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  املقدمة 
َواْسـَتْغِفْر ِلـذَْنبَِك   { صلى اهللا عليه وسلم لرسولهاحلمد هللا القائل 

مع عصمته لتسنت بـه  ،  أمر باالستغفار لتقتدي به األمة غافر })٥٥(
  ييج لألمة على االستغفار  وهذاأمته 
َوَجنَّـٍة   َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُـمْ  {  تعاىل احلمد على قولهوهللا

  احلديد }) ٢١(َعْرُضَها كََعْرضِ السََّماِء َوالْأَْرضِ

املغفرة من لكم األعمال الصاحلة اليت توجب إىل املغفرة وسارعوا أي 
  ربكم 

والذي نفسـي  {ل الذي أقسم فقاوالصالة والسالم على رسول اهللا 
بيده لو أخطأمت حىت متأل خطاياكم مـا بـني السـماء واألرض مث    

  ١}مت اهللا تعاىل لغفر لكم استغفر
مضـموا   فهذه رسالة لعالج العصيان بطلـب الغفـران  : أما بعد 

اهللا مما هو واقع فيه  راستغفا إىلترغيب كل من هو واقع يف املعاصي 

                                                 
  ١٩٥١صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٥٤١٤ املسند ١
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أن االسـتغفار   علىدل الكتاب املبني فقد ، ليجد عند اهللا املغفرة ، 
 ئهالذنوب دوا ءاوإن د إن لكل داء دواءو،  من الذنب ينفع العاصني

  االستغفار
  عبد القادر بن حممد بن حسن أبو طالب/ كتبها 
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  عالج
  العصيان بطلب الغفران

  تعاىل مجيعاً بقوله سناال يقول اهللا تعاىل لنبيه أن خيرب
َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعـذَاُب   )٤٩(َنبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم {

  احلجر }) ٥٠(الْأَِليُم 
أن وته وسـعت كـل شـيء    رمحوأن  غفور رحيم هأن رباهللا تعاىل خي

 ركها هللا وابتغى مرضاته وصـدق يف مغفرته تسع الذنوب كلها ملن ت
  ذلك 

فإن اهللا تعـاىل  أما املصر على املعصية السعيد ا الذي ال يريد تركها 
  شديدالقوي العزيز أخرب يف هذه اآلية أيضاً بأن عذابه هو العذاب ال

حرام حرَّمه ن عخمافة اهللا  نهاهت ال ألنه،  لكاهمعصية اهللا  على املصرف
قُُدما قُدما يف معاصـي   فهو،  همن ذنب أصاب يستغفر، وال  اهللا عليه

   اهللا
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 منه االستغفارترك و اإلقامة علـى الذنب عامداهو اإلصرار ومعىن  
 واقع الذنبألن اهللا عز وجلّ مدح بترك اإلصرار علـى الذنب م ،

ـِٰحَشةً أَْو ظَلَُمواْ أَْنفَُسُهْم ذَكَُرواْ ٱللَّـَه  {: ، فقال َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعلُواْ فَ
فَٱْسَتْغفَُرواْ ِلذُُنوبِهِْم َوَمن َيْغِفُر ٱلذُُّنوَب إِالَّ ٱللَُّه َولَْم ُيِصرُّواْ َعلَٰى َمـا  

  آل عمران  } )١٣٥( فََعلُواْ َوُهْم َيْعلَُمونَ

  ل لعذاب اهللا ولى املعصية حاله يؤصر عوامل
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وهو على املنرب 

  ١}صرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمونويل للُم {
ملن يرغب  ، غفرتهمل حاله لرمحة اهللا ووموجهة ملن يؤوهذه الرسالة 

، ورجا مغفرته  ملن وجد اهللا يف قلبه اخلوف منه، يف أصالح نفسه هللا 
  الذنب  هفهذا جيد اهللا له وسع املغفرة وإن تكرر من

نَّ َربََّك َواِسُع الَْمْغِفـَرِة ُهـَو أَْعلَـُم بِكُـْم إِذْ أَْنَشـأَكُْم ِمـَن       إِ {
  لنجما })٣٢(الْأَْرضِ

                                                 
   ٤٨٢يف الصحيحة صححه األلباين ،  ٢/١٦٥املسند  ١
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أي هو بصري بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم اليت ستصدر  
  فضله وسعة مغفرتهمن ولذا يقول  ، عنكم وتقع منكم

يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك  {
وال أبايل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السـماء مث اسـتغفرتين   
غفرت لك وال أبايل يا ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا 

  ١}مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراا مغفرة
مـا دمـت    لعبده الواقع يف املعاصييف هذا احلديث يقول اهللا تعاىل 
  تدعوين 

من املعاصـي وإن تكـررت    وترجوين غفرت لك على ما كان فيك
ال  صغائر أو ربائك قليلة أو ةثريباً كوذن تإن كان نظروال أوكثرت 

دمـت ترجـو   ام تفعلسأل عما أال ويتعاظمين ذلك وال أستكثره 
   وتدعوينمغفريت ورمحيت 

                                                 
   ١٦١٦اين لغريه يف صحيح الترغيب حسنه األلب، وقال حسن صحيح  ٣٥٣٤ الترمذي ١
  وقراب األرض بضم القاف ما يقارب مألها العنان هو السحاب 
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 عظمـت وتراكمت ذنوبك فوق بعضـها   لوتعاىل له أيضاً ويقول 
قولت اللهم اغفر والسماء  احململ باملطر يف السحابحىت تبلغ  اكثر
  غفرت لك يل

ال وأنـت  خطايا بعدد تراب األرض  لقيتينويقول تعاىل له أيضاً لو 
    قابلتك بعدد خطاياك مغفرة ، ال نيب وال ويل،  تشرك يب شيئاً

