنفاؿ.)ّّ( :
(ّ) تفسَت ابن ادلنذر (ِ )ْٕٕ /كتفسَت ابن أِب حامت (ٕٓٓٓ).
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ييػ ىع ُّد

فلقد كاف يستغفر هللا على ٚتيع أحوالو ،كقد «كاف
(ُ)
ىعلىٍي ًو ًيف الٍ ىم ٍجلً ً
س الٍ ىو ًاح ًد ًمائى ىة ىمَّروة قوؿ أستغفر هللا كأتوب إليو»

 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 .
 كالثاين :استغفار مقيد .كىذا االستغفار ادلقيد على ضربُت:
 األكؿ :تقييد ألفاظ.
 كالثاين :تقييد كقت كزماف.

(ُ) سبق ٗترغلو.
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أما الضرب األول:
فقد كردت نصوص فيها التقيد أبلفاظ االستغفار كعدده ،مثل:
االستغفار بعد الصالة ،ال نًث ،فإف السنة التزاـ العدد ،فال يزيد كال
ينقص.

وأما الضرب الثاِن:
أيضا يف مثل ىذه ادلسألة،
فهو التقيد ابلوقت ،كيرد ادلثاؿ السابق ن
يف كوف االستغفار ،ال نًث موظف بعد االنتهاء من صالة الفرض
مباشرة.
كالفصل القادـ ؼلدـ ىذه ادلسألة ْتيث يطلعك على أعداد
أيضا بعض صيغ االستغفار.
االستغفار ،كزمانو ،ك ن
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فصـــى
االستغفاز يف اهعبادات
 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:
أ -االستغفار عقب اخلركج من اخلالء:
فيسن للمسلم أف يستغفر هللا تعاذل بعد االنتهاء من قضاء
أ َّ
ىكا ىف إًذىا ىخىر ىج ًم ىن
َّيب
احلاجة(ُ) .فىػ ىع ٍن ىعائً ىش ىة
ىف النً َّ
ك»(ِ) كىذه أحد صيغ االستغفار الثابتة عن
ا ٍخلىىال ًء قى ىاؿ« :غُ ْف َرانَ َ
النيب  .ووجو سؤال املغفرة يف مثل ىذه اْلالة:
 أف اإلنساف دلا ٗتفف من أذية اجلسمً ،نسب أف:
(ُ) انظر :ادلغٌت ( ُ  ) ُٖٔ /الكايف البن عبد الرب ( ُ  ) ُِٕ /حاشية ابن
عابدين ( ُ  ) َِّ /كالفواكو الدكاين ( ِ .) ّْْ /
(ِ) أخرجو :أبو داكد (َّ) كالًتمذم (ٕ) ،كابن ماجو (ََّ) كالنسائي يف
الكربل (ِْٖٗ) كقاؿ الًتمذم :حسن غريب.
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يتذكر أذية اإلمث ،فدعا هللا أف ؼلفف عنو أذية اإلمث ،كما أعانو
بتخفيف أذية اجلسم ،وقيل يف مناسبة االستغفار يف ىذه احلاؿ:
إظهار العجز عن شكر النعمة يف:
 تيسَت الغذاء،
 كإيصاؿ منفعتو،
 كإخراج فضلتو،
(ُ)
 كإبقاء قوتو يف جسد العبد ،كهللا أعلم
ب -االستغفار بعد الوضوء(ِ):
فيسن للمسلم أف يستغفر هللا عند إ٘تاـ الوضوء ،دلا ركل أبو سعً و
يد
ى
ً ً
قى ىاؿَ « :م ْن تَ َو َّ
درم
ك
َّيب
ضأَ فَ َق َ
الُ :س ْب َحانَ َ
اخلي ٌ
ىعن الن ًٌ
ت ،أ ِ
ِ
وب
الله َّمَ ،وِِبَ ْمد َك أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَ َو إَِّال أَنْ َ ْ
ُ
َستَ ْغف ُر َك َوأَتُ ُ
ِ ِ ِ (ّ)
إِلَْي َ ِ
ٍ
ِ ِ
ْس ْر إِ َىل يَ ْوم الْقيَ َامة»
كُ ،كت َ
ب ِيف َر ّق ُُثَّ طُب َع بطَابَ ٍع فَ لَ ْم يُك َ
(ُ) انظر :النهاية يف غريب احلديث كاأل،ر البن األَ،ت (ْ.)ّّٕ /
(ِ) انظر :حاشية ابن عابدين (ُ )ٖٕ/كمدارج السالكُت (ُ.)ُٕٔ/
(ّ) أخرجو :النسائي (ّٖ) يف عمل اليوـ كالليلة .كانظر صحيح الًتغيب
(ِِٓ).
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[ِ] يف أبواب الصالة
كرد االستغفار يف أحواؿ كمواطن كثَتة يف الصالة من ذلك:
أ -االستغفار عند الدخوؿ كاخلركج من ادلسجد:
فقد استحب أىل العلم(ُ) للمسلم أف يستغفر هللا عند دخوؿ
ادلسجد ،كعند اخلركج منو ،كما ىو الوارد يف حديث فاطمة،
إذا دخل ادلسجد قاؿ:
 ،قالت :كاف رسوؿ هللا

«اللهم اغفر ِل ذنوّب وافتح ِل أبواب رَحتك» ،كإذا خرج قاؿ:

«اللهم اغفر ِل ذنوّب وافتح ِل أبواب فضلك »(ِ).
ب -االستغفار يف أكؿ الصالة كآخرىا كأ،نائها(ّ):
فيسن للمصلي أف يستغفر هللا تعاذل يف:

(ُ) انظر :كشاؼ القناع (ُ )َُّ/كمنح اجلليل (ُ )ٔٓ/كشرح ميارة الصغَت
(ِ )ُّٕ/كمراقي الفالح (صُِٓ).
(ِ) أخرجو :أٛتد (ٔ )ِّٖ/كابن ماجو (ُٕٕ) أبلفاظ متقاربة .كصححو
 ":لإلماـ
العالمة األلباين يف ٗترغلو لكتاب " فضل الصالة على النيب
إمساعيل بن إسحاؽ اجلهضمي ادلالكي (صِٕ) كقاؿ( :صحيح لشواىده)،
كأكردىا.
(ّ) انظر ادلسألة يف :ادلغٍت (ُ )ْْٕ/كاجملموع للنوكم (ّ )ُّٔ/كالكلم
الطيب البن القيم (صَِِ) كالكايف البن عبد الرب (ُ.)َِٔ/
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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،
ت َرِّّبَ ،وأ َََن
ت ال َْملِ ُ
ت أَنْ َ
ك َال إِلَ َو إَِّال أَنْ َ
الله َّم أَنْ َ
استفتاحوُ « :
وّب َِ
ت بِ َذنِِْب ،فَاغْ ِف ْر ِِل ذُنُ ِ
َج ًيعا،
ت نَ ْف ِسيَ ،وا ْعتَ َرفْ ُ
َع ْب ُد َك ،ظَلَ ْم ُ
ِ ِ
إِنَّوُ َال يَغْ ِفر ُّ
س ِن ْاألَ ْخ َال ِق َال
وب إَِّال أَنْ َ
تَ ،وا ْىدِِن أل ْ
الذنُ َ
َح َ
ُ
ِ ِ
ف َع ِِّن
اص ِر ْ
ص ِر ُ
سنِ َها إَِّال أَنْ َ
ف َع ِِّن َسيِّئَ َها َال يَ ْ
تَ ،و ْ
يَ ْهدي ألَ ْح َ
كَ ،و َّ
ك َو ْ
الش ُّر
اْلَْي ُر ُكلُّوُ ِيف يَ َديْ َ
ك َو َس ْع َديْ َ
ت ،لَبَّ يْ َ
َسيِّئَ َها إَِّال أَنْ َ
ت ،أ ِ
وب
ك َوإِلَْي َ
ك ،أ َََن بِ َ
س إِلَْي َ
ك ،تبَ َارْك َ
ت َوتَ َعالَْي َ ْ
َستَ ْغف ُر َك َوأَتُ ُ
لَْي َ
ك»(ُ).
إِلَْي َ
كاف يقوؿ هللا أكرب عشر
 :أف النيب
كعن ىعائً ىش ىة
عشرا،
مرات ،مث يسبح عشر مرات ،مث ػلمد عشر مرات ،مث يهلل ن
عشرا ،مث يقوؿ «اللَّ ُه َّم اغْ ِف ْر ِِل َوا ْى ِدِِن َو ْارُزق ِِْن
مث يستغفر ن
(ُ) أخرجو :مسلم (ُٕٕ).
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ِ
عشرا » ،مث يقوؿ :اللهم إين أعوذ بك من ضيق ادلقاـ
َو َعاف ِِنً ،
عشرا »(ُ).
يوـ القيامة ن
يف افتتاح
كالذم يظهر :أف ىذا النوع من الدعاء ،كاف يقولو
قياـ الليل؛ كما ذكر ذلك ابن القيم كغَته(ِ).
 كأما يف أ،نائها:
كاف يستغفر هللا يف ركوعو
 فقد ،بت أف النيب
كسجوده ،فىػ ىع ٍن ىعائً ىش ىة
تَ :كا َن رسول هللا
 ،أىنػ ىَّها قىالى ٍ
ِ
وع ِو وسج ِ
ك اللَّ ُه َّم َربَّنَا َوِِبَ ْم ِد َك
يُكْثِ ُر أَ ْن يَ ُق َ
ود ِهُ :س ْب َحانَ َ
ول ِيف ُرُك َ ُ ُ
اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِِل " يَ تَأ ََّو ُل ال ُق ْرآ َن(ّ).
أم :ػلقق قولو تعاذل :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱠ (ْ).
وؿ ً
 ،أ َّ
وؿً :يف
هللا
ىك ىع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة
ىكا ىف يىػ يق ي
ىف ىر يس ى
سج ً
ود ًه:
يي
(ُ) أخرجو :أٛتد (ُِٓٔٓ) كأبو داكد (ٕٔٔ) ك ابن ًحباف (َِِٔ)
كالطرباين يف "األكسط" رقم (ِْٕٖ).
(ِ) انظر :زاد ادلعاد (ُ.)َِّ/
(ّ) أخرجو :البخارم (ُٕٕ) كمسلم (ْْٖ).
(ْ) سورة النصر.)ْ( :

