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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
د هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر إف احلم

من أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهديو هللا فال مضل لو ك 
 كحده ال شريك لو، يضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا

ا عبده كرسولو   .ملسو هيلع هللا ىلصكأف زلمدن
چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ

(ٔ)  

ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٹٹ   ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

چڦ
ھ  ھ  ھ  ے    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ چ (ٕ)

﮻    ﮺    ﮹   ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮲      ے  ۓ  ۓ 

  چ﮼
(ٖ) 

                                                           

 (.102سورة آل عمران : )  (1)
 (.1سورة النساء: )  (2)
 (.71 – 70سورة األحزاب: )  (3)

 مقدمة
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فإف االستغفار ىو بداية العبد كهنايتو، كأكؿ منازؿ ..أما بعد
ابلتوحيد  ذلذا كاف قواـ الدينك  ؛العبودية، كأكسطها، كآخرىا

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گگ  ڳ  چ كما قاؿ هللا تعاىل:  ؛كاالستغفار

ڻ   ڻۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ

﮹   ﮷    ﮸      ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ 

﯁   ﮿  ﯀    چ           ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  
(ٔ) 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ كقاؿ تعاىل:

 چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ
(ٕ) 

ذه اآلية اليت االستغفار يف ىيف قرف هللا تعاىل بُت اإلدياف ك فانظر ك
ف كنبذ الشرؾ، كمن الذين منعهم من اإلديامكة، ك  خاطب هبا كفار

، إال تقدير هللا إتياهنم ما جرت بو االستغفار شلا سلف من ذنوهبم
، أك العذاب السابقة من اذلالك الدنيوم سنتو يف األمم ادلكذبة

                                                           

 (.3 – 1سورة ىود: )  (1)
 (.55سورة المهف: )  (2)



  
 7 

 اراالستغف

 
 
 

على علمو السابق اء تعاىل ذلك بناألخركم، أك إرادتو سبحانو ك 
 .خبث نفوسهموء حاذلم، ك من س

 وؿ:ػقػمو أف يعل   ال مسلمن ػػػػاءه الرجػػػػإذا ج ملسو هيلع هللا ىلصلذلك كاف الرسوؿ ك 
بُت  االعبد دائمن ك ، (ٔ)« اللهم اغفر يل، كارٛتٍت، كاىدين، كارزقٍت »
ذنب منو حيتاج فيو إىل عمة من هللا حيتاج فيها إىل شكٍر، ك ن

فلو نظرت يف  ،االالزمة للعبد دائمن  ا من األموركالمهاستغفار، ك 
اليت ال جنس اإلنساف لرأيت أنو ال يزاؿ يتقلب يف نعم هللا تعاىل 

ا إىل التوبة كاالستغفار لكونو خط اءن، كخَت ٖتصى، كال يزاؿ زلتاجن 
 .اخلطائُت التوابوف

نفسي  الذمك : » ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا هنع هللا يضر، فعن أيب ىريرة
بيده لو مل تذنبوا لذىب هللا بكم، كجلاء بقـو يذنبوف فيستغفركف 

 .(ٕ)«يغفر ذلم ، فهللا
اي عبادم إنكم »..: كيف احلديث القدسي: يقوؿ هللا تبارؾ كتعاىل

فاستغفركين أغفر  اٗتطئوف ابلليل كالنهار كأان أغفر الذنوب ٚتيعن 
                                                           

 (.2697أخرجو مسلم من حديث أيب مالك األشدعي عن أبيو )  (1)
 (.2749أخرجو مسلم )  (2)
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اف الوقوع يف جنس اإلنس: أف األصل يف فهذا دليل على (ٔ)« لكم
غفار حملو الذنب االستاخلطيئة كالذنب، كأنو مأمور ابلتوبة ك 

 .كاخلطيئة
 ىذا يقتضي أف ٚتيع اخللق مفتقركف : ".. ،قاؿ ابن رجب 

إىل هللا تعاىل يف جلب مصاحلهم، كدفع مضارىم، يف أمور دينهم 
 أفا من ذلك كلو، ك ف العباد ال ديلكوف ألنفسهم شيئن أكدنياىم، ك 

من ما يف الدنيا، ك هُ مْ ر  ؽ، فإنو حيُْ الرز ل هللا عليو ابذلدل ك يتفض  من مل 
 .(ٕ)خطاايه يف اآلخرة " ل عليو ٔتغفرة ذنوبو أك بقتوُ مل يتفض  

ل على عباده ف سه  : أكمن فضلو سبحانو، كعظيم كرمو، ككبَت منتو
فعلو اإلنساف ال  ، فليس يف شريعتنا ذنب إذااخلركج من الذنب

ف األمر ، بل إرج شديد، أك حمنو إال ٔتشقة عظيمةديكن اخلركج 
ليتوب مسيء  ، فاهلل تعاىل يبسط يده ابلليليسَت دلن يسره هللا عليو

أنو يفرح بتوبة سط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل، ك يبالنهار، ك 

                                                           

 .(2577أخرجو مسلم )  (1)
 (.38–2/37جامع العلوم واحلمم )  (2)
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ا ا كظاىرن آخرن  ك فللو احلمد أكالن  چچڃڃچ عبده كأكبتو
 .اكابطنن 

عبد اإلتياف ، فبمقدكر كل ستغفار للعباد تعاىل أمر االلقد يسر هللاك 
بو يف ٚتيع أحوالو كأكقاتو: يف ليلو كهناره، كيف خلوتو كجلوتو، كيف 
صحتو كمرضو، كيف ظعنو كإقامتو، كيف قيامو كقعوده، كىو طاىر 

 .ء يف التكاسل عنو بوجو من الوجوه، ال عذر للمر كزلدث
يقتصر اإلتياف  ، الاا ككاسعن مل يف ابب االستغفار: جيده متشبعن ادلتأك 

بل إنو يدخل يف كثَت من ، بو على التخلص من تبعة الذنب فقط
العبادات، كاألعماؿ، كالًتكؾ، كلو أحكاـ كثَتة، يغفل عنها 

ضح بعضو يف ىذه الرسالة ادلختصرة، بتوفيق ىذا ما سأك الكثَت، ك 
 .هللا تعاىل

اؿ كال كهللا أسأؿ أف ينفع هبا، كأف يدخرىا يل، يـو ال ينفع م
 .بنوف، إال من أتى هللا بقلب سليم

  وكتبك 
 عزيز بن فرحاف العنزم الدكتور
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كالتجاكز عن الذنب، االستغفار: ىو طلب ادلغفرة من هللا تعاىل، 
، أك بعد اعدـ ادلؤاخذة بو، إما بًتؾ التوبيخ كالعقاب رأسن ك 

 .بو فيما بُت العبد كربو (ٔ)قريرالت
فإف ادلغفرة ىي: كقاية شر  ؛لقوؿ كالفعلكطلب ادلغفرة: قد يكوف اب

الذنب، كمن أىل العلم من يقوؿ: إف االستغفار من الغفر، كالغفر 
ىو: السًت، كيقوؿ: إمنا مسي ادلغفرة كالغفار، دلا فيو من معٌت، يقوؿ 

ڑ ککک    ڑ ژ ژ  ڈچ تعاىل:

ڱ   ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گگ گ ک

 (ٕ)  چ ڱ
 .ا ذلم يف االعتذارم: تسًتكا عيوهبم، ك٘تهدك أ، چڳچمعٌت ك 

                                                           

 ارحو.التقرير: أن يوقف هللا تعاىل عبده على الذنب, فيقر العبد بو, أو جبو  (1)
 (.14سورة التغابن: ) (2)

 لفصــ

 رتعزيف االستغفا
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 : ستغفار يف القرآف على معاف عديدةأييت االك
 عند فريق من أىل العلم ابلتفسَت ،فيأيت ٔتعٌت اإلسالـ : 

: وؿ هللا سبحانو كتعاىلاستدلوا لذلك بقكمجاىد كعكرمة، ك 
ۈئ  ۈئ     ۆئ  ۆئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ

 .أم: يسلموف (ٔ) چېئ  ېئ
 اء ػػػػ، فكل دعرػػػػد فريق آختغفار ٔتعٌت الدعاء عنأييت االسك 

ء االدعاستغفار، إال أف بُت االستغفار ك  وفيو سؤاؿ الغفراف فه
ينفرد فيجتمعاف يف طلب ادلغفرة، ك  ،ا من كجوا كخصوصن عمومن 

الدعاء إف كاف  ، كما ينفردابلفعل ال ابلقوؿ االستغفار إف كاف
 .بطلب غَت ادلغفرة

 نا يلتبس األمر على ػػػا ىػػىار ٔتعٌت التوبة، ك ػػػػكأييت االستغف 
كثَت من الناس، فيظنوف أف االستغفار ىو: التوبة، كالتوبة ىي: 

لنصوص يظهر أف بُت التوبة كاالستغفار بتتبع ااالستغفار، ك 
إذا اجتمعا ا من كجو، فإذا تفرقا اجتمعا، ك ا كخصوصن عمومن 

                                                           

 (.33سورة األنفال: ) (1)
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، كعند يدخل كل منهما يف مسمى اآلخر، فعند اإلطالؽ تفرقا
كقاية شر ما مضى، كالتوبة،  ، يكوف االستغفار طلبهنمااقًتا

افو يف ادلستقبل من سيئات طلب كقاية شر ما خيالرجوع، ك 
 .أعمالو

 مفرد،  :نوعافأما االستغفار فهو ك ...: " ،قاؿ ابن القيم
 كمقركف ابلتوبة،

 ی               ی      چ :السالـ، لقومو : كقوؿ نوح عليوفادلفرد 
چ  ٻ       ٻ         ٻ       ٱ        مئ      حئ       جئ     ی    ی

(ٔ) ، 
ٹٹٹڤ    چ :الـ لقوموػالس عليوقوؿ صاحل ك 

چڤ
ڱ   ڳ ڳ ڳڳچ :ككقولو تعاىل ،ٕ()

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  چ :كقولو، ٖ() چڱ ڱ

چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ۆئ  ۆئۇئۇئ  
()ٗ

كادلقركف: كقولو  .
                                                           

 (.11 -10سورة نوح: ) (1)
 (.46سورة النمل: ) (2)
 (.199سورة البقرة: ) (3)
 (.33سورة األنفال: ) (4)
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ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ھ  ھچ:تعاىل

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁          ﮻﮼  ﮹  ﮺        ﮸﮶  ﮷   

چ
ۈئ   ۆئ ۆئچ:لقومو عليو السالـ ىود قوؿك ، (ٔ)

ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    

ىئ  چ :لقومو و السالـعلي قوؿ صاحلك ، (ٕ) چجئ حئی 

حب    خب  مب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ی  ی  ی

چىب
ٹ  چ:لقومو عليو السالـ قوؿ شعيبك ، (ٖ)

چڦ  ڄ    ڦ    ڦ  ڤ  ڤڦڤ  ڤ  
فاالستغفار   ،ٗ()
: طلب ادلغفرة ادلفرد، كالتوبة، بل ىو التوبة بعينها، مع تضمنو

، كىو زلو الذنب، كإزالة أرره، ككقاية شره، ال كما ظنو من هللا
فإف هللا يسًت على من يغفر لو كمن  ،بعض الناس، أهنا: السًت

داللتها عليو ال يغفر لو، كلكن السًت الـز شلساىا أك جزؤه، ف
                                                           

 (.3سورة ىود: ) (1)
 (.52سورة ىود: ) (2)
 (.61سورة ىود: ) (3)
 (.90سورة ىود: ) (4)
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، كحقيقتها منو الذنب، ك : كقاية شر إما: ابلتضمن، كإما ابللزـك
إال دلا يقي الرأس من األذل، كالسًت الـز ذلذا ادلعٌت، ك  ادلغفر

فالبد يف ، ا، كال القبع كضلوه مع سًتهفالعمامة ال تسمى مغفرن 
فار ىو الذم دينع العذاب ىذا االستغلفظ ادلغفرة من الوقاية، ك 

چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۆئ  ۆئچ: لويف قو 
إف هللا ؛ فٔ()

، أما من أصر على الذنب، كطلب من هللا اال يعذب مستغفرن 
مغفرتو، فهذا ليس ابستغفار مطلق، كذلذا ال دينع العذاب، 

كل فاالستغفار يتضمن التوبة، كالتوبة تتضمن االستغفار، ك 
 يدخل يف مسمى اآلخر عند اإلطالؽ، منهما
  اللفظتُت ابألخرل فاالستغفارحدل أما عن اقًتاف إك : 

طلب كقاية شر شر ما مضى، كالتوبة: الرجوع، ك  طلب كقاية
: ذنب افو يف ادلستقبل من سيئات أعمالو، فها ىنا ذنبافما خي

مضى فاالستغفار منو: طلب كقاية شره، كذنب خياؼ  قد
 .كقوعو، فالتوبة: العـز على أف ال يفعلو

                                                           

 (.33سورة األنفال: ) (1)
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مضى،  : رجوع إليو ليقيو شر ماكالرجوع إىل هللا يتناكؿ النوعُت
 .و ليقيو شر ما يستقبل من شر نفسو، كسيئات أعمالورجوع إليك 
تؤديو إىل ىالكو، كال  افإف ادلذنب ٔتنزلة من ركب طريقن  :اأيضن ك 

توصلو إىل ادلقصود، فهو مأمور أف يوليها ظهره، إىل مقصوده، 
إىل  الرجوعك كفيها فالحو، فها ىنا أمراف البد منهما: مفارقة شيء، 

عند إفراد فخصت التوبة ابلرجوع، كاالستغفار ابدلفارقة، ك ، غَته
ا مر هبما مرتبن كهللا أعلم ػػ األ أحدمها يتناكؿ األمرين: كذلذا جاء ػػ

چھ  ے  ے  ۓ  ھچ بقولو:
فإنو الرجوع إىل طريق احلق، ؛ ٔ()

 ا:كأيضن  بعد مفارقة الباطل،
 ،توبة طلب جلب ادلنفعةمن ابب إزالة الضرر، كال :فاالستغفار