اىل من تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا ومن تقـرب  يقول اهللا تع{
مين ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاين ميشي أتيته هرولة ومن لقـيين  

  ١}بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شيئا لقيته بقراا مغفرة
فقد املغفرة ومن جاء به فقد  هتوحيد هو السبب األعظم فمن فقدفال

نَّ ٱللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ إِ{املغفرة قال اهللا تعاىل بأيت 
   النساء} )٤٨(ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء 

هللا فيه وقام بشروطه كلها بقلبـه   هفإن كمل توحيد العبد وإخالص
املوت أوجب ذلك مغفرة مـا سـلف مـن     حىتولسانه وجوارحه 

                                                 
   ٣٨٢١صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ٣٨٢١ابن ماجة  ١
  



 
אאא 


 

 

بكلمـة   الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية فمـن حتقـق  
التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوي اهللا حمبة وتعظيما وإجـالال  
ومهابة وخشية ورجاء وتوكال وحينئذ حترق ذنوبه وخطاياه كلـها  
ولو كانت مثل زبد البحر ورمبا قلبتها حسنات فإن هذا التوحيد هو 
اإلكسري األعظم فلو وضع منه ذرة على جبال الـذنوب واخلطايـا   

  ١لقلبها حسنات 
العبد ربه مغفرة ذنوبه وقد قال صلى اهللا عليه به  دعومن أهم ما يو

  وسلم 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث أو قطيعة رحم إال أعطـاه   ما {

ته وإما أن يدخرها لـه يف  ثالث إما أن يعجل له دعو ىاهللا ا إحد
يغفر له ا ذنبا قد سلف قالوا إذا نكثـر قـال اهللا    عنده أواآلخرة 
  ٢}أكثر

                                                 
   } ال تترك ذنبا وال يسبقها عملال إله إال اهللا{النيب صلى اهللا عليه وسلم قولكما يف  ١

  يف الزوائد قال يف إسناده زكريا ابن منظور وهو ضعيف ٣٧٩٧سنن ابن ماجة 
   ١٦٣٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ،  ٤/٣٣٧يف األوسط الطرباين ،  ٣/١٨ املسند ٢
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املغفرة مع رجاء اهللا تعاىل موجب للمغفرة طلب الدعاء بيف اإلحلاح و
  يف احلديث القدسي واهللا تعاىل يقول 

  ١}شاء  فليظن يب ما، ظن عبدي يب  عند أنا{
  ٢}أنا عند ظن عبدي يب ، إن ظن خريا فله وإن ظن شرا فله {
 ند ظنهه ويصلح له حاله سيجد اهللا عل العبد عندما يظن أن اهللا يغفرف

   فال تظنوا باهللا إال خريا
  ة الذنب إال مل يرج مغفروإذا أذنب ذنبا من ربه لعبد ا جيدهااملغفرة و
   أال اهللاويعلم أنه ال يغفر الذنوب ويأخذ ا  اهللا من

   }إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ما كان منك وال أبايل { وقوله
  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ٣ }كم فليعظم الرغبة فإن اهللا ال يتعاظمه شيءإذا دعا أحد{

                                                 
   ٤٣١٦صححه األلباين يف الصحيح ،  ٢/١٥ابن حبان  ١
   ٤٣١٥باين يف الصحيح صححه األل،  ٢/١٦ابن حبان  ٢
 ٦٠٧،  ٤٦٥صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد ،  ٣/١٧٧ابن حبان  ٣
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فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو اهللا ومغفرته أعظم منـها فهـي   
  صغرية يف جنب عفو اهللا ومغفرته 

أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقـول  {عن جابر 
 مواذنوباه مرتني أو ثالثا فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم قل الله

مغفرتك أوسع من ذنويب ورمحتك أرجي عندي من عملي فقاهلـا مث  
  قال 

  ١ }له قم قد غفر اهللا لكفقال له عد فعاد مث قال له عد فعاد 

  االستغفارمعىن 
معنـاه طلـب   قول استغفر اهللا أو اللهم اغفر يل فكالمها االستغفار 

  املغفرة 
   مع سترها الذنوبواملغفرة وقاية شر 

                                                 
ضعفه ،  رواته عن آخرهم مدنيون ممن ال يعرف واحد منهم جبرح ومل خيرجاه وقال ١/٥٤٣ احلاكم ١

  ١٠٠٧األلباين يف الترغيب 
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 عقوبة إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة وأما يف االثنني فالذنب له عند اهللا
فمن مات على اخلمر مثالً دون توبة من ذلك فهذا ، الدنيا واآلخرة 

ُعذَب يف الدنيا حىت مات على خامتة سوء ويف اآلخرة يعذب يف النار 
  كأهل النار ويزيد عليهم أنه يشرب من طينة اخلبال عصارة أهل النار 

اهللا أن ال يعذبه على الذنب مع سـتره والسـتر يف    فاملستغفر يسأل
الدنيا واآلخرة والستر شيء ُيهم ألن الفضيحة يوم القيامـة أمـام   
اخلالئق مجيعاً ليس البشر فقط منذ خلق اخللق إىل قيام الساعة بـل  

  املالئكة واإلنس واجلن ومن ستره اهللا يف الدنيا ستره يف اآلخرة 
نه يطلب من ربه أال يعذبه على ذنبه وأن فعندما يستغفر العبد ربه فإ

  يستره عليه 
  ، كما يف  فتارة يؤمر به يف القرآن الكرمي ذكر االستغفار وقد كثر
  هود })٣(َوأَنْ اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم {  تعاىل قوله
  املزمل} )٢٠(َواْسَتْغِفُروا اللََّه { تعاىل قولهو

