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االستغفار سراج ظلمة الذنوب

املقدمة



الحمد هلل غافر الذنب ،وقابل التوب ،شديد العقاب ،هو هللا الذي ال إله إال هو عليه توكلت وإليه متاب ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده

ال شريك له الكريم الوهاب ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير من استغفر ربه وأناب" صلى هللا عليه وسلم " ،وعلى آله المكرمين وسائر

األصحاب ،المستغفرين باألسحار ،وآناء الليل وأطراف النهار ،وبعد :فإن االستغفار من الذنوب من أعلى صفات العبد االيمانية ،وأبهى
كماالته الذوقية ،فبه يدرك العبد حاجته الى مواله تعالى ،ويقر بأنه محط الخطايا والذنوب والنقص ،فيتوجه الى هللا تعالى لغفران ذنبه ،وإكمال
نقصه ،ومحو خطاياه ،والذنوب ظلمة في القلوب ،كل ذنب ينكت في القلب نكتة سوداء ،ال ينجلي هذا السواد والظالم إال بنور االستغفار،
وألجل تسليط الضوء على هذه الحقيقة جعلت بحثي موسوما ب (االستغفار سراج ظلمة الذنوب) أبين فيه حقيقة االستغفار والذنب ،وأوضح

فيه كيف يكون االستغفار سراج يضيء القلب إذا ما داهمته ليالي الذنوب ذات الظالم الحالك ،وجعلته منطويا على ثالثة مباحث مع مقدمة
وخاتمة ،وكما يأتي:
المبحث االول :تعريف االستغفار ،والذنب ،ومعنى السراج ،والظلمة ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب االول :ماهية االستغفار لغة واصطالحا:
المطلب الثاني :حد الذنوب لغة واصطالحا:

المطلب الثالث :معنى السراج لغة واصطالحا.
المطلب الرابع :معنى الظلمة لغة واصطالحا:
المبحث الثاني :أنواع الذنوب ،وخطرها على القلوب ،ونتائجها ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب االول :أنواع الذنوب:

المطلب الثاني :أثر الذنب على القلب:
المطلب الثالث :النتائج السلبية للذنوب على االنسان والمجتمع:
المبحث الثالث :فضل االستغفار ،ومحوه لظالم القلب وسواده ،وفائدته ،وفيه مطلبان:

المطلب االول :فضيلة االستغفار في الكتاب والسنة واالثار:
المطلب الثاني :أثر االستغفار في صقل القلب:

الخاتمة.

وأسأل هللا تعالى التوفيق والهداية ،واإلعانة إلكمال ما بدأته ،وتوصيل المراد مما إبتغيته ،فإنه نعم المولى ونعم المعين ،وال حول وال قوة اال
باهلل العلي العظيم ،وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

املبحث االول :تعريف االستغفار ،والذنب ،ومعنى السراج ،والظلمة ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب االول :ماهية االستغفار لغة واصطالحا:

فالغْفر الستر والغفر والغفران
ف َر) التي تدل على الستر في الغالب األعمَ ،
أوال :االستغفار لغة :استَغَفر يستغفر ،وهو مأخوذ من مادة (غَ َ
بمعنى واحد ،يقال :غفر هللا ذنبه غف اًر ومغفرة وغفراناً )1(.وقال ابن منظور" :أصل الغفر التغطية والستر يقال :اللهم اغفر لنا مغفرًة .واستغفر
هللا ذنبه على حذف الحرف طلب منه َغْفرًة
ثانيا :االستغفار اصطالحا :تنوعت عبارات العلماء في تعريف االستغفار ،وتعددت كلماتهم فيه ،وكلها تهدف إلى الكشف عن حقيقة وبيان
()2

.

معناه الشرعي .قال الطبري –رحمه هللا :-االستغفار هو طلب العبد من ربه غفران ذنوبه ،فإذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه
اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله.
غفرانها معنى ،ألنه من المحال أن يقالّ :
اء كان مأثو اًر عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم أو غير مأثور
الغفران ،فتعريفه هذا تعريف مطلق ،فأي استغفار دعا به المستغفر سو ً
()3

لكن يرد على هذا التعريف أنه لم يبين األدعية التي يطلب بها

عنهما فإن هذا التعريف يشمله  .وقال أهل الكالم  :االستغفار طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية ،واإلعراض عنها ( )4وقيل :هو استصالح

وفعال ،يقال :أغفروا هذا األمر ،أي أصلحوه بما ينبغي أن يصلح(.)5وأجد التعريف الثاني أقرب الى حقيقة االستغفار ،لما
األمر الفاسد قوًال ً
فيه من االنكسار ،وهو الندم ،والندم من أعظم أركان التوبة ،فقد دخلت التوبة ضمنا في االستغفار الذي هو أعم منها ،وهي مقدمة عليه.
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املطلب الثاني :تعريف الذنوب لغة واصطالحا:



فكل عمل مخالف للشريعة يتبعه نوع من
أوال :الذنوب لغة :جمع الذنب وهو بمعنى اإلثم والجرم والمعصية ،وأذنب الرجل أي صار ذا َذنبُّ ،
الجزاء الدنيوي أو األخروي أو كالهما معا(.)6

ثانيا :الذنوب اصطالحا :واحده ذنب ُه َو كل َما يحجبك َعن هللا تَ َعاَلى(.)7

املطلب الثالث :معنى السراج لغة واصطالحا.

