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 : مري املؤمننيقال أ
 

 َمْن أُْعطَِي أَرَْبعاً َلمْ يُْحَرْم أَرَْبعاً

َمْن أُْعطِيَ َالدُّعَاءَ َلمْ يُْحَرمِ َاْلِإَجاَبَة َوَمنْ 

َمْن أُْعطَِي يُْحَرمِ َالْقَُبوَل َوأُْعطِيَ اَلتَّْوبَةَ َلمْ 

َلمْ يُْحَرمِ َاْلَمغِْفَرةَ َوَمْن أُْعطَِي اَاِلسِْتْغفَارَ 

 اَلشُّْكرَ َلمْ يُْحَرمِ َالزَِّياَدَة
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمددهلل ا ايددعل الددا ايلحلددان  احل  ددا     

بيدددهللض   دددمد يلالدددا ض ا اابددد    دددهلل   ددد ي   

 ايصدد و  اي دد ى  نددر تدد م    دد   مددهلل 

   نر آي  ايحليالني ايحلاه يد.

  بلهلل..

فدد    ددد ايعا دديش ايدده مدد ن  اه مدداى     

اإلن ا    ع ايقهللى ف  هلا   اي    تفكريض هد   

ايلحلددان  احل  ددا   مليددر يددا ا تددال  ب دد  ن     

احلياتيددد   باملبدددا   ي ددد   تددد  ري اي ددد     

احمليحلدد  بدد   انقيددا ض ام  ندد   ددد ا تددالا     

ايدده ت تددوض  ع ددش مدد ن   تفكددريض  هددع      

 ق  ياتدد  ي جددامل  اتددالا  ايالقددان  يددهللافش  ددد 
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 اي خصي   م  ن  ا ت ي   ا ا ما ي .

  د ه ا.

 اهللنا ا  خري  ا ن  نهم     هدعض ايل فد    

هع با   هللي    نم  تعض اا صنر اا  ني  

 اي   تنم   هللا  ح ك  ق آند   مليدر  دمد    

تن ددن  ايلحلددان »هددعض اي ن ددن  ايعتددع   بددد  

 ايددده امددد من   ندددر  الاحددد   « احل  دددا 

مخ دددد   تف  دددد  ام  ندددد   ددددد اي ددددا ا 

 ألهمي  ايع دع  الن دا كدا  الضد   دمد      

ك ددا    دد قا  ن ددا بددعير نكددع  قددهلل  فق ددا   

 ي قهلليم  ا و  ل في  يهللى ايقا ئ ايك يم..

 
 

 اي يهلل ناليا احل ين                         

   يس   ت    نعى نهج ايال غ                
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 مقدمة الكتاب

 ب م اا اي  د اي حيم

احلمهلل ا  نر  دا ننلدمو  يد  اي دك   ندر      »

ا قددهللىو  ددد  مددعى نلددم    بدد  ددا نهلددمو  اي  ددان   

 إح ددا   دد د  اب ددهللاهاو  تددالعء آ ن نتددهللاهاو  

 حصدان  دهلل هاو  ند ى  دد     ا هاو ام  د اإل

(1)«اجملازاو ن دهللهاو  تفدا    دد ا   اب نبدهللها    

                                                            
علةهننل فلط نن  للرانن لع سننة ن اسننلع لليننلل ةخ لمننخ بة نن   (1)

.132، ص1ج ،للسالم، لالحتجلج، للشةخ للة  سي
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 ايصدد و  اي دد ى  نددر ايدد   ايصددحلفر  مددهلل  

   نر آي  ايحليالني ايحلاه يد.

  بلهلل؛

 حدا  قدعض ن دري ايد   ني  نيد       ما زي ا يف ف

ْأ أَْربَعاً  »اي  ى  َْ ا ْ ُْ  قدهلل بي دا يف   «َمْن ُأْعِطَي أَْربَعاً  ََاْ  

 حلان اا يف ايدهلل ان  اإلاابد   ه دا     اجلون اي ان 

ت الني اي ق اي ايد   دد ايلحلدان  احل  دا   هدع      

ا تددد  فا  هدددع  نددد   ا تددد  فا   اي فددد وو 

ا  ددد  يددش ايددعنع   ايلاصدد    ددد ا و فدد اي

 ًاملنالد   حي مدا يدعن   اي  د فد اقرتفها ايلالدهللو   ايه

اا  ي ددددد  ف ضو إم  ي عاددددد  ي دددددل  باي دددددهللى 

يددعا  ح دد   ننددعا  ايددهلل انفا تدد  فا  نددع   ددد 

 نيدد  كدد ري  ددد امليددا  ايالا كدد   كددعير اي دد     

دوا و  َعا»:اض اي   صنر اا  نيد   آيد   قايحله وو 

 س تغفًرن هللا تعًىل مل يعلممك الاإأَسنتمك الاس تغفًر ف
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ْيد أن يغفْ لمك  . (1)«إال وهو ي

فيجدددد  تلعيددددهلل اين ددددا   نددددر  هللا  دددد      

ا ت  فا  حملع ايعنع  أل  ايعنع  نحهلل ايعاندش  

فدد   اا  فحلايددا اتدد  ف  ايلالددهللايدده ع ددش ايلحلددان 

غضددال و قدداض    دد  اا تددالق  ي فدد  يدد و  إ 

: إبندديس قداض  : آيد    نيد   اا  تدعض اا صدنر  

ْأ أيااو  ال وعزتاا »  يف أرواهحاا  داماا  مااً عبااًد  أباا

مااً  هلا  أيفااْ أزا  ال وجالي وعاازي :فقاً  ،أجساًدم

ْوين  .(2)«اس تغف
 

 محمد حمزة الخفاجي

**** 

                                                            
 .30، ح437، ص90ج ،لليالم  لل جلسي ،بحلر لألاولر (1)

. 2275ص ،3ج ،مح   لل يشه ي ،مةرلن للحك   (2)
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 املسألة االوىل

 االستغفار لغة

ادا    وغف : ايَ ُفعُ  ايَ ّفاُ  :قاض ابد    ع 

 هما  دد نبب يد  ايالاي د    ل اهمدا اي دات        و  اؤض

يدددددعنع   الدددددا ض اي جدددددا ز  دددددد خحلايددددداهم   

 . نبصا ايَ ْفِ  اي  حلي   اي رت... ملنعبهم

 : ايَ ْفدددد  ؛غبفبددددَ  اا ملنعبدددد  نبل تددددرتها  )

 .(1)(ايُ ْف اُ 

                                                            
. فصننا للنننةخ  25، ص5، جلبننخ مورننور ،لسننلن للينن   (1)

 .لل يج  
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 غبفبددَ  :ُيقبدداض :) قددهللاان يف تدداا ايلدد    

 يف َيَ َجدداَ ْز  ت اي دداه   يف   دد  َتَجدداَ َز  ِإملا ويدد 

يان ُقلْ :َتَلايبر قعي  حنع وايالا ِد ِ وا آَمنُاوا لَّلذ ُْ  يَْغِفا

ينَ  ُجونَ  ال ِلَّلذ ْْ أَ  يَ  .(1))(2)هللاِ  أََّيذ

 دد  اصددحل حا فقددهلل بي   ن ددا  ل ددر ا تدد  فا 

 ى يف ك  دد  يكميددا إمل اي دد ن ددري ايدد   ني  نيدد 

 هللا اساا تغفْ :يقااو  أصااًذ ذابااً إذا اَعبااد ان» :قدداض

ْي  ْي  ومً :قل  .ابَتح  ،واللسًن اَشفتًن :قً  ؟اَتح

ْيااد  :قااً  ؟احلقيقاا  ومااً :قلاا  ،ابحلقيقاا  ذكل أن يتباا  ي

 اذلاا  اذل إىل  يعاود ال أن وإضارر اَقلا  يف تصديق

 (3)«...منه اس تغفْ

 إتقاط ايلفع ن    اي ف و ايلفع بني ) ايف ق

 ا  د   ملير بلهلل  ني  ي رت ن   اي ف و وايلعا 

 فدد    و ايفضدديض  اخلددول  ددعا   ددد يدد  صددعنا

                                                            
.14( سورن للجلثة ، لآلي  (1

 

 . 314ص ،7للربة ي ج ،تلج للي وس (2)

.27ص ،6ج لل جلسي،، لليالم  بحلر لالاولر (3)
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 حصدا  إملا يحليد   اي ا  إن مدا   عا   د اخل ص

 فددايلفع وايفضدديض   ددعا   ددد اخلدد ص  قيالدد 

 إتددقاط  اي فدد و واجل ددمان  ايلددعا  إتددقاط

 .(1)..(.اي  حان  ايلعا 

****

                                                            
 .516ص ،2ج ،ريلض للسللكةخ (1)
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 املسألة الثانية

