


  

 ٥من عجائب االستغفار

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دمةــاملق

احلمد هللا الغفور التواب، وعد املستغفرين جبزيـل الثـواب،   
أمـر   وجعله أماًنا من العذاب، والصالة والسالم على النيب املختار،

باالستغفار، وبشر من لزمه بإزالة األكدار، وصلى اهللا عليه وعلـى  
ار، ومـن تـبعهم   أصحابه األخيار، وآله األبرار، وأزواجه األطه

  :بإحسان يف هذه الدار، وَسلِّم تسليًما كثًريا، أما بعد
وجعـل   –خاصة يف السحر  -فقد مدح اهللا تعاىل املستغفرين 

هلم محيَد اَألثَر، وحسبك بفعل سيد البشر؛ فقد كان يسـتغفر يف  
اليوم مائة مرة، فلله ما أبره، اقتدى به من بعده الصاحلون، وسـار  

عون، فلزموا االستغفار، وغريه من األذكار، يف العشي على هنجه املتب
واإلبكار؛ زيادةً يف اإلميان، وطمًعا يف األمان، فزالت كـثري مـن   
مهومهم، وكشفت غالب غمومهم، وما كانوا يف ضيق إال يسر اهللا 

  .تعاىل هلم فرًجا، وال يف كرب إال جعل هلم منه خمرًجا
يف  –ذن اهللا تعـاىل  بإ –ويف املداومة على ذلك تأثري عجيب 

دفع الكروب، وحمو الذنوب، ونيل املطلوب، وإخراج الغـل مـن   
القلوب، وتفريج اهلموم، وإزالة الغموم، وشفاء األسقام، وذهـاب  
اآلالم، وحلول الربكة، والقناعة بالرزق، والعاقبة احلميدة، وصالح 
النفس، واألهل، والذرية، وإنزال الغيث، وكثرة املـال، والولـد،   

  .سب احلسنات، وغري ذلك من الفوائدوك
وبني يديك عدد من اآليات واألحاديث واآلثار اليت تبني فضل 
االستغفار، وفوائده، وحاجة املسلم له، وتقرأ يف آخـر الكتـاب   



  
 ٦من عجائب االستغفار

قصًصا ملن داوم على االستغفار فأعقبه ذلك خًريا؛ لتكون حـافًزا  
  .للمداومة عليه، ويف اآليات واألحاديث كفاية

بالنسـبة للكتـب    –أن قلة القصص يف هذا الكتاب ولتعلم 
يف جزئيـه،   »من عجائب الدعاء«السابقة يف هذا اجملال ككتاب 

ناتج عن ارتباط هذه األمور ببعض؛ فقد  »من عجائب الصدقة«و
يتصدق املرء ويدعو ويستغفر مث يأتيه الفرج؛ فتم ذكـر القصـص   

  .هناك لسبق التأليف
ـ  س املواقـف لعـدد مـن    ومن ناحية أخرى فقد تتكرر نف

األشخاص ويكون نتاجها واحد؛ فكان من األنسـب االكتفـاء   
  .بالبعض عن الكل، وإن اختلفت بعض فصول القصة

أسأل اهللا تعاىل حسن العمل، والنية الصادقة، والعفو والعافية، 
واإلخالص يف القول والعمل، اللهم أعذنا من مضالت الفنت مـا  

الدنا األمن واالستقرار وسائر بالد ظهر منها وما بطن، وأدم على ب
  .املسلمني، ووفق والة أمورنا ملا حتب وترضى يا كرمي

  .وصلى اهللا على نبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  خالد بن سليمان بن علي الربعي

  املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالشقة
  )٥١٣٢١(الرمز الربيدي ) ٢٥٠٧٦(بريدة ص ب 

  ١٤فاكس حتويله  ٠٦٣٨٧٠٠٠٦هاتف 
E-mail: eg.khalidsr@yahoo.com  



  

 ٧من عجائب االستغفار

  اتـاآلي: أوالً
فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك {: قال اهللا تعاىل -١

  .]٥٥: غافر[ }َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِالَْعِشيِّ َوالْإِْبكَارِ
ْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواْسـَتْغِفْر ِلـذَْنبَِك   فَاْعلَ{: وقال تعاىل -٢

  .]١٩: حممد[ }َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َواللَُّه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم
قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد {: وقال تعاىل - ٣
َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهـا َوأَْزَواٌج ُمطَهَّـَرةٌ    َربِّهِْم

الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا َآَمنَّا فَاغِْفْر * َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد 
رِيَن َوالصَّاِدِقَني َوالْقَانِِتَني َوالُْمـْنِفِقَني  الصَّابِ* لََنا ذُُنوَبَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ 

  .]١٧- ١٥: آل عمران[ }َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِالْأَْسَحارِ
َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم {: وقال تعاىل -٤

لذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم ُيِصرُّوا ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر ا
  .]١٣٥: آل عمران[ }َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ

قَالَ َيا قَْومِ ِلَم َتْسَتْعجِلُونَ بِالسَّـيِّئَِة قَْبـلَ   {: وقال تعاىل -٥
  .]٤٦: النمل[ }الَْحَسَنِة لَْولَا َتْسَتْغِفُرونَ اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ

الر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت َآَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمـْن  {: وقال تعاىل -٦
َوأَِن * أَلَّا َتْعُبُدوا إِلَّا اللََّه إِنَّنِي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر َوَبِشٌري * لَُدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ 

إِلَى أََجلٍ ُمَسـمى  اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا 
َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ 

  .]٣-١: هود[ }كَبِريٍ



  
 ٨من عجائب االستغفار

َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبـُدوا  {: وقال تعاىل -٧
َيا قَْومِ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه * أَْنُتْم إِلَّا ُمفَْتُرونَ  اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنْ

َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفُروا * أَْجًرا إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطََرنِي أَفَلَا َتْعِقلُونَ 
ْم قُوَّةً إِلَـى  َربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا َوَيزِْدكُ

  .]٥٢-٥٠: هود[ }قُوَِّتكُْم َولَا َتَتَولَّْوا ُمْجرِِمَني
* فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَـانَ غَفَّـاًرا   {: وقال تعاىل -٨

َوُيْمِدْدكُْم بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني َوَيْجَعلْ لَكُْم * ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا 
  .]١٢-١٠: نوح[ }َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا َجنَّاٍت
إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكَُم َبـْيَن  {: وقال تعاىل -٩

َواْسَتْغِفرِ اللََّه إِنَّ اللََّه * النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َولَا َتكُْن ِللَْخاِئنَِني َخِصيًما 
  .]١٠٦، ١٠٥: النساء[ }ًماكَانَ غَفُوًرا َرِحي

َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلْم َنفَْسـُه ثُـمَّ   {: وقال سبحانه -١٠
  .]١١٠: النساء[ }َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما

َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن {: وقال تعاىل -١١
َوَما كَانَ * ْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائِْتَنا بَِعذَابٍ أَِليمٍ ِعْنِدَك فَأَ

 }اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسـَتْغِفُرونَ 
  .]٣٣، ٣٢: األنفال[

َوَرأَْيَت النَّاَس * فَْتُح إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْ{: وقال تعاىل -١٢
فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَُّه كَانَ * َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفَْواًجا 

  .]النصر[ }َتوَّاًبا



  

 ٩من عجائب االستغفار

  التفسري: ثانًيا
َولَْم ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا {: عن جماهد يف قول اهللا عز وجل* 

: وقال آخرون. مل يواقعوا: ، قال]١٣٥: آل عمران[ }َوُهْم َيْعلَُمونَ
  .)١(السكوت على الذنب وترك االستغفار» اإلصرار«معىن «

: إنه كان قبل أمانان، قال تعـاىل : قال وعن أيب موسى * 
َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعـذَِّبُهْم َوُهـْم   {

فقد مضـى، وأمـا    أما النيب : قال ]٣٣: األنفال[ }ونََيْسَتْغِفُر
  .)٢(االستغفار فهو دائر فيكم إىل يوم القيامة 

َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت {: يف قوله تعاىل: عن قتادة* 
إن القوم : ، قال}ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ

نوا يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا، وكـان  مل يكو
مها أمانان أنزهلما اهللا؛ فأمـا أحـدمها   : بعض أهل العلم يقول

فمضى؛ نيب اهللا، وأما اآلخر فأبقاه اهللا رمحة بـني أظهـركم؛   
  .)٣(االستغفار والتوبة

َمـا  َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفـيهِْم وَ {: ويف قوله تعاىل* 
كان فـيهم  : قال ابن عباس: }كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسـَتْغِفُرونَ 

  .)٤(وبقي االستغفار ، واالستغفار، فذهب النيب النيب : أمانان
                              

  ).٧/٢٢٤: (تفسري الطربي (١)
  ).١٣/٥١٣: (تفسري الطربي (٢)
  ).١٣/٥١٤: (تفسري الطربي (٣)
  ).٤/٤٨: (تفسري ابن كثري (٤)



  
 ١٠من عجائب االستغفار

كَاُنوا قَِليلًا ِمـَن اللَّْيـلِ َمـا    {: وعن احلسن يف قوله تعاىل* 
  .قيام الليل: قال: ]١٧: الذاريات[ }َيْهَجُعونَ
مدُّوا يف الصالة ونشطوا، حىت كان االسـتغفار  : نه قالوع* 
  .)١(بسحر 
، ]١٧: آل عمـران [ }َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِالْأَْسَحارِ{: قال تعاىل* 

  .)٢(َدلَّ على فضيلة االستغفار وقت األسحار : قال ابن كثري
هتيـيج   ]١٩: حممـد [ }َواْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك{: ويف قوله تعاىل* 

؛ ]٥٥: غافر[ }َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِالَْعِشيِّ{االستغفار،  لألمة على
، وهـي أوائـل   }َوالْإِْبكَارِ{يف أواخر النهار وأوائل الليل، : أي

  .)٣(النهار وأواخر الليل 
فَذَْرنِي َوَمْن ُيكَذُِّب بَِهذَا الَْحِديِث َسَنْسَتْدرُِجُهْم {: قال تعاىل* 

أي كلمـا  : ؛ قال أبـو روق ]٤٤: القلـم [ }ونَِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُم
  .)٤(أحدثوا خطيئة جددنا هلم نعمة وأنسيناهم االستغفار 

 ]٣: هود[ }َوأَِن اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم{: قال السعدي يف قوله تعاىل* 
مـن   فيما تستقبلون }ُتوُبوا إِلَْيـهِ {عن ما صدر منكم من الذنوب، 

لرجوع عما يكرهـه اهللا إىل مـا   أعماركم بالرجوع إليه باإلنابة وا
: حيبه ويرضاه، مث ذكر ما يترتب على االستغفار والتوبـة فقـال  

                              
  ).٢٢/٤٠٩: (تفسري الطربي (١)
  ).٢/٢٣: (تفسري ابن كثري (٢)
  ).٧/١٥١: (تفسري ابن كثري (٣)
  ).١٨/٢٥١: (رطيبتفسري الق (٤)



  

 ١١من عجائب االستغفار

يعطيكم من رزقه ما تتمتعون بـه  : ؛ أي}ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا{
إىل وقـِت َوفَـاِتكم،   : أي: }إِلَى أََجـلٍ ُمَسـمى  {وتنتفعون، 

يعطـي أهـل   : أي: }كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه{منكم  }َوُيْؤِت{
اإلحسان والبِرِّ ِمْن فَْضله وبِرِّه ما هو جزاء إلحساهنم؛ من حصول 

عن ما دعوتكم إليه،  }َوإِنْ َتَولَّْوا{ما حيبون، ودفع ما يكرهون، 
فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ {بل أعرضتم عنه، ورمبا كذبتم به 

 فيه اَألوَّلني واآلخـرين،  وهو يوم القيامة الذي جيمع اهللا: }كَـبِريٍ 
  .)١(فيجازيهم اهللا بأعماهلم؛ إن خًريا فخري، وإن شرا فشر 

  
* * *

                              
  ).١/٦٧٣: (تفسري السعدي (١)



  
 ١٢من عجائب االستغفار

  األحاديث: ثالثًا
واهللا «: يقول  مسعت رسول اهللا: قال عن أيب هريرة * 

  .)١(»إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة
ين ذَرُِب اللسان، وإنَّ يا رسول اهللا، إ: قال وعن حذيفة * 

: فقـال  »أين أنت من االستغفار؟«: فقال. عامَّةَ ذلك على أهلي
  .)٢(»مائة مرة -أو يف اليوم  -ألستغفر يف اليوم والليلة  إين«

كنت رجالً ذَرَِب اللسان على أهلي : قال وعن حذيفة * 
: قـال . يا رسول اهللا قد خشيت أن يدخلين لساين النـار : فقلُت

  .)٣(»أنت من االستغفار؟ إين ألستغفر اهللا يف اليوم مائةًفأين «
: يقـول  مسعت الـنيب  : قال وعن عبد اهللا بن بسر * 

  .)٤(»طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفاًرا كثًريا«
وكانت لـه صـحبة أن    وعن أيب بردة عن اَألغَرِّ املزينِّ * 

غفر اهللا يف وإين ألسـت  ،على قليب انَُغُيإنه لَ«: قال رسول اهللا 
  .)٥(»اليوم مائة مرة

                              
  ).١٩/٣٦٥: (صحيح البخاري (١)
  ).٤٧/٣٤٢: (مسند أمحد (٢)
  ).٤٧/٣٥١: (مسند أمحد (٣)
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  (٤)

  ).٢/١٢٥: (والترهيب
  ).١٣/٢١٦: (صحيح مسلم (٥)



  

 ١٣من عجائب االستغفار

أنه كان يدعو  عن النيب  وعن ابن أيب موسى عن أبيه * 
رب اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري كله «: هبذا الدعاء