فضل وأحكام االستغفار

84

ِ
الله َّم اغْ ِف ْر ِِل ذَنِِْب ُكلَّوُ ِدقَّوَُ ،و ِجلَّوَُ ،وأ ََّولَوُ َوآخ َرهُ َو َع َالنِيَ تَوُ
« ُ
(ُ)
َو ِس َّرهُ»
 ويف اَللوس بني السجدتني :يشرع االستغفار :بل أكجبو
بعض أىل العلم ،كىو :الصحيح(ِ) ،حلديث ح ىذيػ ىف ىة ب ًن اليم ً
اف،
ي ٍ
ىى
الس ٍج ىدتىػ ٍ ً
ُت:
أنو صلى مع النيب
ف ىكا ىف يىػ يق ي
ُت َّ
وؿ بىػ ٍى
«ر ِ ِ
ب ا ْغ ِف ْر ِِل»(ّ).
ب ا ْغف ْر ِِلَ ،ر ِّ
َّ
الس ٍج ىدتىػ ٍ ً
ىك ىع ٍن ابٍ ًن ىعبَّ و
 ،أ َّ
ُت:
َّيب
اس
ىكا ىف يىػ يق ي
ُت َّ
ىف النً َّ
وؿ بىػ ٍى
ً
اجبُ ْرِِن ،ىك ٍاى ًدًين ،ىك ٍاريزقًٍٍت»(ْ).
«اللَّ يه َّم ا ٍغف ٍر ًرل ،ىك ٍار ىٛتًٍٍتَ ،و ْ
 كيسن االستغفار :قبل السالـ من الصالة يف آخر التحيات:
ً ً
وسى األشعرم
أىنَّوي ىكا ىف
َّيب
دلا جاء عن أًىِب يم ى
ىعن الن ًٌ
ي ٍدعو ًهب ىذا الد ً
الله َّم ا ْغ ِف ْر ِِل َخ ِطيئَِيت َو َج ْهلِيَ ،وِإ ْس َر ِايف ِيف
ُّعاءُ « :
ى
ى ي ى
(ُ) أخرجو :مسلم (ّْٖ).
(ِ) انظر ادلسألة يف :ادلغٍت البن قدامة (ُ)َّٓ/
(ّ) أخرجو :أبو داكد (ْٕٖ) النسائي (ُُْٓ) كابن ماجو (ٕٖٗ).
(ْ) أخرجو :الًتمذم (ِْٖ) كىذا لفظو كأبو داكد (َٖٓ) كلفظو « :اللَّ يه َّم
وؿ
ا ٍغ ًف ٍر ًذل ىك ٍارٛتىًٌٍت َو َع ِاف ِىن ىك ٍاى ًدًَن ىك ٍاريزقًٌٍت » كابن ماجو (ٖٖٗ) بلفظ :ىكا ىف ىر يس ي
ُت ًِف صالىًة اللَّي ًل «ر ً ً
اَّللً
الس ٍج ىدتىػ ٍ ً
اجبيػ ٍرًَن
يىػ يق ي
َّ
ُت َّ
وؿ بىػ ٍى
ب ا ٍغف ٍر ًذل ىك ٍارٛتىًٌٍت ىك ٍ
ٍ ىٌ
ى
ىك ٍاريزقًٌٍت َو ْارفَ ْع ِِن» كاحلديث حسنو األلباين يف "أصل صفة الصالة" (ّ.)َٖٗ/
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ِ ِ
الله َّم اغْ ِف ْر ِِل ِج ِّدي َو َى ْزِِل،
أ َْم ِريَ ،وَما أَنْ َ
ت أَ ْعلَ ُم بِو م ِِّنُ ،
و َخطَئِي و َعم ِدي ،وُكلُّ ذَلِ َ ِ ِ
ت
الله َّم اغْ ِف ْر ِِل َما قَ َّد ْم ُ
ك عنْديُ ،
َ ْ
َ
َ
ت أَ ْعلَ ُم بِ ِو ِم ِِّن،
َس َرْر ُ
َّر ُ
تَ ،وَما أَنْ َ
ت َوَما أَ ْعلَ ْن ُ
تَ ،وَما أ ْ
َوَما أَخ ْ
ت َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير»(ُ).
أَنْ َ
ت ال ُْم َؤ ِّخ ُرَ ،وأَنْ َ
ت ال ُْم َق ِّد ُم َوأَنْ َ
وؿ ً
 ،أىنَّو قى ىاؿ لًرس ً
ىعلًٌ ٍم ًٍت
هللا
كع ٍن أًىِب بى ٍك ور الصديق
ى
ي
ىي
ً
ت نَ ْف ِسي
الله َّم إِِِّن ظَلَ ْم ُ
ص ىالًيت ،قى ىاؿ« :قُ ِل ُ
يد ىعاءن أ ٍىد يعو بًو ًيف ى
ظُل ًْما َكثِريا َوَال يَ ْغ ِفر ُّ
ت ،فَاغْ ِف ْر ِِل َم ْغ ِف َرةً ِم ْن
وب إَِّال أَنْ َ
الذنُ َ
ُ
ً
(ِ)
ت الْغَ ُفور َّ ِ
يم»
ِع ْن ِد َكَ ،و ْارَحَِِْن إِنَّ َ
ك أَنْ َ
ُ
الرح ُ
 كيسن االستغفار عقب الصالة ،ال نًث،
وؿ ً
ؼ ًم ٍن
هللا
دلا ركل ،ىػ ٍوىاب يف
 ،قى ىاؿ :ىكا ىف ىر يس ي
صىر ى
إًذىا انٍ ى
ًً
الس َال ُم،
ك َّ
ت َّ
الس َال ُم َوِمنْ َ
الله َّم أَنْ َ
استىػغٍ ىفىر ،ىىال نًث ىكقى ىاؿُ « :
ص ىالتو ٍ
ى
ً
ً
ت َي ذَا ا َْلََال ِل َو ِْ
اإل ْك َر ِام» قيل ل ٍْل ٍىكىزاع ًٌي – كىو أحد ركاة
تَ بَ َارْك َ
وؿ :أ ً
ً
ىستىػ ٍغ ًفير
احلديث « :-ىكٍي ى
ىستىػ ٍغفير هللاى ،أ ٍ
ف ٍاال ٍست ٍغ ىف يار؟ قى ىاؿ :تىػ يق ي ٍ
هللاى»(ّ).
(ُ) أخرجو :البخارم (ّٖٗٔ) كمسلم (ُِٕٗ).
(ِ) أخرجو :البخارم (ّْٖ كِّٔٔ) كمسلم (َِٕٓ).
(ّ) أخرجو :مسلم (ُٗٓ).
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ج -االستغفار يف قنوت الوتر:
 فىػعن يعبػٍي ًد بٍ ًن يعم ٍوَت ،أيًٍ،ر ىعن يعمر بٍ ًن ا ٍخلىطَّ ً
ًيف
اب
ىٍ ى
ى ى ي ٍ ىى
ً
ً
ً
الٍ يقني ً
ً
ً
ً
َّ
ُت ىكالٍ يم ٍؤمنىات،
وت :أىنَّوي ىكا ىف يىػ يق ي
وؿ« :الل يه َّم ا ٍغف ٍر للٍ يم ٍؤمن ى
ات ،كأىلًٌف بػُت قيػليوهبًًم ،كأ ً
كالٍمسلً ًمُت كالٍمسلًم ً
ات بىػٍينً ًه ٍم،
ىصل ٍح ذى ى
ٍ ى ٍ
ى ٍ ى ٍى
ى يٍ ى ى يٍى
ً
ً
ً
ً َّ
َّ
ين
ىكانٍ ي
ص ٍريى ٍم ىعلىى ىع يد ًٌك ىؾ ىك ىع يد ًٌكى ٍم ،الل يه َّم الٍ ىع ٍن ىك ىفىرىة أ ٍىى ًل الٍكىتاب الذ ى
ً
ً
ً
ُت ىكلً ىمتً ًه ٍم ،ىكىزلٍ ًزٍؿ
ك ىكييػ ىقاتًليو ىف أ ٍىكليىاءى ىؾ ،اللَّ يه َّم ىخال ٍ
يي ىك ٌذبيو ىف ير يسلى ى
ف بىػ ٍى
ً
أىقٍ ىدامهم ،كأىنٍ ًزٍؿ هبًًم أبٍس ً
ً
ُت،
ٍىى ى
ك الَّذم ىال تىػيرُّدهي ىع ًن الٍ ىق ٍوـ الٍ يم ٍج ًرم ى
ىيٍ ى
ً
بًسًم ًَّ
ً
ً
ك ،ىكنى ٍستىػ ٍغفيرىؾ ،ىكنيػثًٍٍت
الر ٍٛتى ًن َّ
اَّلل َّ
الرحيًم ،اللَّ يه َّم إًًنَّ ،نى ٍستىعيني ى
ٍ
ك ىكىال نى ٍك يفيرىؾ ،ىكىطلٍلى يع ىكنىػٍتػيريؾ ىم ٍن يىػ ٍف يجيرىؾ،
ىعلىٍي ى
بًسًم ًَّ
صلًٌي ىكنى ٍس يج يد،
الر ٍٛتى ًن َّ
اَّلل َّ
الرًحي ًم ،اللَّ يه َّم إً َّاي ىؾ نىػ ٍعبي يد ،ىكلى ى
ك ني ى
ٍ
ً
ك
ك ،ىكىطلى ي
ك ،إً َّف ىع ىذابى ى
اؼ ىع ىذابى ى
ك نى ٍس ىعى ىكىٍضلف يد ،نىػ ٍر يجو ىر ٍٛتىتى ى
ىكإًلىٍي ى
(ُ)
ًابلٍ يكفَّا ًر يم ٍل ىح هق»
ً ً
يِب بٍ ًن ىك ٍع و
وؿ:
ب ،أىنَّوي ىكا ىف يىػ يق ي
 ى
كع ٍن ىمٍي يموف بٍ ًن م ٍهىرا ىف ،ىع ٍن أ ىًٌ
ً
ك فى ىال نى ٍك يفيرىؾ ،ىكىطلٍلى يع
ك ،ىكنى ٍستىػ ٍغفيرىؾ ،ىكنيػثًٍٍت ىعلىٍي ى
«اللَّ يه َّم إً ًَّن نى ٍستىعًيني ى
كنىػٍتػريؾ من يػ ٍفجريؾ ،اللَّه َّم إً َّاي ىؾ نىػعب يد ،كلىك ني ً
ك
صلٌي ىكنى ٍس يج يد ،ىكإًلىٍي ن
ٍي ى ى ى
ي
ى ي ى ٍ ى يي

(ُ) أخرجو :عبد الرزاؽ ،يف ادلصنف (رقم ْٗٔٗ/ط ادلكتب اإلسالمي)
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ً
ك ًابلٍ يكفَّا ًر
ك ،إً َّف ىع ىذابى ى
ك ،ىكنىػ ٍر يجو ىر ٍٛتىتى ى
نى ٍس ىعى ىكىٍضلف يد ،ىطلٍ ىشى ىع ىذابى ى
(ُ)
يملٍ ىح هق»
د -كيندب االستغفار يف صالة االستسقاء:
قاؿ هللا تعاذل( :ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ) (ِ)  ،فدلت اآلية على أف االستغفار كسيلة للسقيا ،بدليل
قولو تعاذل ( :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ) ،كدل تزد اآلية على
االستغفار ،كقد فهم ىذا ادلعٌت الصحابة
 فقد كرد عن عمر
أنو خرج إذل االستسقاء ،كصعد
ادلنرب ،كاستغفر هللا ،كدل يزد عليو؛ فقالوا :ما استسقيت اي أمَت
ً (ّ )
يح
الس ىم ًاء الًَّيت
ادلؤمنُت؛ فقاؿ :لقد استسقيت رِب ًٔتى ىجاد ً
َّ
تي ٍستىػٍنػىزيؿ ًهبىا الٍ ىمطىير.)ْ(.
(ُ) أخرجو :عبد الرزاؽ ،يف ادلصنف (رقم َْٕٗ/ط ادلكتب اإلسالمي)
(ِ) سورة نوح.)ُُ-َُ( :
ً
(ّ) قاؿ ابن األَ،ت يف النهاية (ُ :)ِّْ /ادلج ًاديح :ك ً
اح يدىا ٍرل ىدح ... ،ىكيى ىو
ى
عًنٍ ىد الٍ ىعىر ًب ًم ىن األنٍواء الدَّالَّة ىعلىى ادلطر ،فىجعلى االستًغفار يم ىشبَّهان ًاب ٍألىنٍػ ىو ًاء ،يسلاطىبىة
ىذلم ًٔتىا يػع ًرفيونىو ،ىال قوالن ابألنٍواء .كىجاء بًلى ٍف ًظ اجلمع ًألىنَّو أىراد األنٍواء ىً
ٚت ىيعها الًَّيت
ي ىى
يٍ ى ٍ ي
ٍ
ٍ
ىى ى
يىػ ٍزعيموف َّ
أف من ش ًأهنا ادلطىر ا.ىػ
ى
(ْ) أخرجو :عبدالرزاؽ ،يف ادلصنف (ّْٓٗ) كذكره احلافظ ابن حجر يف الفتح
(ُُ )ٖٗ/كانظر ادلسألة يف :ادلغٍت مع الشرح الكبَت (ِ ،)ُِٗ/كاجملموع للنوكم
(ٓ.)ُٗ/
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أىن يَّو قى ىاؿ ًيف ًاال ٍستً ٍس ىق ًاء:
كع ٍن ىعلً وٌي بن أِب طالب
 ى
اَّللى ىكأىٍ،ػنيوا ىعلىٍي ًو ًٔتىا يىو أ ٍىىلىوي ،ىك ى ُّ
ً
َّيب
اٛتى يدكا َّ
«إً ىذا ىخىر ٍجتي ٍم فى ٍ
ى
صلوا ىعلىى الن ًٌ
:
استىػ ٍغ ًفيركا فىًإ َّف ًاال ٍستً ٍس ىقاءى ًاال ٍستً ٍغ ىف يار» .ىكقى ىاؿ ىعلً ّّي
ىك ٍ
(ُ)
ً ً
َّيب
ُت أ ىىر ىاد أى ٍف يى ٍد يع ىو.
إً َّف النً َّ
ىح َّوىؿ ًرىداءى يه ىكيى ىو قىائ هم ح ى
 كىكتىب عمر بن عب ًد الٍع ًزي ًز إً ىذل ميم ً
وف بٍ ًن ًم ٍهىرا ىف :
ى ي ى ي ٍ ي ىٍ ى
ىٍ ي
صا ًر أى ٍف ىؼلٍير يجوا يىػ ٍوىـ ىك ىذا ًم ٍن ىش ٍه ًر ىك ىذا
"إًًٌين ىكتىػٍب ي
ت إً ىذل أ ٍىى ًل ٍاأل ٍم ى
ً
َّؽ فىػ ٍليىػ ٍف ىع ٍل ،فىًإ َّف َّ
صد ى
استىطى ى
ليى ٍستى ٍس يقوا ،ىكىم ًن ٍ
وـ ىكيىػتى ى
صى
اع أى ٍف يى ي
اَّللى
(ِ)
وؿ :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ
يىػ يق ي
:ﱡ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ىكقيوليوا ىك ىما قى ىاؿ أىبىػ ىوا يك ٍم
(ّ)
ﱉﱊﱋ ﱌﱠ

وح
ىكقيوليوا ىك ىما قى ىاؿ ني ه
(ْ)
ﱯﱠ

:

ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

(ُ) أخرجو :عبدالرزاؽ ،يف ادلصنف (ْٓٓٗ)
(ِ) سورة األعلى.)ُٓ-ُْ( :
(ّ) سورة األعراؼ.)ِّ( :
(ْ) سورة ىود.)ْٕ( :
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وسى
ىكقيوليوا ىك ىما قى ىاؿ يم ى

(ُ)
ﲁﲂ ﲃﲄﱠ

س
ىكقيوليوا ىك ىما قى ىاؿ ييوني ي

:

(ِ) (ّ)
ﲒﲓﲔﱠ . .