 االستغفار يف القران الكريم

  ايكدد يم آكنمدد  ا تدد  فا  يف ايقدد       

 :قعي  تلام يف ك ري  د امليا     ها

 َ ِْ ا ذ ْ اَْفَساُه ُ ذ َْْساتَْغِف ِْ ا ْْ َ ا أَْو ي  ً َوَمْن يَْعَمْل ُساو

ا َرِحمي ً َ يَُفور  ِد ا ذ  .(1)ََيِ

 - ايعنع   د نع  نل املي  ن   د )يفهم

 ن  وبددداي ري اإل ددد ا  ندددع   دددد كانددد  تدددعان

                                                            
 .110لآلي   ،سورن للوسلع (1)
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 فا ندها  تدا   إملا ين فد ا   باي فس قابن  اإل  ا 

 .(1)(  ها اي كفريإم   تلر حقيقي  تعب 

 : قعي  تلام

 ًااِه يَُمااتَْعمُكْ َمتًَ  اا ُْ َ وا َربذاامُكْ ُ ذ تُوبُااوا ِإَ ُْ َوأَِن اْسااتَْغِف

ى َويُْؤِت ُُكذ ِذ  فَْضٍل فَْضَلُ إىل  َحَسنً   .(2)أََجٍل ُمَسمًّ

 : قعي  تلام

 ٌيَُفوٌر َرِحي َ َ ِإنذ ا ذ وا ا ذ ُْ  .(3)َواْستَْغِف

  يف قعيدددد  با تدددد  فا و بدددداأل   )ايكدددد ى

َ يَُفاااوٌر َرِحااايٌ  :تلدددام  بع دددهلل و إمدددلا ِإنذ ا ذ

ايددد ا   يكدددع  ن  ياللدددهلل     اي  ددد و اي فددد و

  تا ا ألنها ايحلا ا  بحلنق تيا اإل با ت  فا 

 بهدددددا فاإلتيدددددا  اا   فددددد وإم  بهدددددا ي عتدددددا

 .(4)ات  فا (

                                                            
 .251ص، 5جالص  مكلرم للشة لزي،  ،لالمثا (1)

 .3لآلي   ،سورن اود (2)

 .199لآلي   ،سورن لل ق ن (3)

.77، ص20للسة  للة ة لئي، ج ،لل ةرلنتفسة   (4)
 



 

17 
 

 : قعي  تلام

 اااِه ِإنذ َرَ  َرِحاااٌي ُْ َ وا َربذااامُكْ ُ ذ تُوبُاااوا ِإَ ُْ َواْساااتَْغِف

 . (1)َوُدودٌ 

   يمددًا ايددعن  يكددد  همددا نندد  ) ا نمددعا

  ف عح إيي  تلام ايلع و   يق ف    قيً   ايعز 

 .      حيم  ب  أل   ملير

  ددد   دد ق   الاي دد  صددي  " ايددع   "  كنمدد 

 كنمد   بلدهلل  هعض ايكنم   ملك  واحملال    ل اض ايع 

    دد  حبكددم ين فدد  اا ن إم  إمددا و"  حديم "

 مليددرإم  إ دداف  هددع بددا وايددعنالني اي ددا الني إم 

 ايدددهللافش همدددا   ال ددد     ددد  أل  كددد ريا حيدددالهم

 .(2)(ايلالا   تعب  يقالعض ا ت  فا 

 تلام:قاض 

                                                            
 .90  لآلي ،سورن اود (1)

 .134ص، 11جالص  مكلرم للشة لزي،  ،لالمثا (2)
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 يَن ِإَذا ِ وا َواذٌلذ ُْ ََا فََعلُوا فًَِحَش   أَو َظلَُموا أَاُفَساُُ  َذ

اُوذ ِإالذ هللاُ  ُْ اذلُّ اُوِِبِ  َوَمن يَغِف وا ذِلُ ُْ  .(1)هللَا فًَس تَغَف

**** 

  

                                                            
.135لآلي   ،ل ع  لنآسورن  (1)
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 املسألة الثالثة

 ة املطهرةاالستغفار يف السّن

ك دددا   دددد  اإلايحلهددد و  ندددر   حت  دددا اي ددد    

 ا تددد  فا  تدددعان كدددا  ا ن دددا  يف اياليددد  ن   

اي عق ن    هلل انعتد   ندر ايا دهللو  يف  يدش     

األ اكد أل  ا تد  فا  يلدين اي عتدا بداا بدا      

ل    د  اا  هع نفضدا اي عتداو  فيد  بيدا  تد     

يكدددا    فيددد  ندددي ً  دددو  ادددا  ندددر  الدددا ض  إ  

 قاض:  د نب   الهلل اا   ني  اي  ى ايحلاي و
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اكن ال يقاوأ  وآهل  صا  هللا  لُاه أن رسو  هللا »

تغفْ هللا عز وجل مخساً وإن خف حىت ْس   من جملس

 .(1)«ةوعرشين مْ 

حت  ايلالا   نر   قهلل      نحا ي  ك ريو 

 ا ت  فا     ها:

 كثرة االستغفار  أواًل:

 :قاض و آي   ني  اا  د  تعض اا صنر 

  جمًَساامك ويف ،بُااو مك يف ،ماان الاساا تغفًر أَاووا»

ْقمك ويف ،أسواقمك ويف موائدمك و    فإنمك ،كنمت وأيامن ط

ْة تزن  مىت تدرون ال   .(2)«املغف

                                                            
 . 4ح ،504ص ،2ج ،للشةخ للكلةوي ،للكلفي (1)

 ،مةننن زل حسنننةخ للونننوري للة  سننني -مسنننت رل للوسنننلئا  (2)

. 319ص ،5ج
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 من حرم االستغفارلشقي ا :ثانيًا

مسلد    : د فضيا بد   ما  اي ا ل قاض

قداض  تدعض اا    :ابا  الهللاا  ني  اي د ى يقدعض  

 :صنر اا  ني   آي 

أرباا  ماان ياان فيااه مل بااه  اا  هللا بعاادهن الا »

َت   ن هو مل يعملًُإاَعبد ابحلس ن  فيعملًُ ف ب    ،هًكل

هللا هل حس ن  حبسن اي تاه، وان هاو هلُاً َتا  هللا هل 

عرشا ، وبا   ابَساي   ان يعملُاً فاإن مل يعملُاً مل ي تا  

اا  لُااه  ً وان هااو هلُااً وقااً   ،ل ساا ب  سااً ًتأج 

صااًح  احلساا نًت َصااًح  اَسااي ًت وهااو صااًح  

ن إفا ،حبسا ن  ححوهاًعىس أن يتبعُاً  ال تعجل :اَشر 

يَ ًَِت  :هللا عز وجل يقو    ِإنذ اََْحَسنًَِت يُْذِهْْبَ اَسذ

اس تغفْ هللا اذلى ال اهل الا  :ن هو قً إاو الاس تغفًر ف

ْحي ذا  هو  ًمل اَغُ  واَشًُدة اَعزيز احل اي اَغفاور اَا

ْاأ واتاوذ اَُاه ن إو مل ي تا   لُاه  ً ،اجلل  والاي

قاً   يتبعُاً حبسا ن  واسا تغفًر مض  سا ب  ساً ًت ومل
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: اَت     اَشقي صًح  احلس نًت َصًح  اَسي ًت

ْوأ  .(1)«احمل

 سيد االستغفار  :ثالثًا

 د اداب  بدد  الدهلل اا ن   تدعض اا صدنر      

 قاض: آي   اا  ني 

اللُا  أاا  ر  ال إهل إال  :تعلموا س ُد الاسا تغفًر»

وأان    عُد  وأباًو بنعمتا   ،أا  خلقتين وأان عبد 

ي إااه ال يغفاْ اذلااوذ إال  فاًيفْ ، يل وأبًو كل بذايب

 .(2)«أا 

  د نب   الهلل اا  ني  اي  ى قاض: 

ْسا تغفْ هللا وآهل  اكن رسو  هللا صا  هللا  لُاه»

ْة ويتاوذ هللا عاز إىل  عز وجال يف ُك ياوأ سا بعر ما

ْة  ؟هللا وأتوذ إَُاه أس تغفْ:اكن يقو و  ،وجل س بعر م

                                                            
 .4، ح429، ص2ج ،للكلفي (1)

 . 140معاني األخبار، الشيخ الصدوق، ص (2)
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ْة   ،أس تغفْ هللا :اكن يقو  :قً  أسا تغفْ هللا سا بعر ما

ْة هللاإىل  هللا وأتوذإىل  وأتوذ :ويقو   .(1)«س بعر م

 وخري العبادةخري الدعاء االستغفار  :رابعًا

  نيدد  اي دد ى ددد آبا دد   و ددد نبدد   الددهلل اا

 اض  تعض اا صنر اا  ني   آي :: ققاض

وال حاو  وال  ،هل إال هللاإ ال أفضل اَعباًدة قاو  »

  تل اَنايب صا   ،وخري ادل ًً الاس تغفًر قوة إال ابهلل

فااااً ْ أاااااه ال إهل إال هللا واساااا تغفْ  :هللا  لُااااه وآهل

 .(2)«ذلاب 

 اض ا  اى اي  ا  ني  اي  ى: ق 

وخاااااري اَعباااااًدة  ،: ال إهل إال هللاخاااااري اَقاااااو »

 .(3)«الاس تغفًر

                                                            
. 5، ح505، ص2الكافي الشيخ الكليني، ج (1)