 الُْمْسـَتْغِفرِينَ َو{: ، كمـا يف قولـه تعـاىل    ميـدح أهلـه   وتارة

  عمران })١٧(بِالْأَْسَحارِ
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َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه {:تعاىل وقوله
  عمرانآل } )١٣٥(فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم 

َوَمـْن  {: ، كما يف قوله تعـاىل  يذكر أن اهللا يغفر ملن استغفره وتارة
لْ ُسوًءا أَْو َيظِْلْم َنفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفْر اللَّـَه َيجِـْد اللَّـَه غَفُـوًرا     َيْعَم

  النساء}  )١١٠(َرِحيًما
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  فضائل االستغفار
  لالستغفار فضائل عظيمة يف الدنيا واآلخرة فمنها 

ينـال  ، ينال املغفـرة  ، املستغفر ينجلي قلبه من املعاصي : يف الدنيا 
جاً هلمومه وخمرج عند الضيق والـرزق دون  جيد فر، مصادر القوة 

  املستغفر آمن من العذاب يف الدنيا، احتساب 
 ينال اجلنة، جيزى بطوىب ، املستغفر تسره صحيفته : ويف اآلخرة 

  يف الدنيافضل االستغفار 
  االستغفار جيلي القلب بعد أن يسود باملعصية

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أ خطيئة نكتت يف قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر إن العبد إذا أخط{

صقلت فإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره اهللا 
  ١} املطففني}) ١٤(كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ  { تعاىل

                                                 
حسـنه األلبـاين يف   ،   هاحلاكم وصـحح ، ٧/٢٧ابن حبان ،  وقال حسن صحيح ٣٣٤الترمذي  ١

   ١٦٢٠صحيح الترغيب 
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  املستغفر ينال مصادر القوة 
مصادر القوة وهي اإلمداد باملال املستغفر ينال من اهللا املغفرة ومعها 

  واألوالد والزرع واملاء الذي هو أصل احلياة 
فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه {: قوله تعاىل على لسان نوح عليه السالمل

َوُيْمـِدْدكُْم  ) ١١(ُيْرِسلْ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمـْدَراًرا ) ١٠(كَانَ غَفَّاًرا
  نوح })١٢(َوَيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني

،  فلم يزد على االسـتغفار  يستسقىرضي اهللا عنه خرج عمر  وهلذا
 مبجـاديح لقد طلبت الغيـث  : ؟ فقال ما رأيناك استسقيت:  فقالوا

  ، مث قرأ هذه اآليات السماء الذي يسترتل به املطر
: أن رجال شكى إليه اجلدب فقـال : احلسن البصري رمحه اهللا وعن

، وشـكى   استغفر اهللا: ، فقال ، وشكى إليه آخر الفقر اهللا استغفر
، وشكى إليه رابع عدم  استغفر اهللا:  فقال،  إليه ثالث جفاف بستانه

  اهللاستغفر : ، فقال الولد
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املستغفر جيـد فرجـًا هلمومـه وخمـرج عنـد الضـيق 
  والرزق دون احتساب

  سلم صلى اهللا عليه وقال رسول اهللا 
من أكثر من االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا ومـن كـل   { 

   ١ } ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب

  املستغفر آمن من العذاب يف الدنيا
رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَـاَم   اْنكََسفَِت الشمس َعلَى عهد
م وهـم  أمل تعـدين أن ال تعـذ   {:قـال فصلى صالة الكسوف و

  يستغفرون ففرغ 
  ٢}رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صالته وقد أحمصت الشمس 

                                                 
   ٢٢٣٤صحح إسناده أمحد شاكر ،   ١/٢٤٨املسند  ١
 
   ١١٤٩صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داوود ،  ١١٩٤أبو داوود  ٢
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َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم  ِفيهِْمكَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت  َوَما {وقال تعاىل 
   األنفال } َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ

سول اهللا واالستغفار قال ابن عباس كان فيهم أمانان من عذاب اهللا ر
  فذهب رسول اهللا وبقي االستغفار

  املستغفر يغفر له اهللا
َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلْم َنفَْسـُه  {: ل تعاىلقا،  اهللا يغفر ملن استغفره

  النساء}  )١١٠(ثُمَّ َيْسَتْغِفْر اللََّه َيجِْد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما

  وسلم صلى اهللا عليه  رسول اهللا قال
ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور مث يقوم فيصلي ركعـتني مث  {

َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو  {يستغفر اهللا إال غفر له مث قرأ هذه اآلية 
ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا 

  ُه اللَّ
  ١} آل عمران } )١٣٥(َولَْم ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ 

                                                 
   ١٦٢١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢/٣٨٩ ابن حبان،  ١٥٢١أبو داود  ١
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فعلة قبـيحة خارجة عما أذن وكل  الزنا }َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعلُواْ فَِٰحَشةً {
ما أوجبـوا  وركوم معصية اهللا ب }أَْو ظَلَُمواْ أَْنفَُسُهْم {اهللا عز وجلّ 

ذكروا وعيد اهللا علـى ما أتـوا   }واْ ٱللََّه ذَكَُر{ة ألنفسهم عقوبالبه 
ألوا رـم أن يسـتر   سف }فَٱْسَتْغفَُرواْ ِلذُُنوبِهِْم {من معصيتهم إياه 

  علـيهم ذنوم بصفحه هلم عن العقوبة علـيها 
  االستغفاربصدر منهم ذنب أتبعوه أي 

  ال يغفرها أحد سواه  }َوَمن َيْغِفُر ٱلذُُّنوَب إِالَّ ٱللَُّه{
؟  أي يعفو عن راكبها فـيسترها علـيه إال اهللا: ل يغفر الذنوبوه
ولـم يقـيـموا علــى ذنـوم    }َولَْم ُيِصرُّواْ َعلَٰى َما فََعلُواْ {

