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

وعلى آله المكرمين وسائر "،  صلى هللا عليه وسلم    "ال شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من استغفر ربه وأناب
الليل و   ،المستغفرين باألسحار  ،األصحاب العبد االيمانية، وأبهى    بعد:و   ،النهار  أطرافوآناء  فإن االستغفار من الذنوب من أعلى صفات 

ه، وإكمال  كماالته الذوقية، فبه يدرك العبد حاجته الى مواله تعالى، ويقر بأنه محط الخطايا والذنوب والنقص، فيتوجه الى هللا تعالى لغفران ذنب
ي القلب نكتة سوداء، ال ينجلي هذا السواد والظالم إال بنور االستغفار، نقصه، ومحو خطاياه، والذنوب ظلمة في القلوب، كل ذنب ينكت ف

وألجل تسليط الضوء على هذه الحقيقة جعلت بحثي موسوما ب )االستغفار سراج ظلمة الذنوب( أبين فيه حقيقة االستغفار والذنب، وأوضح  
ات الظالم الحالك، وجعلته منطويا على ثالثة مباحث مع مقدمة فيه كيف يكون االستغفار سراج يضيء القلب إذا ما داهمته ليالي الذنوب ذ

 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: 

 نى السراج لغة واصطالحا. المطلب الثالث: مع
 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:
 المجتمع:المطلب الثالث: النتائج السلبية للذنوب على االنسان و 

 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.

وتوصيل المراد مما إبتغيته، فإنه نعم المولى ونعم المعين، وال حول وال قوة اال  وأسأل هللا تعالى التوفيق والهداية، واإلعانة إلكمال ما بدأته،  
 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:
 الستغفار لغة واصطالحا:املطلب االول: ماهية ا

اسَتغَفر يستغفر، وهو مأخوذ من مادة )َغ َف َر( التي تدل على الستر في الغالب األعم، فالَغْفر الستر والغفر والغفران  االستغفار لغة:    أوال:
التغطية والستر يقال: اللهم اغفر لنا مغفرًة. واستغفر  وقال ابن منظور: "أصل الغفر    (1) .بمعنى واحد، يقال: غفر هللا ذنبه غفرًا ومغفرة وغفراناً 

 . (2) هللا ذنبه على حذف الحرف طلب منه َغْفرةً 
تنوعت عبارات العلماء في تعريف االستغفار، وتعددت كلماتهم فيه، وكلها تهدف إلى الكشف عن حقيقة وبيان  االستغفار اصطالحا:    ثانيا:

فإذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه  ،  طلب العبد من ربه غفران ذنوبه  هو  االستغفار  :  -رحمه هللا–قال الطبري    .معناه الشرعي
لكن يرد على هذا التعريف أنه لم يبين األدعية التي يطلب بها   (3)غفرانها معنى، ألنه من المحال أن يقال: اللهّم اغفر لي ذنبا لم أعمله.  

فه هذا تعريف مطلق، فأي استغفار دعا به المستغفر سواًء كان مأثورًا عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم أو غير مأثور الغفران، فتعري
استصالح وقيل: هو    (4) واإلعراض عنها    وقال أهل الكالم : االستغفار طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية،  عنهما فإن هذا التعريف يشمله .

وأجد التعريف الثاني أقرب الى حقيقة االستغفار، لما .(5)الفاسد قواًل وفعاًل، يقال: أغفروا هذا األمر، أي أصلحوه بما ينبغي أن يصلحاألمر  
 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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 الذنوب لغة واصطالحا: تعريفطلب الثاني: امل
يتبعه نوع من    للشريعة  فكلُّ عمل  مخالف    ،وأذنب الرجل أي صار ذا َذنب    بمعنى اإلثم والجرم والمعصية،: الذنوب لغة: جمع الذنب وهو  أوال

 .(6) الجزاء الدنيوي أو األخروي أو كالهما معا
 .(7)َما يحجبك َعن هللا َتَعاَلىكل ُهَو الذنوب اصطالحا: واحده ذنب  ثانيا:

 املطلب الثالث: معنى السراج لغة واصطالحا.
ٌن ِمْن إَناء  ِفي َوَسِطِه  هو  :  ، وقيلَيْكُتُب في َضْوِء ِسَراج   ، يقال:   كّل شيء مضيءأو    مصباح زاهر،السراج لغة:    اوال:  ِمْصَباُح َزْيت  ُمَكوَّ

 .(8)َفِتيَلٌة ُتِضيءُ 
،  أِلَنَُّه َيْهَتِدي ِبِه كالسراج يستضاء ِبهِ   منيرا؛  ِسَراًجا  ى هللا نبيهَسمَّ ال يختلف المعنى االصطالحي للسراج عن المعنى اللغوي، لذلك     اصطالحا:

اِعر:)ِإن الرَُّسول لُنور يستضاء ِبِه ... مهند من سيوف هللا مسلول( ألّن من أناره هللا برهانًا على جميع خلقه ، كان جديرًا بأن .و (9)َقاَل الشَّ
 .(10) يكتفي به عن جميع خلقه