ِ
ِ
اح َزْيت ُم َكَّو ٌن ِم ْن َإناء ِفي َو َس ِط ِه
كل شيء مضيء ،يقالَ :ي ْكتُ ُب في َ
صَب ُ
اوال :السراج لغة :مصباح زاهر ،أو ّ
ض ْوِء س َراج  ،وقيل :هو م ْ
ِ
ِ
يء(.)8
َفتيَل ٌة تُض ُ
ِ
اجا منيرا؛ ِألََّن ُه َي ْهتَِدي ِب ِه كالسراج يستضاء ِب ِه،
اصطالحا :ال يختلف المعنى االصطالحي للسراج عن المعنى اللغوي ،لذلك َس َّمى هللا نبيه س َر ً
()9
ِ
َق َ َّ ِ ِ
ألن من أناره هللا برهاناً على جميع خلقه  ،كان جدي اًر بأن
َّسول ُلنور يستضاء ِبه  ...مهند من سيوف هللا مسلول) .و ّ
ال الشاعر(:إن الرُ
يكتفي به عن جميع خلقه(.)10

املطلب الرابع :معنى الظلمة لغة واصطالحا:

َّ
ُّ
هاب ُّ
نظائره َن ْحو
اسم ل َذلِكَ ،وَال ُيجمعَ ،ي ْجرِي َمجرى اْلمصدر َك َما َال يجمع
ُ
أوال :الظلمة لغة :الظْلمةُ َذ ُ
النورَ ،وجمعه الظَلمَ ،ق َ
الم ْ
ال :والظ ُ
شديد َّ
البيتِ :إذا أسمعك َما تكره(.)11
الَ :وَلْيَلة َ
الش ّر ،وأَظلم َ
فالن علينا َ
لماءَ ،وَي ْوم ُمظلم ُ
السواد َواْل َب َياضَ .ق َ
َ
ظ ُ

ثنيا :الظلمة اصطالحا :ذهاب النور ،فالتقابل بين الضوء والظلمة تقابل العدم والملكة  ،وقيل  :عرض كما اختلف في الضوء أيضا ،ويعبر

بها عن الجهل والشرك والفسق  ،كما يعبر بالنور عن أضدادها ،والظلمة كثيرة [ من النور ] ألنه ما من جنس من أجناس األرام إال وله ظل

 ،وظله هو الظلمة ،بخالف النور ،فانه من جنس وهوا النار(.)12

املبحث الثاني :أنواع الذنوب ،وخطرها على القلوب ،ونتائجها ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب االول :أصول الذنوب واملعاصي وأنواعها:

ِ
كلها ِك َبارَها وصغارها ثَ َالثَة:
أصول اْلمعاصي َ
أوالُ :
 .1تعلق اْلقلب ِب َغ ْير هللا  ،وهو الشرك ،فغاية التَّ َعُّلق ِب َغ ْير هللا شرك َوأَن يدعى َم َعه ِإَله آخر.
اعة اْلُقَّوة الغضبية اْلَق ْتل.
اعة اْلُق َّوة الغضبية ،وهو الظلمَ ،و َغ َاية َ
َ .2
ط َ
ط َ
ِ ()13
 .3طاعة اْلُق َّوة الشهوانية ،و ِهيَ اْلَفو ِ
الزَنا.
احشَ ،و َغ َاية اْلُق َّوة الشهوانية ّ
َ
َ
ِ
َّ
َولِ َه َذا جمع هللا ُس ْب َح َان ُه َبين الث َالثَة في َق ْوله :ﭽ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﭼ (. )14

:مَلكية  ،وشيطانية ،
ثانيا :أنواع الذنوب والمعاصي :الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث أصلها وبواعثها ومهيجاتها في النفوس وهي َ

وسبعية  ،وبهيمية ،وال تخرج عن ذلك:
َ
• الذنوب الملكية :أن يتعاطى ما ال يصح له من صفات الربوبية كالعظمة ،والكبرياء ،والجبروت ،والقهر ،و ِّ
العلو ،واستعباد الخلق ،ونحو
()15
َّللاِ ﷺ" :يقول هللا تعالى :الكبرياء ردائي ،والعظمة إزاري ،فمن نازعني
رسول َّ
ال
ُ
الَ :ق َ
ذلك .ومن السنة :وعن أبي هريرة (رضي هللا عنه) َق َ
واحداً منهما أدخلته النار (وفي رواية) أذقته النار "(.)16
ِ
• الذنوب الشيطانية :فيها التشبه بالشيطان في الحسد والبغي ،و ِّ
الغل ،والخداع  ،والمكر ،واألمر بمعاصي هللا  ،وتحسينها  ،والنهي
الغشّ ،
عن طاعته  ،وتهجينها واالبتداع في دينه  ،والدعوة إلى البدع والضالل(.)17

ودليل ذلك من الكتاب :قوله تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ
(.)18شؤم كبره بقول( :ءأسجد لمن خلقت طينا) ،أوقعه في الحسد حتى قال (:أرءيتك هذا الذي كرمت علي )؛ ألنه لم يعلم أن الشقاوة سبقت
له من هللا كما أن الكرامة والسعادة سابقة آلدم وظن أن ذلك بجهد واستجالب ،فمن لزم الكبر والحسد فهو الزم ألخالق إبليس لعنه
هللا(.)19وكذلك قوله تعالى :ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲌﭐ ﱠ ( )20
احب َزرع  ,و ْاآل َخر ص ِ
ِ
اح َب
ﱠ
ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
يل َ ,ك َ
ان أ َ
يل َ ,وَقاِب ُ
الُ " :ه َما َهاِب ُ
َع ْن َقتَ َاد َة َق َ
ص َ ْ َ ُ َ
َح ُد ُه َما َ
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ِ ِ ِِ
ِ ِ ِِ
َكَلت ُقربان أ ِ ِ
ِ
اء ِت َّ
يل َ ,وتََرَك ْت ُق ْرَب َ
الن ُار َفأ َ ْ ْ َ َ َ
اء أ َ
ان ْاآل َخ ِر َف َح َس َدهُ
َحده َما َ ,و ُهَو َهاِب ُ
اء ْاآل َخ ُر ب َش ّر َماله َ ,ف َج َ
َح ُد ُه َما ب َخ ْير َماله َ ,و َج َ
َماش َية َ ,ف َج َ
ِ َّ
َّللاِ َّ
الِ َ :
{ألَْق ُتَلَّن َك}.وفي الحديث عن ْاب ِن ُّ
الزَب ْي ِر ،أ َّ
اء َواْل َح َس ُد،
ال َ
اء ْاأل َُم ِم َقْبَل ُك ُم اْلَب ْغ َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
َن َرُس َ
َفَق َ
ول َّ َ
ضُ
«د َّب إَل ْي ُك ْم َد ُ
ِ
ِ
ِ َّ
ضاء و ِهي اْل َحالَِق ُةَ ،ل ْي َس َحالَِق َة َّ
َن َِّ
الد ِ
ين"(.)21و َع ْن أَِبي ُه َرْي َرَة ،أ َّ
الب ْي ِن
صَّلى َّ
والبغ
الِ" :إي ُ
الش ْع ِر َل ِك ْن َحالَِق َة ّ
وء َذات َ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
النب َّي َ
َّاك ْم َو ُس َ
َ َْ ْ َ ُ َ َ
الحالَِق ُة"(.)22
َفِإَّن َها َ