:

ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ
ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ق -كيسن االستغفار يف صالة اجلنازة:
فقد كرد االستغفار يف صالة اجلنازة للميت يف أحاديث منها:
وؿ ً
عن ىعوؼ بن مالً و
ىعلىى
هللا
ك
صلَّى ىر يس ي
 ،قى ىاؿ :ى
ٍ ٍ ٍ ى
ً
ت ًم ٍن يد ىعائًًو ىكيى ىو يىػ يق ي
الله َّم ،ا ْغ ِف ْر لَوُ َو ْارَحَْوُ
وؿُ « :
ىجنى ىازوة ،فى ىحفظٍ ي
(ْ)
»...
ً
اؿ
ض يل ىما ييػ ىق ي
ت لىوي « :ىما أىفٍ ى
 كعن ابٍ ين طى ياك وس ،ىع ٍن أىبًيو ،ىكقيػلٍ ي
(ٓ)
علىى الٍميً ً
ت؟ فىػ ىق ىاؿً :اال ٍستًغٍ ىف يار»
ى ىٌ
(ُ) سورة القصص.)ُٔ( :
(ِ) سورة األنبياء.)ٖٕ( :
(ّ) عبد الرزاؽ يف ادلصنف (ْْٓٗ)
(ْ ) أخرجو :مسلم (ّٔٗ) .كانظر ادلسألة يف :ادلغٍت مع الشرح الكبَت
(ِ .)ّٖٓ/كاجملموع للنوكم (ٓ.)ِْٗ/
(ٓ) أخرجو :عبد الرزاؽ يف ادلصنف (ّْٓٔ) كأبو نعيم يف احللية (ْ.)ُْ /
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ك -االستغفار يف بداية اخلطب الدينية كغَتىا.
 oكىي :ادلسماة :بػ"خطبة اْلاجة" ،فيستحب للمسلم أف
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،
 oكصفتها:
َّللََْ ،نم ُده ونَست ِعينو ونَست ْغ ِفره ،ونَعوذُ ِاب َِّ
ِِ
َّلل ِم ْن
«إِ َّن ا ْْلَ ْم َد َّ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
اَّلل فَ َال م ِ
ِ
ض َّل لَوُ،
ُش ُروِر أَنْ ُفسنَاَ ،وم ْن َسيِّئَات أَ ْع َمالنَاَ ،م ْن يَ ْهده َُّ ُ
ومن ي ْ ِ
ِ
ي لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَ َو إَِّال َّ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال
ََ ْ ُ
ضل ْل فَ َال َىاد َ
(ُ)
يك لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ» .
َش ِر َ

(ُ) أخرجو :أٛتد (ُ )َّٓ/كابن ماجو (ُِٖٗ) كغَتعلا ،من حديث عبد هللا
.
بن مسعود،
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[ّ] يف ابب الصياـ
 يستحب للصائم:
 oاالستغفار على الدكاـ ،كيف ٚتيع األكقات؛ لعمومات األدلة،

ويتأكد عند هناية صومو ،فإذا أراد اإلفطار استحب لو أف يستغفر
هللا تعاذل؛ فعن عب ًد ًَّ
اَّلل بٍ ًن ىع ٍم ًرك بٍ ًن الٍ ىع ً
اص
قاؿ :قى ىاؿ
 ،ى
ىٍ
وؿ ًَّ
اَّلل
لصائِِم ِع ْن َد فِطْ ِرِه لَ َد ْع َوةً َما تُ َر ُّد» قى ىاؿ ابٍ ين
« :إِ َّن لِ َّ
ىر يس ي
أًىِب ملىي ىك ىة :ىًمسعت عب ىد ًَّ
وؿ إً ىذا أىفٍطىىر:
اَّلل بٍ ىن ىع ٍم ورك
 ،يىػ يق ي
ٍ ي ىٍ
يٍ
(ُ)
و
ً
ً
ت يك َّل ىش ٍيء أى ٍف تىػغٍفىر ًرل" .
ك بًىر ٍٛتىتً ى
ىسأىلي ى
ك الًَّيت ىكس ىع ٍ
"اللَّ يه َّم إًًٌين أ ٍ
[ْ] يف ابب احلج
 يسن للحاج أف يكثر من االستغفار يف ٚتيع األكقات ،كسائر
األماكن كادلشاعر :كمٌت ،كعرفات ،كمزدلفة؛ لعمومات األدلة،
 كيتأكد يف ختاـ أعماؿ احلج؛ لقولو تعاذل:
ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ

(ُ) أخرجو :ابن ماجو (ُّٕٓ) كابن السٍت (ِْٖ).

ﱠ

إذل قولو
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ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ (ُ).
 كنلحظ أف غالب العبادات يشرع االستغفار يف أكذلا كيف
آخرىا ،كاحلكمة من ذلك ،كهللا أعلم:
 oأف 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،
فعلى ىذا تتم الطاعة ،كتكتمل القربة.
 oأف 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.
 oأف أىم شيء غلب أف ينتبو لو العبد ىو:

اْلذر من مداخل الشيطان ،فقد يؤدم العبد عبادة معينة ،فيأتيو
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
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فصـــى
االستغفاز هوغري
 االستغفار :عبادة مشركعة ،كمن أحكامها:
 جواز استغفار:
 األعلى لْلدَن،
 كاألدَن لْلعلى،
 كاحلي للميت،
 كالشريف للوضيع،
 كالوضيع للشريف ،كىكذا،
 كأف ىذا االستغفار ًنفع إبذف هللا.
عموما:
 oاستغفار النيب
ألمتو ن
(ُ)
قاؿ هللا تعاذل :ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱠ ،
ابالستغفار لنفسو أكالن ،كللمؤمنُت كادلؤمنات ًثنيان،
فأمر هللا نبيو

كثَتا.
فكاف  يستغفر ألمتو ن

للتائبُت يف حياتو:

 oاستغفار النيب
قاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡﲢﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ (ِ)،

(ُ) سورة دمحم.)ُٗ( :
(ِ) سورة النساء.)ْٔ( :
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كفيو دليل على أف االستغفار للناس ابتداءن ،أك طلبنا من احلي
القادر ادلوجود ًنفعهم كالحق هبم.
لْلموات من أصحابو:
 oاستغفار النيب
فقد كرد يف السنة من أكثر من كجو كطريق مشركعية االستغفار
لْلموات ،كقد تنوع استغفار النيب
لْلموات ،منها:
 عند كفاة ادلسلم:
فع ٍن أًٌيـ ىسلى ىم ىة
ات أىبيو ىسلى ىم ىة
 ،قىالى ٍ
ت ... :لى َّما ىم ى
ى
 ،فىػ يقلٍت :اي رس ى ً
َّيب
ات،
ت النً َّ
وؿ هللا إً َّف أ ىىاب ىسلى ىم ىة قى ٍد ىم ى
أىتىػٍي ي
ي ى ىي
(ُ)
الله َّم ا ٍغ ًف ٍر ًرل ىكلىوي» "
قى ىاؿ « :قي ًورل :ي
 كيف صالة اجلنازة:
كقد كرد االستغفار للميت يف أحاديث كثَتة منها:
وؿ ً
عن ىعوؼ بن مالً و
ك
ىعلىى
هللا
صلَّى ىر يس ي
 ،قى ىاؿ :ى
ٍ ٍ ٍ ى
ً
ِ
ً
ً
ً
ت م ٍن يد ىعائو ىكيى ىو يىػ يق ي
الله َّم ،ا ْغف ْر لَوُ َو ْارَحَْوُ
وؿُ « :
ىجنى ىازوة ،فى ىحفظٍ ي
(ِ)
»...
قى ىاؿ:
كع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة
ى
(ُ) أخرجو :مسلم (ُٗٗ).
(ِ) تقدـ ٗترغلو (ص)َٗ :
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فىػ ىق ىاؿ« :اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِْلَيِّنَا،
وأُنْ ثَ َاَن ،و َش ِ
اى ِد ََن َوغَائِبِنَا،
َ
َ

وؿ ًَّ
اَّلل
ىعلىى ىجنى ىازوة،
صلَّى ىر يس ي
ى
ِ
ص ِغ ِريََنَ ،وَكبِ ِريََنَ ،وذََك ِرََن
َوَميِّتنَاَ ،و َ
(ُ)
»...
ً
ىس ىق ًع
 ،قى ىاؿ:
ى
كع ٍن ىكا،لى ىة بٍ ًن ٍاأل ٍ
وؿ ًَّ
ً
ًً
اَّلل
وؿ:
صلَّى بًنىا ىر يس ي
ُت ،فى ىس ًم ٍعتيوي يىػ يق ي
ىعلىى ىر يج ول م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ى
(ِ)
ت الْغَ ُفور َّ ِ
يم»
« ...اللَّ ُه َّم فَاغْ ِف ْر لَوُ َو ْارَحَْوُ إِنَّ َ
ك أَنْ َ
ُ
الرح ُ
 كبعد الدفن:
فيندب عقب دفن ادليت ادلسلم أف يقف ٚتاعة يستغفركف هللا لو،
غ ًم ٍن
َّيب
فع ٍن يعثٍ ىما ىف بٍ ًن ىعفَّا ىف
إًذىا فىػىر ى
 ،قى ىاؿ :ىكا ىف النً ُّ
ى
ت كقىف علىي ًو ،فىػ ىق ىاؿً ً ً « :
ً
ىدفٍ ًن الٍ ىميًٌ ى ى ى ٍ
استىػ ٍغفيركا ألىخي يك ٍم ،ىك ىسليوا لىوي
ٍ
(ّ)
ًابلتَّػثٍبً ً
يت ،فىًإنَّوي ٍاآل ىف يي ٍسأ يىؿ»
 oكاالستغفار للميت يف ٚتيع األكقات:
ً ً
قى ىاؿ:
َّيب
فع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة
ى
 ،ىعن الن ًٌ
(ُ) أخرجو :الًتمذم (َُِْ) كأبو داكد (َُِّ) كابن حباف (ََّٕ).
(ِ) أخرجو :أبو داكد (َِِّ) كابن ماجو (ُْٗٗ) كأٛتد (ّ.)ُْٗ/
(ّ) أخرجو :أبو داكد (ُِِّ).
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ال:
ول :أ َّ
ََّن َى َذا؟ فَ يُ َق ُ
الر ُج َل لَتُ ْرفَ ُع َد َر َجتُوُ ِيف ا َْلَن َِّة فَ يَ ُق ُ
«إِ َّن َّ
(ُ)
ك»
ِاب ْستِغْ َفا ِر َولَ ِد َك لَ َ
ٗ oتصيص األرحاـ شلن مات ابالستغفار:
(ِ)
كيف استغفار نوح
لوالديو ،يف قولو :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ
(ّ)
لوالديو يف قولو :ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ
ككذلك إبراىيم
تنبيو لكل مؤمن على أف االستغفار ذلما حق و
ابؽ عليو لوالديو كلو
ﭐ

بعد كفاهتما ،إال أف ؽلوات على الكفر ،فال كجو الستغفاره ذلما،
،
فع ٍن أًىِب يىىريٍػىرةى
كىذا االستغفار ذلما يصلهما يف قربيهما ،ى
ً ً
َّيب
ول:
الر ُج َل لَتُ ْرفَ ُع َد َر َجتُوُ ِيف ا َْلَن َِّة فَ يَ ُق ُ
قى ىاؿ« :إِ َّن َّ
ىعن الن ًٌ
(ْ)
ك»
أ َّ
ََّن َى َذا؟ فَ يُ َق ُ
الِ :اب ْستِغْ َفا ِر َولَ ِد َك لَ َ
:
 oاالستغفار للسلف الصاحل
ككثرة
كشلا يتميز بو أىل السنة كاجلماعة االستغفار للصحابة
الًتضي عنهم ،كذكرىم ابجلميل ،كعدـ التعرض ذلم قاؿ هللا تعاذل:
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

أخرجو :ابن ماجو (َّٔٔـ) كأٛتد (ََُُٔ)
سورة نوح)ِٖ( :
سورة إبراىيم)ُْ( :
تقدـ.

فضل وأحكام االستغفار

99

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

(ُ)
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠ

الت:
 كعن ىعائً ىش ىة
قى ٍ
(ِ)
«أًيميركا أى ٍف يى ٍستىػ ٍغ ًفيركا ًأل ٍ ً ً
َّيب
وى ٍم»
فى ىسبُّ ي
ىص ىحاب الن ًٌ
:
ىك ىع ًن ابٍ ًن يع ىمىر
ً
ً
ين- ،ويف رواية :أىنَّوي
أىنَّوي ىمس ىع ىر يج نال ىكيى ىو يىػتىػنى ىاكيؿ بىػ ٍع ى
ض الٍ يم ىهاج ًر ى
بىػلىغىوي أ َّ
ىف ىر يج نال ىًن ىؿ ًم ٍن يعثٍ ىما ىف
ُت يى ىديًٍو-؛
فى ىد ىعاهي فىأىقٍػ ىع ىدهي بىػ ٍى
فىػ ىقرأى علىي ًو :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﱠ(ّ) ٍاآلي ىة ،يمثَّ قى ىاؿ :ىؤىال ًء الٍمه ً
اجيرك ىف
ى ىٍ
ىي يى
ى
ًً
ت؟ قى ىاؿ :ىال،
أىفىمن يه ٍم أىنٍ ى
مث قرأ عليو :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ(ْ) ٍاآليىةى .يمثَّ قى ىاؿ :ىى يؤىال ًء
ت ًمٍنػ يه ٍم؟ قى ىاؿ :ىال،
ص يار أىفىأىنٍ ى
ٍاألىنٍ ى
يمثَّ قىػىرأى ىعلىٍي ًو :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ(ٓ) ٍاآليى ىة ،يمثَّ قى ىاؿ :أىفى ًم ٍن ىى يؤىال ًء
ت؟ قى ىاؿ :أ ٍىر يجو،
أىنٍ ى
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

سورة احلشر)َُ( :
أخرجو :مسلم (َِِّ)
سورة احلشر)ٖ( :
سورة احلشر)ٗ( :
سورة احلشر)َُ( :
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ً
قى ىاؿ" :لىي ً
سب ىؤالء"
س م ٍن ىى يؤىالء من ٌ
ٍ ى
كيف ركاية :قاؿ" :ال كاى ً
َّلل ىما يى يكو يف ًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن يىػتىػنى ىاكيذليم ىكىكا ىف ًيف قىػلٍبً ًو
ىٌ
الٍغي ٌل ىعلىٍي ًهم"(ُ).
 oاستغفار 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:
يقوؿ هللا تعاذل(:ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ)(ِ)،
(ّ)،
كقاؿ تعاذل (:ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ)
كقاؿ تعاذل (:ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ )(ْ).
كقاؿ تعاذل( :ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ) (ٓ)،

(ُ) أخرجو :ابن مردكيو كما يف الدر ادلنثور (ٖ)ُُّ/
(ِ) سورة آؿ عمراف.)ُٓٗ( :
(ّ) سورة الفتح.)ُُ( :
(ْ) سورة النور.)ِٔ( :
(ٓ) سورة ادلمتحنة.)ُِ( :
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ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ)(ُ)،
إذل أف ػلرص على
عمر بن اخلطاب
كقد أرشد النيب
س بٍ ين ىع ًام ور القرين ،كأف
مقابلة رجل من أىل اليمن ،امسو :أ ىيكيٍ ي
يطلب منو أف يستغفر لو فقاؿ
 ...« :لَوُ َوالِ َدةٌ ُى َو ِِبَا بَ ّّر،
ِ
ك فَافْ َع ْل»
ت أَ ْن يَ ْستَ ْغ ِف َر لَ َ
استَطَ ْع َ
ْس َم َعلَى هللا َألَبَ َّرهُ ،فَِإ ِن ْ
لَ ْو أَق َ
(ِ)
 ...فىأىتىى أيكيسا فىػ ىق ىاؿً :
استىػ ٍغ ىفىر لىوي.
استىػ ٍغف ٍر ًرل ...فى ٍ
ٍ
ىٍ ن
 ،ادلسلم إذا أكل من طعاـ أخيو أف
 كقد أرشد النيب
يستغفر كيدعو لو؛ فىػعن عب ًد ً
وؿ
هللا بٍ ًن بي ٍس ور
 ،قى ىاؿ :نىػىزىؿ ىر يس ي
ى ٍ ىٍ
ً
هللا
ىعلىى أىبػً ٍي ،قى ىاؿ :فىػ ىقَّربٍػنىا إًلىٍي ًو طى ىع ناما ىكىكطٍبى نة ،فىأى ىك ىل ًمٍنػ ىها،
 ...يمثَّ أًييت بً ىشر و
ىخ ىذ بًلً ىج ًاـ ىدابَّتً ًو،
اب فى ىش ًربىوي ... ،قى ىاؿ :فىػ ىق ىاؿ أىبػً ٍي :ىكأ ى
ى ى
الله َّمَ ،اب ِر ْك ََلُ ْم ِيف َما َرَزقْتَ ُه ْمَ ،واغْ ِف ْر ََلُ ْم
ع هللاى لىنىا ،فىػ ىق ىاؿُ « :
ٍاد ي
(ّ)

َو ْارَحَْ ُه ْم»

(ُ) سورة ادلنافقوف.)ٓ( :
ً
يس ًٍَت بٍ ًن ىجاب ور ،عن عي ىمر
(ِ) أخرجو :مسلم (ِِْٓ )ِِٓ/ىع ٍن أ ى
(ّ) أخرجو :مسلم (َِِْ).

