ُط ْو َب ْى
س َت ْغ ِفر ْين
ل ْل ُم َ

يا مـــن عليــه المتكـــل
قـد زاد ما بــي من وجــل
لما اجترحـــت مـن زلــل
فــي عمـــري المـضيــــع
فاغفـر لعـــبد مجتـــرم
وارحم بكاه المنسجم
فأنت أولـى من رحــــــم
وخيــر مـــدعــــو دعـــــي
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مقدمة
إن احلمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا  .من يهده الله فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده
الشريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .أما بعد :فإن املؤمن الراجي عفو ربه ورضاه،
الطامع في رحمته وهداه ،ليعلم علم اليقني أن بلوغ تلك الغايات ال يتأتى له إال بأعمال
صاحلات طيبات يدلل بها على صدق نيته وحسن طويته ،وبدون تلك األعمال الصاحلات
يبقى األمر مجرد أماني كاذبات باطالت .ومن رحمة موالنا بنا وإرادته اخلير لنا أن أرسل
إلينا رسوال كرميا ما ترك شيئا يقربنا من اجلنة إال وأمرنا به ودلنا عليه ،وال شيئا يباعدنا
عن النار إال ونهانا عنه وحذرنا منه ،ومن بني ما دلنا عليه رسولنا الكرمي ليكون لنا زادا في
طريقنا إلى الله ـ تعالى ـ عبادة عظيمة وقربة جليلة ال عنت على أحد في الوصول إليها وال
مشقة على أحد في اإلتيان بها وأدائها  ..إنها عبادة اال�ستغفار .تلك العبادة التي ال غنى
ألحد منا عنها حتى وإن كان لم يعمل سوءاً ولم يقترف إثما فإنه محتاج إليها أشد االحتياج،
وال أدل على ذلك من حال خير من أقلت األرض وأظلت السماء الذي غفر له الله ما تقدم
من ذنبه وما تأخر ،ومع ذلك نراه مكثرا من االستغفار مقبال عليه مستأنسا به ،حتى يقول
الصحابي اجلليل عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في بيان ذلك :إن كنا لنعد لرسول
علي إنك أنت التواب الرحيم ».1
الله [ في اجمللس الواحد مائة مرة « رب اغفر لي وتب َّ

بل كان االستغفار من آخر ما تكلم به النبي [ قبل أن يتوفاه الله ـ تعالى ـ مما يدل على
شدة عنايته واهتمامه به؛ إرضا ًء لله ـ تعالى ـ وتعليماً وحتفيزاً ألمته ،فقد روى الشيخان في
صحيحيهما من حديث أم املؤمنني عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت النبي [ وأصغت

إليه قبل أن ميوت ،وهو مسند إليها ظهره يقول« :اللهم اغفر لي وارحمني وأحلقني بالرفيق
األعلى» ،وعند ابن ماجه ،قالت :فكان هذا آخر ما سمعت من كالمه [  .فلئن كان املغفور

 1رواه أبو داود وغيره ،وصححه األلباني .
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له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يالزم االستغفار كل هذه املالزمة حتى إنه ال يدعه في أشد
اللحظات وأصعبها ،فكيف مبن دونه ممن خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ..أفال يكونون
أشد احتياجا إليه وأكثر إقباال عليه مما هم فيه ،بلى والله كلنا في حاجة إلى سلوك هذا
السبيل طلبا ملرضاة غافر الذنب وقابل التوب القائل في محكم آياته {:ومن يعمل سوءاً أو
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} ( )110سورة النساء ،والقائلُ { :ق ْل يَا ِع َبادِ َي
وب َجمِ ي ًعا ِإ َّن ُه ُه َو
ا َّلذِ ي َن أَ ْس َر ُفوا َعلَى أَنف ُِسهِ ْم لاَ تَ ْقن َُطوا مِ ن َّر ْح َمةِ اللَّهِ إ َِّن اللَّ َه يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ

الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم } ( )53سورة الزمر .وفي الصفحات القادمة نعرض لعبادة االستغفار بشيئ من

التفصيل ،سائلني الله تعالى مغفرة ذنوبنا ،إن ربنا قريب مجيب.
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االستغفار ً
لغة واصطالح ًا
�أوال :يف اللغة
يقول ابن منظور في لسان العرب :أصل الغفر التغطية والستر ،يقال اللهم اغفر لنا مغفرة
َ
وغفْرا وغفرانا ،وإنك أنت الغفور يا أهل املغفرة .وغفر الله ذنوبه ،أي :سترها .واستغفر
الله من ذنبه ولذنبه مبعنى ،فغفر له ذنبه مغفرة وغفرا وغفرانا ،وقد َغ َف َره يَغْفِ ُره َغفراً
ستره ،وكل شيء سترته فقد َغ َف ْرته ،ومنه قيل للذي يكون حتت بيضة احلديد علي الرأْس:
بالسوادِ فهو أَ ْغ َف ُر ل َو َس ِخه ،أَي :أَ ْح َم ُل له وأَغطى له .وفي
مِ ْغ َف ٌر ،وتقول العربْ :
اصبُ ْغ ثوبَك َّ
حديث عمر ملَّا َح َّص َب املسج َد (أي فرش أرضه باحلصباء ،وهي احلجارة الصغيرة) قال« :
هو أَ ْغ َف ُر للنُّخامة».أَي :أَ ْستَ ُر لها ...الخ. 2

ثانيا يف اال�صطالح :
قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن :الغفر :إلباس ما يصونه عن الدنس ،والغفران
واملغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن ميسه العذاب .قال تعالىَ {:و َقالُوا ْ َسمِ ْعنَا
َوأَ َط ْعنَا ُغ ْف َرانَ َك َر َّبنَا َو ِإلَيْ َك الْ َم ِصي ُر} ( )285سورة البقرة  ،وقالَ { :و َسارِ ُعوا ْ ِإلَى َمغْفِ َرةٍ ِّمن
ض أ ُ ِع َّد ْت ِلل ْ ُمتَّقِ ني َ} ( )133سورة آل عمران ،وقال سبحانه:
َّر ِّب ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ات َواألَ ْر ُ
الس َما َو ُ
ض َها َّ
{ َوا َّلذِ ي َن ِإ َذا َف َعلُوا ْ َف ِ
استَ ْغ َف ُروا ْ ِل ُذنُوبِهِ ْم َو َمن يَغْفِ ُر
اح َش ًة أَ ْو َظل َ ُموا ْ أَنْف َُس ُه ْم َذ َك ُروا ْ اللّ َه َف ْ
وب ِإ َّال اللّ ُه َولَ ْم يُ ِص ُّروا ْ َعلَى َما َف َعلُوا ْ َو ُه ْم يَ ْعل َ ُمونَ} ( )135سورة آل عمران .قال القرطبي في
ال ُّذنُ َ
وب ِإ َّال اللّهُ} أي :ليس أحد يغفر املعصية وال يزيل
بيان معنى قوله ـ تعالى ـَ {:و َمن يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
عقوبتها إال الله.3

 2الصواب أن الذي أشار بحصب املسجد هو سفيان بن عبد الله الثقفي ـ رضي الله عنه ـ وهو أيضا القائل :هو أغفر للنخامة ..الخ،
فعن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أراد أن ال يحصب املسجد فأشار عليه سفيان بن عبد الله الثقفي  .قال :بلى يا
أمير املؤمنني فإنه أغفر للنخامة وأوطأ للمجلس  .فقال عمر :احصبوه  .انظر مصنف ابن أبي شيبة (.)266 / 2
 3تفسير القرطبي (. )211/4
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االستغفار الذي ينفعك اهلل به
إن الثمرة التي يجتنيها املستغفر من وراء استغفاره هي مغفرة ذنوبه وستر عيوبه ،وهي ثمرة
عظيمة ال مراء في ذلك ،ولك ْن ثمة سؤال يطرح نفسه :هل األمر بهذه البساطة! أي مبجرد

أن ينطق املرء بـ «�أ�ستغفر اهلل» يجتني الثمرة وهي املغفرة؟ أم أن ثمة جهدا آخر ينبغي أن
يبذله املستغفر حتى يكون من احملظوظني بهذا الفضل العظيم الفائزين بثوابه؟ وللجواب
عن هذا السؤال نقول :اعلم ـ رحمنا الله وإياك ـ أن االستغفار الذي ترجو أن ينفعك الله
به وتترتب عليه آثاره العظيمة يحتاج منك إلي أمر واحد ذي صلة وطيدة بإرادتك أال وهو
العزم على ترك اإلصرار على ذلك الذنب الذي تستغفر الله منه ،واإلصرار هو التسويف
وهو أن يقول صاحب الذنب املقيم عليه :سوف أتوب غدا !! وهذا دعوى نفس وأمنية كاذبة
ومكر شيطاني خبيث بذلك املسكني ،إذ كيف يتوب غدا ،وغدا هذا هو ال ميلكه؟! ولئن
كانت الذنوب تتفاوت فيما بينها في قدر الضرر الذي تلحقه بالنفوس ،فإن ذنب اإلصرار
يتفوق على غيره بأنه الهالك احملقق ملن اتصف به وداوم عليه ولم يقو على تكسيره وهدمه
مبعاول الطاعات والقربات ،يقول سهل بن عبدالله :اجلاهل ميت ،والناسي نائم ،والعاصي
سكران ،واملصر هالك.ا.هـ.4
قال تعالىَ {:وا َّلذِ ي َن ِإ َذا َف َعلُوا ْ َف ِ
استَ ْغ َف ُروا ْ ِل ُذنُوبِهِ ْم َو َمن
اح َش ًة أَ ْو َظل َ ُموا ْ أَنْف َُس ُه ْم َذ َك ُروا ْ اللّ َه َف ْ
وب ِإ َّال اللّ ُه َولَ ْم يُ ِص ُّروا ْ َعلى َما َف َعلُوا ْ َو ُه ْم يَ ْعل َ ُمونَ} ( )135سورة آل عمران ،قال احلافظ
يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ

ابن كثير ـ رحمه الله ـ  :أي تابوا من ذنوبهم ،ورجعوا إلى الله عن قريب ،ولم يستمروا على
املعصية ويصروا عليها غير م ْقلِعِ ني عنها ،ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه ا.هـ .5ويقول ابن

أن
جرير الطبري ـ رحمه الله ـ  :لم يقيموا على ذنوبهم عامدين للمقام عليها ،وهم يعلمون ّ

 4املرجع السابق .
 5تفسير القرآن العظيم (. )501/1
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الله قد تقدم بالنهي عنها ،وأوعد عليها العقوب َة من ركبها ا.هـ .6ويقول صاحب الظالل ـ
رحمه الله ـ  :والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها .ولكن سماحة هذا الدين ال تطرد من يهوون
إليها من رحمة الله  .وال جتعلهم في ذيل القافلة...قافلة املؤمنني ...إمنا ترتفع بهم إلى
أعلى مرتبة ...مرتبة (املتقني) ...على شرط واحد .شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين
ووجهته ...أن يذكروا الله فيستغفروا لذنوبهم ،وأال يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه
اخلطيئة ،وأال يتبجحوا باملعصية في غير حترج وال حياء ...وبعبارة أخرى أن يكونوا في
إطار العبودية لله واالستسالم له في النهاية. 7
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ :قال علماؤنا :االستغفار املطلوب هو الذي يَ ُح ّل َع ْق َد اإلصرار

ويثبت معناه في اجلنان ،ال التلفظ باللسان .فأما من قال بلسانه :أستغفر الله ،وقلبه مص ّر
على معصيته ،فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار ،وصغيرته الحقة بالكبائر .وروي عن
احلسن البصري أنه قال :استغفارنا يحتاج إلى استغفار .قلت (القرطبي) :هذا يقوله في
زمانه ،فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه اإلنسا ُن ُمكِ ّباً على الظلم حريصاً عليه ال يُقلِع،
والسبْ َحة في يده زاعماً أنه يستغفر الله من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف؟! ا.هـ. 8
ُّ
ونريد أن نذ ِّكر هنا بأن احلسن البصري الذي ينعي على أهل زمانه بأن استغفارهم يحتاج

إلى استغفار ولد قبل وفاة عمر بن اخلطاب اخلليفة الراشد الثاني بعامني ،وعاصر الكثير
من الصحابة ،بل كان له شرف الرضاع من أم املؤمنني أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ وكانت
وفاته سنة  110هـ  ،وأما القرطبي ـ رحمه الله ـ الذي ينعت استغفار املقيمني على الذنب
من أهل زمانه بأن استغفارهم محض استهزاء واستخفاف كانت وفاته في العام  671من
الهجرة أي من قبل سبعمائة عام تقريباً ،أي إن وفاة كل منهما كانت أقدم بكثير من ظهور

 6جامع البيان (. )219/7
 7في ظالل القرآن (. )476/1
 8تفسير القرطبي (. )210/4
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البنوك الربوية والقنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية وغير ذلك من املدخالت احلديثة
التي أشاعت أجواء من املفاسد والفنت يعز معها أن يسلم للمرء دينه ،أو تستقيم له دنياه إال
من رحم ربنا جل في عاله ،فال أدري ماذا نسمي استغفار بعض املستغفرين في هذه اآلونة
واملعاصي تطاردهم ويطاردونها ليال ونهارا سرا وجهارا؟!!!! نسأل الله لنا ولهم العافية.
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اعمل ما شئت
ذكر أهل العلم أن القائل":أستغفر الله وأتوب إليه" له حالتان:
احلالة الأوىل :أن يقول ذلك وهو مص ٌر بقلبه على الذنب ،فأما قوله�« :أ�ستغفر اهلل» فال
طلب من الله املغفرة
يعدو أن يكون دعاء منه لله باملغفرة ،كما يقول :اللهم اغفر لي ،وهذا ٌ
ودعاءٌ بها ،فيكون حكمه حكم سائر الدعاء لله ،ويُ ْرجى له اإلجابة .وأما قوله( :وأتوب إليه)
فهو كاذب فيه؛ ألنه غير تائب حقيقة ،ملا علم أن من شروط قبول التوبة العزم من العبد على
عدم العودة إلى الذنب ،فهو بإصراره يكون مخال بواحد من أهم شروطها وهو اإلصرار
على مقارفة الذنب وعدم العزم على تركه واإلقالع عنه.
واحلالة الثانية :أن يقول ذلك وهو مقل ٌع بقلبه وعزمه ونيته عن املعصية ،فإن صح منه
العزم على ذلك ُقبلت توبته ،فإن عاد إلي الذنب مرة ثانية احتاج إلى توبة أخرى ليغفر له
ذنبه ،ولهذا فإن العبد ما دام كذلك كلما أذنب استغفر وتاب توبة نصوحا متكاملة الشروط
واللوازم  ،فهو
حري باملغفرة وإن تك َّرر الذنب منه مرارا .فعن أبى هريرة ] عن النبي
ٌّ
[ فيما يحكى عن ربه ـ عز وجل ـ قال« :أذنب عبد ذنباً ،فقال :اللهم اغفر لي ذنبي .فقال
تبارك وتعالى :أذنب عبدي ذنبا ،فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب .ثم عاد ،فأذنب
فقال :أي رب اغفر لي ذنبي .فقال تبارك وتعالى :عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر
الذنب ويأخذ بالذنب .ثم عاد فأذنب ،فقال :أي رب اغفر لي ذنبي .فقال تبارك وتعالى:
أذنب عبدي ذنبا ،فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب واعمل ما شئت فقد غفرت
لك» .قال عبد األعلى :ال أدرى أقال في الثالثة أو الرابعة « اعمل ما شئت » ..9أي :ما دمت
اها مني ًبا ،فهذه توبة مقبولة وإن تكرر الذنب ،فإنه كلما ك َّرر العبد التوبة مستوف ًيا
تائ ًبا أ َّو ً
شروطها ُقبِلت منه ،وأما االستغفار بدون توبة فال يستلزم املغفرة؛ بل هو سبب من األسباب
التي تُ ْر َجى بها املغفرة ،كما سبق اإلشارة إليه ،وفي ضوء هذا التوضيح ينبغي أن تفهم سائر
النصوص الواردة في هذا الشأن ،والله أعلم.

