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 ! پروردگاريا
 

ــرة   ــوبی کثـــ ــت ذنـــ ــا رب إن عظمـــ  یـــ
ــم     ــوك أعظــ ــأن عفــ ــت بــ ــد علمــ  فلقــ
 إن کــــــان ال یرجــــــوك إال محــــــسن   
 فـــــبمن یلـــــوذ ویـــــستجیر المجـــــرم    
 مـــــالی إلیـــــک وســـــیلۀ إال الرضـــــا    
ــل    عفــــوك ثــــم أنــــی مــــسلم   وجمیــ
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 : مترجميمقدمه

هر آنچه . ا و آخرتی دنی استغفار و اثرات آن بر زندگيهالتی فضي مختصر است دربارهیمطلب.  اهللاياد اهللا و برایبه نام اهللا و به 
 .کنمی به آن اضافه نميزین کتاب آمده است و چیخود مفصل است در ا

 
 : مؤلفيمقدمه

 کرده ي که در شب بدیکند تا کسی؛ دستش را در روز باز مباشدمیار آمرزنده ی است که باعزت و بس اهللايش برایشکر و ستا
 .دی کرده است، توبه نماي که در روز بدید تا کسیمانید و دستش را در شب باز میاست، توبه نما

م و صلوات و ینمایش میر و ستا بخشش و نعمت دادنش و بزرگ بودن عطا کردنش و احسان نمودنش، شکيادیاو را به علت ز
 :امت، و اما بعدیاش محمد و بر آل و اصحابش تا روز ق انتخاب شدهياش و فرستادهدهیامبر برگزیسالم بر پ
ند و خود را غفّار ینما) طلب آمرزش(اش، امر فرموده است تا توبه و استغفاریات کتاب گرامی از آياری به بندگانش در بسUاهللا
ش نموده است و به یند را ستاینمای که طلب آمرزش میده است و کسانینام)  گناهانيآمرزنده(و غافر الذنوب)  آمرزندهاریبس(و غفور

کند و در یرا او به گناهش اعتراف میشود؛ زی می راستگو راضي از طلب آمرزش کنندهUاهللا. اد داده استی زی ثوابيآنها وعده
 ي سودمند و عالج نجات دهنده از گناهان و خطاها است؛ ايد؛ طلب آمرزش داروینمایل میلشگاه پروردگار و خالقش خود را ذیپ

را آن ابر یز؛ ییدهد، بر توست که استغفار نمای و غم تو را فرا گرفته است و اندوه تو را عذاب می که دچار اضطراب هستیکس
هرگز «: باشد، و در اثر آمده استی می کافيهم شفا دهنده و داروبرد و آن مرین می غم را از بيکند و ابرهایمشکالت را پراکنده م

 .» بخواهد او را عذاب دهد در کنار آنکند وی استفغار را الهام نميااهللا به بنده
 قرار ی ما را از کسانیم که اهللا تعالیری قرار گی بر راه تای مطالعه کن است استغفاريدربارهکه ن مطلب را ی اتا!  برادريبر توست ا

 .الحمد هللا رب العالمین  وندینمایکنند، طلب استغفار می مي بدیشوند و وقتیکنند، شاد می میکی نیدهد که وقت
 

 تعریف استغفار
کند و الغفر ی که بر پوشاندن داللت ميزیاست، چ» غفر« آن یباشد و سه حرف اصلی م استغفر یستغفر ازياستغفار مصدر 
 .غفراناً مغفرةً و ود ی گناه او را آمرزیشود، اهللا تعالیبه همان معنا است، گفته م است و غفران یگپوشانند

اغفر ثوبک فی «: شودین است که گفته میکند و از آن ای حفظ می است که از ناپاکيزیدن چی پوشالغفر:  گفته استراغب 
اغفروا هذا «: شودیلب آن با سخن و عمل است و گفته ماست و استغفار ط المغفرة الغفران و ، و)قلبت را با دعا حفظ کن(» الدعاء

 . که پوشاندن آن واجب استيزی آن است که آن را بپوشان با چيبه معنا» األمر بمغفرته
 گناهان بندگان و در گذشتن از خطاها ي آن پوشانندهي است و معنایک اهللا تعالی نياز اسمها» الغافر « و»الغفّار « و»الغفور« 

 .باشدیآنها مو گناهان 
باشند ی مییهایپوشاند و گناهان از زشتی را مید و زشتینمای را آشکار مییبای است که زیکس» الغفار«:  گفته استغزّالی 

 .شودی آنها صرف نظر ميشوند و در آخرت از مجازات برایده میا پوشیکه در دن
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آمرزد و هر بار که توبه تکرار یگر می ديا بعد از دفعهيا دفعه است که گناهان بندگانش رایکس» الغفّار«:  گفته استخطّابی 
 ياش را برا است، امر بندهی گناهان بندگان با لباس عطوفت و مهربانيپوشاننده» لغفّارا«. شودیز تکرار میشود، آمرزش نیم

 که نزد مردم مشهور است او را ید و با مجازاتدهی قرار نمیحرمتی او، او را مورد بيدهی پوشيزهایکند و با چیمخلوقاتش آشکار نم
 .دهدیعذاب نم

 
  آنأسباب  استغفار وحقیقت

 است یاز آنها نفس: باشندیاد مین دشمنان او زی همچن،باشدیاش از خطا و انجام گناه معصوم نميعت بشری طبيانسان از رو 
بی{: دهدینت میش زیبراکند و آن را ی امر ميش قرار دارد و او را به بدیپهلوهان یبکه  ر م ا ما رحِ السوءِ إِلَّ ارةٌ بِ أَم نفس ( }إِنَّ النَّفْس لَ
 است که انسان را به یدشمن: طان استیاز آنها ش). ردی که مورد رحمت پروردگارم قرار بگی است مگر کسي امر کننده به بدياریبس

ها و بیا با فریاز آنها دن. داردی باز میاز راه اهللا تعال: ستو ايانها هواز آ. شودی ميکند که باعث هالکت وی دعوت مییکارها
 ی نهی از امر اهللا تعالی در اطاعت و کوتاهی او را حفظ کند و ما را از غفلت و سستی است که اهللا تعالیمعصوم کس. ورآالتش استیز
ِذى«: فته است آورده است، گtرهی که ابوهریثی در حدrامبریل پین دلی به هم؛کندیم الَّ ِسى و هِ نَفْ دِ بِی لَو وا لَمب نِ ذَهب تُذْ م اللَّه لَ اء بِکُ لَج و 

مٍ ونَ بِقَوب ذْنِ ونَ ی رُ غْفِ تَ س فَی رُ اللَّه غْفِ فَی مآورد ی را میبرد و قومید، اهللا شما را می که جانم در دست اوست، اگر گناه نکنیقسم به کس( 1»لَه
 .)آمرزدیند و او آنها را مینمایکنند و طلب استغفار میکه گناه م

نِی کُلُّ«: گر فرموده استی دییدر جا  ب مآد اء یرُ خَطَّ ائِینَ وخَ خَطَّ ابونَ الْ ن یباشند و بهتریار خطاکار می آدم بسی بنیتمام (2»التَّو
 ید از آن آگاهیست که بای نيزی وجود دارد و گريانجا مسألهیر ااما د. )ندینمایتر توبه مدیشتر و شدی هستند که بیخطاکاران کسان

استغفر «: دیگوی از آنان است که مي از مردم اعتقاد دارند که استغفار با زبان است، فرديادی زيعدهن است که یرد و آن ایصورت گ
 بدن ي بر اعضايم که اثرینیبید، همان گونه که من کلمات در قلب وجود نداری از اي سپس اثر..).مینمایاز اهللا طلب آمرزش م(» اهللا

 .ان استین گونه استغفار نمودن عمل دروغگویندارند، ا
 یکی. »ان استیار دروغگوی بسي نباشد، توبهه از گناه همراي که با خوددارياستغفار«:  گفته است رحمۀ اهللافضیل بن عیاض 

ن یشود، در ای گناه ترك نمیرد ولیگی آن که استغفار صورت ميبه معنا» رداز به استغفار دایاستغفار ما ن«: گفتیاز صالحان م
 دروغ با يم که از روی نباشیم تا از کسانیقت استغفارمان بنگریدر حق. از به استغفار داردیصورت است که خود استغفار کردن ن

 .دهندی است که به گناه ادامه مین در حالیکنند و ایزبانشان استغفار م
 

  مؤمن استي برایتیغفار خصوصاست
-ین برخورد با او برخورد میداد، پدرش با بدترید دعوت می توحينمود و او را به سوی با پدرش بحث مuمی ابراهیوقت 

یا{: مین سخن او تأمل کنینمود، در ا نِی ملِ جرْ اهو نَّک مجأَر تَهِ لَ م تَنْ کنم و از نزد من ی سنگسار م تو را قطعاًی نکنیاگر تمام ()3 (}لَئِنْ لَ
                              

 )رجممت.(7141 صحیح مسلم - 1
 )مترجم.( و شیخ آلبانی آن را حسن دانسته است4251 سنن ابن ماجه - 2

 .46: سورة مریم، اآلیۀ) 3(
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 .ان نمودی را بها آنuمی است که ابراهياهبا عاطفکه بعد از عبارات بینیم میم ین سخن توجه کنیبه ااگر ، !)ور شود يادیبه مدت ز

أَرجمنَّک{ :دین سخن را از پدرش شنی ا  إبراهیمیوقت  خورد ننمود، بلکه  بري با بديبا او به مانند و) کنمیتو را سنگسار م( }لَ
یا{: دی طلب استغفار نماي ويد آن بود که برای که به ذهنش رسيزین چیاول نَّه کَانَ بِی حفِ بی إِ ر ک رُ لَ غْفِ تَ س أَ س ک ی ام علَ لَ الَ س  )1(}قَ
 ). م، او در حق من مهربان استینمای تو از پروردگارم استغفار مي برا! بر تویسالمت: گفت(

 بود، به يت وین استغفار به طمع هداید و ای طلب استغفار نماي وين بود که براید ای رسuمی که به فکر ابراهيزین چیاول 
نَّه{: دیفرمای میل اهللا تعالین دلیهم ینَ لَه أَ ب ا تَ لَم اه فَ ا إِی هد عةٍ ود عِ ونْ ما ع لَّ یهِ إِ بِ أَ یم لِ اهِ رَ إِب ار غْفَ تِ انَ اس ا کَ مو یم اهِ رَ إِنَّ إِب نْه رَّأَ مِ لَّهِ تَب و لِ د ع 

یم واه حلِ أَ  او روشن ي که برای وقتی که به او داده بود، وليا وعدهي مگر برا، براي پدرش دلیلی نداشت،میو طلب استغفار ابراه ()2(}لَ
 ).ار صبور بودیبس] و [ برندهاار دست به دعیم بسی ابراها جست، همانيزاری بيشد که او دشمن اهللا است، از و

د نموده و ی بر آن تأکی مؤمنان است، اهللا تعالي فقط برایتیرد و آن خصوصی مشرکان استغفار صورت نگين است که برایدرست ا
انُوا أُولِی قُ{: دیفرمایم لَو کَ کِینَ و شْرِ لْم وا لِ رُ غْفِ تَ س نُوا أَنْ ی ذِینَ آَم الَّ و بِی انَ لِلنَّ ا کَ یمِم جحِ صحاب الْ م أَ نَّه م أَ ه ینَ لَ ا تَب دِ م عى مِنْ بب  يبرا ()3(}رْ
ن امر بعد از آن ی، و ادنکان باشی اگر از نزدیب استغفار کنند، حتل مشرکان طيست تا برایز نیاند جامان آوردهی که ایامبر و کسانیپ

  ).هل جهنم هستندا) مشرکان(روشن شد که آنها) مسلمانان( آنهاي که براباشد
ت«:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtرهیابوهر  ذَنْ أْ بى استَ رَ أَنْ ر غْفِ تَ س م ألُمى أَ أْذَنْ فَلَ ِلى ی تُه نْ أْذَ تَ اس أَنْ و ور ا أَز رَه ذِنَ قَب أَ  فَ
بروم و ] قبرش[دار ید و از او اجازه خواستم تا به دداو به من اجازه نا ،می مادرم طلب آمرزش نماياز اهللا اجازه خواستم تا برا ()4(»ِلى

  ).ددابه من اجازه 
 نزد او رفت rامبریک شد، پی مرگ ابوطالب نزدیب از پدرش آمده است که وقتید بن مسی از سع)بخارایی(يح بخاریدر صح 
لْ عم أَي«:  بود که ابوجهل نزد او بود، فرمودین در حالیو ا ا قُ لَه لَ ا إِ ۀً اللَّه إِلَّ لِم اج کَ أُح ک ا لَ بِه د چ پرستش یبگو ه! و عميا (»اللَّهِ عِنْ

 عبد اهللا بن أبی أمیۀ أبو جهل و ،)دهمی تو نزد اهللا حجت قرار مي است که آن را براین سخنی جز اهللا وجود ندارد، ای برحقيشونده
ن ی که او گفت، ايزین چین سخن خود را ادامه دادند تا آن که آخرهمچنا؟ يشوی خارج معبد المطلبا از ملت ی ابوطالب آيا: گفتند
رَنَّ«:  فرمودrامبریهستم، پ »بد المطلبمن بر ملت ع«: بود غْفِ تَ س ک لَأَ م ما لَ نْه لَ نْه أُ یم که از آن نهینمای تو طلب استغفار ميبرا (»ع 
بِ{ :ه نازل شدین آین حال ایدر ا). امنشده انَ لِلنَّ ا کَ م مه م أَنَّ نَ لَهی ب دِ ما تَ ع ى مِنْ بب ولِی قُرْ انُوا أُ لَو کَ کِینَ و شْرِ لْم وا لِ غْفِرُ تَ س نُوا أَنْ ی ذِینَ آَم ی والَّ

حِیمِ الْج ابحص کان ید اگر از نزیب استغفار کنند، حتل مشرکان طيست تا برایز نیاند جامان آوردهی که ایامبر و کسانی پيبرا( )5(}أَ
ک لَا {: ن نازل شدیو همچن) اهل جهنم هستند) مشرکان(روشن شد که آنها) مسلمانان( آنهايه براآن باشد کن امر بعد از ید، و انباش إِنَّ

