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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء
واملرسلني وبعد:
َّ
فإن االستغفار من أكرب حمطات التوقّف اإلجيايب يف حياة

العظماء ،الذين ال ينقطع رجاؤهم باهلل تعاىل ،وال تنتهي عالقتهم به،
وال يستمرون يف خطئهم ونقصهم ،لكنهم سرعان ما يتذكرون
فريجعون إىل اهلل ،يلهج لساهنم دوما باالستغفار حىت ولو مل يذنبوا أو
نب األنام  ،فإ ّن لسانه كان دوما رطبا
يقصروا ،قدوهتم يف ذلك ي
ّ
بذكر اهلل وباستغفارهَّ ،
ألن االستغفار ز ٌاد للعبد يستحق من خالله
رضوان اهلل وعطاءاته الدنيويَّة واالخرويَّة.
َّ
إن الدعاة إىل اهلل جااجة ماسة يف أن يكون يف حياهتم مساحات
ويقوي العمل،
عالية لالستغفار لكونه ينظف القلب ،ويطهر اللسانّ ،
ويصحح املسار ،بل يعني الداعية على اإلمثار يف جمال جذب
املدعوين إىل ساحل النجاة والفضيلة .
االستغفار بريد إىل اخلري وإىل العودة إىل اهلل ،ألن املعاصي سبب
جلميع الباليا واملصائب فإنه ما نزلت بلية إال بذنب ،وما رفعت إال
بتوبة وندم واستغفار ،والداعية الناجح املؤمن هو الذي يدرك هذه
احلقيقة ليعفو اهلل عن السيئات ويرفع من خالله الدرجات ،ومما ال
خيفى فإ ّن االستغفار يعني الداعية لتكون دعوته مستجابة،
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وباالستغفار يأمن العبد غضب اجلبّار ،بل وحتصل بسببه مغفرة
الذنوب.
وقد سعيت جاهدا بفضل اهلل وتوفيقه على أيضاح هذه النقاط
واملسائل مدعومة باألدلة الشرعية ،لنسهم يف ربط الدعاة والعاملني يف
جمال نفع اآلخرين وعموم املثقفني ما ينبغي عليهم فعله إذا ما وقعوا
يف هنة ،أو رغبوا أن يرتقوا يف درجات اخلري ،ومراتب اإلميان ،سائال
جل أن يلهمنا رشدنا ،وأن يعيدنا إىل صوابنا ،وأن جيعلنا ممّن
اهلل عز و َّ
يفزع إىل االستغفار يف كل حني وآن  ..وصلى اهلل وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
****
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المبحث األول
مفهوم االستغفار وعالقته بالتوبة
االستغفار في اللغة:
من ( َغ َفَر) يغفر َغفرا ،والغفر :التغطيةة ،قةال الفةريوز آبةاديَ ( :غ َف َةره
ية ْغ ِف ةةره :سة ةتةره ،واملت ةةاع يف ال ِوع ة ِ
ب
ةاءْ :أد َخلَةةه وس ةتَةَره ،ك أ ْغ َف ة َةره ،و َّ
َ
الش ة ْةي َ
َ ََ
َ
ةابَ :غطَّةةاه و َغ َف ةةر اهلل لةةه َذنْةبةةه ية ْغ ِف ةةره ِ
باخلِضة ِ
وغ ْفة َةرة َح َسةةنَة ،بالكس ةةر،
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
وعفةةا
ةريةٌَ :غطَّةةى عليةةهَ ،
َ
وم ْغفة َةرة وغفةةورا وغ ْفران ةا ،بضةةمهما ،و َغفةةريا و َغفة َ
ِ
ةب من ةةه َغ ْف ة َةره  .والغَف ةةور
اس ةتَة ْغ َفَره م ةةن ذَنْبِةةه و ْ
عن ةةه .و ْ
اس ةتَة ْغ َفَره إي ةةاه :طَلَة َ
ِ
صفات اهللِ تعاىل)( ).
والغَفَّار :من
الس ْةرت ،مث يشة يذ عنةه
وقال ابن فارس( :الغني والفاء والراء عظْم بابةه َّ
السةةرت ،والغ ْف ةران والغَ ْفةةر ع ة  .يقةةالَ :غ َفةةر اهلل .
مةةا يةةذكر  .فةةالغَ ْفرَّ :
ذنبه َغ ْفرا وم ِ
غفرة و َغفرانا)( ).
َ
وقال الراغب األصفهاين( :الغَ ْفر إِلْبَاس ما يَصةونه َعةن ال َّةدنَم ومنةه
ِ
ِ
اصةةب ْ ةَ ْوبَةةك فإنةّةه أَ ْغ َفةةر لِْل َوسة  ،والْغ ْفة َةران
قية َةل:ا ْغفة ْةر ةَ ْوبَة َ
ةك يف ال ِو َعةةاء َو ْ

( ) انظر :القاموس احمليط  ،الفريوزآبادي  ، 41/مادة ( :غفر) .
( ) انظر معجم مقاييم اللغة  ،ابن الفارس  ،حتقيق عبدالسالم حممد هارون ، 583/4
مادة ( :غفر ) .
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( )
طلب ذلك باملقال و ِ
الف َعال)
ويف الصةةباح املنةةريَ ( :غ َفة َةر اهلل لةةه َغ ْفةةرا ،مةةن بةةاب ضةةرب ،وغفران ةا:
ةفح عن ة ةةه ،واملغف ة ةةرة:اس ة ةةم من ة ةةه  .واس ة ةةتغفرت اهلل :س ة ةةألته املغف ة ةةرة .
َ
صة ة َ
الصةب
السةرت  .ومنةه يقةالَّ :
وا ْغتفرت للجاين ما صنع  .وأصل الغَ ْفرَّ :
أ ْغفر للوس  ،أي :أسرت)( ).
ومن خالل ما سبق من كالم أهل اللغة ،اتضح بأن االسةتغفار مةن
الغفر ع  :السرت والتغطية ،وهذا مع اللفظ يف أصله.

االستغفار في الشرع:
أما االستغفار يف الشرع فإنه أمشل وأكرب مةن جمةرد السةرت ،بةل هنةاك
مع زائد على ذلك .
قةةال احلةةافظ ابةةن حجةةر ر ةةه اهلل( :االسةةتغفار مةةن الغف ةران ،وأصةةله
الغفةةر وهةةو إلبةةاس الشةةيء مةةا يصةةونه عمةةا يدنسةةه ،وتةةدنيم كةةل شةةيء
جاسبه ،والغفران من اهلل للعبد أن يصونه عن العذاب)(.)5

( ) املف ةةردات يف غري ةةب الق ةةرآن  ،الراغ ةةب األص ةةفهاين  ،حتقي ةةق حمم ةةد س ةةيد ك ةةيالين
.514
( ) املص ةةباح املن ةةري يف غري ةةب الش ةةرح الكب ةةري  ،أ ةةد ب ةةن عل ةةي الفي ةةومي  511م ةةادة:
(غفر) .
( )5فتح الباري  ،ابن حجر العسقالين 01/
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وقال اإلمام ابن القيم ر ه اهلل( :االستغفار املفرد كالتوبةة ،بةل هةو
التوبة بعينها،مع تضمنه طلب املغفرة من اهلل ،وهو حمةو الةذنب ،وإزالةة
أَره ،ووقاية شره ،ال كما ظنه بعض الناس :أهنا السرت  .فةإن اهلل يسةرت
عل ةةى م ةةن يغف ةةر ل ةةه وم ةةن ال يغف ةةر ل ةةه ،ولكة ةن الس ةةرت الزم مس ةةماها أو
جزؤه ،فداللتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم .
وحقيقتهةةا :وقايةةة شةةر الةةذنب ،ملةةا يقةةي ال ةرأس مةةن األذ  ،والسةةرت
الزم هلةةذا املع ة  ،وإال فالعمامةةة ال تسةةمى ِم ْغ َفةةرا ،وال القبةةع و ةةوه مةةع
سرته ،فال بد يف لفظ "املغفةر" مةن الوقايةة ،وهةذا االسةتغفار هةو الةذي
ت فِي ِه ْم َوَما َكاا َن
مينع العذاب يف قولهَ { :وَما َكا َن اللَّهُ لِيُا َع ِّذبَا ُه ْم َوأَنْ َ

اللَّهُ ُم َع ِّذبَا ُه ْم َو ُه ْم يَ ْستَا ْغ ِف ُرو َن}( )  .فإن اهلل ال يعذب مستغفرا)
فاالسةةتغفار شةةرعا هةةو :طلةةب حمةةو الةةذنب ،وإزالةةة أَةةره ،ووقايةةة شةةره
(.)5
وزاد شي اإلسالم ابن تيمية ر ه اهلل هذا التعريف توضةيحا حية
ق ةةال( :االس ةةتغفار :طل ةةب املغف ةةرة ،واملغف ةةرة ه ةةي وقاي ةةة ش ةةر ال ةةذنب .
واملغفةةرة شةةيء زائةةد علةةى السةةرت ة ألن املغفةةرة معناهةةا وقايةةة شةةر الةةذنب
جاي ال يعاقب عليه العبد ،فمن غفر ذنبه مل يعاقب عليةه ،وأمةا جمةرد
( )

( ) سوره األنفال  ،اآلية55 :
( ) مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  ،ابن القيم . 5 /
( )5املرجع السابق . 5 /
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سةةرته فقةةد يعاقةةب عليةةه يف البةاطن ،ومةةن عوقةةب علةةى الةةذنب باطنةا أو
ظ ةةاهرا فل ةةم يغف ةةر ل ةةه،وإمنا يك ةةون غفة ةران ال ةةذنوب إذا مل يعاق ةةب علي ةةه
العقوبة املستحقة بالذنب)( ).
العالقة بين التوبة واالستغفار:

إن لفةةظ التوبةةة يقةةرن دائمةةا باالسةةتغفار ،واالسةةتغفار كةةذلك دائم ةا
يقةةرن بالتوبةةة ،ولبيةةان العالقةةة بةةني التوبةةة واالسةةتغفار ،فةةال بةةد مةةن بيةةان
املراد بالتوبة .
قةال الراغةةب األصةفهاين( :التةةوب :تَة ْةرك الة ّذنْ ِ
َمجَة ِةل الْوجةةوهِ،
ب علةى أ ْ
ِ
ول
اإلعتِ َذ َار على َالَ ِة أ َْوجهَّ :إما أَ ْن يَةق َ
االعتِ َذا ِر ،فَإ ّن ْ
وهو أَبْةلَ وجوه ْ
ةول :فعلةت ألَج َّةل كةذا ،أو فَة َع ْلةت وأسةأت وقةد
امل ْعتَ ِةذر مل أَفْة َع ْةل ،أو يق َ
( )
التوبَة)
أَقْةلَ ْعت وال رابع لذلك ،وهذا الرابع ه َو ْ
التوبةةة :هةةي اإلقةةالع عةةن عمةةل ذنةةب ،والعةةزم علةةى أن ال يعةةود إليةةه
(.)5
وقيةةل :هةةي تةةرك الةةذنب لقبحةةه ،والنةةدم علةةى مةةا فةةرط منةةه ،والعزميةةة
علةةى تةةرك املعةةاودة وتةةدارك مةةا أمكنةةه أن يتةةدارك مةةن األعمةةال باإلعةةادة
( ).
( ) جمموع فتاو شي اإلسالم ابن تيمية  ،عبدالر ن بن قاسم . 5 3 / 0
( ) انظر :املفردات يف غريب القرآن  ،الراغب األصفهاين  ،حتقيق حممد سيد كيالين
 ( ، 85مادة :توب)
( )5التحرير والتنوير  ،حممد الطاهر بن عاشور . 5 3 /
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قةال ابةةن القةيم ر ةةه اهلل( :هةي الرجةةوع إىل اهلل بةالتزام فعةةل مةا ةةب
وترك ما يكره)( ).
وقيل :هي الرجةوع إىل اهلل جاةل عقةدة اإلصةرار عةن القلةب مث القيةام
بكل حقوق الرب(.)5
والتوب ة ةةة النص ة ةةوح ق ة ةةد اختلف ة ةةت عب ة ةةارات الس ة ةةلف يف بياهن ة ةةا ،فم ة ةةن
ذلةك( :)4قةول عمةر بةن اخلطةةاب وأيب بةن كعةب ( :التوبةة النصةةوح:
أن يتوب من الذنب مث ال يعود إليه ،كما ال يعود اللنب إىل الضَّرع).
وقول احلسن البصري ر ه اهلل( :هي أن يكون العبد نادما علةى مةا
مضى جممعا على أن يعود فيه).
وقول الكلب ر ه اهلل( :أن يستغفر باللسان ويندم بالقلةب وميسةك
بالبدن) .
وق ةةول س ةةعيد ب ةةن املس ةةيب :ر ةةه اهلل (توب ةةة نص ةةوحا تنص ةةحون ةةا
أنفسكم) جعلها ع ناصحة للتائب .

85

( ) املفردات يف غريب القرآن  ،الراغب األصفهاين  ،حتقيق :حممد سيد كةيالين
.
( ) مدراج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  ،ابن القيم . 50/
( )5التعريفات  ،اجلرجاين  ،حتقيق :د .عبد الر ن عمرية . 30
( )4مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  ،ابن القيم 341 – 343 /
.
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فالتوبة ةةة النصة ةةوح مة ةةن الة ةةذنب هة ةةي توَية ةةق العة ةةزم علة ةةى أن ال يعة ةةود
ملثله( ).
وعل ةةى ه ةةذا فالتوب ةةة واالس ةةتغفار لفظ ةةان يش ةةرتكان يف املعة ة فيعط ةةي
واحةد منهمةةا معة اآلخةةر وذلةةك عنةةد افرتاقهمةةا .أمةةا عنةةد االقةرتان فةةإن
لكل واحد منهما مع خا .
يقول اإلمام ابن القيم ر ه اهلل( :واالستغفار يتضمن التوبة ،والتوبة
تتض ة ةةمن االس ة ةةتغفار ،وك ة ةةل منهم ة ةةا ي ة ةةدخل يف مس ة ةةمى اآلخ ة ةةر عن ة ةةد
اإلطالق.
وأما عند اقرتان إحد اللفظتني باألخر فاالستغفار :طلةب وقايةة
شةةر مةةا مضةةى والتوبةةة :الرجةةوع وطلةةب وقايةةة شةةر مةةا خيافةةه يف املسةةتقبل
من سيئات أعمالةه  .فهةا هنةا ذنبةان :ذنةب قةد مضةى فاالسةتغفار منةه
طل ةةب وقاي ةةة ش ةةره  .وذن ةةب خي ةةاف وقوع ةةه ،فالتوب ةةة الع ةةزم عل ةةى أن ال
يفعله .والرجوع إىل اهلل يتناول النوعني :رجوع إليه ليقيه شر ما مضى،
ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله .
فه ةةا هن ةةا أم ةران ال ب ةةد منهم ةةا :مفارق ةةة ش ةةيء ،والرج ةةوع إىل غ ةةريه .
فخص ة ةةت "التوب ة ةةة" ب ة ةةالرجوع ،و"االس ة ةةتغفار" باملفارق ة ةةة  .وعن ة ةةد إف ة ةراد
أحةةد ا يتنةةاول األم ةرين ،وهلةةذا جةةاء – واهلل أعلةةم – األمةةر مةةا مرتبةةا

( ) التعريفات اجلرجاين  ،حتقيق :د .عبد الر ن عمرية
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بقولةةه{ :وأ ِ
اس اتَا ْغ ِف ُروا َربَّ ُما ْام ُا َّام تُوبُااوا لِلَْيا ِاه}( ) ،فإنةةه الرجةةوع إىل
َن ْ
َ
الطريق احلق بعد مفارقه الباطل .
وأيضا فاالستغفار من باب إزاله الضةرر ،والتوبةة طلةب جلَّةب املنفعةة .
فةةاملغفرة أن يقيةةه شةةر الةةذنب  .والتوبةةة أن صةةل لةةه بعةةد هةةذا الوقايةةة مةةا
به  .وكل منهما يستلزم اآلخر عند إفراده)( ).
وأفض ةةل االس ةةتغفار م ةةا اق ةةرتن ب ةةه ت ةةرك اإلصة ةرار ،وه ةةو حينئ ةةذ توب ةةة
نصوح(.)5
وأمةةا اإلص ةرار وهةةو االسةةتقرار علةةى املخالفةةة ،والعةةزم علةةى املعةةاودة،
وذل ةةك ذن ةةب آخ ةةر ،لعل ةةه أعظ ةةم م ةةن ال ةةذنب األول بكث ةةري ،وه ةةذا م ةةن
عقوبةةة الةةذنب أنةةه يوجةةد ذنب ةا أكةةرب منةةه ،مث الثةةاين كةةذلك ،مث الثال ة
كذلك ،حىت يستحكم اهلالك(.)4
****

( ) سورة هود  ،اآلية5 :
( ) مدراج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  ،ابن القيم 5 - 5 /
( )5جةةامع العلةةوم واحلكةةم  ،ابةةن رجةةب  ،حتقيةةق :شةةعيب األرنةةؤوط وإب ةراهيم بةةاجم /
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المبحث الثاني

دعوة القرآن المريم والسنة النبوية للى االستغفار
دلت الكثري من النصةو الشةرعية يف الكتةاب والسةنة علةى ضةرورة
التزام االستغفار ،واملداومة عليه ،وعدم تركه ،وأورد ذلك فيما يلي:
أوال :دعوة القرآن المريم للى االستغفار:
ً

وردت آيةةات كثةةرية يف القةةرآن الكةةرل يف احل ة علةةى االسةةتغفار ويف
ذلك داللة واضحة على أ ية طلب العبد املغفةرة مةن ربةه ليسةرت عيوبةه
ويعفةةو عةةن سةةيئاته وجينبةةه عقوبتةةه ،فمةةن تلةةك اآليةةات ال ةواردة يف هةةذا
الصدد:
 /آيةةات ورد فيهةةا التوجيةةه للنةةب  بطلةةب املغفةةرة مةةن ربةةه جة َّةل
اص ابِ ْر لِ َّن َو ْع ا َد
وعةةال لنفسةةه أو للمةةؤمنني ،م ةن ذلةةك قولةةه تعةةاىل{ :فَ ْ
ِ
اب بِال َْع ِش ا ا ا ِّاي
ب َو َس ا ا ابِّ ْ بِ َح ْم ا ا ا ِاد َربِّا ا ا َ
اسا ا ا اتَا ْغ ِف ْر لِا ا ا ا َذنْبِ َ
اللَّا ا ااه َحا ا ا ا رِ َو ْ

َو ِْ
اْلبْ َما ِر}( ).
قال اإلمام الطربي ر ه اهلل"( :واستغفر لذنبك " :أيَ :س ْله غفران

ذنبك ،وعفوه لك عنه)( ).