 9متفق عليه .
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الذنوب سبب الضر واالستغفار يزيله
إن مطالعة سريعة في كتاب الله وسنة رسوله [ وكالم الراسخني في العلم لتهدينا إلى
حقيقة ال مجال لردها أو اإلعراض عنها ،وهي :أن املصائب والعقوبات اإللهية التي تصيب
بني آدم إمنا تكون بسبب ما تقترفه أيديهم وتكسبه نفوسهم وقلوبهم من ذنوب ومعاصي
جزاء وفاقا ،وفي هذا يقول املولى تبارك وتعالىَ { :ك َدأْ ِب آلِ فِ ْر َع ْو َن َوا َّلذِ ي َن مِ ن َقبْلِهِ ْم َك َّذبُوا ْ
َاب} ( )11سورة آل عمران ،وقال سبحانه{ :أَلَ ْم
بِآيَا ِتنَا َف َأ َخ َذ ُه ُم اللّ ُه ِب ُذنُوبِهِ ْم َواللّ ُه َشدِ ي ُد الْعِ ق ِ
الس َماء َعلَيْهِ م
يَ َر ْوا ْ َك ْم أَ ْهل َ ْكنَا مِ ن َقبْلِهِ م ِّمن َق ْر ٍن َّم َّكنَّا ُه ْم فِ ي األَ ْر ِ
ض َما لَ ْم نُ َم ِّكن َّل ُك ْم َوأَ ْر َسلْنَا َّ
ِّم ْد َرا ًرا َو َج َعلْنَا األَنْ َها َر ت َْجرِ ي مِ ن ت َْحتِهِ ْم َف َأ ْهل َ ْكنَا ُهم ِب ُذنُوبِهِ ْم َوأَنْ َش ْأنَا مِ ن بَ ْعدِ ِه ْم َق ْر ًنا َ
آخرِ ي َن}

( )6سورة األنعام ،وقال تبارك وتعالىَ { :ولَ ْو أَ َّن أَ ْه َل الْ ُق َرى آ َمنُوا ْ َوا َّتقَوا ْ لَ َفت َْحنَا َعلَيْهِ م بَ َر َك ٍ
ات ِّم َن
ض َولَكِ ن َك َّذبُوا ْ َف َأ َخ ْذنَا ُهم ِب َما َكانُوا ْ يَ ْك ِسبُونَ} ( )96سورة األعراف ،أي ولكن كذبوا
الس َماء َواألَ ْر ِ
َّ

رسلهم فعاقبناهم بالهالك على ما كسبوا من املآثم واحملارم ،10وقال جل وعال{ :أَ َولَ ْم يَ ْهدِ
صبْنَا ُهم ِب ُذنُوبِهِ ْم َونَ ْط َب ُع َعلي ُقلُوبِهِ ْم َف ُه ْم الَ
ِللَّذِ ي َن يَرِ ثُو َن األَ ْر َ
ض مِ ن بَ ْعدِ أَ ْه ِل َها أَن َّل ْو نَ َشاء أَ َ

يَ ْس َم ُعونَ} ( )100سورة األعراف ،وقال عز وجلَ { :ك َدأْ ِب آلِ فِ ْر َع ْو َن َوا َّلذِ ي َن مِ ن َقبْلِهِ ْم َك َف ُروا ْ بِآيَ ِ
ات
َاب} ( )52سورة األنفال ،وقال سبحانه وتعالى:
اللّهِ َف َأ َخ َذ ُه ُم اللّ ُه ِب ُذنُوبِهِ ْم إ َِّن اللّ َه َقوِ ٌّي َشدِ ي ُد الْعِ ق ِ
{ َك َدأْ ِب آلِ فِ ْر َع ْو َن َوا َّلذِ ي َن مِ ن َقبْلِهِ ْم َك َّذبُوا ْ بآيَ ِ
ات َر ِّبهِ ْم َف َأ ْهل َ ْكنَا ُهم ِب ُذنُوبِهِ ْم َوأَ ْغ َر ْقنَا آ َل
فِ ْر َعو َن َو ُك ٌّل َكانُوا ْ َظالِمِ نيَ} ( )54سورة األنفال ،وفي سورة العنكبوت يحدثنا الله ـ تعالى ـ عن نبأ

قوم نوح وإبراهيم ولوط ومدين وعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان من الذين كذبوا الرسل
وآذوهم وكفروا بهم فما كان إال أن سلط الله عليهم العذاب بسبب تلك الذنوب .قال تعالى
َ { :ف ُك ّاًل أَ َخ ْذنَا ِب َذن ِبهِ َفمِ نْ ُهم َّم ْن أَ ْر َسلْنَا َعلَيْهِ َح ِ
الصيْ َح ُة َومِ نْ ُهم َّم ْن
اص ًبا َومِ نْ ُهم َّم ْن أَ َخ َذتْ ُه َّ
مونَ} ()40
َخ َس ْفنَا ِبهِ الأْ َ ْر َ
ض َومِ نْ ُهم َّم ْن أَ ْغ َر ْقنَا َو َما َكا َن اللَّ ُه ِل َي ْظ ِل َم ُه ْم َولَكِ ن َكانُوا أَنف َُس ُه ْم يَ ْظ ِل ُ
ض َف َي ُ
نظ ُروا َكيْ َف َكا َن َعاقِ َب ُة ا َّلذِ ي َن َكانُوا مِ ن
سورة العنكبوت ،وقال تعالى{ :أَ َو لَ ْم يَ ِسي ُروا فِ ي الأْ َ ْر ِ

 10تفسير القرآن العظيم (. )285/2
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ض َف َأ َخ َذ ُه ُم اللَّ ُه ِب ُذنُوبِهِ ْم َو َما َكا َن لَ ُهم ِّم َن اللَّهِ
َقبْلِهِ ْم َكانُوا ُه ْم أَ َش َّد مِ نْ ُه ْم ُق َّو ًة َوآثَا ًرا فِ ي الأْ َ ْر ِ
صابَ ُكم ِّمن ُّم ِصي َب ٍة َف ِب َما َك َس َب ْت أَيْدِ ي ُك ْم َويَ ْعفُو َعن
مِ ن َو ٍاق} ( )21سورة غافر ،وقال تعالىَ { :و َما أَ َ
ِير} ( )30سورة الشورى .وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ  :أن رسول الله [ قال:
َكث ٍ

« ُعذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار  11»..وقوله« :في هرة»
أي بسببها ،وعن أبي موسى ] قال :قال رسول الله [« :ال يصيب عبداً نكبة فما فوقها

أو دونها إال ِب َذنْب ،وما يعفو الله عنه أكثر» .12ومما ينسب إلى العباس بن عبد املطلب ،أو

علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ قول( :ما نزل بالء إال بذنب ،وال رفع إال بتوبة).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه الله ـ « :والذنوب سبب للضر واالستغفار يزيل أسبابه
كما قال تعالى { :وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون}
فأخبر أنه سبحانه ال يعذب مستغفرا» .13وقال« :إن العذاب إمنا يكون على الذنوب
واالستغفار يوجب مغفرة الذنوب التي هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى:
{وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ميتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل
فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير} فبني سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك
متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل أوتوا الفضل .14وقال رحمه الله :
أحس بتقصير في قوله ،أو عمله ،أو حاله،
واالستغفار من أكبر احلسنات ،وبابه واسع  ،فمن ّ
أو رزقه ،أو تَ َقلُّب َقل ْ ٍب  ،فعليه بالتوحيد واالستغفار  ،ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخالص
وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا في حقوق القرابة واألهل واألوالد واجليران واإلخوان فعليه
بالدعاء لهم واالستغفار ،قال حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنهما ـ للنبي [« :إن لي لساناً
ذرباً على أهلي .فقال له  :أين أنت من االستغفار ؟ إني ألستغفر الله في اليوم أكثر من

 11متفق عليه .
 12رواه الترمذي ،وحسنه األلباني في صحيح اجلامع .
 13الفتاوى الكبرى (. )231/5
 14مجموع الفتاوى (.)41/15
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سبعني مرة » .15ولنا في قصة قوم يونس ـ عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ـ أحسن عبرة
وعظة ،حيث إنهم امتنعوا من اإلميان برسالته ولم يذعنوا إلى ما جاءهم به من عند ربه،
فكان هذا الذنب مؤذنا بحلول العقوبة بهم ،فواعدهم ثالثة أيام ثم يحل العذاب بهم ،فآمنوا
وتابوا قبل تلك املهلة ،فنفعهم الله ـ تعالى ـ بذلك ،وكشف عنهم العذاب ،وفي ذلك نقرأ قوله
اب
س لَ َّمآ آ َمنُوا ْ َك َش ْفنَا َعنْ ُه ْم َع َذ َ
سبحانهَ { :فل َ ْوالَ َكانَ ْت َق ْريَ ٌة آ َمن َْت َفنَ َف َع َها ِإ َ
ميانُ َها ِإ َّال َق ْو َم يُونُ َ
ني} ( )98سورة يونس ،يقول احلافظ ابن كثير ـ رحمه
اخلِ ز ِْي فِ ي الْ َح َياةَ ال ُّدنْ َيا َو َم َّت ْعنَا ُه ْم ِإلَى ِح ٍ

الله ـ  :والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إال قوم يونس،
وهم أهل نينوى وما كان إميانهم إال تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعد
ما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بني أظهرهم ،فعندها جأروا إلى الله ،واستغاثوا به،
وتضرعوا له ،واستكانوا ،وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم ،وسألوا الله ـ تعالى ـ أن يرفع
عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا».16

 15مجموع الفتاوى (. )698/11
 16تفسير القرآن العظيم (. )527 ،526/2
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أهمية االستغفار وشدة حاجتنا إليه
اعلم ـ يا رعاك الله ـ أن حاجتنا إلى التوبة واالستغفار هي أضعاف أضعاف حاجتنا إلى
الطعام والشراب والتنفس وما إلى ذلك من مالذ الدنيا ومتاعها ،فإن مالذ الدنيا ال تعدو أن
تكون بلغة تتبلغ بها النفس حاجة ما إلى أجل مسمى ،ولرمبا لم تبلغها ما ترجو وما تتمنى،
بل رمبا عادت عليها بعائدة الضر والسوء وأعقبتها من بعد لذة سريعة وشهوة عاجلة حسرة
طويلة وكآبة مستمرة ،وهذا أمر يدركه كل عاقل ليس في حاجة إلى متثيل وال تدليل ،أما
التوبة واالستغفار فإنهما يبلغان باإلنسان ماال قدرة له عليه مع مسيس حاجته إليه وهو
مرضاة الله ـ تعالى ـ وجنته ،فضال عن فوائده العديدة التي حتيط به ،يقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في معرض تعداده لبعض تلك الفوائد :االستغفار يخرج العبد من
الفعل املكروه إلى الفعل احملبوب ،ومن العمل الناقص إلى العمل التام ،ويرفع العبد من
املقام األدنى إلى األعلى منه واألكمل؛ فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم ،بل في كل
ساعة ،بل في كل حلظة يزداد عل ًما بالله ،وبصيرة في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في
طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ،ويرى تقصيره في حضور قلبه في املقامات
العالية وإعطائها حقها ،فهو يحتاج إلى االستغفار آناء الليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر
إليه دائ ًما في األقوال واألحوال ،في الغوائب واملشاهد ملا فيه من املصالح ،وجلب اخليرات،

ودفع املضرات ،وطلب الزيادة في القوة في األعمال القلبية والبدنية اليقينية اإلميانية.17
ومن هنا جاءت التوجيهات النبوية الكرمية منبهة على تلك احلاجة داعية إلى لزوم جانب
التوبة واالستغفار ،فهذا رسول الله وهو من غفر الله له ذنبه إال أنه مع ذلك ال ينفك عن
مالزمة التوبة واالستغفار ،فعن أبي هريرة ] قال :سمعت رسول الله [ يقول« :والله
إني ألستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعني مرة» .18وفي مناقشة هادئة يثبت ابن