                              
 .47: سورة مریم، اآلیۀ) 1(
 .114: سورة التوبۀ، اآلیۀ) 2(
 .113: سورة التوبۀ، اآلیۀ) 3(
 .1621:  برقمrصحیح مسلم، کتاب الجنائز باب استئذان ) 4(
 .113 :سورة التوبۀ، اآلیۀ) 5(
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دِینَ هتَ الْم م بِ علَ اء وهو أَ شَ نْ یدِي م هی کِنَّ اللَّه ت ولَ بب نْ أَحدِي م ه  اهللا هر که ی ولیکنیت نمی هدای باش را که دوست داشتهیتو کس()1( }تَ
 .)2()ن استیترافتگان آگاهیت ید و او به هدایمانیت میرا بخواهد هدا

رَ اللَّ{: میکنیه را قرائت مین آی منافقان ايدرباره  غْفِ لَنْ ی رَّةً فَ عِینَ م ب س مرْ لَه غْفِ تَ إِنْ تَس م ه رْ لَ غْفِ تَ ا تَس م أَو لَ رْ لَه غْفِ تَ اس ذَلِک ملَه ه
م الْفَاسِقِینَ دِي الْقَو ه ا ی ولِهِ واللَّه لَ س راللَّهِ و وا بِ م کَفَرُ ه أَنَّ  آنها هفتاد ي اگر برا،یی ننماآمرزشا طلب ی یی نماآمرزش آنها طلب يبرا ()3(}بِ

ت یدند و اهللا گروه فاسقان را هدایاش کفر ورز فرستاده آن است که به اهللا وين از برایآمرزد، ای، اهللا آنها را نمیی نماآمرزشبار طلب 
 ).دیمانینم

 عبد اهللا یوقت: ت کرده و آورده استی آن را روا)بخارایی(ي وجود دارد که امام بخارمارضی اهللا عنه  آن، حدیث ابن عمريدرباره
بی ت بخوان و ی او نماز مي تا او را در آن کفن کنم و برالباست را بده!  رسول اهللايا:  آمد و گفتrامبری وفات نمود، پسرش نزد پبن أُ

نِّی« : لباس خود را به او داد و فرمودrامبریپ! طلب استغفار نما لِّی آذِ هِ أُصی لَ و به ) بخوانم] تیم[ نماز يا بر وت یدهیا اجازه میآ( »ع
] تیم[ نفرموده است که بر منافقان نماز یا اهللا تو را نهیآ«: د و به او گفتی او را کشt عمر، خواست تا نماز بخواندیاو اجازه داد، وقت

ا«: او فرمود» ؟ینخوان ینَ أَنَ نِ بی رَتَ ی غْفِرْ {: دیفرمایم ،ار داده شده استیاخت] استغفار کردن و استغفار نکردن[ن آن دو یبه من ب(» خِ تَ اس
مه رْ لَ غْفِ تَ س م إِنْ تَ رْ لَه غْفِ تَ س هم أَو لَا تَ اسِقِینَلَ م الْفَ دِي الْقَو ها ی اللَّه لَ ولِهِ و س راللَّهِ و وا بِ هم کَفَرُ أَنَّ لِک بِ م ذَ لَه رَ اللَّه غْفِ لَنْ ی رَّةً فَ عِینَ م بيبرا( } س 

 آن ين از برایآمرزد، ایم، اهللا آنها را نیی آنها هفتاد بار طلب استغفار نماي اگر براییا طلب استغفار ننمای ییآنها طلب استغفار نما
ه نازل ین آیخواند و ا] تیم[ او نماز يجه برایدر نت). دیمانیت نمیدند و اهللا گروه فاسقان را هدایاش کفر ورزاست که به اهللا و فرستاده

وا { :شد رُ م کَفَ نَّه هِ إِ رِ َلى قَب ع م ا تَقُ ا ولَ د أَب اتم م نْه دٍ مِ َلى أَح لِّ ع ا تُص لَ اسِقُونَو م فَ هاتُوا و مولِهِ و س راللَّهِ و  آنها که ز ایهرگز بر کس ()4(}بِ
رد نماز  5 ) مردند که کافر بودندیدند و در حالیاش کفر ورزرا آنها به اهللا و فرستادهیست، زینخوان و بر قبر او نا] تیم[م. 

ز ی مردم جايهی بقيرا مخصوص مؤمنان قرار داده است و برا آن ی است که اهللا تعاليزیاستغفار چ: شودین اساس گفته میبر ا 
 آن ازم و ین نعمت محافظت نکنیباشد که از ایمسته یا شاین گونه است آی ایوقت. موده استخاب ن آنها انتيبرافقط باشد و آن را ینم

 .می خود استفاده نکنيایدر آخرت و دن
 ی که پادشاه حبشه نجاشي روزrرسول اهللا:  گفته استtرهیابوهر. نمودیم مؤمنان طلب استغفار ي براrامبریدر مقابل آن پ 

وا«: وفات نمود، ما را از وفات او باخبر ساخت و فرمود رُ غْفِ م استَ یکُ  .)6()!دیی نما برادرتان طلب آمرزشيبرا (»ألَخِ
 يمو] ن حالتیدر ا[ که ی کسانيو برا نمود تراشند، سه با طلب آمرزشیسرشان را م] ان حج و عمرهیدر پا[ که ی کسانيبرا 

 .ار استی بسن بارهید و مطالب در اکر استغفار کباریکنند، یخود را کوتاه م
 که یپدرم در حال: اس آمده استینمود، در مسند از ابو ای استغفار مزی کودکان ني براrبله رسول اهللا!!  کودکاني برایحت 

                              
 .56: سورة القصص، اآلیۀ) 1(
 .3595: کتاب المناقب، باب قصۀ أبی طالب رقم) بخارایی(بخاريصحیح ) 2(
 .80: سورة التوبۀ، اآلیۀ) 3(
 .84: سورة التوبۀ، اآلیۀ) 4(
 )مترجم.(1269 )بخارایی( صحیح بخاري- 5

 .412:  والمسجدة، رقم، کتاب الجنائز، باب الصالة على الجنائز بالمصلى)بخارایی(بخاري) 6(
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 .)1(استغفار نمود او يد و برای بر سر او دست کشrمبرای رفت و پrامبری نزد پ، بودياپسر بچه

 
  استغفاريان دربارهینیشیسخنان پ

ن ما بود و ی بr از آنان رفت که همان وجود رسولیکی ما وجود داشت، يدو امان از عذاب برا«:  گفته استtأبو موسى 
 .)2(»میشوی مانده است و اگر برود، هالك میاستغفار است که با ما باق] يگرید[

 که در یکس«: د، اهللا فرموده استی بخوانيد و او را در حالت ثروتمندیی نماي پروردگارتان زاريبه سو:  گفته استربیع بن خثیم
 من ي که برایدهم و کسی که از من درخواست کند به او میکنم و کسی او را اجابت می مرا بخواند در حالت سختيحالت ثروتمند
-ید او را می که از من استغفار نمایکنم و کسید او را رحمت می که خود را وقف من نمایبرم و کسیاال مد، او را بیتواضع نما

 .)3(»آمرزم
 سپس بازگشت سپس توبه  استجابتست استغفار ااولِ«: کند سوال شد، او گفتی که گناهان را پاك مي استغفارياز سهل درباره

 و ترك مخلوقات است، سپس ی مولي برگرداندن به سويبازگشت عمل قلب و توبه رو بدن است و ي؛ استجابت عمل اعضاباشدمی
 .)4(»ردی که صورت گرفته است، انجام پذیی کوتاهيد استغفار از اهللا برایبا

-ی مهالك }ال إله إال اهللا{کنم و آنها مرا با استغفار و گفتن ی آدم را با گناهان هالك میبن: س گفتیابل«:  گفته استابن جوزي
-یرا آنها میند، زینمایکنند و طلب استغفار نمیجه گناه میکنم، در نتیرا بر آنان مسلط مآنها  يادم هوین آنها دی آن را در بیکنند، وقت

 .)5(»دهندی انجام میکیپندارند که عمل ن
 شما يباشد و داروی شما گناهان ميمارید، بیمانیمراهنمایی تان و درمانتان يماریقرآن شما را به ب«: گفته است قتادة رحمۀ اهللا
 .»طلب استغفار است

: ست؟ گفتیچ] نجات[و آن : گفتند»  هالك شود و نجات همراه او باشدیب است که کسیعج«:  گفته استعلی کرم اهللا وجه
 .»طلب استغفار«

 .»و بخواهد او را عذاب دهد استغفار را الهام کند يا به بندهتعالى سبحانه وست که اهللا ین طور نیا«: گفتی مtيو
 .»کند، مگر شکر و استغفاری آن دو را اصالح نميزین گناه و نعمت قرار دارد و چی ببنده«:  از صالحان گفته استیکی

 يزیدرخواست کننده چ] در آن زمانها[ وجود دارد که یی اهللا زمانهايبرا«: گفتی به پسرش مuت شده است که لقمانیروا
 .»اد کنی را رد کند، پس طلب استغفار را ز]درخواست [ او آن در حالی باشد که اینخواهد وینم

 .»اد وجود داشته باشدی اعمالش طلب استغفار زي است که در پروندهی کسي برایطوب«:  گفته استرضی اهللا عنها شهیعا
                              

 )مترجم.(اسناد آن صحیح و رجال آن رجال شیخین هستند: شیخ شعیب االرنؤوط گفته است. 15661: سنن اإلمام أحمد، رقم) 1(
 .التوبۀ إلى اهللا از غزالی) 2(
 ).951(منهاج الصالحین ) 3(
 .التوبۀ إلى اهللا از غزالی) 4(
 .مفتاح دار السعادة از ابن القیم) 5(
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 .»ر وجود نداردتر از طلب استغفای بنده در قبر دوست داشتني براياهیهمسا «: گفته استأبو المنهال
تـان و در    یتـان و در بازارها    یهاراهر  در سـر سـفره و د      ] نیهمچن[د و   یاد کن یتان استغفار را ز   یهادر خانه «: گفتیمبصري  حسن  
 .»شود؟ید که چه زمان مغفرت نازل میدانیرا شما نمیمجالستان؛ ز

را طلب استغفار یاد کند، زی طلب استغفار خود را ز ما شود،يهین ما همسایخواهد در زمی که میکس«: گفتین میه نشیک بادی
 .اد استی باران زي است که دارايو قطّار ابر»  استالقطّار

 ي که در پروندهیشخص! دیاد کنیجه استغفار کردن خود را زی، در نتدیکنیاد گناه میشما ز «: گفته استبکر بن عبد اهللا مزنی
 .» خوشحال خواهد شد،داشته باشد در آن مکان، استغفار وجود ين هر دو سطریاعمالش در ب
ش ی گشامانهین که سیکنم تا ایکند، هزار بار طلب استغفار می که مرا دچار مشکل مياهر مسأله «: گفته استرحمۀ اهللاه یمیابن ت

و ] یاهللا تعال[اد یم مرا از چکدایا مدرسه باشم، هیا مسجد یرود، چه در بازار ن بیجاد شده است، از بیم ای که برایدا کند و مشکلیپ
 .»ن که به هدفم برسمیدارد تا ایاستغفار باز نم

 
 ردیگی که با آن طلب استغفار صورت میالفاظ

در د، و یسته مسلمان است که آنان را بگویت شده است و شای رواrامبریح از پیث صحی وجود دارد که در احادینجا الفاظیدر ا
رْ رب«: ن الفاظیاد کند، از ای زrمبرایبه پخود را  ياقتدااین عمل  ب ِلى اغْفِ َلى وتُ ع ک ت إِنَّ مرا ! پروردگارا ()1(»الرَّحِیم التَّواب أَنْ

 ).یدائماً رحمت کننده هست] و[ر یار توبه پذیهمانا تو بس! ری مرا بپذيو توبه! امرزیب
غْفِرُ«: از آنها ستَ ذِى اللَّه أَ لَه الَ الَّ الَّ إِ حى هو إِ یوم الْ یهِ وأَتُوب الْقَ لَ  يچ پرستش شوندهی که هیم کسینمایاز اهللا طلب آمرزش م ()2(»إِ

  ).مینمای او توبه مي جز او وجود ندارد، زنده و برپا و برپا دارنده است و به سویبرحق
غْفِرُ«: از آنها تَ أَس اللَّه أَتُوبهِ ولَی  . )مینمای او توبه ميم و به سوینمایآمرزش ماز اهللا طلب  ()3(»إِ

م«:  استاستغفاراز آنها سید  ه ت اللَّ نْ بى أَ الَ ر لَه الَّ إِ ت إِ نْ ِنى أَ تَ لَقْ ا خَ ك وأَنَ دبا ع نَ َلى وأَ ع ك دِ هع ك عدِ وا و م ت تَطَع وذُ اسع ک أَ  مِنْ بِ
رِّ ا شَ م تع نَ ص وءب ک أَ عمتِ نِ بِى وأَبوء بِ نْ ذَ رْ بِ اغْفِ نَّه ِلى فَ غْفِرُ الَ إِ ی نُوب نْت إِالَّ الذُّ  يچ پرستش شوندهی، هیتو پروردگار من هست! ا اهللای ()4(»أَ
، به تو پناه م تو هستم تا آنجا که بتواني تو هستم و من بر عهد تو و وعدهي و من بندهي جز تو وجود ندارد، مرا خلق نمودیبرحق
امرز، همانا گناهان را یجه مرا بیم، در نتماینیکنم و به گناهم اقرار می اقرار ميا که من دادهیام، به نعمتبرم از شرّ آنچه انجام دادهیم
 ).آمرزد، مگر توی نمیکس

 معناها نی وجود دارد که شخص را به ايگری الفاظ دی، وقتح ذکر شده استیث صحی در احادrامبری است که از پین الفاظیا
 به rامبرینه از پینه به سیت شود که سی تبعي از اذکار است بهتری ول که با آن الفاظ طلب آمرزش نماید، وجود ندارديرادیرساند، ایم

 .ده استیما رس

                              
 .)بخارایی( رواه البخاري)1(
 .رمذي والحاکم وقال حدیث صحیح على شرط البخاري ومسلمرواه أبو داود والتِ) 2(
 .متفق علیه) 3(
 .رواه مسلم) 4(
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  سید استغفار کوتاه بريگذر
اد بن أوس شدtامبری آورده است که پrفرمود  :»د یارِ س غْفَ تِ اللَّ تَقُولَ أَنْ الِاسم ه ت ا ربی أَنْ لَه لَ ا إِ لَّ ت إِ نْ نِی أَ تَ لَقْ ا خَ ك وأَنَ دب ا ع  وأَنَ