( ) سورة غافر  ،اآلية33:
( ) جةةامع البيةةان يف تأويةةل آي القةةرآن  ،الطةةربي  ،حتقيةةق :أ.د .عبةةداهلل بةةن عبداحملسةةن
الرتكي .548 / 0
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وقةةال احل ةةافظ اب ةةن كثةةري ر ةةه اهلل( :قول ةةه "واسةةتغفر ل ةةذنبك" ،ه ةةذا
هتييج لألمة على االستغفار)( ).
وقال الشي عبد الر ن السعدي ر ه اهلل( :واستغفر لذنبك املةانع
ل ةةك م ةةن حتص ةةيل ف ةةوزك وس ةةعادتك ،ف ةةأمره بالص ةةرب ال ةةذي في ةةه ص ةةل
احملب ةةوب ،وباالس ةةتغفار ال ةةذي في ةةه دف ةةع احمل ةةذور ،وبالتس ةةبيح جام ةةد اهلل
تعاىل خصوصا)( ).
ب
اس ا اتَا ْغ ِف ْر لِا ا َذنْبِ َ
وقول ةةه تع ةةاىل{ :فَا ااا ْعلَ ْم أَنَّا ااهُ َال لِلَا ااهَ لَِّال اللَّا ااهُ َو ْ

ولِلْم ْؤِمنِين والْم ْؤِمنَ ِ
ات َواللَّهُ يَا ْعلَ ُم ُمتَا َقلَّبَ ُم ْم َوَمثْا َوا ُك ْم}(.)1
َ ُ ََ ُ

يق ة ةةول الش ة ةةي عب ة ةةد ال ة ةةر ن الس ة ةةعدي ر ة ةةه اهلل يف معة ة ة اآلي ة ةةة:
("واس ةةتغفر ل ةةذنبك " أي :اطل ةةب م ةةن اهلل املغف ةةرة ل ةةذنبك ،ب ةةأن تفع ةةل
أسةةباب املغفةةرة م ةةن التوبةةة والةةدعاء ب ةةاملغفرة ،واحلسةةنات املاحيةةة وت ةةرك
الةةذنوب ،والعفةةو عةةن اجل ةرائم  .واسةةتغفر للمةةؤمنني واملؤمنةةات فةةإهنم –
بسبب إمياهنم – كان هلم حق على كل مسلم ومسلمة)(.)4

( ) تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري  ،حتقيق :سامي بن حممد السالمة . 3 /3
( ) تيسري الكرل الةر ن يف تفسةري كةالم املنةان  ،الشةي عبةدالر ن السةعدي  ،حتقيةق :د
.عبدالر ن اللو ق . 301
( )5سورة حممد  ،اآلية. 1 :
( )4تيسري الكرل الر ن يف تفسري كالم املنان  ،الشي عبد الر ن السعدي  ،حتقيق :د.
عبد الر ن اللو ق 335
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وقال الشي أبو بكر جةابر اجلزائةري ر ةه اهلل يف معة اآليةة( :أي:
فاعلم يا حممةد أنةه ال معبةود تنبغةي لةه العبةادة وتصةلح لةه إال اهلل الةذي
هو خالق كل شيء ومالكه ،واستغفر أي :اطلب من ربك املغفرة لك
وللمةةؤمنني واملؤمنةةات ،وهةةذا الكةةالم وإن وجةةه للرسةةول  فةةاملراد منةةه
على احلقيقة أو باألصالة غريه  فكأمنا قال تعاىل :يا عبةاد اهلل ،أيهةا
الن ة ةةاس والرس ة ةةول عل ة ةةى رأس ة ةةكم اعلم ة ةوا أن ة ةةه ال إل ة ةةه إال اهلل واس ة ةةتغفروا
لذنوبكم مؤمنني ومؤمنات)( ).
اس ا ا اتَا ْغ ِف ْرُ لِنَّا ا ااهُ َكا ا ااا َن
س ا ا ابِّ ْ بِ َح ْما ا ا ِاد َربِّا ا ا َ
اب َو ْ
وقول ة ةةه تع ة ةةاىل{ :فَ َ

تَا َّوابًا}(.)1

 /آيات أَ اهلل فيها على خيار عباده وذكر من أوصافهم بأهنم
يسةةتغفرون يف األسةةحار أي يف آخةةر الليةةل ،وذلةةك بعةةد عبةةادهتم لةةر م
ويةةرون أهنةةم مقصةةرون فيسةةألون اهلل املغفةةرة ،هةةذا يف مثةةل قولةةه تعةةاىل :

ِ
ِِ
الصا ا ااابِ ِرين و َّ ِ ِ
ِِ
ين
{ َّ
اين َوال ُْم ْس ا ا اتَاغْف ِر َ
ين َوال ُْم ْنفقا ا ا َ
ين َوالْ َقا ا ااانت َ
الصا ا ااادق َ
ََ
َس َحا ِر}(.)5
بِ ْاأل ْ

( ) أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري  ،أبو بكر جابر اجلزائري . 8 - 8 /3
( ) سورة النصر  ،اآلية. 5 :
( )5سورة آل عمران  ،اآلية3 :
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َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستَا ْغ ِف ُرو َن}( ).
وقوله تعاىلَ { :وبِ ْاأل ْ

 /5آيات وردت فيهةا دعةوات صةر ة مةن اهلل ج َّةل وعةال للةذين ظلمةوا
أنفسةةهم مةةن عبةةاده واقرتف ةوا السةةيئات ،تعلّمهةةم وهةةربهم بةةأن بةةاب املغفةةرة
مفت ةةوح وأن عف ةةوه جة ة َّةل وع ةةال كبة ةةري ،يغف ةةر هلة ةةم إذا اس ةةتغفروا مث ية ةةر هم
ويرضى عنهم .
قال تعاىل{ :والَّ ِذين لِذَا فَاعلُوا فَ ِ
س ُه ْم ذَ َك ُروا
اح َ
َ
َ َ
شةً أ َْو ظَلَ ُموا أَنْا ُف َ
اس اتَاغْ َفروا لِا ُذنُوبِ ِهم وماان ياغْ ِفاار ال ا اذنُوه لَِّال اللَّااهُ ولَاام ي ِ
َّ
ص ا اروا
َ
َ ُْ
ْ ََ ْ َ ُ
اللااهَ فَ ْ ُ

َعلَى َما فَا َعلُوا َو ُه ْم يَا ْعلَ ُمو َن}(.)1

قةةال احلةةافظ ابةةن كثةةري ر ةةه اهلل يف تفسةةري اآليةةة( :أي إذا صةةدر مةةنهم
ذنب أتبعوه بالتوبة واالستغفار)(.)5
وع ةةن أيب هري ةةرة  ،ع ةةن الن ةةب  ق ةةال« :لن رج ا َّاال أذن ااب ذنبًا اا
فقااال :ره لنااي أذنباات ذنبًاا فااارفر  ،فقااال اع ع ا وج ا َّ :عبااد

عماا ذنبًااا فعل اام أن لااه ربًااا يغف اار الااذنب وي خااذ ب ااه ،قااد رف اارت

لعبد  ،ام عما ذنبًاا آخار فقاال  :ره لناي عملات ذنبًاا فاارفر ،
فقال تبارك وتعالى :علم عباد أن لاه ربًاا يغفار الاذنب وي خاذ باه،

قد رفرت لعبد  ،م عم ذنبا آخر فقاال :ره لناي عملات ذنبًاا
( ) سورة الذاريات  ،اآلية8 :
( ) سورة آل عمران  ،اآلية. 53 :
( )5تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد السالمة 5/

.
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فارفر لي ،فقال اع ع وج َّ:علام عباد أن لاه ربًاا يغفار الاذنب
وي خااذ بااه قااد رفاارت لعبااد

اام عم ا ذنبااا آخاار فقااال ره ،لنااي

عملاات ذنبااا فااارفر  ،فقااال ع ا وج ا َّ عبااد علاام أن لااه ربًاا يغفاار
الذنب وي خذ به ،أشهدكم أني رفرت لعبد فليعم ما شاء»( ).
وقةةال تعةةاىل{ :وَمااا أ َْر َسالْنَا ِما ْان ر ُسا ِ
ااع بِاِ ْذ ِن اللَّا ِاه َولَا ْاو
اول لَِّال لِيُإَا َ
َ
َ
ِ
اسا اتَا ْغ َف َر لَ ُه ا ُام
اسا اتَا ْغ َف ُروا اللَّااهَ َو ْ
س ا ُاه ْم َج اااءُو َك فَ ْ
أَنَّا ُه ا ْام ل ْذ ظَلَ ُم ااوا أَنْا ُف َ

ِ
يما}(.)1
الر ُس ُ
َّ
ول لََو َج ُدوا اللَّهَ تَا َّوابًا َرح ً

ِ
سهُ ُ َّام يَ ْساتَاغْ ِف ِر اللَّاهَ
وقال تعةاىلَ { :وَم ْن يَا ْع َم ْ ُس ً
وءا أ َْو يَظْل ْم نَا ْف َ

ي ِج ِد اللَّه رَ ُف ِ
يما}(.)1
َ
َ ً
ورا َرح ً

قال اإلمةام الطةربي ر ةه اهلل يف تفسةري اآليةة( :يعة بةذلك ج َّةل َنةاؤه:
وم ةةن يعم ةةل ذنب ةةا – وه ةةو الس ةةوء – أو يظل ةةم نفس ةةه بإكس ةةابه إياه ةةا م ةةا
يستحق به عقوبة اهلل " ،مثَّ يَ ْستَة ْغ ِف ِر اهلل يقول :مث يتوب إىل اهلل بإنابتةه ممةا
ّ
عمل من السةوء وظلةم نفسةه ،ومراجعةة مةا بةه اهلل مةن األعمةال الصةاحلة
( ) أخرجه البخةاري  ،كتةاب :التوحيةد  ،بةاب :قةول اهلل تعةاىل" :يريةدون أن يبةدلوا كةالم
اهلل "  ،رقم  ،3303ومسلم  ،كتاب :التوبة  ،باب :قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت
الةةذنوب والتوبةةة  ،رقةةم  ، 338مةةن طريةةق إسةةحاق بةةن عبةةد اهلل بةةه  ،وأ ةةد يف املسةةند
11/
( ) سورة النساء  ،اآلية. 14:
( )5سورة النساء  ،اآلية0:
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الةةمت وحةةو ذنب ةه وتةةذهب جرمةةهَِ " ،جية ِةد اهلل َغفةةورا َّرِحيم ةا يقةةول :جيةةد ربةةه
ساترا علىي ذنبه بصفحه له عن عقوبته جرمه ،رحيما به)( ).
وقةةال تعةةاىل{ :أَفَا َاال يَاتُوبُااو َن لِلَااى اللَّا ِاه َويَ ْس اتَا ْغ ِف ُرونَهُ َواللَّااهُ رَ ُفااور

َرِحيم}(.)1

 /4آيةةات دعةةا فيهةةا األنبيةةاء أق ةوامهم إىل االسةةتغفار ن ةربين بوعةةد اهلل
هلةةم بةةاملغفرة و الر ةةة ،وذلةةك يف مثةةل قولةةه تعةةاىل يف خطةةاب نةةب اهلل هةةود
ِ
اسا اتَا ْغ ِف ُروا َربَّ ُم ا ْام ُا َّام تُوبُااوا لِلَْي ا ِاه
عليةةه السةةالم إىل قومةةهَ { :ويَااا قَا ا ْاوم ْ
اء َعلَا ْاي ُم ْم ِما ْد َر ًارا َويَا ِ ْد ُك ْم قُا َّاوةً لِلَااى قُا َّاوتِ ُم ْم َوَال تَاتَا َولَّا ْاوا
يُا ْر ِسا ِ َّ
السا َام َ
ِ
ين}(.)1
ُم ْج ِرم َ

السة ة ة ةالم لقوم ة ة ةةه:
وقول ة ة ةةه تع ة ة ةةاىل عل ة ة ةةى لس ة ة ةةان نبي ة ة ةةه ش ة ة ةةعيب علي ة ة ةةه َّ

استَا ْغ ِف ُروا َربَّ ُم ْم ُ َّم تُوبُوا لِلَْي ِه لِ َّن َربِّي َرِحيم َو ُدود}(.)1
{ َو ْ

( ) جةامع البيةةان يف تأويةةل آي القةةرآن  ،الطةةربي  ،حتقيةةق :أ.د .عبةةد اهلل بةةن عبةةد احملسةةن
الرتكي 433- 434/3
( ) سورة املائدة  ،اآلية34:
( )5سورة هود  ،اآلية3 :
( )4سوره هود  ،اآلية10:
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وقوله تعةاىل{ :وأ ِ
اعاا
ِّع ُم ْم َمتَ ً
استَا ْغ ِف ُروا َربَّ ُم ْم ُ َّام تُوبُاوا لِلَْي ِاه يُ َماتا ْ
َن ْ
َ
حسنًا لِلَى أَج َّ مس ًّمى ويا ْؤ ِ
ضلَهُ َولِ ْن تَا َولَّْوا فَِ نِّي
ض ِ فَ ْ
ت ُك َّ ِذ فَ ْ
ُ َ َُ
ََ
اه يَا ْوِم َكبِي ِر}( ) .
َخ ُ
أَ
اف َعلَْي ُم ْم َع َذ َ
اساتَا ْغ ِف ُروا
وقوله تعاىل على لسان نوح عليه َّ
السالم لقومه{ :فَا ُق ْل ُ
ات ْ

ارا}(. )1
َربَّ ُم ْم لِنَّهُ َكا َن رَ َّف ً

 /3آيات ورد فيها اسةتغفار املالئكةة ألهةل األري ليفةوزوا بةاملغفرة مةن
ر ةةم عمةةا يصةةدر مةةنهم ممةةا ال يليةةق بعظمةةه اهلل و كربيائةةه ،وذلةةك يف مثةةل

ات يَاتَا َفإَّا ْار َن ِم ا ْان فَا ا ْاوقِ ِه َّن َوال َْم َال ِ َما اةُ
ااد َّ
الس ا َام َاو ُ
قول ةةه تع ةةاىل{ :تَ َم ا ُ
سبِّ ُحو َن بِ َح ْم ِد َربِّ ِه ْام َويَ ْساتَا ْغ ِف ُرو َن لِ َم ْان فِاي ْاأل َْر ِ أ ََال لِ َّن اللَّاهَ ُه َاو
يُ َ
الْغَ ُفور َّ ِ
يم}(.)1
ُ
الرح ُ
َّ ِ
ِ
سا ابِّ ُحو َن
ين يَ ْحملُ ااو َن ال َْع ا ْار َ
وقول ةةه تع ةةاىل{ :ال ااذ َ
و َوَم ا ْان َح ْولَ ااهُ يُ َ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت ُكا َّ
ين آ ََمنُاوا َربَّانَاا َو ِس ْاع َ
ب َح ْمد َربِّ ِه ْم َويُا ْؤمنُو َن باه َويَ ْساتَا ْغف ُرو َن للَّاذ َ

( ) سورة هود  ،اآلية5 :
( ) سورة نوح  ،اآلية0 :
( )5سورة الشور  ،اآلية.3 :
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َشي ِء رحمةً و ِعلْما فَا ْر ِفر لِلَّ ِذين تَابوا واتَّاباعوا سبِيلَ َ ِ
اه
ب َوق ِه ْام َعا َذ َ
َ ُ َ َُ َ
ْ
ْ َْ َ َ ً
ْج ِح ِ
يم}( ) .
ال َ
فقد أشار الشي عبد الر ن السةعدي ر ةه اهلل إىل مةا علةم اهلل عبةاده
املؤمنني من أسباب جتلَّب هلةم السةعادة مةن غةري مةا عملتةه أيةاديهم ،فقةال
يف شرحه هلةذه اآليةة( :خيةرب تعةاىل عةن كمةال لطفةه تعةاىل بعبةاده املةؤمنني،
وما قةيض ألسةباب سةعادهتم مةن األسةباب اخلارجةة عةن قةدرهتم ،مةن هلةم
اسة ةةتغفار املالئكة ةةة املق ة ةربني هلة ةةم ،ودعة ةةائهم هلة ةةم ة ةةا فية ةةه صة ةةالح دية ةةنهم
وآخ ة ةرهتم" ،ويسة ةةتغفرون للة ةةذين آمن ة ةوا" وهة ةةذا مة ةةن مجلة ةةة فوائة ةةد اإلمية ةةان
وفض ةةائله الكث ةةرية ج ةةدا ،أن املالئك ةةة ال ةةذين ال ذن ةةوب عل ةةيهم يس ةةتغفرون
ألهل اإلميان ،فاملؤمن بإميانه تسبب هلذا الفضل العظيم)( ) .
انياً :دعوة السنة النبوية للى االستغفار:

يف السةةنة النبويةةة أحادية متعةةددة وردت يف شةةأن االسةةتغفار وهةةذا ممةةا
يةةدل علةةى أ يتةةه ،فقةةد كةةان نةةب اهلةةد  يهةةتم اهتمامةةا بالغ ةا بطلةةب
جل وعةال بةالرغم مةن أنةه قةد غفةر لةه مةا تقةدم مةن ذنبةه
املغفرة من ربه َّ
وم ةةا ت ةةأخر ،ويف ذل ةةك تنبي ةةه لألم ةةة وتعليمه ةةاة إذ ك ةةان علي ةةه الص ةةالة

( ) سورة غافر  ،اآلية.3 :
( ) تيسري الكرل الر ن يف تفسري كالم املنان  ،الشي عبد الةر ن السةعدي  ،حتقيةق د.
عبد الر ن اللو ق 111 - 118
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والسالم ال يدع خريا إال ودل أمته عليةه وال شةرا إال حةذرها منةه ،فمةن
تلك األحادي :
 /عن األغر املزين  ،أن رسول اهلل  قةال« :لِنَّاهُ لَيُاغَاا ُن علاى

قلبي ،ولني ألستغفر اع ،في اليوم ،ما ة مرة»( ).

ق ة ةةال العالم ة ةةة حمم ة ةةد أش ة ةةرف ب ة ةةن أم ة ةةري العظ ة ةةيم آب ة ةةادي ر ة ةةه اهلل:
("ليغان" بضم الياء بصيغه اجملهول من الغةني ،وأصةله الغةيم لغةة  .قةال
يف النهايةةة :وغينةةت السةةماء تغةةان إذا أطبةةق عليهةةا الغةةيم ،وقيةةل الغ ةني
شجر ملتف  .أراد ما يغشاه من السةهو الةذي ال خيلةو منةه البشةر ألن
قلبه أبدا كان مشغوال باهلل تعاىل ،فإن عري له وقتا مةا عةاري بشةر
يشغله من أمةور األمةة وامللةة ومصةاحلهما ع َّةد ذلةك ذنبةا وتقصةريا فيفةر
إىل االستغفار)( ).
 /وعةةن أيب هريةةرة  قةةال :مسعةةت رسةةول اهلل  يقةةول« :واع

مرة»(.)1
لني ألستغفر اع وأتوه لليه في اليوم أكثر من سبعين َّ

( ) أخرجه مسلم  ،كتاب الذكر والدعاء  ،باب :استحباب االستغفار واالستكثار منه ،
رقم . 5303
( ) عون املعبود على سنن أيب داود  ،شرف احلق العظيم آبادي 188
( )5أخرج ةةه البخ ةةاري  ،كت ةةاب :ال ةةدعوات  ،ب ةةاب :اس ةةتغفار الن ةةب يف الي ةةوم والليل ةةة رق ةةم
1503
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 /5وعةةن عب ةةد اهلل بةةن عم ةةر  قةةال :كن ةةا نعةةد لرس ةةول اهلل  يف
ه ارف اار ل ااي وت ااب عل ااي لن ااب أن اات
اجمللَّة ةم الواح ةةد مائ ةةه م ةةرةَ « :ر ِّ
التواه الرحيم»( ).