 17مجموع الفتاوى(.)202/28
 18رواه البخاري .
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القيم ـ رحمه الله ـ مدى حاجة العبد للتوبة واالستغفار ،يقول مخاطبا ابن املاء والطني على
سبيل االفتراض« :انسب أعمالك وأحوالك إلى عظيم جالل الله وما يستحقه ،وما هو له
أهل ،فإن رأيتها وافية بذلك مكافأة له فال حاجة حينئذ إلى التوبة ،وإذا رأيت أن أضعاف
أضعاف ما قمت به من صدق ،وإخالص ،وإنابة ،وتوكل ،وزهد ،وعبادة :ال يفي بأيسر حق
له عليك ،وال يكافئ نعمة من نعمه عندك ،وأن ما يستحقه جلالله وعظمته أعظم وأجل
وأكبر مما يقوم به اخللق :رأيت ضرورة التوبة ،وأنها نهاية كل عارف وغاية كل سالك ،وإذا
لم يكن للقيام بحقيقة العبودية سبيل ،فعلى التوبة املعول...19
ثم نراه يبني أن حاجتنا إلى التوبة من جهة أخرى ضرورة ال غنى لنا عنها لسالمة حالتنا
النفسية إذ بها تتبدد ظلمات اليأس احلالكة لنبصر الطريق إلى الله -عز وجل -املزدان
بالرجاء وحسن الظن به سبحانه ،وفي هذا يقول ـ رحمه الله ـ « :ولوال تنسم روح التوبة
حلال اليأس بني ابن املاء والطني وبني الوصول إلى رب العاملني ،هذا لو قام مبا ينبغي عليه
من حقوق لربه ،فكيف والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون وإيثار حظوظه في كثير من
األوقات على حقوق ربه ال يكاد يتخلص منها؟!».20

 19مدارج السالكني (. )434/3
 20مدارج السالكني (. )441/3
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من فوائد االستغفار
لال�ستغفار فوائد عديدة يستشعرها املستغفر في خاصة نفسه وفيمن حوله ،وإليك ـ أيها
القارئ الكرمي ـ بعضا من هذه الفوائد والفضائل التي يتحصل عليها املستغفرون مبالزمتهم
لتلك العبادة العظيمة :
> مغفرة الذنوب :قال تعالى{ :ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله
استَغْفِ ُروا َر َّب ُك ْم ِإ َّن ُه َكا َن َ
غفَّا ًرا} ( )10سورة نوح،
غفوراً رحيماً}( )110سورة النساء ،وقالَ { :ف ُقل ْ ُت ْ
وفي احلديث القدسي« :يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا

فاستغفروني أغفر لكم» .21وعن بالل بن يسار بن زيد ،عن أبيه ،عن جده :أنه سمع النبي
[ يقول « :من قال :أستغفر الله الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ،غفر له وإن
كان فر من الزحف».22
> دخول اجلنة :فقد دعا نوح قومه إلى هذه العبادة اجلليلة وحفزهم إلى لزوم بابها ،وقدم
لهم وعودا ال تتخلف عمن لزم االستغفار صدقا ويقينا وكان من بني تلك الوعود ما جاء في
قوله تعالىَ { :ويَ ْج َعل َّل ُك ْم َجن ٍ
َّات َويَ ْج َعل َّل ُك ْم أَنْ َها ًرا} ( )12سورة نوح ،وعن شداد بن أوس ]

ِس ِت ْغ َفارِ أَ ْن تَقُو َل اللَّ ُه َّم أَنْ َت َر ِّبى  ،الَ ِإلَ َه ِإ َّال أَنْ َت ،خلقتني
قال :قال رسول الله [َ « :س ِّي ُد اال ْ
است ََط ْع ُت ،أَ ُعو ُذ ب َ
صنَ ْع ُت ،أَبُوءُ لَ َك
ِك مِ ْن َش ِّر َما َ
َوأَنَا َعبْ ُد َكَ ،وأَنَا َعلَى َع ْهدِ َك َو َو ْعدِ َك َما ْ
ِب ِن ْع َمت َ
ِك َعل َ َّى َوأَبُوءُ بذنبيْ ،
وب ِإ َّال أَنْ َت »َ .قا َلَ َ « :م ْن َقالَ َها مِ َن
فاغفِ ْر لِيَ ،ف ِإ َّن ُه الَ يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
ات مِ ْن يَ ْومِ هِ َقبْ َل أَ ْن يُ ْم ِس َى َ ،ف ُه َو مِ ْن أَ ْهلِ الْ َجنَّةِ َ ،و َم ْن َقالَ َها مِ َن اللَّيْلِ
ال َّن َهارِ ُموقِ نًا ِب َهاَ ،ف َم َ
23
ص ِب َحَ ،ف ْه َو مِ ْن أَ ْهلِ الْ َجنَّةِ ».
َو ْه َو ُموقِ ٌن ِب َهاَ ،ف َم َ
ات َقبْ َل أَ ْن يُ ْ

 21رواه مسلم ،من حديث أبي ذر ،رضي الله عنه .
 22رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه األلباني.
 23رواه البخاري
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نت فِ يهِ ْم َو َما َكا َن اللّ ُه ُم َع ِّذبَ ُه ْم
> �أمان من العذاب :قال تعالىَ { :و َما َكا َن اللّ ُه ِليُ َع ِّذبَ ُه ْم َوأَ َ
َو ُه ْم يَ ْستَغْفِ ُرونَ} ( )33سورة األنفال .قال ابن عباس ـ رضي الله عنهـما ـ كـــان فيهـــم أمانــان:
النبـي [ واالستغفار فذهب النبي [ وبقي االستغفار .24وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
في بيان حكمة حيلولة االستغفار بني العذاب واملستغفرين :أخبر أنه ال يعذب مستغفراً؛
ألن االستغفار ميحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب ،كما في سنن أبي داود
وابن ماجه عن النبي [ أنه قال« :من أكثر االستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل
ضيق مخرجا ورزقه من حيث ال يحتسب »

26.25

> نزول الأمطار ،واملدد بالأموال والبنني ،27والزيادة يف القوة :قال ـ تعالى ـ حكاية عن نوح
الس َماء َعلَيْ ُكم ِّم ْد َراراً َويُ ْمدِ ْد ُك ْم
استَغْفِ ُروا َر َّب ُك ْم ِإ َّن ُه َكا َن َغفَّا ًرا يُ ْر ِسلِ َّ
ودعوته قومهَ { :ف ُقل ْ ُت ْ
استَغْفِ ُروا ْ َر َّب ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا ْ ِإلَيْهِ يُ ْر ِسلِ
ِب َأ ْم َو ٍال َوبَ ِننيَ} ( 9ـ  )12سورة نوح .وقال سبحانهَ { :ويَا َق ْو ِم ْ
الس َماء َعلَيْ ُكم ِّم ْد َرا ًرا َويَزِ ْد ُك ْم ُق َّو ًة ِإلَى ُق َّو ِت ُك ْم َوالَ تَتَ َو َّل ْوا ْ ُم ْجرِ مِ ني َ} ( )52سورة هود ،يقول احلافظ
َّ

ابن كثير ـ رحمه الله ـ  :أمرهم باالستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما
 24تفسير القرآن العظيم (. )372/2
 25سند هذا احلديث فيه رجل مجهول ،وألجله ضعفه األلباني ـ رحمه الله ـ في غير موضع من كتبه .
 26مجموع الفتاوى (. )163/8
 27ال يخامرني أدنى شك في أن لالستغفار أثرا أكيدا في إنعام الله ـ تعالى ـ على العبد بنعم كثيرة ومن بينها نعمة اإلجناب ،وقد قرأت
قصصا عديدة ألناس كانوا قد أيقنوا من عقمهم ووطنوا أنفسهم على ذلك ،وملا الزموا االستغفار ـ تلك العبادة اجلليلة ـ أنعم الله عليهم
بالذرية ،ولن أذهب بعيدا فقد عاينت ذلك بنفسي ورأيته رأي العني ،لم يروه لي أحد ،وذلك أن قريبا لي تزوج ومرت عليه فترة ولم حتمل
زوجته ،وفي محادثة هاتفية بيني وبينه أخبرني باحلال ،فقلت له :استغفر الله  .فدهش ألول وهلة ظنا منه أنني آمره باالستغفار من
ذنب فعله ،فبينت له مقصودي وهو أن من فوائد االستغفار أن ميد الله العبد بالذرية ،وذكرت له قول الله ـ تعالى ـ في سورة نوح { َف ُقل ْ ُت
الس َماء َعلَيْ ُكم ِّم ْد َراراً َويُ ْمدِ ْد ُك ْم ِب َأ ْم َو ٍال َوبَ ِننيَ} وما هو إال شهر أو يزيد قليال ووجدته يخبرني بأن
استَغْفِ ُروا َر َّب ُك ْم ِإ َّن ُه َكا َن َغفَّا ًرا يُ ْر ِسلِ َّ
ْ

امرأته قد حملت ولله احلمد ،وأنا أقدم هذه القصة هنا لكل من حرم الذرية أن يطرق هذا الباب ـ باب االستغفار ـ لعل الله ـ تعالى ـ
يرى منه إقباال وإخالصا فينعم عليه مبا يتمنى ،ولئن تأخر عليه فرج الله ورحمته فلن يندم على مالزمة االستغفار ؛ ألنه ليست هذه
وحدها هي فضيلة وفائدة االستغفار بل له العديد من الفوائد والفضائل ،كما ذكرنا .وهو ال محالة مبالزمته لالستغفار آخذ من فوائده
وفضائله بحظ وافر (املؤلف) .
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يستقبلون ،ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه
الس َما َء َعلَيْ ُك ْم مِ ْد َراراً} وفي احلديث «من لزم االستغفار جعل الله له
ولهذا قال{ :يُ ْر ِسلِ َّ
من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث ال يحتسب»

29.28

> �سبب للمتاع احل�سن يف الدنيا والف�ضل يف الآخرة  :قال ـ تعالى ـ{:وأن استغفروا ربكم ثم
توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إلى يوم القيامة ويؤت كل ذي فضل فضله . )3( } ...
> كفارة ملا يقع يف املجال�س من لغط ونحوه  :فعن أبي برزة األسلمي ] قال كان رسول الله
ـ[ يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من اجمللس« :سبحانك اللهم وبحمدك .أشهد أن ال إله إال
أنت .أستغفرك وأتوب إليك  .فقال رجل :يا رسول الله! إنك لتقول قوال ما كنت تقوله فيما
مضى! فقال :كفارة ملا يكون في اجمللس».30
> �إزالة الهم والغم :يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ  :وأما تأثير االستغفار في دفع الهم والغم
والضيق ،فلما اشترك في العلم به أهل امللل وعقالء كل أمة :أن املعاصي والفساد توجب
الهم والغم واخلوف واحلزن وضيق الصدر وأمراض القلب حتى إن أهلها إذا قضوا منها
أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتكبوها دفعا ملا يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم
كما قال شيخ الفسوق:
وكأس شربت على لذة

وأخرى تداويت منها بها

وإذا كان هذا تأثير الذنوب واآلثام فى القلوب ،فال دواء لها إال التوبة واالستغفار.31

 28تقدم الكالم على علة في سنده قريبا .
 29تفسير القرآن العظيم (. )547/2
 30رواه أبو داود وغيره ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 31زاد املعاد (. )185/4
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ِالس ِّيئَةِ َقبْ َل الْ َح َسنَةِ لَ ْولاَ
> �سبب لنزول الرحمة  :قال تعالىَ { :قا َل يَا َق ْو ِم ِل َم ت َْستَ ْع ِجلُو َن ب َّ
مونَ} ( )46سورة النمل.
ت َْستَغْفِ ُرو َن اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُ
> �صقل القلب وتنظيفه من الذنوب :فعن أبي هريرة ] عن رسول الله [ قال « :إن العبد
إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء ،فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ،وإن
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ،وهو الران الذي ذكر الله { كال بل ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون }.32
>االقتداء بر�سول اهلل [ �سيد امل�ستغفرين و�أح�سن التائبني املنيبني ،وستأتي اآلثار الدالة
على ذلك عما قريب ،إن شاء الله.

 32رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ،وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح .
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من استغفار النبيين عليهم الصالة والسالم
أنبياء الله ورسله هم صفوة الله من خلقه ،الذين ارتضاهم الله ـ تعالى ـ حلمل رساالته ودعوة
الناس إليها ،وهذه أحسن وظيفة وأجل مهمة على اإلطالق ،قال تعالىَ { :و َم ْن أَ ْح َس ُن َق ْولاً
صال ًِحا َو َقا َل ِإ َّننِي مِ َن الْ ُم ْسلِمِ ني َ} ( )33سورة فصلت ،ومن ثم كان أهلها
ِّم َّمن َد َعا ِإلَى اللَّهِ َو َعمِ َل َ

هم الصفوة اخملتارة ،والنخبة املنتقاة ـ صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعني ـ ورغم هذه
املنزلة العظيمة التي تبوؤوها إال أننا جندهم أحرص الناس على مالزمة عبادة االستغفار
واالستمساك بها ،وفي غير موضع من كتاب الله ـ تعالى ـ جند هذا املعنى حاضرا.
وأول ما نلقاه من ذلك استغفار �أَ َب َو ْي الب�شر �آدم وحواء وذلك في قوله ـ تعالى ـ َ { :قاالَ َر َّبنَا
َظل َ ْمنَا أَنف َُسنَا َوإِن َّل ْم تَغْفِ ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن مِ َن الْ َخ ِ
اسرِ ي َن} ( )23سورة األعراف.
وهذا نبي اهلل نوح ـ عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ـ ملا سأل الله ـ تعالى ـ سؤال استعالم
وكشف عن حال ولده الذي غرق {فقال رب إن ابني من أهلي} أي وقد وعدتني بنجاة أهلي
ووعدك احلق الذي ال يخلف فكيف غرق وأنت أحكم احلاكمني؟ {قال يا نوح إنه ليس من
أهلك} أي الذين وعدت إجناءهم؛ ألني إمنا وعدتك بنجاة من آمن من أهلك ،ولهذا قال:
{وأهلك إال من سبق عليه القول منهم} فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق
لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاً عليه السالم ،ثم قال له الله ـ تعالى ـ ِ { :إ َّن ُه َع َم ٌل َغيْ ُر
صال ٍِح َف َ
س لَ َك ِبهِ ِعل ْ ٌم ِإ ِّني أَ ِع ُظ َك أَن تَ ُكو َن مِ َن الْ َج ِ
اهلِني َ} ( )46سورة هود ،عندها
َ
ال ت َْس َألْنِ َما لَيْ َ
أسرع نوح ذلك النبي الكرمي إلى ربه مستغفراً منيباً{ َقا َل َر ِّب ِإ ِّني أَ ُعو ُذ ب َ
ِك أَ ْن أَ ْس َألَ َك َما
س لِي ِبهِ ِعل ْ ٌم َو ِإ َّال تَغْفِ ْر لِي َوتَ ْر َح ْمنِي أَ ُكن ِّم َن الْ َخ ِ
اسرِ ي َن} ( )47سورة هود .وفي موضع آخر
لَيْ َ