َلى ع ك ك عهدِ عدِ وا و م ت ع تَطَ وذُ اس ع ک أَ رِّ مِنْ بِ ا شَ م ت نَع ص وءب ک أَ ک لَ تِ مع لَی بِنِ ع وءأَبو ک بِی لَ ذَنْ رْ بِ اغْفِ نَّه لِی فَ رُ لَا فَإِ غْفِ ی نُوب  إِلَّا الذُّ
ت نْ  جز تو وجود ندارد، مرا خلق ی برحقيچ پرستش شوندهی، هیتو پروردگار من هست! ا اهللای: یین است که بگوید استغفار ایس (»أَ
 یام، به نعمتبرم از شرّ آنچه انجام دادهی، به تو پناه مم تو هستم تا آنجا که بتواني تو هستم و من بر عهد تو و وعدهي و من بندهينمود

 ومنْ«: و فرمود) آمرزد، مگر توی نمیامرز، همانا گناهان را کسیجه مرا بیم، در نتنماییکنم و به گناهم اقرار می اقرار مياکه من داده
ا الَه ارِ مِنْ قَ ا النَّه ا موقِنً ه لَ یومِهِ مِنْ فَمات بِ ب سِی أَنْ قَ می وه لِ مِنْ فَ ۀِ أَه جنَّ ا ومنْ الْ ه الَ لِ مِنْ قَ اللَّی وهوقِنٌ وا م بِه اتلَ فَم ب ِبح أَنْ قَ ص ی وه  مِنْ فَ
لِ ۀِ أَه جنَّ  که یرد قبل از آن که شب شود او از اهل بهشت خواهد بود و کسید و در آن روز بمین در روز بگویقی که آن را با یکس(» الْ

 .)1()رد، او از اهل بهشت خواهد بودیآن که صبح برسد، بمد و قبل از ی بگون در شامیقیآنرا با 
ن دعا ی اrامبری پی ول، استغفار وجود داردي برايگرید و همان طور که در قبل آمد الفاظ دید استغفار نامین دعا را سی اrامبریپ

 :باشدین شرح میم که بدیابیی را میث آمده است، معانین حدی که در اید، با تأمل در الفاظینام» سید االستغفار«را 
 . استU اهللا2تید ربوبی اقرار به توح:»اللهم أنت ربی« -
 .است Uاهللا 3تید الوهی اقرار به توح:»ال إله إال أنت« -

 .باشد میU و خشوع در برابر اهللايت و خواری عبودیانبکه  از طرف بنده است ياقرار» خلقتنی  وأنا عبدك« -

م و منهج پروردگار ی از طرف بنده است به التزام داشتن به راه مستقياقرار :»وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت« -
 . توانش و کوشش خود را معطوف آن ساختنيان به اندازهیجهان

 گناه و ي شرّها و مجازاتهای قرار گرفتن از تمامی اهللا تعاليپناه بردن بنده و در قلعه: »أعوذ بک من شر ما صنعت« -
 .ه استرفتی که انجام پذیگناهان

- »رَم ی به او عطا فرموده است و همچنی که اهللا تعالییاقرار و اعتراف بنده به نعمتها: »وأبؤ لک بنعمتک علی ن بخشش و کَ
 .ستندی از نعمت که قابل شمارش نياری انواع بسااش ب به بندهیاهللا تعال

 . عموم گناهانو چهباشد  ی اعتراف و اقرار بنده به گناهانش، چه گناه خاص:»وأبؤ بذنبی« -

 .باشد میشگاهشی نمودن در پي و خوارU طلب آمرزش از اهللا:»فاغفر لی فإنه ال یغفر الذنوب إال أنت« -

 .دینام» سید االستغفار« آن را rامبریم که چرا پیفهمی بزرگ وجود دارد، مین معانیفار که در اغستن در آنچه از استیبا نگر
 

                              
 .)بخارایی(رواه البخاري) 1(
 )مترجم.(باشدتوحید پروردگار بودن است که شامل پادشاهی، خلقت و تدبیر می: توحید ربوبیت- 2
 )مترجم.(توحید در پرستش و بندگی است: یت توحید الوه- 3
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 ن مستحب است که استغفار در آییحالتها و زمانها
م که استغفار نمودن در آنها یداریان می را بی مخصوصينجا زمانها و حالتهای در ای مشروع است ولیطلب استغفار در هر زمان

 :ن زمانهای دارد، ايشتریت بلیفض
 :هابعد از فارغ شدن از انجام عبادت

: دیفرمای مUرفته باشد، اهللای صورت پذی و خللیاهم آن که در انجام آن عبادات کوتین حالت مستحب است از بیاستغفار در ا
}یم وا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِ غْفِرُ تَ اس و اس اض النَّ یثُ أَفَ یضُوا مِنْ ح م أَفِ د و از اهللا یگردند، باز گردی که مردم باز مییسپس از جا ()1(}ثُ

 ).رحمت کننده است دائماً ]و[ار آمرزنده ید که اهللا بسییطلب آمرزش نما
 در ی آن که اگر خللينجا استغفار آمده است تا برایباشد؛ در ای در قرآن مخصوص حج بعد از طواف افاضه می گراميهین آیا

 .ردی در انجام آن صورت گفته باشد، از آن طلب استغفار صورت گییا کوتاهیعبادت و 
آورد بعد از آن سه یرا بجا م) واجب( فرضي نمازهای وقتrامبری و پ پنجگانه آمده استين بعد از نمازهایهمان گونه که در د

 ،آندچار آن شده است و در نتیجه براي ا سهواً یبنده در نماز به علت غفلت کوتاهیی است که  يبرااین  ؛نمودیبار طلب استغفار م
 .نمایدمیطلب استغفار 
 : در سحراستغفار

ادِقِینَ {: دیفرمایش نموده و میکنند را ستایاز او طلب استغفار من وقت مبارك ی بندگانش را که در اUاهللا الص رِینَ و ابِ الص
ار ح أَس رِینَ بِالْ غْفِ تَ س الْمنْفِقِینَ و الْم الْقَانِتِینَ و در  ان و فرمانبردارن و انفاق کنندگان و طلب استغفار کنندگانیصبرکنندگان و راستگو ()2(}و

 ).سحرها
عونَ {: دیفرمای مUن اهللایهمچن ج ها یلِ م ی ا مِنَ اللَّ لِیلً انُوا قَ ونَ* کَ غْفِرُ ستَ ی م ارِ ه حس الْأَ * دند یخوابیمرا  از شب یآنان اندک ()3(}وبِ

 ).نمودندیو در سحرها طلب استغفار م
 :ت کرده است، آمده استی حکاuعقوبی که از Uر سخن اهللایدر تفس
غْفِ{ ستَ الَ سوف أَ یمقَ غَفُور الرَّحِ بی إِنَّه هو الْ ر م کُ ار آمرزنده یم و او بسینمای شما از پروردگارم طلب استغفار ميبرا«: گفت ()4(}رُ لَ

ن است که ین وقت ایلت ایسبب فض، )5(ر انداخت تا وقت سحریاو استغفار را به تأخن معنا که یبه ا، )دائما رحمت کننده است] و[
 .آمرزدید و طلب استغفار کننده را مینمای داشته باشد، عطا می که درخواستید و به کسیمانیا را مستجاب م در آن دعUاهللا

لُ« : فرمودr آورده است که رسول اهللاtرهیابوهر  نَا ینْزِ ب ۀٍ کُلَّ ر یلَ لَى لَ اءِ إِ ما الس نْی َقى حِینَ الدب لُثُ ی لِ ثُ رُ اللَّی یقُولُ اْلآخِ  نْم فَ
ونِی ع د ی یب تَجِ أَس نِی ومنْ لَه فَ لُ یه یسأَ عطِ أُ نِی ومنْ فَ رُ غْفِ تَ سرَ ی  مانده است، یک سوم آخر آن باقی یپروردگار ما هر شب وقت ()6(»لَه فَأَغْفِ

                              
 .199: سورة البقرة، اآلیۀ) 1(
 .17: سورة آل عمران، اآلیۀ) 2(
 .17،18: سورة الذاریات، اآلیتان) 3(
 .98: سورة یوسف، اآلیۀ) 4(
 . سورة یوسف97: نگاه شود به تفسیر ابن کثیر، تفسیر آیۀ) 5(
 .باشدو لفظ براي او می) 758: (مسلم. 13/7494: ، الفتح)بخارایی(رواه البخاري) 6(
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 ی از من درخواستیو چه کسکنم یاو را مستجاب م] دعاي[کند، پس ی از من دعا میچه کس: دیفرمایکند و میا نزول میبه آسمان دن

 ).آمرزمید، پس او را مینمای از من طلب استغفار میم و چه کسینمایدارد، پس به او عطا م
 دوست داشتن ي هستند که از روین بندگانم نزد من کسانیترید، دوست داشتنیفرمای مUاهللا «: گفته استخالد بن معدان 

 .)1(»ندینمایعلق به مساجد است و در سحرها طلب استغفار مشان متیگر را دوست دارند و قلبهایمن، همد
 :ان مجالسیدر پا 
را یرد، زیگیش قرار دارد صورت م سرکارا دریا در مجتمعات ی خاص همراه برادران ی است که انسان در مجلسیآن وقت 
انَک«: فرمودیشد مگر آن که می بلند نمی از مجلسrامبریپ: شه رضی اهللا عنها گفته استیعا حب نَا س بر دِكمح بِ لَا و لَه لَّا إِ  أَنْت إِ

غْفِرُك تَ س م أَ ک أَتُوب ثُ جز تو وجود دارد، از تو ی برحقيچ پرستش شوندهی پروردگار ما و تو را حمد گفته، هیپاك و منزه هست( »إِلَی 
] از مجلس[ن کلمات را هنگام بلند شدن یاد ایچرا ز! سول اهللا ريا:  گفتم،)مینمای تو توبه ميسپس به سو] و[م ینمایطلب آمرزش م

را هنگام بلند ] ذکر[ن ی ایکس(» غفر له ما کان منه فی ذلک المجلسإال  !ال یقولهن من أحد یقوم من مجلسه«: ؟ فرمودییفرمایان میب
 .)2()ودشیده مید، مگر آن که آنچه در آن مجلس انجام داده است، آمرزیگوی نمیشدن از مجلس

شود و یاد گفته مید در آن غفلت داشته باشد، مخصوصا در مجالس ما که سخن زی است و مسلمان نبای فرصت بزرگنیا 
 . به آن آگاه استیشود که اهللا تعالی وارد میانسان در مسائل

ردگانيبرااستغفار طلب   م : 
رُوا«: فرمودیستاده و میشد، بر کنار آن ایت فارغ می از دفن می وقتrامبریپ  غْفِ تَ اس م یکُ لُوا ألَخِ س و لَه یت ثْبِ نَّه التَّ  اآلنَ فَإِ
أَلُ س شودیرا اکنون از او سوال مید که او را ثابت گرداند، زییدرخواست نما] یاز اهللا تعال[د و یی برادرتان طلب استغفار نمايبرا ()3(»ی.( 
 بر سر ی وقتrامبریل پین دلی به هم؛از داردی نUر و طلب مغفرت از اهللاشتر به استغفاین حالت سخت بیت در ای از میچه کس 

 .فرمودی طلب آمرزش من آنايستاده و برایرفت بر قبر آنها ایقبر آنان م
 

 استغفار مالئک
: استث آمده یده است، همان گونه که در حدی آنان را از نور آفریباشند که اهللا تعالی مU از مخلوقات اهللایمالئک مخلوق 

تِ« لِقَ ۀُ خُ انُّ وخُِلقَ نُورٍ مِنْ الْمالَئِکَ ج جٍ مِنْ الْ ارِ ارٍ مِنْ م ِلقَ نَ م وخُ ا آدمِم صِف و م ها از سر اند و جنمالئک از نور خلق شده( 4»لَکُ
 .)ف شدی شما توصي آتش و آدم از آنچه برايشعله

ا { :باشندیت م اسف نمودهی آنان را توصUمالئک همان گونه که اهللا  م ونَ اللَّهص ع ونَلَا ی رُ ؤْما یلُونَ م ع م ویفْ رَه از اهللا در ( )5(}أَم
                              

 .313ص: إحیاء علوم الدین از غزالی) 1(
 .وقال حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبی) 1/497،466(رواه الحاکم ) 2(
 .رواه أبو داود) 3(
 )مترجم. (7687 صحیح مسلم - 4

 .6:سورة التحریم، اآلیۀ) 5(
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ا { :نیهمچن). دهندیشود را انجام میکنند و آنچه که به آنها امر می نمیآنچه به آنها امر فرموده است، نافرمان ار لَ ه النَّ لَ و ونَ اللَّیحب س ی
ونَ رُ تُ باشند که در قرآن آمده است که ی مییآنها مخلوقات گرام). ورزندی نمیسست] و[ند یگویح میشب و روز تسب] (20:اءینباأل [}یفْ

 يکنند و مخصوصا براین طلب استغفار می اهل زميآنان برا؟ ندینمای طلب استغفار می چه کسي برایند، ولینمایطلب استغفار م
 يهايآمرزد و از بدی آنان را بيند تا خطاهاینمای بندگانش طلب استغفار مي براUاست که از اهللان یاستغفار مالئک ا. مؤمنانِ آنها

ونَ{: دیفرمایاش می در کتاب گرامUآنها درگذرد، اهللا غْفِرُ تَ س یو م دِ ربهِ مح حونَ بِ بس ۀُ ی ائِکَ لَ الْم هِنَّ و رْنَ مِنْ فَوقِ تَفَطَّ ی اتومالس اد کَ  لِمنْ تَ
الرَّحِیم غَفُور ا إِنَّ اللَّه هو الْ لَ أَرضِ أَ -یح می آنها در هم بشکافد و مالئک پروردگارشان را تسبيک است که آسمانها باالینزد ()1(}فِی الْ

 دائماً ]و[آمرزنده ار یکه اهللا بسد یند، آگاه باشینماین هستند، طلب استغفار می زمي که بر روی کسانيند و براینمایکنند و حمد م
نَا {: دیفرمای مUاهللا). رحمت کننده است بنُوا ر ذِینَ آَم لَّ ونَ لِ غْفِرُ ستَ ینُونَ بِهِ و م ویؤْمِ بهِ دِ ر مح حونَ بِ ب س ی لَه ونْ حمو رْشلُونَ الْع حمِ ذِینَ ی الَّ