 املطلب الرابع: معنى الظلمة لغة واصطالحا:
النُّور، َوجمعه الظَلم، َقاَل: والظَّالُم اْسم لَذِلك، َواَل ُيجمع، َيْجِري َمجرى اْلمصدر َكَما اَل يجمع نظائُره َنْحو  الظُّْلمُة َذهاُب  الظلمة لغة:    أوال:

ّر، وَأظلم فاَلن علينا البيَت: ِإذا أسمعك َما تكره   .(11) السَواد َواْلَبَياض. َقاَل: َوَلْيَلة َظلماُء، َوَيْوم ُمظلم شديُد الشَّ
ويعبر ،  وقيل : عرض كما اختلف في الضوء أيضا   فالتقابل بين الضوء والظلمة تقابل العدم والملكة ،  ،ذهاب النورثنيا: الظلمة اصطالحا:  

أجناس األرام إال وله ظل   والظلمة كثيرة ] من النور [ ألنه ما من جنس من ،  بالنور عن أضدادها بها عن الجهل والشرك والفسق ، كما يعبر
 .(12) النار  امن جنس وهو  فانهبخالف النور،  وظله هو الظلمة،، 

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

 :أُصول اْلمعاِصي كلَها ِكَبارَها وصغارها َثاَلَثة: أوال
 . فغاية التََّعلُّق ِبَغْير هللا شرك َوَأن يدعى َمَعه ِإَله آخر، وهو الشرك، تعلق اْلقلب ِبَغْير هللا   .1

 .َوَغاَية َطاَعة اْلُقوَّة الغضبية اْلَقْتل ، وهو الظلم، َطاَعة اْلُقوَّة الغضبية .2

َنا ،َوِهيَ اْلَفَواِحش ،اْلُقوَّة الشهوانيةطاعة    .3  ( 13).َوَغاَية اْلُقوَّة الشهوانية الزِّ

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  چ :َوِلَهَذا جمع هللا ُسْبَحاَنُه َبين الثَّاَلَثة ِفي َقْوله  
 جهمه ىه يه جي حي  خي  چ )14( . 

:َمَلكية ، وشيطانية ،   وهي   ومهيجاتها في النفوسالذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث أصلها وبواعثها  أنواع الذنوب والمعاصي:    ثانيا:
 : وال تخرج عن ذلك، وَسبعية ، وبهيمية

، واست  أن يتعاطى ما ال يصح له من صفات الربوبية  الذنوب الملكية: • اد الخلق، ونحو عبكالعظمة، والكبرياء، والجبروت، والقهر، والعلوِّ
يقول هللا تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني ":  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل رسوُل َّللاَِّ    عنه( )رضي هللا  وعن أبي هريرة  .ومن السنة: (15) ذلك

 .(16) " واحدًا منهما أدخلته النار  )وفي رواية(  أذقته النار
، والخداع ، والمكر: فيها  الذنوب الشيطانية • ، الغلِّ واألمر بمعاصي هللا ، وتحسينها ، والنهي ،  التشبه بالشيطان في الحسد والبغي، والغشِّ

   .(17) عن طاعته ، وتهجينها واالبتداع في دينه ، والدعوة إلى البدع والضالل

  َّ لك اك يق ىق  يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٹٱٹٱُّٱودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى: 
)18(.شؤم كبره بقول: )ءأسجد لمن خلقت طينا(، أوقعه في الحسد حتى قال:) أرءيتك هذا الذي كرمت علي ( ؛ ألنه لم يعلم أن الشقاوة سبقت  

لعنه   فمن لزم الكبر والحسد  فهو الزم ألخالق إبليس ،له من هللا كما  أن الكرامة والسعادة سابقة آلدم وظن أن ذلك بجهد واستجالب
هللا) 19(.وكذلك قوله تعالى: ٹٱٹٱٱُّٱ ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

ملىل  يل ام مم رن زن منٱَّ  َّ ) 20( عَ ْن َقَتاَدَة َقاَل: " ُهَما َهاِبيُل , َوَقاِبيُل , َكاَن َأَحُدُهَما َصاِحَب َزْرع  , َواآْلَخُر َصاِحَب 
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النَّاُر َفَأَكَلْت ُقْرَباَن َأَحِدِهَما , َوُهَو َهاِبيُل , َوَتَرَكْت ُقْرَباَن اآْلَخِر َفَحَسَدُه َماِشَية  , َفَجاَء َأَحُدُهَما ِبَخْيِر َماِلِه , َوَجاَء اآْلَخُر ِبَشرِّ َماِلِه , َفَجاَءِت 
َبْيِر، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َدبَّ ِإَلْيُكْم َداُء .وفي الحديث عن  َفَقاَل }أَلَْقُتَلنََّك{ اأْلَُمِم َقْبَلُكُم اْلَبْغَضاُء َواْلَحَسُد،  اْبِن الزُّ

ينِ ") 21(.و َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "ِإيَّاُكْم َوُسوَء َذاِت الَبْينِ   ْعِر َلِكْن َحاِلَقَة الدِّ َواْلَبْغَضاُء َوِهَي اْلَحاِلَقُة، َلْيَس َحاِلَقَة الشَّ
 َفِإنََّها الَحاِلَقةُ ") 22(. 