من كتاب الله ـ تعالى ـ وفي السورة املسماة باسمه ـ عليه السالم ـ نراه وبعد أن أمر قومه
باالستغفار وبني لهم جملة عظيمة من الفوائد التي تعود عليهم من وراء لزوم جناب هذه
الطاعة والعبادة اجلليلة ـ نرى السورة الكرمية تختم بهذا الدعاء اخلاشع الودود { َر ِّب
َات َولاَ تَزِ دِ َّ
ْ
ني َوالْ ُمؤْمِ ن ِ
ني ِإلاَّ تَ َبا ًرا}
الظالِمِ َ
اغفِ ْر لِي َو ِل َوا ِل َد َّي َو ِل َمن َد َخ َل بَيْت َِي ُمؤْمِ نًا َو ِلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
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( )28سورة نوح ،وهنا يعلق صاحب الظالل بقوله :ودعاء نوح النبي لربه أن يغفر له ..هو األدب
النبوي الكرمي في حضرة الله العلي العظيم ..أدب العبد في حضرة الرب  .العبد الذي ال
ينسى أنه بشر  ،وأنه يخطئ ،وأنه يقصر ،مهما يطع ويعبد ،وأنه ال يدخل اجلنة بعمله إال أن
يتغمده الله بفضله ،33كما قال أخوه النبي الكرمي محمد [ وهذا هو االستغفار الذي دعا
قومه العصاة اخلاطئني إليه ،فاستكبروا عليه .

34

وهذا �أبو الأنبياء �إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ـ الذي قال عنه ربه تزكية
له وإجالال{ :إ َِّن ِإبْ َر ِ
اهي َم َكا َن أ ُ َّم ًة َقا ِنتًا ِللّهِ َحنِي ًفا َولَ ْم يَ ُك مِ َن الْ ُم ْشرِ كِ ني َ } ( )120سورة النحل،

وامتدحه بثالث مدحات كرميات وذلك في قوله جل وعال{:إ َِّن ِإبْ َر ِ
ِيب}
اهي َم لَ َحلِي ٌم أَ َّواهٌ ُّمن ٌ
( )75سورة هود ،واحلليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأنى وال يثور .واأل ّواه الذي
يتضرع في الدعاء من التقوى .واملنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه .وهو مع ذلك يالزم

االستغفار ويأنس به ويطمع فيه .قال تعالىَ { :ر َّبنَا ْ
ني يَ ْو َم يَقُو ُم
اغفِ ْر لِي َو ِل َوا ِل َد َّي َو ِلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
اب} ( )41سورة إبراهيم ،وقالَ { :وا َّلذِ ي أَ ْط َم ُع أَن يَغْفِ َر لِي َخ ِ
طيئَتِي يَ ْو َم الدِّينِ } ( )82سورة
الْ ِح َس ُ
الشعراء.

وهذا نبي اهلل مو�سى ـ عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ـ الذي شرفه الله ـ تعالى ـ بشرف
تكليمه ،وأيده باآليات البينات واملعجزات الباهرات ،نراه مع كل هذه احلظوة له عند ربه
ومواله ال يستنكف أن يقر مبا كان منه ويسأل الله املغفرة  .قال تعالىَ { :قا َل َر ِّب ِإ ِّني
َظل َ ْم ُت نَف ِْسي َف ْ
اغفِ ْر لِي َف َغ َف َر لَ ُه ِإ َّن ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم} ( ،)16وملا كان من قومه ما كان من

ارتداد على أعقابهم واتخاذهم العجل إلها من دون الله انسياقا وراء خداع السامري ودجله

وضالله ،وعلى إثر ذلك خرج موسى ومعه سبعون من قومه مليقات الله ـ تعالى ـ رجاء عفوه
 33إشارة إلى ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال :قال رسول الله [« :لن يُ ِ
دخل أحداً عمله اجلنة .قالوا :وال أنت يا رسول
الله؟ .قال :وال أنا إال أن يتغمدني الله بفضل ورحمة»....
 34في ظالل القرآن (. )351/7
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وصفحه بسبب فعلة السفهاء من قومهم ،فلما أخذتهم الرجفة جأر إلى الله باالستغفار ،كما
ني َر ُج ً
ال ِّلمِ يقَا ِتنَا َفل َ َّما أَ َخ َذتْ ُه ُم ال َّر ْج َف ُة َقا َل َر ِّب لَ ْو
وسى َق ْو َم ُه َسبْعِ َ
في قوله تعالىَ { :واخْ تَا َر ُم َ
الس َف َهاء مِ نَّا ِإ ْن ِه َي ِإ َّال فِ تْنَت َُك ت ُِض ُّل ِب َها َمن ت ََشاء
ِشئْ َت أَ ْهل َ ْكتَ ُهم ِّمن َقبْ ُل َو ِإ َّي َ
اي أَتُ ْه ِل ُكنَا ِب َما َف َع َل ُّ
نت َو ِل ُّينَا َف ْ
ن} ( )155سورة األعراف .
نت َخيْ ُر الْغَافِ رِ ي َ
اغفِ ْر لَنَا َوا ْر َح ْمنَا َوأَ َ
َوتَ ْهدِ ي َمن ت ََشاء أَ َ

وهذا عبد اهلل ونبيه داود ـ عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ـ الذي جمع الله له بني احلكم
والنبوة وورثهما ابنه سليمان كرامة من الله ـ تعالى ـ لهذا البيت الكرمي وتشريفا ،ورغم ما
هو في من الكرامة العظيمة واملنزلة الفخيمة نراه يستغفر ربه وينيب إليه ،كما ذكر الله ـ
تعالى ـ في قوله سبحانه { :وظن داود أمنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا
له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب} ( )25 ، 24سورة ص  .وقال سبحانه عن نبيه
سليمان بن داود ـ عليهما وعلى نبينا الصالة والسالم ـ َ { :قا َل َر ِّب ْ
اغفِ ْر لِي َو َه ْب لِي ُمل ْ ًكا
اب} ( )35سورة ص.
لاَّ يَن َبغِ ي لأِ َ َح ٍد ِّم ْن بَ ْعدِ ي ِإ َّن َك أَ َ
نت الْ َو َّه ُ
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من صيغ استغفار النبي ،صلى اهلل عليه وسلم
ختم الله ـ تعالى ـ الرساالت باإلسالم ،وختم النبوات بنبوة محمد [ وخصه ـ سبحانه
ـ بأمور لم يشركه فيها أحد ،فهو سيد ولد آدم وحامل لواء الشفاعة ،وصاحب احلوض
واملقام احملمود ،وهو أول من يحرك حلق اجلنة ،وفي احلديث « :أعطيت خمسا لم يعطهن
أحد قبلي :نصرت بالرعب مسيرة شهر ،وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من
أمتي أدركته الصالة فليصل ،وأحلت لي املغامن ولم حتل ألحد قبلي ،وأعطيت الشفاعة،
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» .35ومع ما له ـ صلوات ربي
وتسليماته عليه ـ من فضائل ومناقب ليست لغيره من بني آدم إال أن الله ـ تعالى ـ أمره

باالستغفار لنفسه وللمؤمنني في غير موضع من كتابه العزيز ،ومن ذلك قولهَ { :ف ِب َما َر ْح َم ٍة
نت َف ًّظا َغل َ
َضوا ْ مِ ْن َح ْول َ
اع ُ
استَغْفِ ْر
ِيظ الْ َقل ْ ِب الَنف ُّ
ِنت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
ِّم َن اللّهِ ل َ
ِك َف ْ
ف َعنْ ُه ْم َو ْ
متَ َو ِّكلِني َ} ( )159سورة
لَ ُه ْم َو َشاوِ ْر ُه ْم فِ ي األَ ْمرِ َف ِإ َذا َع َز ْم َت َفتَ َو َّك ْل َعلَى اللّهِ إ َِّن اللّ َه يُ ِح ُّب الْ ُ

ول ِإ َّال ِليُ َطا َع ِب ِإذْنِ اللّهِ َولَ ْو أَ َّن ُه ْم إِذ َّظل َ ُموا ْ أَنف َُس ُه ْم
آل عمران ،وقولهَ { :و َما أَ ْر َسلْنَا مِ ن َّر ُس ٍ
َجآ ُؤ َ
ما} ( )64سورة النساء،
استَ ْغ َف َر لَ ُه ُم ال َّر ُسو ُل لَ َو َج ُدوا ْ اللّ َه تَ َّوا ًبا َّر ِحي ً
استَ ْغ َف ُروا ْ اللّ َه َو ْ
وك َف ْ
استَغْفِ رِ اللّهِ إ َِّن اللّ َه َكا َن َغفُو ًرا َّر ِحي ًما} ( )106سورة النساء ،وقولهِ { :إ َّن َما الْ ُمؤْمِ نُو َن
وقوله َ { :و ْ
ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا بِاللَّهِ َو َر ُسولِهِ َو ِإ َذا َكانُوا َم َع ُه َعلَى أَ ْم ٍر َجامِ ٍع لَ ْم يَ ْذ َهبُوا َحتَّى يَ ْستَ ْأذِ نُوهُ إ َِّن ا َّلذِ ي َن
يَ ْستَ ْأذِ نُونَ َك أ ُ ْولَئ َ
استَ ْأ َذنُ َ
ض َش ْأنِهِ ْم َف ْأ َذن ِّل َمن
وك ِل َب ْع ِ
ِك ا َّلذِ ي َن يُؤْمِ نُو َن بِاللَّهِ َو َر ُسولِهِ َف ِإ َذا ْ
اص ِب ْر إ َِّن َو ْع َد
استَغْفِ ْر لَ ُه ُم اللَّ َه إ َِّن اللَّ َه َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم} ( )62سورة النــور ،وقولهَ { :ف ْ
ِشئْ َت مِ نْ ُه ْم َو ْ
استَغْفِ ْر ِل َذنب َ
اعل َ ْم
ِح ْمدِ َر ِّب َك بِالْ َع ِش ِّي َوالإْ ِ بْ َكارِ } ( )55سورة غافر ،وقولهَ { :ف ْ
ِك َو َس ِّب ْح ب َ
اللَّهِ َحقٌّ َو ْ

استَغْفِ ْر ِل َذنب َ
ني َوالْ ُمؤْمِ ن ِ
َات َواللَّ ُه يَ ْعل َ ُم ُمتَ َقلَّ َب ُك ْم َو َمثْ َوا ُك ْم}
ِك َو ِلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
أَ َّن ُه لاَ ِإلَ َه ِإلاَّ اللَّ ُه َو ْ
سورة محمد ،وقوله{ :يَا أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي ِإ َذا َج َ
َات يُ َبا ِي ْعن ََك َعلَى أَن لاَّ يُ ْشرِ ْك َن بِاللَّهِ َشيْ ًئا
اءك الْ ُمؤْمِ ن ُ
َولاَ يَ ْسرِ ْق َن َولاَ يَ ْزنِني َ َولاَ يَ ْقتُل ْ َن أَ ْولاَ َد ُه َّن َولاَ يَ ْأتِني َ ِببُ ْهت ٍَان يَ ْفتَرِ ينَ ُه بَيْ َن أَيْدِ يهِ َّن َوأَ ْر ُجلِهِ َّن
()19

 35متفق عليه ،وقوله (:نصرت بالرعب ) هو اخلوف يقذف في قلوب أعدائي  .وقوله (:مسيرة شهر ) أي بيني وبينه مسيرة شهر  .و(
املغامن ) جمع مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه املسلمون من الكفار قهرا .
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َولاَ يَ ْع ِصين ََك فِ ي َم ْع ُر ٍ
استَغْفِ ْر لَ ُه َّن اللَّ َه إ َِّن اللَّ َه َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم }
وف َف َبا ِي ْع ُه َّن َو ْ
استَغْفِ ْرهُ ِإ َّن ُه َكا َن تَ َّوا ًبا} ( )3سورة النصر ،وقد لقيت هذه
وقوله جل وعال َ { :ف َس ِّب ْح ب َ
ِح ْمدِ َر ِّب َك َو ْ
( )12سورة املمتحنة.

التوجيهات القرآنية الكرمية التي تتضمن أمر النبي [ باالستغفار لقيت استجابة عاجلة
وحتقيقا فوريا ،فمضى حبيبنا [ في هذه العبادة حتى لقي ربه ،وإليك ـ أيها القارئ
الكرمي ـ جملة من األحاديث املثبتة لذلك الدالة عليه:
> عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :كان رسول الله [ إذا صلى قام حتى تتفطر رجاله.
قالت عائشة :يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال« :
يا عائشة أفال أكون عبدا شكورا؟ ».36
ُوب
> وعن أبي ُه َريْ َرةَ ] قالَ :سمِ ْع ُت َر ُسو َل اللَّهِ [ يَقُو ُلَ « :واللَّهِ ِإ ِّني ألَ ْستَغْفِ ُر اللَّ َه َوأَت ُ
ني َم َّر ًة».37
ِإلَيْهِ في الْ َي ْو ِم أَ ْكثَ َر مِ ْن َسبْعِ َ
ص ْح َب ٌة  -أَ َّن َر ُسو َل اللَّهِ [ َقا َلِ « :إ َّن ُه لَيُغَا ُن
> َ
وع ْن أَبِى بُ ْر َدةَ َعنِ األَ َغ ِّر املزني َ -و َكانَ ْت لَ ُه ُ
39
َعلي قلبي وإني ألَ ْستَغْفِ ُر اللَّ َه في الْ َي ْو ِم مِ ائَ َة َم َّرةٍ » .