.
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ًً ً ٍ 
ين
قاؿ :يكنَّا ًعٍن ىد أًىِب يىىريٍػىرةى
كعن يزلى َّمد بٍ ًن سَت ى
ً ً
ً ً
استىػ ٍغ ىفىر ىذليىما قى ىاؿ
لىٍيػلى نة ،فىػ ىق ىاؿ :اللَّ يه َّم ا ٍغف ٍر ألًىِب يىىريٍػىرىة ،ىكًأل ٌيمي ،ىكل ىم ًن ٍ
ًً
ين :فىػنى ٍح ين نى ٍستىػغٍ ًفير ىذليىما ىح َّىت نى ٍد يخ ىل ًيف ىد ٍع ىوًة أًىِب
يزلى َّم يد بٍ ين سَت ى
(ُ)
.
يىىريٍػىرىة
وؼ ىعلىى ٍاألىبٍػو ً
ً ً
اب
قاؿ :لى ٍو ىكا ىف ىر يج هل يىطي ي
ى
 كعن بى ٍكر الٍ يمىز ًينٌ
(ِ)
ىكما يطي ي ً ً
استىػغٍ ًفيركا ًرل ،لى ىكا ىف نىػ ٍوليوي أى ٍف يىػ ٍف ىع ىل.
ُت يىػ يق ي
وؼ الٍم ٍسك ي
وؿٍ :
ى ى
 oاستغفار ادلالئكة لبٍت آدـ:
 كردت نصوص تشَت إذل استغفار ادلالئكة دلن يف األرض،
 كىذا يعم ادلؤمن كالكافر ،كادلطيع كالعاصي،
كما يف قولو تبارؾ كتعاذل :ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
(ّ)
ﱧ ﱨ ﱩﱪﱠ

(ُ) أخرجو :البخارم يف األدب ادلفرد (ّٕ) .كقاؿ األلباين :صحيح اإلسناد.
(ِ) ذكره احلافظ ابن رجب يف جامع العلوـ كاحلكم ٖتقيق ماىر الفحل (ّ/
ُُْٕ) .كأسنده البالذرم يف أنساب األشراؼ (ُُ )ّّٓ /من طريق معتمر
بن سليماف عن أبيو قاؿ :قاؿ بكر ادلزين :لو كان الرجل يطوف على اجملالس
يقول استغفروا ِل لكان أحق بذلك من املسكني الذي يطوف عليهم ليعطى
ويطعم .كسنده صحيح.
(ّ) سورة الشورل.)ٓ( :

فضل وأحكام االستغفار
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مقيدا ابستغفارىم للمؤمنُت خاصة ،كما يف قولو
 كمنها ما جاء ن
(ُ)
ﲭﱠ
ﲮ
تبارؾ كتعاذل :ﱡﲫ ﲬ
فآية سورة الشورل عامة ،كآية سورة غافر خاصة،
 فمن أىل العلم :من ذىب إذل أف آية الشورل خصصتها آية
سورة غافر فقضت على عمومها فال تعارض حينئذ دلن استشكل
استغفار ادلالئكة جلميع اخللق كفيهم ادلشركوف ،قاؿ قتادة" :للمؤمنُت

منهم"

 ومن أىل العلم :من ذىب إذل أف استغفار ادلالئكة دلن يف
األرض الوارد يف قولو تعاذل :ﱡﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪﱠ ليس ىو
بطلب غفراف هللا تعاذل للمشػركُت كللفساؽ من ادلؤمنُت ،كإظلا
استغفارىم ذلم ٔتعٌت طلب اذلداية اليت تؤدم إذل الغفراف ذلم ،أم:
السعي فيما يستدعي ادلغفرة ذلم كأتخَت عقوبتهم طمعا يف إؽلاف
الكافر كتوبة الفاسق ،فهي يف حق الكفار بطلب اإلؽلاف ذلم ،كأما
(ِ)
يف حق العصاة من ادلؤمنُت فبالتجاكز عن سيئاهتم.
(ُ) سورة غافر.)ٕ( :
(ِ) انظر :احملرر الوجيز (ْ ،ْٖٓ/كٓ ،)ِٔ/النكت كالعيوف (ٓ،)ُّٗ /
تفسَت الطربم (ِٓ ،)ٖ /الكشاؼ (ْ ،)َِٗ /القرطيب يف تفسَته (ُٔ.)ٖ /
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 كشلا كرد من استغفار ادلالئكة،
 استغفارىم للمصلُت،
ً ً
قى ىاؿَْ « :جيتَ ِم ُع َم َالئِ َكةُ اللَّْي ِل
َّيب
فع ٍن أًىِب يىىريٍػىرةى
ى
 ،ىعن الن ًٌ
وم َالئِ َكةُ النَّها ِر ِيف ص َال ِة الْ َفج ِر و ِ
ص ِر ،فَ يَ ْجتَ ِم ُعو َن ِيف
ص َالة ال َْع ْ
َ
ْ َ َ
َ
ََ
ِ
َّها ِر،
ص َع ُد َم َالئِ َكةُ اللَّْي ِلَ ،وتَ ثْ بُ ُ
ص َالة الْ َف ْج ِر فَ تَ ْ
ت َم َالئِ َكةُ الن َ
َ
ِ
ِ
ت
َّها ِرَ ،وتَ ثْ بُ ُ
ص ِر فَ تَ ْ
ص َالة ال َْع ْ
ص َع ُد َم َالئِ َكةُ الن َ
َوَْجيتَم ُعو َن ِيف َ
ف تَ رْكتُم ِعب ِ
ِ
ادي ،فَ يَ ُقولُو َن:
َم َالئ َكةُ اللَّْي ِل ،فَ يَ ْسأَ َُلُ ْم َربُّ ُه ْمَ :ك ْي َ َ ْ َ
صلُّو َن ،فَا ْغ ِف ْر ََلُ ْم يَ ْوَم
صلُّو َن َوتَ َرْكنَ ُ
أَتَ ْي نَ ُ
اى ْم َو ُى ْم يُ َ
اى ْم َو ُى ْم يُ َ
(ُ)
ال ِّدي ِن»
أيضا ادلالئكة يستغفركف دلن ًنـ على طهارة،
 ك ن

فع ًن ابٍ ًن ىعبَّ و
اس
ى

(ِ)
اَّللً
 ،أ َّىف ىر يس ى
وؿ َّ

اؿ:
قى ى

(ُ) أخرجو :أٛتد (ُٓ )ٕٔ /رقم ُُٓٗ /ط الرسالة) كابن خزؽلة (ِِّ)
كاللفظ لو كابن حباف (َُِٔ) .كىو يف صحيح الًتغيب كالًتىيب (ُ)ُّٕ /
رقم (ّْٔ).
(ِ) قاؿ العالمة األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب (ُ :)ّٖٔ /قلت :كذا
ىو يف "أكسط الطرباين" (ٔ .)َّٖٓ /ُْ /ككقع يف "ادلعجم الكبَت" (ُِ/
ْْٔ )َُِّٔ /كغَته" :عن ابن عمر" .كمدار إسنادعلا على بعض ىمن تيكلَّ ىم
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يت طَ ِ
ِِ
اد طَهَّرُكم َّ ِ
اى ًرا
س ِم ْن َع ْب ٍد يَبِ ُ
«طَ ِّه ُروا َىذه ْاأل ْ
َج َس َ َ ُ
اَّللُ ،فَإنَّوُ لَْي َ
ِ
ال:
اعةً ِم َن اللَّْي ِل إَِّال قَ َ
ت َم َعوُ ِيف ِش َعا ِرهِ َملَ ٌ
إَِّال َاب َ
ب َس َ
كَ ،ال يَ ْن َقل ُ
ِ (ُ)
ت طَاى ًرا»
اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ َع ْب ِد َك فَِإنَّوُ َاب َ

لكن لعل الثاين أرجح ألنو عند "كبَت الطرباين" (ُُِّٔ) من
يف حفظهمٍ ،
طريق آخر ،كىو سلرج يف "الصحيحة" (ِّٗٓ)
(ُ) أخرجو :الطرباين يف "ادلعجم األكسط" (َٕٖٓ) ،كجود ادلنذرم إسناده يف
"الًتغيب كالًتىيب" (ُ.)ُِّ /
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فصـــى
االستغفاز يف بعض
األشمان واألوقات واألماكان

 كردت نصوص يف الكتاب كالسنة فيها الدعوة إذل االستغفار:
 يف بعض األزماف
 كيف بعض األكقات
 كيف بعض األماكن،
 كمن أتمل ىذه النصوص حق التأمل كجدىا ظاىرة من حيث
العلة كاحلكمة كالغرض ،كسأكرد بعض النصوص اخلاصة هبذا األمر،
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 ،قػ ػػاؿ
تع ػ ػ ػ ػػاذل :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﭐ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱶﱠ(ُ).

(ُ) سورة النصر.)ّ-ُ( :

ﱲﱳ ﱴ ﱵ
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[ِ] االستغفار يف أكؿ الليل كآخره:
فيندب للمسلم أف يستغفر هللا تعاذل:

 يف أول الليل ،وآخره،

فقد يركم يف ذلك حديث متكلم فيو من جهة اإلسناد ،كىو ما جاء
اَّللً
وؿ ًعٍن ىد أى ىذ ًاف
ت :ىعلَّ ىم ًٍت ىر يس ي
أى ٍف أىقي ى
وؿ َّ
عن أًٌيـ ىسلى ىمةى
 ،قىالى ٍ
الٍم ٍغ ًر ً
اؿ « :قُ ِ
استِ ْد َاب ُر نَ َها ِر َك،
استِ ْقبَ ُ
ب :قى ى
ال لَْيلِ َ
ك َو ْ
وِل :اللَّ ُه َّم َى َذا ْ
ى
(ُ)
ك أَ ْن تَ غْ ِف َر ِِل»
َسأَلُ َ
صلَ َواتِ َ
ك َو ُح ُ
ات ُد َعاتِ َ
َص َو ُ
َوأ ْ
ك ،أ ْ
ور َ
ضُ

 وعند النوم:

يشرع للمسلم أف يستغفر هللا تعاذل؛ ليكوف خا٘تة عملو ،إذا رفعت
ركحو إذل ابرئها ،فعن أًىِب سعً و
 ،قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا
اخلدرم
يد
ىٍ
ى
ًٌ
« :من قَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َستَ غْف ُر َّ
اَّللَ الَّذي َال إِلَوَ إَِّال
ني َأيْ ِوي إِ َىل ف َراشو :أ ْ
ال ح َ
َْ
ِ
ث م َّر ٍ
ات ،غَ َف َر َّ
ت
اَّللُ ذُنُوبَوُ َوإِ ْن َكانَ ْ
وم َوأَتُ ُ
ُى َو اْلَ َّي ال َقيُّ َ
وب إِلَْيو ،ثََال َ َ
(ِ)
ِمثْ َل َزبَ ِد البَ ْح ِر» ... ،

(ُ) أخرجو :أبو داكد ( َّٓ ) كالًتمذم ( ّّٖٓ ) ،كقاؿ :حديث غريب .
كيف سنده أبو كثَت موذل أـ سلمة ،قاؿ األلباين " ضعيف " ( ّٖٗٓ ).
يب.
(ِ) أخرجو :الًتمذم ( ّّٕٗ ) كقاؿ :ىى ىذا ىح ًد ه
يث غى ًر ه

فتح العلي الغفار يف بيان

018

 ويندب للعبد أن يستغفر هللا تعاىل :يف الثلث األخري من
الليل ،الذم ىو من أفضل األكقات ،اليت يناجي فيها العبد ربو
كآكدىا :لقولو

تعاذل( :ﲃ ﲄ ﲅﲆ)

كقولو (ﱑ ﱒ ﱓ)

(ُ)

(ِ)

قاؿ بعض أىل العلم :أحيوا الليل ابلصالة فلما كاف كقت السحر أيًمركا

ابالستغفار(ّ).