 
 . 441ح ،291ص ،1ج ،لل  قيي أح   ،لل حلسخ (2)

.23، ح436، ص90ج ،بحلر لالاولر (3)
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 مهال العبد املؤمن ليستغفرإ خامسًا:

 : د نب   الهلل اا  ني  اي  ى قاض

اَعبد املؤمن إذا أذا  ذابً أجل هللا س ب  سً ًت »

فاااإن اسااا تغفْ هللا مل ي تااا   لُاااه  ً وإن مضااا  

اَسً ًت ومل ْس تغفْ َتب   لُه سي   وإن املؤمن َُذيْ 

هل و إن ذابه بعد عرشين س ن  حىت ْس تغفْ رباه فيغفاْ 

 .(1)«الاكفْ َُنسًه من سًعته

 ره االستغفارًا ذّكإذا أراد اهلل بعبد خري :سادسًا

  ني  اي  ى:نبع  الهلل ايّن  قاض  

إذا أراد ا   عز وجل بعبد خريا  فأذا  ذابً  أتبعاه »

وإذا أراد ا   عاز وجال بعباد  ،بنقم  ويذيْه الاس تغفًر

ى رشا  فأذا  ذابً  أتبعه بنعم  فينس ُه الاسا تغفًر ويا د

َسَنسْتتَتْدِرُجُمْم مِتتْن   :وهااو قااو  ا   عااز وجاال ،بااه

  .(2)«ابَن ع  عند املعًيص  َحْيُث َلا َيْعَلمُوَن

                                                            
 .3، ح438، ص2ج ،للكلفي (1)

.10، ح67، ص16للح  لليلملي، ج ،وسلئا للشةي  (2)
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 :مشولية فائدة االستغفار :سابعًا

ن   اد  نتدر اإل داى     و د اي بيش بد صاليح

فقاض ي   وف كا إيي  اجلهلل ب   ني  اي  ىاحل د 

 نتداض آخد     و«اسا تغفْ هللا» : ني  اي  ى احل د

 نتداض   و«اسا تغفْ هللا»:يد   ف كا إييد  ايفقد  فقداض   

 :فقداض يد    وا   اا ن  ي زقين اب دا  آخ  فقاض ي 

نتدداب  ادداض ي ددكع    :فقن ددا يدد  و«اساا تغفْ هللا»

ننعا دددددا فددددد   تهم كندددددهم  نبعابدددددا  ي ددددد يع  

ماااً قلااا  ذكل مااان ذات » :فقددداض !؟با تددد  فا 

ذاُه  :«إمنً اعتربت فيه قو  هللا ،افيس وا َربذمُكْ ِإا ُْ اْستَْغِف

ا  ر   .(1)اَكَن يَفًذ

 :قاض نبع  الهلل اا  ني  اي  ى

 .(2)«إنذ من أمج  ادل ًً الاس تغفًر»

****

                                                            
 .10ح ،178ص ،7ج ،وسلئا للشةي  (1)

.30، ح437، ص90ج ،بحلر لألاولر (2)
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 املسألة الرابعة

 االستغفار الحقيقي

فمدد ن ا   ا ت  فا  احلقيق    ا  ايلنديني  

 يكددع   ددد اي دد  ف يد  ملنعبدد  يدد    ي فدد  اا ن

ت   ي   ن   ني  اي  ى اإل اى فقهلل بي د ايق بني 

تالدددش هدددعض افمدددد  وتددد  فا  احلقيقددد ي   لددداٍ 

 نيددد   اضقددداخلحلدددعا  نددداض ن ندددر ايدددهلل اا و  

 :يقا ا قاض حبض ت  ات  ف  اا اي  ى

ااَ  أَتَااْدِر  َمااً الاِْسااِتْغَفًرُ » الاِْسااِتْغَفًُر  ،ثَِِكَْتااَ  ُأمُّ

ًََُُ اَنذَدُأ َواِقٌ   ََ  ِستذِ  َمَعًنٍ  وُهَو اْسٌ  ،َدَرَجُ  اَِْعلََُرَ  ، أَوذ
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اه أَبَادا   ، ََ  َمً َمَض  ُْ َ ِ  اََْعاْوِد ِإَ ْْ يِن اََْعاْزُأ  َاَ   َا  ،واَثًذ

َُِث أَْن تَُؤَد َ  ًذ َحىتذ تَلْقَى ا ذ  ،اََْمْخلُوِقَر ُحُقوقَُُ ْ إىل  واَث

َُْ  تَِبَع ٌ  َ اِبُ  أَْن تَْعِمادَ  ،أَْملََس ََيَْس  َل ْذ ِْيَضاٍ  إىل  واَ ُُكَ فَ

اا َ  ُْ َ ًَ فَُتااَؤدَ  ، َل ََ َااًَضااُذْع إىل  واََْخااًِمُس أَْن تَْعِماادَ  ،َ  َحقُذ

اْح ِ  ِ  اَبََ   ََ  اَسُّ ََْحاَزاِن َحاىتذ  ،اللذْحِ  اذلذ فَُتِذيَباه اِب

 ِ ْْ ًِدُس  ،ويَنَْشَأ بَيََْنَُمً ََْحٌ  َجِديدٌ  ،تُلِْصَق اَِْجْْلَ اِبََْع واَسذ

 ِ َ ً َُ ِ مََكَ أََذْقتَا ،أَْن تُِذيَق اَِْجْسَ  أََََ  اَطذ  ،ه َحاَلَوَة اََْمْعِصا

ُْ ا ذ   .(1)«فَِعْنَد َذكِلَ تَُقوُ  أَْستَْغِف

 يف حهللي  ن ري ايد   ني  نيد  اي د ى هدعا     

بيا  ن  ي ت  فا  احلقيق   لاٍ     اا  ت  

 :ه  كاملت 

 ىالندم على ما مض: األول 

هع ن  ي هللى ايلالهلل  ندر كدا خحلي د  ا تكالهدا     

فاي هللى    د  اي ا د  بدا     و خايف ن   اا فيها

فلنر ايلالهلل ن  ي   ف  اا  نر كدا   واي هللى تعب 

ملندد  نملنالدد   كددا خحلي دد  اقرتفهدداو فاي ددهللى ن ض    

 ل ر ا تد  فا   إم  خحلعو خيحلعها ايلالهلل ييصا

                                                            
 .588، ص412خ، 4، جهتحقةق مح   ع   ،اهج لل الغ  (1)
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احلقيق و  قهلل ت ض كميا بد زيا  ن دري ايد   ني   

يا ن ري اي   ني ايلالدهلل يصدي    ... .)  ني  اي  ى

 ؟فمددا حددهلل ا تدد  فا  واا   دد ايدعن  في دد  ف   

 :قاض

 .ال :قدداض ؟بددس :قندد  و«َّي اباان زَّيد اَتوباا »

 ن اَعبااد إذا أصااًذ ذابااً  إ» :قدداض ؟فكيددف :قندد 

ْياااا  :يقااااو    ددددا  :قندددد  و«اساااا تغفْ هللا ابَتح

ْياد أن يتباا   ،اَشاافتًن واللساًن» :قداض  ؟اي ض يدر  ي

 :قدددداض ؟  ددددا احلقيقدددد  :و قندددد «ذكل ابحلقيقاااا 

إم  تصدددهلليق يف ايقنددد   إ دددما  ن    يلدددع    

ف ملا فلن   :قاض كميا و«اذلا  اذل  اس تغفْ منه»

قاض كميا:  وال :قاض ؟ملير ف نا  د اي   ف يد

 و«اَصال بعادإىل  َا  مل تبلا » :؟ قاضفكيف ملاب

 :قدداض ؟ف صددا ا تدد  فا   ددا هددع  :قدداض كميددا
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ْجوع» ْت مناه ويإىل  اَ  اَتوب  من اذلا  اذل  اس تغف

 .(1)«رج  اَعًبدينأو  د

 العزم على ترك العود عليه أبدًا :الثاني

 نر ت ب ايدعنع    ًا از نل ن  يكع  ايلالهلل 

 كاند  ييهدا نبدهللًا  إ      يلدع  إ   نايه ا تكالها  

ايص ا   تصدالح  دد ايكالدا       كع  وص ريو ًاملنعب

 دش ا تد  فا    فاإلصد ا    و نيهدا  ص ا   هلل اإل

اإل دداى   ي كدهلل مليدر  دا   ل  دد     اتد هوان   هلليلد 

 :قاضإمل اي  ا  ني  اي  ى 

من اس تغفْ من اذلا  وهو يعمل ف أا ر ْسا َز  »

ْب ه  .(2)«ب

 قاض: آي     صنر اا  ني   د اي 

فإااه ال  ،أال ال حتقْن شاي ً   وإن صاغْ يف أعُانمك»

وال يبااارية ب بااارية مااا   ،صاااغرية بصاااغرية مااا  ا  ار

                                                            
 .197تحف لليقول عخ آل لل سول، لبخ شي   للح لاي، ص (1)

.23. ح436، ص90ج بحلر لالاولر، (2)
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ن أال وإن هللا ساًئلمك عان أعرلامك حاىت عا ،الاس تغفًر