 يل ىل  مل خل ٹٱٹٱُّٱ  دليله من الكتاب قوله تعالى:  ، وغير ذلك.ذنوب العدوان، والغصب، وسفك الدماء: كالذنوب السبعية •

 ىي  مي خي  حي جي يه  ىه  مه جه ين ىن  من خن حن جن  يم  ىم  مم خم  حم جم

َتْشِبيِه  اْلَمْقُصوُد ِمْن    و(23)  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرٰذ  يي
ْلَخْلِق َأْمٌر ُمْسَتْعَظٌم ِعْنِد ُكلِّ  اْلُمَباَلَغُة ِفي َتْعِظيِم َأْمِر اْلَقْتِل اْلَعْمِد اْلُعْدَواِن َوَتْفِخيِم َشْأِنِه، َيْعِني َكَما َأنَّ َقْتَل ُكلِّ ا  ،َقْتِل النَّْفِس اْلَواِحَدِة ِبَقْتِل النُُّفوسِ 

، َفَكَذِلَك َيِجُب أَ  ْنَساِن اْلَواِحِد ُمْسَتْعَظًما َمِهيًبا َفاْلَمْقُصوُد ُمَشاَرَكُتُهَما ِفي ااِلْسِتْعَظاِم، اَل َبيَ َأَحد  اُن ُمَشاَرَكِتِهَما ِفي ِمْقَداِر ااِلْسِتْعَظاِم، ْن َيُكوَن َقْتُل اإْلِ
 نن  من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱ    ال  ت ع ال ى:ق    َوَكْيَف اَل َيُكوُن ُمْسَتْعَظًما َوَقدْ 

ال يزال المؤمن  "  :عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم(25) .(24)     َّ    زي ري ٰى ين ىن
منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من    "فسحة من دينه.قال البغا معلقا على الحديث: "(26) "في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

 .طالما أنه لم يقتل نفسا بغير حق" ما لم يصب دما حراما" ،رحمة هللا عز و جل
 . وغير ذلك ،السرقة، وأكل أموال اليتامى، و فمثل الشره، والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنها يتولَّد الزنى: الذنوب البهيمية •

 مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱ  :تعالىدليله من الكتاب قوله  

َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة , ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: }َأَذَهْبُتْم َطيَِّباِتُكْم ِفي .  (27)   َّ   خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن
ْنَيا{ ْنَيا , أَلََمْرُت ِبَجْدي  َسِمين  َفُطِبَخ ِباللَِّبِن«  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َقاَل: »   ،َحَياِتُكُم الدُّ قال أبو عثمان:  ،  َلْو ِشْئُت َأْن ُأْذِهَب َطيَِّباِتي ِفي َحَياِتي الدُّ

، ومن السنة:  (28).  الناظر إلى الدنيا بعين الرضا والشهوة هو اآلخذ بحظه منها والناقص  حظه من اآلخرة بقدرها   ْعَباِنيِّ َعْن َأِبي ُأَميََّة الشَّ
، َفُقْلُت َلُه: َكْيَف َتْصَنُع ِبَهِذِه اآلَيِة؟ َقاَل: َأيَُّة آَية ؟ ُقْلُت:   ُكْم َقاَل: َأَتْيُت َأَبا َثْعَلَبَة الُخَشِنيَّ َقْوُلُه َتَعاَلى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم اَل َيُضرُّ

ِ َلَقْد َسَأْلَت َعْنَها َخِبيًرا، َسَأْلُت َعْنَها َرُسوَل هللِا َصلَّى  مَ  َبْل اْئَتِمُروا ِبالَمْعُروِف َوَتَناَهْوا "َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل:  ْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم{ َقاَل: َأَما َوَّللاَّ
ا ُمطَ  ِة َنْفِسَك َودَ َعِن اْلُمْنَكِر، َحتَّى ِإَذا َرَأْيَت ُشحًّ ِع الَعَوامَّ، َفِإنَّ ِمْن  اًعا، َوَهًوى ُمتََّبًعا، َوُدْنَيا ُمْؤَثَرًة، َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأي  ِبَرْأِيِه، َفَعَلْيَك ِبَخاصَّ

ْبُر ِفيِهنَّ ِمْثُل الَقْبِض َعَلى الَجْمِر، ِلْلَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمْثُل أَ   .(29)"ْجِر َخْمِسيَن َرُجاًل َيْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلُكمْ َوَراِئُكْم َأيَّاًما الصَّ
 ب:وب على القلو: أثر الذننياملطلب الثا

 ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ : لما كان القلب هو محط نظر هللا تعالى، فإن الشريعة الغراء إهتمت به إهتماما بالغا، لذلك يقول الحق تعالى      
ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ زئ   مئ  َّ )30(.وفي الحديث عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

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   " :يقول
الجسد كله أال وهي القلب ") 31(. إّن المعاصَي والذنوب سبٌب رئيس للخوِف والقَلق والمصاِئب والِفتن، قال هللا تعالى محذًِّرا ِمن مخالفِة  

 ىث نث  مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱرسوله صلى هللا عليه وسلم: 

يثىف يف ىق يق اك لك  مك ىك يك مل ىل يل ام  َّ  )32(.فإن  من آثار المعاصي والذنوب حرمان العلم  
والوحشة يجدها المؤمن في قلبه بينه وبين ربه، والوحشة يجدها في قلبه بينه وبين أهل الخير والعلم والفضل   الشريف والنور والحكمة،

 والظلمة تمأل القلب وتفيض عنه على الجوارح والوجه مما قد يوقع في البدع والكبائر ويحرم من االنس بالناس ورب والصحبة الصالحة،
الناس، يقول ابن عباس: إن للمعصية سوادًا في الوجه وظلمة في القلب ووهنًا في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق) 33(، 

: »اْلَعَمُل ِباْلَحَسَنِة ُقوٌَّة ِفي اْلَبَدِن, َوُنوٌر ِفي اْلَقْلِب, َوَضْوٌء ِفي اْلَبَصِر, َواْلَعَمُل  ْبنُ  اْلَحَسنُ ويقول  يَِّئِة َوَهٌن ِفي اْلَبَدِن, َوُظْلَمٌة ِفي  َصاِلح  ِبالسَّ
 اْلَقْلِب, َوَعًمي ِفي اْلَبَصِر«) 34(. 
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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         

ليه وسلم  صلى هللا ع -َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ   - صلى هللا عليه وسلم   -َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النبي  هللا، ويستقلون عظم البالء بسبب ذنوبهم،  
َأَما ِفيِهْم َيْوَمِئذ  ُأَناٌس َصاِلُحوَن َقاَل " َبَلى  " ِإَذا َظَهَرِت المعاصي في ُأمَِّتى َعمَُّهُم َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِبَعَذاب  ِمْن ِعْنِدِه ". َفُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاَِّ    :َيُقولُ   –

ِ َوِرْضَوان  "". َقاَلْت َفَكْيَف َيْصَنُع ُأوَلِئَك َقاَل " ُيِصيبُ  َعِن اأْلَْوَزاِعيِّ َقاَل َسِمْعُت ِباَلَل ْبَن  ،  (35) ُهْم َما َأَصاَب النَّاَس ُثمَّ َيِصيُروَن ِإَلى َمْغِفَرة  ِمَن َّللاَّ
ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل َأْقَبَل َعَلْيَنا َرُسوُل  .(36) "ِإنَّ اْلَخِطيَئَة ِإَذا ُأْخِفَيْت َلْم َتُضرَّ ِإالَّ َصاِحَبَها َفِإَذا َظَهَرْت َلْم ُتَغيَّْر َضرَِّت اْلَعامَّةَ   :"َسْعد  َيُقولُ  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة في َقْوم  َفَقاَل "َيا َمْعَشَر    - صلى هللا عليه وسلم    - َّللاَِّ    َقطُّ َحتَّى  اْلُمَهاِجِريَن َخْمٌس ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ َوأَُعوُذ ِباهللَّ
ِة ُيْعِلُنوا ِبَها ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواأَلْوَجاُع التي َلْم َتُكْن َمَضْت في َأْساَلِفِهُم الِِّذيَن مَ  ِنيَن َوِشدَّ َضْوا. َوَلْم َيْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإالَّ ُأِخُذوا ِبالسِّ

َما ْلَطاِن َعَلْيِهْم. َوَلْم َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِهْم ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السَّ ِ َوَعْهَد َرُسوِلِه ِإالَّ ِء َوَلْواَل اْلَبَهاِئُم َلْم ُيْمَطرُ اْلَمُؤَنِة َوَجْوِر السُّ وا َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد َّللاَّ
ِ َوَيَتَخيَُّروا ِممَّا َأْنَزَل َّللاَُّ ِإالَّ َجَعلَ َسلََّط َّللاَُّ َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغْيِرِهْم َفَأَخُذوا َبْعَض َما في َأْيِديِهْم. َوَما َلْم َتْحُكْم َأِئمَُّتُهْم بِ   .(37)  َّللاَُّ َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم"ِكَتاِب َّللاَّ

وفريق قالوا إنما نحن ،  يقول ابن القيم: الناس فريقان: فريق قابل أمره بالترك ونهيه باالرتكاب وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخط 
عطيتنا حمدناك وشكرناك وإن منعتنا تضرعنا عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلي اإلجابة وإن نهيتنا أمسكنا أنفسنا وكففناها عما نهيتنا عنه وإن أ 