هلـي  جاللهم اغفر يل خطاياي وعمدي و ،وما أنت أعلم به مين
 ،اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخـرت  ،وهزيل وكل ذلك عندي

أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت علـى   ،رت وما أعلنتوما أسر
  .)١(»كل شيء قدير

: أنه كان يدعو عن النيب  وعن أيب موسى األشعري * 
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم «

ي وخطاياي وعمـدي وكـل   دِّيل وجِْزاللهم اغفر يل َه ،به مين
  .)٢(»ذلك عندي

إذا انصرف مـن   كان رسول اهللا : قال وعن ثوبان * 
لسالم ومنـك السـالم   اللهم أنت ا«: صالته استغفر ثالثًا وقال

: فقلت لألوزاعـي : قال الوليد .»تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
  .)٣(»ستغفر اهللاأأستغفر اهللا «: تقول: كيف االستغفار؟ قال

يكثر  كان النيب «: وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت* 
سبحانك اللهم ربنـا وحبمـدك   «: أن يقول يف ركوعه وسجوده

  .)٤(يتأول القرآن »اللهم اغفر يل

                              
  ).٢٠/٨: (صحيح البخاري (١)
  ).٢٠/٩: (صحيح البخاري (٢)
  ).٣/٢٥٤: (صحيح مسلم (٣)
  ).٣/٣٠٨: (صحيح البخاري (٤)



  
 ١٤من عجائب االستغفار

سيد االستغفار أن «: عن النيب  وعن شداد بن أوس * 
 ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على اللهم أنت ريب: تقول

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبـوء  
لَيَّ وأبوء لََك بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب لك بنعمتك َع

ومن قاهلا من النهار موقًنا هبا فمات من يومه قبل : قال. إال أنت
أن ميسي فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبـا  

  .)١(»فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة
: هللا قال رسـول ا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال* 

من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل ضيق خمرًجا ومن كل هم «
  .)٢(»فرًجا ورزقه من حيث ال حيتسب

وعن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما إن كنا لَنُعدُّ لرسول * 
رب اغفر يل وتب علي إنـك أنـت   «: يف اجمللس يقول اهللا 

  .)٣(مائة مرة »التواب الغفور
وأيت بدابٍَّة لريكبها؛  شهدت علًيا : عن علي بن ربيعة قال* 

فلمَّا اْسـَتَوى علـى   . بسم اهللا: فلما وضع رجلَه يف الرِّكابِ قال
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا : مث قال. احلمد هللا: ظهرها قال

ثالث مرات، مث . احلمد هللا: مث قال. له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون
سبحانك إين ظلمت نفسـي  : مث قالثالث مرات، . اهللا أكرب: قال

                              
  ).١٩/٣٦٣: (صحيح البخاري (١)
  ).٤/٣١٤: (سنن أيب داود (٢)
  ).١٠/٣٢: (مسند أمحد (٣)



  

 ١٥من عجائب االستغفار

يا أمـري  : مث ضحك، فقيل. فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
فعل كمـا   رأيت النيب : املؤمنني، من أي شيء ضحكت؟ قال

يا رسول اهللا من أي شـيء ضـحكت؟   : فقلت. فعلت مث ضحك
إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر يل ذنويب يعلم أنه « :قال

  .)١(»ذنوب غرييال يغفر ال
: يقـول  مسعت رسول اهللا : قال وعن أنس بن مالك * 

إنك ما دعوتين ورجوتين  ،يا ابن آدم: تبارك وتعاىل -قال اهللا «
غفرت لك على ما كان فيك وال أبايل، يا ابن آدم لـو بلغـت   

السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أبايل، يا ابـن   ك عنانَذنوُب
اب األرض خطايا مث لقيتين ال تشـرك يب  آدم إنك لو أتيتين بقر

هذا حديث حسـن  : قال أبو عيسى. »ك بقراهبا مغفرةشيئًا ألتيُت
  .)٢(غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 

إذا  كان رسـول اهللا  : قال وعن أيب برزة األسلمي * 
سـبحانك  «: جلس جملًسا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من اجمللس

 .»ن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليكاللهم وحبمدك أشهد أ
يا رسول اهللا، إنك لتقول قوالً ما كنت تقولـه فيمـا   : فقال رجل

  .)٣(»سكفارة ملا يكون يف اجملل«: فقال. مضى

                              
  ).٧/١٧٤: (سنن أيب داود (١)
  ).٨/٤٠: (صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي (٢)
  ).٢/١٠١: (داود وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيبرواه أبو  (٣)



  
 ١٦من عجائب االستغفار

َعلِّْمـين  : أنه قال لرسول اهللا  وعن أيب بكر الصديق * 
اللهم إين ظلمت نفسي ظلًما : قل«: قال. دعاء أدعو به يف صاليت

ا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفـرة مـن عنـدك    كثًري
  .)١(»وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

مسعـت أيب  : قال وعن بالل بن يسار بن زيد موىل النيب * 
أستغفر : من قال«: يقول حيدثنيه عن جدي أنه مسع رسول اهللا 

 اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان
  .)٢(»قد فَرَّ من الزحف

إذا خرجتم فامحدوا «: أنه قال يف االستسقاء وعن علي * 
واستغفروا؛ فإن  اهللا، وأثنوا عليه مبا هو أهله، وصلوا على النيب 

حـول   إن النيب «: وقال علي : قال. »االستسقاء االستغفار
  .)٣(»رداءه وهو قائم حني أراد أن يدعو

إن اهللا «: يقول عت رسول اهللا مس: قال وعن أيب بكر * 
قد وهب لكم ذنوبكم عند االستغفار، مـن اسـتغفر اهللا بنيـة    

  .)٤(»هميزاُن َحَجَر .ال إله إال اهللا: صادقة، ومن قال
 مسعـت رسـول اهللا   : قال وعن أيب سعيد اخلدري * 
وعزتك وجاللك ال أبرح : إن إبليس قال لربه عز وجل«: يقول

                              
  ).٣/٣٣٣: (صحيح البخاري (١)
  ).٤/١٧: (صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داود (٢)
  ).٣/٨٨: (مصنف عبد الرزاق (٣)
  ).١/٢٠١: (الترغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك البن شاهني (٤)



  

 ١٧من عجائب االستغفار

: ه ربه عز وجـل األرواح فيهم فقال ل أغوي بين آدم ما دامت
  .)١(»فبعزيت وجاليل ال أبرح أغفر هلم ما استغفروين

إذا مضـى  «: قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة * 
شطر الليل أو ثلثاه ينزل اهللا تبارك وتعاىل إىل السـماء الـدنيا   

له هـل مـن    بهل من سائل يعطى هل من داع يستجا: فيقول
  .)٢(»حىت ينفجر الصبح .يغفر له مستغفر
القنطار اثنا «: قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة * 

وقـال  . »عشر ألف أوقية كل أوقية خري مما بني السماء واألرض
أىن هذا : إن الرجل لترفع درجته يف اجلنة فيقول«: رسول اهللا 

  .)٣(»فيقال باستغفار ولدك لك
يستسـقي   خرج عمر بن اخلطـاب  : وعن الشعيب قال* 

يا أمري املؤمنني، : بالناس، فما زاد على االستغفار حىت رجع فقالوا
لقد طلبت املطر مبجاديح السماء الـيت  : قال. ما رأيناك استسقيت

ُيْرِسـلِ  * فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا {: تستنزل هبا املطر
ْمِدْدكُْم بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني َوَيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوُي* السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا 

َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم { .]١٢-١٠: نـوح [ }َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا
 }ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا َوَيزِْدكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم

  .)٤( ]٥٢: هود[
                              

  ).٢٢/٤٨٥: (مسند أمحد (١)
  ).٤/١٤٠: (يح مسلمصح (٢)
  ).١١/٥١: (سنن ابن ماجه (٣)
  ).٣/٨٧: (مصنف عبد الرزاق (٤)



  
 ١٨من عجائب االستغفار

والـذي  «: قال رسـول اهللا  : قال وعن أيب هريرة * 
نبوا لذهب اهللا بكم وجلـاء بقـوم يـذنبون    ذْنفسي بيده لو مل ُت

  .)١(»فيستغفرون اهللا فيغفر هلم
كنت رجالً إذا مسعت من رسـول اهللا  : قال وعن علي * 
    حديثًا نفعين اهللا به مبا شاء أن ينفعين، وإذا حدثين أحـد مـن

وحدثين أبو بكـر  : استحلفته فإذا حلف يل صدقته، وقال أصحابه
 مسعت رسول اهللا : وصدق أبو بكر أنه قال ما من «: يقول

عبد يذنب ذنًبا فيحسن الطهور مث يقـوم فيصـلي ركعـتني مث    
َوالَّـِذيَن إِذَا فََعلُـوا   { :مث قرأ هذه اآلية .»يستغفر اهللا إال غفر له
  .إىل آخر اآلية )٢(»]١٣٥: آل عمران[ }َسُهْمفَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفُ

إذا أذنب العبد « :قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة قال* 
نكت يف قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل منها، فإن عاد زادت 

كَلَّا { حىت تعظم يف قلبه؛ فذلك الران الذي ذكره اهللا عز وجل
  . »]١٤: املطففني[ }َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم

هذا حديث صحيح مل خيرج يف الصحيحني، وقد احتج مسلم بأحاديث [
  .)٣(]القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل

ما من حـافظتني  «: قال رسول اهللا : قال وعن أنس * 
يرفعان إىل اهللا يف يوم فريى تبارك وتعاىل يف أول الصـحيفة ويف  

                              
  ).١٣/٣٠١: (صحيح مسلم (١)
  ).٢/١٢٥: (صحيح الترغيب والترهيب (٢)
  ).١/٩: (املستدرك على الصحيحني للحاكم (٣)



  

 ١٩من عجائب االستغفار

دي ما بني قد غفرت لعب: تبارك وتعاىل -آخرها استغفاًرا إال قال 
رواه البزار، وفيه متام بن جنيح وثقه وغريه وضـعفه  [ .»الصحيفة يِفََرطَ

  .)١(]البخاري وغريه، وبقية رجاله رجال الصحيح
إن عبـدا  «: قـال  مسعت النيب : قال عن أيب هريرة * 

 –رب أذنبـت  : فقـال  –أذنب ذنبا : قالورمبا  –أصاب ذنبا 
أعلم عبدي أن له ربا : ربهفقال . فاغفر يل –أصبت : ورمبا قال

مث مكث ما شـاء اهللا مث  . يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي
أو أصـبت   –رب أذنبت : فقال –أو أذنب ذنًبا  –أصاب ذنًبا 

أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ : فاغفره، فقال –آخر 
ورمبـا   –مث مكث ما شاء اهللا مث أذنب ذنًبا . به، غفرت لعبدي

أذنبـت  : أو قال –رب أصبت : قال: قال –صاب ذنًبا أ: قال
أعلم عبدي أن له ربا يغفـر الـذنب   : فقال. فاغفره يل –آخر 

  .)٢(»ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثالثًا فليعمل ما شاء
من أحـب أن تسـره   « :قال أن رسول اهللا  وعن الزبري * 

  . بأس بهرواه البيهقي بإسناد ال. )٣(»صحيفته فليكثر فيها من االستغفار
أال أدلكم «: قال رسول اهللا : قال عن أنس بن مالك * 

على دائكم ودوائكـم، أال إن داءكـم الـذنوب، ودواءكـم     
  .)٤(»االستغفار

                              
  ).٤/٤٤٧: (جممع الزوائد ومنبع الفوائد (١)
  ).٢٣/٢٦: (صحيح البخاري (٢)
، وصححه يف السلسلة )٢/١٢٥: (لباين يف صحيح الترغيب والترهيبحسنه األ (٣)

  ).٥/٣٧٧: (الصحيحة
  ).١٥/١٨٠: (شعب اإلميان للبيهقي (٤)



  
 ٢٠من عجائب االستغفار

مـن  «: يقـول  مسعت رسول اهللا : قال عن عبادة * 
استغفر للمؤمنني وللمؤمنات كتب اهللا له بكل مـؤمن ومؤمنـة   

  .)١(»حسنة
العبد آمن «: ، أنه قالن النيب ع عن فضالة بن عبيد * 

  .)٢(»من عذاب اهللا، عز وجل، ما استغفر اهللا، عز وجل
 -رضي اهللا عنـها   -عن عبد اهللا بن فروخ أنه مسع عائشة * 
إن اهللا خلق كل إنسان من بـين  «: قال إن رسول اهللا : تقول

آدم على ستني وثالمثائة مفصل فمن كرب اهللا ومحد اهللا وهلل اهللا 
عن طريق الناس أو شـوكة   ااهللا واستغفر اهللا وعزل حجًروسبح 
ًما عن طريق الناس وأمر مبعروف أو هنى عن منكر عـدد  ظأو ع

تلك الستني والثالمثائة السالمي فإنه ميسي يومئذ وقـد زحـزح   
  .)٣(»نفسه عن النار

  

* * *  
                              

  ).٦/٣٢٣: (رواه الطرباين (١)
  ).٢٤٤٥٣) (٦/٢٠: (أخرجه أمحد (٢)
  ).٢٣٣٠(، رقم )٨٣٧ص: (رواه مسلم (٣)



  

 ٢١من عجائب االستغفار

  متفرقات يف االستغفار
من إخواين  لقيت أًخا يل«: عن بكر بن عبد اهللا املزين يقول* 

غري أنـه   ؛ما أدري ما أقول: فقال .يا أخي أوصين :الضعفاء فقلت
ينبغي هلذا العبد أن ال يفتر عن احلمد واالستغفار وابن آدم بني نعمة 

ال تصلح النعمة إال باحلمد والشكر وال الذنب إال بالتوبـة  ووذنب 
  .)١(»ئتفأوسعين علًما ما ش: قال .واالستغفار

رأيـت أيب يف  «: بن عمر بن عبد العزيز قالعن عبد العزيز * 
 حديقة فرفع إيل تفاحات فأولُتهن بالولـد  النوم بعد موته كأنه يف