38

هذا وقد تنوعت صيغ االستغفار املأثورة عن رسول الله [ تيسيراً على الناس لكي يأخذ
كل واحد منها مبا استطاع.
> فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال« :إن كنا لنعد لرسول الله [ فى اجمللس الواحد
مائة مرة ،رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم ».40
 36متفق عليه .
 37رواه البخاري .
الس ْهو الذي ال يَخْ لو منه ال َب َشر ألنّ قلبه أبدا كان
 38قوله [ « :إنه ليغان على قلبي» .قال ابن األثير في معنى الغني :أراد ما يَغ َْشاه من َّ
ض بَ َشرِ ّي يَشْ غله من أمور األ ّمة وا ِمللَّة ومصاحلهما ـ َعدَّ ذلك َذنْبا وتقصيراً َف َي ْف َز ُع إلى
َمشْ غوال باللّه ـ تعالى ـ فإ ْن َع َرض له ـ َو ْقتاً ّما ـ عارِ ٌ

االستغفار.ا.هـ (النهاية في غريب األثر. )759 / 3 :
ْ
 39رواه مسلم .
 40رواه أبو داود وغيره ،وصححه األلباني .
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ص َ
التِى.
الصدِّيقِ ] أَ َّن ُه َقا َل ِل َر ُسولِ اللَّهِ [َ :
> َ
وع ْن أَبِى بَ ْك ٍر ِّ
«علِّ ْمنِى ُد َعا ًء أَ ْد ُعو ِبهِ في َ
وب ِإ َّال أَنْ َت َ ،فاغْ ف ِْر يل َم ْغف َِر ًة
َقا َلُ « :قلِ  :اللَّ ُه َّم ِإ ِّنى َظل َ ْم ُت نَف ِْسى ُظل ْ ًما َكثِي ًرا َوالَ يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
م ِْن عِ نْدِ َك َ ،وا ْر َح ْمنِى ِإ َّن َك أَنْ َت الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم ».41
اس ـ رضي الله عنهما ـ َقا َل َكا َن النبي [ ِإ َذا َقا َم مِ َن اللَّيْلِ يَتَ َه َّج ُد َقا َل« :
> وعن ابْ َن َع َّب ٍ
الس َم َو ِ
الس َم َو ِ
ات
ات َواألَ ْر ِ
ض َو َم ْن فِ يهِ َّنَ ،ولَ َك الْ َح ْم ُد لَ َك ُمل ْ ُك َّ
اللَّ ُه َّم لَ َك الْ َح ْم ُد أَنْ َت َق ِّي ُم َّ
الس َم َو ِ
ضَ ،ولَ َك الْ َح ْم ُد أَنْ َت الْ َحقُّ َ ،و َو ْع ُد َك
ات َواألَ ْر ِ
َواألَ ْر ِ
ض َو َم ْن فِ يهِ َّنَ ،ولَ َك الْ َح ْم ُد أَنْ َت نُو ُر َّ

الْ َحقُّ َ ،و ِلقَا ُؤ َك َحقٌّ َ ،و َق ْولُ َك َحقٌّ َ ،والْ َج َّن ُة َحقٌّ َ ،والنَّا ُر َحقٌّ َ ،وال َّن ِب ُّيو َن َحقٌّ َ ،و ُم َح َّم ٌد [ َحقٌّ ،
ِك آ َمن ُْت َو َعلَيْ َك تَ َو َّكل ْ ُتَ ،و ِإلَيْ َك أَنَبْ ُتَ ،وب َ
اع ُة َحقٌّ  ،اللَّ ُه َّم لَ َك أَ ْسل َ ْم ُتَ ،وب َ
اص ْم ُت،
الس َ
ِك َخ َ
َو َّ

َو ِإلَيْ َك َحا َك ْم ُتَ ،فاغْ ف ِْر يل َما َق َّد ْم ُت َو َما أَخَّ ْر ُتَ ،و َما أَ ْس َر ْر ُت َو َما أَ ْعلَن ُْت ،أَنْ َت الْ ُم َقدِّ ُم َوأَنْ َت
الْ ُم َؤ ِّخ ُر ،الَ ِإلَ َه ِإ َّال أَنْ َت ».42
وع ْن َش َّدادِ بْنِ أَ ْو ٍس ] َعنِ النبي [ َقا َل« :سيد االستغفار أن تقول :اللهم أنت ربي ال
> َ
إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر يل ف�إنه ال يغفر الذنوب �إال �أنت .قال:
من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة ،ومن قالها
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة ».43
الص َ
ال ِة َقا َل:
> َ
وع ْن َعلي بْنِ أَبِى َطال ٍِب ] َع ْن َر ُسولِ اللَّهِ [ أَ َّن ُه َكا َن ِإ َذا َقا َم إِلي َّ
الس َم َو ِ
ض َحنِي ًفا َو َما أَنَا مِ َن الْ ُم ْشرِ كِ ني َ .إ َِّن صالتي
ات َواألَ ْر َ
« َو َّج ْه ُت َو ْجهِ َى ِللَّذِ ى َف َط َر َّ
يك لَ ُه َو ِب َذل َ
َونُ ُسكِ ى ومحياي ومماتي ِللَّهِ َر ِّب الْ َعالَمِ ني َ الَ َشرِ َ
ِك أُمِ ْر ُت َوأَنَا مِ َن الْ ُم ْسلِمِ نيَ.

 41متفق عليه .
 42رواه البخاري .
 43رواه البخاري .
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اللَّ ُه َّم أَنْ َت الْ َمل ُ
ْت بذنبيَ .ف ْ
اغفِ ْر
اعتَ َرف ُ
ِك الَ ِإلَ َه ِإ َّال أَنْ َت .أَنْ َت َر ِّبي َوأَنَا َعبْ ُد َكَ .ظل َ ْم ُت نفسي َو ْ
اهدِ نِي ألَ ْح َسنِ األَخْ َ
القِ الَ يَ ْهدِ ى ألَ ْح َس ِن َها
وب ِإ َّال أَنْ َت َو ْ
لي ذنوبي َجمِ ي ًعا ِإ َّن ُه الَ يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
صرِ ُ
اصرِ ْ
ف َعنِّى َس ِّيئَ َها ِإ َّال أَنْ َت .لَ َّبيْ َك َو َس ْع َديْ َك َوالْ َخيْ ُر ُكلُّ ُه في
ف َعنِّى َس ِّيئَ َها الَ يَ ْ
ِإ َّال أَنْ َت َو ْ

س ِإلَيْ َك أَنَا ب َ
يَ َديْ َك َو َّ
وب �إِ َل ْي َك»َ .و ِإ َذا َر َك َع َقا َل
ِك َو ِإلَيْ َك تَ َبا َر ْك َت َوتَ َعالَيْ َت �أَ ْ�س َت ْغف ُِر َك َو�أَ ُت ُ
الش ُّر لَيْ َ
« اللَّ ُه َّم لَ َك َر َك ْع ُت َوب َ
ِك آ َمن ُْت َولَ َك أَ ْسل َ ْم ُت َخ َش َع لَ َك سمعي وبصري ومخي َو َع ْظمِ ى وعصبي
الس َم َو ِ
ض َومِ ْل َء َما بَيْنَ ُه َما َومِ ْل َء
ات َومِ ْل َء األَ ْر ِ
»َ .و ِإ َذا َر َف َع َقا َل « اللَّ ُه َّم َر َّبنَا لَ َك الْ َح ْم ُد مِ ْل َء َّ
َما ِشئْ َت مِ ْن شيئ بَ ْع ُد»َ .و ِإ َذا َس َج َد َقا َل « اللَّ ُه َّم لَ َك َس َج ْد ُت َوب َ
ِك آ َمن ُْت َولَ َك أَ ْسل َ ْم ُت َس َج َد
ني » .ثُ َّم يَ ُكو ُن مِ ْن
ص َرهُ تَ َبا َر َك اللَّ ُه أَ ْح َس ُن الْ َخالِقِ َ
ص َّو َرهُ َو َشقَّ َس ْم َع ُه َوبَ َ
وجهي للذي َخل َ َق ُه َو َ
ِ
ِيم «اللَّ ُه َّم اغْ ف ِْر يل َما َقدَّ ْمتُ َو َما �أَخَّ ْر ُت َو َما �أَ ْ�س َر ْر ُت َو َما �أَ ْع َلنْتُ
آخرِ َما يَقُو ُل بَيْ َن الت ََّش ُّهدِ َوالت َّْسل ِ
َو َما �أَ ْ�س َرفْتُ َو َما �أَنْتَ �أَ ْع َل ُم بِهِ ِمنِّى َ�أنْتَ المْ ُ َقدِّ ُم َو َ�أنْتَ المْ ُ َ�ؤخِّ ُر َ
ال �إِ َلهَ ِ�إ َّ
ال �أَنْتَ ».44

> وعن أبي موسى ] عن النبي [ أنه كان يدعو بهذا الدعاء« :اللهم اغفر لى خطيئتي
وجهلي وإسرافي فى أمري وما أنت أعلم به منى  .اللهم اغفر لى جدي وهزلي وخطئي
وعمدي وكل ذلك عندي  .اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما
أنت أعلم به منى أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير».45
وقد كافأ الله ـ تعالى ـ رسوله إمام املستغفرين اخملبتني املنيبني أعظم مكافأة ،ومنحه أجل
منحة وهي مغفرة ذنوبه املتقدمة واملتأخرة ،قال تعالىِ { :إ َّنا َفت َْحنَا لَ َك َفت ًْحا ُّمبِينًا ِل َيغْفِ َر
ِك َو َما تَ َأخَّ َر َويُ ِت َّم ِن ْع َمتَ ُه َعلَيْ َك َويَ ْهدِ يَ َك ِص َر ً
لَ َك اللَّ ُه َما تَق ََّد َم مِ ن َذنب َ
ما} ( )2(،)1سورة
اطا ُّم ْستَقِ ي ً

الفتح ،فصلى الله عليه في األولني واآلخرين ،واحلمد لله رب العاملني .

 44رواه مسلم .
 45متفق عليه .
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استغفار المؤمنين
كلما زادت معرفة العبد بالله كلما ازداد له حبا ومنه خشية ،وكلما قلت تلك املعرفة وحل
اجلهل كلما كان ذلك العبد أقل خشية من الله  ،وأكثر عنه بعدا .إن اجلهل هو السمة
املميزة للمجترئني على معصية الله ـ عز وجل ـ املتقحمني محارمه ،سبحانه؛ ألنهم لو
عرفوا ربهم معرفة صحيحة ألحبوه وعظموه وأطاعوا أمره ،وعلموا أنه ـ سبحانه وتعالى
ـ أهل ألن يُ َّتقَى ،ولو تعلموا دينهم وشرعهم لوجدوا بغيتهم وسعادتهم فيه ،ولو علموا ثواب
الله ـ عز وجل ـ وعقابه لرغبوا في الثواب وخافوا من العقاب .وقد قرن النبي [ بني رفع

العلم وثبوت اجلهل وظهور املعاصي في آخر الزمان ،فعن أنس ] قال :قال رسول الله
[ « :إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ،ويثبت اجلهل ،ويشرب اخلمر ،ويظهر الزنا»

46

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :إن النفوس اجلاهلة التي ال علم عندها قد ألبست ثوب الذل
واإلزراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها.ا.هـ .أما النفوس املؤمنة فإنها ملا حباهم
الله ـ تعالى ـ به من العلم النافع فإنهم يعبدون الله ـ تعالى ـ طمعاً في ثوابه وخوفاً من عقابه
مع امتالء قلوبهم محبة له وإجالال ،وهذا احلال يحملهم على املداومة على االستغفار الذي
يجلو صحائفهم من الذنوب ،ما علموا منها وما لم يعلموا ،وفي كتاب الله آيات عديدة
تصف حال املؤمنني وكيف أنهم مالزمون لهذه العبادة مداومون عليها ،رغم ما هم عليه
من إميان عميق وأعمال صاحلات ،ومن ذلك قوله ـ سبحانه ـ{ :آ َم َن ال َّر ُسو ُل ِب َما أُنزِ َل ِإلَيْهِ
مِ ن َّر ِّبهِ َوالْ ُمؤْمِ نُو َن ُك ٌّل آ َم َن بِاللّهِ َو َمآل ِئ َكتِهِ َو ُكتُ ِبهِ َو ُر ُسلِهِ الَ نُ َف ِّر ُق بَيْ َن أَ َح ٍد ِّمن ُّر ُسلِهِ َو َقالُوا ْ
َسمِ ْعنَا َوأَ َط ْعنَا ُغف َْرا َن َك َر َّبنَا َو ِإلَيْ َك الْ َم ِصي ُر} ( )285سورة البقرة ،وقوله جل وعال{:ا َّلذِ ي َن يَقُولُو َن
اب النَّارِ } ( )16سورة آل عمران ،وقولهَّ {:ر َّبنَا ِإ َّننَا َسمِ ْعنَا
َر َّبنَا ِإ َّننَا آ َمنَّا َفاغْ ف ِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِ نَا َع َذ َ
ميانِ أَ ْن آمِ نُوا ْ ِب َر ِّب ُك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغْ ف ِْر َلنَا ُذنُوبَنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئَا ِتنَا َوتَ َو َّفنَا
ُمنَادِ ًيا يُنَادِ ي ل ِ
ِإل َ

َم َع األبْ َرارِ } ( )193سورة آل عمران ،وقولهَ {:ولَ َّما ُسقِ َط َفي أَيْدِ يهِ ْم َو َرأَ ْوا ْ أَ َّن ُه ْم َق ْد َ
ضلُّوا ْ َقالُوا ْ لَئِن

 46متفق عليه .
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َّل ْم يَ ْر َح ْمنَا َر ُّبنَا َو َي ْغف ِْر َلنَا لَنَ ُكونَ َّن مِ َن الْ َخ ِ
اسرِ ي َن} ( )149سورة األعراف ،وقولهِ {:إ َّن ُه َكا َن َفرِ ي ٌق ِّم ْن
ِع َبادِ ي يَقُولُو َن َر َّبنَا آ َمنَّا َف ْ
نت َخيْ ُر ال َّر ِ
احمِ نيَ} ( )109سورة املؤمنون ،واملالئكة
اغفِ ْر لَنَا َوا ْر َح ْمنَا َوأَ َ