  .(1)«مس أحدمك ثوذ أخيه بر إصبعُه

ن  بلددا اي ددا  اا دداز  نددر  اددا   ل   

اتددد  ف  اا  هدددع ي ددد م اي دددا   : هدددع يقدددعض

 : يكدد   ا تدد  فا   ي دد م فقدداض اي ددا ش يدد      

ات  ف  اا  د هعا ا تد  فا   ت ادش بدا نند      

 قداض  تدعض اا صدنر اا  نيد       وتهون ب ف در 

 :ي آ 

 ،هللا توب  اصوحً قبل أن حوتواإىل  أبً اَنًس توبوا»

ْج  فامي اتذ عنه، واَتًئ   وتوب  اَنصوأ أن يتوذ فل ي

 اا  اذلااا  ماا   املصتترو ،ماان اذلااا   اان ال ذااا  هل

سامْ معاه اَشا ُطًن وأن  الاس تغفًر ْسا َزأ بنفساه ْو

ْجل إذا قً  اس تغفْ هللا َّي رذ وأتوذ إَُه    ًد    :اَ

ْابع  من ال ذابرقً     ًد     .(2)«قً  َت  يف اَ

                                                            
 .   70بل   ،2ح ،111ص ،5، جوسلئا للشةي  (1)

.436، ص2مح   مه ي للحلئ ي، ج، شج ن طوبى (2)
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املخلوقني حقوقهم حتى تلقى اهلل إىل  أن تؤدي :الثالث

 ملس ليس عليك تبعة:أ

ن  ُتدد  ل حددق   نيدد  اي دد ى دداى  يلددين اإل

ايخنددعقني نل  يددش احلقددعق ايدده ف  ددها اا  

 نر ايلالا  كضقعق ا بان  حقعق ا ب ان  حق 

ن   قص  حبق غدريض  نفمد مل   واجلا   ايصهلليق

فلنيدددد  ن  ي  يدددد  أل  هددددعض ايددددعنع    تالحلدددد  

فمد كا   ني  قضان ايهلليد   د ن  ن ها  وبايلالا 

 نيد       د كان    هللض ن ان   يد  ني  ن  يقضي

يدر  دد حقدعق    ملإم  صاحالها   دا إم  ن  ي  ها

 .  ب  اهمإاي ا  ألنها   ت ق  

: قندد  ألبدد     ددد مدديم  ددد اي خددش قدداض   

ييا   دع ز دد   إن  ت نزض  ا اي  ى:الف   ني  

يع   هعاو فها ي   د تعب ؟ قاض: إم  احلجاا

 : ني  اي  ىو فقاض ف ك و  م ن هلل   ني 

 . (1)«حق حقهُك ذ  إىل  ال حىت تؤد »

                                                            
.3، ح52، ص16وسلئا للشةي ، ج (1)
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كععف فرةضععة عليععك  ععيعتها إىل  أن تعمععد :الرَّاِبععُ 

 فتؤدي حقها:

فمد فات   ف يض   دد ف ا ضد  ايده ن االهدا     

 فقدهلل ادان يف اخلد     واا  ني  ف  بهلل  د قضدا ها 

 : ني  اي  ى د نب   الهلل اا 

ْذ إي  .».. عباااد  املاااؤمن اثااال أداً  وماااً تقااا

ْائض  . (1)«اَف

يف  ل در   :اي  ا  نيد  اي د ى     د اإل اى

 قعي  تلام:

 ََدائُِمون  ْ يَن ُمْ  ََ  َصَلِِتِ ِ  .(2)اذلذ

 قاض:

ْائض واَنوافال، ويدوم» ن فاًِت  إون  ا  اداً اَفا

 .(3)«ن فًِت  ابلَنًر قضوا ابللُلإ، وابللُل قضوا ابلَنًر

                                                            
، بننل  وبننو  1، ح281، ص11مسننت رل للوسننلئا ، ج (1)

 .دلع للف لئضأ

 .  23لآلي   ،سورن لل يلرج (2)

، بنننل  لسنننتح ل  1ح، 60، ص3ج ،مسنننت رل للوسنننلئا (3)

.قضلع للوولفا
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، السعحت  اللحم الذي نبت معن  إىل  أن تعمد :اخلامس

باألحزان حتى تلصق اجللد بعالعمم، وةنشع    فتذةبه  

  بينهما حلم جدةد:

 :قاض تلام

 َواَُْعااْدَواِن ِ ْ ا ِمااَْنُْ  َُْسااًِرُعوَن يِف اْ ِ ََِثااري  ى  َْ َو َاا

اْحَ  ََِباسَْس َماً اَكاُاوا يَْعَملُاوَن  ُُِ  اَسُّ ََاْواَل يََْنَاًُمُ  *َوأَْْكِ

 َ ْحَ  َ ُُِ  اَسُّ ْ َ َوأَْْكِ َُُِِ  اْ ِ َْحبًَُر َعْن قَْو َْ ِاُُّوَن َوا ابذ ْذ ِبسَْس اَ

 . (1)َمً اَكاُوا يَْصنَُعونَ 

حيددا اي ددض  كددا حدد اى  احلدد اى ايددعل    

 تدد ي  نبددا :ك ددال و  ددد  مددا  بددد  دد  ا  قدداض

 : د اي نعضو قاض  ني  اي  ىالف  

مااًأ فُااو أاا  وأُك مااً  ماان ا  ُك  ً غاال»

مَناً أجاور  :اَُتي وش هبه أا  واَساح  أااواع َثارية

فأمً  ،اَفواجْ ومثن امخلْ واَنبيذ املس ْ واَْاب بعد اَبين 

ْشااً يف احلاامك فااإن ذكل ال فااْ ابهلل اَعْااي ْسااوهل اَ  وب

 .(2)«ص  هللا  لُه وآهل

                                                            
 . 63-62تلنلآلي ،سورن لل لئ ن (1)

.بل  للسحت، 1، ح126، ص5للكلفي، ج (2)
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 :قاض  ني  اي  ى     

الِكا  ومثان امخلاْ و اْ اَسح  مثن املُت  ومثان »

ْشوة يف احلمك وأجْ الاكهناَبغ  .(1)«ي واَ

 :قاض  ني  اي  ى     

إذا  ،اَسااح  أاااواع َثاارية مَنااً يساا  احلجااًأ»

ْشً يف احلمك فُو  ،وأجْ اَزااُ  ومثن امخلْ ،شًرط فأمً اَ

 .(2)«ال فْ ابهلل اَعْي

تد ي  نبدا    : د نب   الهلل اا ايلا  ل قاض 

ل   د مثدد ايكند  ايدع    د  اي د ى  ني   الهلل اا 

 :يصيهلل فقاض

 .(3)«أ  فأمً اَصُود فل بأس»

ذقته كما أ ،الطاعة مَلأن تذةق اجلسم أ :السادس

 تقول استغفر اهلل:فعند ذلك  ،حالوة املعصية

   ايددعنع افلنددر ا ن ددا  ايددعل ي يددهلل غفدد 

ايددعل نالدد   هددعا اينضددم إزايدد اا إم   اي اددع 
                                                            

 .2، حلل ص ر افسه (1)

 .3ح، لل ص ر افسه (2)

.4،حافسه ل ص رل (3)
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ا دددم   ندددر اخلدددري  يليدددهلل إن دددان ندددر احلددد اى 

اللهلل ايلع و إم اا  اي اع  و ف ايك   ايحلي 

 ا دد  ايدده  ييدد  باي ددهللى تدد  اتالددا  ايقيددع   األ   إ

ف  دددها اا  ندددر ايلالدددا  كدددا ي واى بدددايف ا ا 

ملير إم  احل اى   اكا ن  هللى نكا  اض ايي يم  

فقالا اي عب  كا  ايلالهلل   و  د احمل  ا  ا خ ى

  دا   اهلل   يد  يف ايدعن  ف  ين وى ب  ا   اا    ح

بلددهلل اي عبدد  يددعا  واجل ددم  نددر حدد  و ايلصددي  

  يل ددا  اجل ددم  نددر نت ايحلا دد  كقندد     نتدد  

ايحللاى  ايقيداى يف اينيدا  اي هدا   ايصدياى ح در      

ي ل  ا ن ا  باي ل   اجلع   ايلحلد  ييدعي    

اا كا  ا نال   د احل اى  يالهللن ا ن ا  ب لعيدهلل  

اجل هلل  نر احل ض فل هلل عاى هعض اي   ط ايده  

فهددعض  وتدد  ف  اان دداى يقددعض ايلالددهلل  ملك هددا اإل

حقيقد  ا تد  فا    إم  يد ن ا  ن  يصااي   ط 

 .ن نر   ات  اي   ف يدإم  
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 املسألة الخامسة:

 آثار االستغفار

ك ريو ينم   ف  تابي  إ ًاا ت  فا  آ ا  يرتب

  :نعك  نهمها

من  ةتتألأل خالي رف  صحيفة املستغفر وهي  -1

 الذنوب 

 تلدا  ايعنع   ن  ميضعن د آ ا  ا ت  فا  

ت فش بني يدهللل    ه ت ألأل صضيف  اي   ف    د

 دددا  يددد   نيددد  األحا يددد    ي كددهلل ك   دددا  اا

اض ق :  ل  د  اليهلل بد ز ا و قاضفقهلل  اي  يف 

 : ني  اي  ىنبع  الهللاا 
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إذا أَو اَعبد من الاس تغفًر رفع  حصُفتاه وي »

 .(1)«تتألَ

 :تلام  قعي 

 ْلَاااامُك ْْ ااااٌ  اَْغِفاااا ُااااوا ِحطذ َخَطااااًََّيمُكْ َوَساااازَنِيُد َوُقَو

 .(2)اَُْمْحِسِنرَ 

  ني  اي  ى قاض:     

 تعااْالا الاعاار   اا  رسااو  هللا صاا  هللا  لُااه»

ْارهاً واًرهاً فًحاذروهً، وآهل  أعر  اَعبًد ُك صبًأ أب

لَامُكْ : وهو قو  هللا تعاًىل ُ َهَ لُاوا فََسارَيَى ا ذ َوُقاِل اْهَ

 . (3)«وس   َوَرُسوهُلُ 

 يف سعة الرزق  سبٌب - 2

 دد نتدالا  زيدا و ايد زق      فا ت  فا  تالٌ 

 :قاض تلام و  ع ايفق 

                                                            
بننننننل  ، 2ح ،504ص ،2ج ،للشننننننةخ للكلةونننننني ،للكننننننلفي (1)

 لالستنفلر .

 . 58لآلي   ،سورن لل ق ن (2)

. بنل  عن ض 1، ح219،ص1، للشنةخ للكلةوني، جللكلفي (3)

  على للو ي ولألئ  لالع لل 
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 ََوَّي  ًَ اَمً ِسِل اَسذ ْْ ِه ُي ُْ َ وا َربذمُكْ ُ ذ تُوبُوا ِإَ ُْ قَْوِأ اْستَْغِف

ا مُكْ ِمْدَرار  ُْ َ  .(1) َل

 :قاض  ني  اي  ى  د ك ى ي   

ُروِر  ،الاِْسااِتْغَفًَر َساابَبً  وقَااْد َجَعااَل ا ذ ُسااْبَ ًاَه » دِلُ

ِ  اََْخلِْق فَقًََ  ُسْبَ ًاَه ْزِق وَرْْحَ َْ ذه  :اَ وا َربذمُكْ ِإا ُْ اْستَْغِف

مُكْ ِمااْدرارا   *اكَن يَفذااًرا   ُْ ًَ  َلَاا اار ِسااِل اَسذ ْْ ويُْمااِدْدمُكْ  *ُي

 . (2)ِبَأْمواٍ  وبَِنرَ 

قدداض  :قدداض  نيدد  اي دد ى ددد نبدد   الددهلل اا 

  تنم: آي   صنر اا  ني ض اا  تع

ْت  لُه اَنعم  فلُ و ذيْ  امحلد هلل ومن » من ظُ

أحل  لُااه اَفقااْ ابالساا تغفًر وماان  َااوت مومااه فعلُااه

وال قاوة إال ابهلل اَعايل اَعْاي ال حاو   فلُ و من قاو 

 .(3)«ينفي عنه اَفقْ

 :( قاض ) ني  اي  ى

                                                            
 .52لآلي   ،سورن اود (1)

 .226ص ،142، للخة   2ج ،اهج لل الغ  (2)

.65ح، 93ص ،8ج ،للكلفي (3)
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ُك م من أَو مان الاسا تغفًر جعال هللا هل مان »

ْجااً ْجااً ،ف ورزقااه ماان حيااث ال  ،وماان ُك ضااُق  

 .(1)«ْتس 

 :جالء القلب ونقاوته - 3

  يف قندد  نكمددا اددان يف بلددا ا حا يدد    

  صدا   نك د   ًاملا نملن  ملنالد  ف وبيضان  ك ايلالهلل ن

 املا ات م   ندر ايدعن      ملا تا  ملهال فتع ان 

  هددعض اي ك دد   ي ّقدد   فا تدد  فا  ميضددع   وزا 

 ًاأل  اا خنق ايقن  صدافي  وايقن   د معا الها

ي دحلش بداي ع   يكدد     ًا دد اي دعا   نبيضد    ًاخايي

ظنمددا  إم  ايلالددا  هدد  ايدده ت ددري هددعا اي ددع     

فا تدددد  فا  ميضددددع هددددعض    وب ددددال  ايددددعنع  

 :( ني  اي  ىقاض ابع  الهلل اا ) واي نما 

جلوهااااً ًإن للقلااااوذ صاااادأ كصاااادأ اَن ااااًس ف»

ْآن  . (1)«ابالس تغفًر وتلوة اَق

                                                            
بننننل  لسننننتح ل  ، 6ح ،177ص ،7ج ،وسننننلئا للشننننةي  (1)

 .لالكثلر مخ لالستنفلر
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 :السرت  - 4

فد     وإ  اا حي ما ي ف  يإلن ا  ي رت  ني 

ن ري ايد   ني  نيد     قاض ونصا اي ف ا  هع اي رت

 :اي  ى

ْوا اب»  . (2)«الس تغفًر ال تفضحمك رواحئ اذلاوذتعط

   نيد  اي د ىو    د كد ى يإل داى ايصدا ق     

 د نمسان اا احل د ر  هل اى بد احلكم يا ت ي  

 :قاض

)َّي ماان أظُااْ اوُاال وساا   :اَعباادفااإذا قااً  ...» 

ْحته يف ادلاًُ ومَج  اَقبُح ْة وس   َل ( س ه هللا ب يف اآلخ

ْةهللا   .(3)« لُه أَف س  يف ادلاًُ واآلخ

 :نجاةال - 5

 ددد  يددش  هايددر   فا تدد  فا  هددع اي جدد

اا تلدام  إم  ألن  مي ا اي ادع   وخ وايهللنيا  امل

                                                                                  
 .8ح ،172ص ،74ج ،بحلر لالاولر (1)

 .7، ح433، ص90، جلل ص ر افسه (2)

.14، ح222للشةخ للص وق، ص ،وحة للت (3)
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ض و قددا ددو  اددا   دد   اي فدد و   ندد  ايلفددع  

 : تعض اا صنر اا  ني  اي 

 قاض صنر اا  .« لُ  ابالس تغفًر فإاه املنجًة»

ماااان َااااو مومااااه فلُ ااااو ماااان »  نيدددد   آيدددد : 

 .(1)«الاس تغفًر

 :قاض ن ري اي   ني  ني  اي  ى 

 ؟وماً ي :قيل،اَعج  ممان باه، واملنجاًة معاه»

 . (2)«الاس تغفًر :قً 

 :دواء الذنوب - 6

  آي   اا  صنر اا  ني قاض  تعض 

 .(3)«للك داً دواً ودواً اذلاوذ الاس تغفًر»

                                                            
، 28، ح437، ص90لليالم  لل جلسي، ج ،بحلر لالاولر (1)

 .بل  لالستنفلر وفضله وأاولعه

 .30، حلل ص ر للسلبق افسه (2)

ثننول   ،1ح ،197، صللشننةخ للصنن وق ،ثننول  لألع ننلل (3)

.رلالستنفل
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   اي تددعض األكدد ى صددنر اا  نيدد ه ددا مددال  

فدهلل ان   وان  ن حلدر هلدا ايدهلل ان   ايعنع  بايهلل  آي  

ض  تددعض اا قدداهددعض ايددعنع  هددع ا تدد  فا و  

 صنر اا  ني   آي :

 فإهنااًاذلاااوذ الاساا تغفًر،  لاالك داً دواً ودواً»

 .(1)«املم ًة

 : آي   ني  اا صنر      

ْقَن ، هلُااً،أ َتشااوذ اذلاااوذ نإ»  يطفهئااً ال َتحاا

 .(2)«الاس تغفًر الإ  ً

**** 

  

                                                            
بننل  لسننتح ل  ، 1، ح316، ص5ج، مسننت رل للوسننلئا (1)

 .لالكثلر مخ لالستنفلر

.2، حلل ص ر افسه (2)
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 املسألة السادسة

 حد األماننيستغفار  اال

 عض األك ى  مهلل  صنر اا  ني كا  اي ت

 :قاض تلام واأل ض    اا  ن ا  نها  آي  

 ُ َعَذَِبُْ  َوأَاَْ  ِفهِيْ  َوَمً اَكَن ا ذ ُُ َِ  ُ َوَمً اَكَن ا ذ

ونَ  ُْ  .(1)ُمَعَذَِبُْ  َوُمْ َْْستَْغِف

 ا  ا ت  فا  فهع األإم  املي   ما ن 

ا نل كما ن  اي تعض ن ا  أله واي ان  ين ا 

هلم  د  كعير ا ت  فا  فهع ن اٌ فاأل ض 

                                                            
 .33لآلي   ،سورن لألافلل (1)
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 مهلل بد بع الف   حكر     ننو ض ايلعا و 