  .)٢(»االستغفار يا بين: أي األعمال وجدت أفضل قال: فقلت
إن : جاء رجل إىل أبان بن أيب عياش فقـال : وعن خملد قال* 

ـ  : فالًنا يقع فيك قال يجين علـى  أقرئه السالم وأعلمه أنه قـد ه
  .)٣(االستغفار 

سألت عبد الرمحن بن يزيد بن : حدثنا الوليد بن مسلم، قال* 
 ]١٧: آل عمـران [ }َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِالْأَْسَحارِ{: جابر عن قول اهللا

حدثين سليمان بن موسى، حدثين نافع أن ابن عمر كان حيىي : فقال
فيعاود الصالة فإذا ال، : أسحرنا؟ فيقول: يا نافع: الليل صالة فيقول

  .)٤(نعم، قعد يستغفر اهللا ويدعو حىت يصبح : قلت
                              

  ).١/٥١: (الشكر (١)
  ).١/٢٩: (املنامات (٢)
  ).١/٢٦٨: (الصمت (٣)
  ).١٢/١٠٤: (تفسري ابن أيب حامت (٤)



  
 ٢٢من عجائب االستغفار

يكثر الصالة من الليل وكنت  كان ابن عمر«: عن نافع قال* 
يا نافع هل كـان  : أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته فرمبا ناداين

نـزع عـن القـراءة فأخـذ يف     . نعـم : السحر بعد؟ فإن قلت
  .إسناده حسن. )١(»االستغفار

إذا كثرت «: دخلت على جعفر بن حممد، فقال: قال سفيان* 
مهومك فأكثر من ال حول وال قوة إال باهللا، وإذا استبطأت الرزق 

  .)٢(»فأكثر من االستغفار، وإذا تداركت عليك النعم فأكثر محًدا هللا
ما الداء؟ وما الدواء؟ : عن الربيع بن خثيم، أنه قال ألصحابه* 

داء الذنوب، والدواء االستغفار، والشـفاء أن  ال«: وما الشفاء؟ قال
  .)٣(»تتوب فال تعود

شـكوت  : مسعت أبا حيىي يقول: حدثنا مالك بن مغول قال* 
يعـين مـن    أين أنت مـن املمحـاة؟  «: إىل جماهد الذنوب قال

  .)٤(»االستغفار
: قلت لرجل من أهـل البصـرة  : عن جعفر بن برقان، قال* 

ل متربكًا إىل ربه يستغفر من ذنب، كيف ال يشتهي أحدنا أنه ال يزا
ود «: قد ذكر للحسـن، فقـال  : مث يعود مث يستغفر مث يعود، قال

  .)٥(»الشيطان لو ظفر منكم هبذه فال متلوا من االستغفار
                              

  ).١/٣٥٧: (التهجد وقيام الليل (١)
  ).١/٣٨١: (الترغيب يف فضاءل األعمال وثواب ذلك البن هشام (٢)
  ).٥/٧٠: (الزهد ألمحد بن حنبل (٣)
  ).٥/٣٣٠: (الزهد ألمحد بن حنبل (٤)
  ).١/٢٥٢: (التوبة (٥)



  

 ٢٣من عجائب االستغفار

أكثروا من االستغفار يف بيوتكم، وعلى «: عن احلسن يقول* 
 ؛موائدكم، ويف طرقكم، ويف أسواقكم، ويف جمالسكم، أينما كنتم

  .)١(»نكم ما تدرون مىت تنزل املغفرةفإ
مسعت بكر بن عبـد اهللا املـزين،   : عن يونس بن عبيد، قال* 
إنكم تكثرون من الذنوب، فاستكثروا من االستغفار؛ فإن «: يقول

العبد إذا وجد يوم القيامة بني كل سطرين من كتابه استغفاًرا سره 
  .)٢(»مكان ذلك

مسعـت رجـالً يف    :روى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال* 
يا رب، أمرتين فأطعتـك، وهـذا   : السحر يف ناحية املسجد يقول

  .فنظرت فإذا هو ابن مسعود . سحر فاغفر يل
فهذا كله يدل على أنـه اسـتغفار   : والكالم للقرطيب -قلت 

  .)٣(باللسان مع حضور القلب
ما رأيت أكثـر  «: قال وروى مكحول عن أيب هريرة * 

  .» استغفاًرا من رسول اهللا
، ما رأيت أكثر استغفاًرا من أيب هريـرة  : وقال مكحول

  .وكان مكحول كثري االستغفار
االستغفار املطلوب هو الذي حيل عقد اإلصـرار  : قال علماؤنا

  .)٤(ويثبت معناه يف اجلنان، ال التلفظ باللسان 
                              

  ).١/٢٧٣: (التوبة (١)
  ).١/٣٠٦: (التوبة (٢)
  ).٤/٤٠: (تفسري القرطيب (٣)
  ).٤/٢١٠: (تفسري القرطيب (٤)



  
 ٢٤من عجائب االستغفار

مـن  : قال إبليس ألوليائه: عن ابن املبارك عن األوزاعي قال* 
فهل تـأتوهنم  : قال. من كل شيء: بين آدم؟ فقالواأي شيء تأتون 

: قال. هيهات ذاك شيء قُرِنَ بالتوحيد: من قبل االستغفار؟ فقالوا
  .)١(فبث فيهم األهواء: قال. ألُبثَّنَّ فيهم شيئًا ال يستغفرون اهللا منه

  .)٢(»يقول العبد أستغفر اهللا، وتفسريها أقلين«: قال الفضيل* 
لوال «: اهللا تعاىل يف الكالم على قول النيب قال األلباين رمحه * 

وليس املقصود من  :»أنكم تذنبون خللق اهللا خلقًا يذنبون فيغفر هلم
احلديث وأمثاله احلضَّ على اإلكثار من الذنوب واملعاصي وال اإلخبار 
فقط بأن اهللا غفور رحيم؛ وإمنا احلض على اإلكثار من االسـتغفار  

ا هو املقصود بالذات من هذه األحاديث، وإن ليغفر اهللا له ذنوبه؛ فهذ
  .واهللا أعلم. )٣(اختصر ذلك منه بعض الرواة

من لزم «: قال صاحب عون املعبود شارًحا حديث النيب * 
عند صدور معصية وظهور بلية، أو من داوم عليه : أي: »االستغفار

طوىب ملن وجـد يف  «: فإنه يف كل نفس حيتاج إليه، ولذا قال 
  .]رواه ابن ماجه بإسناد حسن صحيح[. »استغفاًرا كثًرياصحيفته 

  .شدة وحمنة: أي: »من كل ضيق«
طريقًا وسبًبا خيرج إىل سعة ومنحة، واجلـارُّ  : أي: »خمرًجا«

  .متعلق به وقدم عليه لالهتمام وكذا
                              

  ).١/٣٤٤: (سنن الدارمي (١)
  ).١٨/٣٠١: (تفسري القرطيب (٢)
  ).٤/٦٠٤: (السلسلة الصحيحة، خمتصرة (٣)



  

 ٢٥من عجائب االستغفار

  .غم يهمه: أي: »ومن كل هم«
  .أي خالًصا: »فرًجا«
  .حالالً طيًبا: »ورزقه«
  .ال يظن وال يرجو وال خيطر بباله: أي: »من حيث ال حيتسب«

َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعـلْ لَـُه   {: واحلديث مقتبس من قوله تعاىل
َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ لَا َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهـَو  * َمْخَرًجا 

   }ِلكُـلِّ َشـْيٍء قَـْدًرا    َحْسُبُه إِنَّ اللََّه َباِلغُ أَْمرِِه قَْد َجَعـلَ اللَّـهُ  
  .)١(كذا يف املرقاة  ]٣، ٢: الطالق[

  .»ليستغفر له وإن العامل«: وقال أيضا يف شرحه هلذا احلديث* 
إن اهللا سبحانه قد قيض للحيتان وغريهـا مـن   : قال اخلطايب

أنواع احليوان العلم على ألسنة العلماء أنواًعا من املنافع واملصـاحل  
ين بيَّنوا احلكم فيما حيل وحيرم منها وأرشدوا إىل واألرزاق؛ فهم الذ

املصلحة يف باهبا وأوصوا باإلحسان إليها ونفي الضرر عنها فأهلمها 
اهللا االستغفار للعلماء جمازاة على حسن صنيعهم هبـا وشـفقتهم   

  .)٢(عليها
ما جاور عبد يف قربه من جار خري من «: عن أيب املنهال قال* 

  .)٣(»استغفار كثري
                              

  ).٣/٤٤٣: (عون املعبود (١)
  ).٨/١٣٧: (عون املعبود (٢)
  ).٥/٧: (الزهد، ألمحد بن حنبل (٣)



  
 ٢٦من عجائب االستغفار

كان : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: قال صاحب التحفة* 
  .»غفرانك«: إذا خرج من اخلالء قال النيب 

  .»غفرانك«: إذا خرج من اخلالء قال«: قوله
إما مفعول به منصوب بفعل مقدر؛ أي أسألك غفرانـك أو  

 أطلب، أو مفعول مطلق أي اغفر غفرانك، وقد ذكر يف تعقيبه 
  :جهاناخلروج هبذا الدعاء و

أنه استغفر من احلالة اليت اقتضت هجران ذكـر اهللا   :أحدمها
  .تعاىل فإنه يذكر اهللا تعاىل يف سائر حاالهتا إال عند احلاجة

أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم اهللا  :وثانيهما
عليه من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه املناسب 

ىل أوان اخلروج، فلجـأ إىل االسـتغفار اعترافًـا    ملصلحة البدن إ
  .بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم، كذا يف املرقاة

كـان  : ، قالالوجه الثاين هو املناسب حلديث أنس : قلت
احلمد هللا الذي أذهب عـين  «: إذا خرج من اخلالء قال النيب 

  .]رواه ابن ماجه[. »األذى وعافاين
سأل املغفرة من تركه ذكر اهللا : يبقال القاضي أبو بكر بن العر

فإن قيل إمنا تركه بأمر ربه فكيف يسـأل  : يف تلك احلالة، مث قال
  املغفرة عن فعل كان بأمر اهللا؟

أن الترك وإن كان بأمر اهللا إال أنه من قبل نفسـه  : واجلواب
  .انتهى. »وهو االحتياج إىل اخلالء



  

 ٢٧من عجائب االستغفار

ر فما معـىن  ما تقدم من ذنبه وما تأخ قد غفر له : فإن قيل
يطلب املغفرة من ربه قبـل أن   كان النيب : سؤاله املغفرة؟ يقال

يعلمه أنه قد غفر له، وكان يسأهلا بعد ذلك؛ ألنه غُِفَر له بشـرط  
استغفاره، وُرِفَع إىل شرف املنزلة بشرط أن جيتهـد يف األعمـال   

  .)١(الصاحلة والكل له حاصل بفضل اهللا تعاىل، قاله ابن العريب 
بإسناده عـن أيب   -رمحه اهللا تعاىل  -حدثنا أيب : ل الفقيهقا* 
من رزق سًتا مل حيرم سًتا؛ من رزق الشكر مل : أنه قال هريرة 

  .]٧: إبراهيم[ }لَِئْن َشكَْرُتْم لَأَزِيَدنَّكُْم{: حيرم الزيادة؛ لقوله تعاىل
ِذيَن قُلْ َيا ِعَباِد الَّ{: ومن رزق الصرب مل حيرم الثواب؛ لقوله تعاىل

َآَمُنوا اتَّقُوا َربَّكُْم ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ َوأَْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ 
  .]١٠: الزمر[ }إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجَرُهْم بَِغْيرِ ِحَسابٍ

َوُهَو الَّـِذي  {: ومن رزق التوبة مل حيرم القبول؛ لقوله تعاىل
 }التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَـُم َمـا َتفَْعلُـونَ    َيقَْبلُ

  .]٢٥: الشورى[
فَقُلْـُت  {: ومن رزق االستغفار مل حيرم املغفرة؛ لقوله تعاىل

  .]١٠: نوح[ }اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا
َوقَالَ َربُّكُُم {: تعاىلومن رزق الدعاء مل حيرم اإلجابة؛ لقوله 

اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتي َسـَيْدُخلُونَ  
  .]٦٠: غافر[ }َجَهنََّم َداِخرِيَن

                              
  ).١/١١: (حوذيحتفة األ (١)



  
 ٢٨من عجائب االستغفار

قُلْ إِنَّ َربِّـي  {: ومن رزق النفقة مل حيرم اخللف؛ لقوله تعاىل
ِدِه َوَيقِْدُر لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَبا

  .)١(]٣٩: سبأ[ }ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني
  

* * *  
  من كالم العلماء

فالتقوى فعل ما أمر اهللا ... «: قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل* 
إِنَّ َوْعـَد   فَاْصبِْر{: به، وترك ما هنى اهللا عنه، وهلذا قال اهللا تعاىل

 }اللَِّه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِالَْعِشـيِّ َوالْإِْبكَـارِ  
؛ فأمره مع االستغفار بالصرب؛ فإن العباد ال بد هلم مـن  ]٥٥: غافر[

يـا  «: يف احلديث الصحيح االستغفار أوهلم وآخرهم؛ قال النيب 
فوالذي نفسي بيده إين ألسـتغفر اهللا   ؛أيها الناس توبوا إىل ربكم

  .»وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة
أنه استغفر ربه وتاب إليـه   وقد ذكر عن آدم أيب البشر 

 -لعنـه اهللا   -فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه، وعن إبليس أيب اجلن 
أنه أصر متعلقًا بالقدر فلعنه وأقصاه؛ فمن أذنب وتاب وندم فقـد  

  .اه، ومن أشبه أباه فما ظلمأشبه أب
                              

  ).٢/٤٢٥: (حبر العلوم للسمرقندي (١)



  