يموا قمل ي }َوُهْم َيْعلَُمونَ {، ومعصيتهم التـي ركبوها  التـي أتوها
، وهم يعلمون أن اهللا قـد تقـدم    ى ذنوم عامدين للمقام عليهالع
  ن ركبها مل، وأوعد علـيها العقوبة  النهي عنهاب
  هذه اآلية أنزلت خصوصا بتـخفـيفها ويسرها أُمََّتنا و
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  بنو إسرائيـل إذا أذنب أحدهم أصبحت كفـارة ذنبه مكتوبة  كان
: لنـا  ، فرتلـت  ، أجدع أنفـك  اجدع أذنك، فـي عتبة بـابه 

ـٰٰوُت َوٱالْْرُض  َوَسارُِعواْ إِلَٰى َمْغِفَرٍة من رَّبكُْم َو{ َجنٍَّة َعْرُضَها ٱلسََّمـ
ـِٰحَشةً أَْو ظَلَُمواْ {: إىل قوله... }أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني  َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعلُواْ فَ

   آل عمران}أَْنفَُسُهْم ذَكَُرواْ ٱللََّه فَٱْسَتْغفَُرواْ ِلذُُنوبِهِْم 
أصبح مكتوبـا   ، كانت بنو إسرائيـل إذا أذنبوا: قال ابن مسعود
، فأعطينا خريا من ذلـك   الذنب وكفـارته املذنب علـى بـاب

  هذه اآلية
َوَمن َيْعَملْ ُسوءاً أَْو َيظِْلْم {: لـما نزلت: ، قال عن ثابت البنانـي

  بكى إبلـيس فزعا من هذه اآلية النساء }) ١١(َنفَْسُه 
لـم يثبتوا علـى ما أتوا  }ونَ َولَْم ُيِصرُّواْ َعلَٰى َما فََعلُواْ َوُهْم َيْعلَُم{

    ، ولكنهم تابوا واستغفروا ، ولـم يقـيـموا علـيه من الذنوب
، ومل يستمروا علـى   أي تابوا من ذنوم ورجعوا إىل اهللا عن قريب

، ولو تكرر منـهم الـذنب    املعصية ويصروا عليها غري مقلعني عنها
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صلى اهللا  ، لقولهراً صراإالذنب يف  فليس تكرار الوقوع،  تابوا عنه
  ١}ةما أصر من استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني مر { عليه وسلم

، فمعلـوم   قد أبان هذا اخلرب أن املستغفر من ذنبه غري مصر عليـه ف
   بذلك أن اإلصرار غري املوقعة

إشارة إىل أن من شرط قبول االستغفار أن يقلع املستغفر واآلية فيها 
   ر باللسان مع التلبس بالذنب كالتالعب، وإال فاالستغفا عن الذنب

، فمـن   ، وسعة رمحته ومغفرته أخرب اهللا عباده حبلمه وعفوه وكرمه
،  ، جيد اهللا غفورا رحيما ، مث يستغفر اهللا أذنب صغريا كان أو كبريا

  ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات واألرض واجلبال
  وتعاىل يقول  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تبارك

يا عبادي كلكم مذنب إال من عافيته فاسألوين املغفرة أغفر لكـم  {
 ومن علم منكم أين ذو قدرة على املغفرة واستغفرين بقدريت غفرت له

٢}١  

                                                 
  ١٥١٤ضعفه األلباين يف سنن إيب داوود،  ١/٤٠٩التفسري حسنه ابن كثري يف ،  ١٥١٤أبو داوود  ١
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  }وال أبايل غفرت له له غفرأن أعلم أين ذو قدرة على وهو ي من استغفرين{ ١
 ٤٢٥٧ابن ماجة  ، وحسنه  ٢٤٩٥الترمذي  
  ١٦٢٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤٢٥٧ ابن ماجه،    ٥/١٥٤املسند  ٢
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  فضل االستغفار يف اآلخرة
  تسره صحيفته

  صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللا قال
  ١}ارمن أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من االستغف{

  جيزى بطوبى 
  صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللا قال

  ٢}طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفار كثري{

  اجلزاء باجلنة ملن أتى بسيد االستغفار
  سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

اللهم أنـت ريب ال إلـه إال أنـت    : سيد االستغفار أن يقول العبد{
،  ، ما اسـتطعت  ووعدك،  ، وأنا على عهدك وأنا عبدك ، خلقتين

                                                 
   ٢٢٩٩ويف الصحيحة ،  ١٦١٩حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١/٢٥٦الطرباين يف األوسط  ١
   ١٦١٧صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٦/١١٨ البيهقي،  ٣٨١٨ابن ماجه  ٢
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، وأبوء لـك   بنعمتك علي لك، أبوء  أعوذ بك من شر ما صنعت
النهار  منمن قاهلا . ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر يل بذنيب

، ومن قاهلا من الليل  قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة موقنا ا فمات
  ١}فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنةا  موقنوهو 

  أنواع االستغفار فضلأ
أفضل االستغفار ما قرن به ترك اإلصرار وهو حينئذ يؤمـل توبـة    

ل بلسانه أستغفر اهللا مقلع بقلبـه فهـو داع هللا   وقين هو أنصوحا و
ن بدأ العبد إباملغفرة كما يقول اللهم اغفر يل وقد يرجي له اإلجابة 

،  هللا املغفـرة ، مث يسأل ا باالعتراف بذنبه يثين، مث  بالثناء على ربه
  كما يف حديث 