َب الَِّذيَن  إليك وذكرناك فليس بين هؤالء والجنة إال ستر الحياة الدنيا فإذا خرقه عليهم الموت صاروا إلي النعيم المقيم وقرة العين.﴿ ًأْم َحسِ 
يَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ   (39) .(38)اِلَحاِت َسَواء مَّْحَياُهم َوَمَماُتُهْم َساء َما َيْحُكُموَن ﴾اْجَتَرُحوا السَّ

 : فضل االستغفار، وحموه لظالم القلب وسواده، وفائدته،لثاملبحث الثا
 املطلب االول: فضيلة االستغفار يف الكتاب والسنة:

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن مما ال شك فيه وال ريب أن لالستغفار فضيلة عظيمة، فهو من أعظم أبواب االنكسار الى هللا تعالى، ففي الحديث        
، َأْذَنْبُت َذْنًبا َأْو قَ  َل: َعِمْلُت َعَماًل َفاْغِفْر ِلي، فَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َعْبِدي  االنَِّبيِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأنَّ َرُجاًل َأْذَنَب َذْنًبا، فَقاَل: َأْي َربِّ

نِّي َعِمْلُت َذْنًبا ا آَخَر َأْو، َقاَل: َعِمَل َذْنًبا آَخَر، َقاَل: َربِّ إِ َعِمَل َذْنًبا َفَعِلَم َأنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّْنَب، َوَيْأُخُذ ِبِه، َقْد َغَفْرُت ِلَعْبِدي، ُثمَّ َأْذَنَب َذْنبً 
ِلَعْبِدي، ُثمَّ َعِمَل َذْنًبا آَخَر َأْو َأْذَنَب َذْنًبا آَخَر، فَقاَل: َربِّ    َفاْغِفْر ِلي، فَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َعِلَم َعْبِدي َأنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّْنَب َوَيْأُخُذ ِبِه َقْد َغَفْرتُ 

ُكْم َأنِّي َقْد َغَفْرُت ِلَعْبِدي َفْلَيْعَمْل َما  ْغِفْر ِلي، فَقاَل َّللاَُّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َعِلَم َعْبِدي َأنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّْنَب َوَيْأُخُذ ِبِه، ُأْشِهدُ ِإنِّي َعِمْلُت َذْنًبا َفا
واالستغفار فضيلته كبيرة ذكرها هللا تعالى في القرآن، وعرج    .فلما علم الحق تعالى إنكسار هذا العبد وطلب المغفرة منه أعطاها أياه،(40)َشاَء«

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:
 .(41) َّ مه جه ين  ىن من خن ُّٱٱٱٹٱٹٱ قوله تعاىل: 

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٹٱٹٱُّٱ ٹ ٹ 
 . (42)  َّ نت مت زت رت  يب  ىب

 خت  حت جت  هب مب خب حب جب هئمئ  خئ حئ  جئ  يي ىي ني مي ُّٱٱٹٱٹٱ ٹ ٹ 
   .(43)  َّ مح جح مج حج  مث هت مت

 . (44)  َّ مك لك خك حك جك مق ٹٱٹٱُّٱ ٹ ٹ

 .(45)  َّ رث يت ىت نتمت  زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ ٹ ٹ 

 ومن السنة:     
َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: » وهللا إني ألستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين "رضي هللا عنه" َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  .1

 .(46) مرة «
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ِ ْبن ُبْسر  عن  .2  .(47) َيُقوُل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُطوَبى ِلَمْن َوَجَد ِفي َصِحيَفِتِه اْسِتْغَفاًرا َكِثيًرا« " رضي هللا عنه"َعْبد َّللاَّ

اِد ْبِن َأْوس   .3 مَّ َأْنَت َربِّي , اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َقاَل: " َسيُِّد ااِلْسِتْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللهُ صلى هللا عليه وسلم  ، َعِن النَِّبيِّ  "رضي هللا عنه"  َعْن َشدَّ
، َوَأُبوُء ِبَذْنِبي، َفاْغِفْر ِلي، ِإنَُّه اَل َيْغِفُر  َخَلْقَتِني َوَأَنا َعْبُدَك، َوَعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت، َوَأُبوُء بِ  ِنْعَمِتَك َعَليَّ

 .)48(ُح، َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َدَخَل اْلَجنََّة "َب ِإالَّ َأْنَت، َفِإْن َقاَل َبْعَدَما ُيْمِسي، َفَماَت ِمْن َلْيَلِتِه َدَخَل اْلَجنََّة، َوِإْن َقاَلَها َبْعَد َما ُيْصبِ الذُُّنو 

ِفُروَن  َوَسلََّم: »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َلْم ُتْذِنُبوا َلَذَهَب هللُا ِبُكْم، َوَلَجاَء ِبَقْوم  ُيْذِنُبوَن، َفَيْسَتغْ ْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  ع .4
 . (49)هللَا َفَيْغِفُر َلُهْم«