اغْفِرْ لِلَّ لْما فَ عِ ۀً ومحءٍ رکُلَّ شَی تع سِ حِیمِو الْج ذَاب ع م ک وقِهِ یلَ بِ وا سع ب  که یکنند و کسانی که عرش را حمل میکسان ()2(}ذِینَ تَابوا واتَّ
-یاند طلب استغفار ممان آوردهی که ای کسانيمان دارند و برایح و حمد گفته و به او ایپروردگارشان را تسب: در اطراف آن هستند

کنند یت میاند و از راهت تبع نمودهه که توبیز را فرا گرفته است، پس کسانیرحمت و علم تو همه چ! راپروردگا:] ندیگویو م[ند، ینما
 ).!امرز و آنان را از عذاب آتش جهنم حفظ بفرمایرا ب

باشد و در انتظار نماز ی است که بنده در مسجد میند، وقتینمای بنده طلب استغفار مي که مالئک برايگرین حال دیهمچن 
ابد و مالئک یی تقرب مUشود و به اهللای او ثواب نوشته ميباشد که برای میفی شرين زمان، زمان انتظار است و از زمانهایا. ستا
ۀُ«:  فرمودr آمده است که رسول اهللاtرهیاز ابوهر. کنندی او دعا ميد و برانینمای او طلب استغفار ميبرا صلِّى الْمالَئِکَ لَى تُ ع دِکُم أَح 
ا م ام ِفى د ه صالَّ ِذى م لَّى الَّ یهِ ص ولُ فِ م : تَقُ رْ اللَّه هم ، لَه اغْفِ ا ارحمه اللَّ م م دِثْ لَ ح فرستند تا ی از شما صلوات میمالئک بر شخص ()3(»ی
که ] ردیگی صورت مین تا زمانیو ا! [ کناو را رحمت! ا اهللای! امرزیا اهللا او را بی: ندیگویخواند، میاش نماز م که در نمازخانهیزمان

 ).دیسخن نگو
 

  صلوات اهللا وسالمه علیهمامبرانیپاستغفار 
باشند و با ی معصوم مU توسط اهللایدنشن مخلوقات هستند و آنان با حفظ ی در بUدگان اهللای برگز،امبران و رسوالنیپ 

پروردگارشان دعا طرف  نمودن به ي با زاربودند، آن که معصوم شان در نزد پروردگارشان و با وجودشوجود مکانت و منزلت و ارز
 .کردندینمودند و به طمع آمرزش پروردگارشان، طلب استغفار میم

ا {: دیفرمای م علیهما السالم پدر و مادر انسانهاي دربارهUاهللا رْحمنَ ا وتَ رْ لَنَ غْفِ م تَ إِنْ لَ ا و نَ نْفُس ا أَ لَمنَ ا ظَ بنَ ا ر الَ نَ قَ ونَنَّ مِ لَنَکُ
رِینَ خَاسِ  ).م بودیانکاران خواهی از زی و به ما رحم نکنيامرزیم و اگر ما را نی به خودمان ظلم نمود!پروردگارا: آن دو گفتند ()4(}الْ
یس لِی بِهِ عِلْم وإِ{: دیفرمای مu نوحي دربارهUاهللا ک ما لَ سأَلَ ک أَنْ أَ عوذُ بِ نِّی أَ الَ رب إِ کُنْ مِنَ قَ رْحمنِی أَ غْفِرْ لِی وتَ لَّا تَ

                              
 .5:سورة الشورى، اآلیۀ) 1(
 .7:سورة غافر، اآلیۀ) 2(
 .متفق علیه) 3(
 .23: سورة األعراف، اآلیۀ) 4(
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رِینَ خَاسِ  و به من رحم يامرزی ندارم و اگر مرا نی را بخواهم که به آن علميزیبرم که از تو چیبه تو پناه م! پروردگارا: گفت ()1(}الْ

 ).انکاران خواهم بودی از زینکن
لِ{: دیفرماین میهمچن و يد لِوالِ اغْفِرْ لِی و بارار ب ا تَ لَّ الِمِینَ إِ دِ الظَّ ا تَزِ الْمؤْمِنَاتِ ولَ نِینَ و لْمؤْمِ لِ ا و نً تِی مؤْمِ یلَ ب  !پروردگارا ()2(}منْ دخَ

 هالکتافزا، مگر ی را نيزی ظالمان چيامرز و برایشود و مؤمنان مرد و زن را بی من مي که وارد خانهیمرا و پدر و مادرم را و مؤمن
 .)آنها را
تِی یوم الدینِ{: دیفرمای مuمیامبرش ابراهی پي دربارهUاهللا یئَ رَ لِی خَطِ غْفِ أَنْ ی عذِي أَطْم الَّ است که یکس] یاهللا تعال[و  ()3(}و 

 ).امرزدیامت بی مرا در روز قيطمع دارم که خطا

رَّ {: دیفرمای مuامبرش داودی پي دربارهUاهللا به وخَ رَ ر غْفَ تَ اس نَابفَ عا وأَ پس از پروردگارش طلب استغفار نمود و به  ()4(}راکِ
  ).رکوع افتاد و توبه نمود

نْت الْوهاب{: دیفرمای مuمانیامبرش سلی پي دربارهUاهللا ک أَ دِي إِنَّ عدٍ مِنْ بأَح بغِی لِ ا ینْ ا لَ لْکً لِی م ب هرْ لِی و الَ رب اغْفِ  )5(}قَ
 ).یار بخشنده هستی بعد از من نباشد، همانا تو بسي احديستهی شاکه بده ییو به من پادشاه! امرزیمرا ب! پروردگارا: گفت(

غَفُور الرَّحِیم{: دیفرمای مuیامبرش موسی پي دربارUاهللا نَّه هو الْ رَ لَه إِ غَفَ رْ لِی فَ اغْفِ سِی فَ لَمت نَفْ نِّی ظَ الَ رب إِ : گفت ()6(}قَ
 ).ار آمرزنده و دائماً رحمت کننده استید، همانا او بسی آمرز راجه اویدر نت! امرزیبه خودم ظلم نمودم، پس مرا ب! پروردگارا

 ؟می طلب استغفار هستي ما در کجا است، پس وضع ما چگونه است؟صلوات اهللا وسالمه علیهمامبران ین حال پیا
 
  rامبریپاستغفار 

ع یاد او را رفید و انتخاب نمود و یامبران بود، اهللا او را برگزینِ پین بشر و برتری بهترrبرامیست که پان ی که معلوم است ايامر
رد و گناهانِ اد او از پروردگارش طلب ی شرف بزرگ و عطا نمودن زی با تمامید، ولیش را آمرز قبل و بعدساخت و منزلت او را باال ب

بک {: نمودی مي زاري وي به سوUن امر اهللای از ايرابرد ان فرمينمود و برای او توبه ميکرد و به سویآمرزش م دِ ر مح سبح بِ فَ
انَ تَوابا نَّه کَ رْه إِ غْفِ تَ اس ر استیار توبه پذیح و حمد پروردگارت را انجام بده و از او طلب استغفار کن که او بسیپس تسب ()7 (}و.( 

غْفِرْ{: ین سخن اهللا تعالین ایهمچن تَ اس واکُم ثْو مو کُم ب تَقَلَّ م لَم عی اللَّه نَاتِ و نِینَ والْمؤْمِ لْمؤْمِ لِ و بِک ذَنْ  مؤمنان ي گناهت و برايبرا ()8(} لِ

                              
 .47: سورة هود، اآلیۀ) 1(
 .28: سورة نوح، اآلیۀ) 2(
 .82: سورة الشعراء، اآلیۀ) 3(
 .24: سورة ص، اآلیۀ) 4(
 .35: سورة ص، اآلیۀ) 5(
 .16: سورة القصص، اآلیۀ) 6(
 .3: سورة النصر، اآلیۀ) 7(
 .19:  اآلیۀسورة محمد،) 8(
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 ).داندیو اهللا گردشگاه و قرارگاهتان را م! مرد و زن طلب آمرزش کن
نَّه«: فرمود rرده است که رسول اهللا آوtأغرّ مزنی یغَانُ إِ لَى لَ بِى ع لْ نِّى قَ إِ غْفِرُ و تَ ألَس مِ ِفى اللَّهوی ۀَ الْ ائَ رَّةٍ مِ بر یآن اضطراب ()1(»م 

 ).مینمایقلب من است و من در روز صدبار طلب استغفار م
اللَّهِ«:  فرمودr آورد است که رسول اهللاtرهیابوهر نِّی و رُ إِ غْفِ تَ س یهِ وأَتُوب اللَّه ألَ لَ مِ فِی إِ ورَأَ الْی عِینَ مِنْ کْثَ ب رَّةً س قسم به اهللا ()2(»م !

 ).مینمای او توبه ميکنم و به سویشتر از هفتاد بار از اهللا طلب استغفار میمن هر روز ب
ا« :فرمود r آورده است که رسول اهللاtمزنیأغر بن یسار  ا یه أَی اس وبوا النَّ َلى تُ مِ ِفى أَتُوب فَإِنِّى اللَّهِ إِ وی یهِ الْ لَ  يا ()3(»مرَّةٍ مِائَۀَ إِ

 ).مینمای او توبه ميد و من در روز صدبار به سویی اهللا توبه نمايمردم به سو
رْ رب«: ک مجلس صدبار فرمودیم که در ی شمردr رسول اهللايما برا: ما گفته استابن عمر رضی اهللا عنه ب ِلى اغْفِ َلى وتُ ع إِنَّک 

ت نْ یمال التَّواب أَ  ).یدائماً رحمت کننده هست] و[ر یار توبه پذیهمانا تو بس! ری مرا بپذيامرز و توبهیپروردگارا مرا ب ()4(»رَّحِ
 .)5(فرمودیشد، سه بار طلب استغفار می نمازش تمام می وقتrرسول اهللا:  گفته استtثوبان

م«: ن بودی اrي وياز دعاها ِتى ِلى اغْفِرْ اللَّه یئَ ه خَطِ جاِفى ِلىو رَ إِس ِرى ِفى و ا أَممو ت لَم أَنْ ع نِّى بِهِ أَ م مِ ى ِلى اغْفِرْ اللَّهِلى جِد  وهزْ
ِدى وخََطئِى مع لُّ و کُ و ک ِدى ذَلِ م عِنْ ه رْ اللَّ ا ِلى اغْفِ م ت مد ا قَ مو رْت ا أَخَّ مو ترَر ا أَس مو ت نْ علَ ا أَ مو ت نْ م أَ علَ نِّى هِبِ أَ نْت مِ م أَ د نْت الْمقَ  وأَ
رُ ت الْمؤَخِّ َلى وأَنْ لِّ ع دِیرٌ َشىءٍ کُ ا ی! امرزی را بيتر من و جهل مرا و اسرافم در امرم و آن که تو از من به آن آگاهيخطا! ا اهللای ()6(»قَ

ام و آنچه در بعد آنچه در قبل انجام داده! ا اهللای! رزامی آنچه نزد من است را بی من و خطا و عمد مرا و تمامير جدی و غيجد! اهللا
 و بعد ياتو قبل از همه بوده! امرزی را بيترام و آنچه که تو از من به آن آگاهام و آنچه آشکار نمودهدهم و آنچه پنهان نمودهیانجام م

 ).ي داریی توانايزی بود و تو بر هر چیاز همه خواه
 

 غفاراست يهادهی و فايهاوهیم
  وجود داردیها و ثمرات بزرگوهی استغفار ميبرا

 دی را به او الهام نماي وي به سويق داده و استغفار و بازگشت و توبهی به او توفU که اهللا داردی کسي برای با ارزشيهادی فاهمچنین
 :باشدین موارد مین ثمرات ایاز ا

 
  استیت امر اهللا تعالاستغفار استجابطلب 

 آمرزش و ي آن به آنها وعدهيق نموده است و برایانش را به طلب استغفار امر فرموده است و آنان را بر آن تشو بندگUاهللا

                              
 .رواه مسلم) 1(
 .)بخارایی(رواه البخاري) 2(
 .رواه مسلم) 3(
 .رمذي وقال حدیث حسن صحیحرواه أبو داود والتِ) 4(
 .رواه مسلم) 5(
 .متفق علیه از حدیث أبی موسى أشعري و لفظ براي مسلم است) 6(
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کند ین داللت می وجود دارد که بر ايادیات و آثار زی راستگوتر است؟ آی از اهللا تعالیاد داده است، چه کسیثواب بزرگ و بخشش ز

د اللَّهِ {: دیفرمای مUباشد، اهللاین مخلوق میتر است که او باشرفین در حالی است و اامبرش را به آن امر فرمودهی پUکه اهللا ع إِنَّ و
ار بکَ الْإِ و شِی ع ک بِالْ بدِ ر مح بح بِ س و ک نْبِ رْ لِذَ غْفِ استَ قٌّ وو گاه گناهت طلب استغفار نما و شامي اهللا حق است و برايوعده ()1(}ح 

 ).!جا آور و حمد پروردگارت را بحی تسبگاه،صبح
اکُم{: دیفرمای مین اهللا تعالیهمچن ثْو مو م بکُ لَّ تَقَ م م لَ عی اللَّه ؤْمِنَاتِ والْم ؤْمِنِینَ ولْم لِ و ک نْبِ رْ لِذَ تَغْفِ اس و ا اللَّه لَه إِلَّ ا إِ نَّه لَ م أَ لَ اع پس  ()2(}فَ
و اهللا گردشگاه !  مؤمنان مرد و زن طلب آمرزش نماي گناهت و برايز اهللا وجود ندارد و برا جی بر حقيچ پرستش شوندهیبدان که ه

 ).داندیشما و قرارگاه شما را م
نَّه کَ     {: دیفرمای م Uن اهللا یهمچن ه إِ رْ غْفِ تَ اس و ک ب دِ ر مح بح بِ س ا فَ اب ح و حمد پروردگـارت را بگـو و از او طلـب      یپس تسب  ()3(}انَ تَو

 ).ر استیار توبه پذیآمرزش نما که او بس
ا رحِیما{: دیفرمای مUن اهللایهمچن انَ غَفُور غْفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه کَ تَ اس دائماً رحمت يار آمرزندهیو از اهللا طلب آمرزش نما که بس ()4(}و 
 ).کننده است
وا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِیم{ :دیفرماید و مینمایامر م] ي ويبه سو[ بندگانش را به استغفار، توبه و بازگشت Uاهللا غْفِرُ تَ اس و  ()5(}و