 ٢٩من عجائب االستغفار

بني التوحيد واالستغفار يف غري  -سبحانه  -وهلذا قرن اهللا ... 
فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواْسـَتْغِفْر ِلـذَْنبَِك   {: آية؛ كما قال تعاىل

  .]١٩: حممد[ }َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت
  .]٦: فصلت[. }ْيِه َواْسَتْغِفُروُهفَاْسَتِقيُموا إِلَ{: وقال تعاىل

: ويف احلديث الذي رواه ابن أيب عاصم وغريه يقول الشيطان
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوين بال إله إال اهللا واالسـتغفار  «

فلما رأيت ذلك بثثت فيهم األهواء فهم يـذنبون وال يتوبـون؛   
  .»ألهنم حيسبون أهنم حيسنون صنًعا
فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَنْ {: النون أنه وقد ذكر سبحانه عن ذي

، ]٨٧: األنبيـاء [. }لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني
فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَنجَّْيَناُه ِمـَن الَْغـمِّ َوكَـذَِلَك ُنْنجِـي     {: قال تعاىل
دعوة أخي ذي النـون  « :، قال النيب ]٨٨: األنبياء[ }الُْمْؤِمنَِني

  .)١(»ما دعا هبا مكروب إال فرج اهللا كربه
سيد االستغفار أن يقول «: قال رسول اهللا : وقال أيًضا* 
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك وأنا على : العبد
دك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبـوء  ووع كعهد

غفر يل؛ فإنه ال يغفر الـذنوب  لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب، فا
من قاهلا إذا أصبح موقًنا هبا فمات يف يومه دخل اجلنة، . إال أنت

؛ فالعبد »ومن قاهلا إذا أمسي موقًنا هبا فمات من ليلته؛ دخل اجلنة
دائًما بني نعمة من اهللا حيتاج فيها إىل شكر وذنب منه حيتاج فيه إىل 
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 ٣٠من عجائب االستغفار

فإنـه ال   ؛زمة للعبد دائًماوكل من هذين من األمور الال ،االستغفار
يزال يتقلب يف نعـم اهللا وآالئـه وال يـزال حمتاجـا إىل التوبـة      
واالستغفار، وهلذا كان سيد ولد آدم وإمام املتقني حممد يستغفر يف 

: وقال يف احلديث الصحيح الـذي رواه البخـاري   ،مجيع األحوال
يـه يف  أيها الناس توبوا إىل ربكم؛ فإين ألستغفر اهللا وأتـوب إل «

  .»اليوم أكثر من سبعني مرة
كنا نعد لرسـول  «: رضي اهللا عنهما -وقال عبد اهللا بن عمر 
رب اغفر يل وتب علي إنك أنـت  «: اهللا يف اجمللس الواحد يقول

  .مائة مرة »التواب الغفور
: وهلذا شرع االستغفار يف خـواتيم األعمـال قـال تعـاىل    

. أحيوا الليل بالصالة: قال بعضهمو. }َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِالْأَْسَحارِ{
أن النيب «: فلما كان وقت السحر أمروا باالستغفار، ويف الصحيح

 اللهم أنـت  «: كان إذا انصرف من صالته استغفر ثالثًا، وقال
وقـال  . »السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكـرام 

اللَّـَه ِعْنـَد الَْمْشـَعرِ     فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَـاذْكُُروا {: تعاىل
 }َواْسَتْغِفُروا اللََّه إِنَّ اللَّـَه غَفُـوٌر َرِحـيمٌ   {: إىل قوله }الَْحَرامِ

: وكفارة اجمللس اليت كان خيتم هبا اجمللـس . ]١٩٩، ١٩٨: البقـرة [
أشهد أن ال إله إال أنت، أسـتغفرك   ،سبحانك اللهم وحبمدك«

  .)١(»وأتوب إليك
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 ٣١من عجائب االستغفار

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد «: جمللسوخامتة ا: وقال أيًضا
إن كان جملس رمحة . »أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك

وقـد  . كانت كالطابع عليه، وإن كان جملس لغو كانت كفارة له
أشهد أن ال «: أهنا تقال يف آخر الوضوء بعد أن يقال: روي أيًضا

رسـوله،  إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده و
، وهذا الـذكر  »اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين
  .)١(يتضمن التوحيد واالستغفار فإن صدره الشهادتان 

وأما االعتراف بالذنب على وجه اخلضـوع هللا  : وقال أيًضا* 
من غري إقالع عنه فهذا يف نفس االستغفار اجملرد الذي ال توبة معه، 

ىل أن يغفر له الذنب مع كونه مل يتـب  وهو كالذي يسأل اهللا تعا
منه، وهذا يأس من رمحة اهللا وال يقطع باملغفرة له؛ فإنه داع دعوة 

ما من داع «: أنه قال جمردة، وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب 
يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال كان بني إحـدى  

ن اجلزاء مثلها، ثالث؛ إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له م
إذًا : يا رسـول اهللا : قالوا. »وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها

  .»اهللا أكثر«: قال. نكثر
فمثل هذا الدعاء قد حتصل معه املغفرة، وإذا مل حتصل فالبد أن 
حيصل معه صرف شر آخر، أو حصول خري آخر فهو نافع كمـا  

  .ينفع كل دعاء
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 ٣٢من عجائب االستغفار

مـع اإلصـرار توبـة    االستغفار : وقول من قال من العلماء
فهذا إذا كان املستغفر يقوله على وجه التوبة، أو يـدعي  . الكذابني

أن استغفاره توبة وأنه تائب هبذا االستغفار؛ فال ريـب أنـه مـع    
اإلصرار ال يكون تائًبا؛ فإن التوبة واإلصرار ضدان، اإلصرار تضاد 

  .)١(التوبة لكن ال تضاد االستغفار بدون التوبة 
فليس ألحد أن يظن اسـتغناءه عـن   : اهللا تعاىل وقال رمحه* 

التوبة إىل اهللا واالستغفار من الذنوب؛ بل كل أحد حمتاج إىل ذلك 
إِنَّا َعَرْضَنا الْأََماَنةَ َعلَى السَّـَماَواِت  {: دائًما قال اهللا تبارك وتعاىل

َها َوَحَملََها الْإِْنَسـانُ  َوالْأَْرضِ َوالْجَِبالِ فَأََبْيَن أَنْ َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن ِمْن
ِلُيَعـذَِّب اللَّـُه الُْمَنـاِفِقَني َوالُْمَناِفقَـاِت     * إِنَُّه كَانَ ظَلُوًما َجُهولًـا  

َوالُْمْشرِِكَني َوالُْمْشرِكَاِت َوَيُتوَب اللَُّه َعلَى الُْمـْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَنـاِت   
؛ فاإلنسان ظـامل  ]٧٣ ،٧٢: األحزاب[ }َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما

جاهل، وغاية املؤمنني واملؤمنات التوبة، وقد أخـرب اهللا تعـاىل يف   
كتابه بتوبة عباده الصاحلني ومغفرته هلم، وثبت يف الصحيح عـن  

وال أنت يا : قالوا »لن يدخل اجلنة أحد بعمله«: أنه قال النيب 
 وال أنـا إال أن يتغمـدين اهللا برمحـة منـه    «: قال! رسول اهللا؟

ومن ظن أن الذنوب ال تضر من أصر عليها فهو ضال ... »وفضل
فََمْن َيْعَمـلْ  {خمالف للكتاب والسنة وإمجاع السلف واألئمة؛ بل 

   }َوَمـْن َيْعَمـلْ ِمثْقَـالَ ذَرٍَّة َشـرا َيـَرهُ     * ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه 
  .]٨، ٧: الزلزلة[
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 ٣٣من عجائب االستغفار

: قولـه تعـاىل   وإمنا عباده املمدوحون هـم املـذكورون يف  
َوَسارُِعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َوالْـأَْرُض  {

الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّـرَّاِء َوالْكَـاِظِمَني   * أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني 
َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا * ُمْحِسنَِني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ َواللَُّه ُيِحبُّ الْ

فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفـُر  
   }الذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم ُيِصرُّوا َعلَـى َمـا فََعلُـوا َوُهـْم َيْعلَُمـونَ     

  .]١٣٥-١٣٣: آل عمران[
وإذا رأى أنه ال ينشرح صدره وال حيصل لـه  : اوقال أيًض* 

حالوة اإلميان ونور اهلداية فليكثر التوبـة واالسـتغفار ولـيالزم    
َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنـا  {: االجتهاد حبسب اإلمكان؛ فإن اهللا يقول

، وعليه بإقامة الفرائض ظـاهًرا  ]٦٩: العنكبوت[ }لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا
م الصراط املستقيم مستعيًنا باهللا متربئًا من احلول والقوة وباطًنا ولزو

  .)١(إال به 
ما «: وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن قوله* 

هل املـراد  : »أصر من استغفر وإن عاد يف اليوم والليلة سبعني مرة
ذكر االستغفار باللفظ أو أنه إذا استغفروا ينوي بالقلب أن ال يعود 

  الذنب؟إىل 
احلمد هللا؛ بل املراد االستغفار بالقلب مع اللسان؛ فإن : فأجاب

ال «: التائب من الذنب كمن ال ذنب له كما يف احلديث اآلخـر 
؛ فإذا أصـر علـى   »كبرية مع االستغفار وال صغرية مع اإلصرار
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 ٣٤من عجائب االستغفار

َوالَِّذيَن {: الصغرية صارت كبرية وإذا تاب منها غفرت قال تعاىل
 }اِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْمإِذَا فََعلُوا فَ

  .)١(اآلية
فإن االستغفار هو طلب املغفرة، وهو من جنس : وقال أيًضا* 

الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة يف الغالب ومأمور به، لكن قد 
الصـحيحني  يتوب اإلنسان وال يدعو، وقد يدعو وال يتوب، ويف 

فيما يرويه عن ربه عز وجل أنـه   عن النيب  عن أيب هريرة 
فقال اهللا تبارك  .اللهم اغفر يل ذنيب: أذنب عبد ذنًبا فقال«: قال

أذنب عبدي ذنًبا فعلم أن له رًبا يغفر الـذنب ويأخـذ   : وتعاىل
فقال تبارك . أي رب اغفر يل ذنيب: مث عاد فأذنب فقال. بالذنب
ذنب ذنًبا، فعلم أن له رًبا يغفر الـذنب ويأخـذ   عبدي أ: وتعاىل
فقـال  . أي رب اغفر يل ذنـيب : مث عاد فأذنب، فقال. بالذنب
أذنب عبدي ذنًبا فعلم أن له رًبا يغفـر الـذنب ويأخـذ    : تعاىل

، »فليفعل ما شاء«: ويف رواية ملسلم »بالذنب، قد غفرت لعبدي
لـذنوب إال  والتوبة متحو مجيع السيئات وليس شيء يغفر مجيـع ا 

 ،فإن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ؛التوبة
قُلْ َيا ِعَباِدَي الَّـِذيَن أَْسـَرفُوا َعلَـى    {: وأما التوبة فإنه قال تعاىل

أَْنفُِسهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو 
لَـا  {: وهلذا قال ،، وهذه ملن تاب]٥٣: الزمر[ }َغفُوُر الرَِّحيُمالْ

 ،ال تقنطوا من رمحة اهللا بل توبـوا إليـه   :}َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه
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 ٣٥من عجائب االستغفار

َوأَنِيُبوا إِلَى َربِّكُْم َوأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبـلِ أَنْ َيـأِْتَيكُُم   {: وقال بعدها
، وأما االستغفار بدون التوبة ]٥٤: الزمر[ }نَالَْعذَاُب ثُمَّ لَا ُتْنَصُرو
  .)١(سباب األولكن هو سبب من  ؛فهذا ال يستلزم املغفرة

ومجاع ذلك أن حياسـب  : رمحه اهللا تعاىل -وقال ابن القيم * 
نفسه أوالً على الفرائض؛ فإن تذكر فيها نقًصا تداركه إما بقضـاء  

ه ارتكب منـها  أو إصالح، مث حياسبها على املناهي؛ فإن عرف أن
شيئًا تداركه بالتوبة واالستغفار واحلسنات املاحية، مث حياسب نفسه 
على الغفلة؛ فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر واإلقبال 
على اهللا تعاىل مث حياسبها مبا تكلم به أو مشـت إليـه رجـاله أو    

أي  ماذا أرادت هبذا، وملن فعلته، وعلى: بطشت يداه أو مسعته أذناه
وجه فعلته؟ ويعلم أنه ال بد أن ُينشر لكل حركـة وكلمـة منـه    

ديوان ملن فعلته، وكيف فعلتـه؛ فـاألول سـؤال عـن     : ديوانان
فََوَربِّـَك  {: اإلخالص، والثاين سؤال عن املتابعة، وقـال تعـاىل  

، وقال ]٩٣، ٩٢: احلجـر [ }َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ* لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني 
فَلََنقُصَّـنَّ  * فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم َولََنْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني {: اىلتع

ِلَيْسأَلَ {: ، وقال تعاىل]٦: األعراف[ }َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَاِئبَِني
؛ فـإذا سـئل الصـادقون    ]٨: األحزاب[ }الصَّاِدِقَني َعْن ِصْدِقهِْم

  .)٢(!ى صدقهم فما الظن بالكاذبني؟وحوسبوا عل
اإلصرار على الصغرية قد يساوي إمثه إمث الكـبرية أو يـرىب   * 
  .)٣(وأيًضا فإنه قد يتخلص من الكبرية بالتوبة واالستغفار .. عليها
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 ٣٦من عجائب االستغفار

: أن كفارة الغيبة أن تستغفر ملن اغتبتـه : يذكر عن النيب * 
دعوات الكـبري  ذكره البيهقي يف ال. »اللهم اغفر لنا وله«: تقول
مهـا   –يف إسناده ضعف، وهذه املسألة فيها قوالن للعلماء : وقال