اَّللً
اؿ« :يَ ْن ِز ُل َربُّنَا تَ بَ َار َك
أ َّىف ىر يس ى
قى ى
وؿ َّ
كع ٍن أًىِب يىىريٍػىرةى
ى
وتَ ع َاىل ُك َّل لَي لَ ٍة إِ َىل َّ ِ
ث اللَّي ِل ِ
ِ
اآلخ ُر
ني يَ ْب َقى ثُلُ ُ ْ
ْ
الس َماء الدُّنْ يَا ح َ
ََ
وِن ،فَأ ْ ِ
ولَ :م ْن يَ ْد ُع ِ
يب لَوُ َم ْن يَ ْسأَلُِِن فَأُ ْع ِطيَوَُ ،م ْن يَ ْستَ ْغ ِف ُرِِن
يَ ُق ُ
َستَج َ
(ْ)
فَأَ ْغ ِف َر لَوُ»
الص ًام ً
ً ً
ت
اؿَ « :م ْن تَ َع َّار ِم َن
َّيب
قى ى
ىك ىع ٍن يعبى ىادةى بٍ ًن َّ
 ،ىعن الن ًٌ
ال :الَ إِلَوَ إَِّال َّ
ك َولَوُ اْلَ ْم ُد،
اللَّْي ِل ،فَ َق َ
يك لَوُ ،لَوُ املُْل ُ
اَّللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِر َ
َّلل ،وسبحا َن َِّ
ِِ
ٍ ِ
اَّللَ ،والَ إِلَوَ إَِّال َّ
اَّللُ،
َو ُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير ،اْلَ ْم ُد َّ َ ُ ْ َ
(ُ) سورة الذارايت.)ُٖ( :
(ِ) سورة آؿ عمراف.)ُٕ( :
(َُ)ٖٗ /
(ّ) انظر :رلموع الفتاكل لشيخ اإلسالـ
(ْ) أخرجو :البخارم (ُُْٓ) ،كمسلم (ٖٕٓ).
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اَّلل أَ ْكب ر ،والَ حو َل والَ قُ َّوةَ إَِّال ِاب َِّ
ال :اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِِل ،أ َْو
َّللُُ ،ثَّ قَ َ
َو َُّ َ ُ َ َ ْ َ
(ُ)
َد َعاِ ْ ،
يب لَوُ ،فَِإ ْن تَ َو َّ
صالَتُوُ» .
صلَّى قُبِلَ ْ
ت َ
ضأَ َو َ
استُج َ

[ّ] االستغفار يف هناية اجمللس:

فيشرع االستغفار يف هناية اجمللس ،كيكوف كفارة دلا يقع يف اجمللس من
لغط ،كإمث،
اَّللً
س ِيف
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
 ،قى ى
وؿ َّ
فىػ ىع ٍن أًىِب يىىريٍػىرةى
« َم ْن َجلَ َ
َْجملِ ٍ
ك:
س فَ َكثُ َر فِ ِيو لَغَطُوُ ،فَ َق َ
وم ِم ْن َْجملِ ِس ِو ذَلِ َ
ال قَ ْب َل أَ ْن يَ ُق َ
تأ ِ
ِ
وب
ُس ْب َحانَ َ
ك اللَّ ُه َّم َوِِبَ ْمد َك ،أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَوَ إَِّال أَنْ َ ْ
َستَ غْف ُر َك َوأَتُ ُ
(ِ)
ك»
إِلَْي َ
ك ،إَِّال غُ ِف َر لَوُ َما َكا َن ِيف َْجملِ ِس ِو ذَلِ َ
وأتمل :كيف ٚتع يف ىذا احلديث بُت :التوحيد ،كالتحميد،
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 (ُُْٓ).
(ِ) أخرجو :الًتمذم ( ّّّْ ) ،كقاؿ :حديث حسن صحيح غريب
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مظلمة ألحد ،كقد علمنا أف جنس اإلنساف خطاء ،ظلوـ ،جهوؿ،
فاحتاج كاحلالة ىذه أف يكثر من االستغفار دلن بيده مغفرة الذنوب،
كسًت العيوب .كيدلنا على مشركعية االستغفار يف هناية العمر ما ركاه
البخارم ىع ًن ابٍ ًن ىعبَّ و
يي ٍد ًخليًٍت ىم ىع
اؿ :ىكا ىف يع ىم ير
اس
قى ى
ض يه ٍمً :دلى تي ٍد ًخ يل ىى ىذا ال ىف ىىت ىم ىعنىا ىكلىنىا أىبٍػنىاءه ًمثٍػليوي؟
أى ٍشيى ً
اخ بى ٍد ور ،فىػ ىق ى
اؿ بىػ ٍع ي
ً
اؿ:
ات يىػ ٍووـ ىكىد ىع ًاين ىم ىع يه ٍم قى ى
َّن قى ٍد ىعلً ٍمتي ٍم» قى ى
فىػ ىق ى
اى ٍم ىذ ى
اؿ :فى ىد ىع ي
اؿ« :إًنَّوي شل ٍ
ف ًيف ﱡﭐﱡ ﱢ
ىكىما يرئًيتيوي ىد ىع ًاين يػى ٍوىمئً وذ إًَّال لًيًَتيػى يه ٍم ًم ًٌٍت ،فىػ ىق ى
اؿ :ىما تىػ يقوليو ى
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ

(ُ)
اَّللى ىكنى ٍستىػ ٍغ ًفىرهي إً ىذا
الس ىورىة ،فىػ ىق ى
ض يه ٍم :أ ًيم ٍرىًن أى ٍف ىٍضل ىم ىد َّ
 .ىح َّىت ىختى ىم ُّ
اؿ بػى ٍع ي
ني ً
ض يه ٍم ىشٍيػئنا،
ص ٍرىًن ىكفيتً ىح ىعلىٍيػنىا ،ىكقى ى
ض يه ٍم :الى نى ٍد ًرم ،أ ٍىك ىدلٍ يىػ يق ٍل بىػ ٍع ي
اؿ بىػ ٍع ي
اؿ ًرل :ىاي ابٍ ىن ىعبَّ و
وؿ؟
اؿ :فى ىما تىػ يق ي
ت :الى ،قى ى
اس ،أى ىك ىذ ىاؾ تىػ يق ي
فىػ ىق ى
وؿ؟ قيػ ٍل ي
اَّللً
ت :ىو أىجل رس ً
اَّلل لىوي :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
وؿ َّ
قيػ ٍل ي ي ى ى ي ى ي
أ ٍىعلى ىموي َّي
ﱥﱠ فىػٍتح م َّكةى ،فى ىذ ىاؾ عالىمةي أ ً
ك :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ
ىجل ى
ى ى ى
ي ى
 « :ىما أ ٍىعلى يم ًمٍنػ ىها
اؿ يع ىم ير
ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ .قى ى
(ِ)
إًَّال ىما تىػ ٍعلى يم»

(ُ) سورة النصر.)ِ-ُ( :
(ِ) أخرجو :البخارم (َْٕٗ).
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ت
َّيب
كع ٍن ىعائً ىشةى
صالىةن بىػ ٍع ىد أ ٍىف نػىىزلى ٍ
 ،قىالى ٍ
صلَّى النً ُّ
ى
ى
ت :ىما ى
ك َربَّنَا
ىعلىٍي ًو :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ إًَّال يىػ يق ي
وؿ فً ىيهاُ « :سبْ َحانَ َ
(ُ)
َوِِبَ ْم ِد َك اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِِل»
وؿ هللاً
أىنػ ً
وت
يىػ يق ي
ت ىر يس ى
ك ىع ٍن ىعائً ىشةى
َّها ىمس ىع ٍ
وؿ :قىػٍب ىل أى ٍف ؽلىي ى
ى
ً
الله َّم ا ْغ ِف ْر ِِل
ت إًلىٍي ًو ىكيى ىو يىػ يق ي
ىصغى ٍ
وؿُ « :
ص ٍد ًرىىا ىكأ ٍ
ىكيى ىو يم ٍسن هد إً ىذل ى
(ِ)
َو ْارَحَْ ِِنَ ،وأَ ْْلِ ْق ِِن ِاب َّلرفِ ِ
يق»

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

كاجلواب البدىي :ابلطبع ال أحد ،فإف هناية اآلجاؿ شلا اختص هللا

نفسو بعلمها ،فلم يطلع عليها ملكان مقرابن ،كال نبيان مرسالن .كلكن
جعل هللا تعاذل عالمات يعرؼ هبا ادلرء قرب دنو أجلو منها:
(ُ) بلوغ اإلنساف سن الستُت أك السبعُت:
ً ً
قى ىاؿ« :أَ ْع َذ َر َّ
اَّللُ إِ َىل ْام ِر ٍئ
َّيب
فع ٍن أًىِب يىىريٍػىرةى
ى
 ،ىعن الن ًٌ
(ّ)
ِ
ني َسنَ ًة»
َجلَوَُ ،ح ََّّت بَلَّغَ ُو ستِّ َ
َّر أ َ
أَخ َ
(ُ) أخرجو :البخارم (ْٕٔٗ) كمسلم (ْْٖ).
(ِ) أخرجو :البخارم (َْْْ )ْٕٓٔ ،كمسلم (ِْْْ).
(ّ) أخرجو :البخارم (ُْٗٔ).
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عذرا ،إذ أمهلو ىذه ادلدة(ُ).
قاؿ العلماء :معناه :دل يًتؾ لو ن
وؿ ًَّ
اَّلل
ار أ َُّم ِيت
ىك ىع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة
 ،قى ىاؿ :قى ىاؿ ىر يس ي
« :أَ ْع َم ُ
الستِّني إِ َىل َّ ِ
ما ب ْ ِ
ك»(ِ).
وز ذَلِ َ
نيَ ،وأَقَ لُّ ُه ْم َم ْن َجيُ ُ
الس ْبع َ
ني ّ َ
َ ََ
(ِ) ظهور الشيب يف رأس الكبَت:
فاشتعاؿ شعر الرأس ابلنسبة لإلنساف الكبَت عالمة من عالمات
قرب دنو األجل ،فهو مؤذف كصارخ ابلرحيل،
قاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ (ّ)،
(ْ)

 oكاختلف أىل العلم من ادلفسرين يف النذير على أقواؿ:
 قيل :ىو النيب

.

 كقيل :ىو الشيب.
 كقيل :األمراض.

(ُ) انظر :فتح البارم البن حجر (ُُ)َِْ /
(ِ) أخرجو :الًتمذم (َّٓٓ ك ُِّّ) كابن ماجو (ِّْٔ).
(ّ) سورة فاطر.)ّٕ( :
(ْ) انظر :زاد ادلسَت ،ابن اجلوزم (ٔ ،)ْْٗ /كالدر ادلنثور للسيوطي (ٕ/
ِّ)
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(ّ) كقوع ادلرء يف مرض عضاؿ- :عافنا هللا كٚتيع ادلسلمُت،-
فادليؤكس يستحب يف حقو فعل أشياء كثَتة:
 كتأكد كتابة الوصية،
 ككجوب رد احلقوؽ إذل أىلها،
 ككثرة االستغفار ،كغَتىا.

(ْ) كثرة موت الفجأة.
زماًن حصل فيو موت
كادلتأمل يف كاقعنا ادلعاصر غلد أنو ال يعرؼ ن
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
ابلشهادتُت ،فينبغي واْلالة ىذه على الكيس الفطن:
 أف يكوف مستعدان على الدكاـ للقاء ربو،
 كأف يكوف لسانو رطبان من ذكره،

 كأف يكثر من االستغفار.
ً
ػوش ىػها
ىحػ ػ ػػيىا ىكفػًي يك ػ ًٌػل ىمَّرةو ** تى يػم ػ ُّػر بًػي ال ىػمػػوتىى تى يػه يز نػي يعػ ى
ػل أى ٍف أ ٍ
أ ىيؤٌم ػ ي
الزم ً
و ً
ىكىػى ٍل أ ىىًن إًَّال ًمثٍػلي يهم ىغ ىَت َّ
اف أ ًىعٍي يشػ ىػها
أف ًرل ** بىػ ىق ىااي لىيىاؿ فػي َّ ى
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فصـــى
االستغفاز بعد اهرنىب
 غلب على العبد أف:
يبادر إىل التوبة واالستغفار ،عقيب الذنب ،كال غلوز لو أتخَت
التوبة ،يقوؿ هللا تع ػػاذل( :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ) (ُ).

كقاؿ

تعاذل(:ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ) (ِ).
س ب ًن مالً و
ك
ى
كع ٍن أىنى ً ٍ ى

وؿ ًَّ
ً
اَّلل
وؿ:
ت ىر يس ى
يىػ يق ي
 ،قى ىاؿ :ىمس ٍع ي
ال َّ
ك َما َد َع ْوتَِِن َوَر َج ْوتَِِن
«قَ َ
آد َم إِنَّ َ
اَّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َاىلََ :ي ابْ َن َ
ت
آد َم لَ ْو بَلَغَ ْ
ك َعلَى َما َكا َن فِ َ
ت لَ َ
غَ َف ْر ُ
يك َوَال أ َُابِِلََ ،ي ابْ َن َ
ك عنا َن َّ ِ
كَ ،وَال أ َُابِِلََ ،ي ابْ َن
ت لَ َ
استَ غْ َف ْرتَِِن غَ َف ْر ُ
ذُنُوبُ َ َ َ
الس َماء ُُثَّ ْ

(ُ) سورة آؿ عمراف.)ُّٓ( :
(ِ) سورة النساء.)َُُ( :
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ك لَ ْو أَتَ ْي تَِِن بِ ُقر ِ
اب األ َْر ِ
ض َخطَ َاَي ُُثَّ لَِقيتَِِن َال تُ ْش ِر ُك ِّب
آد َم إِنَّ َ
َ
َ
(ُ)
ك بِ ُق َر ِاِبَا َمغْ ِف َرةً»
َش ْي ئًا َألَتَ ْي تُ َ
 قاؿ ابن القيم" : ،
الذنٍ ً
 oالٍ يمبى ىاد ىرة إً ىذل التػ ٍَّوبىًة ًمن َّ
ب:
ى
ض ىعلىى الٍ ىف ٍوًر،
 فىػ ٍر ه
 ىكىال ىغليويز ىأتٍ ًخَتيىىا،