 ن  قاض: ن  ايالاق   ني  اي  ى ن

ََْرالِا أََمااًاَنِن ِمااْن  َااَذاِذ ا ذ » وقَااْد ُرِفااَ   ،اَكَن يِف ا

ُ وا ِبه َْ فَتََمسذ ِ  ،أََحُدُمًَ فَُدونمَُكُ اآلَخ َََماًُن اذلذ ً ا   ُرِفاَ  أَمذ

َََماًُن اََْباًِ  آهل و  صا  هللا  لُاهفََُُو َرُسوُ  ا ذ  اً ا وأَمذ

َعَذَِبُْ  وأَاَْ   :فًَاِلْسِتْغَفًُر قًََ  ا ذ تََعًىَل  ُُ َِ ومً اكَن هللا 

َِبُْ  وُمْ ومااااااااااااااً اكَن هللا ُمَعااااااااااااااذَ  * ِفااااااااااااااهِي ْ 

ونَ  ُْ  :.و قاض  ني  اي  ى(1).»(2)َْْستَْغِف

 .(3)«ملن يقنط ومعه الاس تغفًر جعب »

قاض  تعض اا  :ي  اي  ى قاض      ن

 :ألصضاب  آي   صنر اا  ني 

 «حيًي خري لمك وممًي خري لمك»

فقهلل   ف ا فما   ا حياتر يا  تعض اانقايعا 

 :قاض ويف  فاتر

                                                            
 افسه. لل ص ر (1)

 ،518ص ،4، جقصلر كل لته وحك ه ،اهج لل الغ  (2)

 .88 للحك  

.87للحك   :  518،ص ،4ج،  افسه، لل ص ر (3)
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َعَذَِبُْ   ن هللا يقو إمً حيًي فأ» ُُ َِ  ُ َوَمً اَكَن ا ذ

ُ ُمَعَذَِبُْ  َوُمْ  ونَ َوأَاَْ  ِفهِيْ  َوَمً اَكَن ا ذ ُْ مً أو  وَْْستَْغِف

 . (1)«س تغفْ لمكأأعرلمك ف وفًي فتعْالا  يل  

 وي   ف  ااف ًافاإلن ا  حي ما يعن  ملنال

فهعا ا ت  فا  هع كفا و  د ايعن  ايعل 

ايعنع  بن  و  ا تكال  في ق      ايقصاص

يف   ان كمياو اان كما  ويإلن ا  اي قم

ايلصم  اينهم اغف  ي  ايعنع  ايه ته ر ...»

اينهم  واينهم اغف  ايعنع  ايه ت وض اي قم

 .«...ي  ايعنع  ايه ت ري اي لم اغف 

ب  الف   ني  اي  ى قاض كا  ن  د 

 يقعض: آي   عض اا صنر اا  ني  ت

مفض  ،الاس تغفًر لمك حصن حصر من اَعذاذ»

ذ إف ،َووا منهأالاس تغفًر ف يوبق َرب احلصنرأ ه مم ًة ا

                                                            
 .465بصلئ  لل ربلت، مح   بخ للحسخ للصفلر، ص (1)
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َعَذَِبُْ  َوأَاَْ   :هللا عز وجل لَّلاوذ قً  ُُ َِ  ُ َوَمً اَكَن ا ذ

ونَ  ُْ ُ ُمَعَذَِبُْ  َوُمْ َْْستَْغِف  .»(1)ِفهِيْ  َوَمً اَكَن ا ذ

  د ايصا ق الف  بد  مهلل  ني  اي  ى 

يَن ِإَذا فََعلُوا فًَِحَش   أَْو  ملً نَز  هذه اآلي » :قاض ِ َواذلذ

اُوِِبِ ْ  َظلَُموا أَاُْفَسُُ ْ  وا ذِلُ ُْ َ فًَْستَْغَف وا ا ذ ُْ ََ صعد . َذ

ه ثور فرصخ بأ   صوت ا   يقً  هل إبليس جبل  

فقًأ  ؟نَز  هذه اآلي  مفن ًَُبعفًريته فًجمتعوا إَُه فقً  

ْي  من اَش ًُطر فقً  ذا :عف  :فقً  ،أان ًَُ ب ذا َو

فقً  َس  ًَُ  ،  قًأ آخْ فقً  مثل ذكل ،َس  ًَُ

م دُ أ ِ  :قً  ؟اًذا :قً  ،أان ًَُ :فقً  اَوسواس اخلنًس

فإذا وقعوا اخلطُئ  أنسيَ   ،هي  حىت يواقعوا اخلطُئ وأمن  

 .(2)(يوأ اَقيًم إىل  ه ِبًأا  ًَُ فوْك   :فقً  ،الاس تغفًر

**** 
  

                                                            
 .2، ح198صثول  لألع لل، للشةخ للص وق،  (1)

2))
 

لستح ل  ، بل  7، ح67، ص16وسلئا للشةي ، ج

تك لر للتوب  ولالستنفلر كا يوم.
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 املسألة السابعة

 نبياءمعنى استغفار األ

بد  ن ييدان    يصف  د ك ا  ي   ني  اي  ى 

 :اا قاض  ني  اي  ى

ااَعْ  ِبُطااوِ  اْسااِتْغَفًِرِمْ ُذاُااوُِبُ ْ ..» ُن ي  ددرب  وتَقَشذ

ح دددددددددددْوَ  اا ُهدددددددددددُم  ح دددددددددددْوُ  اا نب  ِإ   

 .(1()2)اْيُمْفن ُضعَ 

 يكدع     إ  ات  فا  األناليان  نيهم اي د ى 

 د هم ا  هدع تعا دش   إمندا    ا تكالعهدا  ملنع   د

 د ق  إفد  تدعز    ود اخلحل  كعنهم  لصع ني 

                                                            
 .22لآلي   ،سورن لل جلدل  (1)

.45، كتل  451، ص3اهج لل الغ ، ج (2)
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ايكدد ى  نددر اي دداه  فدد   اتدد  فا هم  تددعب هم 

 ددد ناددا   اى ملكدد  اا  نددر ني دد  هم   ددهللى    

اي فن   ان  اهلم بايدهلل ان  مدلع هم باي قصدري    

باض اخلايق  ا ما مما تلنهم ي   ف     يحلنالع  

اي عبددد   دددد اا  ندددر ايددد غم  دددد  هدددا تهم      

 صددنر اا  نيدد   كددا   تددعض اا   وهم قهللاتدد 

 د غدري ملند  فقدهلل     ي   ف  اا  ا مًا تنم  آي  

يف حدهللي      نيد  اي د ى  ل  د نبد   الدهللاا     

 قاض:

 إن رسااو  هللا )صاا  هللا  لُااه وآهل( اكن يتااوذ»

ْة مان غاري إىل  اُم مًئا  ما س تغفْه يف ُك ياوأ َو هللا ْو

ًًُه ابملصًئ   َُؤجْم  لهيً مان ذا ، إن هللا خيص أَو

 .(1)«غري ذا 

 :قاض       ني  اي  ى

 .(2)«ا ذَ  ريِ ن غَ يل مِ بتُ اأيوذ  نذ إ»

                                                            
 .5، ح85، ص16، جوسلئا للشةي  (1)

، لليل  2، ح75، ص1جعلا للش لئع، للشةخ للص وق،  (2)

للتي مخ أبلهل لبتلي ليو  .
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 نيددد    دددد نتددد ن  ايددد  ع  يإل ددداى اي  دددا 

: ا قدداض ايدد  ع حددعض  صددم  األناليددان  اي دد ى

: ادا    ب يا نبا احل د ف خ ن  قدعض اا  دو  

 َأ ِمْن ُ َمً تَقَدذ َْ كَلَ ا ذ َُْغِف َِ َْ قداض   و(1)َذاِْبَ  َوَمً تََأخذ

 :اي  ا  ني  اي  ى

مل ي ن أحد عند مرشيك أهل م   أعْ  ذابً مان »

َهن  اكاوا يعبادون  وسْص  هللا  لُه وآهل رسو  هللا 

صا  هللا من دون هللا ثلمثًئ  وس تر صامن فلار جاًًم 

خاالك َاارب ذكل ا   ْكمااإىل  ابدلعااوة وسااْوآهل   لُااه

ا ِإنذ َهاَذا  :وعْ  وقًَوا لهي   ََُِاَ  ِإََُ اً َواِحاد  أََجَعاَل اآْلَ

اًٌذ  ًٌ جُعَ وا * ََََشْ َوااَْطلَاَق اََْماأَلُ ِماَْنُْ  أَِن اْمُشاوا َواْصارِبُ

اُد  َْ ًٌ ُي ََُِِتمُكْ ِإنذ َهَذا ََََشْ ِ *  ََ  َآ ْعنًَ ِِبَاَذا يِف اَِْمامذ َمً ََسِ

ِة ِإْن َهَذا ِإالذ  َْ فلر فتح هللا عز وجل و (2)اْخِتَلٌق اآْلَِخ

  :م   قً  هل َّي محمد وسْوآهل  ص  هللا  لُه   ابيه 

 َِإانذ فَتَْحنًَ كَل   م  ًاً ُمِبُن ا ُ َماً  *فَْت   َْ كَلَ ا ذ َُْغِفا َِ

 َْ َأ ِماْن َذاِْباَ  َوَماً تَاَأخذ أهال م ا   مرشايك عناد تَقَادذ

                                                            
 .2لآلي   ،سورن للفتح (1)