 /4وعةةن عبةةد اهلل بةةن عبةةاس  قةةال :قةةال رسةةول اهلل « :م ان
ل ا م االسااتغفار جع ا اع لااه ماان ك ا ماايِ م رج ااً  ،وماان ك ا هاام

فرجاً  ،ورزقه من حيث ال يحتسب »(.)1

قال يف عون املعبود"( :من لزم االستغفار" :أي عند صدور معصية
وظهور بلية ،أو من داوم عليه فإنه يف كةل نفةم تةاج إليةه ،ولةذا قةال
 طةةويب ملةةن وجةةد يف صةةحيفته اسةةتغفارا كثةةريا " .ومةةن كةةل ضةةيق ":
أي ش ةةدة وحمن ةةه (نرج ةةا) :أي طريق ةةا وس ةةببا خي ةةرج إىل س ةةعه ومنح ةةة،
"ومةةن كةةل هةةم " :أي غةةم يهمةةه (فرجةةا) :أي خالص ةا (ورزقةةه) حةةالال
طيبةا" ،مةن حية ال تسةب " :أي ال يظةن وال يرجةو وال خيطةر ببالةةه

 .واحل ةةدي مقت ةةبم م ةةن قول ةةه تع ةةاىلَ { :وَم ا ْان يَاتَّ ا ِاِ اللَّ ااهَ يَ ْج َعا ا ْ لَ ااهُ

( ) أخرجةةه أبةةو داود ،كتةةاب :الصةةالة  ،بةةاب :يف االسةةتغفار رقةةم  ، 3 1والرتمةةذي ،
كتاب:الدعوات ،باب :ما يقول إذا قةام مةن اجمللَّةم رقةم  5454عةن ابةن عمةر وصةححه
األلباين يف صحيح سنن أيب داود  ،رقم 5033
( ) أخرجه أبو داود  ،كتاب :الصالة ،باب :يف االستغفار رقم  3 8عن ابن عباس ،
وضةةعفه األلبةةاين يف ضةةعيف اجلةةامع الصةةغري وزيادتةةه رقةةم  ، 10وسلسةةلة األحادي ة
الضعيفة رقم . 303
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مناقبه
وخالفتهُزقْه ِ
ث َال يحتَ ِ
ب َوَم ْن يَاتَا َوَّك ْ َعلَاى اللَّ ِاه فَا ُه َاو
س
ي
ح
ن
م
ر
ا
ي
و
*
ُ
ُ
ْ َْ
َم ْ َر ًجا َ َ ْ
َْ ُ
َح ْسبُهُ لِ َّن اللَّهَ بَالِ ُغ أ َْم ِرِ قَ ْد َج َع َ اللَّهُ لِ ُم ِّ َش ْي ِء قَ ْد ًرا}( ))(.)1
 /3عةةن ب ةةالل بةةن يس ةةار بةةن زي ةةد مةةوىل الن ةةب  قةةال :مسع ةةت أيب

دَنيةةه عةةن جةةدي أنةةه مسةةع رسةةول اهلل  يقةةول« :ماان قااال أسااتغفر

اع الااذ ال الااه لال هااو الحااي القيااوم وأتااوه لليااه رفاار اع لااه ولن

كان فر من ال حف»(.)1

 /1وعن شداد بن أوس  ،عن النب  قةال« :سيد االستغفار
أن يقااول العبااد :اللهاام أناات ربااي ،ال للااه لال أناات ،خلقتنااي وأنااا
عبدك (وأنا) على عهدك ووعادك ماا اساتإعت ،أباوء لاب بالنعماة،
وأباوء لاب باذنبي ،فاارفر لااي ،لناه ال يغفار الاذنوه لال أنات  .فااِن
قالهااا بعاادما يصااب موقنااا بهااا اام مااات ،كااان ماان أها الجنااة ،ولن

قالها بعد ما يمسي موقنا بها ،كان من أه الجنة»(.)1
قةةال احلةةافظ ابةةن حجةةر ر ةةه اهلل يف شةةرحه هلةةذا احلةةدي ( :قولةةه:
"سيد االستغفار" قال الطيب :ملا كان هةذا الةدعاء جامعةا ملعةاين التوبةة

( ) سورة الطالق ،اآليتان 5-
( ) عون املعبود على سنن أيب داود ،حممد أشرف احلق العظيم آبادي 181
( )5أخرجة ةةه أبة ةةو داود  ،كتة ةةاب :الصة ةةالة  ،بة ةةاب :االسة ةةتغفار رقة ةةم  ، 3 3والرتمة ةةذي
 ،5333وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود رقم 545
( )4أخرجه البخاري  ،كتاب:الدعوات  ،باب :أفضل االستغفار رقم 1501
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كلهةةا اسةةتعري لةةه اسةةم السةةيد ،وهةةو يف األصةةل الةرئيم الةةذي يقصةةد يف
احلوائج ،ويرجع إليه يف األمور)( ).
وقال أيضا ر ه اهلل( :قال ابةن أيب مجةرة :مجةع  يف هةذا احلةدي
م ة ةةن ب ة ةةديع املع ة ةةاين وحس ة ةةن األلف ة ةةاحي م ة ةةا ة ةةق ل ة ةةه أن ة ةةه يس ة ةةمى س ة ةةيد
االسةةتغفار ،ففيةةه اإلق ةرار هلل وحةةده باإلهليةةة والعبوديةةة ،واالع ةرتاف بأنةةه
اخل ةةالق ،واإلقة ةرار بالعه ةةد ال ةةذي أخ ةةذه علي ةةه ،والرج ةةاء ةةا وع ةةده ب ةةه،
واالسةةتعاذة مةةن شةةر مةةا ج ة العبةةد علةةى نفسةةه ،وإضةةافة النعمةةاء إىل
موجدها ،وإضافة الذنب إىل نفسه ،ورغبته يف املغفرة ،واعرتافةه بأنةه ال
يقةةدر أحةةد علةةى ذلةةك إال هةةو ،ويف كةةل ذلةةك اإلشةةارة إىل اجلمةةع بةةني
الشريعة واحلقيقة ،فإن تكاليف الشريعة ال حتصل إال إذا كةان يف ذلةك
عون من اهلل تعاىل)( ).
وقال ابن رجب ر ه اهلل( :وأفضةل أنةواع االسةتغفار :أن يبةدأ العبةد
بالثناء على ربه ،مث يث باالعرتاف بذنبةه ،مث يسةأل اهلل املغفةرة كمةا يف
ح ة ةةدي ش ة ةةداد ب ة ةةن أوس ع ة ةةن الن ة ةةب  ،)5()ف ة ةةذكر ح ة ةةدي س ة ةةيد
االستغفار هذا.

( ) فتح الباري  ،ابن حجر العسقالين 0 /
( ) فتح الباري  ،ابن حجر العسقالين 05/
( )5ج ةةامع العل ةةوم واحلك ةةم  ،اب ةةن رج ةةب  ،حتقي ةةق :ش ةةعيب األرن ةةؤوط وإب ة ةراهيم ب ةةاجم
.4 /
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 /3وعة ةةن َوبة ةةان  ق ة ةةال :كة ةةان رس ة ةةول اهلل  إذا انصة ةةرف م ة ةةن

صةةالته ،اسةةتغفر َالَةةا وقةةال« :اللهاام أناات السااالم ومنااب السااالم .
تباركت ذا ال َّ
جالل واْلكرام»  .قيل لألوزعي وهةو أحةد رواتةه :كيةف

االستغفار ؟ قال :يقول :أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل( ).
 /8وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كان رسول اهلل  يكثر أن
يق ة ةةول قب ة ةةل موت ة ةةه« :س ا اابحان اع وبحم ا ااد  ،أس ا ااتغفر اع وأت ا ااوه

لليه»(.)1

 /1وعن أنةم قةال :مسعةت رسةول اهلل  يقةول« :قاال اع تباارك
وتعالى :يا ابن آدم لناب ماا دعاوتني ورجاوتني رفارت لاب علاى ماا
كاان فياب وال أباالي  .يااا ابان آدم لاو بلغاات ذنوباب عناان السااماء
اام اسااتغفرتني رفاارت لااب وال أبااالي  .يااا اباان آدم لنااب لااو أتيتنااي
بقراه األر

مغفرة»(.)1

خإايا ام لقيتناي ال تشارك باي شايااً ألتيتاب بقرابهاا

 / 0وعةةن عبةةد اهلل بةةن عمةةر رضةةي اهلل عنهمةةا أن النةةب  قةةال:

«يا معشر النساء تصادقن وأكثارن االساتغفار  .فاِني رأياتمن أكثار
( ) أخرجه مسلم  ،كتاب املساجد  ،بةاب اسةتحباب الةذكر بعةد الصةالة وبيةان صةفته ،
رقم 31
( ) أخرجه مسلم  ،كتاب :الصالة  ،باب :ما يقال يف الركوع والسجود  ،رقم 484
( )5أخرجه الرتمذي  ،كتاب :الدعوات  ،باب :يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكةر مةن
ر ة اهلل لعباده رقم  ، 5340وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي رقم 803
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أه النار» فقالت امرأة منهن ،جزلة :وما لنا يةا رسةول اهلل أكثةر أهةل
الن ةةار  .ق ةةال« :تمث اارن اللع اان  .وتمف اارن العش ااير ،وم ااا رأي اات م اان
ناقصات عق ودين أرلب لذ لاب مانمن» قالات :ياا رساول اع
ومااا نقصااان العق ا والاادين قااال« :أمااا نقصااان العق ا فشااهادة
امرأتين تعدل شهادة رج َّ  .فهذا نقصاان العقا  ،وتمماث اللياالي

ما تصلي»( ).
 /ع ةةن حذيف ةةة  ق ةةال :ك ةةان يف لس ةةاين ذرب عل ةةى أهل ةةي مل
أعة ةةده إىل غة ةةريه ،فة ةةذكرت ذلة ةةك للنة ةةب  فقة ةةال« :أي ا اان أن ا اات م ا اان
االستغفار يا حذيفة لني ألستغفر اع ك يوم ماة مرة»( ).
 /وعن أيب موسى  قال :كنةا جلَّوسةا فجةاء النةب  فقةال:

«ما أصبحت رداة قط لال استغفرت اع ما ة مرة»(.)1

 / 5وعةةن أيب هريةةرة  قةةال :مل أر أحةةدا أكثةةر أن يقةةول:أسةةتغفر
اهلل وأتوب إليه من رسول اهلل .)4( 
( ) أخرجه مسلم  ،كتاب :اإلميان  ،باب :بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات  ،وبيان
إطالق لفظ الكفر على غري الكفر باهلل  ،ككفر النعمة واحلقوق رقم 31
( ) أخرج ةةه أ ةةد يف مس ةةنده  ، 514/3رق ةةم  ، 54 ، 5540واحل ةةدي ص ةةحيح
لغ ةةريه  ،انظ ةةر :املوس ةةوعة احلديثي ةةة  ،4 1 ،513/58وسلس ةةلة األحادية ة الص ةةحيحة ،
األلباين رقم 3
( )5أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  ، 3 /3والنسائي يف السنن الكرب ، 3 /1
وصححه األلباين يف سلسلة األحادي الصحيحة رقم 100
( )4أخرجه ابن حبان يف صحيحه  ، 03/5والنسائي يف السنن الكرب 8/1

18

االستغفار في حياة الدعاة

مناقبه وخالفته

 / 4وع ةةن عائش ةةة رض ةي اهلل عنه ةةا ع ةةن الن ةةب  أن ةةه ك ةةان يق ةةول:

«اجعلن ا ا ااي م ا ا اان ال ا ا ااذين لذا أحس ا ا اانوا استبش ا ا ااروا .ولذا أس ا ا اااءوا
استغفروا»( ).

****

( ) أخرجةةه أ ةةد يف مسةةنده  ، 1/1رقةةم  ، 4180وابةةن ماجةةه  ،كتةةال :األدب ،
ب ةةاب :االس ةةتغفار ،رق ةةم  ، 58 0وض ةةعفه األلب ةةاين يف املش ةةكاة  ،رق ةةم  ، 533ق ةةال يف
املوسوعة احلديثية  :441 /4إسناده ضعيف لضعف على بن زيد  ،وهو ابن جدعان ،
وبقيةةة رجال ةةه َق ةةات رج ةةال الش ةةيخني غ ةةري ةةاد ب ةةن س ةةلمة فم ةةن رج ةةال مس ةةلم  ،رو ل ةةه
البخاري تعليقا
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المبحث الثالث
أهمية االستغفار وفوا د
أوال :أهمية االستغفار:
لالستغفار أ ية كبرية تكمن يف النقاط التالية:
 /االس ةةتجابة ألم ةةر اهلل تع ةةاىل حية ة إن اهلل تع ةةاىل أم ةةر عب ةةاده يف

اس اتَاغْ ِف ُروا
آيةةات كثةةرية يف كتابةةه العزيةةز ،كمةةا يف مثةةل قولةةه تعةةاىلَ { :و ْ

ربَّ ُماام ُا َّام تُوبااوا لِلَْيا ِاه لِ َّن ربِّااي رِحاايم و ُدود}( ) ،وقولةةه تعةةاىل{ :وأ ِ
َن
ُ
َ ْ
َ
َ َ َ
اعا َح ِ
س ًّامى
استَاغْ ِف ُروا َربَّ ُم ْم ُ َّم تُوبُوا لِلَْي ِه يُ َمتا ْ
ْ
سنًا للَى أَج َّ ُم َ
ِّع ُم ْم َمتَ ً َ
ويا ْؤ ِ
اه
َخ ُ
ض ِ فَ ْ
ت ُك َّ ِذ فَ ْ
ضلَهُ َولِ ْن تَا َولَّ ْاوا فَاِ نِّي أ َ
ااف َعلَ ْاي ُم ْم َعا َذ َ
َُ
يَ ا ا ْاوِم َكبِي ا ا ِر}( ،)1وغة ةةري ذلة ةةك مة ةةن اآلية ةةات الة ةةمت أمة ةةر اهلل فيهة ةةا عبة ةةاده

باالستغفار.
 /مداوم ةةة الن ةةب  عل ةةى االس ةةتغفار ،وق ةةد ورد ذل ةةك يف بع ةةض
الروايات أنه  كان يستغفر ربه يف اليوم أكثر من سةبعني مرة،كمةا يف
احلةةدي الةةذي رواه أبةةو هريةةرة  قةةال :مسعةةت رسةةول اهلل  يقةةول:
«واع لنااي ألسااتغفر اع وأتااوه لليااه فااي اليااوم أكثاار ماان ساابعين

( ) سورة هود  ،اآلية. 10 :
( ) سورة هود  ،اآلية5 :
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ماارة»( ) وكمةةا يف احلةةدي الةةذي رواه األغةةر املةةزين  ،أن رسةةول اهلل
 قال« :لنه ليغان على قلبي  .ولني ألستغفر اع ،في الياوم ما اة
ماارة»( ،)1وذكةةر عبةةداهلل بةةن عمةةر رضةةي اهلل عنهمةةا أهنةةم كةةانو يعةةدون
لرسول اهلل  يف اجمللَّم الواحد مائة مرة« :ره ارفر لي وتاب علاي
لنب أنت التواه الرحيم»( .)1هةذا ،مةع أنةه  قةد غفةر لةه مةا تقةدم
من ذنبه وما تأخر" ،وإمنا كان استغفاره  شكرا هلل وإعظامةا جل َّاللةه

سبحانه وتعاىل "(.)4
 /5أن الن ة ةةب  ك ة ةةان يعل ة ةةم م ة ةةن أس ة ةةلم م ة ةةن ص ة ةةحابته حة ة ةةدي
االسةةتغفار والةةدعاء ،فعةةن أيب مالةةك األشةةجعي عةةن أبيةةه قةةال« :كةةان
الرج ة ة َّةل إذا أس ة ةةلم علم ة ةةه الن ة ةةب الص ة ةةالة  .مث أم ة ةةره أن ي ة ةةدعو ة ة ةةؤالء
الكلم ة ة ةةات« :الله ا ا اام ارف ا ا اار ل ا ا ااي وارحمن ا ا ااي واه ا ا اادني وع ا ا ااافني
وارزقني»»(.)5

( ) أخرج ةةه البخ ةةاري  ،كت ةةاب :ال ةةدعوات  ،ب ةةاب :اس ةةتغفار الن ةةب يف الي ةةوم والليل ةةة رق ةةم
1503
( ) أخرجه مسلم  ،كتاب :الذكر والدعاء  ،باب :استحباب االستغفار واالستكثار منةه
 ،رقم . 5303
( )5أخرجه أبةو داود  ،كتةاب :الصةالة  ،بةاب :يف االسةتغفار رقةم  ، 3 1والرتمةذي ،
كتاب :الدعوات  ،باب :ما يقول إذا قام من اجمللَّم رقم 5454عن ابن عمر ،وصححه
األلباين يف صحيح سنن أيب داود  ،رقم 5033
( )4انظر :إكمال املعلم بفوائد مسلم  ،أبو الفضيل عياي اليحصب 18 /8
( )3أخرجه مسلم  ،كتاب :الذكر والدعاء  ،باب:فضل التهليل والتسبيح برقم 313
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جل وعةال أَة علةى أوليائةه وعبةاده الصةاحلني وذكةر مةن
 /4أن اهلل َّ
أوصافهم أهنم يستغفرون ،ويف ذلك دليل على أ ية االسةتغفار ،يقةول

ِِ
الصا ا ا ااابِ ِرين و َّ ِ ِ
ِِ
اين
ج ة ة ة َّةل ش ة ة ةةأنهَّ { :
ين َوال ُْم ْنفقا ا ا ا َ
ين َوالْ َقا ا ا ااانت َ
الصا ا ا ااادق َ
ََ
ِ
َس َحا ِر}( ).
ين بِ ْاأل ْ
َوال ُْم ْستَاغْف ِر َ
 / 3أن الن ةةب  علمن ةةا يف الص ةةالة -وهة ةةي أفضة ةةل األعم ةةال بعة ةةد

الش ةةهادتني -كثة ةريا م ةةن االس ةةتغفار  .فف ةةي دع ةةاء االس ةةتفتاح« :الله اام
باعد بيني وبين خإايا كما باعادت باين المشارا والمغاره»(،)1

ويف الرك ةةوع والس ةةجود« :سا اابحانب اللها اام وبحما اادك اللها اام ارفا اار

لاي»( ،)1وبةةني السةةجدتني« :ره ارفار لااي ره ارفاار لااي»( ،)1وقبةةل
السةةالم« :اللهاام ارفاار لااي مااا قاادمت ومااا أخاارت ومااا أسااررت ومااا
أعلناات ومااا أساارفت ومااا أناات أعلاام بااه منااي ،أناات المقاادم وأناات