 فادلغفرة: أف يقيو شر الذنب.
نهما يستلـز كل مصل لو بعد ىذه الوقاية ما حيبو ك : أف حيكالتوبة

 .(ٕ)اآلخر عند إفراده، كهللا أعلم
  

                                                           

 (.3ورة ىود: )س (1)
 (.308 – 307/ 1مدارج السالمُت ) (2)
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: عبادة من العبادات اجلليلة، كالقرب العظيمة، سواء االستغفار
 .استغفر ادلرء لنفسو، أك استغفر لغَته

  ۀہ ۀچ:تعاىل، لقوؿ هللا سبحانو ك و مندكب إليوكاألصل: أن

چہ  ہ  ہ  ھ
ألنو قد يكوف  ؛كاألمر ىنا حيمل على الندب ،ٔ()

من غَت معصية، فيستغفر ادلرء لنفسو، كلوالديو، كلذريتو، كإلخوانو 
الذين سبقوه ابإلدياف، كللمسلمُت كادلسلمات، األحياء منهم 

 .كاألموات
غفار من كاالست،لندب إىل الوجوبرج عن الكن االستغفار قد خي

  .(ٕ)ار دلن اغتابو على الصحيحكاالستغفادلعصية بعد الوقوع فيها، ك 
كقد خيرج إىل الكراىة، كذكر بعض أىل العلم لذلك مثاالن،  

ألنو توظيف ذلذه العبادة يف غَت  ؛كاالستغفار للميت خلف اجلنازة
                                                           

 (.20سورة املزمل: ) (1)
 (.1/391انظر مدارج السالمُت ) (2)

 فصـــل

 راالستغفا حكم
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أنو كاف يستغفر حلف  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب مل يثبت مكاهنا ادلشركع، ك 
إمنا ، كال عن أحد الصحابة، رضواف هللا عليهم أٚتعُت، ك اجلنازة
 .تغفار للميت يكوف أرناء الصالة كبعد الدفن كما سيمر معنااالس

 ؛كقد خيرج إىل احلرمة، كاالستغفار للكفار، كلو كانوا أكيل قرىب
ٿ  چ :وارد يف كتاب هللا جل كعال، قاؿ تعاىلللنهي الصريح ال

ڤ  ڤ     ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ              

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ  چ     چ  چ

چک  ڑ   ک          ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ
(ٔ)، 

ٿ  ٿ  ٹ       ٿ  ٿ  ٺٺ چ كقاؿ يف حق ادلنافقُت:

 چڦ  ڦ  ڄ  ڤ        ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ
(ٕ) 

عليو من االعتقاد  ذلك لفداحة ما ىما، ك فاالستغفار الينفعهم شيئن 
القبائح، الفاسد ادلبطن، كإليغاذلم يف الكفر، كإهنماكهم يف الفسق ك 

                                                           

 (.114-113سورة التوبة: ) (1)
 (.6املنافقون: ) (2)
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ڭ  ڭ ۓڭچ: اؿ تعاىلػػػػطَت قػػػػػذا اجلزاء اخلػػػػػػػقوا ىػػػػػػػػػحػػػفاست

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
(ٔ) . 

  

                                                           

 (.145سورة النساء: ) (1)
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ر شأف عظيم، كمنزلة كبَتة، كمكانة سامية، كيكفي لبياف لالستغفا
ناء هللا تعاىل رامهم إليو، ك و دعوة أقشانو: مواظبة األنبياء عليو، ك 

العبد ابلنسبة إىل على ادللتبسُت بو، كالالىجُت بو يف األسحار، ك 
ىل إػػ عّز كجل ػػ فقَت إليو فقر ذات، كفقر صفات، كاحتياجو ربو 

ايت ال ينفك عن العبد يف كل حلظة، كيف كل ػ أمر ذربو ػػ عّز كجل ػ
كاف   دلالناس يف إدراؾ ىذا األمر، ك لذلك يتفاكت اك  ؛نةك  حركة كس  

ؼ الناس ابهلل كانوا أكثرىم السالـ ػػ أعر األنبياء ػػ عليهم الصالة ك 
ىكذا العلماء ار، ك هبذا االستغف اخشية، كإانبة لو، كأشدىم ٘تسكن 

ألف  ؛بعد األنبياء يف حيازة اخلشية كاإلانبةانية رتبة الثأيتوف يف ادل
ۋ  ۋ  ۅ   چ :وؼ، قاؿ تعاىلػػػػػرؼ كاف لو أخمن كاف ابهلل أع

چې  ې   ى  ۉې   ېۅ  ۉ  
لذلك صلد أىل العلم ك  ،ٔ()

، ادلسلك من االستمساؾ ابالستغفار يف غالب أحواذلم على ىذا
                                                           

 (.28سورة فاطر: ) (1)

  فصـــل

 االستغفارإىل  حاجة العبد
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عليم كاد تغيب عن منهجهم يف التككذلك كصاايىم بو ال ت
دلا يعلموف  ؛افظة على االستغفار، فهم يرغبوف الناس يف احملكالتوجيو

 . األمور للعبدتيسَتما فيو من السالمة كالعصمة، كزلق الذنوب، ك 
 العبد إىل ا حاجةمبينن ، ، قاؿ شيخ اإلسالـ أٛتد بن تيمية 

الفعل ادلكركه إىل الفعل االستغفار خيرج العبد من ..االستغفار: "
ادلقاـ  يرفع العبد منإىل العمل التاـ، ك  العمل الناقص، ك احملبوب

األدىن إىل األعلى منو كاألكمل، فإف العابد هلل، كالعارؼ ابهلل يف  
، بل يف كل ساعة، بل يف كل حلظة، يزداد علمن  ا ابهلل كل يـو

كبصَتة يف دينو كعبوديتو، ْتيث جيد ذلك يف طعامو، كشرابو، 
 حضور قلبو يف يرل تقصَته يفلو، ك ولو، كفعقكنومو، كيقظتو، ك 

تاج إىل االستغفار آانء ، فهو حيادلقامات العالية، كإعطائها حقها
ا يف األقواؿ الليل كأطراؼ النهار، بل ىو مضطر إليو دائمن 

دلا فيو من ادلصاحل كجلب  ؛كاألحواؿ، يف الغوائب كادلشاىد
ماؿ دة يف القوة يف األعطلب الزايك ، اخلَتات، كدفع ادلضرات

دائرة االستغفار بُت قد ربتت القلبية، كالبدنية اليقينية اإلديانية. ك 
اقًتاهنا بشهادة أف ال إلو إال هللا من أكذلم إىل أىل التوحيد، ك 
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ىل أكذلم، كمن األعلى إىل األدىن، كمشوؿ إكمن آخرىم  ،آخرىم
خلق كلهم، كىم فيها درجات عند هللا، االستغفار للدائرة التوحيد ك 

شهادة أف ال إلو إال هللا بصدؽ كيقُت ، فعامل مقاـ معلـو كلكل
كآخره، سره  تذىب الشرؾ كلو، دقو كجلو، خطأه كعمده، أكلو

 .كعالنيتو، كأتيت على ٚتيع صفاتو كخفاايه كدقائقو
ستغفار ديحو ما بقي من عثراتو كديحو الذنب الذم ىو من االك 

لتوحيد ، فا، فإف الذنوب كلها من شعب الشرؾشعب الشرؾ
قوؿ:  يذىب أصل الشرؾ، كاالستغفار ديحو فركعو، فأبلغ الثناء

"استغفر هللا". فأمره ابلتوحيد : "ال إلو إال هللا" كأبلغ الدعاء قوؿ
 "..كاالستغفار لنفسو كإلخوانو من ادلؤمنُت

التوبة من أعظم احلسنات، كاحلسنات كلها مشركط فيها: "..كقاؿ:
تباع رسولو، كاالستغفار من أكر اإلخالص هلل، كموافقة أمره اب

، أك ، أك عملواحلسنات، كاببو كاسع، فمن أحس بتقصَت يف قولو
حالو، أك رزقو، أك تقلب قلب، فعليو ابلتوحيد كاالستغفار، ففيهما 
ا الشفاء إذا كاان بصدؽ كإخالص، ككذلك إذا كجد العبد تقصَتن 

، فعليو خوافيف حقوؽ القرابة، كاألىل كاألكالد، كاجلَتاف، كاإل
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عنهما  قاؿ حذيفة ابن اليماف رضي هللا؛ ابلدعاء ذلم كاالستغفار
  على أىلي.ا ذرابن : " إف يل لسنن ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 

 يف اليـو أكثر ؟ إين ألستغفر هللاأين أنت من االستغفار» فقاؿ لو: 
 .(ٔ)«من سبعُت مرة 

  

                                                           

سائي والدرامي واحلديث رواه أزتد والن ( قلت:689–11/696جمموع الفتاوى ) (1)
مقال, ولو سانيد  ا لخلو لل واحد منها من أب هنع هللا يضروالبيهقي والطرباين عن حذيفة بن اليمان 

 شواىد يف الصحيحُت.
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، كلها اب كالسنةالستغفار نصوص كثَتة يف الكتكرد يف فضل ا
ائده ر، كفضلو، ككثرة خَته كبركتو، ككبَت عو تشَت إىل أمهية االستغفا

ست غف ِر لو، كقد تنوعت دالالت نصوص كفوائده، على ادلستغفر كادل
حكاية ما عليو القرآف كالسنة يف ذلك ما بُت أمر بو، كإرشاد إليو، ك 

لك لبياف ػػ عليهم السالـ ػػ من التمسك بو، كل ذحاؿ األنبياء 
ونو عبادة زلببة إىل هللا تعاىل، فمما يدؿ على فضل لكفضلو، ك 
 :االستغفار

 .رناء هللا تعاىل على ادلستغفرين :أكالن 
: قولو تعاىلك  ،(ٔ)چٿٺچ يقوؿ هللا تعاىل:

چگ گ گچ
و: من ػػػػػػػر، كىػحػار: ٚتع سػػػػحػػكاألس ،(ٕ)

و الدعاء فيو نأل ؛رلث الليل األخَت، كٗتصيص السحر ابالستغفار
                                                           

 (.17سورة آل عمران: ) (1)
 (.18سورة الذارايت: ) (2)

 فصـــل

 االستغفارفضل 
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الرب أقرب إىل اإلجابة؛ إذ العبادة حينئذ أشق، كالنفس أصفى، ك 
ىل »: تعاىل ينزؿ نزكالن يليق ّتاللو كعظمتو إىل مساء الدنيا، كيقوؿ

 .(ٔ)«من مستغفر فاغفر لو 
 الناس يف آخر الليل ك ..: " ،قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

ما ال يوجد يف غَت ة الرقيكوف يف قلوهبم من التوجو، كالتقرب، ك 
مناسب لنزكلو إىل مساء الدنيا كقولو ىل من  ىذاذلك الوقت، ك 

 ؟ "؟ ىل من اتئبداع؟ ىل من سائل
كلذلك دلا طلب أبناء يعقوب، عليو السالـ، من أبيهم أف يستغفر 

چڄڄ ڄ ڦ ڄچ :ذلم، أّجل هم إىل السحر، قاؿ
الو ق ،(ٕ)

 . (ٖ)يج كغَتىمابن مسعود كالنخعي، كعمرك بن قيس، كابن جر 
  ۋ ۈٴۇ ۈ ۇۆ ۆ ڭ ۇچ: كىكذا قاؿ إبراىيم ألبيو

 .نو أخ ر االستغفار لو إىل السحر: إقيل، (ٗ)چۋ   ۅ  ۅ
                                                           

 ( من حديث أيب ىريرة.758ومسلم ) (1145حديث قدسي أخرجو البخاري ) (1)
 (.98) سورة يوسف: (2)
 (.4/515تفسَت ابن لثَت ) (3)
 (.47سورة مرمي: ) (4)
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 .(ٔ) ملسو هيلع هللا ىلص لالستغفار: مالزمة النيبااثنين 
لو،  ملسو هيلع هللا ىلص : مالزمة النيبكشلا يدؿ على فضلو، ككثرة خَته، كبركتو

ال يفعل إال األفضل من العمل، فضالن عن ادلالزمة  ملسو هيلع هللا ىلصكالرسوؿ 
                                                           

وقد استمشل وقوع ا استغفار من النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو معصوم, ولذا ابقي األنبياء عليهم   (1)
الصالة والسالم ومعلوم أن ا استغفار يستدعي وقوع معصية, فأجاب أىل العلم أبجوبة 

 حاصلها:
 ا يسلم منها أحد, واألنبياء وإن عصموا من المبائر فلم  ىفوات الطباع البشرية .1

يعصموا من الصغائر, والراجح عدم عصمتهم من الصغائر اليت  ا ختل ابملروءة و ا 
 تقدح يف صدق الرسالة.