هل يكفي يف التوبة مـن الغيبـة   : ومها –روايتان عن اإلمام أمحد 
أنه ال : االستغفار للمغتاب، أم ال بد من إعالمه وحتليله؟ والصحيح

حيتاج إىل إعالمه بل يكفيه االستغفار وذكره مبحاسن مـا فيـه يف   
واطن اليت اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه، امل

البد من إعالمه، جعلوا الغيبـة كـاحلقوق املاليـة،    : والذين قالوا
والفرق بينهما ظاهر؛ فإن احلقوق املالية ينتفع املظلوم بعود نظـري  
مظلمته إليه فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق هبا، وأما يف الغيبة فال 

؛ لك وال حيصل له بإعالمه إال عكس مقصود الشـارع  ميكن ذ
فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا مسع ما رمى به ولعله يهيج عداوته وال 

ال يبيحه  يصفو له أبًدا، وما كان هذا سبيله فإن الشارع احلكيم 
وال جيوزه فضالً عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل 

  .)١(حتصيلها وتكميلها واهللا تعاىل أعلم املفاسد وتقليلها ال على
الفائدة العاشرة ينبغـي للمفـيت   : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل* 

املوفق إذا نزلت به املسألة أن ينبعث من قلبه االفتقار احلقيقي احلايل ال 
العلمي اجملرد إىل ملهم الصواب ومعلم اخلري وهادي القلوب أن يلهمه 

السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده  الصواب ويفتح له طريق
  .يف هذه املسألة؛ فمىت قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق

                              
  ).١/٢١٩: (الوابل الصيب (١)



  

 ٣٧من عجائب االستغفار

فإذا وجد من ! وما أجدر من أمل فضل ربه أن ال حيرمه إياه 
قلبه هذه اهلمة؛ فهي طالئع بشرى التوفيق؛ فعليه أن يوجه وجهـه  

لرشد؛ وهـو  وحيدق نظره إىل منبع اهلدى ومعدن الصواب ومطلع ا
النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة؛ فيستغفره وسـعه يف  
تعرف حكم تلك النازلة منها؛ فإن ظفر بذلك أخرب به وإن اشـتبه  
عليه بادر إىل التوبة واالستغفار واإلكثار من ذكر اهللا؛ فإن العلـم  
نور اهللا يقذفه يف قلب عبده، واهلوى واملعصية رياح عاصفة تطفئ 

  .ر أو تكاد والبد أن تضعفهذلك النو
وشهدت شيخ اإلسالم قدس اهللا روحه إذا أعيتـه املسـائل   
واستصعبت عليه فر منها إىل التوبة واالستغفار واالسـتغاثة بـاهللا   
واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده، واالستفتاح من خـزائن  
رمحته؛ فقلما يلبث املدد اإلهلي أن يتتابع عليـه مـًدا وتزدلـف    

توحات اإلهلية إليه بأيتهن يبدأ، وال ريب أن مـن وفـق هـذا    الف
االفتقار علًما وحاالً وسار قلبه يف ميادينه حبقيقة وقصد فقد أعطي 

  .)١(حظه من التوفيق ومن حرمه فقد منع الطريق
وأما من أصر على الذنب وطلب من اهللا مغفرته فهذا لـيس  * 

تغفار يتضمن التوبـة،  باستغفار مطلق؛ وهلذا ال مينع العذاب؛ فاالس
والتوبة تتضمن االستغفار، وكل منهما يدخل يف مسمى اآلخر عند 

: اإلطالق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتني باألخرى فاالسـتغفار 
الرجوع وطلب وقاية شر مـا  : والتوبة. طلب وقاية شر ما مضى

                              
  ).٤/١٧٢: (إعالم املوقعني (١)



  
 ٣٨من عجائب االستغفار

ذنـب قـد   : خيافه يف املستقبل من سيئات أعماله؛ فها هنا ذنبان
طلب وقاية شره، وذنب خيـاف وقوعـه؛   : ستغفار منهمضى؛ فاال

  .العزم على أن ال يفعله: فالتوبة
رجوع إليه ليقيه شـر مـا   : والرجوع إىل اهللا يتناول النوعني

مضى ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسـه وسـيئات   
أعماله، وأيًضا فإن املذنب مبنزلة من ركب طريقًا تؤديه إىل هالكه 

إىل املقصود فهو مأمور أن يوليها ظهـره، ويرجـع إىل    وال توصله
الطريق اليت فيها جناته واليت توصله إىل مقصوده وفيها فالحه فها هنا 

مفارقة شيء والرجوع إىل غريه؛ فخصت التوبة : أمران البد منهما
  .)١(بالرجوع واالستغفار باملفارقة وعند إفراد أحدمها يتناول األمرين

ملا قال لـه   –د بن علي بن احلسني قال عن جعفر بن حمم* 
أما إين أحدثك وما كثرة : قال جعفر –ال أقوم حىت حتدثين : سفيان

احلديث لك خبري يا سفيان، إذا أنعم اهللا عليك بنعمـة فأحببـت   
بقاءها ودوامها، فأكثر من احلمد والشكر عليها؛ فإن اهللا عز وجل 

، وإذا استبطأت الـرزق  }نَّكُْملَِئْن َشكَْرُتْم لَأَزِيَد{: قال يف كتابه
فَقُلْـُت  {: فأكثر من االستغفار؛ فإن اهللا عز وجل قال يف كتابـه 

* ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَـْيكُْم ِمـْدَراًرا   * اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا 
 }َوُيْمِدْدكُْم بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني َوَيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهـاًرا 

، يف اآلخرة يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو ]١٢-١٠: نوح[
ريه فأكثر من ال حول وال قوة إال باهللا؛ فإهنا مفتاح الفرج وكنـز  غ

                              
  ).١/٣٠٨: (مدارج السالكني (١)



  

 ٣٩من عجائب االستغفار

قال ! ثالث، وأي ثالث؟: من كنوز اجلنة، فعقد سفيان بيده وقال
  .)١(عقلها واهللا أبو عبد اهللا ولينفعه اهللا هبا وبه : جعفر

: السبب الثاين للمغفـرة : رمحه اهللا تعاىل -قال ابن رجب * 
وب، وبلغت الكثرة عنان السماء، وهو االستغفار، ولو عظمت الذن

: ويف الرواية األخـرى . ما انتهى إليه البصر منها: وقيل. السحاب
خطاياكم ما بـني السـماء واألرض، مث    لو أخطأمت حىت بلغت«

هي : طلب املغفرة، واملغفرة: ، واالستغفار»استغفرمت اهللا لغفر لكم
ر االستغفار، وقد كثر يف القرآن ذك. وقاية شر الذنوب مع سترها
َواْسَتْغِفُروا اللَّـَه إِنَّ اللَّـَه غَفُـوٌر    {: فتارةً يؤمر به، كقوله تعاىل

  .}َوأَِن اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه{: وقوله، }َرِحيٌم
، }َوالُْمْسـَتْغِفرِيَن بِالْأَْسـَحارِ  {: وتارة ميدح أهله، كقولـه 

َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا {: ، وقوله}َيْسَتْغِفُرونََوبِالْأَْسَحارِ ُهْم {: وقوله
فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفـُر  

  .}الذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ
َوَمـْن  {: غفر ملن استغفره، كقوله تعاىلوتارة يذكر أن اهللا ي

 }َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلْم َنفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما
وكثًريا ما يقرن االستغفار بذكر التوبـة، فيكـون   . ]١١٠: النساء[

رة عن االستغفار حينئذ عبارةً عن طلب املغفرة باللسان، والتوبة عبا
  .اإلقالع عن الذنوب بالقلوب واجلوارح

  
                              

  ).٥/٨٥: (هتذيب الكمال (١)



  
 ٤٠من عجائب االستغفار

وتارة يفرد االستغفار، ويرتب عليه املغفرة، كما ذكر يف هذا 
إنه أريد به االستغفار املقترن بالتوبة، : احلديث وما أشبهه، فقد قيل

إن نصوص االستغفار املفردة كلها مطلقة تقيَّد مبا ذكر يف آية : وقيل
؛ فإن اهللا وعد فيهـا املغفـرة ملـن    من عدم اإلصرار) آل عمران(

استغفره من ذنوبه ومل يصر على فعله، فتحمل النصوص املطلقة يف 
اللهم اغفر يل، : االستغفار كلها على هذا املقيد، وجمرد قول القائل

طلب منه للمغفرة ودعاء هبا، فيكون حكمه حكم سائر الـدعاء،  
عـن قلـب    فإن شاء اهللا أجابه وغفر لصاحبه، السيما إذا خـرج 

منكسر بالذنب أو صادف ساعةً من ساعات اإلجابة كاألسـحار  
  .وأدبار الصلوات

: يا بين عود لسـانك : أنه قال البنه ويروى عن لقمان  
: اللهم اغفر يل؛ فإن هللا ساعات ال يرد فيها سائالً، وقال احلسـن 

أكثروا من االستغفار يف بيوتكم، وعلى موائدكم، ويف طـرقكم،  
، ويف جمالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون مىت تنزل ويف أسواقكم

  .)١(املغفرة 
أن يبدأ العبد بالثنـاء  : وأفضل أنواع االستغفار: وقال أيًضا* 

على ربه، مث يثين باالعتراف بذنبه، مث يسأل اهللا املغفـرة كمـا يف   
سيد االستغفار أن يقول : ، قالحديث شداد بن أوس عن النيب 

ت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنـا  اللهم أن«: العبد
ى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، لع

                              
  ).٤٢/٨: (جامع العلوم واحلكم (١)



  

 ٤١من عجائب االستغفار

بذنيب، فاغفر يل، فإنـه ال يغفـر    ءأبوء لك بنعمتك علي، وأبو
، ويف الصحيحني عن عبد اهللا ]خرجه البخاري[. »الذنوب إال أنت

لمين دعـاء  يا رسول اهللا، ع: قال بن عمرو أن أبا بكر الصديق 
ـ  : قل«: أدعو به يف صاليت، قال  االلهم إين ظلمت نفسـي ظلًم

أنت، فاغفر يل مغفرة مـن عنـدك    كثًريا، وال يغفر الذنوب إال
  .)١(»وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

ومن زاد اهتمامه بذنوبه، فرمبا تعلق بأذيال مـن قلـت   ... 
  .ذنوبه، فالتمس منه االستغفار
إنكـم مل  : صبيان االستغفار، ويقولوكان عمر يطلب من ال

  .تذبنوا
اللهم اغفر أليب : قولوا: وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكُتَّاب

  .هريرة، فيؤمن على دعائهم
لو كان رجل يطوف على األبـواب كمـا   : قال بكر املزين

  .استغفروا يل، لكان قبوله أن يفعل: يطوف املسكني يقول
ـ  ت الَعـدَّ واإلحصـاء،   ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حىت فاق

فليستغفر اهللا مما علم اهللا، فإن اهللا قد علم كل شيء وأحصاه، كما 
َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه اللَّـُه  {: قال تعاىل
  .]٦: اجملادلة[ }َوَنُسوُه
  

                              
  ).٤٢/١٤: (جامع العلوم واحلكم (١)



  
 ٤٢من عجائب االستغفار

ما أسألك من خري «: ويف حديث شداد بن أوس، عن النيب 
وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك ملا تعلم، إنك أنت  ،تعلم

  :ويف هذا يقول بعضهم .»عالم الغيوب
     اســــتغفر اهللا ممــــا يعلــــم اهللا

ــرحم اهللا       ــن ال يـ ــقي ملـ  إن الشـ
     مــا أحلــم اهللا عمــن ال يراقبــه   

 كـــلٌّ مســـيٌء ولكـــن حيلـــم اهللا    
ــل  ــن زل ــان م ــا ك ــتغفرِ اهللا مم      فاس

ــ     ــوىب مل ــره اهللا ط ــا يك ــف عم  ن ك
ــريرته  ــه س ــنت في ــن حس ــوىب مل      ط

ــى اهللا       ــا هن ــهي عم ــن ينت ــوىب مل  )١(ط
لكل شـيء أول،  : عن عبد الوهاب بن املنذر الصيب أنه قال* 

فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ {: وأول اخلري االستغفار، قال تعاىل
  .)٢(يغفر للمستغفرين يعين ال يزال. ]١٠: نوح[ }غَفَّاًرا

حدثين بعض أصحاب وكيـع الـذين   : حيىي بن أيوب قال* 
كان وكيع ال ينام حىت يقرأ ثلث القـرآن، مث  : كانوا يلزمونه قالوا

يقوم يف آخر الليل فيقرأ املفصل، مث جيلس فيأخذ يف االستغفار حىت 
  .)٣(يطلع الفجر فيصلي ركعتني

                              
  ).٤٢/١٧: (جامع العلوم واحلكم (١)
  ).٤/٤٤٣: (حلية األولياء (٢)
  ).١/٣٤٢: (صفة الصفوة (٣)



  

 ٤٣من عجائب االستغفار

كثرة االستغفار باألسحار أربعة جتلب الرزق؛ قيام الليل و*... 
  .)١(وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره

االسـتغفار  : مسعت ذا النون يقول: وقال يوسف بن احلسني* 
العزم على الترك، : الندم على ما مضى، الثاين: أوهلما: جامع ملعان

رد املظامل يف األموال : أداء ما ضيعت من فرض اهللا، الرابع: الثالث
إذابة كل حلم ودم نبت على : املصاحلة عليها، اخلامسواألعراض و

  .)٢(إذاقة أمل الطاعة كما وجدت حالوة املعصية : احلرام، السادس
مسعت عبد الرمحن بن بشر، مسعـت  : قال حممود بن واالن* 

والكـالم  : قلـت . »غضب اهللا داء وال دواء له«: ابن عيينة يقول
  .)٣(والتوبة النصوح  دواؤه كثرة االستغفار باألسحار –للذهيب 
وقلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل* 

التسبيح : سئل بعض أهل العلم أميا أنفع للعبد: رمحه اهللا تعاىل يوًما
إذا كان الثوب نقًيا فالبخور وماء الورد أنفع : أو االستغفار؟ فقال