 ).دائماً رحمت کننده است] و[ار آمرزنده ید که او بسییاز اهللا طلب استغفار نما
ا{: دیفرمای مUن اهللایهمچن وما الس ه رْضُ ۀٍ ع نَّ جو م کُ ب رَةٍ مِنْ ر غْفِ َلى م عوا إِ ارِ س تَّقِینَو لْم دت لِ عِ أَرض أُ الْ و يد به سویو بشتاب ()6(}ت 
 ).اران وعده داده شده استزگی به پره]و[ن است ی آسمانها و زميندازها که عرض آن به ی از طرف پروردگارتان و بهشتیآمرزش

فَ{: دیفرماید و مینمای را به استغفار و توبه امر می اهل کفر و گمراهUن اهللایهمچن اللَّه غَفُور أَ و ونَه غْفِرُ تَ سیَلى اللَّهِ و وبونَ إِ تُ لَا ی
یم  دائماً رحمت کننده يار آمرزندهی که اهللا بسیکنند، در حالیند و از او طلب آمرزش نمینمایه نمب اهللا تويپس چرا به سو ()7(}رحِ
 ).است

یضُ{: دیفرمایت الحرام میان بی خطاب به حاجUاهللا فِ م أَ وا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِیمثُ رُ تَغْفِ اس و اس اض النَّ فَ یثُ أَ سپس  ()8(}وا مِنْ ح
 ).باشدی دائماً رحمت کننده ميار آمرزندهید که اهللا بسییگردند و از اهللا طلب استغفار نماید که مردم باز می بازگردییاز جا

لُ«:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtرهیابوهر ا ینْزِ نَ بلَّ ر ۀٍ کُ لَ َلى لَی اءِ إِ ما الس نْی َقى حِینَ الدب لُثُ ی لِ ثُ ی رُ اللَّ یقُولُ اْلآخِ ونِی منْ فَ ع د ی 

                              
 .55: سورة غافر، اآلیۀ) 1(
 .19: سورة محمد، اآلیۀ) 2(
 .3: ، اآلیۀسورة النصر) 3(
 .106: سورة النساء، اآلیۀ) 4(
 .20: سورة المزمل، اآلیۀ) 5(
 .133: سورة آل عمران، اآلیۀ) 6(
 .74: سورة المائدة، اآلیۀ) 7(
 .199: سورة البقرة، اآلیۀ) 8(
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جِیب ستَ أَ نِی ومنْ لَه فَ لُ سأَ ی هی أُعطِ نِی ومنْ فَ غْفِرُ ستَ رَ ی أَغْفِ  مانده است، به ی آن باقک سوم آخری یپروردگار ما هر شب وقت ()1(»لَه فَ
 دارد، پس ی از من درخواستیکنم و چه کسیکند، پس او را مستجاب می از من دعا میچه کس: دیفرمایکند و میا نزول میآسمان دن
 .)آمرزمید، پس او را مینمای از من طلب استغفار میم و چه کسینمایبه او عطا م
ا« :دیفرمای میث قدسی در حدUاهللا نَ یاب مآد لَو غَت لَ ب کوب انَ ذُنُ نَ اءِ ع مالس رْتَنِی ثُم غْفَ تَ اس رْت ک غَفَ ا لَ الِی ولَ ب  فرزند يا ()2(»أُ
 ). از آن ندارمییاباآمرزم و ی، تو را مییاگر گناهانت به اطراف آسمان برسد، سپس از من طلب استغفار نما! آدم
 !یباشی می تو و چه قدر گرامیقدر بردبار هستچتو و  یم هستیچقدر عظ! انی پروردگار جهانيا

 
 شودی ميسبب کسب روزاستغفار 

نَّه فَ{: دیفرمای  مu نوحي دربارهU است، اهللاين اسباب کسب روزین و بزرگتری از مهمتراستغفارطلب  م إِ کُ ب وا ر غْفِرُ تَ اس ت لْ قُ
ا  ار انَ غَفَّ م مِ* کَ کُ ی اء علَ ملِ الس رْسِ ا ی اررا* دار ه م أَنْ لْ لَکُ ع ج ینَّاتٍ و ج م کُ لْ لَ ع ج ینِینَ و بالٍ ووأَم م بِ کُ دِد میاز پروردگارتان : گفتم ()3(}و

و شما را * باراند ی میاپیر و برکت و پی پر خياز آسمان بارانها]  آنيجهیدر نت* [ار آمرزنده است ید، که او بسییطلب آمرزش نما
 ).دهدی قرار میی شما نهرهايدهد و برای قرار مییها شما باغيدهد و برای مياریبا مالها و فرزندان 

زِ{: دیفرمای مuامبرش هودی پيدرباره یا و اررد م مِ یکُ لَ ع اء ملِ الس رْسِ هِ یی لَ وبوا إِ م تُ کُم ثُ ب وا ر غْفِرُ ا قَومِ استَ یو م َلى قُوتِکُ کُم قُوةً إِ د
رِمِینَ جا م لَّو تَو ا تَ لَ بر شما از ]  آنيجهیدر نت[د یی او توبه نمايسپس بسو! دییاز پروردگارتان طلب آمرزش نما!  قوم منيو ا ()4(}و

 ).دی بر نگردانيد و مجرمانه رویافزای بر قوت شما میباراند و قوتی باران میاپیآسمان پ
 :ن شرح استیسازد که بدی را به طلب استغفار مرتبت مي امورUات اهللای آنیدر ا

 .باشدی میاپیمنظور پ: گفته است }مدراراً{ ي اهللا عنهما دربارهیرضقال ابن عباس ، یاپیباراندن باران به صورت پ )1
 . سر سبزي و بستانهاباغها )2

 .ان داردی که آب گوارا در آن جریینهرها )3

حافظ ابن و » شودی و باران نازل مي وجود دارد که بر اثر طلب استغفار، روزیلیات دلین آیدر ا«: ه است گفترحمه اهللا قرطبی
 يد، روزیید و از او طلب آمرزش نماییتوبه نما] یتعال[ اهللا يون معنا است که اگر به سیبه ا« :رش آورد استیدر تفسکثیر رحمه اهللا 

-ی شما زراعت ميگرداند و براین را خارج می شما برکات زمينوشاند و برایکات آسمان مکند و شما را از بریار به شما عطا میبس
ها وجود دارد و در خالل وهیدهد که در آن انواع می قرار میی شما باغهايکند و برایاد می شما زيارا بر] انیچهارپا[ر یاند و شیرو

 .»دیمانی ميآنها نهرها را جار
ت کرده است که ی روای، مطرف از شعب  تمسک جستUات در طلب باران از پروردگارشین آی به اtأمیر المؤمنین عمر

م که یدیاز تو نشن: ه او گفته شدبن که بازگشت، یاد نمود تا ای طلب آب خارج شد و همچنان طلب استغفار خود را زي براtعمر

                              
 .و لفظ براي اوست) 758: (مسلم. 13/7494: ، الفتح)بخارایی(رواه البخاري) 1(
 .نس وقال حدیث حسن صحیحرمذي من حیث أرواه التِ) 2(
 .12-10: سورة نوح، اآلیات) 3(
 .52: سورة هود، اآلیۀ) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.takbook.com

http://www.pdffactory.com


 
ا وأَنِ{ :سپس قرائت نمودباران را از محل بارش آن از آسمان طلب نمودم، : گفت. ییطلب باران نما ار انَ غَفَّ نَّه کَ کُم إِ برُوا ر غْفِ تَ اس  *

درارا م مِ یکُ اء علَ ملِ الس سِ رْ ی بر شما باران میاپیاز آسمان پ* ار آمرزنده است ید که او بسییو از پروردگارتان طلب آمرزش نما (}ی-
 .)1()باراند

سمى{: دیافرمیاش می در کتاب گرامUن اهللایهمچن لٍ م َلى أَج ا إِ نً س ا حاع تَ م کُم تِّع مهِ یی وبوا إِلَ م ثُم تُ بکُ وا ر غْفِرُ تَ أَنِ اسن یو ا ()2(}و
-یمند من بهرهی معیکو تا زمانی نییشما را از کاال] جهیدر نت[د، یی او توبه نمايد، سپس به سوییکه از پروردگارتان طلب آمرزش نما

 ).سازد
سازد و یمند مکو، بهرهی نیید را با کاالید و توبه نمای که طلب استغفار نمای وعده داده است که کسی، اهللا تعالی گراميهین آیادر 
نًا{ :ن سخنیمنظور از ا سا ح اع تَ م م کُ ع تِّ مش ی و گشايروز: باشدین معنا می اهللا عنهما گفته است، ایهمان گونه که ابن عباس رض }ی
 .)3(دهدی مي برترشما را

 شدن ایندش رزق و خوشی از گشاین است که با منافعی استغفار و توبه است و آن اين ثمرهیا«: گفته است رحمه اهللا یقرطب
 .»سازدیمند م، شما را بهرهیزندگ

ثَرَ منْ«:  آمده استrي از ویثیدر حد ارِ مِنْ أَکْ غْفَ استِ لَ الِ ع ج اللَّه کُلِّ مِنْ لَه ها م رَج لِّ ومِنْ فَ یقٍ کُ ا ضِ رَج خْ م قَهزرثُ مِنْ وی لَا ح 
ب تَسِ ح ی محل خروجی هر تنگيدهد و برای قرار میشی هر مشکل او گشايبرا] یتعال[د، اهللا یاد طلب استغفار نمای که زیکس ()4(»ی 
 ).آوردیدهد که به حساب نمی مي روزییدهد و به او از جایقرار م

 از طرف اهللا ي از آنها روزیکیان فرموده است؛ یاد بودن استغفار بی زي، سه ثمره را براrق شدهی تصديث راستگوی حدنیدر ا
 آن ندارد و از آن راه ي برايرسد که بنده پنداری مییباشد و آن از جای است، ميار قوی قدرت و بسي دهنده و داراي که روزیتعال
ار ی دارند واجب است که بس رااد بودن آن و برکت آنی و زي که رغبت به روزی پس بر کسان؛کندید نداشته و به فکرش خطور نمیام

 .ان استیکه آن عمل دروغگوباشند  از انجام استغفار با زبان و بدون عمل برحذر یند، ولیبا سخن و عملشان طلب استغفار نما
 

 شودی وارد شدن به بهشت ماستغفار سبب
د«:  آن را آورده استt أوس بن شداد است کهrامبری پن سخنین امر ایامصداق  یارِ س غْفَ تِ اس ولَ أَنْ الِ م تَقُ اللَّه نْت ا ربی أَ لَه لَ ا إِ  إِلَّ

ت نْ نِی أَ تَ لَقْ ا خَ دك وأَنَ بنَا ع َلى وأَ ع دِك هع دِك عو ا و م ت ع تَطَ وذُ اسع رِّ مِنْ بِک أَ ا شَ م ت نَع و صب ک ءأَ تِک لَ مع لَی بِنِ ع وءأَبو ک بِی لَ نْ  بِذَ
رْ اغْفِ نَّه لِی فَ ا فَإِ رُ لَ غْفِ ی نُوب ا الذُّ لَّ ت إِ  ی برحقيچ پرستش شوندهی، هیتو پروردگار من هست! ا اهللای: یین است که بگوید استغفار ایس (»أَنْ

برم از ی، به تو پناه م تو هستميبر عهد تو و وعدهتا آنجا که بتوانم، من  تو هستم و ي و من بندهيجز تو وجود ندارد، مرا خلق نمود
-ی نمیامرز، همانا گناهان را کسیجه مرا بیکنم، در نتیکنم و به گناهم اقرار می اقرار ميا که من دادهیام، به نعمتشرّ آنچه انجام داده

                              
 .29/27: نگاه شود به المعانی) 1(
 .3: سورة هود، اآلیۀ) 2(
 .4/75: نگاه شود به زاد المسیر) 3(
 ).4/55:هامش المسند(أحمد شاکر رواه أحمد فی المسند واللفظ له وابن ماجه والحاکم فی المستدرك وصحیح إسناده وصححه الشیخ ) 4(
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ها ومنْ«: و فرمود) آمرزد، مگر تو الَ ارِ مِنْ قَ ا النَّه ا موقِنً ه لَ یومِهِ مِنْ فَمات بِ ب سِی أَنْ قَ می وه لِ مِنْ فَ نَّۀِ أَه نْ الْجما وه الَ یلِ مِنْ قَ  وهو اللَّ
ا موقِنٌ بِه اتلَ فَمب ِبح أَنْ قَ صی وه لِ مِنْ فَ نَّۀِ أَه بل از آن که شب شود او رد قید و در آن روز بمین در روز بگویقی که آن را با یکس(» الْج

 .)1()رد، او از اهل بهشت خواهد بودید و قبل از آن که صبح برسد، بمی بگون در شامیقی که آنرا با یاز اهل بهشت خواهد بود و کس
 

 شودیده شدن گناهان و محو شدن خطاها میبخشاستغفار سبب 
 ي شما گناهان شما هستند و دارويماریکند، اما بی مییان راهنماتیتان و دارويماریبقرآن شما را به «:  گفته استقتادة رحمه اهللا

 .شودمیها يخطاها و پاك شدن بدشدن ده شدن گناهان و محو یست که باعث بخشا يزیو آن چ» شما طلب استغفار است
وا اللَّ{: دیفرمای مUاهللا کَرُ م ذَ ه نْفُس لَموا أَ و ظَ ۀً أَ شَ احِ لُوا فَ ع ا فَ ذَ ذِینَ إِ الَّ لَى و وا ع صِرُّ ی م ا اللَّه ولَ رُ الذُّنُوب إِلَّ غْفِ نْ یمو م هِ وبِ ذُنُ وا لِ رُ غْفَ تَ اس ه فَ

لَمونَ ع ی م هلُوا و ع ا فَ اد یکنند، اهللا را یا به خودشان ظلم میشوند ی را مرتکب می عمل زشتی هستند که وقتیکسان] ارانزگیپره[و  ()2(}م
انجام [ بر یبخشد؟ و با علم و آگاهیر از اهللا گناهان را می به غیکنند و چه کسی گناهانشان طلب استغفار مينموده و در پس آن برا

 ).اصرار ندارند] آن گناهان
 یاتفاق[د، ی طلب استغفار نماU که آنان را بخواند و از اهللاياه است که بندهی دو آUدر کتاب اهللا:  گفته استtعبد اهللا بن مسعود