األنبياء أشد الناس اجتهاًدا يف العبادة ملا أعطاىم هللا تعاىل من املعرفة, فهم دائبون  .2
قصَت, فيمون استغفارىم من التقصَت يف أداء احلق الذي يف شمره معًتفون لو ابلت

 جيب هلل تعاىل.
قيل: إن النيب عليو الصالة والسالم يقوم أبعمال لثَتة حتجبو عن ذلر هللا تعاىل من  .3

ألل و شرب أو رتاع أو نوم أو راحة أو خماطبة الناس, والنظر يف مصاحلهم و حماربة 
لفة وغَت ذلك فَتى ذلك ذنًبا ينبغي أن عدوىم ومداراتو األخرى, وأتليف املؤ 

 يستغفر هللا تعاىل منو.
قيل: إن استغفاره تشريع ألمتو, أو من ذنوب األمة فهو لالشفاعة هلم. قلت:  .4

واألجوبة اليت ذلرىا أىل العلم لثَتة, وأحسنها اجلواب الثاين, بدليل النيب صلى هللا 
ر قدماه فقالت: أمل يغفر هللا لك ما عليو وسلم لعائشة ملا رأتو يقوم الليل حىت تتفط

 تقدم من ذنبك وما أتخر فيقول: " أفال ألون عبًدا شمورًا " .
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كاظب على االستغفار، حىت كاف  ملسو هيلع هللا ىلصقد ربت أف النيب ، فالتامة لو
 .ا لو، كقد جاءت نصوص كثَتة هبذاا ظاىرن شعارن 

 :فمن ذلك
 (ٔ)ليغاف إنو » :ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا ، قاؿ هنع هللا يضرعن األغر ادلزين، 

 .(ٕ)«فر هللا كل يـو مائة مرة إين ألستغعلى قليب ك 
إين كهللا  : »ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا قاؿ  هنع هللا يضر، عن ايب ىريرةك 

 .(ٖ)«يف اليـو أكثر من سبعُت مرة أتوب إليو ألستغفر هللا ك 
الواحد يف اجمللس  ملسو هيلع هللا ىلصنعد لرسوؿ هللا  كناقاؿ:   مهنع هللا يضرعن ابن عمر ك 

تب علي إنك أنت التواب رب اغفر يل ك » : مائة مرة قوؿ
 .(ٗ)«الرحيم

                                                           

الذي شانو أن يداوم  : املراد ابلغُت فًتات عن الذلرقال عياض " قال ابن حجر: (1)
ًتي القلب دما قيل ىو شيء يعا فاستغفر منو. و إذا فًت عنو ألمر ما عد ذلك ذنبً , فعليو

ن حديث النفس, وقيل ىو السمينة اليت تغشى قلبو وا استغفار إلظهار العبودية يقع م
 .(14/158)الشمر ملا أو اه " فتح الباري معو و 

 (.1515( وأبوداود )2702( ومسلم )4/260أخرجو أزتد ) (2)
 (.6307أخرجو البخاري ) (3)
 ( وقال: حديث صحيح.3430( والًتمذي )1516أخرجو أبوداود ) (4)
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ا، عليهم الصالة الستغفار ىو شعار األنبياء ٚتيعن : أف اااثلثن 
 .كالسالـ

فما من نيب إال استغفر ربو تعاىل، كدعا أمتو إىل االستغفار، قاؿ 
مها يستغفراف عليهما السالـ ػػ ك  هللا تعاىل على لساف آدـ كحواء ػػ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ٱ  چ :من اخلطيئة هللا

چڀڀ 
: على لساف موسى ػػ عليو السالـ ػػقاؿ تعاىل ، ك (ٔ)

    گ   گ   کک  ک   کڑ    ژ  ژ  ڑ  ڎ  ڈ  ڈچ

چگ
ۉ  ۅ چ:ػػػ  عليو السالـػػػ كقاؿ تعاىل عن داككد  ،(ٕ)

عاىل على لساف قاؿ تك  ،ٖ() چ ائ ې   ى    ى     ۉ  ې  ې  ې
حئ    جئ   ی   ی  ی چ كىو يعظ قومو: ػػ عليو السالـػػ نوح 

     اف صاحلقاؿ تعاىل على لس، ك (4) چٻٻ ٻ ٱ مئ 
   ٹٹڤٹچ :اودن ػػظ ٙتػػػػو يعػػػػػػػكى ػػػػ عليو السالـػػػ 

                                                           

 (.23سوة األعراف: ) (1)
 (.16سورة القصص: ) (2)
 (.24سورة ص: ) (3)
 (.11-10سورة نوح: ) (4)
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چڤ
ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ    چ: كيف آية أخرل ،ٔ()

چمب  ىب حب    خب   ىئ  يئجبحئ  مئ  
(ٕ). 

 :كىو يعظ قومو ػػػػ عليو السالـػػػ عاىل على لساف ىود قاؿ تك 
، (3) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئچ
ٹ  چ:ػػػ  عليو السالـػػػ تعاىل على لساف شعيب قاؿ ك 

النصوص يف ىذا ، ك (4) چڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 .شلا يدؿ على عظيم مقاـ االستغفار، ااألمر كثَتة جدن 

 .أساس العبودية كركحها را: أف االستغفارابعن 
ألف ادلستغفر إمنا يظهر كماؿ ذلة، كافتقاره، كخضوعو بُت يدم 

عبادة، كأنو بيده ادلستحق لللعلمو أنو كحده اخلالق كادلتفرد، ك  ،مواله
ال يغفر الذنوب إال ىو، كال  أنواألمر كلو، كإليو يرجع األمر كلو، ك 

، فهنا ال ىويتجاكز عن اخلطيئات إزالت، ك ال يغفريقبل العثرات، ك 
                                                           

 (.46سورة النمل: ) (1)
 (.61سورة ىود: ) (2)
 (.52سورة ىود: ) (3)
 (.90سورة ىود: ) (4)
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ا سواه، كال يساؿ غَته، كال ال يتوكل العبد إال عليو، كال يرجو أحدن 
قلقو على الدكاـ: طلب رضى هللا ، فهاجسو الذم ييستعُت إال بو

كل حلظة يستشعر افتقاره إىل ربو، كحاجتو إليو،   ، فهو يفكعفوه
 تعاىل ػػ من إبذف هللا ػػمل مثل ىذا األمر يكوف قد صلى من حيك 

ألف غَت ادلستغفر أحد  ؛األمن من مكر هللا، كمن القنوط من رٛتتو
چ    ڃ ڃ چچ چ چ، رجلُت: إما أنو آمن من مكر هللا

چڍ ڇ ڇ ڇڇ 
 إما أنو قانط من رٛتة هللاك  ،(ٔ)

چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ
(ٕ). 

 أف تعلم أف ما أساس كل خَت..: " ،ؿ ابن القيمقا : 
، فتيقن حينئذ أف احلسنات من ء هللا كاف، كما مل يشأ مل يكنشا

عليها، كتتضرع إليو أف ال يقطعها عنك، كأف نعمو فتشكره 
السيئات من خذالنو كعقوبتو، فتبتهل إليو أف حيوؿ بينك كبينها، 

قد أٚتع نفسك، ك  حلسنات، كترؾ السيئات إىلال يكلك يف فعل اك 

                                                           

 (.99سورة األعراف: ) (1)
 (.56سورة احلجر: ) (2)
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، ككل شر فأصلو هللا للعبد بتوفيقخَت فأصلو العارفوف على أف كل 
التوفيق: أف ال يكلك هللا إىل نفسك،  أٚتعوا أفك  ،خذالنو لعبده

ذا كاف كل خَت، ، فإف: أف خيلي بينك كبُت نفسكأف اخلذالك 
فأصلو: التوفيق، كىو: بيد هللا ال بيد العبد، فمفتاحو: الدعاء، 

عبد أعطى ال ، فمىتكاالفتقار، كصدؽ اللجأ، كالرغبة كالرىبة إليو
مىت أضلو عن ادلفتاح بقى ابب أف يفتح لو، ك  د أراد، فقىذا ادلفتاح
رضي اللع  قاؿ أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب. دكنو ااخلَت مرٕتن 

ا أذلمت ، فإذإين ال أٛتل ىم اإلجابة كلكن ىم الدعاء"  :عنو
  ." الدعاء فإف اإلجابة معو

بتو يف ذلك يكوف توفيقو غر ك ، كعلى قدر نية العبد، كمهتو، كمراده
 تنزؿ على العباد على قدر مهمهم، ، فادلعونة من هللاسبحانو كإعانتو

كاخلذالف ينزؿ عليهم على حسب  ،كرباهتم، كرغبتهم، كرىبتهم
ضع التوفيق أعلم العادلُت يذلك، فاهلل سبحانو أحكم احلاكمُت، ك 

ىو العليم يف مواضعو الالئقة بو، كاخلذالف يف مواضعو الالئقة بو، 
يت إال من قبل إضاعتو الشكر، كإمهاؿ يت من أُ ما أُ احلكيم، ك 
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ٔتشيئة هللا كعونو، إال بقيامو  ال ظفر من ظفراالفتقار كالدعاء، ك 
 .(ٔ)"...ابلشكر، كصدؽ االفتقار كالدعاء

 .ستغفار مصاحل قد ال يدركها العبد: أف يف االاخامسن 
 هللافوائد التضرع إىل و يتحدث عن ػػػىك  ، ،يمػػػػقاؿ ابن الق 

ف هللا ػػ سبحانو ػػ إذا أراد : إكمنها...مشاىدة الذنب: "ك  تعاىل
إذا ابتلي ، فا أنساه رؤية طاعاتو، كرفعها من قلبو كلسانوده خَتن بعب

، ابلذنب جعلو نصب عينيو، كنسي طاعاتو، كجعل مهو كلو بذنبو
كوف ىذا عُت ، فيا أك راحـ أك قعد أك غدفال يزاؿ ذنبو أمامو إف قا

: إف العبد ليعمل الذنب ٛتة يف حقو، كما قاؿ بعض السلفر ال
ككيف  قالوا: ل بو اجلنة، كيعمل احلسنة فيدخل هبا النار،فيدخ

عينيو، كلما ذكرىا بكى  : يعمل اخلطيئة فال تزاؿ نصبذلك؟ قاؿ
كندـ كاتب كاستغفر كتضرع، كأانب إىل هللا، كذؿ لو كانكسر، 

يعمل احلسنة فال فتكوف سبب الرٛتة يف حقو، ك  كعمل ذلا أعماالن،
ىا على ربو، كعلى اخللق، صب عينيو، دين هبا، كيراىا يعتدّ تزاؿ ن

                                                           

 (.128-127الفوائد )ص (1)
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، مونو، كيكرمونويتعجب من الناس كيف ال يعظكيتكر هبا، ك 
جيلونو عليها؟! فال تزاؿ ىذه األمور بو، حىت تقول عليو آاثرىا، ك 

ف حسنات العبد خلف فتدخلو النار، فعالمة السعادة: أف تكو 
و نصب عينيو، كعالمة الشقاكة: أف جيعل حسناتو سيئاتظهره، ك 

 .نصب عينيو كسيئاتو خلف ظهره، كهللا ادلستعاف
خطاايه توجب لو أف ال يرل لنفسو كمنها: أف شهود العبد ذنوبو ك 

عيوب نفسو  ، فإنو يشهدا، كال لو على أحد حقن د فضالن على أح
هلل كرسولو، كحيـر ما من مسلم يؤمن اب ، فال يظن أنو خَتكذنوبو

ذلك على نفسو، مل ير ذلا على الناس ، فإذا شهد حـر هللا كرسولو
؛ ترؾ القياـ هبايذمهم على ا من اإلكراـ يتقاضاىم إايىا، ك حقوقن 

أف يكوف ذلا على عباد هللا  أقل قيمة منا، ك فإهنا عنده أخس قدرن 
يهم ػػ فضل يستحق أف و ػػ عل، أك لحقوؽ، جيب عليهم مراعاهتا

، كيعظم، كيقدـ ألجلو، فَتل أف من سلم عليو وجو ، أك لقيو بيكـر
منبسط فقد أحسن إليو، كبذلك لو ما ال يستحقو، فاسًتاح ىذا 
يف نفسو، كأراح الناس من شكايتو، كغضبو على الوجود كأىلو، 

أين ىذا شلن ال فما أطيب عيشو، كما أنعم ابلو، كما أقر عينو، ك 
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، عليهم اا ترؾ قيامهم ْتقو، ساخطن ا على اخللق، شاكين عاتبن  يزاؿ
 ...ىم عليو أسخطك 

فإنو  ؛و يوجب لو اإلمساؾ عن عيوب الناس، كالفكر فيها: أنكمنها
وىب دلن شغلو عيبو عن عيوب الناس، ، فطيف شغل بعيب نفسو
  ،تفرغ لعيوب الناس، ىذا من عالمة الشقاكةككيل دلن نسي عيبو، ك 

 .كؿ من أمارات السعادةكما أف األ
مثل إخوانو اخلطائُت،  : أنو إذا كقع يف الذنب شهد نفسوكمنها

بل يف  ،كشهد أف ادلصيبة كاحدة، كاجلميع مشًتكوف يف احلاجة
ف يستغفر لو أالضركرة إىل مغفرة هللا كعفوه كرٛتتو، فكما حيب 

ا ينبغي أف يستغفر ألخيو ادلسلم، أخوه ادلسلم، كذلك ىو أيضن 
م، كللمسلمُت كادلسلمات لوالدَت ىجَتاه: رب اغفر يل، ك فيص

 . كللمؤمنُت كادلؤمنات
ف اخوانو مصابوف ٔتثل ما اصيب بو، زلتاجوف إىل فإذا شهد العبد أ

ما ىو زلتاج إليو، مل ديتنع من مساعدهتم، إال لفرط جهل ٔتغفرة هللا 
كفضلو، كحقيق هبذا أف ال يساعد؛ فإف اجلزاء من جنس العمل، 

: إف هللا دلا عتب على ادلالئكة بسبب سلفقد قاؿ بعض الك 
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چڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿچقوذلم: 
كامتحن  ،ٔ()

ئكة بعد ذلك ، جعلت ادلالىاركت كماركت ٔتا امتحنهما بو
 .(ٕ)تستغفر لبٍت آدـ ، كتدعو هللا ذلم

  

                                                           

 .(30سورة البقرة: ) (1)
 (.299-2/294مفتاح دار السعادة ) (2)
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االستغفار عبادة من أجل العبادات، كأف فضلو عظيم، : أف مر معنا
قد كخَتاتو على العبد متوالية، يف الدنيا كاآلخرة، ك كعوائده كثَتة، 

مر معنا بياف آاثره سيستغفار، ك ذكران ما عليو حاؿ األنبياء من اال
: ما السؤاؿ الذم نطرحو يف ىذا الفصل ، لكنيف فصل مستقل

الذم بو يستنزؿ فار ادلطلوب من العبد االتياف بو؟ ك ىو االستغ
ذف هللا ػػ تعاىل ػػ رب مقبوالن إبيكوف هللا كرٛتتو، ك ادلستغفر عطف 

 العادلُت؟!
ا يف شركط اجلماعة يذكركهنا دائمن ك ىا ىنا قاعدة عند أىل السنة 

ىو أف االستغفار ادلطلوب، ك  ، أذكرىا قبل احلديث عنقبوؿ العمل
 :أساسُت بشرطُتالعبادة ال تقبل إال 

 .ا هلل تعاىل: أف يكوف العمل سللصن األكؿ
ف ىذين يطردك ، ك ملسو هيلع هللا ىلص على سنة النيب اابن : أف يكوف صو الثاينك 