  }..االستغفارسيد { 

                                                 
   ٦٣٠٦البخاري  ١
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،  له اسم السـيد  استعريملا كان هذا الدعاء جامعا ملعاين التوبة كلها 
  األموروهو يف األصل الرئيس الذي يقصد يف احلوائج ويرجع إليه يف 

 } إال أنت خلقتين إله، ال  ، اللهم أنت ريب أن يقول العبد {: قولهف
 يل، ليس  أنت ريب خلقتينقول العبد ،   وألوهيتهبربوبية اهللا اعتراف

إِيَّاَك َنْعُبـُد  {، وأنت معبودي وحدك  ، وال خالق سواك رب غريك
  الفاحتة }وإِيَّاَك َنْسَتِعُني 

 التزام عبوديته من الذل واخلضوع واإلنابة فيه }وأنا عبدك{: وقوله
  إليهاالفتقار  ودوام،  ، واجتناب يه ، وامتثال أمر سيده

 مطيعـا ،  ، حيا وميتا صغريا وكبريا:  أين عبد من مجيع الوجوه وفيه
وأنـت   ، ، وفيه أن مايل ونفسي ملك لك ، معاىف ومبتلى وعاصيا

، وأين ال أملـك لنفسـي    فيه من نعمة أناالذي مننت علي بكل ما 
  نشورا، وال موتا وال حياة وال  خريا وال نفعا

  }استطعت اموأنا على عهدك ووعدك { :وقوله
أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من اإلميان  فالعبد يقول يا رب 

أنا مقيم على ما و،  وإخالص الطاعة لك ما استطعت من ذلك ، بك
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، ومنتجز وعـدك يف املثوبـة    ، ومتمسك به أمرك منعهدت إيل 
  واألجر
ألمته أن أحدا  إعالم }ما استطعت{:  سلمصلى اهللا عليه وقوله  ويف
، وال الوفـاء بكمـال    جبميع ما جيب عليه هللا اإلتيانقدر على ال ي

بعباده فلم يكلفهم من ذلك  اهللا، فرفق  الطاعات والشكر على النعم
  إال وسعهم

أعترف بأن ما يب من نعمـة   أي } عليأبوء لك بنعمتك { : وقوله
أي أعتـرف   }وأبوء بذنيب{ : ، وقوله فمنك وحدك ال شريك لك

ومنها عدم قيامي بشـكرك   ، واخلطايامن الذنوب وأقر مبا ارتكبت 
  على نعمك

هذا االعتراف الثاين  }الذنوب إال أنت يغفرفاغفر يل فإنه ال {: وقوله
 سلمصلى اهللا عليه و وقوله املغفرةبعد االعتراف األول من موجبات 

من قاهلا من النهار موقنا ا فمات قبل أن ميسي فهو مـن أهـل   {: 
فمات قبل أن يصبح فهـو   اا من الليل وهو موقن ومن قاهل ، اجلنة

  }اجلنةمن أهل 

 
אאא 


 

 

  ومساءا، وقوهلا صباحا  فيه اإلشارة إىل ضرورة تعلم هذه الكلمات 
هذا احلديث مـن بـديع املعـاين     يف سلمصلى اهللا عليه ومجع النيب 

ففيه اإلقرار هللا  }سيد االستغفار{له أن يسمى  حيقوحسن األلفاظ ما 
، واإلقرار بالعهد  بأنه اخلالق واالعتراف،  والعبودية هيةباُأللووحده 

من شر مـا جـىن    واالستعاذة،  الذي أخذه عليه والرجاء مبا وعده
 إىل، وإضافة الذنب  ، وإضافة النعماء إىل موجودها العبد على نفسه

رة إال فاملغ، واعترافه بأنه ال يقدر أحد على  ، ورغبته يف املغفرة نفسه
  اهللا

  اإلتيان باالستغفار كيفية
،  فرشالوائد وعلى املعلى و ، بيوتالاالستغفار يف ينبغي اإلكثار من 

 مـىت  ىدريال  ه، فإنون اإلنسان كيسواق وأينما األو اتطرقالويف 
 يا بين عود لسانك اللهم اغفر يل: ترتل املغفرة ولذا قال لقمان البنه

    ال يرد فيها سائال ساعات، فإن هللا 
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َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو {ل تعاىلاق، املستغفرين ميدح  اىلواهللا تع
  عمرانآل } )١٣٥(ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم 

ــادي هــل مــن  أفضــل أوقــات االســتغفار والــرب ين
  ١مستغفر

   :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
السماء الدنيا كل ليلة حني ميضي ثلث الليـل األول   يرتل اهللا إىل {

فيقول أنا امللك من ذا الذي يدعوين فأستجيب له مـن ذا الـذي   
يسألين فأعطيه من ذا الذي يستغفرين فأغفر له فال يزال كذلك حىت 

  ٢}يضيء الفجر
  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
                                                 

   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ١
، مـن ذا   عوين أستجب لهإذا بقي ثلث الليل يرتل اهللا عز وجلّ إىل مساء الدنيا فيقول من ذا الذي يد{

، حـىت   ، من ذا الذي يستكشف الضر أكشفه ، من ذا الذي يسترزقين أرزقه الذي يستغفرين أغفر له
  }ينفجر الصبح

  ٦/١٢٣البيهقي يف الكربى ،  ٣/١٩٨ابن حبان 
  وقال حسن صحيح ٤٤٦الترمذي ،  ٢٨٠-٦/٢٧٩مسلم  ٢

 
אאא 


 

 

إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال ال يسـألن  إن اهللا ميهل حىت  {
عبادي غريي من يدعين أستجب له من يسألين أعطه من يسـتغفرين  