 داشتن به ی و گرامU که داللت بر بخشش اهللایاتی قبل را ذکر نمود و از آيهیآمرزد، سپس آی او را میمگر آن که اهللا تعال] دافتینم
غْفِرِ ال{: دیفرمای است که مUسخن اهللاین باشد، یها ميبخشش گناهان و پاك شدن بد تَ س ی م سه ثُ م نَفْ و یظْلِ ا أَ وءلْ س مع نْ یمجِدِ و ی لَّه

ا رحِیما غَفُور ار آمرزنده ید، اهللا را بسیا به خودش ظلم کند، سپس از اهللا طلب آمرزش نمای را انجام دهد ي که عمل بدیو کس ()3(}اللَّه
 ).ابدیی دائماً رحمت کننده م]و[

شدم و اگر یمند مخواست از آن بهرهی مU که اهللادم تا آنجایشنی مr بودم که هر چه را از رسول اهللايمرد:  گفته استtیعل
 يکردم، ابوبکر برایق می او را تصددخوری قسم میوقت. نمودم تا قسم بخوردیگفت، از او طلب می را به من میثی از صحابه حدیکس

بدٍ مِنْ ما«: فرمودی مrده بود که رسول اهللای که شنt گفت و راست گفت ابوبکریثیمن حد ع نِب ا یذْ نْب سِنُ ذَ حی هور فَ وم ثُم الطُّ  یقُ
لِّى ص ی ینِ فَ تَ کْع ر رُ ثُم غْفِ تَ س ی الَّ اللَّه رَ إِ ستد و دو ید، سپس بای طهارت نمایکی مرتکب شود و به نیست که گناهی نيابنده( »لَه اللَّه غَفَ

: ه را تالوت نمودین آی، سپس ا)آمرزدیآن که اهللا او را ممگر ] افتدی نمیاتفاق[رکعت نماز بخواند، سپس از اهللا طلب استغفار کند 
} مهلُوا و ا فَع َلى موا ع صِرُّ ی م ا اللَّه ولَ نُوب إِلَّ رُ الذُّ غْفِ نْ یمو م وبِهِ نُ وا لِذُ غْفَرُ تَ فَاس وا اللَّه کَرُ م ذَ هنْفُس لَموا أَ شَۀً أَو ظَ احِ لُوا فَ ع ا فَ ذَ ذِینَ إِ الَّ و
ع ونَیاد نموده و در یکنند، اهللا را یا به خودشان ظلم میشوند ی را مرتکب می عمل زشتی هستند که وقتیکسان] ارانزگیپره[و ( )4(}لَم

] انجام آن گناهان[ بر یبخشد؟ و با علم و آگاهیر از اهللا گناهان را می به غیکنند و چه کسی گناهانشان طلب استغفار ميپس آن برا
 .)5()داصرار ندارن

                              
 .)بخارایی(رواه البخاري) 1(
 .135: سورة آل عمران، اآلیۀ) 2(
 .110: سورة النساء، اآلیۀ) 3(
 .135: سورة آل عمران، اآلیۀ) 4(
 .رمذيأخرجه أصحاب السنن وحسنه التِ) 5(
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ك اللَّه قَالَ«:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtانس ار ب اَلى تَ ع ا وتَ نَ یاب م آد ک ا إِنَّ نِی م عوتَ نِی د رْت ورجوتَ ک غَفَ لَى لَ ا ع انَ م  کَ

یک ا فِ الِی ولَ ا أُب نَ یاب م آد لَو ت غَ ک بلَ وب انَ ذُنُ نَ اءِ ع مالس م غْ ثُ تَ نِیاس رْتَ رْت فَ ک غَفَ ا لَ لَ الِی وب  فرزند يا: دیفرمای میاهللا تبارك و تعال( )1(»أُ
!  فرزند آدميا.  ندارمیی و از آن ابایآمرزم، بر هر چه که باشی تو را ميد داری و به من امیخوانی میی که مرا به دعایتا زمان! آدم

سته شود به ی نگر...)ندارم] از آن [ییآمرزم و ابای، تو را مییمرزش نمااگر گناهانت به اطراف آسمان برسد، سپس از من طلب آ
م اهللا تعال رَ  .یبخشش و کرامت و کَ

بإذا « : فرمودr آورده است که رسول اهللاtرهیابوهر نَ ذْ د أَ با ع ب م فَقَالَ ذَنْ رْ اللَّه نِْبى ِلى اغْفِ الَ؛ ذَ ك فَقَ ار ب اَلى تَ تَعو ب نَ ِدى أَذْ ب ا عنْب  ذَ
م لِ ع ا لَه أَنَّ فَ برُ ر غْفِ ی ب نْ ذُ الذَّ بِ ویأْخُ نْ الذَّ لْ بِ ماع ا و م ت د شِئْ رْت فَقَ گناه ! ا اهللای: دیگویشود و می می بنده مرتکب گناهیوقت ()2(»لَک غَفَ
آمرزد و ی است که گناه را مي او پروردگاريبرا شد و دانست ی من مرتکب گناهيبنده: دیفرمای میتبارك و تعال] اهللا! [امرزیمرا ب

 ).ده شدی بکن همانا گناه تو آمرزیخواهی ميهر کار]  مني بندهيا: دیفرمایم[رد و یگیگناه را م
ار آدم را به شرّ وادیبن!  پروردگاريا«:  او را لعنت فرمود، گفتی آمده است که او به پروردگار عزت وقتلعنه اهللاس یدر اثر از ابل

 که از ید مادامیام آنها را خواهم آمرزیقسم به عزت و بزرگ«:  فرمودUاهللا»  آنان استيها آنها در بدنيها که روحیکنم مادامیم
 .»ندیمن طلب آمرزش نما
د، یترسم زبانم مرا وارد آتش جهنم نمایم!  رسول اهللايا: زدم و گفتمیش میبا زبانم به اهلم ن:  گفته استtحذیفۀ بن یمان

أَینَ«:  فرمودrامبریپ ت فَ نْ ارِ مِنْ أَ غْفَ تِ اس نِّی الِ رُ إِ غْفِ ستَ أَ مِ فِی اللَّه لَ وی ۀً الْ ائَ  ي؟ من روزدهیچه کاري انجام میاستغفار براي پس  (»مِ
 .)3()مینمایصدبار از اهللا طلب آمرزش م

فراشه استغفر اهللا العظیم الذي ال إله إال هو الحی القیوم، من قال حین یأوي إلى «:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtدیابوسع
 )4(»وأتوب إلیه ثالث مرات غفر اهللا له ذنوبه، وإن کانت مثل زبد البحر أو عدد رمل عالج، أو عدد أوراق الشجر، أو عدد أیام الدنیا

چ پرستش ی که هی کس، همانمینمایش ماز اهللاِ بزرگ طلب آمرز«: دیرود سه مرتبه بگوی که به رختخوابش میامگ که هنیکس(
 یآمرزد حتیاهللا گناهان او را م» مینمای او توبه مي جز او وجود ندارد و او زنده و برپا و برپا دارنده است و به سوی بر حقيشونده

 ).ا باشدی دنيا تعداد روزهای درختان يا برگهای شنزار يهاا شنیا ی کف درياگر به اندازه
اً من الزحفغفر«:  آمده استدیت زیدر روا جنگ فرار ي اگر از صحنهیشود حتیده میگناهانش آمرز ()5(»ت ذنوبه وإن کان فار 
 ).کرده باشد

 
 کندیمجازات و عذاب را قبل از واقع شدن آنها دفع ماستغفار 

                              
 .رمذي وقال حدیث حسنرواه التِ) 1(
 .متفق علیه من حدیث أبی هریرة) 2(
 .شرط الشیخینأخرجه النسائی فی عمل الیوم واللیلۀ وابن ماجه والحاکم وقال صحیح على ) 3(
 .رمذي ورواه البخاري فی التاریخ بلفظ آخرأخرجه التِ) 4(
 .رمذي من حدیث زید ورواه الحاکم وقال صحیح على شرط الشیخینأخرجه أبو داود من التِ) 5(
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رك گناه ت!  فرزند آدميا«: ه است گفترحمه اهللا ي بهتر از عالج است، حسن بصريریشگی پ که وجود دارد با این عنوان کهیقانون
 دفع عذاب و مجازات قبل از واقع شدن ي برای آن را سببUن است که اهللایاز ثمرات استغفار ا. »تر از توبه استاز طرف تو راحت

م و{:  استUن کالم اهللاین سخن ایآنها قرار داده است، مصداق ا یهِ ت فِ م وأَنْ هب عذِّ ی انَ اللَّه لِ ا کَ مونَو رُ غْفِ تَ س ی مهو مه ذِّب عم انَ اللَّه  )1(}ما کَ
 که آنها طلب استغفار ی آنان نخواهد بود در حالي و اهللا عذاب کنندهین آنها هستی که تو در بیماکند مادیو اهللا آنها را عذاب نم(
 ).ندینما

ن ما بود ی بr از آنان رفت که همان وجود رسولیکی ما وجود داشت، يدو امان از عذاب برا«:  گفته استtأشعريأبو موسى 
 ي برای از طرف اهللا تعالیجه استغفار امانیدر نت.. .»میشوی مانده است و اگر برود، هالك میاستغفار است که با ما باق] يگرید[و 

 .بندگانش است

 
 شودیباال رفتن درجات بعد از مرگ ماستغفار سبب 

 r آورده است که رسول اهللاtرهیشود، ابوهریرساند باعث باال رفتن درجات در بهشت مید ما سویاستغفار همان گونه که در دن
زَّ اللَّه إِنَّ«: فرمود لَّ ع جو رْفَع ۀَ لَی جردِ الد بع لْ ۀِ فِی الصاِلحِ لِ نَّ ولُ الْج یقُ نَّى رب یا فَ هِ لِی أَ ذِ ولُ ه یقُ ارِ فَ غْفَ تِ اس ك بِ دِ  ي درجهUاهللا ()2(»لَک ولَ
 ). تويبا استغفار فرزندت برا: دیفرماین از کجا آمده است؟ میا!  پروردگاريا: دیگویبرد و او می را در بهشت باال می صالحيبنده

ن سخن یرساند، مصداق آن ایا و آخرت منفعت میادرش در دنم با ولد صالح به پدر و ی وجود دارد که اهللا تعالیلیث دلیدر حد
ذَا«: دیفرمای است که مrمبرایپ ات إِ انُ م نْس لُه انْقَطَع الْإِ ما ع اثٍ مِنْ إِلَّ لَ ۀٌ ثَ دقَ ۀٌ صارِی ج لْم عِ و تَفَع لَد بِهِ ینْ وو الِح و صعدی یوقت ()3(»لَه 

 یاز آن سود برده شود و فرزند صالح که یباشد و علممی يارج که ياصدقه: زیگردد، مگر در سه چیرد، عمل او قطع میمیانسان م
 ). او دعا کنديکه برا

 
 شودیپاك شدن قلبها ماستغفار سبب 

ا الْمؤْمِنَ إِنَّ«:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtرهیابوهر ذَ نَب إِ با أَذْ نْ ت ذَ انَ ۀٌ کَ کْتَ اء نُ د وبِهِ ِفى س َزع تَاب فَإِنْ قَلْ رَ ونَ تَغْفَ اس لَ و  صقِ
امِ ه به نْ ت عاد فَإِنْ قَلْ انَ تَّى ر َلقَ ح غْ ا ی بِه هب لْ اك قَ ذَ ِذى فَ رَ الَّ زَّ اللَّه ذَکَ لَّ ع جتَابِهِ ِفى و بونَ{ کِ سِ کْ انُوا ی ا کَ م م هِ وبِ لُ َلى قُ انَ علْ ر ا ب » )4(}کَلَّ
د، قلبش از ید و عوض شود و طلب استغفار نمایگر توبه نماگذارد و ای در قلبش میاهی سيشود، نقطهی مرتکب می گناهیمؤمن وقت(

در کتابش  Uن همان است که اهللایشود و این که قلبش توسط آن بسته می گرفته تا ایشیو پاکند و اگر باز گردد، بر یدا میقل پیآن ص
 .5))اند گرفته است آنچه را که کسب کردهیشیست چه بسا بر قلب آنها پین طور نیا(د یفرمایذکر م

راهی ها و یاهیها و سیافتنش و پاك شدنش از گناهان و نافرمانیقل ی قلب، نظافت آن، صی پاکي برایجه استغفار سببیدر نت
                              

 .33: سورة األنفال، اآلیۀ) 1(
 .حمد با أسناد حسنرواه أ) 2(
 .رواه مسلم) 3(
 .14: سورة المطففین، اآلیۀ) 4(
 )مترجم.(7203 شعب االیمان امام بیهقی - 5
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 . گرفتن گناهان بر آن استیشیپبراي از بین رفتن 

 
 شودیاد شدن فرزندان میزاستغفار سبب 

م ف{: دیفرمای است که مUل آن سخن اهللاید و دل فرزند صالح داري که آرزوی هر انساني است براین بشارتیا بکُ وا ر رُ غْفِ تَ اس ت لْ قُ
ا  ار انَ غَفَّ نَّه کَ ا * إِ اررد م مِ کُ لَی ع اء ملِ الس رْسِ ا* یار ه م أَنْ لْ لَکُ ع ج ینَّاتٍ و ج کُم لْ لَ ع ج ینِینَ وب الٍ و وأَم م بِ دکُ دِ میارتان از پروردگ: گفتم ()1(}و

و شما را * باراند ی میاپیر و برکت و پی پر خياز آسمان بارانها]  آنيجهیدر نت* [ار آمرزنده است ید، که او بسییطلب آمرزش نما
 ).دهدی قرار میی شما نهرهايدهد و برای قرار مییها شما باغيدهد و برای مياریبا مالها و فرزندان 

 :ان شده استیات استغفار ب از ثمري تعدادی گراميهین آیدر ا
 .ده شدن گناهانیآمرز )1
 .خارج شدن رزقنازل شدن باران و  )2

 .یاد کردن اموال و فرزندان توسط اهللا تعالیز )3

 .قرار گرفتن باغها و نهرها )4

بنِینَ{:  گفته استین سخن اهللا تعالی اي دربارهعطاء الٍ و وأَم م بِ کُ دِد میکندیاد میزندانتان را ز آن است که اموال و فريبه معنا }و. 
رْزقْه«: ث آمده استیدهد و در حدین معناست که به شما مال و فرزند میبه ا «: رحمه اهللا گفته استابن کثیر یثُ مِنْ وی ا ح  لَ

ب تَسِ ح از طرف اهللایو فرزندان رزق) دهدی ميکند، روزی که فکرش را نمییو او را از جا (»ی Uهستند . 
 