• الذنوب السبعية :كذنوب العدوان ،والغصب ،وسفك الدماء ،وغير ذلك .دليله من الكتاب قوله تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙ
ﱛ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ ()23و اْلمْقصود ِمن ت ْشِب ِ
يه
ﱜ
ﱚ
َ ُ ُ ْ َ

النُف ِ
النْف ِ
وس ،اْل ُم َباَل َغ ُة ِفي تَ ْع ِظي ِم أ َْم ِر اْلَق ْت ِل اْل َع ْم ِد اْل ُع ْد َو ِ
س اْل َوا ِح َد ِة ِبَق ْت ِل ُّ
َق ْت ِل َّ
ان َوتَْف ِخي ِم َشأِْن ِهَ ،ي ْعِني َك َما أ َّ
ظ ٌم ِع ْن ِد ُك ِّل
َن َق ْت َل ُك ِّل اْل َخْل ِق أ َْمٌر ُم ْستَ ْع َ
ِ
اح ِد مستَ ْع َ ِ
ون َق ْت ُل ِْ
اإل ْن َس ِ
ظامِ،
ان ُم َش َارَكِت ِه َما ِفي ِمْق َد ِار ِاال ْسِت ْع َ
ود ُم َش َارَكتُ ُه َما ِفي ِاال ْسِت ْع َ
َحدَ ،ف َك َذلِ َك َي ِج ُب أَ ْن َي ُك َ
ص ُ
ظامَِ ،ال َبَي ُ
أَ
ان اْل َو ُ ْ
ظ ًما َمه ًيبا َفاْل َمْق ُ

ظ ًما َوَق ْد قال تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ون ُم ْستَ ْع َ
ف َال َي ُك ُ
َوَك ْي َ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ ()25(.)24عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم" :ال يزال المؤمن
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"(.)26قال البغا معلقا على الحديث" :فسحة من دينه" منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من

رحمة هللا عز و جل" ،ما لم يصب دما حراما" طالما أنه لم يقتل نفسا بغير حق.

• الذنوب البهيمية :فمثل الشره ،والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنها َّ
يتولد الزنى ،والسرقة ،وأكل أموال اليتامى ،وغير ذلك.
دليله من الكتاب قوله تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
طِّيَب ِات ُك ْم ِفي
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ (َ . )27ع ْن ِه َشا ِم ْب ِن ُع ْرَوَة ِ ,في َق ْولِ ِه تَ َعاَلى{ :أَ َذ َه ْبتُ ْم َ
ِ
طِب َخ ِب َّ
َّ ِ
طِّي َب ِاتي ِفي َح َي ِاتي ُّ
َح َي ِات ُكم ُّ
الد ْن َيا} ،أ َّ
اللِب ِن» ،قال أبو عثمان:
الد ْن َيا َ ,أل ََم ْر ُت ِب َج ْدي َس ِمين َف ُ
َن أُ ْذ ِه َب َ
الَ « :ل ْو ش ْئ ُت أ ْ
َن ُع َم َر ْب َن اْل َخطاب َق َ
ُ
الناظر إلى الدنيا بعين الرضا والشهوة هو اآلخذ بحظه منها والناقص حظه من اآلخرة بقدرها )28( .ومن السنةَ :ع ْن أَِبي أُمَّي َة َّ
الش ْع َب ِان ِي،
َ
ّ
َقال :أَتَيت أَبا ثَعَلب َة الخ َشِن َّيَ ،فُقْلت َلهَ :كيف تَصنع ِبه ِذِه اآلي ِة؟ َقال :أََّي ُة آية؟ ُقْلتَ :قوُله تَعاَلى{ :يا أَي َّ ِ
ُّك ْم
ضرُ
َ ُْ َ ْ َ ُ
آمُنوا َعَل ْي ُك ْم أ َْنُف َس ُك ْم الَ َي ُ
ُّها الذ َ
َ
َ
ُ ْ ُ َ
َ َ
َ
ُ ُ ْ َ ْ َُ َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
اه ْوا
صلى َّ
َما َو َّ
ض َّل ِإ َذا ْ
َم ْن َ
الم ْع ُروف َوتََن َ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َفَق َ
َّللا َلَق ْد َسأَْل َت َع ْن َها َخِب ًيراَ ،سأَْل ُت َع ْن َها َرُس َ
اهتَ َد ْيتُ ْم} َق َ
الَ" :ب ْل ا ْئتَم ُروا ب َ
ول هللا َ
ال :أ َ
طاعا ،وهوى متَّبعا ،ود ْنيا مؤثَرة ،وإِعجاب ُك ِل ِذي أرْي ِب ْأريِ ِهَ ،فعَليك ِب َخ َّ ِ ِ
الع َو َّامَ ،فِإ َّن ِم ْن
ََْ
َع ِن اْل ُم ْن َك ِرَ ،حتَّى ِإ َذا َأرَْي َت ُشحًّا ُم َ ً َ َ ً ُ َ ً َ ُ َ ُ ْ َ ً َ ْ َ َ ّ
اصة َنْفس َك َوَد ِع َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الص ْب ُر ِفي ِه َّن ِم ْث ُل ال َق ْب ِ
ون ِم ْث َل َع َملِ ُك ْم"(.)29
َّاما َّ
ين َر ُجالً َي ْع َملُ َ
الج ْم ِر ،لْل َعام ِل في ِه َّن م ْث ُل أَ ْج ِر َخ ْمس َ
ض َعَلى َ
َوَرائ ُك ْم أَي ً