.7–5لت لآلي ،سورن ص (2)
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تقدأ وماً تاأخْ َن مرشايك توحيد هللا فامي إىل  بد ًئ 

ْج بعضُ  عن م   ومن بقاي ماَن   م   أسْ بعضُ  وخ

مل يقدر    اناكر اَتوحيد  لُه إذا د ً اَنًس إَُه فصًر 

 .(1)«ذابه عندم ذكل مغفورا بُْوره  لهي 

**** 

  

                                                            
، 180، ص1للشةخ للص وق، ج ،عةون أب لر لل ضل (1)

.(لةنف  لك هللا مل تق م مخ ذا ك تيللى في تفسة  قوله ،1ح
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 املسألة الثامنة

استغفار االنبياء واملالئكة 

 للمؤمنني

 مننيأواًل: استغفار األنبياء للمؤ

 يكدد  ألممهدم  ي   ف   يدش األناليدان كد ريًا    

 وهعا ا ت  فا  هع      د      اي فا  

 هعض اي      ت دما  يدش ايلالدا   إمندا  دد      

نهدا صد    ه    نيد  آ دا  اي دهللى  اي عبد  نل إ    ظ

فدد   اا   ي فدد   وايدد  د ايددعن   يدديس ايكدداف 
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اي تعضو ينكاف يد ن  اي افقني  إ  ات  ف  هلم 

 قاض تلام:

 ََُُاْ  ََاْن ْْ َت ََُُاْ  أَْأ ََاْ  سَْساتَْغِف ْْ ْ  أَْستَْغَف ًٌ  َلهَْيِ َسَوا

َ اَل َبِْد  اَْقَْوَأ اََْفًِسِقرَ  ُ ََُُْ  ِإنذ ا ذ َْ ا ذ  .(1)يَْغِف

 د آبا د    اى  عتر بد الف    ل  د اإل 

 مسلد   :قداض  اي د ى   نديهم  ن ري ايد   ني   د

 :يقعض  تنم آي    ني  اا صنر اا  تعض

  احملس نون فأمً ،أميت من ال بًئْ شفًعيت َهل إمنً»

 فقن  : مري نب  ابد قاض «سبيل من  لهي  مفً مَن 

 اي ددفا   تكددع  فكيددف اا  تددعض ابددد يددا :يدد 

َواَل :يقدددعض ملكددد ض  اا تلدددام ايكالدددا   ألهدددا

ََِمِن اْرتََض َوُمْ ِمْن   .(2)َخْشيَِتِه ُمْشِفُقونَ َْْشَفُعوَن ِإالذ 

   تضددرو يكددع    ايكالددا   ي تكدد    ددد

 ملنالدا إ    ي تكد     د  د  ا ن هلل نبا يا :فقاض

                                                            
 .6لآلي   ،سورن لل ولفقون (1)

.28لآلي   ،سورن لألا ةلع (2)
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 اا صدنر  اي   قاض  قهلل و ني   نهللى ملير تانض

 : تنم آي    ني 

َ  أِ دَ ابَنذ  َفى»  .«وب ت

 :اي  ى  ني   قاض

َ حَ  تهُ سذ  نمَ »  .«نمؤمِ  ُوَ فَ  ستهُذ سَ  ًًتهُ وسَ  تهُ سن

 فنيس ب  د ي تكال  ملن   نر ي هللى ت فمد

 تلددام  اا وظايددًا  كددا  اي ددفا   يدد  بدد   ت

 :يقعض ملك ض

 ٍُي َواَل َشِفي ٍ يَُطًع َِِمَر ِمْن َْحِ ً ْذ  .(1)َمً ِلل

 يكع     كيف اا  تعض ابد يا :ي  فقن 

 :فقاض ي تكال ؟ ملن   نر ت ي هللى  د     ا

  دد  كدالريو  ي تكد   نحدهلل   د  ا ن هلل نبا يا»

 ندهللى  إ   نيهدا  تديلاق   نند   يلنم  هع ايلاص 

   دد ضقًا تا الددًا كددا  نددهللى    ددر ا تكدد   ددا  نددر

  صددد ا كدددا   نيهدددا ي دددهللى ت    دددر وين دددفا  

                                                            
 .18لآلي   ،سورن غلف  (1)
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 بلقعبدد   ددا  دد  د غددري ألندد  يدد  ي فدد     ايصدد 

 قداض   قدهلل  ي هللىو بايلقعب      ا كا   يع ا تك 

 : آي   ني  اا صنر اي  

 «الا ار ماا  صااغرية الاساا تغفًر وال ماا  يباارية ال»

ََِمااِن : اددا  ددو اا قددعض  ن ددا َواَل َْْشااَفُعوَن ِإالذ 

اْرتََض 
 اا ا تضدر  يد إ  ي فلع    و ف نهم(1)

احل دد ا    نددر بدداجلوان ا قدد ا   ايددهلليد و ي دد 

  دا   ندر  ندهللى   ي د   اا ا تضدر  فمد و اي ي ا 

 .(2)«ايقيا   بلاقال   يف يل ف   ايعنع   د ا تكال 

ُ ْ :تلام  قعي  ُُ َ  أَاُْفَساُُ ْ  َظلَُماوا ِإذْ  َوََو أهَنذ  َجاً

وا ُْ َْ  هللاَ  فًَْستَْغَف ُساو ُ  ََُُا ُ  َواْساتَْغَف ْذ ااب   هللاَ  َََوَجاُدوا اَ  تَاوذ

و نل انهم يع با   ا با ت  فا    نالعا (3)َرحِير  

 ددد اي تددعض ن  ي دد  ف  هلددم فدد   اا ي فدد  يددد 

                                                            
 .28لآلي   ،سورن لألا ةلع (1)

 .408 - 407للشةخ للص وق، ص ،توحة لل (2)

.64لآلي   ،سورن للوسلع (3)
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 ددد ز ا و  اددان يف تف ددري ايقمدد   ون ا  اي فد و 

 :قاض  ني  اي  ىالف    بن د 

ْوا أَوو اهن  إذ ظلموا » افسُ  جًُ  َّي  يل فًس تغف

ْسو  َوجادوا هللا تاوااب   ه اذا  رحاامي   هللا واس تغفْ هل  اَ

 .(1)«نَز 

  قعي  تلام:

أاََبانَ  َّيَ  قَااًَُوا  ْْ نذااً ِإانذ  ُذاُوبَنَااً ََنَااً اْسااتَْغِف  َخااًِطِئَر، َُ

ُْ  َسْوَف : قًَ َ  ذهُ  َرَ   لمَُكْ  اْستَْغِف ِحيُ  اَغَُفورُ  ُهوَ  ِإا ْذ و (2)اَ

نهم نهلل عا  نر  دا فلندعا   هع نإ   فا  هعض املي  

فد   اا ي فد  يدد ي دان نل يدد       وفحلنالعا اي فد و 

 غفدددا  الهدددا بصدددهللق فددد   ااي يدددهلل اي فددد و  يحلن

 ايعنع .

 ثانيًا: استغفار املالئكة للمؤمنني

 :تلام قاض

 َون ُْ ينَ  َوَْْستَْغِف ِ ذنَاً آَمنُاوا ِلَّلذ ً ُُكذ  َوِساْعَ   َرب ا    َ ْ  َرْْحَ

                                                            
 ، علي لبخ لب لاةم للق ي ،تفسة  للق ي (1)

.97لآلي   ،سورن يوسف (2)
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ْْ  َوِ لَْمااً   ياانَ  فَااًيِْف ِ ذَبُعااوا اَتبُااُوا ِلَّلذ   َااَذاَذ  َوِقُِاا ْ  َسااِبيَهَ  َوات

 .(1)اََْجِحيِ 

يف هعض املي  ايالا كد  بيدا    د  اا ينلالدهلل     

ايدد  د خاصدد و فدد   اي  كدد  ت دد  ف  يدد   هددعا  

ا تددد  فا  يددد ت  بل دددر اي دددفا   نل مدددفا     

فكمدا ن  األناليدان    ونلالهلل اي  د   هلل ااي اي  ك 

 ندددديهم اي دددد ى ي دددد  ف    ينلالددددهلل ايدددد  د    

 يفلنددع   ي ددفلع  يدد    ددهلل اا كددعير اي  كدد  

فهعض ب ا و  د اا ينلالدهلل ايد  د   دا خصد  بد       

 . د ك ا ا 

 :تلام قعي  يفاان يف تف ري ايقم  

 َش ْْ ِملُوَن اََْع ْ َْ يَن  ِ  تعض اا صنر  يلين اذلذ

 صيان  د بلهللض حيمنع   ندم   األ آي   اا  ني 

ْمااِد يل ددر اي  كدد   َوَمااْن َحااْوهَلُ اا  َُْساابَُحوَن حِبَ

يَن َآَمنُوا ِ وَن ِلَّلذ ُْ ْ  َويُْؤِمنُوَن ِبِه َوَْْستَْغِف يل ر ميل   َرَِبِ

