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الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم
على خاتم األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
أما بعد؛

َ
الخضوع له،
إن هللا  يطلب منا جميعا
َ
َ
واالستكانة إليه ،ومما يطلبه منا
واالستجابة
–أيضا -االعتراف بالخطأ والتوبة منه ،بمعنى

الكثير ،فقد قال تعالى :ﮁﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮀ [التوبة.]102:
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أن نعترف بخطئنا وزلتنا وأن ال نُص َّر على الذنب
ِ
الذي نقترفه ،ومن فعل ذلك يرجى له من الخير
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أال تعلمـوا أن أنبياء هللا -عليهم الصالة
والسالم-علىماآتاهمهللامنمكانةواصطفاء،
َّ
استن َنا
كانوا إذا أذنبوا اعترفوا بذنوبهم؟ فهل
بسنتهم؟
هــا هما أبــوانــا آدم وح ــواء  حين
اعترفا بخطئهما ،سجل هللا لهما هذا الموقف
ليكون نبراسا لنا ،فقال تعالى في شأنهما:

ﮁﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﮀ [األعراف.]23:
وها هو كليم هللا موسى  اعترف
وطلب المغفرة من ربه حين قتل رجال
بخطئه
َ
من بني إسرائيل دون قصد.
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قال تعالى :ﮁﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮀ [القصص.]15-16:

وكلنا يعرف قصة نبي هللا يونس 
عندما غضب على قومه حين َّ
كذبوه وتمردوا
علــيه فطال ذلك عليه ،ولم يتحــمل منهم،
أن يستأذن من هللا  ،وظن يونس 
أن هللا –تعالى -لن يضيق عليه بفعلته تلك،
فسجنه هللا  في بطن الــحــوت ،فتذلل

لله  واعترف بخطئه قائال :ﮁﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮀ [األنبياء.]87:

فأنجاه هللا  وأخرجه من بطن الحوت،

وأصبح هــذا الدعاء وهــذا االعــتــراف من خير
األدعية التي تنجي العبد من كربه.
وقد روى سعد بن أبي وقاص  أن

النبي  قال« :دعو ُة ذي ال ُّنونِ إذ دعا
ِ
الحوت :ﮁﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
بطن
وهو يف ِ
رجل
ﮢﮣﮤﮀ ،فإنَّه مل يد ُع بها ٌ
مسلم
ٌ
يف يش ٍء ُّ
قط إالَّ استجاب اللهُ له»[[[.
وها هي ملكة سبأ رئيسة دولة اعترفت
بمعصيتها وعبادتها للشمس من دون هللا
فتابت وتــاب هللا عليها ،فقال فــي شأنها:

6
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ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ

ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﮀ [النمل.]44:

لذلك فإن المسلم مطالب أن يبادر إلى
االعتراف بخطئه فو َر وقوعه في المعصية
وال يُص ُر عليه ،بل يسارع للتوبة إلى هللا .
ِ
واألمــر اآلخــر الــذي يجب أن ننتبه لــه ،أنه
ينبغي علينا أن نعترف بذنوبنا وتقصيرنا في
الدنيا قبل الممات ،ألنه لن ينفعنا الندم بعد
الموت.

يعترفوا بتقــصيرهم إال بعد أن ذاقــوا عذاب
النار :ﮁﯷﯸﯹﯺﯻﮀ [امللك.]11:
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وقال تعالى :ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮀ [غافر.]11:

وق ـ ــال تــعــالــى :ﮁﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮀ [سبأ.]33:
فهل نفعهم ندمهم واعترافهم بذنوبهم
وتقصيرهم بعد دخولهم النار؟

والغريب أن الكفار لن يعترفوا بذنوبهم
حتى وهم في أرض المحشر حين يرون أهوال
ً
محيطا
ـذاب هللا
يوم القيامة ،وحين يرون عـ َ
بــهــم ،بــل سيحلفون كــذبــا أنــهــم لــم يذنبوا؛
8
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طمعا في النجاة ،ولكن هيهات هيهات ،فقد
قال تعالى في شأنهم :ﮁﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮀ -أي

