إِنَّا أَنْ زلْنَا إِلَي َ ِ
ِ ِِ
ْح ِّق لِتَ ْح ُك َم بَ ْي َن الن ِ
ين
َّاس بِ َما أ ََر َ
َ ْ
ك الْكتَ َ
اب بِال َ
اك اللَّهُ َوََل تَ ُك ْن ل ْل َخائن َ
صيما ( )501واست غْ ِف ِر اللَّه إِ َّن اللَّه َكا َن غَ ُف ِ
ِ
يما ()501النساء
َ
َ
َ َْ
ورا َرح ً
ً
َخ ً
ِ
ولََق ْد آتَ ْي نَا موسى ال ُْه َدى وأَورثْ نَا بنِي إِ ْسرائِ
اب (ُ )15ه ًدى َوِذ ْك َرى ِِلُولِي
يل الْكتَ َ
َ َْ َ
ُ َ
َ
َ َ
ِ
ْاِلَلْبَ ِ
ك
ك َو َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
استَ ْغ ِف ْر لِ َذنْبِ َ
اب ( )15فَ ْ
اصبِ ْر إِ َّن َو ْع َد اللَّه َح ٌّق َو ْ
بِال َْع ِش ِّي َو ِْ
اْلبْ َكا ِر ()11غافر
ك ولِلْم ْؤِمنِين والْم ْؤِمنَ ِ
فَا ْعلَم أَنَّهُ ََل إِلَهَ إََِّل اللَّهُ و ْ ِ ِ ِ
ات َواللَّهُ يَ ْعلَ ُم
ْ
استَ ْغف ْر ل َذنْب َ َ ُ َ َ ُ
َ
ُمتَ َقلَّبَ ُك ْم َوَمثْ َوا ُك ْم ()51محمد
ومن يغفر الذنوب اَل اهلل
واَلستغفار  :طلب الغَ ْفر أي الستر للذنوب  ،وهو مجاز في عدم المؤاخذة
على الذنب
ويكون عقب كل عبادة عظيمة (الصالة الصيام الحج الجهاد)
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
اِلمر في قوله  { :واستغفر لذنبك } فهو لطلب تجديد ذلك إن كان قد علمه
وع ِمله أو هو لطلب تحصيله إن لم يكن
النبي صلى اهلل عليه وسلم من قبل َ

فعلَه من قبل .
َ

وما يستغفر منه النبي صلى اهلل عليه وسلم ليس من السيئات لعصمته منها ،
وإنما هو استغفار من الغفالت ونحوها  ،وتسميته بالذنب في اآلية إما ُمحاكاة

لما كان يُكثر النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يقوله  ( :اللهم اغفر لي خطيئتي )
وإنما كان يقوله في مقام التواضع ،

ول « َواللَّ ِه إِنِّى
ول اللَّ ِه  -صلى اهلل عليه وسلم  -يَ ُق ُ
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قَ َ
ال أَبُو ُه َريْ َرَة َس ِم ْع ُ
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عن أبي هريرة قال
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب
اهلل بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر لهم (مسلم)
" والذي نفسي بيده  -أو قال  :والذي نفس محمد بيده  -لو أخطأتم حتى
تمأل خطاياكم ما بين السماء و اِلرض  ،ثم استغفرتم اهلل عز وجل لغفر لكم ،
والذي نفس محمد بيده  -أو قال  :والذي نفسي بيده  -لو لم تخطئوا لجاء
اهلل عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون اهلل فيغفر لهم " .السلسلة الصحيحة
عن أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه و سلم  :ان رجال أذنب ذنبا فقال رب
انى أذنبت ذنبا أو قال عملت عمال ذنبا فاغفره فقال عز و جل عبدي عمل
ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر أو

أذنب ذنبا آخر فقال رب انى عملت ذنبا فاغفره فقال تبارك وتعالى علم عبدي
ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب
ذنبا آخر فقال رب انى عملت ذنبا فاغفره فقال علم عبدي ان له ربا يغفر
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء
تعليق شعيب اِلرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط الشيخين
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لَهُ(البخاري)
عن جندب
 :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حدث أن رجال قال واهلل َل يغفر اهلل
لفالن وإن اهلل تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفالن فإني قد غفرت
لفالن وأحبطت عملك أو كما قال (مسلم)
صحيح
عن ابن عباس أنه قال َ :ل تصلوا صالة على أحد إَل على النبي صلى اهلل عليه
و سلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات باَلستغفار
عن عبادة بن الصامت  ،قال  :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :
« من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة
»(حسن-اَللباني)