املقربون يستغفرون للمؤمنني ،كما في قوله تعالى{:ا َّلذِ ي َن يَ ْحمِ لُو َن الْ َع ْر َ
ش َو َم ْن َح ْولَ ُه
ِح ْمدِ َر ِّبهِ ْم َويُؤْمِ نُو َن ِبهِ َو َي ْ�س َت ْغف ُِرونَ ِللَّذِ ينَ �آ َمنُوا َر َّبنَا َو ِس ْع َت ُك َّل َش ْيءٍ َّر ْح َم ًة َو ِعل ْ ًما
يُ َس ِّب ُحو َن ب َ
يم} ( )7سورة غافر ،وقال تعالى{:تَ َكا ُد
َفاغْ ف ِْر ِللَّذِ ينَ َتا ُبوا َوا َّت َب ُعوا َسبِيل َ َك َوقِ هِ ْم َع َذ َ
اب الْ َج ِح ِ
ض
ِح ْمدِ َر ِّبهِ ْم َو َي ْ�س َت ْغف ُِرونَ ِل َمن فِ ي الأْ َ ْر ِ
الس َما َو ُ
ات يَتَف ََّط ْر َن مِ ن َف ْوقِ هِ َّن َوالْ َملاَ ِئ َك ُة يُ َس ِّب ُحو َن ب َ
َّ
أَلاَ إ َِّن اللَّ َه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم} ( )5سورة الشورى ،وعن أبي هريرة ] قال :قال رسول الله

[ «:املالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه مالم يحدث فيه تقول:
اللهم اغفر له .اللهم ارحمه» ،47وكذا النبيون املطهرون يستغفرون ألنفسهم وللمؤمنني.
قال سبحانهَ {:ر َّبنَا ْ
اب} ( )41سورة إبراهيم .وقال
اغفِ ْر لِي َو ِل َوا ِل َد َّي َو ِلل ْ ُمؤْمِ نِني َ يَ ْو َم يَقُو ُم الْ ِح َس ُ

جل وعالَ { :ر ِّب ْ
ني َوالْ ُمؤْمِ ن ِ
َات َولاَ تَزِ دِ
اغفِ ْر لِي َو ِل َوا ِل َد َّي َو ِل َمن َد َخ َل بَيْت َِي ُمؤْمِ نًا َو ِلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
َّ
ني ِإلاَّ تَ َبا ًرا} ( )28سورة نوح.
الظالِمِ َ

ولقد دأب الصاحلون على الوصاية باالستغفار ولزوم جانبه؛ ملا يعلمون من فضله وفضل
أهله ،48ويروى عن لقمان ـ عليه السالم ـ أنه قال البنه :يا بني ،ع ِّود لسانك :اللهم اغفر
لي ،فإن لله ساعات ال يرد فيها سائ ً
ال .وقال احلسن :أكثروا من االستغفار في بيوتكم،
وعلى موائدكم ،وفي طرقاتكم ،وفي أسواقكم ،وفي مجالسكم ،فإنكم ال تدرون متى تنزل
املغفرة .وقال أبو املنهال :ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير .وعن
قتادة قال :إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب ،وأما دواؤكم
فاالستغفار .وقال بعضهم :إمنا معول املذنبني البكاء واالستغفار فمن أهمته ذنوبه أكثر
لها من االستغفار  .وقال رباح القيسي :لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب

 47متفق عليه .
 48انظر (جامع العلوم واحلكم 394/1 :وما بعدها) .
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مائة ألف مرة  .ومن زاد اهتمامه بذنوبه فرمبا تعلق بأذيال من قلت ذنوبة فالتمس منهم
االستغفار ،وكان عمر ] يطلب من الصبيان االستغفار ويقول :إنكم لم تذنبوا .وكان
أبوهريرة ] يقول لغلمان الكتّاب :قولوا اللهم اغفر ألبي هريرة فيؤمن على دعائهم  .قال
بكر املزني :لو كان رجل يطوف على األبواب كما يطوف املسكني يقول :استغفروا لي ،لكان
نوله أن يفعل أي :ينبغي له أن يفعل ذلك  .وعن عبد الله بن بسر قال :قال النبي [« :طوبى
ملن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً».49

 49رواه ابن ماجه ،وصححه األلباني.
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االستغفار هدية من اهلل لعباده المؤمنين
إن التوفيق إلى االستغفار ومن ثم قبوله لهو من املنن اجلليلة والهبات اجلميلة التي يختص
بها الله ـ تعالى ـ من شاء من عباده ،وليس العبرة بكثرة قول القائل «�أ�ستغفر اهلل» وإمنا
العبرة بقبول ذلك منه أو رده عليه ،ومن ثم فإن على من رجا أن يكون من املستغفرين حقا
املنيبني صدقاً أن يُري الله من نفسه خيراً بأن يدأب على طاعته ،ويثابر على اإلميان به
وخشيته ،عندئذ يكون قمنا إذا قال�« :أ�ستغفر اهلل» أن يغفر له .قال تعالىَ { :و َع َد اللّ ُه
ِح ِ
ات لَ ُهم َّمغْفِ َرةٌ َوأَ ْج ٌر َع ِظي ٌم} ( )9سورة املائدة ،وقالَ { :فا َّلذِ ي َن آ َمنُوا
الصال َ
ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا ْ َو َعمِ لُوا ْ َّ
ِح ِ
اب
الصال َ
ات لَ ُهم َّمغْفِ َرةٌ َورِ ْز ٌق َكرِ ميٌ} ( )50سورة احلـج ،وقال{ :ا َّلذِ ي َن َك َف ُروا لَ ُه ْم َع َذ ٌ
َو َعمِ لُوا َّ
ِح ِ
ات لَ ُهم َّمغْفِ َرةٌ َوأَ ْج ٌر َكبِي ٌر} ( )7سورة فاطر ،وقال{ :إ َِّن
الصال َ
َشدِ ي ٌد َوا َّلذِ ي َن آ َمنُوا َو َعمِ لُوا َّ
ا َّلذِ ي َن يَخْ َش ْو َن َر َّب ُهم بِالْ َغيْ ِب لَ ُهم َّمغْفِ َرةٌ َوأَ ْج ٌر َكبِي ٌر} ( )12سورة امللك ،واآليات في هذا كثيرة،
وكذا األحاديث .فعلى مريد قبول استغفاره أن يقبل على الله ـ تعالى ـ بكليته ،مستحضرا
عظمة وجالل من يتوجه إليه ويقبل عليه ،فإذا ما حترك لسانه باالستغفار وسرت قشعريرة
حب الله والتعلق به في أنحاء بدنه وخفق القلب إميانا ويقينا ،ووجد بينه وبني الذنب وحشة
ومتنى أن لو لم يكن منه ما كان ،فعليه واحلالة هذه أن يشكر الله كثيرا أن هداه إلى هذا
العمل وأقامه على تلك الوظيفة في الوقت الذي لم ينعم غيره مبثل ما نعم هو به؛ لكون
الهداية لالستغفار وعدم ذلك إمنا يتم مبشيئة الله وتوفيقه فمن شاء هداه إلى االستغفار
ووفقه إليه وأعانه عليه ،فاستغفر فغفر له ،ومن شاء لم يوفقه إلى ذلك فيفعل الذنب وال
يستغفر ،أو يستغفر استغفارا يحتاج إلى استغفار ،نسأل الله العافية ونعوذ به من اخلذالن،
الس َم ِ
اوات َو َما فِ ي األَ ْر ِ
ض َوإِن تُبْ ُدوا ْ َما فِ ي أَنف ُِس ُك ْم أَ ْو تُخْ فُوهُ
قال تعالىِّ { :للَّهِ ما فِ ي َّ
يُ َح ِ
ر} ( )284سورة
اسبْ ُكم ِبهِ اللّ ُه َف َيغْفِ ُر ِل َمن يَ َشاء َويُ َع ِّذ ُب َمن يَ َشاء َواللّ ُه َعلي ُك ِّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌ
َّصا َرى نَ ْح ُن أَبْنَاء اللّهِ َوأَ ِح َّبا ُؤهُ ُق ْل َف ِل َم يُ َع ِّذبُ ُكم ِب ُذنُو ِب ُكم بَ ْل
البقرة ،وقالَ { :و َقالَ ِت الْ َي ُهو ُد َوالن َ
الس َما َو ِ
ض َو َما بَيْنَ ُه َما
ات َواألَ ْر ِ
أَنتُم بَ َش ٌر ِّم َّم ْن َخل َ َق يَغْفِ ُر ِل َمن يَ َشاء َويُ َع ِّذ ُب َمن يَ َشاء َو ِللّهِ ُمل ْ ُك َّ
الس َما َو ِ
ض يُ َع ِّذ ُب َمن
ات َواألَ ْر ِ
َو ِإلَيْهِ الْ َم ِصي ُر} ( )18سورة املائدة ،وقال{ :أَلَ ْم تَ ْعل َ ْم أَ َّن اللّ َه لَ ُه ُمل ْ ُك َّ
يَ َشاء َويَغْفِ ُر ِل َمن يَ َشاء َواللّ ُه َعلي ُك ِّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌر} ( )40سورة املائدة .نسأل الله ـ تعالى ـ أن يجعلنا
من املستغفرين ،وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم.
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أوقات االستغفار
اال�ستغفار مشروع في كل وقت ،مندوب إليه في كل حني ،ولكنه يجب عند فعل الذنوب،
ويستحب بعد األعمال الصاحلة حتى ترفع إلى الله وهي أحسن وأوفر وأمت ما يكون ،فإن
العبد لو اجتهد مهما اجتهد ال يستطيع أن يقوم لله باحلق الذي أوجبه عليه فما يسعه إال
االستغفار والتوبة عقيب كل طاعة ،ومن ذلك :
> اال�ستغفار �أثناء ال�صالة وبعدها :فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :كان النبي [
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «:سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» .يتأول
القرآن .50وعن حذيفة ] :أن النبي [ كان يقول بني السجدتني « :رب اغفر لي .رب
ْصرِ َف
اغفر لي »  .51وعن ثَ ْوبَا ُن َم ْولي َر ُسولِ اللَّهِ [ َقا َلَ :كا َن َر ُسو ُل اللَّهِ [ ِإ َذا أَ َرا َد أَ ْن يَن َ
الس َ
الس َ
استَ ْغ َف َر اللَّ َه ثَ َ
ص َ
ال ُم تَ َبا َر ْك َت يَا َذا
مِ ْن َ
ال ُم َومِ ن َْك َّ
الثَ َم َّر ٍات ثُ َّم َقا َل :اللَّ ُه َّم أَنْ َت َّ
التِهِ ْ
52
الْ َج َ
اللِ َوا ِإل ْك َر ِام » .
> اال�ستغفار بعد ق�ضاء منا�سك احلج :قال الله ـ تعالى ـ{ :ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
واستغفروا الله .إن الله غفور رحيم} ( )199سورة البقرة ،قال احلافظ ابن كثير معقباً :كثيراً ما
يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات.
> وي�ستحب وقت ال�سحر ،ويف الثلث الأخري من الليل :ألن الله ـ تعالى ـ أثنى على املستغفرين
ني َوالْ ُم ْستَغْفِ رِ ي َن
في األسحار ،فقال سبحانه:
ني َوالْ ُمنفِ قِ َ
ني َوالْقَا ِن ِت َ
الصادِ قِ َ
{الصابِرِ ي َن َو َّ
َّ
بِاألَ ْس َحارِ } ( )17سورة آل عمران .وقال تعالىَ { :كانُوا َق ِليلاً ِّم َن اللَّيْلِ َما يَ ْه َج ُعو َن َوبِالأْ َ ْس َحارِ