املطلب الثاني :أثر الذنوب على القلوب:

لما كان القلب هو محط نظر هللا تعالى ،فإن الشريعة الغراء إهتمت به إهتماما بالغا ،لذلك يقول الحق تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ (.)30وفي الحديث عن النعمان بن بشير يقول :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
يقول " :أال وإن لكل ملك حمى أال وإن حمى هللا في أرضه محارمه أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد
()31
ِ
ِ
ِ
المصائب و ِ
مخالفة
محذ ًار ِمن
للخوف والقَلق و
سبب رئيس
إن
الفتن ،قال هللا تعالى ِّ
الجسد كله أال وهي القلب " ّ .
المعاصي والذنوب ٌ
َ
ﱳﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺ
ﱴ
رسوله صلى هللا عليه وسلم :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ (.)32فإن من آثار المعاصي والذنوب حرمان العلم
الشريف والنور والحكمة ،والوحشة يجدها المؤمن في قلبه بينه وبين ربه ،والوحشة يجدها في قلبه بينه وبين أهل الخير والعلم والفضل
والصحبة الصالحة ،والظلمة تمأل القلب وتفيض عنه على الجوارح والوجه مما قد يوقع في البدع والكبائر ويحرم من االنس بالناس ورب

الناس ،يقول ابن عباس :إن للمعصية سواداً في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق(،)33
ِ
ويقول اْلحسن بن صالِح« :اْلعمل ِباْلحس َن ِة ُق َّوةٌ ِفي اْلبد ِن ,وُن ِ
ظْل َم ٌة ِفي
ص ِرَ ,واْل َع َم ُل ِب َّ
السِّيَئ ِة َو َه ٌن ِفي اْلَب َد ِنَ ,و ُ
ور في اْلَقْل ِبَ ,و َ
ََ َ ٌ
ض ْوٌء في اْل َب َ
ََُ ََ
َ َ ُ ُْ َ
)34
(
ِ
ِ
ص ِر» .
اْلَقْلبَ ,و َع ًمي في اْل َب َ
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املطلب الثالث :أثر الذنوب واملعاصي على اجملتمع:



إن أثر المعاصي والذنوب ليتعدى االنسان ويتجاوزه ،حتى يصيب بالءه المجتمعات التي تعيش فيها االفراد الذين ينتهكون حرمات
ِ
َّللاِ  -صلى هللا عليه وسلم
ول َّ
هللا ،ويستقلون عظم البالء بسبب ذنوبهمَ ،ع ْن أ ِّ
ُم َسَل َم َة َزْو ِج النبي  -صلى هللا عليه وسلم َ -قاَل ْت َسم ْع ُت َرُس َ
ِ ِ ِِ
ِ
َّللاِ أ ِ
ال " َبَلى
ُمِتى َع َّم ُه ُم َّ
ظ َه َر ِت المعاصي في أ َّ
ولِ " :إ َذا َ
صالِ ُح َ
َما في ِه ْم َي ْو َمئذ أَُن ٌ
ون َق َ
َّللاُ َع َّز َو َج َّل ِب َع َذاب م ْن ع ْنده "َ .فُقْل ُت َيا َرُس َ
– َيُق ُ
اس َ
ول َّ َ
()35
صيرون ِإَلى مغِفرة ِمن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
ال َس ِم ْع ُت ِب َال َل ْب َن
اس ثُ َّم َي ِ ُ َ
َّللا َوِر ْ
َْ َ َ
"َ .قاَل ْت َف َك ْي َ
الن َ
َص َ
ض َوان " َ ،ع ِن ْاأل َْوَزاع ِّي َق َ
ص َن ُع أُوَلئ َك َق َ
ف َي ْ
ال " ُيص ُيب ُه ْم َما أ َ
ام َة"(.)36عن عب ِد َّ ِ
ظهر ْت َلم تُ َغيَّر ضر ِ
ِ
ُخِفي ْت َلم تَ ُ ِ َّ
ِ ِ
س ْعد َيُق ُ ِ
ول
َّت اْل َع َّ
صاح َب َها َفِإ َذا َ َ َ ْ ْ َ
َ ْ َْ
ال أَْقَب َل َعَل ْيَنا َرُس ُ
َّللا ْب ِن ُع َم َر َق َ
ض َّر إال َ
ول ":إ َّن اْل َخط َيئ َة إ َذا أ ْ َ ْ
َ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ َه ِر اْلَفاح َشةُ في َق ْوم َقط َحتى
َعوُذ ب َّ
َّ
وه َّن َل ْم تَ ْ
ال َ"يا َم ْع َش َر اْل ُم َهاج ِر َ
اهلل أ َْن تُْد ِرُك ُ
ين َخ ْم ٌس إ َذا ْابتُليتُ ْم به َّن َوأ ُ
َّللا  -صلى هللا عليه وسلم َ -فَق َ
ُخ ُذوا ِب ِ ِ
َّ
َّ
ِ
ون واألَوجاعُ التي َلم تَ ُك ْن مض ْت في أَسالَِف ِهم اّلِِذين مضوا .وَلم ي ْنُقصوا اْل ِم ْكيال واْل ِم َيزان ِإالَّ أ ِ
ِ
ين َوِش َّد ِة
السن َ
َ
ََ
ُي ْعل ُنوا ِب َها ِإال َف َشا في ِه ُم الط ُ
اع ُ َ ْ َ
ّ
ْ
َ َ َ
َ ََْ َ ْ َ ُ
ْ
ُ
َّللاِ وعهد رسولِ ِه ِإالَّ
طِ
اة أ َْم َوالِ ِه ْم ِإالَّ ُمِن ُعوا اْلَق ْ
ط َر ِم َن َّ
اْل َم ُؤَن ِة َو َج ْوِر ُّ
الس َما ِء َوَل ْوالَ اْلَب َه ِائ ُم َل ْم ُي ْم َ
السْل َ
ان َعَل ْي ِه ْمَ .وَل ْم َي ْم َن ُعوا َزَك َ
ط ُروا َوَل ْم َي ْنُق ُ
ضوا َع ْه َد َّ َ َ ْ َ َ ُ
ض ما في أ َْي ِدي ِهم .وما َلم تَ ْح ُكم أَِئ َّمتُهم ِب ِكتَ ِ
ْس ُه ْم َب ْيَن ُه ْم"(.)37
َّللاُ ِإالَّ َج َع َل َّ
َّللاِ َوَيتَ َخي َُّروا ِم َّما أ َْن َزَل َّ
اب َّ
ط َّ
َسَّل َ
َّللاُ َعَل ْي ِه ْم َع ُد ًّوا ِم ْن َغ ْي ِرِه ْم َفأ َ
َّللاُ َبأ َ
ُْ
ْ
ْ ََ ْ
َخ ُذوا َب ْع َ َ
يقول ابن القيم :الناس فريقان :فريق قابل أمره بالترك ونهيه باالرتكاب وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخط ،وفريق قالوا إنما نحن
عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلي اإلجابة وإن نهيتنا أمسكنا أنفسنا وكففناها عما نهيتنا عنه وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك وإن منعتنا تضرعنا
َّ ِ
ِ
ين
إليك وذكرناك فليس بين هؤالء والجنة إال ستر الحياة الدنيا فإذا خرقه عليهم الموت صاروا إلي النعيم المقيم وقرة العين ﴿.أ ًْم َحس َب الذ َ
()39( )38
ات أّن َّنجعَلهم َك َّال ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
السِي َئ ِ
ون ﴾ .
اهم َو َم َماتُ ُه ْم َساء َما َي ْح ُك ُم َ
الصال َحات َس َواء َّم ْح َي ُ
َ َُ َ َ
اجتَ َر ُحوا َّ ّ
ْ
َْ ُْ