  ١} أغفر له حىت يطلع الفجر

اهللا تعاىل يـدعو العبـد لالسـتغفار مـع علمـه خبطـأ 
  العبد يف ليله ونهاره 

  :  القدسي احلديثقوله تعاىل يف ي
أغفر الـذنوب مجيعـا    وأنالنهار يا عبادي إنكم ختطئون بالليل وا{

  ٢}فاستغفروين أغفر لكم

يقهـر عـدوه اللـدود املصـر علـى  هاملسلم باستغفار
  ملعاصي ادفعه إىل 

                                                 
   ١٣٦٧ماجة صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ،  ١٣٦٧ابن ماجة  ١
  
ابن حبـان  ، ١٦٢٥ويف صحيح الترغيب  االحتجاج بالقدرصححه األلباين يف ،  ١٦/٣٤٨مسلم  ٢
٢/٣٨٥   
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  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال إبليس وعزتك ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهـم يف  {

  ١}أجسادهم فقال وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين

  ظن الرجل أن ذنوبه ال تغفر اهللكةمن 
َوالَ ُتلْقُـواْ   { يا أبـا عمـارة   عن الرباء رضي اهللا عنه قال له رجل

أهو الرجل يلقى العدو فيقاتـل   البقرة } )١٩٥(بِأَْيِديكُْم إِلَى ٱلتَّْهلُكَِة 
حىت يقتل قال ال ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول ال يغفره اهللا 

{٢  
اِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَّـِه  قُلْ َيا ِعَب{

  الزمر })٥٣(إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعاً إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

                                                 
   ١٦١٧حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه  ٤/٢٦١ احلاكم،  ٣/٢٩ أمحد ١
رغيب صححه األلباين لغريه وقال موقوف يف صحيح الت، ووافقه الذهيب  هصححو ٢/٢٧٦ احلاكم ٢

١٦٢٤   
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قُلْ َيـا ِعَبـاِدَي   (إن أكثر آية يف القرآن فرحا {ل ابن مسعود قا عن
  } )ا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّهالَِّذيَن أَْسَرفُو

   صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  قال
والذي نفسي بيده لو أخطأمت حىت متأل خطاياكم ما بـني السـماء   {

واألرض مث استغفرمت اهللا تعاىل لغفر لكم والذي نفس حممد بيده لو مل 
  ١}يستغفرون اهللا فيغفر هلمختطئوا جلاء اهللا عز وجل بقوم خيطئون مث 

  ضعف اإلنسان جيربه اهللا باستغفاره
  :، فقال هلم ن أصحاب النيب شكوا إليه أنَّا نصيب من الذنوبإ
  ٢} له فيغفر فيستغفرون يذنبون بقوم اهللا جلاء تذنبون أنكم لوال{
  ٣} هلم ويغفر يذنبون خلقا اهللا خللق تذنبون أنكم لوال {

                                                 
  ١٩٥١صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٥٤١٤ املسند ١
   ١٩٦٣صححه األلباين يف الصحيحة ، ابن عساكر  ٢
   ٥٣٢٩صححه األلباين يف الصحيح ، وحسنه  ٣٥٣٩الترمذي ،  ٢٧٤٨  مسلم ٣
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و اهللا تعاىل وجتاوزه عن املذنبني لريغبـوا يف  بيان لعفيف هذا احلديث 
، واملعىن املراد من احلديث هـو أن اهللا  ترك املعاصي والعودة إىل اهللا 

، وقد دل  كما أحب أن يعطي احملسنني أحب أن يتجاوز عن املسيئني
، أو مل  التواب العفـو  على ذلك غري واحد من أمسائه الغفار احلليم

أناً واحداً كاملالئكة جمبولني على الترته مـن  ليجعل العباد شاهللا يكن 
الذنوب بل خيلق فيهم من يكون بطبعه مياالً إىل اهلوى متلبسـاً مبـا   
يقتضيه مث يكلفه التوقي عنه وحيذره عن مداناته ويعرفه التوبة بعـد  

بـني   ستغفاراالبتالء فإن ويف فأجره على اهللا وإن أخطأ الطريق فاال
  يديه 
لية للمنهمكني يف الذنوب كما يتومهـه أهـل   ليس يف احلديث تسو

الغرة باهللا تعاىل فإن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم إمنـا بعثـوا   
  لريدعوا الناس عن غشيان الذنوب
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أن االسـتغفار مـن الـذنب ينفـع      تبني الشريعة هذا احلديثويف 
  ١العاصني

ــذنب مــرارًا  ــع يف ال ــررت انتكاســته أي وق مــن تك
  واستغفر غفر له

  :  سلمصلى اهللا عليه وال ق
 فقـال ،  أذنبت ذبنا فاغفر يل! أي ريب: ، فقال إن عبدا أذنب ذنبا{

علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد : الرب سبحانه
 أي رب: ، فقال ، مث أذنب ذنبا ما شاء اهللا مكث، مث  غفرت لعبدي

ي أن له ربـا  علم عبد: سبحانه، فقال الرب  أذنبت ذنبا فاغفر يل! 
 ، اهللا، مث مكث ما شاء  يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي

، قـال الـرب    أذنبت فـاغفر يل !  أي رب: ، فقال مث أذنب ذنبا

                                                 
ذنبـت  ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إذا أ  ، أذنبت ذنباً رسول اهللا يا: جاء رجل فقال { ١

، فقاهلا يف الرابعـة   فإين أستغفر مث أعود فأذنب قال فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك قال. فاستغفر ربك
   }استغفر ربك حىت يكون الشيطان هو احملسور