 االشرطُت يف ٚتيع العبادات، كقد يضيفوف لبعض العبادات شركطن 

  فصـــل

 املطلىب ؟ االستغفارما هى 
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 كالبعض يسميها: إليها، كالبعض يسميها: أركاانن  ُأخر الفتقارىا
ما جعة إىل جنس العبادة ادلأمور هبا، ك ىذه يف احلقيقة راا، ك شركطن 

ؼ إىل شرطي قبوؿ العمل، ن نصوص تضاكرد ٓتصوصها م
ادات اشًتط : عبادة من العبفاالستغفار، مثالن الذم ضلن بصدده

غي بو بت، ال يا هلل تعاىلخالصن : أف يكوف فيو حىت يكوف مقبوالن 
ا ا ليس فيو ألفاظن يكوف مشركعن  أفا سول هللا تعاىل، ك صاحبو أحدن 

كقت  شركية: كطلب ادلغفرة من ادلقبورين، أك بدعية: كتوظيفو يف
زلدد، غَت مشركع يف أصل السنة، أك زلرمة: كقوؿ: اللهم اغفر يل 

 .إف شئت
ف التلفظ : أف يكو علم: أف من شركطويذكر كثَت من أىل ال اكأيضن 

ذكر أف يت معناه يف القلب، ك ابللساف ذلذا االستغفار، مصحوابن 
الذنب ادلستغفر منو يف احلاؿ، إف كاف ٙتة ذنب، كذلك لتتحقق لو 

 ،(ٔ) چڃ ڃچ:اىلػػػػولو تعػػػػػػػػػ، لقاالستغفار كٙتراتونتائج 
ار ابللساف فقط، دكف تذكر معناه يف القلب، أما إف كاف االستغف

                                                           

 (.135سورة آل عمران: ) (1)
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، فقد ذكر كثَت من أىل العلم: أك يستغفر، كىو مصر على ادلعصية
ذكركا أنو ، بل صحتو ، لعدـ توفر شرطأنو استغفار غَت مقبوؿ

التائب من الذنب كمن ال » : ركمذنب حيتاج إىل استغفار، كما 
 .(ٔ)«مقيم عليو كادلستهزئ بربو ىوذنب لو، كادلستغفر من الذنب ك 

كم   " ل الرازم مسعت حيِت بن معاذ يقوؿ:يقوؿ عبد هللا بن سه
، مث قاؿ حيِت: ىذا استغفر هللا  من مستغفر شلقوت كساكت مرحـو

 . أ.ىػ."كقلبو فاجر، كىذا سكت كقلبو ذاكر
خيشى هللا عّز كجل  : " ْتسب ادلرء من العلم أفهنع هللا يضر ،يقوؿ حذيفو

 .كْتسبو من الكذب أف يقوؿ: استغفر هللا كأتوب إليو مث يعود "
اف ، ىذا إذا كذا األمر من شركط قبوؿ االستغفارالتحقيق أف ىك 

فيشًتط  ،كقوع يف زلـر ، أكاالستغفار بسبب تقصَت يف كاجب
 ، فيجمعف يصطحبو ادلستغفر بقلبولصحة االستغفار عن الذنب: أ

بُت االستغفار ابللساف، كتذكر الذنب ابلقلب، ليتخلص منو، 
 .كليجتث جذكره العالقة يف قلبو

                                                           

(: " والراجح أن قولو: " واملستغفر إىل 471/  13) "فتح الباري"قال ابن حجر يف  (1)
 آخره " موقوف وأولو عند ابن ماجة والطرباين من حديث ابن مسعود وسنده حسن".



    
  38 

اراالستغف  

   

لو  يسر: أف من مل يتكر بعض أىل العلم من ذكم التحقيققد ذ ك 
استجماع القلب مع اللساف، كلكنو جياىد نفسو، إال إف لسانو 

سن، بل ال ينهي : حاإلصرار، فهو غلب على قلبو، فهذا إف انتفىي
رطب لسانو ابالستغفار على ، بل مطالب من العبد أف يعنو

االستغفار عن غفلة خَت من الصمت، كىو طريقة  ألف ؛الدكاـ
وشك القلب أف ي اككسيلة إىل انتباه القلب، فاللساف إذا ألف ذكرن 

: اإلنسافبٍت  الشيطاف علىلذلك من مكائد أيلفو فيوافقو عليو، ك 
 !!هم من االستغفار بسبب غفلة القلب، فليتنبومنع

ألنو عبادة  ؛فاالستغفار على الدكاـ أمر زلمود، كخلة ٛتيدة
ما ى ما عملو من ذنوبو رجاء غفراهنا، ك ، يستغفر علمستقلة بذاهتا

علم أصحابو أف ي ملسو هيلع هللا ىلصمنو، كلقد كاف الرسوؿ مل يعلمو شلا يصدر 
 ،أان أعلماللهم إين أعوذ بك أف أشرؾ بك ك  » يقولوا على الدكاـ:

 .(ٔ)«أستغفرؾ شلا ال أعلم ك 
  

                                                           

غَتمها من ( و 716رقم ) "فرداملاألدب "البخاري يف ( و 4/403أخرجو أزتد ) (1)
 (.36ة بسند صحيح انظر صحيح الًتغيب )حديث أيب ىرير 
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من الوقوع ك مك هللا ػػ يكوف من ترؾ الواجبات، إف االستغفار ػػ عص
االستغفار يكوف من فعل ، ال كما يظن البعض أف رماتيف احمل

 .الذنب فقط
: قرر فيوي ، ،ا لشيخ اإلسالـ ابن تيميةا ماتعن كأنقل ىنا كالمن 

 :كاجب على من ترؾ الواجبات فيقوؿ أف االستغفار كما أنو
الستغفار يكوف من ترؾ الواجبات كفعل احملرمات، ا" التوبة ك 

ڑ   ژ ڑچ :اىلػػػػػاؿ تعػػاس. قػػػػؿ خيفى على كثَت من الناألك ك 

ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     

چڳ
يب  جت   حت   خت   مت  ىت يت  چ. كقاؿ تعاىل:(ٔ)

چىثجث   مث  
(ٕ). 

                                                           

 (.55سورة غافر: ) (1)
 (.19سورة دمحم: ) (2)

  فصـــل

 ؟االستغفارمن أٍ شٌٍء يكىن 
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چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺچ: قاؿ تعاىل
ڻ    چ : قاؿك  ،ٔ()

ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    

چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶
(ٕ). 

 .كمثل ىذا يف القرآف كثَت
، فنقوؿ: التوبة كاالستغفار يكوانف من ترؾ مأمور، كمن فعل زلظور

طااي، كالذنوب كترؾ اإلدياف، ئات كاخلفإف كالمها من السي
كالتوحيد، كالفرائض، اليت فرضها هللا تعاىل، على القلب كالبدف من 

فإف  ؛بال ريب عند كل أحد، بل ىي أعظم الصنفُت.الذنوب..
إذ قد يدخل ، واجبات أعظم من جنس فعل احملرماتترؾ ال جنس

خيلد  أتى ابإلدياف كالتوحيد مل منيف ذلك ترؾ اإلدياف كالتوحيد، ك 
ا، ت ابإلدياف كالتوحيد كاف سللدن من مل أييف النار، كلو فعل ما فعل ك 

كانت ذنوبو من جهة األفعاؿ قليلة: كالزىاد كالعباد من لو  ك 
، ادلشركُت، كأىل الكتاب كعباد مشركي اذلند، كعباد النصارل

                                                           

 (.2سورة الفتح: ) (1)
 (.3-2سورة ىود: ) (2)
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يزنوف، كال يظلموف الناس؛ لكن نفس ال غَتىم؛ فإهنم ال يقتلوف، ك ك 
 .لتوحيد الواجب تركوهاإلدياف كا

لتوحيد الواجب، إمنا يكوف من االشتغاؿ اكلكن يقاؿ: ترؾ اإلدياف ك 
فهم يعاقبوف على الكفر كىو من ابب  ابضده، كضده إذا كاف كفرن 

باحات كاالشتغاؿ هأىواء إف كاف ضده من جنس ادلادلنهي عنو، ك 
، عن كغَت ذلك ،كالشرب، كالرائسة : من األكلالنفس كلذاهتا

؛ ال ألجل ترؾ ىذا اإلدياف، فالعقوبة ىنا ألجل دياف الواجباإل
دياف كالتوحيد، فال يًتكو إال إىل  : كل من ترؾ اإلجلنس، كقد يقاؿا

فمن مل يعبد الرٛتن  ،فإف النفس البد ذلا من إلو تعبده؛ كفر كشرؾ
ىذا إذا أمره جنس عاـ، ك  ،فيقاؿ: عبادة الشيطاف ،عبد الشيطاف

كما أف ،  كالتوحيد يقاؿ: عبده انع لو من اإلديافأف يشتغل ٔتا ىو م
 .من أطاع الشيطاف فقد عبده، كلكن عبادة دكف عبادة

 .كالناس نوعاف: طالب دين، كطالب دنيا
فهو أيمر طالب الدين ابلشرؾ كالبدعة، كعباد ادلشركُت، كأىل 

 .مر طالب الدنيا ابلشهوات البدنيةأيالكتاب، ك
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اؼ عليكم إف أخوؼ ما أخ »: ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث عن النيب ك 
ذلذا ؛ ك (ٔ)«مضالت الفنت ك  فركجكمشهوات الغي يف بطونكم ك 

قاؿ احلسن البصرم دلا ذكر احلديث: " لكل عامل شرة، كلكل 
أشَت إليو  فإ، ك قارب فارجوهشرة فًتة، فإف صاحبها سدد ك 

 ..الفاجر يف دنياه، ك يف دينو، (ٕ)ابألصابع فال تعدكه "
ذلذا كاف من فعل ما هني ، ك فعل احملـر متالزمافترؾ الواجب، ك  فإف
 ىػ .ا. (ٖ)األمر " : إنو عصى، يقاؿعنو

ادر عند ىو ادلتبا، ك يضن أأما االستغفار من احملرمات، فهو: كاجب ك 
مات أكثر من أف ٖتصى : أنو يكوف من فعل احملر إطالؽ االستغفار

  : يف الكتاب كالسنة، من ذلك

                                                           

 (.2143رواه أزتد بسند صحيح. انظر صحيح الًتغيب ) (1)
, 2/188,210 ىريرة ورواه أزتد )( من حديث أيب349رواه الًتمذي وابن حبان ) (2)

( من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص بسند 88/ 2)( والطحاوي يف املشمل 2453
 حسن صحيح.

 ( وما بعدىا.11/670جمموع الفتاوى ) (3)
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گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :اىليقوؿ هللا تع

چں  ں   ڻ
(ٔ). 

ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ: كيقوؿ تعاىل

ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

چڍ  ڍ
(ٕ). 

من األشياء احملرمة اليت كاف السالف الصاحل رضواف هللا عليهم ك 
القلب تغفركف هللا منها بعض الواردات كالفلتات على الفكر ك يس

أنو حدث ، ، رثذكر عن بشر بن احلاكالنفس كاللساف، ك 
استغفر هللا إف لذكر اإلسناد " : فقاؿ: حدرنا ٛتاد بن زيد مث قاؿ

 ."يف القلب خيالء 
يف الكالـ ػػ يعٍت علم  ايقوؿ: ما انظرت أحدن ، ، كالشافعي

  .كالـ ادلذمـو ػػ إال مرة كاحدة كأان استغفر هللا من ذلك "ال

                                                           

 (.110سورة النساء: ) (1)
 (.135سورة آل عمران: ) (2)
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نوا يسغفركف يف اللحن يف القوؿ لغوا أبعد من ذلك فلقد كابل ب
يوب حلن أ"  :، يقوؿ اخلليل بن أٛتدراءةاإلعراب يف القك 

 .": استغفر هللا اين يف حرؼ فقاؿالسختي
 ؛ادلوضوعةار منو ركاية األحاديث الضعيفة ك إف شلا جيب االستغفك 

ا ا ضعيفن يثن مركف من أسند حد، فلقد كاف األئمة أيمن الكبائر ألهنا
، يقوؿ أف يستغفر هللا شلا كقع فيو، فكيف ٔتن يركم ادلوضوعات

كركا : كنا عند أٛتد فذ مسعت أٛتد بن احلسُت يقوؿ"  :الًتمذم
 فقلت اشيئن  ملسو هيلع هللا ىلص أٛتد عن النيب وفي على من ٕتب اجلمعة فلم يذكر

عة على من " اجلم :ملسو هيلع هللا ىلصألٛتد: فيو عن أيب ىريرة كأسنده عن النيب 
ٛتد بن حنبل كقاؿ: قاؿ فغضب علي  أ. آكاه الليل إىل أىلو "

ىذا إمنا فعل بو أٛتد ؿ الًتمذم: ك . قااستغفر ربك استغفر ربك
 ." حلاؿ إسناده األنو مل يعد ىذا احلديث شيئن 
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ق ذكر بعض منها على سبيل ، سبكرد االستغفار بصيغ متعددة
ىذه الصيغ رلزئ يف ٖتقيق الغرض ؿ كاحد من استعمااإلٚتاؿ، ك 

خاصة ببعض ، إال ما جاء النص على صيغتها هأهنا كادلقصود
فاظها، ، فهذه ينبغي التقيد هألالعبادات، أك يف بعض األكقات

ىنا حلديث عن أنواع االستغفار ادلقيد، ك ذكره يف امكاف بياهنا سأك 
 :ض الصيغ الواردة يف السنة من ذلكبع أذكر

اللهم أنت ريب، ال إلو إال أنت خلقتٍت، كأان عبدؾ، كأان على  ()أ
ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، كأبوء  كعدؾعهدؾ ك 

لك بنعمتك علي، كأبوء بذنيب، فاغفر يل، فإنو ال يغفر الذنوب إال 
 .أنت. كىذا سيد االستغفار

 .أستغفر هللا الذم ال إلو إال ىو، كأتوب إليو )ب(
 .الرحيم ، إنك أنت التوابيل كتب عليرب اغفر  )ج(
 .سبحاف هللا كْتمده، أستغفر هللا كأتوب إليو )د(