( ) سورة آل عمران  ،اآلية 3
( ) أخرجه البخاري  ،كتاب :اآلذان  ،باب :مةا يقةول بعةد التكبةري رقةم  ، 344ومسةلم
،كتاب :الذكر والدعاء  ،باب :الدعوات والتعوذ رقم 381
( )5أخرجةةه البخةةاري  ،كتةةاب اآلذان  ،بةةاب :الةةدعاء يف الركةةوع رقةةم  ، 314ومسةةلم ،
كتاب :الصالة  ،باب :ما يقال يف الركوع والسجود رقم 484
جل يف ركوعةه وسةجوده  ،رقةم
( )4أخرجه أبو داود  ،كتاب :الصالة  ،باب :ما يقول الر َّ
 834والنسةةائي  ،كتةةاب :التطبيةةق  ،بةةاب :مةةا يقةةول يف قامةةه ذلةةك رقةةم  ، 011وابةةن
ماجه  ،كتاب :إقامة الصلوات والسنة فيها  ،باب :ما يقول بني السةجدتني رقةم ، 813
وأ د يف مسنده  ، 518/3وصححه األلباين  ،مشكاة املصابيح رقم 00
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المؤخر ال لله لال أنات»( ) ،وملةا سةأله الصةديق  عةن دعةاء يةدعو
به يف صالته قال « :ق  :اللهم لني ظلمات نفساي ظلمااً كثياراً،
وال يغفر الذنوه لال أنات ،فاارفر لاي مغفارة مان عنادك ،وارحمناي
لنب أنت الغفور الرحيم»( .)1كل هذا داخل يف الصالة ،وقد علمنةا

النةةب  أن نقةةول بعةةد السةةالم« :أسااتغفر اع ،أسااتغفر اع ،أسااتغفر
اع »(.)1
 /1االسةةتغفار مةةن األسةةباب الةةمت حتصةةل ةةا املغفةةرة ة فقةةد اسةةتنتج
احلةةافظ بةةن رجةةب ر ةه اهلل األسةةباب الةةمت حتصةةل ةةا مغفةةرة الةةذنوب
للعبةةد املسةةلم مةةن احلةةدي القدسةةي املةةروي عةةن أنةةم بةةن مالةةك ،

قةةال مسعةةت رسةةول اهلل  يقةةول« :قااال تبااارك وتعااالى :يااا اباان آدم
لنب ما دعوتني ورجوتني رفرت لب على ما كان فيب وال أباالي .
يااا اباان آدم لااو بلغاات ذنوبااب عنااان السااماء اام اسااتغفرتني رفاارت
لب وال أبالي  .يا ابن آدم لنب لو أتيتني بقراه األر

خإايا ام

( ) أخرجه البخاري  ،كتاب :الدعوات  ،باب:اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخةرت رقةم
 ، 1518ومسلم  ،كتاب :الذكر والدعاء  ،باب :يف األدعية رقم 3 1
( ) أخرجه مسلم  ،كتاب :الذكر والدعاء  ،باب :الدعوات والتعوذ  ،رقم 303
( )5أخرجةةه مسةةلم  ،كتةةاب :املسةةاجد ومواض ةةع الصةةالة  ،بةةاب :اسةةتحباب الةةذكر بع ةةد
الصالة وبيان صفته رقم  31عن َوبان
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لقيتني ال تشرك بي شيااً ألتيتب بقرابها مغفرة»( ) ،وأهةم األسةباب

هي:

 /الةةدعاء مةةع الرجةةاء ،فةةإن الةةدعاء مةةأمور بةةه ،وموعةةود باإلجابةةة،

ال ربا ُمم ا ْدعُونِي أ ْ ِ
ب لَ ُم ْم}(.)1
َستَج ْ
كما قال تعاىلَ { :وقَ َ َ ُ

فإنةةه مةةن أعظةةم أسةةباب املغفةةرة أن العبةةد إذا أذنةةب ذنبةةا مل يةةرج مغفرتةةه
من غري ربه ،ويعلم أنه ال يغفر الذنوب ويأخذ ا غريه .
 /االسةةتغفار ،ولةةو عظمةةت الةةذنوب وبلغةةت الكثةةرة عنةةان السةةماء،
وهو السحاب  .وقيل :ما انتهى إليه البصر منها .
 /5التوحيد ،وهو السبب األعظةم ،فمةن فقةده فقةد املغفةرة ،ومةن جةاء
بةه فقةةد أتةةى بةةأعظم أسةةباب املغفةةرة ،قةةال تعةةاىل{ :لِ َّن اللَّااهَ َال يَا ْغ ِفا ُار أَ ْن
شاءُ}
ب لِ َم ْن يَ َ
يُ ْش َر َك بِ ِه َويَا ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ

()1()1

( ) أخرجه الرتمذي  ،كتاب :الدعوات  ،باب :يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكةر مةن
ر ة اهلل لعباده رقم  ، 5340وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم 803
( ) سورة غافر  ،اآلية. 10:
( )5سورة النساء  ،اآلية48:
( )4لالس ةةتزادة انظ ةةر :ج ةةامع العل ةةوم واحلك ةةم  ،اب ةةن رج ةةب  ،حتقي ةةق :ش ةةعيب األرن ةةؤوط
وإبراهيم باجم . 40 /
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انياً :فوا د االستغفار:

إن من كمال نعمة اهلل وسةعة ر تةه أن جعةل لعبةاده طريقةا يرجعةون
بةةه عةةن ذنةةوب اقرتفوهةةا وآَةةام ارتكبوهةةا ومةةا مةةن عبةةد إال وهةةو معةةري
الرتكةةاب الةةذنوب صةةغرية كانةةت أو كبةةرية إمةةا برتكةةه ملةةا أمةةره اهلل بةةه أو
فعلةةه ملةةا هنةةاه عنةةه وذلةةك مةةن سةةنن اهلل ،لةةه فيهةةا حكمةةة بالغةةة ليميةةز
اخلبي ة مةةن الطيةةب كمةةا قةةال نبينةةا  يف احلةةدي « :لااو لاام تااذنبوا

لذهب اع بمم ولجاء بقوم يذنبون م يساتغفرون فيغفار لهام»( )،
وكل ب آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون( ).
فاالستغفار سةبيل وضةعه اهلل لعبةاده للعةود إليةه بعةد الةذنب ة ليعفةو
عةةن سةةيئاهتم ،ويقةةيهم شةةر عقوبتهةةا ،ويةةوفقهم لفعةةل احلسةةنات .فيتبةةني
إذن أن االستغفار له نتائج حسنه وفوائد طيبة ميكن ذكر بعضها:
 /أن االسة ةةتغفار جيل ة ةب الر ة ةةة ،ية ةةدل علة ةةى ذلة ةةك قولة ةةه تعة ةةاىل:

ِ
سااهُ ُا َّام يَ ْس اتَا ْغ ِف ِر اللَّااهَ يَ ِجا ِاد اللَّااهَ
{ َوَما ْان يَا ْع َم ا ْ ُسا ً
اوءا أ َْو يَظْلا ْام نَا ْف َ
رَ ُف ِ
يما}(.)1
ً
ورا َرح ً

( ) أخرجه مسلم كتاب :التوبة  ،باب :سقوط الذنوب باالستغفار توبة  ،رقم 341
( ) أخرج ةةه اب ةةن ماج ةةه  ،كت ةةاب الزه ةةد  ،ب ةةاب :ذك ةةر التوب ةةة رق ةةم  ، 4 3واحل ةةاكم يف
املستدرك  ، 3 /4والدارمي يف سننه  ، 51 /وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن
ماجه برقم 54 8
( )5سورة النساء ،اآلية. 0 :
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قةةال الشةةي عبةةد الةةر ن بةةن ناصةةر السةةعدي ر ةةه اهلل يف شةةرحه هلةةذه
اآلي ةةة( :أي م ةةن جتة ةرأ عل ةةى املعاص ةةي واق ةةتحم عل ةةى اإلمث ،مث اس ةةتغفر اهلل
اس ةةتغفارا تام ةةا ،يس ةةتلزم اإلق ةرار بال ةةذنب ،والن ةةدم علي ةةة ،واإلق ةةالع ،والع ةةزم
عل ةةى أال يع ةةود ،فه ةةذا ق ةةد وع ةةده م ةةن ال خيل ةةف امليع ةةاد ب ةةاملغفرة والر ةةة .
فيغفر لةه مةا صةدر منةه مةن الةذنب ،ويزيةل عنةه مةا ترتةب عليةه مةن الةنقص
والعيةةب ،ويعيةةد إليةةه مةةا تقةةدم مةةن األعمةةال الصةةاحلة ويوفقةةه فيمةةا يسةةتقبله
مةةن عمةةره ،وال جيعةةل ذنبةةه حةةائال عةةن توفيقةةه ،ألنةةه قةةد غفةةره ،وإذا غفةةره
غفر ما يرتتب عليه)( ).
اس اتَاغْ ِف ُروا
وقولةةه تعةةاىل يف خطةةاب شةةعيب عليةةه َّ
الس ةالم لقومةةهَ { :و ْ

َربَّ ُم ْم ُ َّم تُوبُوا لِلَْي ِه لِ َّن َربِّي َرِحيم َو ُدود}(.)1

قال العالمة حممد مجال الدين القةامسي ر ةه اهلل يف تفسةري هةذه اآليةة:
("استغفروا ربكم " أي من عبادة األصةنام " مث توبةوا إليةه " أي بالتوحيةد،
أو ب ةةالرجوع ع ةةن ال ةةبخم والتطفي ةةف " إن ريب رح ةةيم " أي للمس ةةتغفرين
التائبني " ودود " أي مبال يف احملبة هلم)(.)5

( ) تيسةةري الكةةرل الةةر ن يف تفسةةري كةةالم املنةةان  ،الشةي عبةةد الةةر ن السةةعدي  ،حتقيةةق:
د.عبد الر ن اللو ق 41
( ) سورة هود  ،اآلية. 10:
( )5حماسن التأويل  ،القامسي . 14/1
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وقةةال الشةةي عبةةد الةةر ن السةةعدي ر ةةه اهلل (" إن ريب رحةةيم ودود "
ملةةن تةةاب وأنةةاب ،ير ةةه فيغفةةر لةةه ،ويتقبةةل توبتةةه و بةةه ،ومعة الةةودود مةةن
أمسائ ةةه تع ةةاىل ،أن ةةه ةةب عب ةةاده امل ةةؤمنني و بون ةةه ،فه ةةو " فع ةةول " ومعة ة
"مفعول")( ).
وقةةال الشةةي أبةةو بكةةر اجلزائةةري ر ةةه اهلل( :واسةةتغفروا ربكةةم ممةةا أنةةتم
علي ةةه م ةةن الش ةةرك واملعاص ةةي ،مث توب ة ةوا إلي ةةه بالطاع ةةة "،إن ريب رح ةةيم" ال
يعذب من تاب إليه ،ودود ب من أناب إليه)( ).
 /أن االسةةتغفار سةةبب لفةةتح أب ةواب اخل ةريات والربكةةات علةةى النةةاس،
السةالم لقومةةه:
يفيةةد ذلةةك قولةةه جة َّةل وعةةال علةةى لسةةان نةةب اهلل هةةود عليةةة َّ
ِ
اء َعلَا ْاي ُم ْم
اس اتَا ْغ ِف ُروا َربَّ ُما ْام ُا َّام تُوبُااوا لِلَْيا ِاه يُا ْر ِس ا ِ َّ
{ َويَااا قَ ا ْاوم ْ
السا َام َ
ِم ا ْد َر ًارا َويَا ِ ْد ُك ْم قُا َّاوةً لِلَااى قُا َّاوتِ ُم ْم  ،)1(}. . .وقولةةه جة َّةل شةةأنه علةةى
اس اتَاغْ ِف ُروا َربَّ ُما ْام لِنَّااهُ َكااا َن
لسةةان نةةوح عليةةه َّ
الس ةالم لقومةةه{ :فَا ُق ْلا ُ
ات ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اين
اارا * يُا ْر ِس ا ِ َّ
رَ َّفا ً
اء َعلَا ْاي ُم ْم م ا ْد َر ًارا * َويُ ْمااد ْد ُك ْم ب ا َْم َوال َوبَنا َ
السا َام َ
ِ
ارا}(.)1
َويَ ْج َع ْ لَ ُم ْم َجنَّات َويَ ْج َع ْ لَ ُم ْم أَنْا َه ً

( ) تيسةةري الكةةرل الةةر ن يف تفسةةري كةةالم املنةةان  ،الشةةي عبةةد الةةر ن السةةعدي  ،حتقيةةق:
د.عبد الر ن اللو ق 514
( ) أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري  ،أبو بكر اجلزائري 33 /
( )5سورة هود  ،اآلية. 3 :
( )4سورة نوح  ،اآليات. - 0 :
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قةةال الشةةي أبةةو بكةةر جةةابر اجلزائةةري ر ةةه اهلل يف ذكةةر هدايةةة اآليةةات:
(استنبط بعض الصاحلني من هذه اآلية أن مةن كانةت لةه رغبةه يف مةال أو
ولةةد فليكثةةر مةةن االسةةتغفار الليةةل والنهةةار وال ميةةل ،يعطةةه اهلل تعةةاىل م ةراده
من املال والولد)( ).
 /5أن االستغفار سبب لتفريج اهلم وتيسري الةرزق وتسةهيله ،قةال عليةه
أفضل الصالة وأمت التسليم« :من لا م االساتغفار جعا اع لاه مان كا

ما ا اايِ م رجا ا ااا ،وما ا اان ك ا ا ا ها ا اام فرجا ا ااا ،ورزقا ا ااه ما ا اان حيا ا ااث ال

يحتسب»(.)1

وقال اإلمام ابن كثةري ر ةه اهلل يف تفسةريه آليةة هةود السةابقة( :ومةن
اتصةةف ةةذه الصةةفة (أي االسةةتغفار) يسةةر اهلل عليةةه رزقةةه وسةةهل عليةةه
أمره وحفظ شأنه)(.)5
 /4االسةةتغفار دليةةل علةةى اع ةرتاف العبةةد بتقصةةريه يف حقةةوق مةةواله
ومةةن عالمةةات رجوعةةه إليةةه قبةةل أخةةذه إيةةاه بذنوبةةه ،وقةةد تبةةني ذلةةك يف
سةيد االسةتغفار يف قةول العبةد ...« :وأباوء باذنبي فاارفر لاي فِناه ال

( ) أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري  ،أبو بكر اجلزائري 44 /3
( ) أخرجه أبو داوود  ،كتاب :الصالة  ،باب :يف االستغفار رقم  3 8عن ابن عباس
 ،وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري وزيادته  ،رقم  ، 10وسلسلة األحادي
الضعيفة رقم 303
( )5تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري  ،حتقيق سامي بن حممد السالمة 41 /
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( )
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وقولةةه« :وأنااا علااى عهاادك ووعاادك مااا

اسااتإعت  ،»...قةةال احلةةافظ بةةن حجةةر ر ةةه اهلل( :قةةال اخلطةةايب يف
قوله " ما اسةتطعت " :واشةرتاط االسةتطاعة يف ذلةك معنةاه :االعةرتاف
بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعاىل)( ) ،وقال ابةن بطةال
أيضةا( :ويف قولةةه "مةا اسةةتطعت " إعةالم ألمتةةه أن أحةدا ال يقةةدر علةةى
اإلتي ةةان عمي ةةع م ةةا جي ةةب علي ةةه ،وال الوف ةةاء بكم ةةال الطاع ةةات والش ةةكر
على النعم ،فرفق اهلل بعباده فلم يكلفهم من ذلك إال وسعهم)(.)5
 /3االس ةةتغفار ن ةةوع م ةةن أن ةواع ال ةةذكر ،وال ةةذكر م ةةن أج ةةل العب ةةادات
القولي ةةة ح ة اهلل علي ةةه يف مواض ةةع ش ةةىت يف كتاب ةةه العزي ةةز يف مث ةةل قول ةةه
َّ ِ
ين آ ََمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ِذ ْك ًرا َكثِ ًيرا}(.)1
تعاىل{ :يَا أَياا َها الذ َ

 /1أن االسةةتغفار يعةةني العبةةد علةةى أن تكةةون دعوتةةه مسةةتجابة ،حية
جع ةل االس ةةتغفار م ةةن آداب ال ةةدعاء ال ةةمت ينبغ ةةي أن يق ةةدمها ال ةةداعي قب ةةل
جل وعال .
التوجه بطلبه إىل ربه َّ
قةةال ابةةن حجةةر يف شةةرحه ألحادي ة بةةاب التوبةةة( :أشةةار املصةةنف –
أي البخ ةةاري – ب ةةإيراد ه ةةذين الب ةةابني – و ةةا االس ةةتغفار مث التوب ةةة – يف
أوائ ة ةةل كت ة ةةاب ال ة ةةدعاء إىل أن اإلجاب ة ةةة تس ة ةةرع إىل م ة ةةن مل يك ة ةةن متلبس ة ةةا
( ) أخرجه البخاري  ،كتاب :الدعوات  ،باب :أفضل االستغفار رقم . 1501
( ) فتح الباري  ،ابن حجر العسقالين . 0 /
( )5املرجع السابق . 05 /
( )4سورة األحزاب  ،اآلية4 :
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باملعصةةية ،فةةإذا قةةدم التوبةةة واالسةةتغفار قبةةل الةةدعاء كةةان أمكةةن إلجابتةةه،
ومةةا ألطةةف قةةول ابةةن اجلةةوزي ،إذ سةةئل أأسةةبح أو أسةةتغفر فقةةال :الثةةوب
الوس أحوج إىل الصابون من البخور)( ).
 /3بسبب االستغفار يقبل الةرب علةى عبةده ويفةرح بفعلةه ويرضةى بةه،

قةةال « :ع أفاار بتوبااة العبااد ماان رج ا َّ ن ا ل من ا ال وبااه مهلمااه،
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ،فومع رأسه فنام نوماة فاساتيق

وقااد ذهباات راحلتااه ،فإلبهااا حتااى لذا اشااتد عليااه الحاار والعإ ا

قال :أرجع للى مماني الذ كنات فياه ف ناام حتاى أماوت ،ام رفاع
رأسااه ،فااِذا راحلتااه عنااد عليهااا زاد  :طعامااه وشاارابه ،فاااع أشااد
فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاد »

()1

 /8أن االس ةةتغفار أم ةةان م ةةن غض ةةب اجلب ةةار وعقاب ةةه ،ق ةةال تع ةةاىل:

ات فِاي ِه ْم َوَماا َكاا َن اللَّاهُ ُم َع ِّاذبَا ُه ْم َو ُه ْام
{ َوَما َكاا َن اللَّاهُ لِيُا َع ِّاذبَا ُه ْم َوأَنْ َ
يَ ْستَا ْغ ِف ُرو َن}(.)1
 /1أنةه سةةبب لةدفع املصةةائب قبةةل نزوهلةا ورفعهةةا بعةةد نزوهلةا ،فقةةد تقةةرر
ب ةةأن وق ةةوع املص ةةائب والبالي ةةا بس ةةبب ال ةةذنوب ،وإذا اس ةةتغفر العب ةةاد ر ةةم
وتابوا إليه توبة نصوحا من ذنةو م فةإن الةرب ج َّةل وعةال يقبةل التوبةة ويرفةع
( ) فتح الباري  ،ابن حجر العسقالين 01/
( ) أخرجه البخاري  ،كتاب :الدعوات  ،باب :التوبة  ،رقم  1508عن ابن مسعود .
( )5سورة األنفال  ،اآلية55 :
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تلةةك املصةةائب النازلةةة بسةةبب االسةةتغفار ،قةةال تعةةاىلَ { :مااا يَا ْف َع ا ُ اللَّااهُ
ِ ِ
ِ ِ
يما}( ).
ب َع َذاب ُم ْم لِ ْن َش َم ْرتُ ْم َوآ ََم ْنتُ ْم َوَكا َن اللَّهُ َشاك ًرا َعل ً
 / 0باالسةةتغفار حتصةةل مغفةةرة الةةذنوب مةةن رب العةةزة جة َّةل وعةةال،
واملغف ةةرة وقاي ةةة ش ةةر ال ةةذنب ح ةةىت ال يعاق ةةب العب ةةد بذنب ةةه ول ةةيم جم ةةرد