املبحث الثالث :فضل االستغفار ،وحموه لظالم القلب وسواده ،وفائدته،

املطلب االول :فضيلة االستغفار يف الكتاب والسنة:

مما ال شك فيه وال ريب أن لالستغفار فضيلة عظيمة ،فهو من أعظم أبواب االنكسار الى هللا تعالى ،ففي الحديث َع ْن أَِبي ُه َرْي َرَةَ ،ع ِن
ِ َّ
َن رج ًال أَ ْذ َنب َذ ْنبا ،فَقال :أَي ر ِب ،أَ ْذ َنب ُت َذ ْنبا أَو َقال :ع ِمْل ُت عم ًال َف ْ ِ ِ
َِّ
ك َوتَ َعاَلىَ :ع ْب ِدي
صَّلى َّ
ال تََب َار َ
ً ْ َ َ
ْ
َ ْ َّ
َ ً
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم« :أ َّ َ ُ
اغف ْر لي ،فَق َ
ََ
النب ِّي َ
ِ
ِ
ِ
َن َله ربًّا ي ْغِفر َّ
ِ
الَ :ر ِّب ِإِّني َع ِمْل ُت َذ ْنًبا
الَ :ع ِم َل َذ ْنًبا َ
ْخ ُذ ِبهَ ،ق ْد َغَف ْر ُت لِ َع ْبدي ،ثُ َّم أَ ْذ َن َب َذ ْنًبا َ
الذ ْن َبَ ،وَيأ ُ
َعم َل َذ ْنًبا َف َعل َم أ َّ ُ َ َ ُ
آخ َرَ ،ق َ
آخ َر أ َْوَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
َن َله ربًّا ي ْغِفر َّ
َف ْ ِ ِ
الَ :ر ِّب
آخ َر أ َْو أَ ْذَن َب َذ ْنًبا َ
ْخ ُذ ِبه َق ْد َغَف ْر ُت لِ َع ْبدي ،ثُ َّم َع ِم َل َذ ْنًبا َ
الذ ْن َب َوَيأ ُ
ال تََب َار َ
ك َوتَ َعاَلىَ :عل َم َع ْبدي أ َّ ُ َ َ ُ
آخ َر ،فَق َ
اغف ْر لي ،فَق َ
ِ
ِ
ِ
َن َله ربًّا ي ْغِفر َّ
ِ
ِ ِ
ُش ِه ُد ُك ْم أَِّني َق ْد َغَف ْر ُت لِ َع ْب ِدي َفْل َي ْع َم ْل َما
ال َّ
ْخ ُذ ِب ِه ،أ ْ
الذ ْن َب َوَيأ ُ
َّللاُ تََب َار َ
ك َوتَ َعاَلىَ :عل َم َع ْبدي أ َّ ُ َ َ ُ
ِإّني َعمْل ُت َذ ْنًبا َفا ْغف ْر لي ،فَق َ
اء»(.)40فلما علم الحق تعالى إنكسار هذا العبد وطلب المغفرة منه أعطاها أياه ،واالستغفار فضيلته كبيرة ذكرها هللا تعالى في القرآن ،وعرج
َش َ
على فضيلتها النبي في االحاديث الشريفة ،وسطرفضلها سلفنا الصالح في كتبهم ،ونقلوها في كالمهم ،وسأذكر بعض هذه الفضائل وكما