استَغْفِ ْرهُ ِإ َّن ُه َكا َن تَ َّوا ًبا} ( )3سورة
 50متفق عليه ،وقولها (يتأول القرآن) أي  :يفعل ما أمر به مبثل قوله تعالى{ :ف ََس ِّب ْح ب َ
ِح ْمدِ َر ِّب َك َو ْ
النصر.
 51رواه ابن ماجه وغيره ،وصححه األلباني .
 52رواه الترمذي وغيره ،وقال هذا حديث حسن صحيح.
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ُه ْم يَ ْستَغْفِ ُرو َن }( )18( ،)17سورة الذاريات .قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :فقاموا بالليل وختموه
باالستغفار . 53و عن أبي هريرة ] قال :قال رسول الله [ « ينزل ربنا -تبارك وتعالى-
كل ليلة إلى السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،فيقول :من يدعوني فأستجيب له؟
54
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»
> وعند ركوب الدابة :ف َع ْن َعلي بْنِ َربِي َع َة َقا َلَ :شهِ ْد ُت َع ِل ًّيا ] أُت َِى ِب َدا َّب ٍة ِل َي ْر َك َب َها َفل َ َّما
ِس ِم اللَّهِ (ثَ َ
َو َ
استَ َوى َعلي َظ ْهرِ َها َقا َل :الْ َح ْم ُد ِللَّهِ  ،ثُ َّم
ض َع رِ ْجل َ ُه في ال ِّر َك ِ
ال ًثا) َفل َ َّما ْ
اب َقا َل ب ْ
(سبْ َحا َن الذي َسخَّ َر لَنَا َه َذا َو َما ُكنَّا لَ ُه ُم ْقرِ نِني َ َو ِإ َّنا إِلي َر ِّبنَا لَ ُمنْ َق ِلبُونَ) ثُ َّم َقا َل :الْ َح ْم ُد
َقا َلُ :
ال ًثا) َواللَّ ُه أَ ْك َب ُر (ثَ َ
ِللَّهِ (ثَ َ
ال ًثا) ُسبْ َحانَ َك إني َق ْد َظل َ ْم ُت نفسي َف ْ
وب
اغفِ ْر لي َف ِإ َّن ُه الَ يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
ض ِح ْك َت يَا أَمِ ي َر الْ ُمؤْمِ ِننيَ؟ َقا َلَ :رأَيْ ُت َر ُسو َل اللَّهِ
ض ِح َكَ .ف ُقل ْ ُت :مِ ْن أي شيئ َ
ِإ َّال أَنْ َت .ثُ َّم َ
ض ِح َك َف ُقل ْ ُت :مِ ْن أي شيء َ
صنَ ْع ُت ،ثُ َّم َ
ض ِح ْك َت يَا َر ُسو َل اللَّهِ ؟ َقا َل « :إ َِّن َر َّب َك
صنَ َع َك َما َ
[ َ
لَ َي ْع َج ُب مِ ْن َعبْدِ ِه ِإ َذا َقا َلَ :ر ِّب ْ
وب َغيْ ُر َك ».55
اغفِ ْر لي ذنوبي ِإ َّن ُه الَ يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
> وعند مقارفة الذنوب :قال تعالىَ { :وا َّلذِ ي َن ِإ َذا َف َعلُوا ْ َف ِ
اح َش ًة أَ ْو َظل َ ُموا ْ أَنْف َُس ُه ْم َذ َك ُروا ْ اللّ َه
مونَ} ()135
استَ ْغ َف ُروا ْ ِل ُذنُوبِهِ ْم َو َمن يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
وب ِإ َّال اللّ ُه َولَ ْم يُ ِص ُّروا ْ َعلي َما َف َعلُوا ْ َو ُه ْم يَ ْعل َ ُ
َف ْ
سورة آل عمران ،وعن أبى هريرة ] عن النبي [ فيما يحكى عن ربه ـ عز وجل ـ قال« :أذنب
عبد ذنباً ،فقال :اللهم اغفر لي ذنبي .فقال تبارك وـ تعالى ـ :أذنب عبدي ذنباً ،فعلم أن له
ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب .ثم عاد ،فأذنب فقال :أي رب اغفر لي ذنبي .فقال تبارك
وتعالى :عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب .ثم عاد فأذنب ،فقال:
أي رب اغفر لي ذنبي .فقال تبارك وتعالى :أذنب عبدي ذنبا ،فعلم أن له ربا يغفر الذنب
ويأخذ بالذنب واعمل ما شئت فقد غفرت لك » .قال عبد األعلى ال أدرى أقال في الثالثة
أو الرابعة « اعمل ما شئت ».56
 53الرسالة التدمرية .
 54متفق عليه.
 55رواه الترمذي ،وقال :هذا حديث حسن صحيح .
 56متفق عليه .
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> وعند ال�صباح وامل�ساء :ف َع ْن َش َّدادِ بْنِ أَ ْو ٍس ] َعنِ النبي [ َقا َل « :سيد االستغفار أن
تقول :اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر
الذنوب إال أنت .قال :من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من
أهل اجلنة ،ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة».57
الس َماء
استَغْفِ ُروا َر َّب ُك ْم ِإ َّن ُه َكا َن َغفَّا ًرا يُ ْر ِسلِ َّ
> عند اجلدب والعقم :قال تعالىَ { :ف ُقل ْ ُت ْ
ني َويَ ْج َعل َّل ُك ْم َجن ٍ
م أَنْ َها ًرا} ( 9ـ  )12سورة
َعلَيْ ُكم ِّم ْد َراراً َويُ ْمدِ ْد ُك ْم ِب َأ ْم َو ٍال َوبَ ِن َ
َّات َويَ ْج َعل َّل ُك ْ

الس َماء َعلَيْ ُكم ِّم ْد َرا ًرا
استَغْفِ ُروا ْ َر َّب ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا ْ ِإلَيْهِ يُ ْر ِسلِ َّ
نوح .وقال سبحانهَ { :ويَا َق ْو ِم ْ
َويَزِ ْد ُك ْم ُق َّو ًة ِإلَى ُق َّو ِت ُك ْم َوالَ تَتَ َو َّل ْوا ْ ُم ْجرِ مِ ني َ} ( )52سورة هود  .قال القرطبي ـ رحمه الله ـ :في

هاتني اآليتني دليل على أن االستغفار يُستنزل به الرزق واألمطار. قال الشعبي  :خرج عمر
ت؟
يستسقي ،فلم يزد على االستغفار حتى رجع ،فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقي 

قال  :لقد طلبت املطر مبجاديح 58السماء التي يستنزل بها املطر59؛ ثم قرأ{استغفروا ربكم
إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا}. وقال األوزاعي: خرج الناس يستسقون،
فقام فيهم بالل بن سعد ،فحمد الله وأثنى عليه ،ثم قال  :اللهم إنا سمعناك تقول :{ما
على احملسنني من سبيل} التوبة: 91  .وقد أقررنا باإلساءة ،فهل تكون مغفرتك إال ملثلنا ؟!
اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديهم ،فسقوا. وقال ابن صبيح: شكا
 57رواه البخاري .
 58قال ابن األثير :اجملاديح  :واحدها مجدح  :جنم من النجوم  .قيل  :هو الدبران  .وقيل  :هو ثالثة كواكب كاألثافي تشبيها باجملدح
الذي له ثالث ،شعب وهو عند العرب من األنواء الدالة على املطر ،فجعل االستغفار مشبها باألنواء مخاطبة لهم مبا يعرفونه ال قوال
باألنواء  .وجاء بلفظ اجلمع ألنه أراد األنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها املطر( .النهاية في غريب األثر .)700 / 1:
 59رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما في االستسقاء ،والطبراني في كتاب الدعاء له ،والبيهقي في سننه والطبري والثعلبي
في تفسيريهما :كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عمر خرج يستسقي إلى آخره ،وكذلك رواه الواحدي في
تفسيره الوسيط  .قال النووي في اخلالصة :إسناده صحيح لكنه مرسل فإن الشعبي لم يدرك عمر انتهى ،وانظر(تخريج األحاديث
واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري . )93 / 4:
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رجل إلي احلسن اجلدوبة ،فقال له: ا�ستغفر اهلل. وشكا آخر إليه الفقر ،فقال له: ا�ستغفر
اهلل. وقال له آخر  :ادع الله أن يرزقني ولداً ،فقال له: ا�ستغفر اهلل  .وشكا إليه آخر جفاف
ك ؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا؛ إن الله
بستانه ،فقال له: ا�ستغفر اهلل. فقلنا له في ذل 
تعالي يقول في سورة نوح {استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا.
 60.
وميددكم بأموال وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا} 
> عند االن�صراف من املجل�س :فعن أبي هريرة ] قال :قال رسول الله [" :من جلس
في مجلس فكثر فيه لغطه ،فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك  :سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن ال إله إال أنت ،استغفرك وأتوب إليك ـ إال غفر له ما كان في مجلسه ذلك".61
> عند العلم بوفاة م�سلم ،وعند الفراغ من دفنه :فعن أبي هريرة ] قال :نعى لنا رسول
الله [ النجاشي صاحب احلبشة اليوم الذي مات فيه ،فقال":استغفروا ألخيكم" .62وعن
عثمان بن عفان ] قال :كان النبي [ إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه ،فقال« :استغفروا
ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل».63
> عند اخلروج من اخلالء :ف َع ْن َعائ َ
ِش َة ـ رضي الله عنها ـ َقالَ ْتَ :كا َن النبي [ ِإ َذا َخ َر َج مِ َن
الْ َخ َ
الءِ َقا َلُ « :غ ْف َرانَ َك ».64

 60تفسير القرطبي (.)302/18
 61رواه الترمذي وصححه.
 62متفق عليه.
 63رواه أبو داود وغيره ،وصححه األلباني.
 64رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ،وصححه األلباني.
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سيد االستغفار
عن َش َّدا ُد بْ ُن أَ ْو ٍس ] َعنِ النبي [ قالَ « :س ِّي ُد االستغفار أَ ْن تَقُو َل :اللَّ ُه َّم أَنْ َت َر ِّبى  ،الَ
است ََط ْع ُت ،أَ ُعو ُذ ب َ
ِك مِ ْن َش ِّر
ِإلَ َه ِإ َّال أَنْ َت  ،خلقتني َوأَنَا َعبْ ُد َك َ ،وأَنَا َعلي َع ْهدِ َك َو َو ْعدِ َك َما ْ
صنَ ْع ُت ،أَبُوءُ لَ َك ِب ِن ْع َمت َ
ِك َعلي َوأَبُوءُ بِذنبيْ ،
وب ِإ َّال أَنْ َت » .
فاغفِ ْر لي َ ،ف ِإ َّن ُه الَ يَغْفِ ُر ال ُّذنُ َ
َما َ
ات مِ ْن يَ ْومِ هِ َقبْ َل أَ ْن يُ ْم ِس َيَ ،ف ُه َو مِ ْن أَ ْهلِ الْ َجنَّةِ َ ،و َم ْن
َقا َلَ « :م ْن َقالَ َها مِ َن ال َّن َهارِ ُموقِ نًا ِب َهاَ ،ف َم َ
ص ِب َحَ ،ف ْه َو مِ ْن أَ ْهلِ الْ َجنَّةِ ».65
َقالَ َها مِ َن اللَّيْلِ َو ْه َو ُموقِ ٌن ِب َهاَ ،ف َم َ
ات َقبْ َل أَ ْن يُ ْ

تقدم معنا ـ أخي القارئ الكرمي ـ العديد من الصيغ الثابتة عن النبي [ في االستغفار ،إال
أن الصيغة التي معنا اآلن لها ميزة خاصة ،وهي إطالق رسول الله [ عليها اسم « �سيد

اال�ستغفار» ،وفي سبب هذه التسمية يقول الطيبي ـ رحمه الله ـ :ملا كان هذا الدعاء جامعاً
ملعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في األصل الرئيس الذي يقصد في احلوائج
ويرجع إليه في األمور .66انتهى .وقال ابن أبي جمرة  :جمع [ في هذا احلديث من بديع
املعاني ،وحسن األلفاظ ما يحق أن يسمى به �سيد اال�ستغفار .ففيه  :ا ِإلقرار لله وحده
باأللوهية ،واالعتراف بأنه اخلالق ،واإلقرار بالعهد الذي أخذ عليه ،والرجاء مبا وعد

به ،واالستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه ،وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة
الذنب إلى نفسه ورغبته في املغفرة ،واعترافه بأنه ال يقدر أحد على ذلك إال الله. 67
انتهى .وهو يبدأ بإقرار وتعهد ،فاإلقرار هو إقرار العبد الذي ش َّرفه الله ـ تعالى ـ بجريان
هذا الذكر على لسانه بربوبية الله ـ تعالى ـ وأنه ما من نعمة من خلق ورزق ونحوهما إال
والله ـ تعالى ـ هو واهبها واملتفضل بها ،وملا كان مكافئ النعم هو شكرها فقد جاء هذا
التعهد باإلقامة على ما عاهد العبد عليه ربه من اإلميان به واإلخالص له في عبادته،
واليقني بوعده القاضي بأن من أطاع أثيب وجزي خيرا ،ومن املعلوم بل واجملزوم به قطعا
 65رواه البخاري ،وقد تقدم .
 66حتفة األحوذي (. )238 ،237/9
 67تطريز رياض الصاحلني (. )25/3
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ويقينا أن العبد مهما أدى من طاعات وقربات فإن طاعاته وقرباته ال تكافئ مثقال ذرة
من نعم الله عليه وال أقل منها ،كما أن هذه القربات مهما بلغت فإنها ال جتدي له نفعا إال
أن يتغمده الله برحمته ،وذلك مصداق قوله [ « :لن ينجي أحداً منكم عمله»  .قالوا:
وال أنت يا رسول الله ؟ قال« :وال أنا إال أن يتغمدني الله برحمة ،سددوا وقاربوا واغدوا
وروحوا وشئ من الدجلة ،والقصد القصد تبلغوا» ،68وألجل ذلك جاء قوله«:ما استطعت»
فاشتراط االستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه ـ تعالى ـ أي ال
أقدر أن أعبدك حق عبادتك ،ولكن أجتهد بقدر طاقتي ،ثم نبه على مقامني متالزمني،
مقام االعتراف بنعم الله السابغة ،ومننه وعطاياه البالغة (أَبُوءُ لَ َك ِب ِن ْع َمت َ
ِك َعلي)  ،ومقام
إظهار العجز باالعتراف بالذنب والقصور في الوفاء بحق تلك النعم ( َوأَبُوءُ بِذنبيْ ،
فاغفِ ْر
لي) إذ ال سبيل إلى جبر هذا احلال املتردد بني نعم من الله وبني عبد يقابل تلك النعم
بالذنوب إال بالتوبة واالستغفار ،يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :فالعبد دائما بني نعمة من الله
يحتاج فيها إلي شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى االستغفار وكل من هذين من األمور الالزمة
للعبد دائما ،فإنه اليزال يتقلب في نعم الله وآالئه ،وال يزال محتاجا إلى التوبة واالستغفار
ولهذا كان سيد ولد آدم ،وإمام املتقني محمد[ يستغفر في جميع األحوال.69انتهى.