صى ًابلتَّأٍ ًخ ًَت،
 oفى ىم ىىت أ َّ
ىخىرىىا ىع ى
الذنٍ ً ً
ً
ً
ب ًمن َّ
يخىرل ،ىكًى ىي :تَ ْوبَ تُوُ ِم ْن
ب بىق ىي ىعلىٍيو تىػ ٍوبىةه أ ٍ
 oفىإذىا ىات ى ى
َأت ِْخ ِري الت َّْوبَِة ،كقى َّل أى ٍف ىٗتٍطير ىى ًذ ًه بًبى ًاؿ التَّائً ً
ب ،بى ٍل ًعٍن ىدهي أىنَّوي إً ىذا
ى
ى
ِ
ً
ِ
ِ
الذنٍ ً
ب ًمن َّ
آخيرَ ،وقَ ْد بَق َي َعلَ ْيو الت َّْوبَةُ م ْن
ب ىدلٍ يىػٍب ىق ىعلىٍيو ىش ٍيءه ى
ىات ى ى
َأت ِْخ ِري الت َّْوبَِة،
َ oوَال يُنْ ِجي ِم ْن َى َذا :إًَّال تىػ ٍوبىةه ىع َّامةهً ،شلَّا يىػ ٍعلى يم ًم ٍن ذينيوبًًو ىكًشلَّا ىال
يىػ ٍعلى يم ،فىًإ َّف ىما ىال يىػ ٍعلى يموي الٍ ىعٍب يد ًم ٍن ذينيوبًًو أى ٍكثىػير ًشلَّا يىػ ٍعلى يموي،
اخ ىذ ًة ًهبىا ىج ٍهليوي إً ىذا ىكا ىف يمتى ىم ًٌكننا ًم ىن الٍعًٍلًم،
ىكىال يىػٍنػ ىف يعوي ًيف ىع ىدًـ الٍ يم ىؤ ى
ً
فَِإنَّوُ َع ٍ
ىشدُّ،
اص بِتَ ْر ِك ال ِْعل ِْم َوال َْع َم ِل ،فىالٍ ىم ٍع ًصيىةي ًيف ىح ٌق ًو أ ى
(ُ) أخرجو :الًتمذم (َّْٓ) كقاؿ حديث حسن.
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يح ابٍ ًن ًحبَّا ىف أ َّ
ش ْر ُك ِيف َى ِذ ِه ْاأل َُّم ِة
َّيب
ص ًح ً
قى ىاؿ« :ال ِّ
ىف النً َّ
ىكًيف ى
أَ ْخ َفى ِم ْن َدبِ ِ
ف ْ
ص ِمنْوُ ََي
يب الن َّْم ِل ،فَ َق َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر :فَ َك ْي َ
اْلََال ُ
ول َِّ
ك
ال :أَ ْن تَ ُق َ
اَّلل؟ قَ َ
َر ُس َ
ك أَ ْن أُ ْش ِر َك بِ َ
َعوذُ بِ َ
ول :اللَّ ُه َّم إِِِّن أ ُ
(ُ)
َستَ غْ ِف ُر َك لِ َما َال أَ ْعلَ ُم»
َوأ َََن أَ ْعلَ ُمَ ،وأ ْ
ب ،ىكىال يىػ ٍعلى يم يو الٍ ىعٍب يد.
ب ًاال ٍستً ٍغ ىفا ًر ًشلَّا يىػ ٍعلى يموي َّ
اَّللي أىنَّوي ىذنٍ ه
 .فىػ ىه ىذا طىلى ي
أىنَّوي ىكا ىف يى ٍد يعو ًيف ًص ىالتًًو« :اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِِل
الص ًح ً
ىكًيف َّ
يح ىعٍنوي
ت أَ ْعلَ ُم بِ ِو ِم ِِّن ،اللَّ ُه َّم
َخ ِطيئَِيت َو َج ْهلِيَ ،وإِ ْس َر ِايف ِيف أ َْم ِريَ ،وَما أَنْ َ
ك ِع ْن ِدي،
ا ْغ ِف ْر ِِل ِج ِّدي َو َى ْزِِلَ ،و َخطَِأي َو َع ْم ِديَ ،وُك ُّل َذلِ َ
ت،
َس َرْر ُ
َّر ُ
ت َوَما أَ ْعلَ ْن ُ
اللَّ ُه َّم اغْ ِف ْر ِِل َما قَ َّد ْم ُ
تَ ،وَما أ ْ
ت َوَما أَخ ْ
(ِ)
ت»
ت إِ ََلِ ّّي َال إِلَ َو إَِّال أَنْ َ
ت أَ ْعلَ ُم بِ ِو ِم ِِّن ،أَنْ َ
َوَما أَنْ َ
(ُ) دل أجده يف ادلطبوع من صحيح ابن حباف ،ككرد ضلو ىذا ادلت عن أِب
موسى األشعرم
عند أٛتد ط الرسالة (ِّ /ّّٖ /رقم َُٔٔٗ) كركاه
البخارم يف "األدب ادلفرد" رقم (ُٕٔ) من حديث معقل بن يسار
كانظر :صحيح الًتغيب (ّٔ) .كقد كرد موقوفنا عن ابن مسعود
أخرجو
اَّلل ب ًن مسعودو
كس الثػَّعلىً ًيب عن عب ًد ًَّ
ابن حباف يف الثقات (ٓ )ِّْ /ىع ٍن يك ٍريد و ٍ ٌ ى ٍ ىٍ
ٍ ى ٍي
كًيف الٍم ً
ىخ ىفى ًم ٍن ىدبً ً
يب الن ٍَّم ًل ا.ىػ
الش ٍريؾ ًيف أ َّيم ًة يزلى َّم ود
قى ى
اؿ ًٌ
ُت أ ٍ
صلٌ ى
ى ي ى
(ِ) أخرجو :البخارم (ّٖٗٔ) كمسلم (ُِٕٗ) من حديث أِب موسى
.
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كًيف ا ٍحل ًد ً
يث ٍاآل ىخ ًر« :اللَّ ُه َّم اغْ ِف ْر ِِل ذَنِِْب ُكلَّوُِ ،دقَّوُ َو ِجلَّوَُ ،خطَأَهُ
ى ى
(ُ)
وعم َدهِ ،س َّره وع َالنِي تو ،أ ََّولَو و ِ
آخ َرهُ»
َ َ ْ ُ ُ َ َ ََُ ُ َ
 oفىػه ىذا التػَّع ًميم كى ىذا الشُّم ي ً
َّوبىةي :ىعلىى ىما ىعلً ىموي الٍ ىعٍب يد
ٍ ي ىى
ى
وؿ لتىأًٍيتى التػ ٍ
ي
(ِ)
ًم ٍن ذينيوبًًو ىكىما ىدلٍ يىػ ٍعلى ٍموي ا.ىػ .
 يقوؿ ىمٍي يمو يف بٍ ًن ًم ٍهىرا ىف : ،ىسأ ىىؿ ىر يج هل ابٍ ىن ىعبَّ و
اس
وؾ» قى ىاؿ :فى ىما ىعلى َّي ًيف
ت ٍامىرأىنة ىال ىًٖت ُّل ًرل قى ىاؿ « :ىز ىَن في ى
فىػ ىق ىاؿ :قىػبَّػ ٍل ي
(ّ)
ً
اَّللى»
استىػغٍ ًف ًر َّ
ذىل ى
ك؟ قى ىاؿٍ « :

.

(ُ) أخرجو :مسلم (ّْٖ) من حديث أِب ىريرة
(ِ) مدارج السالكُت (ُ.)ِٖٗ–ِٕٗ/
(ّ) مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين (ٕ )ُْٖ /رقم (ُُّٗٔ).
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فصـــى
ثـمـسات االستغــفاز وآثــازه
 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،
عز كجل للمستغفرين يوـ القيامة.
كمنها ما ال ندركو شلا يدخره ربنا ٌ
 كالواجب على ادلسلم:
 oأف ػلسن الظن بربو،
 oكأف يعلم أبف هللا غفار الذنوب كاخلطااي،

فضل وأحكام االستغفار
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(ُ)
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ

قاؿ تعاذل :
 oكأف من ظن بربو اخلَت كجد اخلَت ،قاؿ هللا تعاذل يف احلديث
(ِ)
القدسي« :أ ىىًن ًعنٍ ىد ظى ًٌن ىعٍب ًدم ًِب»
 قاؿ النوكم:
"كعن ً
بعض األعراب أنو تعلَّ ىق أبستار الكعبة كىو يقوؿ:
َّ
هم إف استغفارم مع إصرارم لؤـ،
 الل ٌبس ىعة عفوؾ لعجز،
 كإف تركيى
االستغفار مع علمي ى
ناؾ عٍت،
إرل ابلنعم مع ًغ ى
 فكم تىػتى ىحبَّ يب ٌ
َّض إليك ابدلعاصي مع فقرم إليك،
 كأىتىػبىػغ يوع ىد ٕتاكز كعفا،
عد ىك َِّف ،كإذا ت َّ
 اي ىمن إذا ىك ىعفوؾ اي أرحم الراٛتُت"(ّ).
عظيم يجرمي يف عظيم ى
أدخل ى
 ٍكابستقراء نصوص الوحيُت الشريفُت صلد أبف لالستغفار نتائج طيبة
كعظيمة ،كأذكر منها:
(ُ) سورة طو.)ِٖ( :
(ِ) أخرجو :البخارم (َْٕٓ) كمسلم (ِٕٓٔ) من حديث أِب ىريرة
.
(ّ) األذكار ،النوكم (ّٕٔ).
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[ُ] األكؿ :تكفَت الذنوب كاخلطااي.
فاالستغفار ػلرؽ الذنوب كادلعاصي كما ٖترؽ النار احلطب،
كادلقصود ابالستغفار الذم ٔتعٌت التوبة؛ فإنو أرجى أف يكفر بو
الذنوب ،إف توفرت فيو شركط التوبة ،يقوؿ هللا تعاذل:ﭐ

ﭐ

ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
(ُ)

ﲐﱠ .

كقاؿ هللا يف احلديث القدسي:

ِ
ِ ِ
َّها ِرَ ،وأ َََن أَغْ ِفر ُّ
وب
«ََ ...ي عبَادي إِنَّ ُك ْم ُُتْطئُو َن ِابللَّْي ِل َوالن َ
الذنُ َ
ُ
(ِ)
َِ
استَ ْغ ِف ُر ِوِن أَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم»...
َج ًيعا ،فَ ْ
وؿ ًَّ
ً
س ب ًن مالً و
اَّلل
ك
وؿ:
ت ىر يس ى
يىػ يق ي
ى
 ،قى ىاؿ :ىمس ٍع ي
كع ٍن أىنى ً ٍ ى

ال َّ
ك َعنَا َن
«قَ َ
آد َم لَ ْو بَلَغَ ْ
ت ذُنُوبُ َ
اَّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َاىلََ ... :ي ابْ َن َ
(ّ)
َّ ِ
كَ ،وَال أ َُابِِل»... ،
ت لَ َ
استَ غْ َف ْرتَِِن غَ َف ْر ُ
الس َماء ُُثَّ ْ
كع ًن اب ًن مسع و
ود
ىى ٍ ى ٍي

اَّللً
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
قى ى
وؿ َّ

(ُ) سورة النساء.)َُُ( :
(ِ) أخرجو :مسلم (ِٕٕٓ).
(ّ) أخرجو :الًتمذم (َّْٓ) كقاؿ حديث حسن.

:

فضل وأحكام االستغفار

010

اَّلل الْع ِظ ِ
ال :أ ِ
وم،
« َم ْن قَ َ ْ
يم الَّذي َال إِلَوَ إَِّال ُى َو ا ْْلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
َستَ غْف ُر ََّ َ َ
ِ (ُ)
الز ْحف»
ت لَوُ ذُنُوبُوَُ ،وإِ ْن َكا َن فَ ِّارا ِم َن َّ
وب إِلَْي ِو ثََال ًًث ،غُ ِف َر ْ
َوأَتُ ُ

ً ً
 ،فً ىيما ىٍػل ًكي ىع ٍن ىربًًٌو ىعَّز
َّيب
كع ٍن أًىِب يىىريٍػىرةى
ى
 ،ىعن الن ًٌ
ال
الله َّم اغْ ِف ْر ِِل ذَنِِْب ،فَ َق َ
ب َع ْب ٌد ذَنْ بًا ،فَ َق َ
الُ :
ىك ىج َّل ،قى ىاؿ« :أَ ْذنَ َ
َن لَ ُو َرِّاب يَغْ ِفر َّ
ب َع ْب ِدي ذَنْ بًا ،فَ َعلِ َم أ َّ
ب،
الذنْ َ
تَ بَ َار َك َوتَ َع َاىل :أَ ْذنَ َ
ُ
َو َأيْ ُخ ُذ ِاب َّ
لذنْ ِ
ب اغْ ِف ْر ِِل َذنِِْب،
ب ،فَ َق َ
بُُ ،ثَّ َع َ
َي َر ِّ
ال :أ ْ
اد فَأَ ْذنَ َ
ِ
ب ذَنْ بًا ،فَ َعلِ َم أ َّ
َن لَ ُو َرِّاب يَغْ ِف ُر
فَ َق َ
ال تَ بَ َار َك َوتَ َع َاىلَ :ع ْبدي أَ ْذنَ َ
بَ ،و َأيْ ُخ ُذ ِاب َّ
َّ
لذنْ ِ
ب اغْ ِف ْر ِِل
ب فَ َق َ
بُُ ،ثَّ َع َ
َي َر ِّ
ال :أ ْ
اد فَأَ ْذنَ َ
الذنْ َ
ب َع ْب ِدي ذَنْ بًا ،فَ َعلِ َم أ َّ
َن لَ ُو َرِّاب
ذَنِِْب ،فَ َق َ
ال تَ بَ َار َك َوتَ َع َاىل :أَ ْذنَ َ
بَ ،و َأيْ ُخ ُذ ِاب َّ
يَ ْغ ِفر َّ
لذنْ ِ
ت
ت فَ َق ْد غَ َف ْر ُ
ب ،ا ْع َم ْل َما ِش ْئ َ
الذنْ َ
ُ
(ِ)