يأتي:
فضيلة االستغفار في القرآن الكريم:
قوله تعاىل :ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ (.)41
ﭧ ﭨ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ (. )42
ﲚﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢﲣ
ﭧ ﭨ ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲛ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ (.)43
ﭧ ﭨ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ (.)44
ﭧ ﭨ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ (.)45
ومن السنة:

 .1عن أَِبي هريرة "رضي هللا عنه" َقالَ :قال رسول َّ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم « :وهللا إني ألستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين
َُ ْ َ َ
َْ
َ َ َُ ُ
َّللا َ
()46
مرة » .
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طوبى لِمن وجد ِفي ِ ِ ِ
 .2عن عبد َّ ِ
ِ َّ
النِب ُّي َّ
ار َكِث ًيرا»(.)47
اسِت ْغَف ًا
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ َ َ ْ َ َ ُ « :
َْ
ولَ :ق َ
َّللا ْبن ُب ْسر" رضي هللا عنه" َيُق ُ
صحيَفته ْ
َ
ال َّ َ
ِ ِ
َ .3ع ْن َش َّد ِاد ْب ِن أ َْوس "رضي هللا عنه"َ ،ع ِن َّ
الله َّم أ َْن َت َرّبِي َ ,ال ِإَل َه ِإ َّال أَْن َت،
الَ " :سِّي ُد اال ْست ْغَف ِار أ ْ
ولُ :
َن تَُق َ
النِب ِّي صلى هللا عليه وسلم َق َ
ِ
ِ
طعت ،أَعو ُذ ِبك ِمن َش ِر ما صنعت ،وأَب ِ ِ ِ
ِ
اغِف ْر ِليِ ،إَّن ُه َال َي ْغِف ُر
وء ِب َذ ْنِبيَ ،ف ْ
ك َوَو ْعد َ
كَ ،و َعَلى َع ْهد َ
َخَلْقتَني َوأ ََنا َع ْب ُد َ
استَ َ ْ ُ ُ
ك َما ْ
وء بن ْع َمت َك َعَل َّيَ ،وأَُب ُ
َ ْ ّ َ َ َْ ُ َ ُ ُ
ِِ
الذنوب ِإ َّال أ َْنتَ ،فِإن َقال بعدما يم ِسيَ ،فم ِ
ُّ
ات ِم ْن َي ْو ِم ِه َد َخ َل اْل َجَّن َة ").(48
صِب ُحَ ،ف َم َ
ات م ْن َلْيَلته َد َخ َل اْل َجَّن َةَ ،وإ ْ
َ َ
َ
ُ َ
ِن َقاَل َها َب ْع َد َما ُي ْ
ْ َ ََْ َ ُْ
ِ ِ ِِ
 .4عن أَِبي هريرةَ ،قالَ :قال رسول هللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلمِ َّ :
ِ
ِ
ون
ونَ ،فَي ْستَ ْغِف ُر َ
اء ِبَق ْوم ُي ْذِن ُب َ
ْ
َُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
ُ َ ْ ََ َ َ
َ
«والذي َنْفسي ب َيده َل ْو َل ْم تُ ْذن ُبوا َل َذ َه َب هللاُ ب ُك ْمَ ،وَل َج َ
()49
هللاَ َف َي ْغِف ُر َل ُه ْم» .

املطلب الثاني :أثر االستغفار يف صقل القلوب:

االستغفار عبادة أمرنا هللا بها ،وحثنا النبي صلى هللا عليه وسلم على العمل بها ،وبين لنا فضلها وفائدتها على القلوب ،التي هي مستودع

نظر هللا تعالى ،ومحط اإلمدادات الربانية ،ووعاء االنوار اإللهية ،ومن فوائد االستغفار على القلوب أنه يصقلها ،وينظفها من كدورات الذنوب،
وسأذكر بعض االحاديث التي تدل على ذلك:
ِ
َّللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلمِ " :إ َّن اْلمؤ ِمن ِإ َذا أَ ْذَنب َك َان ْت ُن ْكتَةٌ سود ِ
استَ ْغَف َر،
اب َوَن َز َ
ُْ َ
اء في َقْلِبهَ ،فِإ ْن تَ َ
َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َ .1ع ْن أَِبي ُه َرْي َرَةَ ،ق َ
ع َو ْ
ول َّ َ
ََْ ُ
ُ َ ْ ََ َ
()51()50
ِ
َّللاُ َع َّز َو َج َّل ِفي اْلُق ْر ِ
ون ﭼ
َّان َّال ِذي َذ َك َر َّ
ان َعَلى ُقلُوبِ ِه ْم َما َك ُانوا َي ْك ِس ُب َ
صق َل َقْل ُب ُهَ ،وإ ْ
آن :ﭽ َك َّال َب ْل َر َ
اك الر ُ
ِن َزَاد َزَاد ْتَ ،حتَّى َي ْعلُ َو َقْل َب ُه َذ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ْح َبةٌ ،أ َّ
ان َعَلى َقْلبيَ ،وإِّني َأل َْستَ ْغف ُر هللاَ ،في اْلَي ْو ِم م َائ َة
َ .2عن ْاأل َ
ال« :إن ُه َلُي َغ ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ق َ
َن َرُس َ
ول هللا َ
َغ ّر اْل ُم َزن ِّيَ ،وَك َان ْت َل ُه ُ
َمرَّة»(.)52
َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ان َشأْنُ ُه َّ
الد َو َام َعَل ْي ِه َفِإ َذا فتَ َر َع ْن ُه أ َْو َغَف َل َع َّد
يل اْل ُم َرُاد اْلَفتَ َر ُ
ات َواْل َغَف َال ُت َع ِن ال ّذ ْك ِر الذي َك َ
ال اْلَقاضي ق َ
ومعنى ليغانَ :ما َيتَ َغشى اْلَقْل َبَ ،ق َ
ُمِت ِه وما َّ
ِ
ِ
اطَلع عَلي ِه ِم ْن أ ِ
ِ
ِ ِ
يل َسَبُب ُه(.)53يقول ابن عباس  -رضي
َ َْ
ْ
َح َوال َها َب ْع َدهُ َفَي ْستَ ْغف ُر َل ُه ْم َوِق َ
ال َوِق َ
استَ ْغَف َر م ْن ُه َق َ
َذل َك َذ ْنًبا َو ْ
يل ُه َو َه ُّم ُه ب َس َبب أ َّ َ َ
هللا عنهما َّ " :-
وسع ًة في الرزق ،وقوةً في البدن ،ومحب ًة في قلوب الخلق"( .)54واالستغفار من
إن للحسنة
ضياء في الوجه ،ونو اًر في القلبَ ،
ً
اعظم الحسنات.