  فصـــل

 االستغفارصًغ 
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 .أستغفر هللا، أستغفر هللا ىػ()
 .اللهم اغفر يل )ك(
 .غفرانك، غفرانك )ز(
 .احلي القيـو كأتوب إليو أستغفر هللا الذم ال إلو إال ىو ()ح

حئ  چ:منُت يقوؿكإذا كاف االستغفار للغَت؛ كالوالدين كادلؤ  )ط(

چمئ  ىئ  يئ
پ  ڀ     پ   پ  پ چ: وؿػػقػػػيك  ،ٔ()

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

چٹ
أك )اللهم اغفر ألخي( أك )اللهم اغفر لو كارٛتو( ، (ٕ)
 .كىكذا

 .كىذا على سبيل الذكر ال احلصر
الشارع عن استخدامها حاؿ الذكر ، هنى كىنا فائدة متعلقة بلفظة

يو من سوء أدب مع ادلوىل تبارؾ كتعاىل، دلا تشتمل عل، كالدعاء
، قاؿ: قاؿ هنع هللا يضرىريرة، ىي ما ركاه أبو ليها، ك إسبق كأف أشرت 

ال يقولن أحدكم: اللهم اغفر يل إف شئت، اللهم » : ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
                                                           

 (.28سورة نوح: ) (1)
 (.10سورة احلشر: ) (2)
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قد ك ، (ٔ)«، ليعـز ادلسألة فإف هللا ال مستكره لو ارٛتٍت إف شئت
على ىذا احلديث ، ، اجملدد الشيخ دمحم بن عبد الوىاب بوب
لينبو على أف قوؿ الرجل: اللهم اغفر يل إف  ،تاب التوحيديف ك ابابن 

قولو ىذا  أفعلى قلة اىتمامو يف طلب ادلغفرة، ك  : دليلشئت
متضمن استغناءه عن ربو، كعدـ اكًتارو بذنبو، كىو شلا يتناىف مع 

 ال فإف هللا ؛إىل تعظيم الرغبة ملسو هيلع هللا ىلصلرسوؿ التوحيد الواجب، كأرشده ا
 .فإف هللا ال مستكره لو ؛يتعاظمو شيء، كإىل العـز يف ادلسألة

  

                                                           

 (.2679(, ومسلم )7434و 6338اري )رواه البخ (1)
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  :نوعُت ارنُت ابستقراء النصوص الشرعية يتبُت أف االستغفار على
فع العقَتة بو ، بل يبغي ر ، ليس لو كقت زلدد: استغفار مطلقاألكؿ

: يفعلو، فلقد ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ، مثل ما كافت كالساعاتيف ٚتيع األكقا
أتوب واحد مائة مرة قوؿ استغفر هللا ك كاف يعد عليو يف اجمللس ال  »

فيجعلو اإلنساف ديدنو كىجَتاه، يلهج بو يف الصباح ، (ٔ)«إليو 
حيصل لو ألف بو تزكو النفس كتطهر، ك  ؛كادلساء، كيف اخللوة كاجللوة

لشيء الذم يدفعو إىل فعل اخلَتات، يف ٚتيع بربو امن التعلق 
ا القوؿ احلسن، كيًتقى اللساف أيضن يعتاد األكقات كالساعات، ك 

العبد يف مدارج الكماؿ، إبذف هللا تعاىل، فاحلسنة تقوؿ: 
 أخيت..أخيت.

                                                           

 .(26: سبق خترجيو )ص (1)

  فصـــل

 االستغفارأنىاع 
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كردت نصوص اثبتة فيو، يلـز ادلسلم التقيد  ،كالثاين: استغفار مقيد
بتتبع ف كرد دليل خصوص بعددىا، ك كإعدادىا، كإ ،هألفاظها

فار ادلقيد يكوف يف بعض النصوص الشرعية أجد أف االستغ
 .العبادات، كاألكقات، كاألزماف كاألماكن
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سأذكرىا يف ىذا تغفار يف كثَت من أبواب العبادات، ك كرد االس
 .لفصل حسب ترتيب الفقهاء ألبواب كفصوؿ الكتب الفقهيةا

 أبواب الطهارة
، فيندب للمسلم أف يستغفر ستغفار عقب اخلركج من اخلالءاال ()أ

 .(ٔ)د االنتهاء من قضاء احلاجةهللا تعاىل بع
إذا خرج من اخلالء  ملسو هيلع هللا ىلص: كاف رسوؿ هللا ، قالتاهنع هللا يضر ،فعن عائشة

 .(ٕ)« غفرانك » :قاؿ
ب اإلنساف دلا ٗتفف من أذية اجلسم، انس : أفسؤاؿ ادلغفرةكجو ك 

دعا هللا أف خيفف عنو أذية اإلمث، كما أعانو ، فأف يتذكر أذية اإلمث

                                                           

( وحاشية ابن عابدين 1/172( والمايف  ابن عبد الرب )1/168انظر: املغٌت ) (1)
 (.2/434( والفوالو الدواين )1/230)
( وابن حبان 43–1/42( والنسائي )19( والًتمذي )114 –6/113رواه أزتد ) (2)
 يح.( وغَتىم إبسناد صح1444)

  فصـــل

 يف العبادات االستغفار
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:  مناسبة االستغفار يف ىذه احلاؿقيل يفبتخفيف أذية اجلسم، ك 
النعمة يف تيسَت الغذاء، كإيصاؿ منفعتو، إظهار العجز عن شكر 

 .(ٔ)كإخراج فضلتو، كإبقاء قوتو يف جسد العبد، كهللا أعلم
أف يستغفر هللا عند : فيسن للمسلم (ٕ)الوضوء( االستغفار بعد ب)

: قاؿ رسوؿ هللا ، قاؿهنع هللا يضرإ٘تاـ الوضوء، دلا ركل أبو سعيد اخلدرم، 
من توضأ فقاؿ: سبحانك اللهم كْتمدؾ أشهد أف ال إلو » : ملسو هيلع هللا ىلص

، طبع بطابع مث رفعت ٖتت إال أنت، أستغفرؾ، كأتوب إليك
 .(ٖ)«يـو القيامة العرش فلم تكسر إىل 

 
 
 
 

                                                           

 (.4/373انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر  ابن األثَت ) (1)
 (.1/176( ومدارج السالمُت )1/87انظر: حاشية ابن عابدين ) (2)
( يف عمل اليوم والليلة بسند صحيح. وانظر صحيح 83أخرجو النسائي رقم ) (3)

 (.225الًتغيب )
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 يف أبواب الصالة
 :كرد االستغفار يف أحواؿ كمواطن كثَتة يف الصالة من ذلك

استحب  فقد :ر عند الدخوؿ كاخلركج من ادلسجد( االستغفاأ)
أف يستغفر هللا عند دخوؿ  للمسلم (ٔ)الكثَت من أىل العلم

، اهنع هللا يضرادلسجد، كعند اخلركج منو، كما ىو الوارد يف حديث فاطمة، 
اللهم اغفر يل  »: إذا دخل ادلسجد قاؿملسو هيلع هللا ىلص : كاف رسوؿ هللا قالت
اللهم اغفر يل » ، كإذا خرج قاؿ: «  كافتح يل أبواب رٛتتكذنويب

 .(ٕ)«ذنويب كافتح يل أبواب فضلك 
فيسن للمصلي  :(ٖ)( االستغفار يف أكؿ الصالة كآخرىا كأرنائهاب)

عاىل يف أكؿ الصالة، كيف آخرىا،  يف أرنائها، ففي يستغفر هللا تأف 

                                                           

( وشرح ميارة الصغَت 1/65( ومنح اجلليل )1/301انظر: لشاف القناع ) (1)
 (.215( ومراقي الفالح )ص2/137)
( أبلفاظ متقاربة. وصححو العالمة األلباين 771( وابن ماجو )6/283أخرجو أزتد ) (2)

يف خترجيو لمتاب " فضل الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص:" لإلمام إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي 
 وأوردىا.( وقال: )صحيح لشواىده(, 72املالمي )ص

( والملم الطيب  ابن 3/613( واجملموع للنووي )1/474انظر املسألة يف: املغٍت ) (3)
 (.1/206( والمايف  ابن عبد الرب )220القيم )ص
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اليت كردت يف دعاء : جاء االستغفار يف بعض الركاايت أكؿ الصالة
  :االفتتاح منها

كاف يقوؿ يف   ملسو هيلع هللا ىلص، أف النيب هنع هللا يضرعن علي بن أيب طالب، 
اللهم أنت ريب كأان عبدؾ، ظلمت نفسي، كاعًتفت » استفتاحو: 

حسن اىدين ألنيب، فاغفر يل، فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت، ك بذ
، األخالؽ، فإنو ال يهدم ألحسنها إال أنت، كاصرؼ عٍت سيئها

كلو  اخلَتفإنو ال يصرؼ عٍت سيئها إال أنت، لبيك كسعديك، ك 
بيديك، كالشر ليس إليك، أان بك كإليك، تباركت كتعاليت، 

 .(ٔ)«أستغفرؾ كأتوب إليك 
هللا أكر عشر مرات، مث » : اف يقوؿك  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  عائشة عنك 

ا، مث يستغفر يسبح عشر مرات، مث حيمد عشر مرات، مث يهلل عشرن 
ا، مث ، مث يقوؿ: اللهم اغفر يل، كاىدين، كارزقٍت، كعافٍت عشرن اعشرن 
 .(ٕ)«ا من ضيق ادلقاـ يـو القيامة عشرن  : اللهم إين أعوذ بكيقوؿ

                                                           

 (.771أخرجو مسلم ) (1)
 (.8427( والطرباين يف "األوسط" رقم )766( وأبو داود )6/143أخرجو أزتد ) (2)
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يف افتتاح  ملسو هيلع هللا ىلصذا النوع من الدعاء، كاف يقولو : أف ىظهركالذم ي
 .(ٔ)القيم كغَته ؛ كما ذكر ذلك ابنقياـ الليل

كاف يستغفر هللا يف ركوعو   ملسو هيلع هللا ىلصقد ربت أف النيب ، فكأما يف أرنائها
يكثر أف  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كاف رسوؿ هللا ، اهنع هللا يضر ،كسجوده، فعن عائشة

سبحانك اللهم كْتمدؾ اللهم اغفر » يقوؿ يف ركوعو كسجوده: 
ڇ   ڇ ڇ چ :أم: حيقق قولو تعاىل (ٕ)يتأكؿ القرآف« يل 

 چڍ
(ٖ). 

يقوؿ يف ركوعو  ملسو هيلع هللا ىلص: كاف رسوؿ هللا ، قاؿهنع هللا يضر، كعن أيب ىريرة
اللهم اغفر يل ذنيب كلو، دقو كجلو، كأكلو كأخره، » : كسجوده

 .(ٗ)« كعالنيتو كسره
لوس بُت السجدتُت يشرع االستغفار، بل أكجبو بعض أىل يف اجلك 

نو صلى ، أهنع هللا يضر، فة بن اليماف، حلديث حذيالعلم، كىو: الصحيح

                                                           

 (.1/203م )انظر: زاد املعاد  ابن القي (1)
 (.484( ومسلم )717أخرجو البخاري ) (2)
 (.4سورة النصر: ) (3)
 (.483أخرجو مسلم ) (4)
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، رب رب اغفر يل» : ، فكاف يقوؿ بُت السجدتُتملسو هيلع هللا ىلصمع النيب 
 .(ٔ)«اغفر يل 

جدتُت: ػػوؿ بُت السػػقػػاف يػػك  ملسو هيلع هللا ىلص، أف النيب هنع هللا يضراس، ػػبػكعن ابن ع
 .(ٕ)«، كاىدين، كارزقٍت اجريناللهم اغفر يل كارٛتٍت، ك  »
السالـ من الصالة يف آخر التحيات؛ دلا جاء يسن االستغفار قبل ك 

 يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلصوؿ هللا ػػػاف رسػػػاؿ: كػػق ،هنع هللا يضر ،عن أيب موسى األشعرم
اللهم اغفر يل ما قدمت كما أخرت كما أسررت كما أعلنت،  »

 .(ٖ)«ادلؤخر ال إلو إال أنت أنت أنت ادلقدـ ك 
: علمٍت دعاء ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ لرسوؿ هللا  ، أنوهنع هللا يضر ،عن أيب بكر الصديقك 

ا  قل: اللهم إين ظلمت نفسي ظلمن »  :اؿأدعو بو يف صاليت ق
ا، كال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة من عندؾ، كثَتن 

 .(ٗ)«فور الرحيم ، إنك أنت الغكارٛتٍت
                                                           

 (.897( وابن ماجو )2/231أخرجو النسائي ) (1)
(. وانظر املسألة يف: 898( وابن ماجو )850( وأبو داود )284أخرجو الًتمذي ) (2)

 (.1/503املغٍت  ابن قدامة )
 (.2719( ومسلم )6398أخرجو البخاري ) (3)
 (.2705( ومسلم )6326و 834أخرجو البخاري ) (4)
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قاؿ:   ،هنع هللا يضر ،، دلا ركل روابفكيسن االستغفار عقب الصالة رالاثن 
استغفر هللا  »إذا انصرؼ من صالتو قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسوؿ هللا 

، تباركت اي ذا اللهم أنت السالـ كمنك السالـ» كقاؿ: «  رالاثن 
كىو أحد ركاة احلديث، كيف  قيل لألكزاعي، «كاإلكراـ  اجلالؿ

 .(ٔ)«، أستغفر هللا أستغفر هللا» االستغفار؟ قاؿ يقوؿ: 
ی  چ: ، لقولو تعاىليندب االستغفار يف صالة االستسقاء( ك ج)

فدلت ، (ٕ) چٱ   ٻ  ٻ  ٻحئ  مئ   ی   ی  ی    جئ   
ٱ   چ: ، بدليل قولو تعاىليلة للسقيااآلية على أف االستغفار كس

قد فهم ىذا كمل تزد اآلية على االستغفار، ك  ،چٻٻ ٻ 
رد عن عمر أنو خرج إىل ادلعٌت الصحابة ػػ رضواف هللا عليهم ػػ فقد ك 