  عزاه للبزار وقال هذا حديث غريب  ١/٤٠٨ابن كثري 
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، قـد   يغفر الذنب ويأخذ بالـذنب  رباعلم عبدي أن له : سبحانه
  ١}يشاءغفرت لعبدي فليفعل ما 

دام صـادقا يف   ما دام كلما أذنب استغفر غفرت له مـا :  واملعىن
، ويعزم عزما  ، حبيث يقوهلا من كل قلبه أستغفر اهللا: وقوله هاستغفار

  فإن عاد واستغفر غفر اهللا له ، يعودأكيدا على أن ال 
يدل هذا احلديث على عظيم فائدة االستغفار وعلى عظيم فضل اهللا 

، لكن هذا االستغفار هو الذي ثبت معناه  وسعة رمحته وحلمه وكرمه
قلب مقارنا للسان لينحل به عقد اإلصرار وحيصل معه النـدم  يف ال

    ٢ فهو ترمجة للتوبة

                                                 
  ١٧/٧٨مسلم ،  ٧٥٠٧البخاري  ١
  }خياركم كل مفنت تواب {ث ويشهد له حدي ٢
  ٢٨٧٣ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ،  ٢٣٩/ ٢ند الشهاب مس
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ال من قال أستغفر  ،اهللا إىل  والرجوعومعناه الذي يتكرر منه الذنب 
، فهذا الذي استغفاره حيتاج  اهللا بلسانه وقلبه مصر على تلك املعصية

  ١ إىل االستغفار
ى الذنب دعاء جمرد إن شاء االستغفار باللسان مع إصرار القلب علف

  اهللا أجابه وإن شاء رده وقد يكون اإلصرار مانعا من اإلجابة
  جمرد قول القائل اللهم اغفر يل طلب منه للمغفرة لكن يأيت به ألن 

إن شاء اهللا أجابه وغفـر  ا فيكون حكمه حكم سائر الدعاء ودعاء 
ساعة لصاحبه السيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو صادف 

  من ساعات اإلجابة كاألسحار وأدبار الصلوات

ملـؤمنني ا هاستغفارأن يشرك يف  يستحب لهاملسلم 
  واملؤمنات 

                                                 
  عن القرطيب يف املفهم  ١٣/٤٨٠نقله ابن حجر يف الفتح  ١
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باالستغفار للمؤمنني واملؤمنات كما هو مطالـب   مطالبن املسلم إ
،  ، والنبـيني املرسـلني   املقربني باملالئكة إقتداء،  باالستغفار لنفسه

الَِّذيَن {: املالئكة املقربني عن تعاىل قال فإن اهللا ، وعباد اهللا الصاحلني
َيْحِملُونَ الَْعْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَسبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِـْم َوُيْؤِمُنـونَ بِـِه    

  غافر })٧(َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا 
َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ {: تعاىل عن نوح عليه السالم أنه قال وحكى

  نوح } )٢٨(ِلَمْن َدَخلَ َبْيِتي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َو
للمـؤمنني   باالستغفار سلمصلى اهللا عليه وسبحانه نبينا حممدا  وأمر

  : واملؤمنات فقال
ِمَنـاِت  فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمـْؤِمنَِني َوالُْمؤْ { 
  حممد })١٩(

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيقُولُـونَ  {: تعاىل عن عباده الصاحلني وقال
  احلشر })١٠(َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلإِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن 
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املسلم أن يشرك إخوانه املسلمني يف استغفاره وله على  علىينبغي ف
من استغفر {: بقوله سلمصلى اهللا عليه و، بينه النيب  ظيمأجر ع ذلك

  ١}حسنةواملؤمنات كتب اهللا له بكل مؤمن ومؤمنة  للمؤمنني
هللا عـز   وطاعـة ،  املؤمنني باالستغفار الوالدان تأسيا باألنبياء وأوىل
  وجل 
االستغفار للوالدين ينفعهما  أن سلمصلى اهللا عليه وأخرب النيب  وقد
؟  أىن هذا! يا رب: ، فيقول يف اجلنة درجتهجل لترفع إن الر{: فقال
  ٢ }لكباستغفار ولدك : فيقول

  

   االستغفار ال حيتاجه العصاة وحدهم

                                                 
  ٦٠٢٦حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ٣/٢٤٣مسند الشاميني  ١
صححه األلبـاين يف الصـحيحة   ،  ٤/٢٥٩وصحح إسناده ابن كثري يف التفسري  ٥٠٩/ ٢املسند  ٢

١٥٩٨   
  



 
אאא 


 

 

، ألن التقصـري   الطاعة حمتاجون أيضا إىل كثرة االستغفار أهلبل  
للعابد أن جيـرب هـذا التقصـري     فينبغي،  البد أن حيصل يف العبادة
عقـب   االسـتغفار ولذا شرع  ، ن العبادةباالستغفار عند الفراغ م

  :الطاعات
من عرفات بعد أداء الركن العظيم وبعد للحجاج إذا أفاضوا  شرع

 لاقف،  أن يستغفروا اهللاملنّ عليهم بالعفو واملغفرة والعتق من النريان 
ثُمَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيـثُ أَفَـاَض النَّـاُس َواْسـَتْغِفُروا اللَّـَه      {: تعاىل

  لبقرةا})١٩٩(
اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً { وشرع يف اية الصالة أن يقول

  ١}ال أنت فاغفر يل مغفرة من عندكإوال يغفر الذنوب 
  عند ركوب السيارةشرع اإلتيان به وهذا الدعاء 

،  اسـتغفر اهللا : شرع للمصلي إذا انصرف من صالته أن يقـول و
  ، استغفر اهللا اهللا استغفر