 شودی و قدرت می سالمتباستغفار سب
-یاد می او را زیدهد و قدرت، نشاط و زندگانیبرکت ماو ت ی و عافی به بنده در سالمتین است که اهللا تعالیاز آثار استغفار ا

وبو{: دیفرمای مuامبرش هودی است که از زبان پUن سخن اهللایمصداق ا. دیفرما م ثُم تُ بکُ رُوا ر غْفِ تَ مِ اس ا قَو یو اء مسِلِ الس رْ هِ یی ا إِلَ
رِمِینَ ج ا م لَّو ال تَتَو و م کُ َلى قُوتِ کُم قُوةً إِ زِد یا و اررد م مِ کُ لَی او توبه يسپس بسو! دییاز پروردگارتان طلب آمرزش نما!  قوم منيو ا ()2(}ع 

 ).دی بر نگردانيد و مجرمانه رویافزای بر قوت شما میباراند و قوتی باران میاپیبر شما از آسمان پ]  آنيجهیدر نت[د یینما
َلى قُوتِکُمU: }جه سخن اهللایدر نت م قُوةً إِ زِدکُ یاد شدن قوت ین است که استغفار سبب زی بر ایلیدل) دیافزای بر قوت شما میو قوت( }و

ا {: دیفرمایگر است که می دیی در جاUن سخن اهللاین ایهمچن. شودی میو سالمت سنً ا ح اع م متَ عکُ تِّ مهِ یی لَ وبوا إِ کُم ثُم تُ بوا ر رُ غْفِ وأَنِ استَ
ذَاب یومٍ کَبِیرٍ ع کُم لَی ع اف نِّی أَخَ ا فَإِ لَّو إِنْ تَو و لَه ضْلٍ فَضْ سمى ویؤْتِ کُلَّ ذِي فَ لٍ مَلى أَج ن که از پروردگارتان طلب آمرزش یو ا ()3(}إِ

، فضل و ی صاحب فضل هرسازد و بهیمند مهکو بهری نیین شما را از کاالی معیتا زمان] جهیدر نت[د یی او توبه نمايد، سپس به سویینما

                              
 .12-10: سورة نوح، اآلیات) 1(
 .52: سورة هود، اآلیۀ) 2(
 .3: سورة هود، اآلیۀ) 3(
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 ).ترسمی شما از عذاب روز بزرگ ميد برای برگردانيدهد و اگر رویاحسانش را م
نًا{: Uسخن اهللا س ا ح اع م متَ کُ ع تِّ مبنده يمندن است که استغفار سبب بهرهی بر ایلیدل) سازدیمند مهو بهرکی نییشما را از کاال( }ی 

 .ت و قوت استی، عافی شامل سالمتيمندن بهرهی ايگردد و حالتهایم
 
  زنانيبشارت برا

ا«:  فرمودrامبریآورده است که پ رضی اهللا عنهما ابن عمر شَرَ ی عاءِ م قْنَ النِّسد رْنَ تَص ا مِنْ وأَکْثِ ارِالِ غْفَ تِ نِّی س رَ رأَیتُکُنَّ فَإِ کْثَ لِ أَ أَه 
ارِ  از آن ی زن،)دین افراد اهل آتش جهنم بودیشتریدم که بیرا من شما را دید زییاد طلب استغفار نماید و زی زنان صدقه بدهيا( »النَّ

رْنَ«: م؟ فرمودین افراد اهل آتش هستیشتریچرا ما ب: زنها گفت ثِ کْ عنَ تُ کْ اللَّ رْنَوتَ عشِیرَ فُ ا الْ م ت أَیاتِ مِنْ رص اقِ لٍ نَ دِینٍ عقْ و ب لَ  لِذِي أَغْ
ب کُنَّ لُ صاحب ] مرد[ام که بر دهین به مانند شما ندیناقصان عقل و د]. ل آن استیدل[ از شوهران ياد بودن لعن کردن و ناشکریز( »مِنْ
انِ أَما« : دارد؟ فرمودن وجودیچرا نقصان در عقل و د: گفت) دا کندی غلبه پيخرد قْلِ نُقْصع هادةُ الْ ینِ فَشَ رَأَتَ لُ ام عدِ ادةَ تَ ه ذَا رجلٍ شَ فَه 
انِ مِنْ ص لِ نُقْ عقْ یالِی وتَمکُثُ الْ ا اللَّ لِّی م ص رُ تُ ضَانَ فِی وتُفْطِ ما ر ذَ ه انِ مِنْ فَ ص ن معادل  دادن دو زیاما نقصان عقل، گواه ()1(»الدینِ نُقْ
د و نریگیروزه نم] امی از ایدر بعض[د و در رمضان نخوانی را نماز نمیین از نقصان عقل است و شبهایک مرد است و ای دادن یگواه
 2).ن استین از نقصان دیا

رْنَ«: rسخنش کْثِ ارِ مِنْ وأَ تِغْفَ اس  زن از آنچه در رفتار بد ن است که استغفار سبب نجاتی بر ایلیدل) دییاد طلب استغفار نمایز(» الِ
ن است که استغفار ی بر ایلین در آن دلیهمچن. باشدیشود، می میا در حق شوهرش مرتکب و خطا و کوتاهیدهد یبا شوهرش انجام م

 .شودیامت میسبب نجات از آتش جهنم در روز ق
 .یا و آخرت از رستگاران باشی و در دنی عمل کرده باشrامبریبه امر پ تا یی خواهر مسلمانم که استغفار نمايبر شماست ا

 

 ستغفار ايماجراها ازبیان مواردي 
 

 استغفار حسن بصري و
 يگرید! از اهللا طلب استغفار کن: ت کرد، به او گفتی شکای نزد حسن از خشکساليمرد«: آورده استابن صبیح از إمام قرطبی 
 دهد، به ي را به من روزي من دعا کن که اهللا فرزنديبرا:  گفتيگرید !کناز اهللا طلب استغفار : ت کرد، به او گفتیاز فقر نزد او شکا

 ربیع بن صبیح! از اهللا طلب استغفار کن: ت کرد، به او گفتی نزد او از خشک شدن باغش شکايگرید! از اهللا طلب استغفار کن: او گفت
از نزد خودم : او گفت! ندی که استغفار نماي آنها امر کردیامت کردند و تو به تمیو از انواع امور نزد تو شکا  آمدندیمردان: به او گفت

ا {: دیفرمای نوح مي در سورهUاهللا!  نگفتميزیچ ار انَ غَفَّ نَّه کَ م إِ کُ بوا ر رُ تَغْفِ اس ت لْ ا * قُ اررد م مِ کُ لَی ع اء ملِ الس سِ أَموالٍ * یرْ م بِ کُ د دِ میو

                              
 .رواه مسلم) 1(
-اي بیشتري نسبت به مردان باشد، مطمئناً داراي درجات باالتري نزد اهللا تعالی می البته معیار براي بزرگی انسان تقوا است و زنی که داراي تقو- 2

 )مرجم.(باشد
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کُم لْ لَ عج ینِینَ وب اوار ه کُم أَنْ لْ لَ عج ینَّاتٍ ويجهیدر نت* [ار آمرزنده است ید، که او بسییاز پروردگارتان طلب آمرزش نما: گفتم ()1(} ج 

ر خياز آسمان بارانها] آن ی قرار مییها شما باغيدهد و برای مياریو شما را با مالها و فرزندان * باراند ی میاپیر و برکت و پی پ-
 ).دهدی قرار میی شما نهرهايدهد و برا
د و بعد از آن  را انجام دهی که گناهخجالت بکشداز پروردگارش از ما براي این  یا شخصیآ:  گفتي به حسن بصريمرد

 . کار خود را ادامه دهدبین ترتی و به ار کنداستغفاد و در پس آن  انجام دهيگریرا بار دگناه آن نماید و دوباره ستغفار ا
 .دیروز گردد، هرگز استغفار را ترك نکنیخواهد توسط آن بر شما پیطان میش: فتحسن به او گ

 
  استيدرمان ناباروراستغفار   وهصدق

شَ{: دیفرمایاش می در کتاب گرامUاهللا نْ یلِم ب ه یا و نَاثً اء إِ شَ نْ یلِم ب ه ی اء ا یشَ ُلقُ م خْ ضِ یأَر ک السماواتِ والْ لَّهِ ملْ کُور لِ * اء الذُّ
یم قَدِیرٌ نَّه علِ ا إِ قِیمع اء شَ نْ یلُ م عج یا و نَاثً ا وإِ انً کْرَ م ذُ ه جو زَ ی و ند، یآفریهر چه بخواهد م.  اهللا استين برای آسمانها و زمیپادشاه ()2(}أَ

بخشد و هر که را یسر و هم دختر به آنها ما آن که هم پیو * دهد یدهد و به هر کس بخواهد پسر میبه هر کس بخواهد دختر م
 ).ار توانا استیار آگاهِ بسیدهد، او بسیم قرار میبخواهد، عق

ه و استغفار ق اعتماد کند و صدU در مخلوقاتش است و بر مؤمن واجب است که به دنبال اسباب برود و به اهللاUن حکمت اهللایا
 .شودی حاصل میال هستند که توسط آنها شفا به اذن اهللا تعییزهایچ

 :ث وارد شده استی حدي که در کتابهایین ماجرایبر شماست برادر ا
 رسول يا:  آمد و گفتrامبری نزد پيمرد: ما آورده استجابر بن عبد اهللا رضی اهللا عنهحنیفه رحمه اهللا در مسندش از أبوامام 

فأین أنت من کثرة االستغفار وکثرة الصدقۀ « : فرمودrاهللا ندارم، رسول ي داده نشده است و فرزندي به من روزيهرگز فرزند! اهللا
آن مرد صدقه ، )ي داده شوي تو کجا رفته است؟ تا توسط آنها روزياد دادن صدقهیاد بودن طلب استغفار و زیپس ز(» ترزق بهما

 .)3(ده شدیی آن مرد نه پسر زايبرا: جابر گفت... اد کردیدادن و استغفار خود را ز
اند و م بودهی عقین است که در زمان معاصر ما بعضیها ايکارزهی از ر: از محاضراتش گفته استی حفظه اهللا در بعضنیشیخ عائض قر

 از یکیاند، بعد از آن از  آنها استفاده کردهي را برايادی زياند و داروها آنها زاده نشده است، پزشکان از درمان آن شخص عاجز ماندهي برايفرزند
 استغفار کنندگان ي دربارهیرا اهللا تعالی، زیاد کنیبر توست که طلب استغفارت را در صبح و شام ز: کرده است و آن عالِم گفته استعلماء سوال 

ست و به آن دوام اد کرده ایآن مرد طلب استغفار خود را ز) دیفرمای مياریو شما را با اموال و فرزندان ( )4(}ویمدِدکُم بِأَموالٍ وبنِینَ{: دیفرمایم
 . صالح به او داده استي فرزندیداده است و اهللا تعال

                              
 .12-10: سورة نوح، اآلیات) 1(
 .50،49: سورة الشورى، اآلیات) 2(
 .نگاه شود مسند ابو حنیفۀ، شرح مال على القارئ) 3(
 .12: سورة نوح، اآلیۀ) 4(
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 ي و روزرزقت برک استغفار و

 که یدر مکان. داران بودیار پر ازدحام از فروشندگان و خریبازار بس.  را که داشت، بفروشدیی از برادران به بازار رفت تا کاالیکی
 او استقبال ي و مردم از کاالت گذشيادیدر آنجا نشست و مدت ز.  نمودش را عرضهی فروش وجود داشت نشست و کااليبرا

 وجود نداشت که ي وي برايزی به مال داشت و گريدیاز شدین. رفتندیکردند، سپس می او نگاه ميآمدند و به کاالیمردم م. نکردند
ش تنگ شد و یحال برا.  او را نخواستي کاالی شد و کسي سپريادیزمان ز. فروخت و تمام وقت او گذشتید میش را بایکاال

گفت که رسول یاو م. ده بودید که آن را از امام مسجد شنی به فکرش رسیثیشروع به فکر کردن نمود که چه کار کند؟ ناگهان حد
رَ منْ«:  فرموده استrاهللا ثَ ارِ مِنْ أَکْ غْفَ تِ اس لَ الِ ع ج اللَّه لِّ مِنْ لَه م کُ ا ه رَج یقٍ لِّکُ ومِنْ فَ ا ضِ رَج خْ م قَهزرثُ مِنْ وی ا ح ب لَ سِ حتَ که یکس (»ی 
دهد و به او از ی قرار می محل خروجی هر تنگيدهد و برای قرار میشی هر مشکل او گشايبرا] یتعال[د، اهللا یاد طلب استغفار نمایز
اگر ! قسم به اهللا: گفتید و شروع به استغفار نمود، م زبان و قلبش را به آن اختصاص دا،)آوردیدهد که به حساب نمی مي روزییجا

اد یمت زی با خواست خودش خواست تا قيگری او را خواست و دي کاالیشخص. ندیآی من مياستغفار را شروع کنم، مردم به سو
 پولها را گرفت و به .ش نمودی خود را فروخت و اهللا را شکر و ستايد خود افزود تا آن که راحت شد و کاالی بر خريگریباشد و د

ر از ین در حالیاش بازگشت و اخانه یکوتاه» استغفار کردن«نج بزرگ ن گیرا او در حق ایاشک شده بود، ز بود که چشمانش پ 
 .الحمد هللا رب العالمیننموده بود، 

 
 افتن زن به سبب استغفار شوهرشیآرامش 

؛  بود که خسته و کوفته بودمي خودم برگشتم و آن بعد از روزيه از روزها به خانيروز: ان داشت و گفتیش را بیماجرامردي 
مبادرت به سوال . ت و انفعال وجود داشتی عصبانيکرد و در او عالمتهایدم که به من نگاه میدرب را باز کردم و ناگهان همسرم را د
خر شب بود، تا صبح مشغول بحث و جدل و در آ. ت و انفعال نتوانستم کنترل کنمی عصبانينمودن از من کرد و من خودم را از رو

 نتوانستم ی کردم که او را منصرف کنم، ولیرود، سعی پدرش ميکند و به خانهیدر آخر زنم گفت که خانه را ترك م. ت شدمیعصبان
ن از یروم؟ و ایدانستم به کجا میاز خانه خارج شدم و نم.  به اتاقمان رفت و شروع به جمع کردن ساکش نمود تا برود،روز شومیپ
 .بودمن ت و انفعال ی عصبانت شديرو