 : ماافقالو االستسقاء، كصعد ادلنر، كاستغفر هللا، كمل يزد عليو؛ 

                                                           

 (.591رواه مسلم ) (1)
 .(11-10سورة نوح: ) (2)
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: لقد استسقيت ريب ٔتجاديح ادلؤمنُت؛ فقاؿاستسقيت اي أمَت 
  .(ٔ)ماء اليت يستنزؿ هبا الغيثالس

؛ فقد كرد االستغفار يف يسن االستغفار يف صالة اجلنازة( ك د)
ن عبد الرٛتن بن عوؼ : عة اجلنازة للميت يف أحاديث منهاصال

على جنازة فحفظت من  ملسو هيلع هللا ىلصيب : صلى النقاؿ ،هنع هللا يضر، بن مالك
  .(ٕ)«اللهم اغفر لو كارٛتو...» دعواتو، كىو يقوؿ: 

 :ستغفار يف بداية اخلطب الدينية كغَتىا( االق)
فيستحب للمسلم أف يستفتح خطبو  ،: ٓتطبة احلاجةسماةادل كىي

كحديثو هبذه اخلطبة، كادلشتملة على احلمد كالتعظيم لذم األمساء 
صفات العلى، كاستغفاره، كالتعوذ بو من الشركر، كسؤالو احلسٌت كال
 إف »الشهادة لو ابلتوحيد كلنبيو ابلرسالة، كصفتها: ك اذلداية، 

هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا  احلمد

                                                           

( وانظر املسألة يف: املغٍت مع الشرح 11/98ذلره احلافظ ابن حجر يف الفتح ) (1)
 (.5/91(, واجملموع للنووي )2/291المبَت )

(. 2/385ة يف: املغٍت مع الشرح المبَت )(. وانظر املسأل963أخرجو مسلم ) (2)
 (.5/294واجملموع للنووي )
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فال مضل لو، كمن يضلل فال  ، من يهده هللاكمن سيئات أعمالنا
إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف ال إلو أشهد أف ىادم لو، ك 

 .(ٔ)«.ا عبده كرسولو..زلمدن 
 يف ابب الصياـ

ستغفار على الدكاـ، كيف ٚتيع األكقات؛ : االيستحب للصائم
ر ، فإذا أراد اإلفطالعمومات األدلة، كيتأكد عند هناية صومو

استحب لو أف يستغفر هللا تعاىل؛ فعن عبد هللا بن عمرك بن 
إف للصائم عند  »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسوؿ هللا  :، قاؿهنع هللا يضر، العاص

عبد هللا بن  مسعت :قاؿ: ابن أيب مليكة«  ما ترد فطره لدعوةن 
تك اليت كسعت كل اللهم إين أسألك برٛت »عمرك إذا أفطر يقوؿ: 

 .(ٕ)« شيء أف تغفر يل
 
 

                                                           

( وغَتمها, من حديث عبد هللا بن 1892( وابن ماجو )1/350أخرجو أزتد ) (1)
 مسعود, هنع هللا يضر.

 (.482( وابن السٍت )1753أخرجو ابن ماجو ) (2)
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 يف ابب احلج
يع األكقات، كسائر يسن االستغفار للحاج على الدكاـ، كيف ٚت

يتأكد يف مات األدلة، ك ؛ لعمو األماكن: كمٌت، كعرفات، كمزدلفة
ـ أعماؿ احلج؛ لقولو تعاىل ڇ ڇ  چ چ  چ :ختا

ڳ  ڳڳ   چ  إىل قولو  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ

چڳ      ڱ  ڱ  ڱ 
(ٔ). 

بادات يشرع االستغفار يف أكذلا كيف آخرىا، نلحظ أف غالب العك 
 :علمأ هللاكاحلكمة من ذلك، ك

 هما ػػػركد، فمػػػصَت كشػػػوع تقػػػػػصل منو نػػػد أف حيػػػػبد البأف الع 
فلن يبلغ الكماؿ يف أداء العبادة، فيأيت االستغفار لَتقع ، اجتهد

اخلرؽ، كليجر الكسر، كليكمل النقص، فعلى ىذا تتم الطاعة، 
 .كتكتمل القربة

 عر ػػإمنا يش ،عندما يستغفر يف أكؿ العبادات كعقبها أف العبد 

                                                           

 (.199 -188سورة البقرة: ) (1)
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ىذا األمر يورث دكاـ ابلتقصَت يف معاملتو مع ربو، ك نفسو على ال
عبد السعي للحصوؿ على مرضاة هللا، كالًتقي يف مدارج ال

 .الكماؿ
 داخل ػػذر من مػػػػبد ىو احلػػػو العػػم شيء جيب أف ينتبو لػػأف أى 

 الشيطاف فينفخ ، فيأتيوالشيطاف، فقد يؤدم العبد عبادة معينة
، كالرايء،  من الغركركيفتح عليو أبواابن  ،يف جيبو ابألكىاـ

الذم بو يشعر ، فيأيت االستغفار قد يهلكواالستعالء الذم ك 
زلتاج  أنو ضعيف فقَتالعبد استصغار نفسو، كاستقالؿ عملو، ك 

و الشيطاف شلا فيو ، فيبدد كل ما ينسجّتوار الغٍت العظيم القوم
 .كثَتةالمد على نعمو ، فللو احلىالؾ ادلسلم كترديو
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امها جواز استغفار األعلى من أحكاالستغفار عبادة مشركعة، ك 
كالشريف للوضيع،  لألدىن، كاألدىن لألعلى، كاحلي للميت،

 :كالوضيع للشريف، كىكذا، كالدليل على ذلك: قوؿ هللا تعاىل
جح   مج حج ىثيث يت جث مثچ

چمح
، كللمؤمنُت تغفار لو أكالن ابالس ملسو هيلع هللا ىلصفأمر هللا نبيو  ،(ٔ)

 .اكادلؤمنات اثنين 
﮲   چ: كقاؿ تعاىل ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

﮹  ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   چ﮳ 
كمن ذلك ، ٕ()

االستغفار لألموات، فاالستغفار: عبادة قولية يصح فعلها للحي 
 .كادليت

                                                           

 .(19دمحم: )سورة  (1)
 .(64النساء: )سورة  (2)

  فصـــل

 للغري االستغفار
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، تدؿ على أما األحياء، فقد جاءت نصوص كثَتة، غَت ما سبق
أف يطلبوا ذلك الناس لبعضهم البعض، ك االستغفار من مشركعية 

فيما بينهم، سواء كاف بسبب أك بغَت سبب، من ذلك: يقوؿ 
چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ:تعاىل

قولو ك  ،(ٔ)
چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ:تعاىل

ڦ  چ :قاؿ تعاىلك  ،ٕ()

چڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄ
(ٖ). 

 چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃچ: كقاؿ تعاىل
قاؿ ، ك ٗ()

   ڀ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ٱ چ: تعاىل

چٺ ڀ ڀ
ۈ   چ: الئكةػػػاىل عن ادلػػػػػاؿ تعػػكق، ٘()

چۈٴۇ
ڄ  ڃ  ڄڄڄچ:كقاؿ، (ٙ)

                                                           

 (.159آل عمران: )سورة  (1)
 (.11الفتح: )سورة  (2)
 (.62النور: )سورة  (3)
 (.12سورة املمتحنة: ) (4)
 (.5سورة املنافقون: ) (5)
 (.7سورة غافر: ) (6)
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، هنع هللا يضر ،عمر بن اخلطاب ملسو هيلع هللا ىلصقد أرشد النيب ، ك (ٔ) چڃڃڃ
امسو: أكيس بن ، رص على مقابلة رجل من أىل اليمنإىل أف حي

ة هبا لو كالد»...لب منو أف يستغفر لو فقاؿ: عامر القرين، كأف يط
فإف استطعت أف يستغفر لك ، بر لو أقسم على هللا ألبره

، (ٕ)«استغفر يل...فاستغفر لو »ا فقاؿ: فأتى أكيسن .«..فافعل
أخيو أف يستغفر كيدعو ، ادلسلم إذا أكل من طعاـ ملسو هيلع هللا ىلصكأرشد النيب 

على أيب،  ملسو هيلع هللا ىلصنزؿ رسوؿ هللا : قاؿ ،هنع هللا يضر ،؛ فعن عبد هللا بن بسرلو
ة فأكل منها...فقاؿ: أيب، كأخذ بلجاـ با كرطقاؿ: فقربنا إليو طعامن 

اللهم ذلم فيما رزقتهم، كاغفر ذلم، » دابتو: أدعو هللا لنا، فقاؿ: 
 ،قاؿ: كنا عند أيب ىريرة ،،  بن سَتينعن دمحمك ، (ٖ)«رٛتهم اك 

اللهم اغفر أليب ىريرة كألمي، كدلن استغفر " ليلة، فقاؿ:  ،هنع هللا يضر
فنحن نستغفر ذلما حىت ندخل يف ": ، قاؿ دمحم بن سَتين"ذلما

                                                           

 (.5سورة الشورى: ) (1)
 (.2542أخرجو مسلم من حديث أسَت بن جابر ) (2)
 (.2042أخرجو مسلم ) (3)
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: " لو كاف رجل ، ، قاؿ بكر بن عبد هللا(ٔ)" دعوة أيب ىريرة
كما يطوؼ ادلسكُت، يقوؿ استغفركا يل،  يطوؼ على األبواب

 .ىػ." ألكاف نولو أف يفعل
 اتت ػػئاتو حىت فػػػ: " من كثرت ذنوبو كسي، بن رجبقاؿ ا 

حصاء فليستغفر هللا شلا علم هللا؛ فإف هللا قد علم كل اإلالعدد ك 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   چ:شيء كأحصاه كما قاؿ تعاىل

چۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
(ٕ) "(ٖ). 

مشركعية االستغفار ذلم يف  :أما األموات، فقد ربت يف السنةك 
 حاالت، منها:

...فلما مات أبوسلمة أتيت النيب " قالت: ،اهنع هللا يضر، سلمةعن أـ 
 قويل اللهم اغفر يل» ، فقلت: إف أاب سلمة قد مات، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)«كلو 

                                                           

 (.37قال األلباين )صحيح اإلسناد( )« األدب املفرد»خاري يف أخرجو الب (1)
 (.6سورة اجملادلة: ) (2)
 (.2/416جامع العلوم واحلمم  ابن رجب ) (3)
 (.919أخرجع مسلم ) (4)



  
 65 

 اراالستغف

 
 
 

 :غفار للميت يف أحاديث كثَتة منها، كرد االستازةػػالة اجلنػػػكيف ص
على جنازة،  ملسو هيلع هللا ىلص يب: صلى النقاؿ ،هنع هللا يضر، عن عبد الرٛتن بن عوؼ

 .(ٔ)..«.اللهم اغفر لو، كارٛتو» فحفظت من دعائو، كىو يقوؿ: 
 صلى على جنازة فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: إف النيب هنع هللا يضركعن أيب ىريرة، 

 .(ٕ)«اللهم اغفر حلينا كميتنا كشاىدان كغائبنا... »
على  ملسو هيلع هللا ىلصى بنا رسوؿ هللا : صلقاؿ، هنع هللا يضر عن كائلة بن األسقع،ك 

..اللهم فاغفر لو، .»رجل من ادلسلمُت، فسمعتو يقوؿ: 
 .(ٖ)«كارٛتو..إنك أنت الغفور الرحيم 

م أف يقف ٚتاعة يستغفركف هللا لو، يندب عقب دفن ادليت ادلسلك 
إذا فرغ من دفن  ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: كاف النيب هنع هللا يضرفعن عثماف بن عفاف، 

استغفركا ألخيكم، كسلوا لو التثبيت، » ادليت كقف عليو كقاؿ: 
 .(ٗ)«فإنو اآلف يسأؿ 

                                                           

 (.936أخرجو مسلم ) (1)
 (.3070( وابن حبان )3201( وأبو داود )1024رواه الًتمذي ) (2)
 (.3/491( وأزتد )1499ماجو ) ( وابن3202أخرجو أبو داود )  (3)
( يف"األدب 36(.أخرجو البخاري )4/56( والبيهقي )3221أخرجو أبو داود )  (4)

 املفرد" بسند حسن.



    
  66 

اراالستغف  

   

ترفع للميت بعد موتو درجتو؛ فيقوؿ، » ، قاؿ: هنع هللا يضركعن أيب ىريرة، 
 .(ٔ)«ر لك : كلدؾ استغفأم رب، أم شيء ىذه؟ فيقاؿ

  

                                                           

 ( يف"األدب املفرد" بسند حسن.36أخرجو البخاري ) (1)
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 بعض يفألكقات ك كرد االستغفار يف بعض األزماف كيف بعض ا
 :األماكن حلكم ظاىرة من ذلك

لمسلمُت إذا فتح هللا يشرع ل :النصراالستغفار عند الفتح ك  (ٔ)
عليهم بلدة، أك اسًتدكا دايرىم، أك نصرىم هللا تعاىل على عدكىم، 

ڄ  ڄڦچ:اىلػػػػػػػػػاؿ تعػػػػأف يكثركا من التسبيح كاالستغفار، ق

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 چڌ      ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ  ڇ   ڍڇ  
(ٔ). 