ك»
لَ َ

(ُ) أخرجو :احلاكم يف ادلستدرؾ (ُْٖٖ كَِٓٓ ) كصححو .كلو شاىد عند
أِب داكد ( ُُٕٓ ) كالًتمذم ( ِّٕٓ ) من حديث زيد موذل رسوؿ هللا
 .كانظر السلسلة الصحيحة لْللباين (ِِٕٕ).
(ِ) أخرجو :البخارم (َٕٕٓ) كمسلم (ِٖٕٓ)
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(ُ)

أم :ما دمت اتئبان راجعان منيبان مستغفران .
اَّللً
 ،ىعن رس ً
الع ْب َد إِ َذا
كع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة
قى ى
وؿ َّ
اؿ« :إِ َّن َ
ى
ٍ ىي
استَ ْغ َف َر
أَ ْخطَأَ َخ ِطيئَةً نُ ِكتَ ْ
ت ِيف قَ ْلبِ ِو نُكْتَةٌ َس ْو َداءُ ،فَِإ َذا ُى َو نَ َز َ
ع َو ْ
ِ
الرا ُن
يها َح ََّّت تَ ْعلُ َو قَ لْبَوَُ ،و ُى َو َّ
ب ُس ِق َل قَ لْبُوَُ ،وإِ ْن َع َ
اد ِزي َد ف َ
َوََت َ
(ِ)(ّ)
الَّ ِذي ذََك َر َّ
اَّللُ» ﱡﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ

[ِ] الثاين :دخوؿ اجلنة:

اَّللً بٍ ًن بي ٍس ور
َّيب
اؿ :قى ى
قى ى
كع ٍن ىعٍب ًد َّ
ى
اؿ النً ُّ
ِ (ْ)
وج َد ِيف ص ِحي َفتِ ِو ْ ِ
ريا» .
َ
ََ
استغْ َف ًارا َكث ً

وَب لِ َم ْن
« :طُ َ

[ّ] الثالث :األماف من العذاب العاـ كاخلاص:

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

(ُ ) انظر الفوائد البن القيم (صِٔ:كّٔ) كفتح البارم البن حجر
(ُّ.)ِْٕ/
(ِ) سورة ادلطففُت.)ُْ( :
(ّ) أخرجو :الًتمذم (ّّّْ) كابن ماجو (ِْْْ ) كقاؿ الًتمذم" :حديث
حسن صحيح" ا.ىػ
(ْ) أخرجو :ابن ماجو (ُّٖٖ) إبسناد صحيح.
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ﱡﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
(ُ)
ﳅﭐ ﱠ

" :دل تي َّ
عذب قرية حىت ؼلرج نبيُّها

 كقاؿ ابن عباس
(ِ)
كادلؤمنوف معو"
اًن ًف :نىًيب ًَّ
 كقاؿ
اَّلل ىك ًاال ٍستً ٍغ ىف يار
أيضا " :ىكا ىف فًي ًه ٍم أ ىىم ى
ُّ
ن
(ّ)
َّيب
ىكبىًق ىي ًاال ٍستًغٍ ىف يار
ب النً ُّ
قى ىاؿ :فى ىذ ىى ى
 oكيقصد ابألمانُت:
يف حياتو،
 األكؿ :رسوؿ هللا
 كابلثاين :االستغفار.

 كقد اختلف العلماء يف قوؿ هللا تبارؾ كتعاذل:

ﳅﱠ

ﱡﳄ

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

(ُ) سورة األنفاؿ.)ّّ( :
(ِ) انظر :زاد ادلسَت ،ابن اجلوزم (ِ)َِٔ/
(ّ) أخرجو :ابن أِب حامت (ُُٓٔٗ/كَُٕٗ) كالطربم (َُْٔ).
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ألىينك كأنت تكرمٍت؛ يريدكف ما كنت ألىينك لو أكرمتٍت ،فأما
إذا لست تكرمٍت ،فإنك مستحق إلىانيت.
 القول الثاِن :أف ادلراد استغفار ادلؤمنُت ادلستضعفُت
ٔتكة ،ألنو دلا ىاجر النيب
كخرج ادلؤمنوف الذين كانوايستغفركف كبسببهم دفع العذاب ،-استحق الكفار العذاب بقولو:

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ

(ُ)

 قاؿ ابن اجلوزم" :كما كاف هللا مع ًٌذ ىهبم ،يعٍت ادلش ػركُت ،كىم-
يعٍت ادلؤمنُت الذين بينهم -يستغفركف  ...قاؿ ابن األنبارم:
يكصفوا بصفة بعضهم ،ألف ادلؤمنُت بُت أظهرىم ،فأكقع العموـ على
اخلصوص ،كما يقاؿ :قتل أىل ادلسجد رجالن ،كأخذ أىل البصرة
(ِ)
فالًنن ،كلعلو دل يفعل ذلك إال رجل كاحد"
[ْ] الرابع :ادلتاع احلسن:
كثَتا كادلستغفرات إذل حياة
 فاهلل تعاذل يوفق ادلستغفرين هللا ن
طيبة نظيفة ،يشع فيها األمن ،كاألماف ،كالطمأنينة ،كاالستقرار،
كراحة الباؿ ،كسكوف القلب ،كاخلَت العميم ،يقوؿ تعاذل :ﱡﲛ
(ُ) سورة األنفاؿ.)ّْ( :
(ِ) انظر :زاد ادلسَت يف علم التفسَت (ِ.)َِٕ /

فضل وأحكام االستغفار
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ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬﱠ

(ُ)

 oخاصة :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،
يقوؿ تعاذل :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﭐ

ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
(ِ)
كيقوؿ تعاذل :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱳ ﱴﱠ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
(ّ)
ﱑ ﱒ ﱓﭐ ﱠ

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

(ُ) سورة ىود.)ّ( :
(ِ) سورة آؿ عمراف.)ُّٓ( :
(ّ) سورة آؿ عمراف.)ُٕ-ُٔ( :
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 oكاالعًتاؼ ابخلطيئة
 oمع علمو اجلازـ أبنو ال يغفر الذنوب إال هللا،
 كىي مرتبة عظيمة،

 كخلة سامية،
كقد مر معنا شيء من النصوص يف ىذا األمر.
 كلو ضربنا مثاالن دلا ػلسو الناس كيشاىدكنو كيعايشونو،
 oأف ادلخالف للقانوف كالنظاـ مىت ما أخفى سلالفتو ،كإف كاف
غلزـ أبف أحدان دل يطلع عليها ،فهو مهما عاش ،فإنو يبقى يف شغل
شاغل ،كقلق ساىر ،كحرج يف الصدر دائم ،فإذا اعًتؼ شعر
ْتمل ،قيل يلقيو عن كاىلو ،كيزػلو عن رقبتو،
 oفكذلك العبد مع ربو سبحانو الغفار للذنوب ،كالذم يعلم
السر كأخفى،
 فاعرتافو بذنبو عن طريق االستغفار ،مع علمو أبف هللا كعد
على االستغفار :زلو الذنوب ،كتكفَت السيئات ،بل كتبديلها إذل
حسنات يزيح عنو :علان طادلا أسهره ،كضيقان طادلا أ،قلو ،وينقلو إىل
حياة الطمأنينة والراحة.

فضل وأحكام االستغفار
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[ٓ] اخلامس :االستغفار سبب لنزكؿ ادلطر:

فمن أسباب نزكؿ األمطار :كثرة االستغفار كاللجوء إذل العلي
الغفار ،قاؿ تعاذل:
ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﭐ ﱠ

(ُ)

كقد ذكرت فيما مضى ما عليو حاؿ السلف من كثرة االستغفار،
يف طلبهم السقيا من هللا ،يف صالة االستسقاء كخارجها.
[ٔ] السادس :االستغفار سبب يف إمداد العبد ابألمواؿ كاألكالد.
قاؿ

(ِ)
تعاذل:ﭐﱡ ﱆ ﱇ ﱈﱠ

 oكادلدد ىنا نوعاف:

 إما أف يكوف إغلادان بعد عدـ،

 أك قوة كب ػركة بعد ضعف،
صبىػٍي وح:
 ىكقى ىاؿ ابٍ ين ي
اَّللى.
استىػ ٍغ ًف ًر َّ
ىش ىكا ىر يج هل إً ىذل ا ٍحلى ىس ًن ا ٍجلي يدكبى ىة فىػ ىق ىاؿ لىويٍ :
ً
اَّللى.
استىػغٍ ًف ًر َّ
ىك ىش ىكا ى
آخير إًلىٍيو الٍ ىف ٍقىر فىػ ىق ىاؿ لىويٍ :
(ُ) سورة نوح.)ُِ-ُُ( :
(ِ) سورة نوح.)ُِ( :

فتح العلي الغفار يف بيان
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اَّللى.
ع َّ
استىػ ٍغ ًف ًر َّ
آخيرٍ .اد ي
ىكقى ىاؿ لىوي ى
اَّللى أى ٍف يىػ ٍريزقىًٍت ىكلى ندا ،فىػ ىق ىاؿ لىويٍ :
ًً
ً
اَّللى.
استىػ ٍغ ًف ًر َّ
آخير ىج ىف ى
ىك ىش ىكا إًلىٍيو ى
اؼ بي ٍستىانو ،فىػ ىق ىاؿ لىويٍ :
ً
اذل
ت ًم ٍن ًعٍن ًدم ىشٍيػئنا ،إً َّف َّ
اَّللى تىػ ىع ى
فىػ يقلٍنىا لىوي ًيف ذىل ى
ك؟ فىػ ىق ىاؿ :ىما قيػلٍ ي
وح" :ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ
وؿ ًيف يس ىورًة"ني و
يىػ يق ي
(ُ) (ِ)
ﱃ ﱄ ﱅﭐﱠ .
[ٕ] السابع :االستغفار سبب يف زايدة القوة:
كبدًن قويُت
 oفاهلل تبارؾ كتعاذل ؽلنح العبد ابالستغفار قلبنا ن
يتحمالف الشدائد ،قاؿ تعاذل على لساف ىود
 :ﭐﱡ ﳀ
ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﭐ ﱠ

(ّ)

 oكلقد كاف السلف يستعينوف ابالستغفار على ٕتاكز الػمفاكز،
كالػمشاكل ،فيمنحهم هللا هبذا االستغفار قوة يتجاكزكف هبا كل
نقاط الضعف اليت يقف عندىا الغافلوف عن االستغفار.

(ُ) سورة نوح.)ُِ-ُُ( :
(ِ) انظر :القصة يف تفسَت القرطيب (ُِ )ِٓٓ/كفتح البارم البن حجر
(ُُ.)ٖٗ/
(ّ) سورة ىود.)ِٓ( :
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[ٖ] الثامن :االستغفار سبب يف تيسَت الطاعات كتعسَت
ادلعاصي.
 oفكما أف السيئة تقوؿ :أخيت  ..أخيت ؛ كذلك احلسنة تقوؿ:
أخيت  ..أخيت.
دائما ،فال ريب أنو يقوده إذل
 oفالذم يلهج لسانو ابالستغفار ن
ما ىو مثلو من العبادات اللسانية ،ككلما صاحب ادلرء استغفاره
بتذكر ذنوبو ،قاده إذل إحساف العمل ،إبذف هللا تعاذل.
[ٗ] التاسع :إغاظة الشيطاف.
 oفال شيء :أغيض للشيطاف ،كال أقصم لظهره ،كأتعب لو من
االستغفار؛
 oألنو زلركـ منو ،فهو ملعوف مطركد ،كأمنيتو من بٍت آدـ أف
يشاركوه اللعنة كالعذاب،
 oكيف استغفار ادلؤمنُت إايس من الشيطاف أف يبلغ منهم غايتو
أك ػلقق أمنيتو.
وؿ ًَّ
ًو
اَّلل
« :إِ َّن
م
 ،قى ىاؿ قى ىاؿ ىر يس ي
ىع ٍن أًىِب ىسعيد ا ٍخلي ٍد ًر ًٌ
ِ
ِ
َّ
ت
الش ْيطَا َن قَ َ
اد َك َما َد َام ْ
الَ :و ِع َّزت َ
بَ ،ال أَبْ َر ُح أُ ْغ ِوي عبَ َ
ك ََي َر ِّ
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أَرواحهم ِيف أَجس ِ
ال أَغْ ِف ُر
بَ :و ِع َّزِيت َو َج َالِِل َال أ ََز ُ
اد ِى ْم ،قَ َ
الر ُّ
ال َّ
َْ ُ ُ ْ
َْ
(ُ)
استَ غْ َف ُر ِوِن»
ََلُ ْم َما ْ
 oأم :زايدة يف نكايتك كتكبيتك كإحزانك أعطيهم ما أنت
شلنوع منو كمطركد عنو ،كىي :ادلغفرة ،إذا طلبوىا مٍت أعطيتهم
إايىا.
وؿ ًَّ
 ،أ َّ
اَّلل
ىك ىع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة
قى ىاؿ« :إِ َّن ال ُْم ْؤِم َن
ىف ىر يس ى
(ّ)
ِ (ِ) ِ
ِ
الس َف ِر»
َح ُد ُك ْم بَ ِع َريهُ ِيف َّ
لَيُ نْضي َشيَاطينَوَُ ،ك َما يُنْضي أ َ
كع ًن ٍاأل ٍىكىز ًاع ًٌي
قى ىاؿ:
 ى
"قى ىاؿ إًبلًيس ًألىكلًيائًًوً :من أ ً و
آد ىـ؟
ىم ىش ٍيء ىأتٍتيو ىف بىًٍت ى
ٍ ي ٍى
ٍ ٌ
(ُ) أخرجو :اإلماـ أٛتد (ُّّٕٕ/كّْْ /ط الرسالة رقم،ُُِّٕ :
كُُِْْ)
كانظر السلسلة الصحيحة (َُْ).
ً
(ِ) قاؿ احلافظ ابن كثَت يف البداية كالنهاية ط ىجر (ُ :)ُٓٗ /ىكىم ٍع ىٌت لىييػٍنضي
ىشيطىانىو :لىيأٍخ يذ بًنى ً
اصيىتً ًو فىػيىػغٍلًبيوي ىكيىػ ٍق ىه يريه ،ىك ىما يىػ ٍف ىع يل ًابلٍبىعً ًَت إًذىا ىشىرىد يمثَّ ىغلىبىوي ا.ىػ
ٍ ي ى ي
ً
كغلعلو
لو،
ز
ه
ػ
ي
ىم
أ
):
ِٕ
/
ٓ
(
األ،ر
ك
احلديث
يب
ر
غ
يف
النهاية
يف
األَ،ت
كقاؿ ابن
ىٍ
ٍ يٍ
ىس ىف يار ،كأذىبت حلمها ا.ىػ
ضوان .كالنًٌ ٍ
نً ٍ
ض يو :الدَّابَّةي الًَّيت ٍأىىزلىتٍها ٍاأل ٍ
(ّ) أخرجو :اإلماـ أٛتد (ُْ /َْٓ/ط الرسالة رقم )َْٖٗ :كحسنو األلباين
يف السلسلة الصحيحة (ّٖٔٓ).
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فىػ ىقاليواً :م ٍن يك ًٌل ىش ٍي وء.
قى ىاؿ :فىػ ىه ٍل ىأتٍتيونىػ يه ٍم ًم ٍن قًبى ًل ًاال ٍستً ٍغ ىفا ًر؟
فىػ ىقاليوا :ىيػهات ،ذى ىاؾ شيء قيًر ىف ًابلتػَّوًح ً
يد.
ىٍ ى ى
ى ٍه
ٍ
اَّللى ًمٍنوي.
َّن فًي ًه ٍم ىشٍيػئنا ىال يى ٍستىػ ٍغ ًفيرك ىف َّ
فىػ ىق ىاؿ :ىألىبيػث َّ
(ُ)
ث فًي ًه يم ٍاأل ٍىى ىواءى"
قى ىاؿ :فىػبى َّ
قى ىاؿ:
م
 ىك ىع ًن ا ٍحلى ىس ًن الٍبى ٍ
ص ًر ًٌ
ىف إًبلًيس قى ىاؿ :س َّولٍت ىأل َّيم ًة يزل َّم ود الٍمع ً
َّ
اص ىي فىػ ىقطى يعوا ظى ٍه ًرم
ى ي
ى ىى
" بىػلىغىنىا أ ٍ ى
ًابًالستً ٍغ ىفا ًر ،فىػلى َّما رأىي ً
واب ىال
ت ىذل ى
ت ىذليٍم فى ىس َّولٍ ي
ك ى٘تى َّح ٍل ي
ىٍ ي
ٍ
ت ىذليٍم ىذني ن
(ِ)
ً
ً
ً
يى ٍستىػغٍفيرك ىف ا ََّّللى ًمٍنػ ىها ،ىىذه ٍاأل ٍىى ىواءي "