                                                            
 .7لآلي   ،سورن غلف  (1)
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ْْ آض  مددهلل  ااً فَااًيِْف اا   َوِ لْم  ًٍ َرْْحَ ذنَااً َوِسااْعَ  ُُكذ َ ْ َرب

يااَن اَتبُااوا ِ  يدد  ن  ددد   يدد  فدد    فدد    بددين ِلَّلذ

 ل   ي   ن   ي  اا ن ْ َُِوِق 

ذنًَ   ََذاَذ اََْجِحيِ  ذايِت َو َاْدَِتُْ  * َرب ِت  َاْدٍن اَ َوأَْدِخلُُْْ  َجنًذ

ذَ  أَاَْ   ْ  ِإا ِِتِ ْ  َوُذَرَّيذ ْ  َوأَْزَواِِجِ اََْعزِيُز َوَمْن َصلََح ِمْن َآاَبِِئِ

فدعير    ني  اي د ى  د تعم  نيا  يلين اََْحِ يُ 

ايَ ًَِت يَْوَمِ اٍذ ص حهم  يَ ًَِت َوَمْن تَاِق اَسذ َوِقُُِ  اَسذ

تَااهُ  َوَذكِلَ ُهااَو اََْفااْوُز يل ددر يددعى ايقيا دد    فَقَااْد َرِْحْ

يُ  ِْ  .(1)«يد جناض اا  د   ي  ف    ف   اََْع

هلل اا  ال ايكايف قاض نبع يف حهللي   عيا يف 

  ني  اي  ى ألب  بصري:

 ْسااقطون ملئ اا  وجاال عااز هلل إن محمااد أاب َّي»

 يف اَاورق اَاْح ْساقط َار ظُور شا ُعتنً عن اذلاوذ

ِملُااوَن  وجاال عااز قااوهل وذكل سااقوطه أوان ْ َْ يااَن  ِ اذلذ

اا ْ  ْمااِد َرَِبِ َش َوَمااْن َحااْوهَلُ َُْساابَُحوَن حِبَ ْْ ِبااِه  َويُْؤِمنُااونَ  اََْعاا

يااَن َآَمنُااوا ِ وَن ِلَّلذ ُْ  يكددم اتدد  فا هم  اا َوَْْسااتَْغِف

                                                            
 .255، ص2تفسة  للق ي، ج (1)
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 ؟تدد  تر فهددا  مددهلل نبددا يددا واخلنددق هددعا    

 :قاض وز ن  فهللاب الن  :قن  :قاض

 :فقداض  ك ابد   يف اا ملك كم يقهلل  مهلل نبا يا»

 ْ ُاِه فَِماَْن ُْ َ َ  َل  ِمَن اَُْمْؤِمِنَر ِرَجًٌ  َصَدُقوا َمً  ًََهاُدوا ا ذ

َُوا تَْبِديل   ُْ َوَمً بَدذ ِْ َبُه َوِمَْنُْ  َمْن يَنْتَ  إنكم َمْن قََض ََنْ

   ي  ددا  ددد  ي دداقكم  نيدد  نخددع اا بددا  فيدد م

  كميلي  تفلنعا ت  يع غرينا ب ا تالهلليعا ت  إنكم

َوَمااً  :ملكدد ض ادا  يقددعض حيد    همكمدا  ي دد  اا

ِمْ ِمْن َعٍُْد َوِإنْ  َوِ َْ َ َِ ُمْ َََفًِسِقرَ  َوَجْداَن  َوَ َْ  يدا  َوَجْداَن أَ

 الندد  :قندد  :قدداض ؟تدد  تر فهددا  مددهلل نبددا

 :فقاض ز ن  فهللاب

 :فقداض  ك ابد   يف اا ملك كم  مهلل يقهلل نبا يا»

 ٍَر ُمتَقَااًِبِلر  بهددعا ن ا   ددا  اا ِإْخااَواان   َااَ  ُسُ

 :قند   :قداض  ؟تد  تر  فها  مهلل نبا غريكم يا

 :فقاض وز ن  فهللاب الن 
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َِاَبْعٍض  َاُدو    مهلل نبا يا» ًُ يَْوَمِ ٍذ بَْعُضُُْ   َِخلذ َْ ا

  مهلل نبا يا وغريكم بهعا ن ا   ا  اا ِإالذ اَُْمتذِقرَ 

 وز ند   فهللاب الن  :قن  :ت  تر قاض فها

 :فقاض

  ميل  ا  اا  و اا ملك نا يقهلل  مهلل نبا يا»

َهاْل  : ادا   و فقاض ك اب   د آي  يف    هلل نا

ُاو  ُْ ُأَو ذَمً يَتََذَذ يَن اَل يَْعلَُموَن ِإا ِ يَن يَْعلَُموَن َواذلذ ِ َْْستَِو  اذلذ

َََْبًِذ  َْ    ايدعيد    دهلل نا  يلنمع  ايعيد ف ضد ا

 .(1)«األيالا  ن يعا هم  ميل  ا يلنمع 

ا  دد آبا د   دد     د اي  د  يف تف ري ايقم  

اض  تعض اا صنر اا ن  قن ن   نيهم اي  ى 

 : ني   آي 

ْأ  لُاه ماين  أ وال فضل مين  أ مً خلق هللا خلقً  » ، يا

و جربئُال؟ فقاً  َّي أضال أفاا  أفقل  َّي رساو  هللا ف

ْبر أل ن هللا فض  إ يل  ْسلر    ملئ تاه املقا ابيًئه امل

ْسلر واَفضل مان بعاد  وفض   لين    مجُ  اَنبير وامل

                                                            
 .مقلملت للشةي  وفضلئلهم بل   ،35، ص8ج ،للكلفي (1)
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اأ امنً وخد  ن امللئ   خلد  إمئ  من بعد  وكل َّي  يل َوأل

ْش ومااان حاااوهل يناااً، َّي  ااايلحمب   ! اذليااان ْملاااون اَعااا

س تغف ْون لَّلين آمناوا بواليتناً َّي ْس بحون حبمد رِب  ْو

  وال ! َوال َنن مً خلق هللا آدأ وال حواً وال اجلن ا يل

فضال مان أال الارالا ف يف ال ن ون اَنًر وال اَسرً و

ْف  ربنً وسسابي ه وتإىل  امللئ   وقد س بقنًم قدْساه مع

اطقنااً بتوحيااده أرواحنااً فأو  مااً خلااق هللا خلااق أن َ

اا  رواحنااً اااورا  أً شااًهدوا وبمتجُااده   خلااق امللئ اا  فلم 

حنً َاااتعْ امللئ ااا ، ماااْان فسااا ب  أاسااا تعْموا  واحااادا  

 .(1)(فس بح  امللئ   بتسبيحنً

**** 

  

                                                            
 .18، ص1ج، تفسة  للق ي (1)
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 املسألة التاسعة

اإلمام علي عليه السالم يحدثنا 

 عن االستغفار

يف هدعض اي د ي  بلضدًا  دد حكدم ن دري       نعاو 

ا تدد  فا  ب ددكا  حددعض اي دد ى ايدد   ني  نيدد 

 : كما ين   اى

ً ، َوأْسَُع َمثُوبَ   » .1 ُ  َجزا َْ  .(1)«اَ ْسِتْغفًُر أْع

َزْق » .2 ْْ ُ  ، ْْ  .(2)«ِاْستَْغِف

 .(1)«ااَِلْسِتْغفًُر يَْمُحو اَْوزارَ » .3

                                                            
 .31غ ر للحكم ودرر للكالم، ح ف لاللف، ص (1)

 .لل ص ر افسه (2)
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اُوِذ » .4 ًُ اذلُّ  .(2)«ااَِلْسِتْغفًُر َدوا

ِل الاِْسِتْغفًرُ » .5  .(3)«أفَْضُل اَتذَوسُّ

اُوَذ » .6  .(4)«ُحْسُن الاِْسِتْغفًِر يَُمَحُص اذلُّ

وا ََااْ  » .7 ُْ ََااْو أنذ اَن ااًَس حااَر َعَصااْوا أانبُااوا َواْسااتَْغَف

بُوا َوََ ْ   .(5)«َبِْلُ وا يَُعذذ

ةَ » .8 َْ َ أصًَذ املَْغِف َْ ا    .(6)«َمِن اْستَْغَف

 .(7)«ِمَن الاِْسِتْغفًرِ َشفيَ  أْْنَُح  ال» .9

َة  ال» .11 ًَ ْاَن إال  َماااااْن قًبَااااال ا ساااااً اااااوُز اَُغْفااااا ُ
َْ

 .(8)«اِب ْحسًنِ 

**** 

                                                                                  
 لل ص ر افسه. (1)

 لل ص ر افسه. (2)

 . 42لل ص ر افسه، ص (3)

 . 128ص ،ح ف للحلع ،لل ص ر افسه (4)

 . 276ص ،مالح ف لل ،لل ص ر افسه (5)
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