 ب:واملطلب الثاني: أثر االستغفار يف صقل القل
النبي صلى هللا عليه وسلم على العمل بها، وبين لنا فضلها وفائدتها على القلوب، التي هي مستودع  االستغفار عبادة أمرنا هللا بها، وحثنا        

الذنوب، نظر هللا تعالى، ومحط اإلمدادات الربانية، ووعاء االنوار اإللهية، ومن فوائد االستغفار على القلوب أنه يصقلها، وينظفها من كدورات  
 ذلك:  وسأذكر بعض االحاديث التي تدل على 

ْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء ِفي َقْلِبِه، َفِإْن َتاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأْذَنَب َكانَ  .1
 ( 51() 50)چ  َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ   چَبُه َذاَك الرَّاُن الَِّذي َذَكَر َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِفي اْلُقْرآِن:  ُصِقَل َقْلُبُه، َوِإْن َزاَد َزاَدْت، َحتَّى َيْعُلَو َقلْ 

، َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه   .2 َوَسلََّم، َقاَل: »ِإنَُّه َلُيَغاُن َعَلى َقْلِبي، َوِإنِّي أَلَْسَتْغِفُر هللَا، ِفي اْلَيْوِم ِماَئَة َعِن اأْلََغرِّ اْلُمَزِنيِّ
 .(52) َمرَّة «

ى اْلَقْلبَ ومعنى ليغان:   ْكِر الَِّذي َكاَن َشْأُنهُ   ،َما َيَتَغشَّ َواَم َعَلْيِه َفِإَذا فَتَر َعْنُه َأْو َغَفَل َعدَّ    َقاَل اْلَقاِضي ِقيَل اْلُمَراُد اْلَفَتَراُت َواْلَغَفاَلُت َعِن الذِّ الدَّ
ِتِه َوَما اطََّلَع َعَلْيِه ِمْن َأْحَواِلَها بَ  ُه ِبَسَبِب ُأمَّ رضي    -ابن عباس  .يقول  (53) ْعَدُه َفَيْسَتْغِفُر َلُهْم َوِقيَل َسَبُبهُ َذِلَك َذْنًبا َواْسَتْغَفَر ِمْنُه َقاَل َوِقيَل ُهَو َهمُّ

. واالستغفار من  (54)": " إنَّ للحسنة ضياًء في الوجه، ونورًا في القلب، وَسعًة في الرزق، وقوًة في البدن، ومحبًة في قلوب الخلق-هللا عنهما 
 اعظم الحسنات.

 . اخلامتة
 في خاتمة هذا البحث أستطيع أن ألخص أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي كاآلتي:  
 إن االستغفار هو طلب العفو والمغفرة بصورة االنكسار والذل من العبد الى ربه، لعلمه أنه مطلع عليه، ولخشيته منه، ومن مكره عليه.  .1

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

ى بالمغفرة  إن هلل تعالى أسماء وصفات، وإن من إسمه "الغفار"، فال يتجلى هذا االسم إلى على عبد شعر بتقصيره الى هللا، فعمه هللا تعال .3
 والعفو.

ن من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم، وهو الذي غفر هللا له ما تقدم وتأخر أنه كان يستغفر هللا، ويتوب إليه، مرات عديدة، معلما   .4
 أصحابه أن االستغفار من هديه وسنته وإن كان مغفور الذنب، مرفوعا الى مقام القرب.

وتطفيء سراجها، وهي داء عضال، وبالء وخيم، على المجتمع، فبسببها تهلك األمم، وتزال النعم، ويحل إن الذنوب تغطي نور القلوب،  .5
عليها من ربها الغضب والنقم، فكان عالج الذنوب هو االستغفار، لكي تصقل القلوب، ويذهب الران الذي عليها، وتبتعد عن الغين الذي 

 يصيبها. 

العارفين، ومالذ الخائفين، وتواضع المتذللين لعظمة هللا رب العالمين، فمن أكثر االستغفار دخل    إن االستغفار هو ديدن الصالحين، وسنة .6
 في حزبهم، وكان في جمعهم، وتواله هللا كما يتوالهم. 

   اهلوامش

 

،  المحقق: عبد السالم محمد هارون ،  هـ(395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  ،  معجم مقاييس اللغة(1)
 .  4/ 385 :6عدد األجزاء: ، م1979  -هـ 1399النشر:  عام ، الناشر: دار الفكر
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الناشر: دار  ،  هـ(711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  ،  لسان العرب(2)
 . 10/ 91 :15عدد األجزاء: ، هـ 1414 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –صادر 

المحقق: أحمد ،  هـ(310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  ،  أويل القرآنجامع البيان في ت(3)
 . 198/ 22: 24عدد األجزاء: ،  م 2000 -هـ  1420الطبعة: األولى،  ، الناشر: مؤسسة الرسالة، محمد شاكر

:  10عدد األجزاء /  ،  الناشر: دار إحياء التراث العربى،  نفي الخلوتيإسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الح،  تفسير روح البيان  (4)
8/113 . 

المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف ،  هـ(816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  ،  التعريفات(5)
 . 18/ 1: 1عدد األجزاء: ، م1983- هـ 1403الطبعة: األولى ، لبنان–الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الناشر

 . 181مفردات غريب القرآن، الراغب األصفهاني، كتاب الذال وما يتصل بها، ص (6)

عرب عباراته ،  هـ(12القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري )المتوفى: ق  ،  دستور العلماء = جامع العلوم في اصطالحات الفنون (7)
 . 90/ 2: 4عدد األجزاء: ،  م 2000 - هـ 1421الطبعة: األولى، ، لبنان / بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية  ، ص الفارسية: حسن هاني فح

الطبعة: ،  الناشر: عالم الكتب،  هـ( بمساعدة فريق عمل1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  ،  معجم اللغة العربية المعاصرة(8)
 . 1054/ 3: 4جزاء: عدد األ،  م 2008  -هـ  1429األولى، 

،  هـ(489أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى:  ،  تفسير القرآن(9)
 . 4/294:  م1997  -هـ1418الطبعة: األولى،  ،  السعودية  –الناشر: دار الوطن، الرياض  ،  المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

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

الناشر: دار إحياء ،  المحقق: محمد عوض مرعب،  هـ(370الهروي، أبو منصور )المتوفى:  محمد بن أحمد بن األزهري  ،  تهذيب اللغة(11)
 . 14/274: 8عدد األجزاء: ، م2001الطبعة: األولى، ، بيروت –التراث العربي 

تحقيق :   ،م1998  -هـ  1419  -بيروت    -دار النشر : مؤسسة الرسالة  ،  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،  كتاب الكليات  (12)
 . 1/595:  1عدد األجزاء / ، محمد المصري  -عدنان درويش 

  –الناشر: دار الكتب العلمية  ،  هـ(751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ،  الفوائدينظر:    (13)
 . 1/81: 1عدد األجزاء: ،  م 1973 -هـ   1393الطبعة: الثانية، ، بيروت

 . 68سورة الفرقان: آية ( 14)

البدر،  زيادة اإليمان ونقصانه وحكم االستثناء فيهينظر:    (15) القلم والكتاب، الرياض، ،  عبد الرزاق بن عبد المحسن  الناشر: مكتبة دار 
 . 1/244:  1عدد األجزاء: ، م1996هـ/ 1416الطبعة: األولى ، المملكة العربية السعودية

 . 4090 ، برقم: 59/ 4سنن ابي داود: ( 16)
 . 1/82ينظر: الفوائد:  ( 17)

 . 61سورة االسراء: آية ( 18)

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي  ،  تفسير السلمي وهو حقائق التفسيرينظر:  (  19)
 . 390/ 1:  2عدد األجزاء  ،  م2001  - هـ  1421الطبعة:  ،  لبنان/ بيروتالناشر: دار الكتب العلمية  ،  التحقيق: سيد عمران،  هـ(412)المتوفى:  

الناشر: دار الكتب  ،  هـ( 211أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  ،  تفسير عبد الرزاقينظر:  (  20)
العلمية  ،  دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده،  العلمية :  3عدد األجزاء:  ،  هـ1419الطبعة: األولى، سنة  ،  يروتب  –الناشر: دار الكتب 

2/14 . 

الزخار(21) البحر  المنشور باسم  البزار  بالبزار   ،  مسند  المعروف  العتكي  الخالق بن خالد بن عبيد هللا  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
وصبري  ،  (17إلى    10دل بن سعد )حقق األجزاء من  وعا،  (9إلى    1المحقق: محفوظ الرحمن زين هللا، )حقق األجزاء من  ،  هـ(292)المتوفى:  
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:  م(2009م، وانتهت  1988الطبعة: األولى، )بدأت  ،  المدينة المنورة  -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  ،  ( 18عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء  
 ، وروات البزار ثقات.2232، برقم: 192/ 6

المحقق: ،  هـ(279َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:    محمد بن عيسى بن،  سنن الترمذي  -الجامع الكبير  (22)
َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح  ، قال الترمذي:  2508، برقم:  4/244:  م  1998سنة النشر:  ،  بيروت  –الناشر: دار الغرب اإلسالمي  ،  بشار عواد معروف

ينَ َغِريٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوَمْعَنى َقْوِلِه   . َوُسوَء َذاِت الَبْيِن ِإنََّما َيْعِني الَعَداَوَة َوالَبْغَضاَء، َوَقْوُلُه الَحاِلَقُة َيُقوُل: ِإنََّها َتْحِلُق الدِّ

 . 32سورة المائدة: من آية ( 23)

 . 93سورة النساء: آية ( 24)

ين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحس،  (مفاتيح الغيب = التفسير الكبير25)
 . 344/ 11: هـ 1420  -الطبعة: الثالثة ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، هـ(606)المتوفى: 