معذرتهم -ﮁﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﮀ [األنعام.]23:
وحين يصل بهم األمر إلى اإلصرار ورفض
االعتراف بذنوبهم ،يختم هللا على أفواههم
ويستنطق جوارحهم بما عملت ،ثُـ َّ
ـم تَ ْنطق
ِ
تهم َف َي ْ
هد َ
ش َ
ْ
َأ ْلس َن ْ
سهمبمَ ا َص َن ُعوا.
ُون َع َلى َأ ْن ُف
ِ
ِ
قــال تعــالى :ﮁﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
أنس ُ
وروى ُ
بن مالك  قالُ :ك َّنا ع ْن َد
ِ
سول ال َّله َ ،ف َضح َ
َر ُ
الَ « :ه ْل
ك َف َق َ
ِ
ِ
ِ
الُ :ق ْل َنا :ال َّل ُه َو َر ُ
سو ُل ُه
تَدْ ُرونَ ِم َّم أَضْ َح ُ
ك؟» َق َ

الِ « :م ْن ُمخَاطَ َب ِة الْ َع ْب ِد َربَّهُ يَق ُ
ُول :يَا َر ِّب
َأ ْع َل ُمَ ،ق َ


مطلب شرعي

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮀ [يس.]65:

ﺷﺒﻜﺔ

االعتراف بالذنب

www.alukah.net

ُولَ :ب َلَ ،ق َالَ :ف َيق ُ
أَل َْم تُجِ ْر ِن ِم ْن الظُّل ِْم؟ َق َالَ :يق ُ
ُول:
َفإِ ِّن ال أُجِ ي ُز َع َل نَف ِْس إِالَّ شَ ا ِهدًا ِم ِّنيَ ،ق َالَ :ف َيق ُ
ُول:
كَفَى ِب َنف ِْس َك الْ َي ْو َم َعلَ ْي َك شَ هِيدً اَ ،وبِالْ ِك َر ِام الْكَاتِ ِب َني
شُ ُهو ًداَ ،ق َالَ :ف ُي ْخ َت ُم َع َل ِفي ِهَ ،ف ُيق َُال ألَ ْركَانِ ِه :ان ِْط ِقي،
َالم،
َق َالَ :ف َت ْن ِط ُق ِبأَ ْع َملِ ِهَ ،ق َال :ثُ َّم ُيخ ََّل َب ْي َنهُ َو َب ْ َي الْك ِ
ُول:بُ ْعدًالَكُ َّن َو ُس ْحقًاَ ،ف َع ْنكُ َّنكُ ْن ُتأُن ِ
َق َالَ :ف َيق ُ
َاض ُل»[[[.
بــل سيصل إنــكــار الــكــفــار ي ــوم القيامة
وجحودهم وعدم اعترافهم بذنوبهم إلى أنهم
لن يعترفوا بمجيء أنبياء لهـــم ينذرونهم
ويعلمونهم أمر دينهم ،فقد روى أبو سعيد

الخدري  أن النبي  قال« :يُدْ َعى
ُوح َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِةَ ،ف َيق ُ
ُول :لَ َّب ْي َك َو َس ْعدَ ْي َك َيا َر ِّب،
ن ٌ
ُـول :نَ َع ْمَ ،ف ُيق ُ
ْت؟ َف َيق ُ
َف َيق ُ
َـال ألُ َّم ِتـ ِه:
ُـولَ :ه ْل بَلَّغ َ
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َه ْل َبلَّ َغك ُْم؟ َف َيقُولُونَ َ :ما أَتَانَا ِم ْن نَ ِذيرٍَ ،ف َيق ُ
ُول:
َم ْن يَشْ َهدُ ل ََك؟ َف َيق ُ
ُولُ :م َح َّمدٌ َوأُ َّمتُهُ َ ،ف َتشْ َهدُ ونَ
أَنَّهُ َقدْ َبلَّغََ ،و َيكُونَ ال َّر ُس ُول َعلَ ْيك ُْم شَ هِيدً اَ ،ف َذلِ َك
َق ْولُهُ َج َّل ِذكْ ُر ُه :ﮁﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

11

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮀ

[البقرةَ ]143:والْ َو َس ُ
ط الْ َعدْ ُل»[[[.