 68متفق عليه من حديث أبي هريرة ،رضي الله عنه  .وقوله( :يتغمدني ) يغمرني ويسترني ،و ( فسددوا ) اطلبوا السداد وهو
الصواب بفعل القربات دون غلو وال تقصير ،و ( قاربوا ) الكمال في االستقامة إن لم تصلوا إليه ،و( اغدوا ) من الغدو وهو السير أول
النهار  .و( روحوا ) من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النهار .و ( الدجلة ) السير آخر الليل  .و( القصد ) الزموا الوسط
املعتدل في األمور  ( .تبلغوا ) مقصدكم وبغيتكم.
 69مجموع الفتاوى (. )88/10
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من شابه أباه فما ظلم
أول من استغفر الله ـ تعالى ـ وأناب إليه وتاب هو آدم وحواء ـ عليهما وعلى نبينا الصالة
نت
اس ُك ْن أَ َ
والسالم ـ وذلك ملا عصيا الله ـ تعالى ـ وأكال من الشجرة ،قال تعالىَ { :ويَا آ َد ُم ْ
َو َز ْو ُج َك الْ َج َّن َة َف ُك َ
الش َج َرةَ َفتَ ُكونَا مِ َن َّ
ال مِ ْن َحيْثُ ِشئْتُ َما َوالَ تَ ْق َربَا َهذِ ِه َّ
س
الظالِمِ َ
ني َف َو ْس َو َ
لَ ُه َما َّ
الشيْ َطا ُن ِليُبْدِ َي لَ ُه َما َما ُوورِ َي َعنْ ُه َما مِ ن َس ْو َءاتِهِ َما َو َقا َل َما نَ َها ُك َما َر ُّب ُك َما َع ْن َهذِ ِه
َّ
اس َم ُه َما ِإ ِّني لَ ُك َما لَمِ َن الن ِ
ني
َّاص ِح َ
الش َج َر ِة ِإ َّال أَن تَ ُكونَا َمل َ َكيْنِ أَ ْو تَ ُكونَا مِ َن الْ َخالِدِ ي َن َو َق َ
َف َد َّال ُه َما ِب ُغ ُر ٍور َفل َ َّما َذا َقا َّ
الش َج َرةَ بَ َد ْت لَ ُه َما َس ْو َءاتُ ُه َما َو َطفِ قَا يَخْ ِصفَانِ َعلَيْهِ َما مِ ن َو َرقِ
الش َج َر ِة َوأَ ُقل َّل ُك َما إ َِّن َّ
الْ َجنَّةِ َونَا َدا ُه َما َر ُّب ُه َما أَلَ ْم أَنْ َه ُك َما َعن ِتل ْ ُك َما َّ
الشيْ َطآ َن لَ ُك َما َع ُد ٌّو ُّمبِني ٌ
َقاالَ َر َّبنَا َظل َ ْمنَا أَنف َُسنَا َوإِن َّل ْم تَغْفِ ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن مِ َن الْ َخ ِ
اسرِ ي َن} ( 19ـ  )23سورة األعراف ،
فكان عاقبة اعترافهما بظلم النفس واالستغفار أن غفر الله لهما وتاب عليهما ،وفي املقابل
فإن أول من عصى ربه وأصر على معصيته وأبى أن يستغفر أو يتوب هو إبليس لعنه الله،
قال سبحانهَ { :و ِإ ْذ َقا َل َر ُّب َك ِلل ْ َم َ
ص ٍال ِّم ْن َح َم ٍإ َّم ْسن ٍُون َف ِإ َذا
صل ْ َ
ال ِئ َكةِ ِإ ِّني َخا ِل ٌق بَ َش ًرا ِّمن َ
َس َّويْتُ ُه َونَفَخْ ُت فِ يهِ مِ ن ُّر ِ
ِيس
وحي َف َق ُعوا ْ لَ ُه َس ِ
اجدِ ي َن َف َس َج َد الْ َمآل ِئ َك ُة ُكلُّ ُه ْم أَ ْج َم ُعو َن ِإ َّال ِإبْل َ
اجدِ ي َن َقا َل لَ ْم أَ ُكن لأِّ َ ْس ُج َد
الس ِ
الس ِ
ِيس َما لَ َك أَ َّال تَ ُكو َن َم َع َّ
أَبَى أَن يَ ُكو َن َم َع َّ
اجدِ ي َن َقا َل يَا ِإبْل ُ
ص ٍال ِّم ْن َح َم ٍإ َّم ْسن ٍُون} ( 28ـ  )33سورة احلجر ،وكان عاقبة هذا اإلصرار على
صل ْ َ
ِل َب َش ٍر َخل َ ْقتَ ُه مِ ن َ
املعصية وعدم الرجوع عنها باالستغفار والتوبة أن طرده الله من رحمته في الدنيا ،وأحله
دار نقمته وعذابه في اآلخرة خالدا فيها مخلدا ،وفي هذين املثلني عبرة وعظة بالغة ملن
أراد أن يعتبر أو يتعظ مفادها أن من استغفر من ذنوبه وتاب فيه شبه من أبيه آدم ،عليه
السالم ،ومن أصر واستكبر وأبى أن يستغفر أو يتوب من الذنوب فيه شبه من أبليس ،لعنه
الله .وحول هذا املعنى يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :قد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر
ربه وتاب إليه ،فاجتباه ربه ،فتاب عليه وهداه  .وعن إبليس أبي اجلن ـ لعنه الله ـ أنه أصر
متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه  .فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم
قال الله تعالي  { :وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال * ليعذب الله املنافقني واملنافقات
واملشركني واملشركات ويتوب الله علي املؤمنني واملؤمنات وكان الله غفورا رحيما }.70
 70الرسالة التدمرية (. )137/1
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التوحيد واالستغفار

التوحيد واالستغفار عبادتان جليلتان وقربتان عظيمتان ال تزاالن بصاحبهما حتى تنزالنه
أحسن املنازل وتبلغان به أعلى الدرجات ،يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في بيان بعض ما
لهما من فوائد وأسرار  :فشهادة أن ال إله إال الله بصدق ويقني؛ تذهب الشرك كله ،دقه
وجله ،خطأه وعمده ،أوله وآخره ،سره وعالنيته وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه.
واالستغفار ميحو ما بقي من عثراته وميحو الذنب الذي هو من شعب الشرك ،فإن الذنوب
كلها من شعب الشرك ،فالتوحيد يذهب أصل الشرك ،واالستغفار ميحو فروعه ،فأبلغ
الثناء قول  :ال إله إال الله ،وأبلغ الدعاء قول� :أ�ستغفر اهلل71.ا.هـ .وألجل هذه العالقة
الوطيدة بينهما أتى ذكر االستغفار مقرونا بالتوحيد في غير موضع من كتاب الله -تعالى-
ومن ذلك ما جاء في سورة محمد من أمره [ بالتوحيد وباالستغفار لذنبه وللمؤمنني
استَغْفِ ْر ِل َذنب َ
ني َوالْ ُمؤْمِ ن ِ
َات
ِك َو ِلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
واملؤمنات ،قال ـ تعالى ـَ { : :ف ْ
اعل َ ْم أَ َّن ُه لاَ ِإلَ َه ِإلاَّ اللَّ ُه َو ْ
َواللَّ ُه يَ ْعل َ ُم ُمتَ َقلَّ َب ُك ْم َو َمثْ َوا ُك ْم} ( )19سورة محمد ،وقال تعالى { :الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت

من لدن حكيم خبير أن ال تعبدوا إال الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم
ثم توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إلي أجل مسمى  1( } ...ـ  )3سورة هود ،وقد ذكر سبحانه
عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني قال
تعالى { :فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني } وعن سعد بن أبي وقاص
] قال  :قال رسول الله [ « :دعوة ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن احلوت  :ال إله
إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب
الله له» .72واحلاصل أن يونس ـ عليه السالم ـ جمع في هذه الدعوة املباركة الطيبة بني
التوحيد اخلالص ،واالستغفار التام املتمثل في االعتراف بالذنب ،وقد قيل :إن االعتراف
ميحو االقتراف ،73وبذا يتهيأ احملل كأحسن ما يكون لإلجابة ،وليس هذا احلال مختصا
 71مجموع الفتاوى (.)202/29
 72حديث صحيح (الكلم الطيب.)118/1:
 73التيسير بشرح اجلامع الصغير (.)125/2
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بنبي الله يونس ـ عليه السالم ـ بل كل من أتى به على الوجه الذي يرضي الله ـ تعالى ـ كان
حريا وجديرا أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه كائنا ما كان .يقول ابن القيم -رحمه الله:-
التوحيد يدخل العبد على الله واالستغفار والتوبة يرفع املانع ويزيل احلجاب الذي يحجب
القلب عن الوصول إليه ا.هـ . 74.ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تعليقا على
قوله تعالى{ فاعلم أنه ال إله إال الله واستغفر لذنبك}  :بالتوحيد يقوى العبد ،ويستغني.
ومن سره أن يكون أقوى الناس ،فليتوكل على الله .وباالستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه {
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون } فال يزول فقر العبد وفاقته إال بالتوحيد ؛ فإنه ال بد
له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له  .والله تعالى
 { :ال يغفر أن يشرك به }  .وإذا حصل مع التوحيد االستغفار حصل له غناه وسعادته وزال
عنه ما يعذبه وال حول وال قوة إال بالله. 75
وعن معقل بن يسار ] قال :انطلقت مع أبي بكر الصديق ] إلى النبي [ فقال يا أبا
بكر « :للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» ،فقال أبو بكر :وهل الشرك إال من جعل مع الله
إلها آخر؟ قال النبي [ « :والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل  .أال أدلك على
شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟» قال :قل« :اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا
أعلم ،وأستغفرك ملا ال أعلم» .76قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ معقبا ـ :فأمره مع االستعاذة من
77
الشرك املعلوم باالستغفار ،فإن االستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين.
فالتوحيد أوسع أبواب احلسنات املاحيات للذنوب وأكبرها ،واالستغفار من أكبرها
فمن أحس بتقصير في قوله ،أو عمله ،أو حاله ،أو رزقه ،أو تقلب قلب ،فعليه بالتوحيد
واالستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخالص.
 74شفاء العليل (. )29/2
 75مجموع الفتاوى (. )56/1
 76رواه البخاري في األدب املفرد( )250/1وصححه األلباني .
 77قاعدة في احملبة (.)100/1
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الصبر واالستغفار والتسبيح

ورد ذكر الصبر في القرآن الكرمي مرات عديدة تزيد على الثمانني وما ذلك إال لشرف
هذا اخللق وعلو منزلة املتحلني به املالزمني له اآلتني به على الطريقة التي ترضي الله ـ
تعالى ـ وذلك أن يقرن به االحتساب أي احتساب األجر والثواب عند اخلالق ـ تبارك وتعالى
ـ وسواء كان ذلك االحتساب نتيجة صبر على الطاعة باملداومة عليها ،أو بسبب صبر عن
املعصية بحبس النفس عنها وانتشالها منها ،أو بسبب صبر على أقدار الله بعدم التسخط
عليها أو التبرم منها ،فمن استكمل لنفسه هذا اخللق استحق ما أعده الله للصابرين من
الصا ِب ُرو َن أَ ْج َر ُهم
أجر ومثوبة ال يعلم حسابها وال كنهها إال الله ،قال سبحانهِ {:إ َّن َما يُ َو َّفى َّ
اب}( )10سورة الزمر ،ومن بني هذه املرات العديدة التي ورد فيها ذكر الصبر في
ِب َغيْرِ ِح َس ٍ
اص ِب ْر إ َِّن َو ْع َد
القرآن الكرمي وجدناه ورد مقرونا باالستغفار وذلك في قوله تعالىَ { :ف ْ
استَغْفِ ْر ِل َذنب َ
ِح ْمدِ َر ِّب َك بِالْ َع ِش ِّي َوالإْ ِ بْ َكارِ } ( )55سورة غافر .قال ابن القيم
ِك َو َس ِّب ْح ب َ
اللَّهِ َحقٌّ َو ْ

ـ رحمه الله ـ  :أمر باالستغفار والصبر ألن العبد البد أن يحصل له نوع تقصير وسرف
يزيله االستغفار والبد في انتظار الوعد من الصبر فباالستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم
اليقني بالوعدا.هـ .78ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي :أمره بالصبر الذي فيه
يحصل احملبوب ،وباالستغفار الذي فيه دفع احملذور79ا.هـ .كما جاء األمر في اآلية أيضا
بالتسبيح وهو تنزيه الله تعالى وتقديسه ،ولعل متابع ًة حلوار بني ابن القيم وشيخه ابن
تيمية ـ رحمهما الله ـ في التفريق بني االستغفار والتسبيح تكشف لنا عن سر اقترانه به في
مواضع عدة من الكتاب والسنة ،يقول رحمه الله :ـ قلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه
الله تعالى ـ يوما  :سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح أو االستغفار ؟ فقال  :إذا
كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له ،وإذا كان دنسا فالصابون واملاء احلار أنفع له .

 78إغاثة اللهفان(. )187/2
 79تيسير الكرمي املنان في تفسير كالم الرحمن(. )739/1
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فقال لي رحمه الله تعالى  :فكيف والثياب ال تزال دنسة ؟ . 80والناصح لنفسه حق النصح
هو من استعمل كل هذه الفضائل ولم يهمل شيئا منها ،ولم يصرفه ازدحامها عليه في بعض
األحوال عن بعضها ،وال سبيل له إلى ذلك إال باإلحلاح على الله تعالى أن يعينه على ذلك،
وأن ال يكله إلى نفسه طرفة عني ،أو أقل من ذلك  .فعن أنس بن مالك ] قال :قال رسول
الله [ لفاطمة ـ رضي الله عنها ـ « :ما مينعك أن تسمعي ما أوصيك به ،أن تقولي إذا
أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله وال تكلني إلى
نفسي طرفة عني»

81

 80الوابل الصيب (.)122/1
 81رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح واحلاكم وقال :صحيح على شرطهما.
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الخاتمة
�إخوتنا الكرام  :إن أعمارنا قصيرة ،وأعمالنا قليلة ،وذنوبنا كثيرة ،واخلطب جلل ،فغدا
ينقطع األمل ويدهمنا األجل ،لنجد أنفسنا بني يدي عالم الغيوب ،فطوبى ثم طوبى ملن
بصر أمر نفسه ،وأحسن رياضتها ،ولقي ربا كرميا جوادا رحيما بصحيفة ملؤها توبة
واستغفار ،نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته ورحمته ،إنه هو الغفور الرحيم ،وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني .
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فهرس الموضوعات

املقدمة

4

االستغفار لغة واصطالحا

6

االستغفار الذي ينفعك الله به

7

اعمل ما شئت

10

الذنوب سبب الضر واالستغفار يزيله

11

أهمية االستغفار وشدة حاجتنا إليه

14

من فوائد االستغفار

16

من استغفار النبيني عليهم الصالة والسالم

20

من صيغ استغفار النبي ،صلى الله عليه وسلم

23

استغفار املؤمنني

27

االستغفار هدية من الله لعباده املؤمنني

30

أوقات االستغفار

31

سيد االستغفار

35

من شابه أباه فما ظلم

37

التوحيد واالستغفار

38

الصبر واالستغفار والتسبيح

40

اخلامتة
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