فقال يل رمحه اهللا . له له، وإن كان دنًسا فالصابون واملاء احلار أنفع
فكيف والثياب ال تزال دنسه؟ ومن هذا البـاب أن سـورة   : تعاىل
ومع هذا فال تقوم مقـام   تعدل ثلث القرآن، }قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{

آيات املواريث والطالق واخللع والعدد وحنوها بل هذه اآليـات يف  
وملـا   وقتها وعند احلاجة إليها أنفع من تالوة سورة اإلخـالص، 

                              
  ).٤/٣٧٢: (زاد املعاد (١)
  ).١١/٥٣٥: (سري أعالم النبالء (٢)
  ).١٢/٣٤٤: (املرجع السابق (٣)



  
 ٤٤من عجائب االستغفار

كانت الصالة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعـة  
ألجزاء العبودية على أمت الوجوه كانت أفضل من كل من القـراءة  
والذكر والدعاء مبفرده؛ جلمعها ذلك كله مـع عبوديـة سـائر    

فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد بـاب معرفـة مراتـب     األعضاء،
 يشتغل مبفضوهلا عن فاضلها؛ فريبـح  األعمال وتنزيلها منازهلا؛ لئال

إبليس الفضل الذي بينهما، وينظر إىل فاضلها فيشـتغل بـه عـن    
فتفوته مصـلحته بالكليـة لظنـه أن    مفضوهلا إن كان ذلك وقته؛ 

أجرا، وهذا حيتاج إىل معرفـة  تغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم اش
عمـل   فاوهتا، ومقاصدها، وفقه يف إعطاء كلتمبراتب األعمال، و

منها حقه وتنزله يف مرتبته وتفويته ملا هو أهم منه أو تفويت ما هو 
أوىل منه وأفضل إلمكان تداركه والعود إليه وهذا املفضول إن فات 

وهذا كترك القراءة لرد السالم فاالشتغال به أوىل، ال ميكن تداركه 
وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل؛ ألنه ميكنه االشتغال هبذا 

فضول والعود إىل الفاضل؛ خبالف ما إذا اشتغل بالقراءة؛ فاتتـه  امل
مصلحة رد السالم وتشميت العاطس، وهكذا سائر األعمـال إذا  

  .)١(تزامحت واهللا تعاىل املوفق
إن العارفني كلهم جممعون علـى أن  : وقال رمحه اهللا تعاىل* 

هللا التوفيق أن ال يكلك اهللا تعاىل إىل نفسك، واخلذالن أن يكلـك ا 
تعاىل إىل نفسك؛ فمن أراد اهللا به خًريا فـتح لـه بـاب الـذل     
واالنكسار، ودوام اللجوء إىل اهللا تعاىل واالفتقار إليه، ورؤية عيوب 

                              
  ).١/١٢٤: (الوابل الصيب (١)



  

 ٤٥من عجائب االستغفار

نفسه وجهلها وعدواهنا، ومشاهدة فضل ربه وإحسـانه ورمحتـه   
وجوده وبره وغناه ومحده؛ فالعارف سائر إىل اهللا تعاىل بني هذين 

أن يسري إال هبما؛ فمىت فاته واحد منهما؛ فهـو   اجلناحني ال ميكنه
  .كالطري الذي فقد أحد جناحيه

العارف يسري إىل اهللا بني مشـاهدة املنـة   : قال شيخ اإلسالم
ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معىن قوله يف احلديث الصحيح 

اللـهم  : سيد االستغفار أن يقول العبـد «: من حديث بريدة 
 أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا علـى عهـدك   أنت ريب ال إله إال

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبـوء لـك    ،ووعدك ما استطعت
بنعمتك علي وأبوء بذنيب، فاغفر يل؛ إنه ال يغفـر الـذنوب إال   

 »أبوء لك بنعمتك علي وأبـوء بـذنيب  «: فجمع يف قوله ؛»أنت
مشاهدة املنة ومطالعة عيب النفس والعمل؛ فمشاهدة املنة توجـب  

ه احملبة واحلمد والشكر لويل النعم واإلحسان، ومطالعـة عيـب   ل
النفس والعمل توجب له الذل واالنكسار واالفتقار والتوبة يف كل 
وقت، وأن ال يرى نفسه إال مفلًسا، وأقرب باب دخل منه العبـد  

اإلفالس؛ فال يرى لنفسه حاالً وال مقاًمـا وال  : على اهللا تعاىل هو
سيلة ِمْنُه َيُمنُّ هبا؛ بل يدخل على اهللا تعاىل من سبًبا يتعلق به وال و

باب االفتقار الصرف واإلفالس احملض دخول من كسـر الفقـر   
واملسكنة قلبه حىت وصلت تلك الكسرة إىل سـويدائه فانصـدع،   
ومشلته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إىل ربه عز وجـل  

الظاهرة والباطنة  وكمال فاقته وفقره إليه وأن يف كل ذرة من ذراته
فاقة تامة وضرورة كاملة إىل ربه تبارك وتعاىل، وأنه إن ختلى عنـه  



  
 ٤٦من عجائب االستغفار

طرفة عني هلك وخسر خسارة ال جترب إال أن يعود إىل اهللا تعـاىل  
  .عليه ويتداركه برمحته

وال طريق إىل اهللا أقرب من العبودية، وال حجاب أغلظ مـن   
أصلها؛ حب كامـل،  الدعوى، والعبودية مدارها على قاعدتني مها 

وذل تام، ومنشأ هذين األصلني عن ذينك األصلني املتقدمني؛ ومهـا  
مشاهدة املنة اليت تورث الذل التام، وإذا كان العبد قد بىن سلوكه إىل 
اهللا تعاىل على هذين األصلني مل يظفر عدوه به إال على غرة وغيلـة،  

  .)١(تهوما أسرع ما ينعشه اهللا عز وجل وجيربه ويتداركه برمح
وهلذا أمر اهللا سبحانه رسوله واملؤمنني باتباع ما : وقال أيًضا* 

أنزل إليهم وهو طاعته، وهو املقدمة األوىل، وأمر بانتظار وعـده  
وهو املقدمة الثانية، وأمر باالستغفار والصرب؛ ألن العبـد البـد أن   
حيصل له نوع تقصري وسرف يزيله االستغفار والبد يف انتظار الوعد 

الصرب؛ فباالستغفار تتم الطاعة، وبالصرب يتم اليقني بالوعد؛ وقد من 
فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر {: مجع اهللا سبحانه بينهما يف قوله

  .)٢(]٥٥: غافر[ }ِلذَْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِالَْعِشيِّ َوالْإِْبكَارِ
ستغفار يف دفع اهلم والغم والضيق وأما تأثري اال: وقال أيًضا* 

أن املعاصـي  : فلما اشترك يف العلم به أهل امللل وعقالء كل أمـة 
والفساد توجب اهلم والغم واخلوف واحلزن وضيق الصدر وأمراض 
القلب؛ حىت إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسـهم  

                              
  ).١٤ص: (املرجع السابق (١)
  ).٢/١٨٧: (إغاثة اللهفان (٢)



  

 ٤٧من عجائب االستغفار

الغم؛ كما ارتكبوها دفًعا ملا جيدونه يف صدورهم من الضيق واهلم و
  :قال شيخ الفسوق

ــذة ــربت علـــى لـ ــأس شـ     وكـ
ــا    ــها هبـ ــداويت منـ ــرى تـ  وأخـ

وإذا كان هذا تأثري الذنوب واآلثام يف القلوب فال دواء هلا إال 
  .)١(التوبة واالستغفار

أسـبح  : أميا أفضل: وسأل رجل ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل* 
  .)٢(من البخور  الثوب الوسخ أحوج إىل الصابون: أو أستغفر؟ قال

: واستطال رجل على أيب معاوية األسود رمحه اهللا تعاىل فقال* 
  .)٣(أستغفر اهللا من الذنب الذي سلطت به علي 

ويأس اإلنسان أن يصل إىل : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل* 
ما حيبه اهللا ويرضاه من معرفته وتوحيده كبرية من الكبائر؛ بل عليه أن 

ع فيه؛ لكن من رجا شيئًا طلبه، ومن خـاف مـن   يرجو ذلك ويطم
شيء هرب منه، وإذا اجتهد واستعان باهللا تعـاىل والزم االسـتغفار   
واالجتهاد فالبد أن يؤتيه اهللا من فضله ما مل خيطر ببال، وإذا رأى أنه 
ال ينشرح صدره وال حيصل له حالوة اإلميان ونور اهلدايـة فليكثـر   

: الجتهاد حبسب اإلمكان؛ فإن اهللا يقـول التوبة واالستغفار وليالزم ا
، وعليـه  ]٦٩ :العنكبـوت [ }َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا{

                              
  ).١/١٦٢: (الطب النبوي (١)
  ).٢١/٣٧١: (سري أعالم النبالء (٢)
  ).١/١٢٠: (عيون األخيار (٣)



  
 ٤٨من عجائب االستغفار

بإقامة الفرائض ظاهًرا وباطًنا ولزوم الصراط املستقيم مستعيًنا بـاهللا  
متربئًا من احلول والقوة إال به؛ ففي اجلملة ليس ألحد أن ييأس بل 

يرجو رمحة اهللا، كما أنه ليس له أن ال ييأس؛ بل عليـه أن  عليه أن 
أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى َربِّهِـُم  {: خياف عذابه؛ قال تعاىل

الَْوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه َوَيَخافُونَ َعذَاَبُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك 
  .)١(]٥٧: إلسراءا[ }كَانَ َمْحذُوًرا

الباب الرابع عشر يف مفتـاح  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل* 
قال رسول اهللا : ويف املسند من حديث معاذ ابن جبل قال... اجلنة
 :»ال «: قال. بلى: ، قلت»أال أدلك على باب من أبواب اجلنة

وقد جعل اهللا سبحانه لكـل مطلـوب   . »حول وال قوة إال باهللا
مفتـاح  : تح به؛ فجعل مفتاح الصالة الطهور؛ كما قالمفتاًحا يف

الصالة الطهارة، ومفتاح احلج اإلحرام، ومفتاح الـرب الصـدق،   
ومفتاح اجلنة التوحيد، ومفتاح العلم حسـن السـؤال وحسـن    
اإلصغار، ومفتاح النصر والظفر الصرب، ومفتاح املزيـد الشـكر،   

التقـوى، ومفتـاح   ومفتاح الوالية احملبة والذكر، ومفتاح الفالح 
التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح اإلجابة الدعاء، ومفتاح الرغبـة يف  
اآلخرة الزهد يف الدنيا، ومفتاح اإلميان التفكر فيما دعا اهللا عبـاده  
إىل التفكر فيه، ومفتاح الدخول على اهللا إسالم القلب وسالمته له 

حيـاة  واإلخالص له يف احلب والبغض والفعل والترك، ومفتـاح  
القلب تدبر القرآن والتضرع باألسحار وترك الـذنوب، ومفتـاح   

                              
  ).١٠/٢٦٢: (الفتاوى (١)



  

 ٤٩من عجائب االستغفار

حصول الرمحة اإلحسان يف عبادة اخلالق والسعي يف نفع عبيـده،  
ومفتاح الرزق السعي مع االستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعـة  
اهللا ورسوله، ومفتاح االستعداد لآلخرة قصر األمل، ومفتاح كـل  

ار اآلخرة، ومفتاح كل شر حـب الـدنيا   خري الرغبة يف اهللا والد
معرفـة  : وطول األمل، وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو

مفاتيح اخلري والشر، ال يوفق ملعرفته ومراعاته إال من عظم حظـه  
وتوفيقه، فإن اهللا سبحانه وتعاىل جعل لكل خري وشر مفتاًحا وباًبا 

  .)١(يدخل منه إليه 
: رمحـه اهللا تعـاىل   -بن تيميـة   وقال شيخ اإلسالم أمحد* 

االستغفار خيرج العبد من الفعل املكروه إىل الفعل احملبـوب ومـن   
العمل الناقص إىل العمل التام، ويرفع العبد مـن املقـام األدىن إىل   
األعلى منه واألكمل؛ فإن العابد هللا والعارف باهللا يف كل يوم بل يف 

وبصـرية يف دينـه    كل ساعة بل يف كل حلظة يزداد عملًا بـاهللا 
وعبوديته حبيث جيد ذلك يف طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقولـه  
وفعله ويرى تقصريه يف حضور قلبه يف املقامات العالية وإعطائهـا  
حقها؛ فهو حيتاج إىل االستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هـو  
ـ  ا مضطر إليه دائًما يف األقوال واألحوال، يف الغوائب واملشاهد؛ مل

فيه من املصاحل وجلب اخلريات ودفع املضرات وطلب الزيـادة يف  
القوة يف األعمال القلبية والبدنية اليقينية اإلميانية، وقد ثبتت دائـرة  
االستغفار بني أهل التوحيد واقتراهنا بشهادة أن ال إله إال اهللا مـن  

                              
  ).١/٤٨: (حادي األرواح (١)



  
 ٥٠من عجائب االستغفار

أوهلم إىل آخرهم ومن آخرهم إىل أوهلم ومن األعلـى إىل األدىن،  
ل دائرة التوحيد واالستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجـات  ومشو

عند اهللا ولكل عامل مقام معلوم؛ فشهادة أن ال إله إال اهللا بصـدق  
ويقني تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أولـه وآخـره   
وسره وعالنيته، وتأيت على مجيـع صـفاته وخفايـاه ودقائقـه،     

حو الذنب الذي هـو مـن   واالستغفار ميحو ما بقي من عثراته ومي
شعب الشرك؛ فإن الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب 

ال إلـه إال  : أصل الشرك واالستغفار ميحو فروعه فأبلغ الثناء قول
  .أستغفر اهللا: اهللا، وأبلغ الدعاء قول