اخلامتة.

في خاتمة هذا البحث أستطيع أن ألخص أهم ما توصلت إليه من نتائج ،وهي كاآلتي:

 .1إن االستغفار هو طلب العفو والمغفرة بصورة االنكسار والذل من العبد الى ربه ،لعلمه أنه مطلع عليه ،ولخشيته منه ،ومن مكره عليه.

 .2إن من أوثق عرى االيمان االستغفار ،بل هو من أول أبواب السير والسلوك الى هللا تعالى ،فإن التخلية عن الذنوب والمعاصي وهي عن
طريق االستغفار والتوبة ،مقدمة على التحلية بالمقامات واالحوال السنية العلية.

 .3إن هلل تعالى أسماء وصفات ،وإن من إسمه "الغفار" ،فال يتجلى هذا االسم إلى على عبد شعر بتقصيره الى هللا ،فعمه هللا تعالى بالمغفرة
والعفو.
 .4ن من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهو الذي غفر هللا له ما تقدم وتأخر أنه كان يستغفر هللا ،ويتوب إليه ،مرات عديدة ،معلما
أصحابه أن االستغفار من هديه وسنته وإن كان مغفور الذنب ،مرفوعا الى مقام القرب.

 .5إن الذنوب تغطي نور القلوب ،وتطفيء سراجها ،وهي داء عضال ،وبالء وخيم ،على المجتمع ،فبسببها تهلك األمم ،وتزال النعم ،ويحل
عليها من ربها الغضب والنقم ،فكان عالج الذنوب هو االستغفار ،لكي تصقل القلوب ،ويذهب الران الذي عليها ،وتبتعد عن الغين الذي
يصيبها.
 .6إن االستغفار هو ديدن الصالحين ،وسنة العارفين ،ومالذ الخائفين ،وتواضع المتذللين لعظمة هللا رب العالمين ،فمن أكثر االستغفار دخل
في حزبهم ،وكان في جمعهم ،وتواله هللا كما يتوالهم.

اهلوامش
()1معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :هـ) ،المحقق :عبد السالم محمد هارون،
الناشر :دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م ،عدد األجزاء.4/385 :6 :



 





االستغفار سراج ظلمة الذنوب



()2لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ) ،الناشر :دار
صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ ،عدد األجزاء.10/91 :15 :

()3جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :هـ) ،المحقق :أحمد
محمد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م ،عدد األجزاء.198/22 :24 :
()4تفسير روح البيان  ،إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ،الناشر :دار إحياء التراث العربى ،عدد األجزاء :10 /
.113/8

()5التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى816 :هـ) ،المحقق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف
الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة :األولى 1403هـ 1983-م ،عدد األجزاء.18/1 :1 :
()6مفردات غريب القرآن ،الراغب األصفهاني ،كتاب الذال وما يتصل بها ،ص .181

()7دستور العلماء = جامع العلوم في اصطالحات الفنون ،القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (المتوفى :ق 12هـ) ،عرب عباراته
الفارسية :حسن هاني فحص ،الناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت ،الطبعة :األولى1421 ،هـ 2000 -م ،عدد األجزاء.90/2 :4 :
()8معجم اللغة العربية المعاصرة ،د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى1424 :هـ) بمساعدة فريق عمل ،الناشر :عالم الكتب ،الطبعة:
األولى 1429 ،هـ  2008 -م ،عدد األجزاء.1054/3 :4 :

()9تفسير القرآن ،أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى489 :هـ)،
المحقق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،الناشر :دار الوطن ،الرياض – السعودية ،الطبعة :األولى1418 ،هـ1997 -م.294/4 :

()10الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،دار النشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،عدد األجزاء  ،4 /تحقيق :عبد الرزاق المهدي.557/3 :

()11تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى370 :هـ) ،المحقق :محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى2001 ،م ،عدد األجزاء.274/14 :8 :

()12كتاب الكليات  ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،دار النشر  :مؤسسة الرسالة  -بيروت 1419 -هـ 1998 -م ،تحقيق :
عدنان درويش  -محمد المصري ،عدد األجزاء .595/1 :1 /

( )13ينظر :الفوائد ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى751 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية –

بيروت ،الطبعة :الثانية 1393 ،هـ  1973 -م ،عدد األجزاء.81/1 :1 :
( )14سورة الفرقان :آية .68

( )15ينظر :زيادة اإليمان ونقصانه وحكم االستثناء فيه ،عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ،الناشر :مكتبة دار القلم والكتاب ،الرياض،
المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1416هـ1996 /م ،عدد األجزاء.244/1 :1 :

( )16سنن ابي داود ،59 /4 :برقم.4090 :
( )17ينظر :الفوائد.82/1 :
( )18سورة االسراء :آية .61