يستغفر  يندب للمسلم أفك  :( االستغفار يف أكؿ الليل كآخرهٕ)
، اهنع هللا يضر، هللا تعاىل يف أكؿ الليل، كأخره، فقد ركم عن أـ سلمة

اللهم : » أف أقوؿ عند أذاف ادلغرب ملسو هيلع هللا ىلصعلمٍت رسوؿ هللا : قالت

                                                           

 (.3-1سورة النصر: ) (1)

  فصـــل

 األمكانيف بعض األسمان واألوقات و االستغفار
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دعاتك، كحضور أصوات هنارؾ، ك ىذا إقباؿ ليلك، كإدابر 
 .(ٔ)«صلواتك، فاغفر يل 

شرع للمسلم أف يستغفر هللا تعاىل؛ ليكوف خا٘تة عند النـو يك 
، هنع هللا يضرعملو، إذا رفعت ركحو إىل ابرئها، فعن أيب سعيد اخلدرم، 

: استغفر من قاؿ حُت أيكم إىل فراشو» : ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
، كأتوب إليو عظيمهللا ال  ، رالثالذم ال إلو إال ىو احلي القيـو

 .(ٕ)«مرات، غفر هللا ذنوبو، كإف كانت مثل زبد البحر 
تعاىل يف الثلث األخَت من الليل،  يندب للعبد أف يستغفر هللاك 

: الذم ىو من أفضل األكقات، اليت يناجي فيها العبد ربو كآكدىا
 چگ گ گچ: اىلػػػلقولو تع

ٺ  چ :وػػػػػولػػػػػقك  ،(ٖ)

                                                           

ه (, وقال: حديث غريب. ويف سند3583( والًتمذي )530أخرجو أبو داود ) (1)
 (.3589أبولثَت موىل أم سلمة, قال األلباين " ضعيف " )

 ( وحسنو.3394أخرجو الًتمذي ) (2)
 (.18سورة الذارايت: ) (3)
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 چٿ
  : أحيوا الليل ابلصالة فلماقاؿ بعض أىل العلم، (ٔ)

 .كاف كقت السحر أمركا ابالستغفار
ينزؿ ربنا تبارؾ : » ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا هنع هللا يضر، كعن أيب ىريرة

حىت يبقى رلث الليل اآلخر فيقوؿ:  تعاىل كل ليلة إىل مساء الدنياك 
لو؟ من يسألٍت فأعطيو؟ من يستغفرين من يدعوين فأستجيب 

 .(ٕ)«فأغفر لو 
من تعار من » قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب هنع هللا يضر، كعن عبادة بن الصامت

ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، لو ادللك كلو احلمد، : الليل فقاؿ
، ء قدير، احلمد هلل، كسبحاف هللا، كال إلو إال هللاىو على كل شيك 

كهللا أكر، كال حوؿ كال قوة إال ابهلل، مث قاؿ: اللهم اغفر يل، أك 
 .(ٖ)«دعا استجيب لو، فإف توضأ كصلى قبلت صالتو 

يشرع االستغفار يف هناية اجمللس،  :يف هناية اجمللس ( االستغفارٖ)
 دلا يقع يف اجمللس من لغط، كإمث،كفارة   يكوفك 

                                                           

 (.17سورة آل عمران: ) (1)
 (.758(, أخرجو مسلم )1145أخرجو البخاري ) (2)
 (.1154أخرجو البخاري ) (3)
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ا من جلس رللسن : » ملسو هيلع هللا ىلصؿ رسوؿ هللا ، قاؿ: قاهنع هللا يضر ،فعن أيب ىريرة
 : سبحانكفكثر فيو لغطو، فقاؿ قبل أف يقـو من رللسو ذلك

، شهد أف ال إلو إال أنت، أستغفرؾ كأتوب إليكأ، ؾْتمداللهم ك 
 .(ٔ)«إال غفر لو ما كاف يف رللسو ذلك 

يكثر من يشرع لإلنساف أف ك  :( االستغفار يف آخر العمرٗ)
ىو يودع ألف ادلرء، ك  ؛ار يف هناية عمره، كعند قرب أجلواالستغف

ينبغي أف خيرج منها دلالقاة ربو، كىو طاىر الثوب، قليل  الدنيا
العيب، خفيف احململ، كثَت اخلَت، كليس يف عنقو مظلمة ألحد، 
، جهوؿ، فاحتاج  كقد علمنا أف جنس اإلنساف خطاء، ظلـو

بيده مغفرة الذنوب، كسًت  االستغفار دلناحلالة ىذه أف يكثر من ك 
 .العيوب

 ،ركاه ابن عباس يدلنا على مشركعية االستغفار يف هناية العمر ماك 
، فكأف بعضهم يدخلٍت مع أشياخ بدر ،هنع هللا يضر ر،قاؿ: كاف عم، هنع هللا يضر

 يدخل ىذا معنا، كلنا أبناء مثلو؟نفسو، فقالوا: مل كجد يف 

                                                           

 (, وقال: حديث حسن صحيح.3433أخرجو الًتمذي ) (1)
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، فأدخلٍت ،" إنو من حيث علمتم" فقاؿ عمر:  ، فدعاين ذات يـو
ما تقولوف يف قوؿ هللا  " رأيت أنو دعاين يومئذ إال لَتيهم، قاؿ:فما 
فقاؿ بعضهم: أمران أف ؟  چڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ  چ: تعاىل

ضلمد هللا كنستغفره إذا نصران كفتح علينا. كسكت بعضهم فلم يقل 
 :فقلت: ال. قاؿ "أكذلك تقوؿ اي ابن عباس؟"؛ فقاؿ يل: اشيئن 

ڦ  چ: أعلمو لو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ىو أجل رسوؿ هللا قلت "فما تقوؿ؟"

ڇ  ڇ  ڇ   چذلك عالمة أجلك ك  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ما أعلم منها إال ما " : رػػػػػػػمػػػاؿ عػػػػػق چڎ ڌ ڌ ڍڍ
 .(ٔ)"تقوؿ

بعد أف نزلت  ملسو هيلع هللا ىلص : ما صلى رسوؿ هللا، قالتاهنع هللا يضر، كعن عائشة
          إال أف يقوؿ فيها: چڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ: عليو

  .(ٕ)«سبحانك ربنا كْتمدؾ اللهم اغفر يل  »

                                                           

 (.4970أخرجو البخاري ) (1)
 (.484( ومسلم )4967أخرجو البخاري ) (2)
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، كأصغت إليو قبل أف ملسو هيلع هللا ىلصأهنا مسعت رسوؿ هللا  ،اهنع هللا يضر ،كعن عائشة
أحلقٍت اللهم اغفر يل كارٛتٍت، ك » ديوت، كىو مسند ظهره يقوؿ: 

 .(ٔ)«لى ابلرفيق األع
يف ذىن القارئ الكرًن، كىو ىل يعلم أحد قرب خيطر سؤاؿ  قدك 

آلجاؿ شلا اختص ، فإف هناية ادنو أجلو؟ كاجلواب: ابلطبع ال أحد
 ،ا مرسالن ، كال نبين ا مقرابن هللا نفسو بعلمها، فلم يطلع عليها ملكن 

 :أجلو منهاعالمات يعرؼ هبا ادلرء قرب دنو  لكن جعل هللا تعاىلك 
 :ك السبعُتوغ اإلنساف سن الستُت أ( بلٔ)

مرمء أعذر هللا إىل ا »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب هنع هللا يضر ،فعن أيب ىريرة
قاؿ العلماء: معناه: مل يًتؾ لو ، (ٕ)«أخر أجلو حىت بلغ ستُت سنة 

 ا، إذ أمهلو ىذه ادلدة. عذرن 
أميت ما بُت  أعمار: » ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ رسوؿ هللا هنع هللا يضركعن أيب ىريرة، 
 .(ٖ)«الستُت كالسبعُت 

                                                           

 (.4440أخرجو البخاري ) (1)
 (.6419أخرجو البخاري ) (2)
 (.2/427( واحلالم )2331و  3550( والًتمذي )4236أخرجو ابن ماجو ) (3)
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ي عالمة من عالمات قرب ، فه( ظهور الشيب يف رأس الكبَتٕ)
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ ، قاؿ تعاىل:دنو األجل

 چوئ  وئ
 .قاؿ ٚتع من السلف النذير ىنا: الشيب ،(ٔ)

، ، عافنا هللا كٚتيع ادلسلمُت( كقوع ادلرء يف مرض عضاؿٖ)
فعل أشياء كثَتة، كتأكد كتابة الوصية،  ؤس يستحب يف حقوفادلي

 .ة االستغفار، كغَتىاكثر ككجوب رد احلقوؽ إىل أىلها، ك 
ا ىذا ال أدؿ على ىذا األمر من زمانن؛ ك ( كثرة موت الفجأةٗ)

صة مع ، خاالذم انتشر فيو موت البغتة، كالذم ال ديهل اإلنساف
 انتشار كسائل حديثة للتنقل، كما حيصل بسببها من حوادث

ق ، رٔتا ال ٘تهلو النطمفجعة، أتيت على اإلنساف كلمح البصر
ابلشهادتُت، فيبنبغي كاحلالة ىذه، على الكيس الفطن: أف يكوف 

ا من ذكره، الدكاـ، للقاء ربو، كأف يكوف لسانو رطبن  ، علىامستعدن 
 كأف يكثر من االستغفار.

 هاـــــوشـــــهتز نعوتى ــر يب املـــدت ل مرةـــيا و يف لــــــل أن أحـــأؤم
 هاــبقااي ليال يف الزمان أعيش ل أان إ ا مثلهم غَت أن يلـــىو 

                                                           

 (.37سورة فاطر: )  (1)
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عقب الذنب، كال  ،على العبد أف يبادر إىل التوبة كاالستغفارجيب 
ڦ   ڦ ڦ  ڦ ڤچ :اىلػػػجيوز لو أتخَت التوبة، يقوؿ هللا تع

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 چڍ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
(ٔ). 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ :كقاؿ تعاىل

 چں   ڻ
(ٕ). 

     :يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  : مسعت رسوؿ، قاؿهنع هللا يضر، كعن أنس بن مالك
اي ابن آدـ لو بلغت ذنوبك عناف السماء مث  قاؿ هللا تعاىل:» 
 .(ٖ)..«.غفرتٍت غفرت لك على ما كاف منك كال أابيلاست
 

                                                           

 (.135سورة آل عمران: ) (1)
 (.110سورة النساء: ) (2)
 (, وقال حديث حسن.3540خرجو الًتمذي )أ (3)

  فصـــل

 بعد الذنىب االستغفار
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 التوبة من الذنب فرض : " إف ادلبادرة إىل ،قاؿ ابن القيم  
، فإذا على الفور، كال جيوز أتخَتىا، فمىت أخرىا عصى ابلتأخَت

: توبتو من أتخَت اتب من الذنب بقي عليو توبة أخرل، كىي
التوبة، كقل أف ٗتطر ىذه بباؿ التائب، بل عنده: أنو إذا اتب من 

ي عليو التوبة من أتخَت قد بقآخر، ك  الذنب، مل يبق عليو شيء
التوبة، كال ينجي من ىذا إال توبة عامة، شلا يعلم من ذنوبو، كشلا ال 

ال ينفعو يف و العبد من ذنوبو أكثر شلا يعلمو، ك ؛ فإف ماال يعلميعلم
بًتؾ عاص ، فإنو ا من العلمدلؤاخذة هبا جهلو إذا كاف متمكنن عدـ ا

أشد، كيف صحيح ابن حباف: أف  و؛ فادلعصية يف حقالعلم كالعمل
، « ىذه األمة أخفى من دبيب النمل الشرؾ يف »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

أف » فقاؿ أبو بكر: فكيف اخلالص منو اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: 
أستغفرؾ دلا ال اللهم إين أعوذ بك أف أشرؾ بك كأان أعلم ك  :تقوؿ
أنو ذنب، كال يعملو  شلا يعلمو هللا، فهذا طلب االستغفار أعلم

اللهم  »: أنو كاف يدعو يف صالتو: ملسو هيلع هللا ىلصالعبد، كيف الصحيح عنو 
اغفر يل خطيئيت كجهلي، كإسرايف يف أمرم، كما أنت أعلم بو مٍت، 

، اللهم اغفر يل جدم كىزيل، كخطأم كعمدم، ككل ذلك عندم
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كما  قدمت كما أخرت، كما أسررت كما أعلنتاللهم اغفر يل ما 
احلديث  يف..ك .«أنت أعلم بو مٍت أنت، إذلي ال إلو إال أنت 

اللهم اغفر يل ذنيب كلو، دقو كجلو، خطأه كعمده، سره  »اآلخر: 
ىذا الشموؿ لتأيت التوبة فهذا التعميم ك « كعالنيتو، أكلو كآخره 

 .(ٔ)"كما مل يعلمو  على ما علمو العبد ذنوبو
 ابن عباس فقاؿ: سأؿ رجل :  ،يقوؿ ميموف بن مهراف 

 .لت أمرأة ال ٖتل يلقب  
 ."زىن فوؾ"  :قاؿ

 ؟قاؿ: فما علي يف ذلك
 ." استغفر هللا" : قاؿ

  

                                                           

 (.298–1/297مدارج السالمُت )  (1)
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إليو العبد، كهناية ما أيملو من  ىذا األمر ىو غاية ما يسعىك 

استغفاره، فاالستغفار لو ٙترات عظيمة، كنتائج طيبة، كآاثر ٛتيدة، 
ما ندركو شلا أخران بو خالقنا ، منها رةكعوائد كثَتة، يف الدنيا كاآلخ

عّز كجل للمستغفرين يـو  منها ما ال ندركو شلا يدخره ربناكموالان، ك 
 :القيامة

فاالستغفار حيرؽ الذنوب كادلعاصي   :( تكفَت الذنوب كاخلطاائ)
صود االستغفار الذم ٔتعٌت التوبة؛ ادلقكما ٖترؽ النار احلطب، ك 

نوب، إف توفرت فيو شركط التوبة، يقوؿ فإنو أرجى أف يكفر بو الذ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گ  گ   ڳ  ڳ چ :هللا تعاىل

 چں   ڻ
(ٔ). 