التوبة من أعظم احلسنات واحلسنات كلها مشروط فيها : وقال
ع رسوله واالسـتغفار مـن أكـرب    اإلخالص هللا وموافقة أمره باتبا

احلسنات، وبابه واسع فمن أحس بتقصري يف قوله أو عمله أو حاله أو 
رزقه أو تقلب قلبٍ فعليه بالتوحيد واالستغفار؛ ففيهما الشفاء إذا كانا 
بصدق وإخالص، وكذلك إذا وجد العبد تقصًريا يف حقوق القرابـة  

  .لدعاء هلمواألهل واألوالد واجلريان واإلخوان فعليه با
من استغفر وإن عاد  صرَّأما «: وسئل رمحه اهللا عن قوله 
هل املراد ذكر االستغفار باللفظ، أو  .»يف اليوم والليلة سبعني مرة

أنه إذا استغفر ينوى بالقلب أن ال يعود إىل الذنب، وهل إذا تـاب  
من الذنب وعزم بالقلب أن ال يعود إليه وأقام مدة مث وقـع فيـه   

لك الذنب القدمي يضاف إىل الثاين أو يكـون مغفـوًرا   أفيكون ذ
  ؟...بالتوبة املتقدمة



  

 ٥١من عجائب االستغفار

احلمد هللا؛ بل املراد االستغفار بالقلب مع اللسان فإن : فأجاب
ال «كما يف احلديث اآلخـر  » لهالتائب من الذنب كمن ال ذنب «

علـى   فإذا أصـر  ؛»كبرية يف االستغفار وال صغرية مع اإلصرار
: ة، وإذا تاب منـها غفـرت؛ قـال تعـاىل    الصغرية صارت كبري

َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا {
اآلية، وإذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه؛ فإن عـاد   }ِلذُُنوبِهِْم

  .)١(إىل الذنب فعليه أن يتوب أيًضا وإذا تاب قبل اهللا توبته أيًضا 
وأما االستغفار فهو  -فصل: رمحه اهللا تعاىل -قال ابن القيم * 
: لقومـه   مفرد، ومقرون بالتوبة؛ فاملفرد كقول نوح: نوعان
ُيْرِسلِ السَّـَماَء َعلَـْيكُْم   * فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا {

ْولَـا  لَ{: ، وكقـول صـاحل لقومـه   ]١١، ١٠: نوح[ }ِمْدَراًرا
: ، وكقولـه تعـاىل  ]٤٦: النمل[ }َتْسَتْغِفُرونَ اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ

: ، وقولـه ]١٩٩: البقرة[ }َواْسَتْغِفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{
َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعـذَِّبُهْم َوُهـْم   {
  .]٣٣: األنفال[ }ْسَتْغِفُرونََي

َوأَِن اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيـِه  {: واملقرون كقوله تعاىل
 }ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه

وُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُت{: ، وقول هود لقومه]٣: هود[
ُهـَو  {: ، وقول صاحل لقومه]٥٢: هود[ }السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا

أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَها فَاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي 
                              

  ).١١/٣٩١: (الفتاوى (١)



  
 ٥٢من عجائب االستغفار

بَّكُْم ثُمَّ َواْسَتْغِفُروا َر{: ، وقول شعيب]٦١: هود[ }قَرِيٌب ُمجِيٌب
؛ فاالسـتغفار املفـرد   ]٩٠: هود[ }ُتوُبوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد

كالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب املغفرة من اهللا وهـو  
حمو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، ال كما ظنه بعض الناس أهنـا  

فر له؛ ولكن الستر الستر؛ فإن اهللا يستر على من يغفر له ومن ال يغ
الزم مسماها أو جزؤه؛ فداللتها عليها إما بالتضمن وإما بـاللزوم،  

ملا يقي الرأس مـن ألذى  " املْغفر"وحقيقتها وقاية شر الذنب، ومنه 
وال القبـع  " مْغفًرا"والستر الزم هلذا املعىن وإال فالعمامة ال تسمى 
  .وحنوه مع ستره فال بد يف لفظ املغفر من الوقاية

َوَما كَـانَ  {: هذا االستغفار هو الذي مينع العذاب يف قولهو
؛ فإن اهللا ال يعـذب  ]٣٣: األنفال[ }اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ

  .)١(مستغفًرا
الطريقة املثلى : قلت -رمحه اهللا تعاىل  -قال اإلمام الذهيب * 

املباحة من  هي احملمدية، وهو األخذ من الطيبات، وتناول الشهوات
َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّبـاِت  {: غري إسراف، كما قال تعاىل

  .]٥١: املؤمنون[ }َواْعَملُوا َصاِلًحا
أصوم وأفطر، وأقوم وأنـام، وآيت  لكين «: وقد قال النيب 

؛ فلـم  »النساء، وآكل اللحم فمن رغب عن سنيت فليس مـين 
مزق وال الوصال بل وال صوم الـدهر،  يشعر لنا الرهبانية، وال الت

ودين اإلسالم يسر وحنيقية مسحة، فليأكل املسلم من الطيـب إذا  
، ]٧: الطـالق [ }ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{أمكنه، كما قال تعاىل 

                              
  ).١/٣٠٨: (مدارج السالكني (١)



  

 ٥٣من عجائب االستغفار

، وكـذلك اللحـم،   وقد كان النساء أحب شـيء إىل نبينـا   
ك، وهو أفضـل  واحللوى، والعسل، والشراب احللو البارد، واملس

اخللق وأحبهم إىل اهللا تعاىل، مث العابد العري من العلم، مىت زهـد  
وتبتل وجاع، وخال بنفسه، وترك اللحم والثمار، واقتصـر علـى   
الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت، والزمته خطرات النفس، 
ومسع خطاًبا يتولد من اجلوع والسهر، ال وجود لـذلك اخلطـاب   

وجل الشيطان يف باطنه وخرج، فيعتقد أنـه قـد   واهللا يف اخلارج، و
وصل، وخوطب وارتقى، فيتمكن منه الشيطان، ويوسـوس لـه،   
فينظر إىل املؤمنني بعني االزدراء، ويتذكر ذنوهبم، وينظر إىل نفسه 
بعني الكمال، ورمبا آل به األمر إىل أن يعتقد أنـه ويل، صـاحب   

ـ  ه؛ فـاخللوة  كرامات ومتكن، ورمبا حصل له شك، وتزلزل إميان
واجلوع أبوجاد الترهب، وليس ذلك من شريعتنا يف شـيء؛ بلـى   
السلوك الكامل هو الورع يف القوت، والورع يف املنطق، وحفـظ  
اللسان، ومالزمة الذكر، وترك خمالطة العامة، والبكاء على اخلطيئة، 
والتالوة بالترتيل والتدبر، ومقـت الـنفس وذمهـا يف ذات اهللا،    

صوم املشروع، ودوام التهجد، والتواضع للمسلمني، واإلكثار من ال
وصلة الرحم، والسماحة وكثرة البشر، واإلنفاق مـع اخلصاصـة،   
وقول احلق املر برفق وتؤدة، واألمر بـالعرف، واألخـذ بـالعفو،    
واإلعراض عن اجلاهلني، والرباط بالثغر، وجهاد العـدو، وحـج   

. ستغفار يف السحرالبيت، وتناول الطيبات يف األحايني، وكثرة اال
  .)١(فهذه مشائل األولياء، وصفات احملمديني، أماتنا اهللا على حمبتهم 

                              
  ).١٢/٨٩: (سري أعالم النبالء (١)



  
 ٥٤من عجائب االستغفار

إن القلوب تصدأ «: عن حممد بن املنكدر، عن أنس مرفوًعا* 
  .)١(»كما يصدأ احلديد وجالؤها االستغفار

مسعت سليمان بن أسود : ذكر حممد بن مسرور عن أبيه قال* 
لالستسقاء يف بعض أيام سـعيد بـن   قد برز الناس : القاضي يقول

سليمان، فلما ابتدأ خنقته العـربة، وأشـكلت عليـه اخلطبـة،     
فاختصرها، وكثر من االستغفار، والضراعة، مث صلى، وانصـرف،  

  .)٢(فسقى الناس ليومهم 
من أقام بأرضنا فليكثر من االستغفار، فإن مـع  : قال أعرايب* 

  .)٣(االستغفار القطار 
. عجبت ملن يهلك والنجاة معه: طالب  قال علي بن أيب* 

  .)٤(قال االستغفار : وما هي: قيل
حدث يزيد بن أيب عطاء أنه مسع عمر بن عبد العزيز وهـو  * 

يا أيها النـاس، مـن أمل   : خيطب الناس على املنرب يف خالفته يقول
بذنب فليستغفر اهللا وليتب إليه؛ فإمنا اهلـالك يف اإلضـراب عـن    

د علمت أن اهللا قد وصف يف رقاب أقوام خطايا االستغفار؛ فإين ق
قبل أن خيلقهم، البد هلم أن يعملوا هبا، فمن أمل بذنب فليسـتغفر  

  .)٥(اهللا، وليتب إليه 
                              

  ).٤/٢٦٣: (ميزان االعتدال (١)
  .)١/١٥: (املقتبس من أنباء األندلس (٢)
  ).١/٢٤٣: (عيون األخبار (٣)
  ).١/٨٧٢: (عيون األخبار (٤)
  ).٨/٥٤٢: (خمتصر تاريخ دمشق (٥)



  

 ٥٥من عجائب االستغفار

داء البـدن  : قال الربيع بن خيـثم : عن سفيان الثوري قال* 
  .)١(الذنوب ودواؤها االستغفار وشفاؤها أال تذنب يف الدنيا 

من اسـتبطأ رزقـه   «: عفر الصادق وقال أبو عبد اهللا ج* 
  .)٢(»فليكثر من االستغفار

طريق اهللا بضاعة ال : وقال وكيع بن اجلراح رمحه اهللا تعاىل* 
يرتفع فيها إال صادق، وكان إذا آذاه شخص يرفع التـراب علـى   

لوال ذنيب ما سلطت هذا علي، مث يكثر مـن  : رأس نفسه، ويقول
  .)٣( االستغفار حىت يسكن ذلك املؤذي عنه

جعلين علي خلفـه مث سـار يب يف   : عن علي بن ربيعة قال* 
اللهم اغفر يل ذنويب إنـه ال  : جبانة مث رفع رأسه إىل السماء مث قال

جعلين رسول : يغفر الذنوب أحد غريك، مث التفت إيل فضحك؛ قال
خلفه مث سار يب يف جانب احلرة مث رفع رأسه إىل السماء مث  اهللا 
مث  .»يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب أحد غـريك  اللهم اغفر«: قال

يا رسول اهللا، استغفارك ربك والتفاتك : التفت إيلَّ فضحك فقلت
ضحكت لضحك ربك لعجبه لعبده أنه يعلم «: إيلَّ تضحك؟ قال

  .)٤(»أنه ال يغفر الذنوب أحد غريه

                              
  ).٣/٤٦٩: (بغية الطلب يف تاريخ حلب (١)
  ).١/٢٩: (الطبقات الكربى للشعراين (٢)
  ).١/٦٠: (الطبقات الكربى للشعراين (٣)
  ).٩/٣١٢: (املطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالين (٤)



  
 ٥٦من عجائب االستغفار

بل ها هنا من األدويـة  ... «: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل* 
من األمراض ما مل يهتد إليها عقول األطباء ومل تصـل   اليت تشفي

إليها علومهم وجتارهبم وأقيستهم من األدوية القلبية والروحانية وقوة 
القلب واعتماده على اهللا تعاىل والتوكل عليه واالنطراح واالنكسار 
بني يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة واالستغفار واإلحسان 

اثة امللهوف والتفريج عن املكروب؛ فإن هذه األدوية إىل اخللق وإغ
قد جربتها األمم على اختالف أدياهنا ومللها فوجدوا هلا من التأثري 
يف الشفاء ما ال يصل إليه علم أعلم األطباء وال جتربته وال قياسـه،  
وقد جربنا حنن وغرينا من هذا أموًرا كثرية ورأيناها تفعـل مـا ال   

  .)١(»...ةتفعل األدوية احلسي

  
* * *  

  

                              
  ).١١-٤/١٠: (زاد املعاد (١)



  

 ٥٧من عجائب االستغفار

  القصص
  :القصة األوىل

  )اللهم اسقنا(
خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بـالل بـن   : قال األوزاعي

لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َولَا َعلَى {: سعد فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
ُحوا ِللَّـِه  الَْمْرَضى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج إِذَا َنَص
: التوبـة [ }َوَرُسوِلِه َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم

اللـهم  ! ، وقد أقررنا باإلساءة، فهل تكون مغفرتك إال ملثلنا؟]٩١
  .)١(فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا ! اغفر لنا وارمحنا واسقنا

  
  القصة الثانية

  )ر اهللاستغِفر اهللا، استغف(
استغفر : شكا رجل إىل احلسن اجلدوبة فقال له: قال ابن صبيح

  .اهللا
  .استغفر اهللا: وشكا آخر إليه الفقر فقال له

  .استغفر اهللا: ادع اهللا أن يرزقين ولًدا، فقال له: وقال له آخر
  .استغفر اهللا: وشكا إليه آخر جفاف بستانه، فقال له

                              
  ).٥/٩٢: (سري أعالم النبالء (١)



  
 ٥٨من عجائب االستغفار

ندي شيئا، إن اهللا تعاىل ما قلت من ع: فقلنا له يف ذلك؟ فقال
* فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَـانَ غَفَّـاًرا   {: يقول يف سورة نوح

َوُيْمِدْدكُْم بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني َوَيْجَعلْ لَكُْم * ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا 
  .)١( ]١٢-١٠: نوح[ }َجنَّاٍت َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا

  
  القصة الثالثة

  )تكدر باهلا، فرجعت ألحسن حاهلا(
مل يهدأ هلا بال، ومل يقر هلا قرار، تشتتت أفكارها، وكثـرت  
مهومها، بعد أن انقلبت حال زوجها بشـكل مفـاجئ، فأصـبح    