الطبعة الثالثة،  ،  بيروت  –ليمامة  االناشر: دار ابن كثير،  ،  محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي،  (الجامع الصحيح المختصر26)
مع الكتاب: ،  6عدد األجزاء:  ،  جامعة دمشق  -تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  ،  1987  –   1407

 . 6469، برقم:  6/2517: تعليق د. مصطفى ديب البغا

 . 20سورة االحقاف: آية ( 27)

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم  ،  السلمي وهو حقائق التفسيرتفسير  ،  3/198:  تفسير عبد الرزاقينظر:     (28)
هـ  1421الطبعة:  ،  الناشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت،  التحقيق: سيد عمران،  هـ(412النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى:  

 . 244/ 2: م2001 -

ِجْستاني )المتوفى:  أبو داود سليمان بن األ  ، (سنن أبي داود29) المحقق: ،  هـ(275شعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
، قال  4341، برقم:  396/ 6:  م  2009  -هـ    1430الطبعة: األولى،  ،  الناشر: دار الرسالة العالمية،  مَحمَّد كاِمل قره بللي -شَعيب األرنؤوط  

  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.الترمذي: 

 . 89-88سورة الشعراء: آية ( 30)

 . 52، برقم:  28/ 1) صحيح البخاري(: (الجامع الصحيح المختصر31)

 . 63سورة النور: من آية ( 32)

  –الناشر: بيت األفكار الدولية  ،  أبو محمد خميس السعيد محمد عبد هللا،  مواقف حلف فيها النبي صلى هللا عليه وآله وسلمينظر:  (  33)
 . 106/ 1: 1عدد األجزاء: ، هـ 1418 -الطبعة: األولى ، بيروت

أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى: ،  حلية األولياء وطبقات األصفياءينظر:  (  34)
 . 7/330: 10عدد األجزاء: ، م 1974 - هـ 1394بجوار محافظة مصر،   -الناشر: السعادة ، هـ(430

المحقق : السيد أبو المعاطي ،    هـ( 241)المتوفى :    أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،  حنبل(مسند أحمد بن  35)
. والحديث اسناده 27131، برقم:  6/304:  6عدد األجزاء :  ،  م  1998هـ ـ  1419الطبعة : األولى ،  ،  بيروت  –الناشر : عالم الكتب  ،  النوري 

 ضعيف. 

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

 . 24/309: هـ 1387النشر: 

محمَّد   -عادل مرشد    -المحقق: شعيب األرنؤوط  ،  هـ(273ابن ماجة  أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  ،  (سنن ابن ماجه37)
،  5/150:  5عدد األجزاء:  ،  م  2009  -هـ    1430الطبعة: األولى،  ،  الناشر: دار الرسالة العالمية،  َعبد الّلطيف حرز هللا  -كامل قره بللي  

 ، الحديث حسن لغيره.4019برقم: 
 . 21سورة الجاثية: آية  ( 38)
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  –الناشر: دار الكتب العلمية  ،  هـ(751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ،  الفوائدينظر:  (  39)
 . 1/194: 1عدد األجزاء: ،  م 1973 -هـ   1393الطبعة: الثانية، ، بيروت

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: ،  بترتيب ابن بلبان(صحيح ابن حبان  40)
الثانية،  ،  بيروت  – الناشر: مؤسسة الرسالة  ،  المحقق: شعيب األرنؤوط،  هـ(354 جزء    17)  18عدد األجزاء:  ،  1993  –  1414الطبعة: 

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

 . 17سورة آل عمران: آية ( 41)

 . 135سورة آل عمران: آية ( 42)

 . 64سورة النساء: من آية ( 43)

 . 10سورة نوح: آية ( 44)

 . 3سورة النصر: آية ( 45)

 . 5948، برقم: 5/2324صحيح البخاري: ( 46)
 ، صحيح االسناد.3818، برقم: 1254/ 2سنن ابن ماجه: ( 47)

 . 5964، برقم: 5/2330البخاري: صحيح ( 48)
مسلم بن الحجاج أبو الحسن  )صحيح مسلم(،    (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 49)

)المتوفى:   النيسابوري  الباقي،  هـ(261القشيري  عبد  فؤاد  العربي  ،  المحقق: محمد  التراث  إحياء  دار  : 5األجزاء:    عدد،  بيروت  –الناشر: 
 . 2749، برقم: 4/2106
 . 14سورة المطففين: آية ( 50)

 ، واسناده قوي جدا.7939، برقم: 2/297: (مسند اإلمام أحمد بن حنبل51)

 . 2702، برقم: 4/2075صحيح مسلم: ( 52)

ناشر: دار إحياء التراث ال،  هـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ،  (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج53)
 . 23/ 17: مجلدات( 9)في   18عدد األجزاء: ،  1392الطبعة: الثانية، ، بيروت –العربي 

 106/ 1هللا عليه وسلم :  (ينظر: مواقف حلف فيها النبي صلى54)