أما المسلم فسيعترف بذنوبه يوم القيامة
ولن ينكرها؛ ألنه اعتاد على ذلك في دنياه ،فإذا
فعل ذلك ُغفرت له ذنوبه بإذن ربه.
ـول ال َّله َ يـ ُ
سم ْع ُ
َ
ت َر ُ
ـولِ « :إنَّ
سـ َ
ـقـ ُ
ِ
ِ
اللَّهَ يُدْ ِن الْ ُم ْؤ ِم َنَ ،ف َيضَ ُع َعلَ ْي ِه كَ َن َفهُ –أي ستره ،-
َو َي ْس ُتُ ُه َف َيق ُ
ُول :أَتَ ْعر ُِف َذن َْب كَ َذا؟ أَتَ ْعر ُِف َذن َْب كَ َذا؟

[[[ رواه البخاري (.)4487
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َف َيق ُ
ُول :نَ َع ْم أَ ْي َر ِّبَ ،ح َّتى إِ َذا َق َّر َر ُه ِب ُذنُو ِب ِه َو َرأَى
ِف نَف ِْس ِه أَنَّهُ َهل ََكَ ،ق َالَ :س َ ْتتُ َها َعلَ ْي َك ِف الدُّ نْ َياَ ،وأَنَا
اب َح َس َناتِ ِهَ ،وأَ َّما الْكَا ِف ُر
أَ ْغ ِف ُر َها ل ََك الْ َي ْو َمَ ،ف ُي ْعطَى ِك َت َ
َوالْ ُم َنا ِفقُونَ َ ،ف َيق ُ
ُول األَشْ َها ُد :ﮁﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮀ [هود.[[[»]18:

وجاء عن َأبي ُه َر ْي َر َة  قالُ « :يدْ ِن اللَّهُ
الْ َع ْبدَ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِةَ ،ف َيضَ ُع َعلَ ْي ِه كَ َن َفهُ َ ،ف َي ْس ُ ُت ُه ِم َن
الس ْتِ،
الْخَالئِ ِق كُلِّ َهاَ ،و َيدْ َف ُع إِلَ ْي ِه ِك َتا َبهُ ِف َذلِ َك َّ
َف َيق ُ
ُول :ا ْق َرأْ يَا ابْ َن آ َد َم ِك َتابَ َكَ ،ف َي ْق َرأَُ ،ف َي ُم ُّر بِالْ َح َس َن ِة
س ِب َها َقلْ ُبهُ َ ،ف َيق ُ
ُول اللَّهُ :
َف َي ْب َي ُّض لَ َها َو ْج ُههُ َ ،و ُي َ ُّ
ُول :نَ َع ْمَ ،ف َيق ُ
أَتَ ْعر ُِف يَا َع ْب ِدي؟ َف َيق ُ
ُول :إِ ِّن َق ِبلْ ُت َها
ِم ْن َكَ ،ف َي ْس ُجدُ َ ،ف َيق ُ
ُول :ا ْر َف ْع َرأْ َس َك َو ُعدْ ِف ِك َتاب َِك،
ِالس ِّي َئ ِةَ ،ف َي ْس َو ُّد لَ َها َو ْج ُههُ َ ،ويَ ْو َج ُل لَ َها َقلْ ُبهُ ،
َف َي ُم ُّر ب َّ
12
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َوتَ ْرتَ ِعدُ ِم ْن َها َف َرائِ ُصهُ َ ،و َيأْ ُخ ُذ ُه ِم َن الْ َح َيا ِء ِم ْن َر ِّب ِه
ُول :أَتَ ْعر ُِف يَا َع ْب ِدي؟ َف َيق ُ
َما ال يَ ْعلَ ُمهُ غ ْ َُي ُهَ ،ف َيق ُ
ُول:
نَ َع ْمَ ،يا َر ِّبَ ،ف َيق ُ
ُول :إِ ِّن َقدْ َغ َف ْرتُ َها ل ََكَ ،ف َي ْس ُجدُ ،
الس ُجـو َدَ ،ح َّتى يُ َنا ِد َي
َفال يَ َرى ِم ْنهُ الْخَالئِ ُق إِالَّ ُّ
وب لِ َه َذا الْ َع ْب ِد الَّ ِذي ل َْم َي ْع ِص اللَّهَ
َب ْعضُ ُه ْم َب ْعضً ا :طُ َ
يم بَ ْي َنهُ َوبَ ْ َي َربِّ ِه ِم َّم
َق ُّطَ ،وال يَدْ ُرونَ َما َقدْ لَ ِق َي ِف َ
َقدْ َو َق َفهُ َعلَ ْيه»[[[.