( )
ِ
سا ااهُ ُا ا َّام
الس ةةرت  ،ق ةةال تع ةةاىلَ { :وَما ا ْان يَا ْع َم ا ا ْ ُسا ا ً
اوءا أ َْو يَظْلا ا ْام نَا ْف َ

يس اتا ْغ ِف ِر اللَّااه ي ِجا ِاد اللَّااه رَ ُف ا ِ
يمااا}( ،)1وقةةال تعةةاىل{ :أَفَا َاال
ََْ
ََ
َ ً
اورا َرح ً
يَاتُوبُو َن لِلَى اللَّ ِه َويَ ْستَا ْغ ِف ُرونَهُ َواللَّهُ رَ ُفور َرِحيم}(.)1

 /االسة ةةتغفار ية ةةورد العبة ةةد دخة ةةول اجلنة ةةة ،ففة ةةي حة ةةدي سة ةةيد

االسةتغفار« :وماان قالهااا ماان النهااار موقنااً بهااا فمااات ماان يومااه قبا

أن يمسااي فهااو ماان أها الجنااة  .وماان قالهااا ماان الليا وهااو مااوقن
بها فمات قب أن يصب فهو من أه الجنة»(.)5

 /أن ة ةةه جيع ة ةةل العب ة ةةد مم ة ةةن ي ة ةةذكرون عن ة ةةد ال ة ةةرب ج ة ة َّةل وع ة ةةال،
فاالسةةتغفار ن ةةوع م ةةن أن ةواع الةةذكر ،وإذا داوم العب ةةد علي ةةه فإن ةةه ي ةةدخل
( ) سورة النساء ،اآلية43:
( ) انظر جمموع فتاو شي اإلسالم ابن تيمية  ،عبد الر ن بن قاسم 5 3/ 0
( )5سورة النساء  ،اآلية 0
( )4سورة املائدة  ،اآلية . 34
( )3أخرجه البخاري  ،كتاب :الدعوات  ،باب :أفضل االستغفار رقم .1501
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ف ة ةةيمن يش ة ةةملهم الوع ة ةةد الك ة ةةرل م ة ةةن ال ة ةةرب ال ة ةةرحيم يف قول ة ةةه تع ة ةةاىل:

{فَا اااذْ ُك ُرونِي أَذْ ُكا ا ْارُك ْم}( ) .وقولة ةةه  يف احلة ةةدي القدسة ةةي« :لن
()1
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي »...
****

( ) سورة البقرة  ،اآلية3 :
( ) أخرجةه مسةلم  ،كتةةاب :الةذكر والةدعاء والتوبةةة واالسةتغفار  ،بةاب :احلة علةى ذكةةر
اهلل  ،رقم 133
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المبحث الرابع
حاجة الدعاة للى االستغفار

إن الة ةةدعاة إىل دية ةةن اهلل يف أداء مهمة ةةاهتم الصة ةةعبة ،يف حاج ة ةةة إىل
ع ةون اهلل وتوفيق ةه كةةي تتحقةةق هلةةم النتةةائج املرجةةوة وهةةي هدايةةة النةةاس
وبلةةو هةةذا الةةدين مشةةارق األري ومغار ةةا ،فمهمةةة الةةدعاة هةةي مهمةةة
أنبيةةاء اهلل ورسةةله علةةيهم السةةالم ،وق ةةد طلةةب كةةل مةةن هةةؤالء األنبي ةةاء
السالم من ربه العون والتوفيةق وكةل مةا ميهةد هلةم الطريةق
والرسل عليهم َّ
ألداء مهمتهم جتاه أقوامهم حىت يتحقق هلم النصر ،فلما كانت مهمةة
الس ةالم كةةان
الةةدعاة إىل اهلل هةةي نفةةم مهمةةة األنبيةةاء والرسةةل علةةيهم َّ
البةةد هلةةم مةةن االجتهةةاد يف طلةةب مةةا يعيةةنهم علةةى أداء الواجةةب املنةةاط
بأعناقهم ،وقد فعل ذلةك قةبلهم مةن هةم خةري مةنهم وأقةرب إىل البةار
جل وعال .
َّ
يق ةةول اب ةةن رج ةةب ر ةةه اهلل( :وأم ةةا االس ةةتغفار م ةةن ال ةةذنوب ،فه ةةو
طلب املغفرة ،والعبد أحوج شيء إليهة ألنه خيطئ بالليل والنهةار ،وقةد
تكرر يف القرآن ذكةر التوبةة واالسةتغفار ،واألمةر مةا ،واحلة عليهمةا،
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حلدي أنم بن مالك  عن النةب  قةال« :كا بناي آدم خإااء

 .وخير ال إا ين التوابون»( ) (.)1

فاالستغفار وسيلة من وسائل وطريقة من الطرق المت ا يتوفر عون
اهلل للداعي ةةة و الف ةةه التوفي ةةق يف أعمال ةةه ،فيحت ةةاج إىل التوفي ةةق م ةةن اهلل
ليهتةةدي هةةو بنفسةةه ملةةا يرضةةي اهلل جة َّةل وعةةال يف القةةول والعمةةل ،كمةةا
تةةاج إىل اإلعانةةة مةةن اهلل تعةةاىل لكةةي حتصةةل ملدعويةةه هدايةةة التوفيةةق
جل شأنه .
المت ال ميلكها أحد كائنا من كان إال اهلل َّ
وامل ةةرء املس ةةلم يف أَن ةةاء اس ةةتغفاره رب ةةه يع ةةرتف بذنوب ةةه ويظه ةةر عج ةةزه
وتقص ةةريه ويعل ةةن لرب ةةه ج ة َّةل وع ةةال بأن ةةه ال ميل ةةك ت ةةدبري ش ةةيء م ةةن دين ةةه
ودنياه ،فكل هذا التذلل واالنكسار واخلضوع جيلَّب عةون اهلل لعبةده ة
جل وعال .
ألنه حقيقة التعبد هلل َّ
ولهذا األمر ولغير من األسباه األخرى أوردها لحاجة الداعية

لليها:

 .إن العاص ةةي يق ةةع بس ةةبب معص ةةيته يف قبض ةةة الش ةةيطان وأس ةةره،
واالسة ةةتغفار ثابة ةةة سة ةةبيل مة ةةن سة ةةبل اخلة ةةال مة ةةن قبضة ةةة الشة ةةيطان،
( ) أخرجةةه الرتمةةذي ،كتةةاب :صةةفة القيامةةة والرقةةائق والةةورع عةةن رسةةول اهلل  ،بةةاب ()41
رقم  ، 411وابن ماجه ،كتاب :الزهد  ،باب :ذكر التوبة  ،رقم  ، 4 3عن أنم بن
مالك  ،وحسنه األلباين  ،صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته  ،رقم .8144
( ) جامع العلوم واحلكم  ،ابن رجب  ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وإبراهيم باجم 4 /
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فالداعيةةة الكةةرل الةةذي ينةةري الطريةةق للنةةاس ويرشةةدهم أوىل النةةاس عرفةةة
وس ةةائل وط ةةرق اخل ةةال م ةةن قبض ةةة الش ةةيطان وأس ةةره ،فع ةةن أيب س ةةعيد

اخلةةدري  قةةال :قةةال رسةةول اهلل  قةةال إبلةةيم« :لن لبلاايق قااال
لربااه :بع تااب وجاللااب ال أباار أرااو بنااي آدم مااا داماات األروا
ف ا ا اايهم ،فق ا ا ااال اع:فبع ت ا ا ااي و َّ
جالل ا ا ااي ال أب ا ا اار أف ا ا اار له ا ا اام م ا ا ااا
استغفروني»( ).

 .إن الداعي ةةة ه ةةو ال ةةذي يعل ةةم الن ةةاس م ةةنهج الن ةةب  يف حيات ةةه
ليقتدوا بةه  يف عبةاداهتم ومعةامالهتم ،وقةد أَةر عةن النةب  اإلكثةار
مةةن االسةةتغفار يف اجملةةالم ،فحةةري بالداعيةةة الكةةرل أن يكةةون أول مةةن
تذي ذا الرسول ويعود نفسه منهجه القول لكي يةتمكن مةن تعلةيم
غريه ويكون قدوة حسنة للمدعوين فحاجته إىل االستغفار إذن حاجه
ماسة .
 .5إن الداعيةةة أحةةوج النةةاس إىل معرفةةة اهلل ،ومعرفةةة اهلل جة َّةل وعةةال
ل ةةن ت ةةأع إال ب ةةالعلم واإلمي ةةان ،وق ةةد تق ةةرر ل ةةد العلم ةةاء الع ةةارفني ب ةةأن
املعاصي من ضررها وقبحها أهنا حترم املرء من العلم ،إذ إن العلةم نةور،
فتحجبةةه عةةن معرفةةة اهلل تعةةاىل ،ويف ةةوت عليةةه سةةعادة ال ةدنيا واآلخ ةةرة،

( ) أخرجةه أ ةةد  ،يف مسةةنده  ، 1/5واحلةةاكم يف املسةةتدرك  ، 10/4عةةن أيب سةةعيد
اخلدري  ،وصححه احلاكم ووافقةه الةذهب يف التلخةيص  ،وقةال يف املوسةوعة احلديثيةة 3
 :553/حدي حسن
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فيج ةةدر بالداعي ةةة إذن أن ي ةةالزم االس ةةتغفار ليغف ةةر اهلل ل ةةه ذنوب ةةه ح ةةىت
يعرف ربه حق املعرفة بالعلم النافع واإلميان القوي .
 .4كةةم مةةن قةةول أو فعةةل يصةةدر مةةن الداعيةةة إىل اهلل أَنةةاء ممارسةةة
العمةةل الةةدعوي قةةد يكةةون مةةن األخطةةاء ،فقةةد كةةم جارمةةة شةةيء مةةا
للمدعو ويكون حكمةه يف الصةحيح حةالال وقةد صةل العكةم ،كمةا
ميكن أن يسبقه لسانه فيةتلفظ بشةيء ةرم عليةه الةتلفظ بةه ،فكةل هةذا
يتطلب منه بل ويوجب عليه أن يداوم على االستغفار .
فعة ةةن أيب هرية ةةرة  ،أنة ةةه مسة ةةع رسة ةةول اهلل  يقة ةةول« :لن العبا ااد

ليا ااتملم بالملما ااة ،ينا ا ل بها ااا فا ااي النا ااار ،أبعا ااد م ااا با ااين المشا اارا

والمغره»( ).

وع ةةن أيب هري ةةرة  أيض ةةا أن الن ةةب  ق ةةال« :لن العبا ااد يا ااتملم
بالملمااة ماان رمااوان اع ال يلقااي لهااا باااال يرفعااه اع بهااا درجااات،
ولن العبااد ليااتملم بالملمااة ماان سا ط اع ال يلقااي لهااا باااال يهااو

بها في جهنم»(.)1

قةةال النةةووي ر ةةه اهلل( :قولةةه « :لن الرج ا َّ يااتملم بالملمااة مااا

يتبين ما فيها يهوى بها في النار» معناه :ال تدبرها ويفكر يف قبحها
وال خيةةاف مةةا يرتتةةب عليهةةا ،وهةةذا كالكلمةةة عنةةد السةةلطان وغةةريه مةةن
( ) أخرج ةةه البخ ةةاري ،كت ةةاب :الرق ةةاق  ،ب ةةاب:حف ةةظ اللس ةةان ،رق ةةم  ، 1433ومس ةةلم ،
كتاب :الزهد والرقائق ،باب:التكلم بالكلمة يهو ا يف النار  ،رقم 188
( ) أخرجه البخاري ،كتاب :الرقاق  ،باب:حفظ اللسان ،رقم 1438
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الةةوالة ،كالكلمةةة تقةةذف ،أو معنةةاه كالكلمةةة الةةمت يرتتةةب عليهةةا إض ةرار
مسلم و و ذلك ،وهذا كله ح علةى حفةظ اللسةان  ...وينبغةي ملةن
أراد النطق بكلمةة أو كةالم أن يتةدبر يف نفسةه قبةل نطقةه ،فةإن ظهةرت
مصلحته تكلم وإال أمسك)( ).
واملقصةةود أنةةه ينبغةةي للداعيةةة اإلكث ةةار مةةن االسةةتغفار ليغفةةر اهلل ل ةةه
زالته ويعفو عن ما قد ينطق به لسانه من الشر فيحسب عليه وهةو ال
يلقى له باال .
 .3إن االس ةةتغفار يعل ةةم الداعي ةةة الص ةةرب م ةةع امل ةةدعوين والر ةةة ةةم
والشةةفقة علةةيهم ،فإنةةه إذا لةةزم االسةةتغفار موقنةةا بةةأن اهلل يغفةةر لةةه ذنوبةةه
ويت ةةوب علي ةةه ي ةةدرك أَن ةةاء ذل ةةك ر ةةة اهلل وش ةةفقته عل ةةى امل ةةذنبني ة إذ
أساءوا إليه بإتيان ما هناهم عنةه أو تةرك مةا أمةرهم بةه أو جتةاوز حةدوده
وم ةةع ذل ةةك كل ةةه ف ةةتح هل ةةم جم ةةال االس ةةتغفار والتوب ةةة لك ةةي يعف ةةو ع ةةنهم
ويةةوفقهم لفعةةل اخلةةري فالداعيةةة وةةم حاجتةةه إىل االسةةتغفار ليةةتعلم هةةذه
الدروس ويعترب ذه العرب .
قال تعاىل{ :لِ َّن الَّ ِذين فَاتَانُوا الْم ْؤِمنِين والْم ْؤِمنَ ِ
ات ُ َّم لَ ْم يَاتُوبُاوا
ُ ََ ُ
َ

ْح ِر ِيِ}(.)1
َّم َولَ ُه ْم َع َذ ُ
فَالَ ُه ْم َع َذ ُ
اه ال َ
اه َج َهن َ

( ) شرح صحيح اإلمام مسلم  ،النووي /1
( ) سورة الربوج  ،اآلية0 :
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قال احلسن البصري معلقا على هذه اآلية الكرميةة( :انظةروا إىل هةذا
الكرم واجلود ،قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إىل التوبة واملغفرة)( ).
 .1إن أقصةةى غايةةة يسةةعى إليهةةا العبةةد يف هةةذه احليةةاة هةةي دخولةةه
اجلن ةةة و ات ةةه م ةةن الن ةةار ،وق ةةد ق ةةال الن ةةب « :حولها ااا ندنا اادن»(،)1

وسة ةؤال اهلل مغف ةةرة ال ةةذنوب ليغف ةةر ل ةةه س ةةبيل للوص ةةول إىل تل ةةك الغاي ةةة
املةةذكورة ،فالداعيةةة إىل ديةةن اهلل مةةن أرغةةب النةةاس يف دخةةول جنةةة ربةةه
وأحرصهم على غريه للفوز ا ،فهو إذن حمتاج إىل االستغفار.
قال تعاىل يف إخبار عباده بأن كل ما صل هلم مةن املصةائب فإنةه
ِ
ِ ِ ِ
ت أَيْا ِادي ُم ْم َويَا ْع ُفااو
ساابَ ْ
بأفعةةاهلمَ { :وَمااا أ َ
َصااابَ ُم ْم ما ْان ُمصاايبَة فَب َمااا َك َ
َع ْن َكثِي ِر}(.)1

( ) تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري  ،سامي بن حممد السالمة  ، 53 /8وانظر :تيسري
الكرل الر ن يف تفسري كالم املنان  ،الشي عبد الر ن السعدي  ،حتقيق :د .عبد الر ن
اللو ق 838
( ) أخرجةةه أبةةو داود ،كتةةاب :الصةةالة  ،بةةاب :يف هفيةةف الصةةالة  ،رقةةم  ، 31وابةةن
ماجةه  ،كتةاب :إقامةة الصةلوات والسةنة فيهةا  ،بةاب :مةا يقةال بعةد التشةهد والصةالة علةى
النب  رقم ، 1 0عن أيب هريرة  ،وصةححه األلبةاين يف صةحيح اجلةامع الصةغري وزيادتةه
برقم 3434
( )5سورة الشور  ،اآلية 50
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قال احلافظ بن كثري ر ه اهلل يف تفسري اآلية( :أي :مهما أصةابكم
أيهةةا النةةاس مةةن املصةةائب فإمنةةا هةةو عةةن سةةيئات تقةةدمت لكةةم ،ويعفةةو
عن كثري من السيئات ،فال جيازيكم عليها بل ويعفو عنها)( ).
وقةةال العالمةةة عبةةد اهلل بةةن أ ةةد بةةن حممةةود النسةةفي ر ةةه اهلل( :ومةةا
أصابكم من غم وأمل ومكروه فبجناية كسبتموها عقوبة عليكم ،ويعفو
عةةن كثةةري مةةن الةةذنوب ،فةةال يعاقةةب عليةةه ،أو عةةن كثةةري مةةن النةةاس فةةال
يعاجلَّهم بالعقوبة .
وقال ابن عطاء :من مل يعلم أن ما وصةل إليةه مةن الفةمل واملصةائب
باكتسابه وأن ما عفةا عنةه مةواله أكثةر كةان قليةل النظةر يف إحسةان ربةه
إليه.
وق ة ةةال حمم ة ةةد ب ة ةةن حام ة ةةد :العب ة ةةد م ة ةةالزم للجناي ة ةةات يف ك ة ةةل أوان،
وجناياتةةه يف طاعتةةه أكثةةر مةةن جناياتةةه يف معاصةةيه،ألن جنايةةة املعصةةية
من وجه ،وجناية الطاعة من وجه ،واهلل يطهر عبده من جناياته بةأنواع
مةن املصةائب ليخفةف عنةه أَقالةه يف القيامةة ،ولةوال عفةوه ور تةه هللةك
يف أول خطوة)( ).
واملقصةةود هنةةا أن املعاصةةي سةةبب جلميةةع الباليةةا واملصةةائب ة ولةةذا
قال بعض السلف :ما نزلت بلية إال بذنب ،وما رفعت إال بتوبة .
( ) تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري  ،حتقيق:سامي بن حممد السالمة 03/3
( ) تفسري النسفي املسمى " :مدارك التنزيل وحقائق التأويل "  ،النسفي . 081
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فةةإذا أدرك الداعيةةة هةةذه احلقيقةةة أكثةةر مةةن االسةةتغفار ليعفةةو اهلل عةةن
سيئاته ويفوز بسعادة الدارين .
****
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المبحث ال امق

أ ر االستغفار على الدعاة للى اع تعالى و مراته
إن التة ةزام ال ةةدعاة إىل اهلل تع ةةاىل باالس ةةتغفار ل ةةه العدي ةةد م ةةن اآلَ ةةار
الطيبة ،والثمرات النافعة ،ومن أبرز ذلك:
 /االلت ام بمنهج األنبياء والصالحين:

إن األنبي ةةاء ك ةةانوا أش ةةد الن ةةاس اجته ةةادا يف العب ةةادة مل ةةا أعط ةةاهم اهلل
تع ةةاىل م ةةن املعرف ةةة( ) .إذ كلم ةةا ك ةةان العب ةةد أع ةةرف برب ةةه ك ةةان أتق ةةى ل ةةه
الس ة ةالم دائب ة ةةون يف ش ة ةةكره معرتف ة ةةون ل ة ةةه
وأكث ة ةةر تعب ة ةةدا ،فه ة ةةم عل ة ةةيهم َّ
بالتقصري( )،فهم يف كل حال من أحواهلم يلزمون االسةتغفار ويةداومون
عليه مع أهنم معصومون من الذنوب كبرية أو صغرية ،كل ذلةك مبالغةة
مةةنهم علةةيهم السةةالم يف شةةكر ر ةةم علةةى نعمةةه واعرتافةةا مةةنهم بةةالعجز
والقصور عن كنه الواجب من حقه تعاىل(.)5
الس ةالم
وعلةةى هةةذا املةةنهج الةةذي سةةار عليةةه األنبيةةاء والرسةةل علةةيهم َّ
أخ ةةذ األولي ةةاء والص ةةاحلون م ةةن أممه ةةم يس ةةريون علي ةةه مقت ةةدين بأولئ ةةك
السالم .
األنبياء والرسل عليهم َّ

( ) فتح الباري  ،ابن حجر
( ) املرجع السابق 03/
( )5املرجع السابق . 0 /

. 03/
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فقد أمر اهلل أنبياءه ورسله باالستغفار فةداوموا عليةه والزمةوه وعلمةوا
أممهم االستغفار ودعوهم إليه .