( )19ينظر :تفسير السلمي وهو حقائق التفسير ،محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري ،أبو عبد الرحمن السلمي
(المتوفى412 :هـ) ،التحقيق :سيد عمران ،الناشر :دار الكتب العلمية لبنان /بيروت ،الطبعة1421 :هـ 2001 -م ،عدد األجزاء .390/1 :2

( )20ينظر :تفسير عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى211 :هـ) ،الناشر :دار الكتب

العلمية ،دراسة وتحقيق :د .محمود محمد عبده ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة 1419هـ ،عدد األجزاء:3 :
.14/2
()21مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار

(المتوفى292 :هـ) ،المحقق :محفوظ الرحمن زين هللا( ،حقق األجزاء من  1إلى  ،)9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  10إلى  ،)17وصبري



 





االستغفار سراج ظلمة الذنوب



عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء  ،)18الناشر :مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م):
 ،192 /6برقم ،2232 :وروات البزار ثقات.
()22الجامع الكبير  -سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى279 :هـ) ،المحقق:
ِ
يث ِ
يح
صح ٌ
بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،سنة النشر 1998 :م ،244/4 :برقم ،2508 :قال الترمذيَ :ه َذا َحد ٌ َ
ِ
َغ ِريب ِمن ه َذا الوج ِه ،ومعنى َقولِ ِه وسوء َذ ِ
ات البي ِن ِإَّنما يعِني الع َداوَة والب ْغضاء ،وَقولُه ِ
ين.
ولِ :إَّن َها تَ ْحلِ ُق ّ
الد َ
َْ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
الحالَقةُ َيُق ُ
ٌ ْ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ُ َ
( )23سورة المائدة :من آية .32
( )24سورة النساء :آية .93

()25مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري
(المتوفى606 :هـ) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.344 /11 :

()26الجامع الصحيح المختصر ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،الناشر :دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،الطبعة الثالثة،
 ،1987 – 1407تحقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  -جامعة دمشق ،عدد األجزاء ،6 :مع الكتاب:
تعليق د .مصطفى ديب البغا ،2517/6 :برقم.6469 :
( )27سورة االحقاف :آية .20

( )28ينظر :تفسير عبد الرزاق ،198/3 :تفسير السلمي وهو حقائق التفسير ،محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم
النيسابوري ،أبو عبد الرحمن السلمي (المتوفى412 :هـ) ،التحقيق :سيد عمران ،الناشر :دار الكتب العلمية لبنان /بيروت ،الطبعة1421 :هـ
2001 -م.244/2 :

ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى275 :هـ) ،المحقق:
()29سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ
شعيب األرنؤوط  -مح َّمد ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األولى 1430 ،هـ  2009 -م ،396/6 :برقم ،4341 :قال
َ
َ
ِ
ِ
يب.
ر
غ
ن
س
ح
يث
د
ح
ا
ذ
ه
الترمذي:
ََ َ ٌ َ َ ٌ َ ٌ
( )30سورة الشعراء :آية .89-88
()31الجامع الصحيح المختصر( صحيح البخاري) ،28/1 :برقم.52 :
( )32سورة النور :من آية .63

( )33ينظر :مواقف حلف فيها النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ،أبو محمد خميس السعيد محمد عبد هللا ،الناشر :بيت األفكار الدولية –
بيروت ،الطبعة :األولى  1418 -هـ ،عدد األجزاء.106/1 :1 :
( )34ينظر :حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (المتوفى:
430هـ) ،الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر1394 ،هـ 1974 -م ،عدد األجزاء.330/7 :10 :

()35مسند أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى 241 :هـ)  ،المحقق  :السيد أبو المعاطي

النوري ،الناشر  :عالم الكتب – بيروت ،الطبعة  :األولى 1419 ،هـ ـ  1998م ،عدد األجزاء  ،304/6 :6 :برقم .27131 :والحديث اسناده
ضعيف.

()36التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:
463هـ) ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي  ,محمد عبد الكبير البكري ،الناشر :و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب ،عام
النشر 1387 :هـ.309/24 :

محمد
()37سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (المتوفى273 :هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -

كامل قره بللي َ -عبد الّلطيف حرز هللا ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األولى 1430 ،هـ  2009 -م ،عدد األجزاء،150/5 :5 :
برقم ،4019 :الحديث حسن لغيره.
( )38سورة الجاثية :آية .21



 





االستغفار سراج ظلمة الذنوب



( )39ينظر :الفوائد ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى751 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت ،الطبعة :الثانية 1393 ،هـ  1973 -م ،عدد األجزاء.194/1 :1 :
البستي (المتوفى:
()40صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،

354هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :الثانية ،1993 – 1414 ،عدد األجزاء 17( 18 :جزء

ومجلد فهارس) ،388/2 :برقم ،622 :والحديث صحيح.

( )41سورة آل عمران :آية .17

( )42سورة آل عمران :آية .135
( )43سورة النساء :من آية .64
( )44سورة نوح :آية .10

( )45سورة النصر :آية .3
( )46صحيح البخاري ،2324/5 :برقم.5948 :
( )47سنن ابن ماجه ،1254/2 :برقم ،3818 :صحيح االسناد.
( )48صحيح البخاري ،2330/5 :برقم.5964 :

() 49المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (صحيح مسلم) ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن
القشيري النيسابوري (المتوفى261 :هـ) ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،عدد األجزاء:5 :

 ،2106/4برقم.2749 :
( )50سورة المطففين :آية .14

()51مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،297/2 :برقم ،7939 :واسناده قوي جدا.
( )52صحيح مسلم ،2075/4 :برقم.2702 :

()53المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ) ،الناشر :دار إحياء التراث
العربي – بيروت ،الطبعة :الثانية ،1392 ،عدد األجزاء( 18 :في  9مجلدات).23/17 :
()54ينظر :مواقف حلف فيها النبي صلى هللا عليه وسلم 106/1 :



 