13

مطلب شرعي

[[[ رواه ابن أيب عاصم وحسنه محقق كتاب التذكرة للقرطبي
(.)507/1



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

االعتراف بالذنب

لقد علمنا نبينا  في كثير من
األدعية أن نذلل ألسنتنا وننطقها االعتراف
بتقصيرنا إذا خلونا بربنا وناجيناه.
فعن عائشة  أن النبي 

َاب
قالَ « :فإِنَّ الْ َع ْبدَ إِ َذا ا ْع َ َت َ
َاب ت َ
ف ِب َذنْ ِب ِه ثُ َّم ت َ
اللَّهُ َعلَ ْي ِه»[[[.
وروت أيضا أن النبي  قال لها:

«يَا َعائِشَ ُة إِنْ كُ ْن ِت أَلْ َم ْم ِت ِب َذن ٍْب َف ْاس َت ْغ ِفرِي اللَّهَ
االس ِت ْغفَا ُر»[[[.
َفإِنَّ ال َّت ْوبَ َة ِم ْن ال َّذن ِْب ال َّندَ ُم َو ْ
وها هو أبو بكر الصديق  يعلمه النبي
 أن يعترف بذنوبه في الصالة حيث
قال ل َر ُ
سول ال َّله َ :ع ِّل ْمني د َُعاءً َأدْ عُ و
ِ
ِ
ِ
ِ

14
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الُ :ق ْل« :اللَّ ُه َّم إِ ِّن ظَلَ ْم ُت نَف ِْس
به في َصالتيَ ،ق َ
ِِ ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوب إِالَّ أن َْتَ ،فا ْغف ْر ِل َم ْغف َر ًة
ظُل ًْم كَثريًاَ ،وال يَ ْغف ُر ال ُّذن َ
يم»[[[.
ِم ْن ِع ْن ِد َك َوا ْر َح ْم ِني ،إِنَّك أَن َْت الْ َغفُو ُر ال َّر ِح ُ
أال تعلموا أن هللا جل ذكــره ليعجب من
العبد إذا قــال :ال إله إال أنت إني قد ظلمت
نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه ال يغفر الذنوب إال
أنت؟
فعن علي بين أبي طالب  أن النبي

[[[ رواه البخاري (.)834
[[[ السلسلة الصحيحة لإلمام األلباين (.)1653
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 قالِ « :إنَّ ال َّلهَ لَ َي ْع َج ُب إِ َل الْ َع ْب ِد إِ َذا
َق َال :ال إِلَهَ إِالَّ أَن َْت ،إِ ِّن َقدْ ظَلَ ْم ُت نَف ِْسَ ،فا ْغ ِف ْر
ُوب إِالَّ أَن َْتَ ،ق َالَ :ع ْب ِدي
ِل ُذن ِ
ُوب ،إِنَّهُ ال َي ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
ب»[[[.
َع َر َ
ف أَنَّ لَهُ َربًّا يَ ْغ ِف ُر َويُ َعا ِق ُ
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وتأملوا في دعــاء سيد االستغفار الذي
يعلــمنا االعــتــراف بذنوبنــا يوميا مرتين في
الصباح والمساء ،فقد روى َ
شدَّ ا ُد ب ُ
ْن َأوْ س
ٍ
َ ع ْن َّ
االس ِت ْغفَا ِر
«س ِّيدُ ْ
النب ِّي َ :
ِ