الس ةالم يةةدعو قومةةه إىل االسةةتغفار قةةائالَ { :ويَااا
وهةةذا هةةود عليةةه َّ
قَ ااوِم اس اتَا ْغ ِفروا ربَّ ُماام ُا َّام تُوبااوا لِلَيا ِاه يار ِ
ِ
اء َعلَا ْاي ُم ْم ِم ا ْد َر ًارا
ام
ا
الس
ا
س
َّ
ُ ْ ُْ
ْ ْ ُ َ ْ
ََ
ِ
ِ
َّ
ين}( ).
َويَ ِ ْد ُك ْم قُا َّو ًة لِلَى قُا َّوت ُم ْم َوَال تَاتَا َول ْوا ُم ْج ِرم َ
اسا اتَاغْ ِف ُرو ُ ُا َّام
وك ةةذلك ن ةةاد ص ةةاس علي ةةه َّ
الس ةالم قوم ةةه ق ةةائال{ :فَ ْ

تُوبُوا لِلَْي ِه لِ َّن َربِّي قَ ِريب ُم ِجيب}(.)1

اس اتَا ْغ ِف ُروا َربَّ ُما ْام ُا َّام تُوبُااوا لِلَْيا ِاه لِ َّن َربِّااي
وقةةال شةةعيب لقومةةهَ { :و ْ

َرِحيم َو ُدود}(.)1

اساتَاغْ ِف ُروا َربَّ ُما ْام لِنَّااهُ َكااا َن
وقةال نةةوح عليةةه َّ
السةالم لقومةةه{ :فَا ُق ْلا ُ
ات ْ

ارا}(.)1
رَ َّف ً

( ) سورة هود ،اآلية. 3 :
( ) سورة هود ،اآلية1 :
( )5سورة هود ،اآلية10 :
( )4سورة نوح ،اآلية. 0 :
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وأل يةةة االقتةةداء أمةةر اهلل عةةز وجة َّةل نبيةةه أن يلةةزم هنةةج األنبيةةاء السةةابقني

ق ةةال تع ةةاىل{ :أُولَاِ ا َ َّ ِ
اه ُم اقاْتَ ا ِاد ِ قُا ا ْ َال
ين َها ا َدى اللَّ ااهُ فَبِ ُها ا َد ُ
اب ال ااذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين}( ).
َس َلُ ُم ْم َعلَْيه أ ْ
أْ
َج ًرا لِ ْن ُه َو لَِّال ذ ْك َرى لل َْعالَم َ
قال ابن كثري ر ه اهلل( :قال تعاىل ناطبا عبده ورسوله حممةدا :

اب} يع ة األنبيةةاء املةةذكورين مةةع مةةن أضةةيف إلةةيهم مةةن اآلبةةاء
{أُولَاِا َ
َّ ِ
ين َه ا َدى اللَّااهُ} أي :هةةم أهةةل
والذريةةة واإلخ ةوان وهةةم األشةةباه {الااذ َ

اه ُم اقاْتَ ِد ِ} أي :اقتد واتبع  .وإذا كان هةذا
اهلداية ال غريهم{ ،فَبِ ُه َد ُ

أمرا للرسول  ،فأمته تبع له فيما يشرعه هلم ويأمرهم به)( ).
وأمةةر اهلل تعةةاىل سةةيد األنبيةةاء وأفضةةل ولةةد آدم أمجعةةني باالسةةتغفار
ِ
ب}(.)1
استَا ْغ ِف ْر لِ َذنْبِ َ
فقال{ :فَ ْ
اصبِ ْر لِ َّن َو ْع َد اللَّه َح رِ َو ْ

ب
اس ا اتَا ْغ ِف ْر لِ ا ا َذنْبِ َ
وقة ةةال تعة ةةاىل{ :فَا ااا ْعلَ ْم أَنَّا ااهُ َال لِلَا ااهَ لَِّال اللَّا ااهُ َو ْ

()1
ولِلْم ا ْاؤِمنِين والْم ْؤِمنَا ِ
اب
ف
{
:
ةاىل
ة
ع
ت
ةال
ة
ق
و
،
اات}
َ
سا ابِّ ْ بِ َح ْم ا ِاد َربِّا َ
َ ُ ََ ُ
َ
استَاغْ ِف ْرُ لِنَّهُ َكا َن تَا َّوابًا}( ).
َو ْ

( ) سورة األنعام ،اآلية. 10 :
( ) تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري  ،حتقيق:سامي بن حممد السالمة 11/5
( )5سورة غافر ،اآلية. 33 :
( )4سورة حممد ،اآلية1 :
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كم ةةا أعل ةةن  لقوم ةةه فوائ ةةد االس ةةتغفار ودع ةةاهم إليه ةةا يف أحاديث ةةه

الش ةريفة يف مثةةل قولةةه « :لنااه ليَغااا ُن علااى قلبااي  ،ولنااي ألسااتغفر

اع ،في اليوم ،ما ة مرة»(.)1

 .وعةةن عبةةد اهلل بةةن عمةةر رضةةي اهلل عنهمةةا قةةال« :لن كنَّاا لنعااد
لرسااول اع  فااي المجلَّاق ما ااة ماارة :ره ارفاار لااي وتااب علااي
لنب أنت التواه الغفور»(.)1

 .وروي عةةن أنةةم بةةن مالةةك  قةةال :أمرنةةا رسةةول اهلل  أن
نستغفر باألسحار سبعني استغفاره(.)4
 .5وي ةةرو ع ةةن لقم ةةان احلك ةةيم أن ةةه ق ةةال البن ةةه ( :ي ةةا بة ة  ،ع ةةود
لسانك :اللهم اغفر يل ،فإن هلل ساعات ال يرد فيها سائال)(.)3

( ) سورة النصر ،اآلية. 5 :
( ) أخرجه مسلم  ،كتاب :الذكر والدعاء  ،باب :استحباب االستغفار واالستكثار منةه
 ،رقم 5303
( )5أخرجةةه أبةةو داود  ،كتةةاب:الصةةالة ،بةةاب :يف االسةةتغفار رقةةم  ، 3 1والرتمةةذي ،
كت ةةاب :ال ةةدعوات  ،ب ةةاب :م ةةا يق ةةول إذا ق ةةام م ةةن اجمللَّة ةم رق ةةم  5454ع ةةن اب ةةن عم ةةر ،
وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  ،رقم .5033
( )4أخرجةةه الطةرباين يف املعجةةم الوسةةيط  ، 85/1وابةةن جريةةر يف تفسةةريه  ،وابةةن مردويةةه
يف تفسري ابن كثري
( )3الةةدر املنثةةور يف التفسةةري باملةةأَور  ،السةةيوطي ،حتقيةةق:د.عبةةداهلل بةةن عبداحملسةةن الرتكةةي
.3 0/1
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 .4وقةةال أبةةو هري ةةرة ( :إين ألسةةتغفر اهلل وأتةةوب إلي ةةه كةةل ي ةةوم
ألف مرة وذلك على قدر ديمت)( ).
 .3وروي عةةن عبةةد اهلل بةةن عمةةر رضةةي اهلل عنهمةةا أنةةه كةةان يةةي
الليل صالة ،مث يقول« :يةا نةافع ،أسةحرنا؟ فيقةول:ال ،فيعةاود الصةالة،
مث يقةةول :يةةا نةةافع أسةةحرنا ؟ فةةأقول نعةةم فيقع ةد فيسةةتغفر ويةةدعو حةةىت
يصبح»( ).
 .1وق ةةال احلس ةةن ر ةةه اهلل( :أكث ةةروا م ةةن االس ةةتغفار يف بي ةةوتكم،
وعلى موائدكم ويف طريقكم ،ويف أسواقكم ،ويف جمالسكم أينما كنتم،
فإنكم ما تدرون مىت تنزل الربكة)(.)5
 .3وروي عةةن إب ةراهيم بةةن حاطةةب عةةن أبيةةه قةةال:مسعةةت رجة َّةال يف
الس ةةحر يف ناحي ةةة املس ةةجد وه ةةو يق ةةول :رب أمة ةرت فأطعت ةةك ،وه ةةذا
سحر فاغفر يل فنظرت فإذا ابن مسعود .)4(
 .8وقال أبو املنهةال( :مةا جةاور عبةد يف قةربه مةن جةار أحةب إليةه
من استغفار كثري)( ).
( ) حلية األولياء :األصبهاين 585/
( ) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  ، 10/وأبو نعيم يف حلية األولياء ، 504/
وقةةال اهليثمةةي يف جممةةع الزوائةةد :331 /1رواه الطةرباين ورجالةةه َقةةات رجةةال الصةةحيح غةةري
أسد بن موسى وهو َقة .
( )5أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان . 445/
( )4أخرجة ة ةةه الط ة ة ةرباين يف املعجة ة ةةم الكبة ة ةةري  ، 04/1وقة ة ةةال اهليثمة ة ةةي يف جممة ة ةةع الزوائة ة ةةد
:558/ 0رواه الطرباين وفيه عبد الر ن بن إسحاق الكويف وهو ضعيف
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 .1وقال أبو قتادة( :إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم،
فأما داؤكم :فالذنوب ،وأما دواؤكم :فاالستغفار)( ).
 . 0وقال رباح القيسي( :يل نيف وأربعون ذنبا ،قد اسةتغفرت اهلل
لكل ذنب مئة ألف مرة)(.)5
 .ورو أب ةةو النع ةةيم يف احللي ةةة أن عم ةةر ب ةةن عب ةةد العزي ةةز خط ةةب
فق ةةال( :أيه ةةا الن ةةاس م ةةن أمل ب ةةذنب فليس ةةتغفر اهلل وليت ةةب ،ف ةةإن ع ةةاد
فليس ةةتغفر اهلل وليت ةةب ،ف ةةإن ع ةةاد فليس ةةتغفر وليت ةةب ،فإمن ةةا ه ةةي خطاي ةةا
مطوقة يف أعناق الرجال ،وإن اهلالك كل اهلالك اإلصرار عليها)(.)4
.وقال شي اإلسالم ابن تيمية ر ه اهلل( :شهادة التوحيد تفتح
باب اخلري ،واالستغفار يغلق باب الشر)(.)3
وقةةال أيضةةا ر ةةه اهلل( :إنةةه ليقةةف خةةاطري يف املسةةألة والشةةيء أو
احلالة المت تشكل علي فأستغفر اهلل تعةاىل ألةف مةرة ،أو أكثةر أو أقةل،
حىت ينشرح الصدر وينحل إلشكال ما أكشةل ،وقةد أكةون إذ ذاك يف

( ) الزهد  ،اإلمام أ د بن حنبل 5 8/
( ) أخرجةةه البيهقةةي يف شةةعب اإلميةةان  ، 4 3/3وضةةعفه األلبةةاين يف ضةةعيف الرتغي ةةب
والرتهيب  ، 3 /رقم . 00
( )5أخرجه أبو النعيم يف حلية األولياء . 14 /1
( )4أخرجه أبو النعيم يف حلية األولياء 14 /3
( )3جمموع فتاو شي اإلسالم ابن تيمية  ،عبد الر ن بن قاسم . 31/ 0
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السةةوق أو املسةةجد أو املدرسةةة ال مينع ة ذلةةك مةةن الةةذكر واالسةةتغفار
إىل أن انال مطلويب)( ).
وما من شك أن الداعية امللتزم باالستغفار يكون سةائرا علةى مةنهج
األنبياء والصاحلني ،وهذا له أَره الطيب يف الدعوة إىل اهلل تعاىل .
 /1تحقيِ القدوة الحسنة للمدعوين:

وم ة ةةع حة ة ةةر الداعية ة ةةة علة ة ةةى االس ة ةةتغفار ،يعطة ة ةةي دروسة ة ةةا عملية ة ةةة
للمدعوين يف أ ية مالزمة االستغفار ،واحلر عليه .
(وال خيف ةةى أب ةةدا أَ ةةر الق ةةدوة فه ةةي الص ةةورة احلي ةةة للفك ةةرة ،والتطبي ةةق
العملةةي للةةدعوة ،والتوضةةيح اجللَّ ةي للحجةةة ،وال شةةك أهنةةا مةةن أعظةةم
أسةةباب بةةذر احملبةةة يف القلةةوب ،ووجةةود القناعةةة يف العقةةول ،وكثةةري مةةن
املة ةةدعوين ينتفعة ةةون بالسة ةةرية احلسة ةةنة ،والسة ةةيما العامة ةةة أربة ةةاب العلة ةةوم
القاصة ةةرة ف ة ةةإهنم ينتفع ة ةةون م ة ةةن الس ة ةةرية واألخ ة ةةالق الفاض ة ةةلة واألعم ة ةةال
الصاحلة ماال ينتفعون من األقوال المت قد ال يفهموهنا)( ).
ق ةةال الش ةةي حمم ةةد الغ ةزايل ر ةةه اهلل" :إن ص ةةالح ه ةةو أبلة ة خطب ةةة
تدعو الناس إىل اإلميان ،وخلقه الفاضةل هةو السةحر الةذي جيةذب إليةه
األفئةةدة ،وجيمةةع عليةةه القلةةوب ،وإن الداعيةةة املوفةةق النةةاجح هةةو الةةذي
( ) العقود الدرية يف مناقب شي اإلسالم ابن تيمية  ،حممد بن أ د بن عبد اهلادي بن
.
قدامة املقدسي
( ) مقومات الداعية الناجح  ،د .علةى عمةر بادحةدح ،ط ، /دار األنةدلم اخلضةراء ،
5
جدة 4 1 :ه  003/م ،
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يهةةدي إىل احلةةق بعملةةه ،وإن مل ينطةةق بكلمةةة ألنةةه مثةةل حةةي متحةةرك
للمبةةاد الةةمت يعتنقهةةا .وإن تنةةاقض الفعةةل والقةةول هةةو أخطةةر شةةغب
ميم قضةايا اإلميةان ويصةيبها يف الصةميم وال يكفةي -لكةى يكةون املةرء
قدوة -أن يتظاهر بالصاحلات ،أو يتجمل لألعني الباحثةة فإن التزوير
ال يصةةلح يف ذلةةك امليةةدان ،وإن التةةدين احلقيقةةي صةةورة جلةةوهر الةةنفم
بعة ةةدما اسة ةةتكانت هلل ونزلة ةةت علة ةةى أمة ةةره واصة ةةطبغت بالفضة ةةائل الة ةةمت
ش ةةرعها ،وترفع ةةت ع ةةن الرذائ ةةل ال ةةمت حرمه ةةا ،واس ةةتقامت عل ةةى ذل ةةك
استقامة تامة ،هذا التدين وحده هو الذي تلتمم منه األسوة ويقتبم
منةةه اهلةةد  ،ومةةن مث نةةر لزامةةا علينةةا التوكيةةد بةةأن القةةدوة وحةةدها ومةةا
يبعة ة عل ةةى االقت ةةداء م ةةن إعة ةزاز وإعج ةةاب ةةا الس ةةبيل املمه ةةد لنش ةةر
الدعوة يف أوسع نطاق"( ).
إن سةةلوك الداعيةةة الناصةةح هةةو الصةةورة احليةةة ملةةا يةةدعو النةةاس إليةةه،
وإنه يكسب لدعوته بسلوكه أكثر ممةا يكسةبه واعظةه وكالمةه ،فينبغةي
أن يكةةون ناصةةحا جاالةةه قبةةل أن يكةةون ناصةةحا قالةةه ،وإال كةةان عقبةةة
كئود يف طريق الدعوة.
"إن الباح يف سري الدعاة يالحظ أهنم كانوا أكثر تأَريا يف النةاس
بسةةلوكهم وَبةةات أخالقهةةم علةةى كةةل األحةوال ،فعةةني اجلمهةةور فاحصةةة
ومنطقةةة األفعةةال أقةةو يف اإلقنةةاع ،وإن القةةدوة احلسةةنة ال يعةةدهلا شةةيء
( ) مة ةةع اهلل :دراسة ةةات يف الة ةةدعوة والة ةةدعاة ،الشة ةةي حممة ةةد الغ ة ةزايل ،ط ،3/دار الكتة ةةب
اإلسالمية ،القاهرة 40 :هة 18 /م. 18 ، 13 ،
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يف حسةةن التةةأَري فةةالكالم -والرباعةةة فيةةه -صةةفة سةةهلة جييةةدها اخلةةريون
كمة ةةا جيية ةةدها املشة ةةعوذون والكة ةةذابون علة ةةى الس ة ةواء ،ويعة ةةرف سة ةةبيلها
املخلص ةةون واملن ةةافقون ،ول ةةذا ك ةةان أول م ةةا جي ةةب أن تنص ةةرف إلي ةةه ةةة
الداعيةةة ه ةةو إص ةةالح نفسةةه وتعه ةةدها بالت ةةدريب والتهةةذيب ف ةةإن أن ةةم
منها خريا أمكنه أن ينطلق برسالته إىل اآلخرين"( ).
إن موافقةةة أخةةالق الةةداعي ملضةةمون دعوتةةه يؤكةةد مضةةمون الةةدعوة
ويقويه يف نفوس املدعوين واإلتباع ،فإنه يكون مثال حيا ملا يدعو إليه،
ومنوذجة ةةا عملي ة ةةا تذية ةةه األتب ة ةةاع ،وخية ةةرج يف أنفس ة ةةهم عة ةةن أن يك ة ةةون
مضةةمون الةةدعوة أم ةرا خياليةةا بعيةةدا عةةن الواقةةع .هةةذا باإلضةةافة إىل أن
املدعو يتعلم من أخةالق الداعيةة مةن التفاصةيل مةا قةد ال تبلغةه الةدعوة
القولية.
ولو أن أخالق الداعي كانت على خالف ما يدعو إليه كان ذلةك
تك ةةذيبا ض ةةمنيا لدعوت ةةه ،وإض ةةعافا هل ةةا يف نف ةةوس امل ةةدعوين واألتب ةةاع،
واملعصةية قبيحةة مةن كةل أحةد ،ولكنهةا مةن الداعيةة أشةد قبحةا وسةةوءا.
وهو مهلك لدعوته ،قاطع للناس عن القبةول منةه ،وهةذا القةول صةادق
على التمسك باألخالق واآلداب اإلسالمية بصفة عامة"( ).
( ) كيةةف نةةدعو النةةاس ،الشةةي عبةةد البةةديع صةةقر ،ط ،1/املكتةةب اإلسةةالمي ،بةةريوت:
 513هة 133 /م. 01، 03 ،
( ) املوسة ةةوعة الفقهية ةةة ،إصة ةةدار وزارة األوقة ةةاف والشة ةةؤون اإلسة ةةالمية ،ط ،5/الكوية ةةت:
 4 3هة 004 /م.55 / 0 ،
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وأل يةةة القةةدوة يف الةةدعوة أمةةر اهلل تعةةاىل باالقتةةداء بإمةةام الةةدعاة 

فقةةال سةةبحانه{:لََقا ْد َكااا َن لَ ُماام فِااي رسا ِ ِ
ساانَة لِ َما ْان
اول اللَّااه أ ْ
َُ
ْ
ُسا َاوة َح َ
َكا َن يَا ْر ُجو اللَّهَ َوالْيَا ْوَم ْاْل ِخ َر َوذَ َك َر اللَّهَ َكثِ ًيرا}( ).
قال الشي السعدي ر ه اهلل( :واسةتدل األصةوليون يف هةذه اآليةة،
علةةى االحتجةةاج بأفعةةال الرسةةول  ،وأن األصةةل ،أن أمتةةه أسةةوته يف
األحكام ،إال ما دل الدليل الشرعي على االختصا به.
فاألسوة نوعان :أسوة حسنة ،وأسوة سيئة.