(ُ) أخرجو :الدارمي (َّٖ) كالاللكائي يف "اعتقاد أىل السنة" (ُ.)ُُّ /
(ِ) أخرجو :ىناد يف "الزىد" (ِ.)ْْٔ /
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[َُ] العاشر :تفريج اذلموـ كالغموـ كحصوؿ الرزؽ:
فباالستغفار:
 تنزاح اذلموـ،
 كتزكؿ الغموـ ػ إبذف هللا ػ
 كيوفق العبد للرزؽ من حيث ال ػلتسب.
وؿ ًَّ
فعن عب ًد ًَّ
اَّلل بٍ ًن ىعبَّ و
اَّلل :
اس
قى ىاؿ :قى ىاؿ ىر يس ي
ى ٍ ىٍ
« َم ْن لَ ِزَم ِاال ْستِ ْغ َف َار َج َع َل َّ
اَّللُ لَ ُو ِم ْن ُك ِّل َى ٍّم فَ َر ًجاَ ،وِم ْن ُك ِّل
(ُ)
ِ
ِ
ضٍ
ب»
يق َمََْر ًجاَ ،وَرَزقَوُ ِم ْن َح ْي ُ
ث َال ََْيتَس ُ

(ُ) أخرجو :أٛتد (ُ )ِْٖ/كأبو داكد (ُُٖٓ) كابن ماجو (ُّٖٗ)
كاحلاكم (ْ ) ِِٔ/كقاؿ صحيح اإلسناد ،قلت :كيف سنده مقاؿ ككذا أخرجو:
ابن السٍت (ّْٔ)  .كالبيهقي (ّ ) ُّٓ/كغَتىم كإسناده ضعيف انظر الضعيفة
( َٕٓ).
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[ُُ] احلادم عشر :يف االستغفار أماف من النار كسبب يف دخوؿ
اجلنة إبذف هللا تعاذل .

فعن شد ً
ً ً
َّيب
َّاد بٍ ًن أ ٍىك وس
ى
ىعن الن ًٌ
ت َرِّّب َال إِلَوَ إَِّال
« َسيِّ ُد ِاال ْستِغْ َفا ِر(ُ) أَ ْن يَ ُق َ
ول ال َْعْب ُد :اللَّ ُه َّم أَنْ َ
تَ ،خلَ ْقتَِِن َوأ َََن َعْب ُد َكَ ،وأ َََن َعلَى َع ْه ِد َك َوَو ْع ِد َك َما
أَنْ َ
استطَعت ،أَعوذُ بِ َ ِ
ك
ك بِنِ ْع َمتِ َ
ت ،أَبُوءُ لَ َ
صنَ ْع ُ
َْ ْ ُ ُ
ك م ْن َش ِّر َما َ
َعلَ َّي َوأَبُوءُ بِ َذنِِْب ،فَا ْغ ِف ْر ِِل ،فَِإنَّوُ َال يَ ْغ ِف ُر ُّ
ت»
وب إَِّال أَنْ َ
الذنُ َ
 ،قى ىاؿ:

ِ
ات ِم ْن يَ ْوِم ِو قَ ْب َل أَ ْن
َّها ِر ُموقِنًا ِِبَا ،فَ َم َ
قى ىاؿَ « :وَم ْن قَا ََلَا م َن الن َ
ِيُْ ِس َي ،فَ ُه َو ِم ْن أَ ْى ِل اَلَن َِّةَ ،وَم ْن قَا ََلَا ِم َن اللَّْي ِل َو ُى َو ُموقِ ٌن ِِبَا،
م(ِ).
صبِ َح ،فَ ُه َو ِم ْن أَ ْى ِل اَلَن َِّة» ىخَّر ىجوي الٍبي ىخا ًر ُّ
فَ َم َ
ات قَ ْب َل أَ ْن يُ ْ

(ُ) قال الطيِب " :دلا كاف ىذا الدعاء جامعان دلعاين التوبة استعَت لو اسم
(السيد) كىو يف األصل الرئيس الذم يقصد إليو يف احلوائج ،كيرجع إليو يف
األمور أ.ىػ فتح البارم (ُْ.)ُٓٓ – ُْٓ/
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ك َعلَى َسيّد اال ْستغْ َفا ِر »...
َدل َ
قلت :كجاء يف ركاية الًتمذم (ّّّٗ)« :أ ََال أ ُ
كيف حديث ىجابً ور
– عند النسائي يف السنن الكربل (ٗ )ُٕٓ /رقم
وؿ هللاً  « :تَ ْعلَ ُموا َسيِّ َد ِاال ْستِغْ َفا ِر.» ... :
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
(َُِِٖ)  -قى ى
(ِ) تقدـ ٗترغلو (ص ُٕ)
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على ىذا احلديث فقاؿ:

(ابب أفضل االستغفار).
وؿ ً
كعن عب ًد ً
 ،ىعن رس ً
أىنَّوي قى ىاؿ:
هللا
هللا بٍ ًن يع ىمىر
ى ى ٍ ىٍ
ٍ ىي
شر النِ ِ
ْن َوأَ ْكثِ ْر َن ِاال ْستِ ْغ َف َار ،فَِإِِّن َرأَيْ تُ ُك َّن
ساء ،تَ َ
ص َّدق َ
« ََي َم ْع َ َ ّ َ
(ُ)
أَ ْكثَ َر أَ ْى ِل النَّا ِر  »...احلديث.

صلاهتن من
ذلن ابلتصدؽ كاالستغفار لغرض
فإرشاد النيب
َّ
النار ،كأنو ابالستغفار ينجو العبد من الػمهالك يف الدنيا كاآلخرة.
وؿ ًَّ
اَّلل :
الزبىػ ًٍَت بٍ ًن الٍ ىع َّوًاـ
 ،قى ىاؿ :قى ىاؿ ىر يس ي
فع ًن ُّ
ى
(ِ)
ص ِحي َفتُوُ فَ لْيُكْثِ ْر فِ َيها ِم َن ِاال ْستِ ْغ َفا ِر»
َح َّ
س َّرهُ َ
« َم ْن أ َ
ب أَ ْن تَ ُ
كيقوؿ ىعٍب يد الٍ ىع ًزي ًز بٍ ين يع ىمىر بٍ ًن ىعٍب ًد الٍ ىع ًزي ًز :
 ي
ً
رل تيػفَّاح و
ً و
ًً
ً
ات
" ىرأىيٍ ي
ت أًىِب ًيف النػ ٍَّوـ بىػ ٍع ىد ىم ٍوتو ىكأىنَّوي ًيف ىحدي ىقة فىػىرفى ىع إ ىَّ ى
ً
ض ىل؟
ت :أ َّ
ىم ٍاأل ٍ
ت أىفٍ ى
ىع ىم ًاؿ ىك ىج ٍد ى
فىأ َّىكلٍتيػ يه َّن ًابلٍ ىولىد ،فىػ يقلٍ ي

(ُ) أخرجو :مسلم يف صحيحو (ٕٗ.)ُِّ/
(ِ) أخرجو :الطرباين يف ادلعجم األكسط (ّٖٗ) كيف كتاب الدعاء (ُٕٖٕ)
كالبيهقي يف الشعب (ّٗٔ) كالضياء يف ادلختارة (ِٖٗ) كحسن إسناده ادلنذرم
يف الًتغيب (ُُٗٔ) ككذا األلباين يف الصحيحة (ِِٗٗ).
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ً ً
بٍت"
قى ىاؿ :اال ٍست ٍغ ىف يار ىاي َّ

(ُ)

[ُِ] الثاين عشر :أف ادلستغفرين أخف الناس أكزاران:
اَّللً بٍ ًن بي ٍس ور
َّيب
اؿ :قى ى
قى ى
كع ٍن ىعٍب ًد َّ
ى
اؿ النً ُّ
ِ (ِ)
وَب لِمن وج َد ِيف ص ِحي َفتِ ِو ْ ِ
ريا» .
َ
«طُ َ َ ْ َ َ
است ْغ َف ًارا َكث ً

:

بن ىع ًطيَّ ىة :
ى
قاؿ ىح َّسا يف ي
ث ساع و
ً
ات فىًإ ٍف
ف الٍ ىملى ي
ك ىدلٍ يى ٍكتيػٍبػ ىها ،ىىال ى ى ى
إً َّف الٍ ىعٍب ىد إًذىا ىعم ىل ىسيًٌئى نة ىكقى ى
(ّ)
ىدل يستىػ ٍغ ًفر يكتًب ٍ ً
ب"
ت ىكإًف ٍ
استىػ ٍغ ىفىر ىدلٍ تيكٍتى ٍ
ٍىٍ ٍ ى
 :إً َّف أى ٍكثىػىر الن ً
واب أىقىػلُّ يه يم
 قاؿ بكر بن عبد هللا
َّاس ذيني ن
(ْ)
استً ٍغ ىفارا ،كأى ٍكثىػرىم ً
واب.
ٍ ن ى ىي ي ٍ
است ٍغ ىف نارا أىقىػلُّ يه ٍم ذيني ن
ً
السلى ً
 ىكقًيل لًبىػ ٍع ً
ض َّ
ت ًيف دينًك؟ قى ىاؿ :أ َُم ِّزقُوُ
ف :ىكٍي ى
ف أىنٍ ى
ى
(ٓ)
ِ
ِ
ِ
ِابلْمع ِ
اصي َوأ َُرقّ ُعوُ ِابال ْست ْغ َفا ِر
ََ
(ُ) تقدـ ٗترغلو (ص)ّّ :
(ِ) تقدـ ٗترغلو (ص.)ُِِ :
(ّ) حلية األكلياء كطبقات األصفياء (ٔ.)ٕٓ /
(ْ) انظر :تفسَت الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسَت الكبَت (َّ.)ِٔٓ /
(ٓ) انظر :غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب (ِ )ّٕٖ /كاتريخ بغداد ت
بشار (ِ)ٖٓ /

فتح العلي الغفار يف بيان

025
 يقوؿ ابن القيم

 :سألت شيخ اإلسالـ ابن تيمية فقلت:

يسأؿ بعض الناس :أيهما أنفع للعبد التسبيح أـ االستغفار؟ فقاؿ:
دنسا
" إذا كاف الثوب نقينا فالبخور كماء الورد أنفع لو ،كإف كاف ن
فالصابوف كادلاء أنفع لو " .فقاؿ رل " :فكيف كالثياب التزاؿ
ر،و" (ُ).
ت ذينيوبو كسيًئىاتيو ح َّىت فىاتى ً
ت
 كقاؿ ابن رجب  :ىكىم ٍن ىكثيػىر ٍ ي ي ى ى ٌ ي ى
الٍ ىع ىد ىد ك ًٍ
اَّللى قى ٍد ىعلً ىم يك َّل
صاءى ،فىػ ٍليى ٍستىػ ٍغ ًف ًر َّ
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ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ .

وفوائد االستغفار وعوائده كثرية جداً.

أسأل ألله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرَن ،وأن جيعل ىذا
العمل سببًا من أسباب مغفرة ذنوبنا ،ورفعة يف درجاتنا،
وصلى هللا على دمحم وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إبحسان
واْلمد هلل رب العاملني
(ُ) ذكره ابن القيم يف "الوابل الصيب" (ص.)ُِْ:
(ِ) سورة اجملادلة.)ٔ( :
(ّ) جامع العلوـ كاحلكم ٖتقيق ماىر الفحل (ّ.)ُُْٕ /
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االستغفار شعار األنبياء.............................................

االستغفار أساس العبودية وروحها....................................
يف االستغفار مصاحل قد ال يدركها العبد..............................
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