أَنْ تَق َ
ُول :ال َّل ُه َّم أَن َْت َر ِّب ال ِإ َلهَ إِالَّ أَن َْت َخلَ ْق َت ِني
دُك َوأَنَا َع َل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاس َتطَ ْع ُت
َوأَنَا َع ْب َ
ل
ش َما َص َن ْع ُت أَ ُبو ُء ل ََك ِب ِن ْع َم ِت َك َع َ َّ
أَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن َ ِّ
ُوب
َوأَبُو ُء ل ََك ِب َذنْبِي َفا ْغ ِف ْر ِل َفإِنَّهُ ال يَ ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
إِالَّ أَن َْت َق َال َو َم ْن َقالَ َها ِم ْن ال َّن َها ِر ُمو ِق ًنا ِب َها َف َم َت
س َف ُه َو ِم ْن أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة َو َم ْن
ِم ْن يَ ْو ِم ِه َق ْب َل أَنْ ُيْ ِ َ
َقالَ َها ِم ْن اللَّ ْيلِ َو ُه َو ُمو ِق ٌن ِب َها َف َم َت َق ْب َل أَنْ
ِ [[[
يُ ْصب َِح َف ُه َو ِم ْن أَ ْهلِ الْ َج َّنة»
فــالــذي يستغفر هــو مــعــتــرف بخطئه،

16

[[[ رواه البخاري (.)6306
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يــرجــى لــه خير كثير ،ولــذلــك قــال :
«طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفارا كثريا»[[[.
وأما الذي يستكبر ويصر على خطئه فهو
مهدد بالويل والعذاب ،فقد قال 

صونَ َع َل َما َف َعلُوا َو ُه ْم
« َويْ ٌل لِلْ ُم ِ ِّ
صي َن الَّ ِذي َن يُ ِ ُّ
يَ ْعلَ ُمونَ »[[[.
ومن بلغ به إصراره على خطئه بأن دافع
عــن هــذا الخطأ فــهــذا مــعــرض لسخط هللا

[[[ رواه ابن ماجه ( ،)3818وصححه األلباين يف صحيح الجامع
(.)3930
[[[ رواه اإلمام أحمد ( ،)7041وصححه األلباين يف صحيح
الجامع (.)897
[[[ رواه أبو داود (.)3597
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َاص َم
وغضبه ،حيث قال َ « :و َم ْن خ َ
ِف َب ِ
اطلٍ َو ُه َو َي ْعلَ ُمهُ ل َْم َي َز ْل ِف َسخ َِط اللَّ ِه َح َّتى
ع َع ْنهُ »[[[ .
يَ ْن ِز َ
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وانظروا إلى حال المتخاصمين حين يصر
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كل منهما على موقفه وال يريد االعتراف بخطئه
فلن يدخال الجنة جميعا ،حيث روى ه َ
ام ب ُ
ش ُ
ْن
ِ
ال َر ُ
ول ال َّله :
الَ :ق َ
َعامر َ ق َ
س ُ
ِ
ِ ٍ

«ال َي ِح ُّل لِ ُم ْس ِل ٍم أَنْ َي ْه ُج َر ُم ْس ِل ًم َف ْو َق ثَ ٍ
الث،
إصا ِر ِه َم،
َفإِنَّ ُه َم نَا ِك َبانِ َع ْن الْ َح ِّق َما َدا َما َع َل ْ َ
َوأَ َّولُ ُه َم َف ْي ًئا َيكُونُ َس ْب ُقهُ بِالْف َْي ِء كَفَّا َر ًة لَهَُ ،فإِنْ َسل ََّم
َفل َْم يَ ْق َب ْل َو َر َّد َعلَ ْي ِه َسال َمهَُ ،ر َّد ْت َعلَ ْي ِه الْ َمالئِكَ ُةَ ،و َر َّد
إصا ِر ِه َم ل َْم َيدْ خُال
َعلَ ْي ِه الشَّ ْيطَانُ َ ،وإِنْ َماتَا َع َل ْ َ
ج ِمي ًعا أَبَدً ا»[[[.
الْ َج َّن َة َ

[[[ رواه اإلمام أحمد ()16258
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فالخالصة التي ينبغي أن نخرج بها؛ أن
نبادر إلى االعتراف بزلتنا أمام هللا وال نكابر،
لعل هللا أن يتوب علينا ولنتذكر قوله تعالى:

ﮁﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮀ[التوبة.]102:

اللهم إنّا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم وفقنا لهداك..

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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واجعل عملنا في رضاك..
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