 سپس اذان ،داخل مسجد شدم و وضو گرفتم و دو رکعت نماز خواندم. بودی مکی بود و اذان صبح نزديام مسجددر کنار خانه
ن حالت حدود یا.  شدمUسپس در مسجد ماندم و شروع به طلب استغفار از اهللا. صبح گفته شد و نماز صبح را به جماعت خواندم

را باز نمودم و در آن هنگام بود که همسرم نشسته بود و به من ] خانه[درب . ستادم تا به خانه برومید، سپس ایک ساعت طول کشی
 که يمن از کار: ؟ گفتيچه شد که از رفتن منصرف شد: به او سالم کردم و به او گفتم.  بودییبایبر صورتش لبخند ز. کردینگاه م
ر سوال یین تغی اسرار ايسپس از او درباره؟  افتاده استیچه اتفاق؟  استير عادی غيامر: به خودم گفتم... مان هستمیام پشکرده
را م] یتعال[دم که من خطاکار هستم و اهللا یام و فهمافتهیک ساعت است که آرامش ی مدت یول... دانمیفقسم به اهللا نم: گفت. نمودم
: اد آوردمی را به rامبرین سخن پینمودم و ای بود که نشسته بودم و در آن طلب استغفار می آن زماناد آوردم کهیبه . ت فرمودیهدا

ثَرَ منْ« ارِ مِنْ أَکْ غْفَ تِ اس علَ الِ ج اللَّه کُلِّ مِنْ لَه ما هرَج لِّ ومِنْ فَ یقٍ کُ رَجا ضِ سِب لَا حیثُ مِنْ ورزقَه مخْ حتَ ب استغفار اد طلی که زیکس (»ی
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-ی مي روزییدهد و به او از جای قرار می محل خروجی هر تنگيدهد و برای قرار میشی هر مشکل او گشايبرا] یتعال[د، اهللا ینما

هوى{، rرسول اهللا: ، راست گفت)آوردیدهد که به حساب نم نِْطقُ عنِ الْ ا ی مى*  ووحی یحلَّا و سخن  ي هوياو از رو ()1(}إِنْ هو إِ
 ). شده استی وحي است که بر وییآن فقط وح* د یگوینم

 
 ؟ استی راستگوتر از اهللا تعالیچه کس

در . لت و اثر آن نمودمیان نمودن استغفار و توجه به معنا و فضیک کعبه شروع به بیام حج، نزدیق در ای تشري از شبهایدر شب
 از حاضران خواست تا با یکیتاه من تمام شد و آن عادت من بود،  سخنان کوی، منطق و عقل وجود داشت، وقتییسخن من راهنما
 . استغفار نموديش دربارهیان ماجرای کند و من آن را قبول نمودم و او شروع به بتمن تنها صحب
، ]م آن شديبرا[ه اسباب ید و شروع به تهیدار شدن همسرم طول کش بچهیول. ام ازدواج کردهی تعالمن به شکر اهللا: أبویوسف

  تويبرا«:  آنها گفتندیتمام. ردیسپس به خارج سفر نمودم تا درمان صورت گ. دم، مگر آن که آن را انجام دادمین از پزشک نشيزیچ
دِیرٌ{  بودمید اهللا تعالی که به امیت بازگشتم در حالی، پس به کو»شودی حاصل نمی همسرت سالمتو لِّ شَیءٍ قَ َلى کُ ع اللَّه و اهللا بر  (}و

 ). تواناستيزیهر چ
 . است که به سخنان تو محتاج استی من گوشیتمام! وسفی ابويبگو ا: گفتم

خ در سخنانت آن را از ی شيدم که تو ای را شنياهیکردم، آی گوش م القرآن الکریميوی به رادی از روزها، وقتي در روز:أبویوسف
مفَ{.. .یگفتی نوح ميسوره بکُ وا ر غْفِرُ تَ اس ت لْ ا قُ ار انَ غَفَّ نَّه کَ ا *  إِ اررد م مِ یکُ لَ ع اء ملِ الس رْسِ ی * کُم لْ لَ عج ینِینَ و بالٍ ووأَم م بِ دکُ ویمدِ

ارا نْه م أَ لْ لَکُ عج ینَّاتٍ و ان از آسم]  آنيجهیدر نت* [ار آمرزنده است ید، که او بسییاز پروردگارتان طلب آمرزش نما: گفتم ()2(}ج
 شما يدهد و برای قرار مییها شما باغيدهد و برای مياریو شما را با مالها و فرزندان * باراند ی میاپیر و برکت و پی پر خيبارانها
 ).دهدی قرار میینهرها
بازگشتم، آنچه  به منزل یدم و وقتیسخنان را شن.  فرزنددار شدن استي برايالهیان نمود که استغفار وسیه را شرح داد و بیخ آیش
 و آشکار و نهان، ،افتن شروع به استغفار، در شب و روزی درمان يم تا برایم گرفتیتصم. ان نمودمی همسرم بيده بودم برایرا که شن

 خ چه گفت؟ی شیدانیا میآ. میینما
 .میوسف شدی صاحب - ی شکر اهللا تعال–ک ماه استغفار نمود و ما یسرم مه

یعاد{: ان استینِ راستگوی راست گفته است و او بهتریاهللا تعال. سته است خوایآنچه اهللا تعال: گفتم لِف الْمِ خْ ا ی اهللا  ()3(}إِنَّ اللَّه لَ
لف وعده نم صدقُ مِنَ اللَّهِ قِیلًا{ ).دینمایخُ یثًا{ ). از اهللا در سخن راستگوتر است؟یو چه کس( )4(}ومنْ أَ دِ قُ مِنَ اللَّهِ حد نْ أَصمو  ()5(}و

                              
 .4،3: سورة النجم، اآلیتان) 1(
 .12-10:  سورة نوح، اآلیات)2(
 .31: سورة الرعد، اآلیۀ) 3(
 .122: سورة النساء، اآلیۀ) 4(
 .87: سورة النساء، اآلیۀ) 5(
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 ).؟ در سخن گفتن از اهللا راستگوتر استیچه کس
 . استهدیان نرسی من به پايخ ماجرای شيا: أبویوسف

 ؟بعد از آن چه شد: گفتم
ک ی اول يبه مانند دفعه!  طلب استغفار کني فرزند بعديوسف برای مادر يا:  نفاس همسرم تمام شد، به او گفتمیوقت: أبویوسف

طلب استغفار کند ! وسفی مادر يا:  نفاس او تمام شد، گفتمیوقت. ا آمدی به دن– ی شکر اهللا تعال–بچه دوم ماه طلب استغفار نمود و 
وسف از ی ابو يا:  نفاس همسرم تمام شد، گفتیوقت.  آمدی سوم– ی شکر اهللا تعال–طلب استغفار نمودم و . میخواهی را میرا سومیز

 طلب ی نفر چهارم به اذن اهللا تعالين که کودکان بزرگ شوند و بعد از آن، برای تا ا! کنيت فرزندان خودداریاستغفار نمودن به ن
 .میینمایاستغفار م
 از یکیتو ! دی داده است و به کودکانت که به طور خاص نور چشم تو هستند، برکت عطا فرماياهللا به تو به آنچه به تو روز: گفتم
 .يادهی و در فرزندت د را در خودت و در همسرتی اهللا تعاليهانشانه

 ! من تمام نشد و آن ادامه دارديخ ماجرای شي ای ولآمین؛: أبو یوسف
 !وسفی ابويکامل کن ا!  تمام نشدنتسخن گفت: گفتم

با به ما ی زيم که دخترید داری امیم و به اهللا تعالیوسف گفتم ما سه فرزند داریبعد از آن فرزندانم بزرگ شدند، به ام : أبویوسف
 .يد داری امي که به دختریطلب استغفار کن در حال! وسفی ام ي ابدهد،

 !ی برادر گرامي را به تو عطا فرمود، اید، همان گونه که پسرانی عطا فرماياهللا به تو دختر: گفتم
 ي ماجرا.باشدیدم میا آمدن دختر جدیام و همسرم در نفاس بعد از به دن حج آمدهيخ من حاال برای شيبشارت بده ا: أبو یوسف

 .وسف تمام شدیابو 
 :مین ماجرا داشتیبه طور خالصه در ا

 .استغفار و اثر آن )1
افتن و یا نجات یاد شدن فرزندان ی زياا برید ی مال طلب استغفار نمايبرا. باشدیت استغفار کننده میاستغفار بر اساس ن )2
 .شودی در استغفار کننده ظاهر میو اثر آن به اذن اهللا تعال. توبه

را بر اساس یده شود، زی آن درك شود و هدف آن فهميمعنا.  داردی اهللا تعاليت صادقانه و اخالص برایاز به نیفار ناستغ )3
 .گذاردی ما اثر میت آن، بر زندگین

 . سبب آن شده استيم که امریدانبد یرفت باید و اگر اثر صورت نپذینمای خلف وعده نمیاهللا تعال )4

 يزیچ] ایدر دن [یم و گاهیآوریبدست م] ایدر دن[م یا آن دعا نمودهي آنچه را که برایاهباشد، گیمانند دعا ماستغفار  )5
شود و ی ميریافتد، جلوگی ما بي که قرار است براي آن به سبب استغفار از اتفاق بديم و در ازایاشود که طلب ننمودهیب ما مینص
 ی آن در آخرت به ما پاداشِ دو چندان در اعليد تا به جایفرمایره می ما ذخي آن را برایاهللا تعال] شودی مستجاب نمیوقت [یگاه

 .)1(مرتبت بدهد

                              
 .خالد السلطان، بیان داشته است/ این ماجرا را شیخ) 1(
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 )1(استغفارنانوا و 
 ی کند، وليامام احمد خواست تا شب را در مسجد سپر. وستیبه وقوع پإمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا ن ماجرا در زمان یا 

 ي پايدر جا: امام به او گفت.  موفق نشدی نمود ولیامام سع.  مسجد منع شد درینی نگهبان مسجد از آن از شب نشيریبه علت جلوگ
امام . نگهبان مسجد او را مجبور نمود تا از مسجد خارج شود. دیش خوابیدر محل پاهاأحمد بن حنبل د و امام یم خوابهخود خوا
افت، از او خواست تا ین گونه ی حالت او را اید و وقتی او را دیینانوا.  باوقار بود و در او آثار صالح و تقوا وجود داشتیخیاحمد ش
 أحمد بن حنبل امام.  نان درست کردن آماده کندي برايری نمود تا خمینانوا سع. همراه نانوا رفتأحمد بن حنبل امام .  کندینیشب نش

 أحمد بن امام . ماندین حالت باقید و او در ای طول کشيادی گذشت و زمان زيادینمود و مدت زید که طلب استغفار میاز نانوا شن
زمان درست : نانوا جواب داد.  در شب سوال نمودي طلب استغفار وي صبح شد امام احمد از نانوا دربارهیوقت.  تعجب نمودحنبل

 .دینمایطلب استغفار م] در آن زمان[کشد و او یر طول میکردن خم
 است که او ین در حالید و این سوال را پرسیاز نانوا اأحمد  امام ؟يادهی دياا در استغفار ثمرهیآ:  از او سوال نمودإمام أحمد

 .آگاه بود آن يهادهی و فالت استغفاریفضاز ن یدانست و همچنیثمرات استغفار را م
 .ک دعای، مگر شودیکنم مگر آن که مستجاب می نمییدعا! بله، قسم به اهللا: نانوا گفت
 ؟ستی و آن چ:فتگ إمام أحمد

 !دنِ إمام أحمد بن حنبلید: نوا گفتنا
 !اد نمودمی زياستفاده قسم به اهللا از تو ، هستم أحمد بن حنبل من: گفتإمام أحمد

 
 )2( زلزلهاستغفار و

ن مرد را ین قرار گرفت تا ای بر اUت اهللاید، عنایرسی م نفرها به هزارانبت زدهی معروف پاکستان که در آن تعداد مصيدر زلزله
 . نجات دهدی حتماز مرگ
 او یوقت. خورد، سپس به محل خوابش رفت تا در آن استراحت کندیش را میاش بود و غذا زلزله اتفاق افتاد، او در خانهیوقت

 يسقف در باال.  خانهی نمود، و بلکه تمامیرانی به وعران کننده، صورت گرفت، اتاق به شدت شروی ويدر رختخوابش بود زلزله
 ي اتاق در جلويهاهیپا. ش تکان بخوردیتوانست از جایکرد و نمیار ترسان به آن نگاه می بسی و او در حالتافتیسرش شکافت 

-یدائم آن را تکرار م.. استغفر اهللا.. استغفر اهللا: گفتی ننمود و فقط شروع به استغفار نمود و مياو کار. نمود ختنیچشم او، شروع به ر
 U اهللا خواستد ویقه طول کشی چند دقي بود که به اندازهیار کوتاهین اتفاقات در مدت بسی ایتمام. ختن کردیسقف شروع به ر. نمود
ختن یم بتون آرمه شروع به ریدر واقع سقف از قسمت ضخ: گفتی خودش ميو دربارها. بدای نجات  این گونه بود کهن مردی ايبرا

                              
 .عمرو خالد بیان داشته است/ این ماجر ا را أستاد) 1(
 .ر بیمارستان الحرس الوطنی برایم بیان داشتمبشر کرال االستشاري د/ د.این ماجرا را أ) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.takbook.com

http://www.pdffactory.com


ستادم و به سرعت یجه ای که من در آنجا بودم، در نتییخت، مگر جایتاق ر آن بر تمام نقاط اي اجزا– ی شکر اهللا تعال– ینمود، ول
 . را شکر نمودمUو اهللا خارج شدم
ارِ مِنْ لزم منْ«:  صادقانه فرموده استrرسول اهللا: گفتم غْفَ لَ الِاستِ ع ج اللَّه لِّ مِنْ لَه م کُ ا ه رَج لِّ ومِنْ فَ یقٍ کُ ا ضِ رَج نْ ورزقَه مخْ  مِ

یثُ ا ح سِب لَ تَ حمحل ی هر تنگيدهد و برای قرار میشی هر مشکل او گشايبرا] یتعال[، اهللا  دوام دهد طلب استغفار به کهیکس (1»ی 
 .)آوردیدهد که به حساب نمی مي روزییدهد و به او از جای قرار میخروج

                              
 )مترجم.(3819؛ سنن ابن ماجه 1520 سنن ابوداود - 1
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