فاألسوة الحسنة ،يف الرسول  ،فةإن املتأسةي بةه ،سةالك الطريةق
املوصل إىل كرامة اهلل ،وهو الصراط املستقيم.

وأماا األساوة بغيار  ،إذا خالفةه ،فهةو األسةوة السةيئة ،وهةذه األسةةوة

احلسنة ،إمنا يسلكها ويوفق هلا ،من كان يرجو اهلل ،واليوم اآلخر ،فةإن
مةةا معةةه مةةن اإلميةةان ،وخةةوف اهلل ،ورجةةاء َوابةةه ،وخةةوف عقابةةه ،ثةةه
على التأسي بالرسول .) ()
 /1تعميِ الصلة باع تعالى:
ومالزمةةة الداعيةةة لالسةةتغفار تقةةوي صةةلته يقةةوي صةةلته بةةاهلل تعةةاىل،
وهذا من أهم ما يلزم الداعية.
( ) سورة األحزاب ،اآلية. :
( ) تيسةةري الكةةرل الةةر ن يف تفسةةري كةةالم املنةةان ،الشةةي عبةةد الةةر ن السةةعدي ،حتقيةةق:
د.عبد الر ن اللو ق.110 ،
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"والص ةةلة ب ةةاهلل تع ةةاىل ه ةةي الدعام ةةة األوىل يف حي ةةاة ال ةةدعاة إىل اهلل
تع ة ةةاىل ويرج ة ةةع الس ة ةةبب يف ذل ة ةةك إىل أن ال ة ةةداعي إىل اهلل يه ة ةةدف إىل
تعريةةف الن ةاس بةةر م ،وتوَيةةق عالقةةتهم بةةه ،فكيةةف يتةةأتى لةةه ذلةةك إذا
كان جةاهال بةاهلل واهةي الصةلة بةه .إن فاقةد الشةيء ال يعطيةه ،ومةن ال
ميلةةك نصةةابا ال يزكةةي ،ويضةةاف إىل هةةذا أن عةةبء الةةدعوة َقيةةل تعجةةز
قدرة املرء عن حتمله فرده بل ويضيع جهده فيها ما مل يصةحبه توفيةق
اهلل وعونةةه ،ويف اإلش ةارة إىل ال ةرتابط بةةني هةةذين املعنيةةني يقةةول نةةب اهلل
شةةعيب كمةةا جةةاء يف القةةرآن{ :لِ ْن أُ ِري ا ُد لَِّال ِْ
ت
اسااتَإَ ْع ُ
اْل ْ
صا َاال َ َمااا ْ

ِ ِ
اب} ( ) ،وال يتةةأتى
َوَمااا تَا ا ْاوفِ ِيقي لَِّال بِاللَّا ِاه َعلَْي ا ِاه تَا َوَّك ْلا ُ
ات َولِلَْي ااه أُني ا ُ

للمرء أن يصحبه توفيق اهلل ونصرته -وبالتايل احه -ما مل يكن على
صلة وَيقة بربه ،وعالقة وطيدة واله"( ).
ومةةا مةةن شةةك يف أن حسةةن صةةلة الداعيةةة بربةةه تولةةد يف نفسةةه طاقةةة
هائلة من القوة واحلركة خيدم ا الدعوة ،وينفع ا الناس.
يقةةول الش ةةي حمم ةةد الغ ةزايل ر ةةه اهلل( :والص ةةلة بةةاهلل ه ةةى األس ةةاس
األول يف تكةةوين الةةدعاة .إذ كيةةف تةةدعو النةةاس إىل أحةةد ،صةةالتك بةةه
واهيةةة ،ومعرفتةةك لةةه قليلةةة؟ إن الةةذين يةةدعون إىل مرشةةح مةةن املرشةةحني
( ) سورة هود ،اآلية.88 :
( ) أخالق الدعاة إىل اهلل تعاىل "النظرية والتطبيق" ،د.طلعت حممد عفيفةي ،ط ، /دار
عامل الكتب :الرياي 4 :هة 000 /م. 1 ،
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أو إىل مب ةةدأ م ةةن املب ةةاد الب ةةد أن تك ةةون أواص ةةرهم ةةذا الش ةةخص أو
بةةذلك املبةةدأ قائمةةة .ومةةن مث ال يفهةةم بتةةة أن يتصةةد أحةةد للةةدعوة إىل
اهلل واألخذ بصراطه ،وهةو ال يعةرف اهلل وال يةدر صةراطه !!..ولةذلك
َّ ِ
الساماو ِ
ات َو ْاأل َْر َ َوَماا بَا ْيانَا ُه َماا
يقول اهلل َّ
جل شأنه{:الاذ َخلَ َاِ َّ َ َ
ِ ِ ِ
اس ا اتَا َوى َعلَا ااى ال َْعا ا ْار ِ
اس ا ا َْل بِا ا ِاه
و ال ا ا َّار ْح َم ُن فَ ْ
فا ااي سا ا اتَّة أَيَّا ا ِاام ُا ا َّام ْ
َخبِ ًيرا}( ).
وقة ةةد عة ة َّةرف اهلل نفسة ةةه إىل خلقة ةةه يف آية ةةات بينة ةةات اسة ةةتفاي ة ةةا
الكت ةةاب العزي ةةز ،ويف كلم ةةات نفيس ةةة زخ ةةر ةةا تة ةراد النب ةةوة .والن ةةاس
يتفاوتون يف مد استيعا م وفقههم هلذه املأَورات املشةرقة بنةور اهلل..
والدعاة -بداهة -أجل املؤمنني نصيبا من هذا النور ..واملهم أن ندرك
طبيع ةةة ه ةةذه الص ةةلة اإلهلي ةةة ،إهن ةةا روح ينفة ة احلي ةةاة ،وين ةةبض باحلرك ةةة

َحيَا ْيانَا ُ َو َج َعلْنَا لَهُ
والقوة ،ويشيع الضوء والةدفء{.أ ََوَم ْن َكا َن َم ْيتًا فَ ْ
ِ ا ِ
ورا يَ ْم ِشي بِ ِه فِي الن ِ
ِج ِم ْنا َها
ق بِ َ ار ِ
نُ ً
َّاس َك َم ْن َمثَالُهُ في الظلُ َمات لَْي َ
ِ ِ
ين َماا َكاانُوا يَا ْع َملُاون }( ) .وهةذه الصةلة تشةةمل
َكا َذلِ َ
ب ُزيِّ َان ل ْل َمااف ِر َ

يف موكبهةةا أرق ةى مةةا يف احليةةاة ،وأكفةةل أسةةباب النجةةاة ،ولةةذلك يةةرفض
اإلسالم أي مقارنة تسويها بغريها{.وما يستَ ِو ْاألَ ْعمى والْب ِ
ص ُير *
َ َ َ
ََ َ ْ

( ) سورة الفرقان ،اآلية.31 :
.
( ) سورة األنعام ،اآلية:
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ِّ
ور * َوَما ااا يَ ْسا ااتَ ِو
ار
ا
ا
ْح
ل
ا
ال
و
ا
ا
ظ
ال
ال
و
*
اور
ا
ا
ا
ن
ال
ال
و
اات
َ
َ
َ
ا
َ َُ ُ
ُ َ
َوَال الظالُ َما ا ُ َ
ت بِ ُم ْس ِم ِع َم ْان
ات لِ َّن اللَّهَ يُ ْس ِم ُع َم ْن يَ َ
َحيَاءُ َوَال ْاأل َْم َو ُ
شاءُ َوَما أَنْ َ
ْاأل ْ
فِي الْ ُقبُور}( ).
وحق على الةدعاه -وذلةك مكةاهنم العتيةد -أال يهنةوا يف احليةاة وأال
يهونةوا .وأال يعةةدلوا بنسةةبتهم إىل اهلل شةةيئا .وأن ينظةةروا إىل احليةةاة علةةى
أهنم أكرب منها.
وأن تغلب رؤيتهم هلل كل ما ميأل العني يف زحام األحياء وتكاَرهم،
إن وعى الناس للحقائق املبعثرة حةوهلم خيتلةف اختالفةا كبةريا .وملةا كةان
العبةاد قاطبةةة مكلفةني أن يعرفةوا ر ةم .وأن يةةؤدوا لةه حقوقةةا معينةة ،فةةإن
شعورهم به وجاقه ،خيالط أعماهلم وأحواهلم ،وينزل من نفوسهم منةازل
بعيةةدة التفةةاوت ..وأغلةةب العامةةة يقيمةةون الصةةالة مةةثال ،واملسةةيطر علةةى
أنفسةةهم هةةو مةةا يقةةارن كةةل عةةادة مأنوسةةة وكةةل طريقةةة مدروسةةة ..أي
شبه الشعور!! ال الةوعي الكامةل ،وال القريةب مةن الكمةال .وقةد تتةألق
يف حية ةوات الن ةةاس حلظ ةةات ذك ةةر يق ةةظ ،وإناب ةةة نلص ةةة ،مث يس ةةتأنفون
مس ةةريهم يف دنية ةةاهم ،وتعفة ةةر جبية ةةنهم متاعبهة ةةا وم ر ة ةةا ..فهة ةةل ص ة ةلة
ال ةةدعاة ب ةةر م م ةةن ه ةةذا القبي ةةل؟ ال ..ال ..إن ال ةةدعاة ال ةةذين يكرس ةةون
أوق ةةاهتم هلل ،ول ةةدفع الن ةةاس إىل س ةةبيله ،الب ةةد أن يك ةةون ش ةةعورهم ب ةةاهلل
أعمةق ،وارتبةاطهم بةةه أوَةق ،وشةغلهم بةةه أدوم ورقةابتهم لةه أوضةةح .أي

( ) سورة فاطر ،اآليات. - 1 :
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إهنةةم إن هبطةوا مةةن جمةةال الضةةوء املشةةرق .فةةإىل قريةةب منةةه ..إىل منطقةةة
ش ةةبه الظة ةل كم ةةا يق ةةال .أم ةةا إذا س ةةقطوا يف عتم ةةة ،ف ةةإن ذل ةةك أم ةةر ال
تتحمله وظيفتهم)( ).
"إن أهةةم مةةا جيةةب علةةى الداعيةةة ويعينةةه علةةى القيةةام بالةةدعوة توَةةق
صلته باهلل تعاىل يف يقني وقوة إميةان ،مفرغةا قلبةه هلل ،متةني االرتبةاط بةه
راس التوكل عليه ،تام التسليم له ،ولكل مةا يةأع عةن اهلل ورسةوله مةن
غةةري ارتيةةاب أو حةةرج ليكةةون قيامةةه بالةةدعوة نابعةةا يف قولةةه وفعلةةه عةةن
عقيدة إميانية راسخة ،وصلة وَيقة باهلل فينطلق بدعوته من مبدأ حتقيةق
الغايةةة الةةمت مةةن أجلَّهةةا خلةةق اهلل اخللةةق أال وهةةى عبةةادة اهلل وحةةده ،قةةال

اْلنْاق لَِّال لِيا ْعبا ُد ِ
اهلل تعاىل{:وما َخلَ ْق ُ ِ
ون}( ) ،وبالصةلة
ت الْج َّان َو ِْ َ َ ُ
ََ
الصة ةةادقة مة ةةع اهلل تعة ةةاىل يرتفة ةةع الداعية ةةة بنفسة ةةه يف عقيدتة ةةه ومنهجة ةةه،
ويسعي يف حتقيق ذلك لغريه"(.)5
إن صة ةةلة الداعية ةةة برب ةةه تعطية ةةه َباتة ةةا ورسة ةةوخا وص ةةالبة يف مواجهة ةةة
الشدائد والصعاب والعقبات يف وقت توحةدت فيةه الكثةري مةن الرايةات
ملواجهة اإلسالم والنيل منه.
10 ، 81

( ) مة ة ةةع اهلل :دراسة ة ةةات يف الة ة ةةدعوة والة ة ةةدعاة ،الشة ة ةةي حممة ة ةةد الغ ة ة ةزايل،
بتصرف.
( ) سورة الذرايات ،اآلية.31 :
( )5ص ة ةةفات الداعي ة ةةة الن ة ةةاجح ،ص ة ةةاس حمم ة ةةد العلي ة ةةوي ،ط ، /دار القاس ة ةةم ،الري ة ةةاي:
.
 4 1هة 113 /م-
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"إن إميةةان الةةداعي العميةةق َابةةت ال يتزعةةزع مهمةةا صةةادفته حمنةةة أو
شةدة ،ومهمةا كانةت حالةةه مةن ضةعف وقلةة ،ومهمةةا كةان حةال الكفةةرة
م ةةن ق ةةوة ومنع ةةة ،ح ةةىت ل ةةو بق ةةى وح ةةده يف األري وهك ةةذا ك ةةان إمي ةةان
صةحابة رسةول اهلل  يف مجيةع أحةواهلم مل يتسةرب إىل قلةو م ذرة مةن
الشك يف كوهنم على احلةق ،وموصةولني بةاحلق ،ويةدعون إىل احلةق .وال
يضعف إميان الةداعي انصةراف النةاس عنةه وعةدم إجةابتهم لةه فةال يةدل
ه ةةذا علة ةةى أن ةةه مقصة ةةر يف دعوت ةةه مة ةةا دام قة ةةد أفة ةةر جه ةةده فالتقصة ةةري
يعرف -إن وجد -من قلة ما يقدمه الداعي للدعوة ال من عدم إجابة
املدعو.
ومثةةل هةةذا اإلميةةان العميةةق ضةةروري لكةةل مسةةلم وهةةو للةةداعي أشةةد
ضرورة يف الوقت احلاضر الذي ازدادت فيه حمةن املسةلمني ،وعلةت فيةه
شةةوكة الكةةافرين وهةةذا يعطةةي الداعيةةة دافعةةا للمزيةةد مةةن بةةذل اجلهةةد يف
سبيل إعالء كلمة اهلل ،وإعزاز دينه ،وتلمم الدواء والعالج ملا آل إليه
أمر اإلسالم"( ).
وأمةةا السةةبل والطريةةق املوصةةل إىل حسةةن الصةةلة بةةاهلل ،وتقويةةة اإلميةةان
بة ةةه فهة ةةو أن ية ةةذكر اهلل تعة ةةاىل علة ةةى كة ةةل أحوالة ةةه ،وحركاتة ةةه وسة ةةكناته،
و ر على االستغفار.
( ) أص ةةول ال ةةدعوة ،د .عب ةةد الك ةةرل زي ةةدان ،ط ،1/مؤسس ةةة الرس ةةالة ،ب ةةريوت/ 4 0 :
 111م .553 ،554
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"وعلةةى الداعيةةة أن يكةةون دائةةم احلضةةور مةةع اهلل تعةةاىل ،دائةةم الةةذكر
ل ةةه ،وألجلَّ ةه ،وأن ال يبتع ةةد ع ةةن ك ةةل م ةةا يش ةةغله ع ةةن رب ةةه ومهمت ةةه .إن
رغةةب فبةةاهلل و ةةا عنةةده ،وإن رهةةب فمةةن اهلل ،ومةةن عذابةةه أن يلجةةأ إىل
اهلل يف كل شيء ،وأن يفةزع إليةه يف كةل شةيء ،وأن جيعةل اهلل جلَّيسةه،
وكتابةةه أنيسةةه ،وجةةدير بالداعيةةة أن يتأسةةى برس ةوله  فقةةد تعلةةق عليةةه
الصةةالة والسةةالم بةةاهلل يف كةةل شةةيء ،فهةةو ذاكةةره ،واَةةق بةةه ،مراقةةب لةةه،
مطيع ،خائف ،حمب ،خاشع آناء الليل وأطراف النهار"( ).
 /1مالزمة االستغفار دلي اْلخالص:

"إن الداعيةةة املخلةةص هةةو الةةذي جيةةرد وجهتةةه يف عملةةه ودعوتةةه مةةن
أي مطمع دنيوي ،ويؤَر رضا اهلل تبارك وتعةاىل علةى مةن سةواه وحتقيةق
الداعي ة ةةة هل ة ةةذا اخلل ة ةةق يف دعوت ة ةةه يرق ة ةةى ب ة ةةه إىل أرق ة ةةى املرات ة ةةب ،وأمس ة ةةى
ال ةةدرجات ،واإلخ ةةال ه ةةو احلماي ةةة القوي ةةة ل نس ةةان م ةةن الوق ةةوع يف
حبائل الشيطان ،وإذا كان اإلخال مطلبا من مجيع املؤمنني ،وشرطا
مةةن شةةروط قبةةول اهلل للعمةةل فةةإن الةةدعاة إىل اهلل أحةةوج النةةاس إىل هةةذا
اخلل ة ةةق مة ة ةةن غ ة ةةريهم لكة ة ةةوهنم اختص ة ة ةوا جامة ة ةةل أمان ة ةةة العلة ة ةةم ،وشة ة ةةرفوا
باالنتساب إىل القرآن"( ).
( ) مرشةةد الةةدعاة ،الشةةي حممةةد منةةر اخلطيةةب ،ط ، /دار املعرفةةة ،بةةريوت 40 :ه ة ة/
 18م. 3 ، 1 ،
( ) أخ ةةالق ال ةةدعاة إىل اهلل تع ةةاىل "النظري ةةة والتطبي ةةق" ،د.طلع ةةت حمم ةةد عفيف ةةي س ةةامل،
 38 ،33بتصرف.
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ويبين الشاي محماد الغ الاي أهمياة اْلخاالص فاي حيااة الادعاة
للى اع فيقول:
"اإلخ ةةال روح ال ةةدين ولب ةةاب العب ةةادة ،وأس ةةاس أي داع إىل اهلل،
ويف ميدان الدين ال يرتفع عمل أبدا مةا مل تصةحبه نيةة صةاحلة ،ومةا مل
يقرتن بإرادة وجه اهلل وحده ،واإلخال فريضة على كل عابد وهو يف
حمرابه اخلا  ،يتعامل مع ربه فحسب ،فإذا اتصةل األمةر بالةدعاة فهةو
فريضةة أكةةد وعقةةدة أوَةةق ،واتسةةاع نطةةاق العمةةل ،واشةةتباكه مةةع أحةوال
النةةاس ،ورضةةاهم وسةةخطهم ،وقةةوهتم وضةةعفهم جيعةةل الداعيةةة أحةةر
علةةى اسةةتدامة ذكةةر اهلل ومطالعةةة وجهةةه حةةىت ال يضةةل الغايةةة ،وال يةةد
عن النهج يف ز ة هذه احلياة"( ).
والداعي ة ةةة ال ة ة ةذي يتحل ة ةةى ب ة ةةاإلخال يف دعوتة ة ةةه ية ة ةةؤَر يف نفة ة ةةوس
املدعوين وعظته ونصحه ،وقوله وفعله.
"وم ةةن أه ةةم ص ةةفات الداعي ةةة اإلخ ةةال هلل يف العم ةةل ،ف ةةال يطل ةةب
عل ةةى اإلرشة ةةاد أج ة ةرا ،وال يقصة ةةد بة ةةه ج ة ةزاء والش ة ةكورا مة ةةن أحة ةةد ،وال
حتصةيل جةاه أو شةةهرة أو مسعةة فةةإن املرشةد إمنةا يكةةون مقبةول النصةةيحة
إذا كةةان خاليةةا مةةن األغ ةراي الدنيويةةة ،أمةةا إذا كةةان عملةةه لشةةيء مةةن
هذه األغراي فال أَر لقوله يف قلوب النةاس ألبتةة ،بةل يعمةل لوجةه اهلل
تعةةاىل وطلبةةا ملرضةةاته ،وحسةةن مثوبتةةه ،وال يةةر لنفسةةه منةةة علةةى م ةةن
( ) مع اهلل :دراسات يف الدعوة والدعاة ،الشي حممد الغزايل،

. 0

االستغفار في حياة الدعاة

67

يرشةةدهم فيجةةب علينةةا أن ن ةةؤدي الواجةةب حبةةا يف الواجةةب ،وإطاع ةةة
خلالقنا ،وتلبيةة لضةمائرنا ،وإرضةاء لوجةداننا ،ال إذعانةا لسةلطان املةادة،
وال جريا وراء شهوة صل عليها أو مغنم نصيبه ،فالداعي حىت يكون
وارَةةا نبويةةا وعاملةةا ربانيةةا جيةةب أن يتحلةةى بةةاإلخال فيةةي الةةدعوة إىل
اهلل ،وأن يعلةةم أنةةه ال جيتمةةع اإلخةةال يف القلةةب ،وحمبةةة املةةدح والثنةةاء
والطمع فيما عند الناس ،إال كما جيتمع املاء والنار"( ).
والداعية الذي ميرن نفسةه علةى اإلخةال  ،ويربيهةا علةى الرتفةع عةن
الغايةات الذاتيةةة ،واملنةافع الشخصةةية يصةةري اإلخةال ديدنةةه يف أعمالةةه
كلهةةا ،وتصةةرفاته مجيعهةةا ،قةةال اهلل تعةةاىل{ :قُا لِ َّن صا َاالتِي ونُسا ِ
امي
َ
ْ
َ ُ
ِ
ت
َوَم ْحيَااا َ َوَم َماااتِي لِلَّا ِاه َر ِّ
ب أ ُِما ْار ُ
يب لَااهُ َوبِا َذلِ َ
ين * َال َش ا ِر َ
ه ال َْعااالَم َ
ِِ
ين} ( ).
َوأَنَا أ ََّو ُل ال ُْم ْسلم َ
قال صةاحب املنةار "فتةذكر أيهةا املةؤمن أن الةذي يةوطن نفسةه علةى
أن تكةةون حياتةةه هلل ومماتةةه هلل ،يتحةةر اخلةةري والصةةالح واإلصةةالح يف
كل عمل من أعماله ويطلب الكمال يف ذلةك لنفسةه ليكةون قةدوة يف
احلق واخلري يف الدنيا ،وأهال لرضوان اهلل يف اآلخرة مث يتحر أن ميوت
ميتةةة مرضةةية لةةه تعةةاىل فةةال ةةر علةةى احليةةاة لةةذاهتا وال خيةةاف املةةوت
( ) هداية ة ةةة املرشة ة ةةدين إىل طة ة ةةرق الة ة ةةوعظ واخلطابة ة ةةة ،الشة ة ةةي علة ة ةةي حمفة ة ةةوحي ،ط ،3/دار
االعتصام ،القاهرة 13 :م 4 ، 5 ،بتصرف.
( ) سورة األنعام ،اآليتان. 15 ، 1 :
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فيمنعةه اخلةةوف مةةن اجلهةةاد يف سةبيل اهلل إلحقةةاق احلةةق وإبطةةال الباطةةل
وإقامةةة مي ةزان العةةدل واألخةةذ علةةى أيةةدي أهةةل اجلةةور واألمةةر بةةاملعروف
والنهةةي عةةن املنكةةر فهةةذا مقتضةةى الةةدين يقةةوم بةةه مةةن يأخةةذه بقةةوة وقةةد
أمةةر الرسةةول  بالتجريةةد يف التوحيةةد والةراءة مةةن الشةةرك اجللَّةي واخلفةةي
فال يعبد الرب إال ا أمر دون أهواء األنفم ونظريات العقةول وتقاليةد
البشر( ).
إن الداعيةةة النةةاجح يف دعوتةةه ه ةةو الةةذي ةةر أن تكةةون أعمال ةةه
خالصةةة هلل عةةز وجة َّةل ال يشةةو ا ريةةاء وال مسعةةة وال منفعةةة وال مصةةلحة
ذاتية.
"إن أي عم ة ةةل ال يتص ة ةةف بالص ة ةةالح والقب ة ةةول ح ة ةةىت يك ة ةةون عل ة ةةى
الش ةريعة ،ويكةةون خالصةةا هلل وبنةةاء علةةى هةةذا فيجةةب علةةى الةةدعاة أن
يقص ةةدوا م ةةن دع ةةوهتم وج ةةه اهلل وأن تك ةةون مجي ةةع تص ةةرفاهتم وأعم ةةاهلم
وسة ةةلوكهم االجتمة ةةاعي علة ةةى وفة ةةق ش ة ةريعة اهلل ،وأن اسة ةةبوا أنفسة ةةهم
بشة ةةكل دائة ةةم وأن يتسة ةةاءلوا مة ةةاذا يرية ةةدون مة ةةن تبلي ة ة الة ةةدعوة؟ ومة ةةاذا
يقصةةدون مةةن دعةةوة النةةاس؟ وأن ينظةةروا إىل أفعةةاهلم هةةل هةةي مطابقةةة
ألقواهلم ولسةان حةاهلم؟ فالةدعاة إىل اهلل إذا أدركةوا هةذه احلقةائق سةاروا
صةةادقني يف درب اإلخةةال  ،ومضةوا نلصةةني يف طريةةق الةةدعوة وحقةةق
( ) تفسةةري املنةةار ،اإلمةةام حممةةد رشةةيد رضةةا ،ط /اهليئةةة املص ةرية العامةةة للكتةةاب ،القةةاهرة:
 135م. 1 ، 3 /8 ،
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اهلل سبحانه علةى أيةديهم إصةالح البشةر ،وهدايةة الشةعوب ،بةل النةاس
يتأَرون م ويستجيبون لدعوهتم"( ).
****

( ) صةةفات الداعي ةةة النفسةةية ،د .عب ةةد اهلل ناص ةةح عل ةوان ،ط ،4/دار الس ةةالم ،الق ةةاهرة:
 403هة 183 /م. 8 ، 3 ،

71

االستغفار في حياة الدعاة

مناقبه وخالفته

ال اتمة

احلمة ةةد هلل رب العة ةةاملني ،والصة ةةالة والسة ةةالم علة ةةى أشة ةةرف األنبية ةةاء
واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:
فقد اممل اهلل سةبحانه وتعةاىل علينةا يف هةذا البحة العلمةي ،وأَبتنةا
الس ةالم ،وهةةو عةةدة
أن االسةةتغفار هةةو سةةياج األنبيةةاء واملرسةةلني علةةيهم َّ
الدعاة على اهلل إىل يوم الدين ،وأنه مةا وسةك بةه قةوم إال سةعدوا ،ومةا
هلى عنه قوم إال حلت م املصائب والنكبات.
وأنه مل ينفرد به نب دون آخر ،بل الكل كان على درجةة عاليةة مةن
حتقيقةةه ،ولةةه قسةةط وافةةر منةةه ،ألنةةه عبةةارة عةةن صةةالح القلةةوب ،وزينةةة
ال ةةنفم ،وزك ةةاة لألعم ةةال ،وح ةةري بال ةةدعاة إىل اهلل أن يتحلة ةوا ب ةةه ،وأن
يكةةون هلةةم قسةةط يةةومي وافةةر منةةه كمةةا كةةان يفعلةةه نبينةةا حممةةد  ،ألن
ذلةةك ممةةا يصةةفي نفةةم الداعيةةة وجيردهةةا مةةن أدراهنةةا ،ويكسةةبها مرحلةةة
متقدم ةةة يف ةةاح دعوت ةةه ،كم ةةا أن عل ةةى ال ةةدعاة إىل اهلل أن يزرعة ةوا يف
نف ةةوس م ةةدعويهم أ ي ةةة اس ةةتغفارهم ال ةةدائم هلل س ةةبحانه ،ألن اهلل ه ةةو
الذي خلقنا ورزقنةا ووهبنةا مجيةع الةنعم ،وهةو الةذي أمرنةا أن نطيعةه فةال
نعصيه ،وأن العبد مهما بل مةن حرصةه واجتهةاده ،فإنةه خطةاء مقصةر
ملول ،وقد جعل اهلل سبحانه االستغفار حمطة يتزود املةؤمن فيهةا مسةح
ذنوبةه ،وجتديةةد توبتةه وعهةةده مةع ربةةه ،ومةن مث ينطلةةق يف حياتةه ليحقةةق
اهلدف من وجوده وخلقه ،ويعيش يومه يف طاعة اهلل ورضوانه.
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وحري بالدعاة أن ذروا مدعويهم من التخاذل وتناسي االستغفار
خشةةية أن يقةةع ال ةران علةةى قلةةو م ،ألنةةه إذا أصةةيب قلةةب العبةةد بةةالران
فإنه ال منجي له إال اهلل ،والعبد املؤمن هو األواب الذي ال يصر علةى
معصية وال يدوم عليها ،بل يتم أن تكةون حياتةه وسةائر أعمالةه وفةق
ما يرضي اهلل تعاىل ،وعلى هدي رسوله .
ويف اخلتةام :أسةأل اهلل تعةاىل أن يعيننةا علةى أنفسةنا بلةزوم االسةتغفار
يف س ةةائر أيامن ةةا وأعمالن ةةا ،وأن يك ةةون االس ةةتغفار دوم ةةا نص ةةب أعينن ةةا،
وصلَّى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني..
****
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فهرس المصادر والمراجع

 .أيسةةر التفاسةةري لكةةالم العلةةي الكبةةري ،أبةةو بكةةر جةةابر اجلزائةةري،
ط ،5/مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة 4 8 :هة 113 /م.
 .التحري ةةر والتن ةةوير ،حمم ةةد الط ةةاهر ب ةةن عاش ةةور ،ط /دار س ةةحنون
للنشر والتوزيع ،تونم ،دون بيانات أخر .
 .5التعريفةةات ،الش ةريف علةةي بةةن حممةةد اجلرجةةاين ،حتقيةةق :د .عبةةد
الر ن عمرية ،ط /دار الكتب العلمية ،بريوت 4 1 :هة 113 /م.
 .4تفس ةةري الق ةةرآن العظ ةةيم ،احل ةةافظ حمم ةةد ب ةةن إمساعي ةةل ب ةةن كث ةةري،
حتقية ة ةةق :سة ة ةةامي بة ة ةةن حمم ة ة ةةد السة ة ةةالمة ،ط ، /دار طيبة ة ةةة ،الري ة ة ةةاي:
 4 0هة 111 /م.
 .3تيسةةري الكةةرل الةةر ن يف تفسةةري كةةالم املنةةان ،الشةةي عبةةد الةةر ن
بةةن ناصةةر السةةعدي ،حتقيةةق :د .عبةةد الةةر ن بةةن معةةال اللو ةةق ،ط،1/
مؤسسة الرسالة ،بريوت 4 8 :هة 118 /م.
 .1ج ةةامع البي ةةان يف تأوي ةةل آي الق ةةرآن ،حمم ةةد ب ةةن جري ةةر الط ةةربي،
حتقيةةق :أ.د .عبةةد اهلل بةةن عبةةد احملسةةن الرتكةةي ،ط /دار هجةةر للطباعةةة
والنشر ،القاهرة.
 .3جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا مةن جوامةع الكلةم،
عبةةد الةةر ن بةةن شةةهاب الةةدين البغةةدادي الشةةهري بةةابن رجةةب ،حتقيةةق:
شةةعيب األرنةةؤوط ،وإبةراهيم بةةاجم ،ط ،3/مؤسسةةة الرسةةالة ،بةةريوت:
 4 5هة 00 /م.
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 .8حلي ة ةةة األولي ة ةةاء وطبق ة ةةة األص ة ةةفياء ،أب ة ةةو نع ة ةةيم أ ة ةةد عب ة ةةد اهلل
األصبهاين ،ط ،3/دار الريان 403 :هة.
 .1الزهد ،أ د بن حنبل ،ط /دار الريان ،القاهرة 408 :هة.
. 0سلسة ةةلة األحادي ة ة الصة ةةحيحة ،الشة ةةي حممة ةةد ناصة ةةر الة ةةدين
األلباين ،ط /مكتبة املعارف ،الرياي.
.سةةنن ابةةن ماجةةه ،حممةةد بةةن يزيةةد القةةزوي الشةةهري بةةابن ماجةةه،
حكةةم علةةى أحاديثةةه :الشةةي حممةةد ناصةةر الةةدين األلبةةاين ،اعت ة بةةه:
مشهور بن حسن آل سلمان ،ط ، /مكتبة املعارف ،الرياي.
.سنن أيب داود ،سليمان بن األشع السجستاين ،حكم علةى
أحاديثةةه :الشةةي حممةةد ناصةةر الةةدين األلبةةاين ،اعت ة بةةه :مشةةهور بةةن
حسن آل سلمان ،ط ، /مكتبة املعارف ،الرياي.
. 5سةةنن الرتمةةذي ،حممةةد بةةن عيسةةى بةةن سةةورة الرتمةةذي ،حكةةم
على أحاديثه :الشي حممد ناصر الدين األلباين ،اعت به :مشهور بن
حسن آل سلمان ،ط ، /مكتبة املعارف ،الرياي.
. 4صحيح البخةاري ،اإلمةام احلةافظ حممةد بةن إمساعيةل البخةاري،
اعت به :حسان عبد املنان ،ط /بيت األفكار الدولية ،األردن.
. 3صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،اعتة
به :أبو صهيب الكرمي ،ط /بيت األفكار الدولية ،األردن.
. 1صةةحيح وضةةعيف اجلةةامع الصةةغري وزيادتةةه ،الشةةي حممةةد ناصةةر
الدين األلباين ،ط /املكتب اإلسالمي ،الرياي.
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. 3ضعيف الرتغيب والرتهيب ،الشي حممد ناصر الدين األلباين،
ط /مكتبة املعارف ،الرياي.
. 8عون املعبود على سنن أيب داود ،حممد أشرف بن أمةري العظةيم
آب ةةادي ،حتقي ةةق :رائ ةةد ب ةةن ص ةةربي ب ةةن أيب علف ةةة ،ط /بي ةةت األفكة ةةار
الدولية ،عمان.
. 1فةةتح البةةاري بشةةرح صةةحيح البخةةاري ،اإلمةةام احلةةافظ أ ةةد بةةن
عل ةةي ب ةةن حج ةةر العس ةةقالين ،حتقي ةةق :حمم ةةد فة ةؤاد عب ةةد الب ةةاقي وغ ةةريه،
ط ، /دار الريان للرتاد ،القاهرة 403 :هة 183 /م.
. 0القةةاموس احملةةيط ،حممةةد بةةن يعقةةوب الفريوزآبةةادي ،ط ، /دار
إحياء الرتاد العريب ،بريوت 4 :هة 11 /م.
.جمم ةةع الزوائ ةةد ومنب ةةع الفوائ ةةد ،ن ةةور ال ةةدين عل ةةي ب ةةن أيب بك ةةر
اهليثمي ،ط /دار الفكر ،بريوت 4 :هة.
.جممةةوع فتةةاوي شةةي اإلسةةالم أ ةةد بةةن عبةةد احللةةيم بةةن تيميةةة
احلراين ،مجع وترتيب :عبد الر ن بن حممد بن قاسةم وابنةه حممةد ،ط/
وزارة الشة ة ةةؤون اإلس ة ة ةةالمية واألوق ة ة ةةاف والة ة ةةدعوة واإلرش ة ة ةةاد ،الري ة ة ةةاي:
 4 1هة 113 /م.
. 5حماس ة ةةن التأوي ة ةةل ،حمم ة ةةد مج ة ةةال ال ة ةةدين الق ة ةةامسي ،ط ، /دار
الفكر ،بريوت 518 :هة 138 /م.
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. 4مةةدارج السةةالكني بةةني منةةازل إيةةاك نعبةةد وإيةةاك نسةةتعني ،مشةةم
الدين ابن القيم ،ط ، /دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياي 4 3 :ه ة/
 004م.
. 3املصباح املنري يف غريةب الشةرح الكبةري ،الرافعةي أ ةد بةن حممةد
الفيومي ،ط /دار الفكر ،بريوت.
. 1املعجة ةةم الكبة ةةري ،سة ةةليمان بة ةةن أ ة ةةد بة ةةن أية ةةوب أبة ةةو القاسة ةةم
الطةرباين ،حتقيةةق :ةةدي بةةن عبةةد اجمليةةد السةةلفي ،ط ، /مكتبةةة العلةةوم
واحلكم ،املوصل 404 :هة 185 /م.
. 3معجةةم مقةةاييم اللغةةة ،أ ةةد بةةن فةةارس بةةن زكريةةا ،حتقيةةق :عبةةد
السالم حممد هارون ،ط /دار اجليل ،بريوت.
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