بعد أن قضت معـه عـدة    -يضرهبا، ويهددها، ويسيء معاملتها، 
تفكريهـا   فأرجعـت  –سنوات، مل يتكدر عيشهم إال أياًما قليلة 

ملاضي أيامه، وسالف أزمانه، فتذكرت طيب كالمه، وحسن فعاله، 
وكرمي خصاله، حينها طال عجبها، وكثر استغراهبا فما الذي غريه 

هل مني إليه كالم مل أقله؟ هل أخطأت من حيث أشعر أم ! يا ترى؟
  .اخل... ال أشعر؟ هل وهل

فًيا، أسئلة تدور يف خلدها كل يوم ومل جتد هلـا جواًبـا شـا   
والزوج تزداد أفعاله، حىت كرهت اجللوس معه، واملكوث عنـده،  
فأخربت أهلها حباهلا، فنصحوها بالصرب، وذكروها بأبنائها، فعلمت 
أن امللجأ الوحيد هو اهللا تعاىل، وأنه عـالم الغيـوب، وكاشـف    

                              
  ).١٨/٣٠٢: (تفسري القرطيب (١)



  

 ٥٩من عجائب االستغفار

الكروب، فلزمت الدعاء واالستغفار، واحملافظة على األذكـار، يف  
  .يام النهار، وقيام الليل يف األسحارالعشي واإلبكار، وص

، وأتبعت ذلك تعليم أبنائها القرآن الكرمي، وسرية الرسول 
  .راجية من اهللا تعاىل تفريج كرهبا، وكشف ما هبا

ويف ذلك اليوم العصيب دخل زوجها وبالغ يف ضرهبا أكثر من 
العادة، مث خرج غري آبه مبا فعل، وال آسف ملا حصل، فلـم يعـد   

ال، وال حلياهتا معه مجال، فقامت مـن مكاهنـا باكيـة،    للصرب جم
واتصلت بأهلها شاكية، وأمـرهتم بـاجمليء ألخـذها، فجـاؤوا     
ليصربوها، وبالفرج يذكروها، لكن ملا رأو ما هبا أشفقوا حلاهلـا،  
وفكروا مبآهلا، فبينا هم يف تلك احلال، وبعد هدوء البـال، مسعـوا   

مسرعني، فلم جيدوا أثًرا ملا مسعوه، صوًتا أفزعهم، فقاموا إىل املطبخ 
فخرجوا إىل موزع الكهرباء فزعني، فلم يرو شيئًا ملا ظنوه، فجالوا 

توقفـت  ! يف ساحة البيت، باحثني عن مصدر الصوت، وفجـأة 
خارجة عن مكاهنا، ) بالطة(األنظار، وشخصت األبصار، وجدوا 

عمـل   فرفعوها حذرين، ووقفوا متأملني، فشاهدوا حتتها شيئًا من
السحر، فانتاهبم خوف شديد، مث اهتدوا ألمر سديد؛ فاتصلوا مبـن  
له خربة، وأعلموه باألمر وخربه، فأعطاهم طريقة للـتخلص مـن   

  .السحر وأثره، متوكلني على اهللا، فال ملجأ منه إال إليه
أما الزوج فكان خارج البيت ومل يعلم اخلرب، فجاء مسرًعا بعد 

أن يسيء إليها أمام أهلها، لكن األمـر   إزالة األثر، وخافت الزوجة
اختلف، واألمر بينهما ائتلف، فقد جاء ليضحكها بعد ما أبكاها، 



  
 ٦٠من عجائب االستغفار

وليربئ جرحها بعد ما أنكاها، لقد دخل بثغر باسم، ولنفسه الئم، 
وحلسن الفعال مالزم، فرجعت حاهلم أحسن من ماضيها، وسابقها 

  .ال يفوق تاليها
، وااللتجـاء لـرب األرض   فهذه عاقبة االستغفار والـدعاء 

  .والسماء، فعطاؤه ليس له حدود، وهو ذو الكرم واجلود
  

  القصة الرابعة
  )أثر االستغفار(

كانت تلك العائلة حتلم ببيت مناسب لسكنهم، حيث تقيم يف 
منزل متهالك، مضى عليه عشرات السنوات، ال يقي من الربد، وال 

ـ  ف لصـغارها  املطر، ففكرت ربة البيت يف حاهلم، ونظرت بعط
ومآهلم، فليس عندهم مال يكفيهم، وال بيت يؤويهم، فهـداها اهللا  
تعاىل إىل االستغفار فأكثرت منه، وأصبحت يف أغلب أحواهلـا ال  
تفتر، وأتبعت ذلك دعاء يف قيام الليل وحثت زوجهـا ملثلـه، ومل   
ميض وقت طويل حىت جاء يوم رأت فيه أثر استغفارها، ودعائها، 

عاىل هلا بأن يسر هلم بيًتا جديًدا بأقسـاط ميسـرة   فاستجاب اهللا ت
مل أحلم يوًما مبثلـه، فللـه احلمـد رب    : وكانت تقول بعد ذلك

  .العاملني
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  القصة اخلامسة
  )من حال إىل حال(

ألهنا موظفة على البند جاءها قرار االستغناء عنها إال إن جاءت 
ا بدأت بواسطة فتأملت وتأملت وعلى اهللا تعاىل توكلت، ومن حينه

بالدعاء واالستغفار ومن حسن ظنها برهبا تفاءلت بأهنـا سـتكون   
  .موظفة رمسية

ويف أحد األيام ذهبت لتستطلع اخلرب، فأعادوا عليهـا قـوهلم   
وكانـت الغرفـة مليئـة     -السابق؛ وهل جاءت بواسطة أم ال؟ 

إن اهللا تعاىل هو من سييسـر  : فقالت واثقة باهللا تعاىل –بالعامالت 
  .يل طليب

وخرجت من املكتب، وبعد مدة اتصلت على تلك املوظفـة  
لقد وثقـت بـاهللا تعـاىل    : لتسأل عن اجلديد يف أمرها فقالت هلا

فشكرت اهللا تعاىل . فأعطاك ما متنيت فقد وصلنا اآلن تعيينك رمسًيا
  .على تيسريه وحيَّت املسؤولة منهية لالتصال

  
  القصة السادسة

  )لزوم االستغفار(
ء مل حتمل تلك املرأة فذهبت لألطبـاء فأبعـدوا   بعد أربعة أبنا

األمل يف رجوع احلمل هلا وأخربوها أن فحوصاهتا أثبتت ذلـك،  
وطالت املدة وبدأ الزوج باالستغفار قائًما وقاعًدا، ويف يوم أسـعد  



  
 ٦٢من عجائب االستغفار

تلك املرأة بعد أحد عشر عاًما عندما أحست بأمل يف بطنها فذهبت 
حلمل أو عدمه وحينها جاءهتا للطبيبة فأمرهتا بالكشف للتأكد من ا

  .البشرى بأهنا حامل فحمدت اهللا تعاىل على فضله
  

  القصة السابعة
  )داعية ترشد زوجة املدمن(

روت إحدى الداعيات أهنا ملا انتهت يوًما من إلقاء حماضـرهتا  
جاءت إليها امرأة تشكو حال زوجها املدمن وأنه يضرهبا ويبالغ يف 

صتها بكثرة االستغفار واللجـوء إىل اهللا  إهانتها وال ينفق عليها فأو
تبارك وتعاىل وخاصة يف السجود ويف آخر الليل مث ذهبت، وبعـد  
عدة أشهر كانت الداعية تلقي حماضرة وملا انتهت أتت إليها امـرأة  

أمل تعرفيين؟ أنا الذي جئتك قبل عدة : وشكرهتا ودعت هلا مث قالت
وقد عملت مبا قلت،  أشهر فأخربتك حبايل فأوصيتيين بكذا وكذا،

وواهللا إنه مل ميض على ذلك ستة أشهر إال ويتوب زوجي ويتـرك  
املخدرات وأصبحت أنا وأبنائي كل مهه وشغله الشاغل حـىت إين  

  .أمتىن أن خيرج ألنظف البيت؛ فاحلمد هللا على نعمه اليت تترا



  

 ٦٣من عجائب االستغفار

  القصة الثامنة
  )جاءها ما متنت(

ام يف الصور طار قلـيب  كلما رأيت بيت اهللا احلر: تقول املرأة
حمبة وشوقًا؛ فأنا منذ أن كنت حامالً بابين األول قبل تسعة عشـر  
عاًما مل أذهب إليه، وكلما طلبت زوجي رفض ذلك، فأصـبحت  
أمنييت الوحيدة أداء العمرة، ويف تلك السنة بدأت جبمع املال؛ أمالً 
يف الذهاب للعمرة؛ ولكن زوجي رفض، وابين ال يستطيع الذهاب 

فرده؛ لبعد املسافة وعدم معرفته الطريق، وكانت أخيت سـتذهب  مب
مع زوجها للعمرة فطلبت منهم مرافقتـهم يف الطريـق فوافقـوا،    
وبدأت أجهز أغراض السفر والفرحة تغمرين واألنس ميأل قليب، حىت 

سنذهب غًدا بعد صالة الفجر لكـن  : غري ذلك اتصال أخيت قائلة
ة؛ فأحسست حبزن شديد، لكين مل للسياحة مث نذهب بعدها إىل مك

أيأس من رمحة اهللا تعاىل؛ فقمت تلك الليلة وصليت ودعـوت ريب  
وأحلحت بالدعاء، مث صليت الفجر وأكثرت االستغفار والـدعاء،  
ويف الظهر اتصلت أخيت فظننت أهنا اتصلت لتخـربين بوصـوهلم   

ته ونظًرا حلالة زوج. إن أخا زوجي سريافقنا: ساملني لكنها قالت يل
الصحية اليت ال تسمح له بالتنقل سنذهب إىل مكة مباشرة، ففرحت 
فرًحا شديًدا، وأديت العمرة وجلست مخسة عشر يوًما، وكانـت  
من أسعد أيام حيايت، فلله احلمد والشكر أن يسر يل ذلك وأسـأله  

  .القبول
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  القصة التاسعة
  )يسر اهللا تعاىل أمرها(

واجلميع خمطـئ   كثرت مشاكل تلك الزوجة مع أهل زوجها
وملا محلت املرأة وجاءت بولد زادت املشاكل فذهب الزوج هبا إىل 
أهلها ومكثت عندهم سنتني أو ثالثًا دون أن يطلقها، مث ردها إليه 
يف بيت مبفردها فصارت حترص على كسب رضا زوجها وأهلـه؛  
لكنهم غري راضني عنها، مث تزوج بامرأة أخرى فأحسن أهل الزوج 

ا إلغاظة لألوىل، وأصبح الزوج مينعها مـن الـذهاب   العالقة معه
ألهلها ويقدم زوجته األخرى عليها، ومضت السنون وأجنبت عدًدا 
من األوالد فلما رأت تفاقم املشاكل واسـتمرارها جلـأت إىل اهللا   
تعاىل بالدعاء واالستغفار، ويف يوم رأت رؤيا يف منامها فقصـتها  

ثت املرأة سوى أسـابيع إال  وما لب. هذا فرج لك: على معرب فقال
أمتـىن أن  : وحيسن زوجها معاملتها، وكان يقول من شدة حمبته هلا

  .أموت قبلك
  .أما أهله فأحسنوا معاملتها وكفوا عن أذاها

  
  القصة العاشرة

  )الوظيفة(
بعد خترُّجه من إحدى القطاعات لبث بضع سنوات يذهب هنا 

سه وأهله، ولكن وهناك عله جيد وظيفة تسد حاجته، ينفق على نف
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األبواب دونه تغلق، واإلدارات ال تقبل ختصصه، فتأمل يف حالـه،  
إِنَّ اللََّه ُهَو {وخاف أن يكون عالة على غريه، وسرعان ما تذكر 

، ومل يغب عنـه قولـه   ]٥٨: الذاريات[ }الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني
، وأنه ]٢٢: الذاريات[ }ُدونََوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَع{: تعاىل

جيب عليه أن يبحث عن رزقه، ويسعى يف طلبه؛ فالسماء ال متطـر  
ومع السعي بدأ باالستغفار، وأكثر منه يف العشـي  !! ذهًبا وال فضة

واإلبكار، واستمر على ذلك عدة أيام فحصل على مراده، وجـاءه  
  .ما متىن وزيادة، فاحلمد هللا على فضله وإنعامه

  
  ادية عشرةالقصة احل

  )بعد الثالثني(
مضى على زواجهما بضع سنوات، ومل حتمل املرأة، فبحثا عن 
عالج وأسباب، لكنها مل تداو جرًحا، ومل تذهب أملًا، ومع كل يوم 
تشتاق أنفسهما للولد، حيمل امسهما، ويربمها، ويكون عوًنا هلمـا،  
واأليام متضي، والسنون تتعاقب، والشوق يـزداد، لكـن الـذي    

َيَهُب ِلَمْن َيَشـاُء إَِناثًـا   {: ذاكرانه يف تلك األيام هو قوله تعاىليت
أَْو ُيَزوُِّجُهْم ذُكَْراًنا َوإَِناثًا َوَيْجَعـلُ َمـْن   * َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر 
  .]٥٠، ٤٩: الشورى[ }َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر

، وسلكا الطريق املشروعة ولكنهما مل ييأسا من روح اهللا تعاىل
للعالج، وبعد ثالثني سنة تذكر الزوجان عالًجا مل يعمالنـه، ومل  

؛ فيخرب الزوج أنه بعـد اسـتمراره   )وهو االستغفار(يداوما عليه 
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باالستغفار مدة يسرية محلت امرأته، وأجنبت بعد ثالثني سنة مـن  
يكون، زواجهما، وال تسأل عن فرح مبا طال انتظاره، وظًنا أن لن 

كن؛ فيكون، فله احلمد على : ولكن اهللا إذا قضى أمًرا فإمنا يقول له
  .ما أعطى

  
* * *  
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