                                                 
   ٨٣٤البخاري  ١
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 حـىت ،  ون ذلك ، فكانوا يبيتون لرم سجدا وقياماوعى املتق ولقد
،  ، فمدحهم اهللا على ذلـك  إذا كان السحر جلسوا يستغفرون اهللا

، وال خطر على  ، وال أذن مسعت عني رأت الوآتاهم من النعيم ما 
آِخِذيَن َما )١٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{: قال تعاىل ، قلب بشر
كَاُنوا قَِليلًا ِمْن اللَّْيلِ )١٦(بُُّهْم إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِنيآَتاُهْم َر

  الذاريات } )١٨(َوبِالْأَْسَحارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ)١٧(َما َيْهَجُعونَ
  مما يستغفر هؤالء ؟ أمل يقوموا والناس نيام ؟ أمل يتركوا فرشهم 

ـ  رة ورمحـة رـم ؟ ففـيم    وزوجام ولذام وقاموا يرجون اآلخ
االستغفار إنه معرفة العبد لقدر ربه أوالً مث قدر نفسه ثانياً فلما علم 

واستغفر استصغر نفسه واحتقر عمله ، عظمة خالقه وغناه عن خلقه 
  ربه

  ل تعاىلوقي ،بل أهل اجلنة وهم يف طريقهم إىل اجلنة يستغفرون رم 
الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم َيْوَم ال ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ َو{

َوبِأَْيَمانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشـْيٍء  
  التحرمي  } )٨(قَِديٌر
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  كان يقولومن االستغفار  يكثرصلى اهللا عليه وسلم  نيبكان الو
  ١}تغفر اهللا كل يوم مائة مرةألس إين{

بل  وهو املعصوم من اخلطأ وهو املغفور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه
 أنه يستغفر يف اليوم سبعني مرة سلمكان أقل أحواله صلى اهللا عليه و

إين ألستغفر اهللا يف اليوم سبعني مـرة  { سلمفقد قال صلى اهللا عليه و
{٢  

ا أم مل يستغفروا يف العـام  وبعض الناس لو حاسبوا أنفسهم لوجدو
كامل سبعني مرة اليت كان يأيت ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أقل 

مع أم أحوج ، أحواله على عصمته وغفران ذنوبه املقدمة واملؤخرة 
  باالستغفار ألم ذو خطأ

                                                 
صححه األلباين يف ،  ٣/٢١١ابن حبان ،  ٦/١١٤البيهقي يف السنن الكربى ،  ٢/٣٩١الدارمي  ١

  ١٥١٥صحيح سنن أيب داوود 
صححه األلباين يف صـحيح سـنن   ،  ٢٣٩٧الطرباين يف األوسط ،  الترمذي وقال حسن صحيح  ٢

   ٣٢٥٩الترمذي 
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  التوبةبن االستغفار ارتقا
عبارة  حينئذر ، فيكون االستغفا ما يقرن االستغفار بذكر التوبة كثريا

، والتوبة عبارة عن اإلقالع من الـذنوب   عن طلب املغفرة باللسان
َوَيا {: تعاىل على لسان نوح عليه السالم قولهك ، واجلوارحبالقلوب 

قَْومِ اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلْ السَّـَماَء َعلَـْيكُْم ِمـْدَراًرا    
  هود })٥٢(لَى قُوَِّتكُْم َوَيزِْدكُْم قُوَّةً إِ

َوأَنْ {: سـلم  صلى اهللا عليـه و تعاىل على لسان نبينا حممد  وقوله
  هود })٣(اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا 

 أمر من اهللا باالستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إىل اهللا عـز 
  ميتعهم  االستغفار والتوبةستمروا على ان ونه وإيما يستقبلوجل ف
ـ عند الفراغ من اشرع قرون بالتوبة تغفار املاالس وختامـة   وءلوض
لسا   
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، اسـتغفرك   ، أشهد أن ال إله إال أنـت  اللهم وحبمدك سبحانك{
  ١}إليك وأتوب

   باالستغفار املقرون بالتوبة املغفرة ملن أتى
  م صلى اهللا عليه وسل رسول اهللا قال

 هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر من قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال{
  ٢}له

  ٣ اليوميةشرع أن يؤتى باالستغفار املقرون بالتوبة كاألذكار 
  : قوله  يعد له يف الس الواحدكان 

  ٤}مرةرب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة {

                                                 
  ٢٦٥١لباين يف الصحيحة صححه األ،  ٦/٢٥البيهقي يف السنن الكربى  ١
   ١٦٢٢صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ١٥١٧أبو داود ،  ٣٥٧٧الترمذي  ٢
  يقول صلى اهللا عليه وسلموكان رسول اهللا  ٣
  }إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة وأتوبواهللا إين الستغفر اهللا {

 ٤/٢٨٩شرح معاين اآلثار ،  ٣/٣٥٢البيهقي 
   ٣٨١٦صححه األلباين لغريه يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ٦/٣١البيهقي  ٤

 
אאא 


 

 

، فاألول فيه  أو بالقلب أو مااالستغفار طلب املغفرة إما باللسان ف
 ، والثاين نافع جدا نفع ألنه خري من السكوت وألنه يعتاد قول اخلري

 ،  
  والثالث أبلغ منهما 

، لكنـه   معىن االستغفار هو غري معىن التوبة حبسب وضع اللفـظ و
غلب عند كثري من الناس أن لفظ أستغفر اهللا معناه التوبة فمن كان 

  ١ التوبة ال حمالة ذلك معتقده فهو يريد
  إبراهيم } )٤١(َربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم الِْحَساُب{

                                                 
  احللبيات للسبكي الكبريمن  ١٣/٤٨٠نقله ابن حجر يف الفتح  ١
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