                                                           

 (.110سورة النساء: ) (1)

  فصـــل

 وآثــاره  فارــاالستغثـمـزات 
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اي عبادم إنكم ٗتطئوف ابلليل  »: كقاؿ هللا يف احلديث القدسي
 .(ٔ)«ا فاستغفركين أغفر لكم غفر الذنوب ٚتيعن أان أكالنهار، ك 

يقوؿ: قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصؿ هللا مسعت رسو  :، قاؿهنع هللا يضر، كعن أنس بن مالك
، مث ن آدـ لو بلغت ذنوبك عناف السماءاي اب »هللا تعاىل: 

 .(ٕ)..«.غفرتٍت غفرت لك على ما كاف منك كال أابيلاست
: من قاؿ: » ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا هنع هللا يضر، مسعود عن ابنك 

، كأتوب إليو، غفرت إال ىو احلي  أستغفر هللا الذم ال إلو القيـو
 . (ٖ)«ذنوبو، كإف كاف قد فر من الزحف 

      عن ربو قاؿ:فيما حيكيو  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب هنع هللا يضركعن أيب ىريرة، 
 يغفر الذنب، كأيخذ ابلذنب، ا، فعلم أف لو رابن أذنب عبدم ذنبن  »

رؾ كتعاىل: مث عاد فأذنب فقاؿ: أم رب، اغفر يل ذنيب، فقاؿ تبا
 يغفر الذنب، كأيخذ ابلذنب، مث ا، فعلم أف لو رابن عبدم أذنب ذنبن 

                                                           

 (.2577أخرجو مسلم ) (1)
 سبق خترجيو يف ص. (2)
( لالمها من حديث زيد موىل رسول 3572( والًتمذي )1517أخرجو أبو داود ) (3)

وقال: صحيح على شرط مسعود!!  حديث ابن( من 1/511هللا وىو عند احلالم )
 البخاري ومسلم قال الذىيب: أبو سنان ىو ضرار بن مرمة مل لخرج لو البخاري!!
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تبارؾ كتعاىل: ، فقاؿ عاد فأذنب، فقاؿ: أم رب، اغفر يل ذنيب
،  يغفر الذنب، كأيخذ ابلذنبا، فعلم أف لو رابن عبدم أذنب ذنبن 

ا راجعن  ا. أم: ما دمت اتئبن (ٔ)«لك  أعمل ما شئت فقد غفرت
ارن ا مستغفمنيبن 

(ٕ). 
تغفار يرفع هللا فباالس: ( األماف من العذاب العاـ كاخلاصٕ)

اهتا، الذم سببو الذنوب ٚتاعالعذاب عن األمة: أفرادىا ك 
 :كادلعاصي، فإذا استغفركا، أمنوا إبذف هللا ػػ جل كعال ػػ يقوؿ تعاىل

چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ 
(ٖ) . 

ذىب أحدمها، كبقي كاف لنا أماانف " : هنع هللا يضر ،قاؿ ابن عباس
 :يقصد ابألماف .(ٗ)اآلخر
 ،يف حياتو ملسو هيلع هللا ىلص: رسوؿ هللا األكؿ

 .: االستغفارابلثاينك 

                                                           

 (.2758( ومسلم )7068أخرجو البخاري ) (1)
 (.13/472(. وفتح الباري  ابن حجر )63–62انظر الفوائد  ابن القيم )ص (2)
 (33سورة األنفال: ) (3)
 (.1604( والطربي )9017و5/1691أخرجو ابن أيب حامت ) (4)
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طيبة نظيفة،  فاهلل تعاىل يوفق ادلستغفر إىل حياة :( ادلتاع احلسنٖ)
يشيع فيها األمن، كاألماف، كالطمأنينة، كاالستقرار، كراحة الباؿ، 

ھ  ے   ھ  ھ چ :اىلػػػؿ تع، يقو العميمكسكوف القلب، كاخلَت 

چے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸    ﮹  ﮺  ﮻
(ٔ)، 

ؼ من العبد للرب بوقوعو يف : اعًتاخاصة: كأف يف االستغفار
، كاالعًتاؼ ابخلطيئة، كالذنب، ىو صفة الذنب، أك التقصَت
ىذا شلا أخر هللا عنهم قد مر معنا شيء من األنبياء ك ادلرسلُت، ك 

ڤ  چا ىي صفة عباد هللا ادلتقُت، يقوؿ تعاىل:يف كتابو، كأيضن 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ    ڦ  

 چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
(ٕ) ،

پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  چ :يقوؿ تعاىلك 

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  

 چٿ ٺ
، الذم مر كإمنا كاف سيد االستغفار، (ٖ)

                                                           

 (.3سورة ىود: ) (1)
 (.135سورة آل عمران: ) (2)
 (.17-16سورة آل عمران: ) (3)
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االعًتاؼ ابخلطيئة منو اإلقرار ابلذنب من العبد ك تضا ل، سيدن معنا
ـز هأنو ال يغفر الذنوب إال هللا، كىي مرتبة عظيمة، مع علمو اجلا

 .نا شيء من النصوص يف ىذا األمرقد مر معكخلة سامية، ك 
 دلا حيسو الناس كيشاىدكنو كيعايشونو، كإف كلو ضربنا مثاالن 

الفتو، كإف كاف جيـز هأف ادلخالف للقانوف كالنظاـ مىت ما أخفى سل
ا مل يطلع عليها، فهو مهما عاش، فإنو يبقى يف شغل شاغل، أحدن 

ؼ شعر ْتمل رقيل ، فإذا اعًت كقلق ساىر، كحرج يف الصدر دائم
عبد مع ربو سبحانو ، فكذلك الكيزحيو عن رقبتو ،يلقيو عن كاىلو

ق اعًتافو بذنبو عن طري، فالغفار للذنوب، كالذم يعلم السر كأخفى
علمو هأف هللا كعد على االستغفار: زلو الذنوب، ، مع االستغفار

ا طادلا يح عنو مهن تبديلها إىل حسنات يز كتكفَت السيئات، بل ك 
 .ا طادلا أرقلو، كينقلو إىل حياة الطمأنينة كالراحةأسهره، كضيقن 

فمن أسباب نزكؿ األمطار:  : ( االستغفار سبب لنزكؿ ادلطرٗ)
ی  ی   ی  ی       جئ    حئ  مئ   چ:تعاىلكثرة االستغفار، قاؿ 
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 چٻ ٻ ٻٱ 
ليو حاؿ السلف من قد ذكرت ما عك ، (ٔ)

 .كثرة االستغفار، رجاء نزكؿ ادلطر
: قاؿ تعاىل :ر سبب يف إمداد العبد ابألمواؿ كاألكالد( االستغفا٘)

 چپ پ پچ
جياد إنوعاف: إما أف يكوف  ادلدد ىنا، ك (ٕ)

جاء يف األرر عن احلسن  ،بعد عدـ، أك قوة كبركة بعد ضعف
 شكى إليو اجلدب، فقاؿ: استغفر هللا، : أف رجالن ، البصرم

كشكى إليو آخر الفقر: فقاؿ: استغفر هللا، كشكى إليو آخر 
هللا تعاىل عن  ، مث تال عليهم قوؿجفاؼ بستانو، فقاؿ: استغفر هللا

 .اآلية چ...ی  ی   یچ :نوكح عليو السالـ
فاالستغفار يعطي القلب  :ة القوةايد( االستغفار سبب يف ز ٙ)
وة عجيبة يتحمالف بركتو الشدائد، قاؿ تعاىل على لساف البدف قك 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  چ :ىود

 چىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    حئ
(ٖ). 

                                                           

 (.12-11سورة نوح: ) (1)
 (.12سورة نوح: ) (2)
 (.52سورة ىود: ) (3)



  
 83 

 اراالستغف

 
 
 

، دلفاكزااكز لقد كاف السلف يستعينوف ابالستغفار على ٕتك 
قوة يتجاكزكف هبا كل نقاط  هبذا االستغفار فيمنحهم هللا، كادلشاكل

 .يقف عندىا الغافلوف عن االستغفارالضعف اليت 
فكما  :الستغفار سبب يف تيسَت الطاعات كتعسَت ادلعاصي( اٚ)

أخيت أف السيئة تقوؿ: أخيت..أخيت؛ كذلك احلسنة تقوؿ: أخيت..
يقوده إىل ما ىو مثلو ، ال ريب أنو هج لسانو ابالستغفارفالذم يل

صاحب ادلرء استغفاره كلما أك غَتىا من العبادات، ك من األذكار، 
 .بتذكر ذنوبو، كلما قاده إىل إحساف العمل، إبذف هللا تعاىل

إف الشيطاف قاؿ: : » ملسو هيلع هللا ىلص، يقوؿ يف احلديث :( إغاظة الشيطافٛ)
حهم يف عزتك اي رب ال أبرح أغوم عبادؾ ما دامت أركاك 

، ال أزاؿ أغفر كعزيت كجاليل ىل:تعاك أجسادىم فقاؿ الرب تبارؾ 
 .(ٔ)«استغفركين ذلم ما 

                                                           

( انظر السلسلة الصحيحة 134( والبيهقي يف األمساء )ص4/261أخرجو احلالم ) (1)
(104.) 
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طانو كما شيإف أحدكم لعلو يضٍت " كجاء عن بعض السلف قولو: 
 .(ٔ)" يضٍت أحدكم بعَته

فباالستغفار تنزاح  :( تفريج اذلمـو كالغمـو حصوؿ الرزؽٜ)
، كتزكؿ الغمـو ػػ إبذف هللا ػػ ك  د للرزؽ من حيث ال يوفق العباذلمـو

من  : »ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا ، قاؿهنع هللا يضرسب؛ فعن ابن عباس، حيت
ا، ا كمن كل ضيق سلرجن تغفار جعل هللا لو من كل ىم فرجن لـز االس

 .(ٕ)«كرزقو من حيث ال حيتسب 
ذف هللا سبب يف دخوؿ اجلنة إب( يف االستغفار أماف من النار ك ٓٔ)

سيد : » ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا قاؿ ،هنع هللا يضر، فعن شداد بن أكس: تعاىل
االستغفار أف يقوؿ العبد: اللهم أنت ريب، ال إلو إال أنت خلقتٍت 
كأان عبدؾ كأان على عهدؾ ككعدؾ ما استطعت، أعوذ بك من 

نيب، فاغفر يل، أبوء بذشر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، ك 

                                                           

 (.1/295" مفتاح دار السعادة " ) ذلره ابن القيم يف (1)
( وقال صحيح 4/262( واحلالم )1518( وأبو داود )1/248أخرجو أزتد ) (2)

( وابن 3/351( والبيهقي )538اإلسناد, قلت: ويف سنده مقال ولذا رواه ابن السٍت )
 (.705( وغَتىم وإسناده ضعيف انظر الضعيفة )3819ماجو )
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ا من النهار موقن هبا، فمات فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت، من قاذل
من يومو قبل أف ديسي، فهو من أىل اجلنة، كمن قاذلا من الليل 

 .(ٔ)«ت قبل أف يصبح فهو من أىل اجلنة ىو موقن هبا فماك 
اي معشر النساء : » ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا ، قاؿهنع هللا يضركعن ابن عمر، 

 (ٕ)«تكن أكثر أىل النار فار فإين رأيأكثرف من االستغتصدقن ك 
ذلن ابلتصدؽ كاالستغفار لغرض صلاهتم من النار،  ملسو هيلع هللا ىلصفإرشاد النيب 

 .جو العبد من ادلهالك يف الدنيا كاآلخرةأف ابالستغفار ينك 
من أحب  : »ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا ، قاؿهنع هللا يضراـ، فعن الزبَت بن العو 

 .(ٖ)«فليكثر فيها من االستغفار حيفتو أف تسره ص

                                                           

الطييب: " ملا لان ىذا الدعاء جامًعا ملعاين التوبة (. قال 6323أخرجو البخاري ) (1)
استعَت لو اسم )السيد( وىو يف األصل الرئيس الذي يقصد إليو يف احلوائج, ويرجع إليو يف 

أ ا أدلك » (. قلت: وجاء يف رواية الًتمذي: 155 -14/154األمورأ.ىـ فتح الباري )
 «.تعلموا سيد ا استغفار » ويف حديث جاء يف النسائي: « على سيد ا استغفار 

 (.79أخرجو مسلم ) (2)
( والبيهقي يف 839( والطرباين يف األوسط رقم )1/297أخرجو الضياء يف املختارة ) (3)

( ولذا األلباين يف 1619(, وحسن إسناده املنذري يف الًتغيب )1/364الشعب )
 (.2299الصحيحة )
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ؿ عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز: رأيت أيب يف النـو قبل موتو،  قاك 
: أم كأنو يف حديقة، فدفع إىل تفاحات فأكلتهن! الولد؛ فقلت

 .(ٔ)أم: بٍت "االستغفار  "كجد أفضل؟ فقاؿ: األعماؿ 
سر، فعن عبد هللا بن ب :اأف ادلستغفرين أخف الناس أكزارن  (ٔٔ)

وىب دلن كجد يف صحيفتو ط : »ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا ، قاؿهنع هللا يضر
 .(ٕ)«ا كثَتن  ااستغفارن 
 ئة كقف ػبد إذا عمل سيػ: " إف الع، قاؿ حساف بن عطية 

رالث ساعات فإف مل يستغفر كتبت كإف استغفر ادللك فلم يكتبها 
 ."مل تكتب 
 لهم ػػػػا أقػػػػػن اس ذنوبػػػػر النػػػثػػكإف أ" : ، قاؿ بكر بن عبد هللا 

 . "، كأكثرىم استغفاران أقلهم ذنوابن ااستغفارن 
كقيل لبعض السلف: كيف أنت يف دينك؟ قاؿ أمزقو ابدلعاصي، 

 .رأرقعو ابالستغفاك 
                                                           

 (.1/22ذلره ابن القيم يف إغاثة اللهفان ) (1)
(: "إبسناد صحيح" 1616( قال املنذري يف الًتغيب )3818أخرجو ابن ماجو ) (2)

 ولذا قال األلباين.
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 سألت شيخ اإلسالـ ابن تيمية فقلت: ، قوؿ ابن القيمي : 
االستغفار؟ فقاؿ:  أنفع للعبد التسبيح أـما ه: إييساؿ بعض الناس

ا ا فالبخور كماء الورد أنفع لو، كإف كاف دنسن " إذا كاف الثوب نقين 
 .(ٔ)فالصابوف كادلاء أنفع لو "

 ا.عوائده كثَتة جدن كفوائد االستغفار ك 
أسأؿ هللا أف يغفر لنا ذنوبنا كإسرافنا يف أمران، كصلى هللا على دمحم 

 . رب العادلُتكعلى آلو كأصحابو كأتباعو إبحساف كاحلمد هلل
  

                                                           

 (.124ذلره ابن القيم يف "الوابل الصيب" )ص: (1)
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