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االعرتاف بالذنب بني القبول والرد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة

إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا
مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو،
كمن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال ّ
كاشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدان عبده كرسولو،
بلغ الرسالة ،كأدل األمانة ،كنصح األمة ،كجاىد يف اهلل حق جهاده ،كعلى
آلو كصحابتو كالتابعُت لو بإحساف إىل يوـ الدين ،أما بعد:
فإف اهلل سبحانو كتعاىل ّنزؿ القرآف تبيانان لكل شيء ،كىدل كرمحة،

كبشرل للمسلمُت ،قاؿ

تعاىل :ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦﱧﱨ ﱩﱠ

[النحل ،]89 :كجعل االعًتاؼ بالذنب

جل كعال:
سببان لقبوؿ التوبة ،كقاؿ ّ

ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠ [التوبة.]102 :
كاالعًتاؼ بالذنب مقدمة للندـ ،كالندـ توبة ،كالتوبة معركضة بعد؛ لقولو
جل
ّ

كعال :ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴ

ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﱠ

[النساء:

 ،]17فألمهية ىذا ادلوضوع ،كحاجة اإلنساف إىل التوبة ،كاالستغفار من
الذنوب كادلعاصي ،كاخلطايا كقع اختيارم على كتابة حبث يف اآليات ادلتعلقة
والرد دراسة موضوعية في
بو حتت عنواف " االعتراف بالذنب بين القبول ّ
القرآن الكريم".
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االعرتاف بالذنب بني القبول والرد

أىمية الموضوع ،وأسباب اختياره:
 -1االعًتاؼ بالذنب عنواف للتوبة ،كمقدمة للندـ ،ك «الندـ توبة » ،كما يف
احلديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ،فندـ اإلنساف على ما فات من
الذنوب كادلعاصي ،كالعزـ على عدـ العودة شرط أساس يف قبوؿ التوبة ،كما
قاؿ تعاىل:

ﱡﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳﱴﱠ [آؿ عمراف.]135 :
«اللهم

كيف حديث سيّد االستغفار عن النيب صلى اهلل عليو كسلم:
أنت ربي ال إلو إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما

علي وأبوء لك
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك ّ
بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت»( ).

كيزؿ قدمو ،كما يف احلديث عن النيب
 -2بياف أف اإلنساف بطبعو خيطئّ ،

صلى اهلل عليو كسلم« :كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»( ).

 -3ال ديكن أف يسلم إنساف من الوقوع يف الذنب كادلعصية ،كتقصَت

( ) أخرجو البخارم يف صحيحو – كتاب االستغفار – باب أفضل االستغفار (  )40/16رقم
( ،)6306من حديث شداد بن أكس رضي اهلل عنو.
( ) أخرجو أمحد يف مسنده ( ،)344/20كالًتمذم يف سننو (240/4ك )659من حديث أنس
كحسنو الشيخ األلباين يف اجملتىب من
بن مالك رضي اهلل عنو كقاؿ :ىذا حديث غريب ّ
السنن.
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االعرتاف بالذنب بني القبول والرد

الواجبات سول األنبياء كادلرسلُت فيما عصمهم اهلل عز كجل.
 -4االعًتاؼ باخلطأ من شيم العقالء الغَت متكربين ،فادلتكرب ىو الذم ال
جير صاحبو استحالؿ احملرمات حىت يسوغ لنفسو فعلها.
يعًتؼ باخلطأ شلا ّ
أىداف البحث:

كرده ،عواقبو ،كآثاره.
 -1التعريف باالعًتاؼ بالذنب ،من حيث قبولوّ ،
 -2االعًتاؼ بالذنب ىو الدافع األكؿ لإلقالع عن ادلعصية ،كتصحيح
الزلل.
األخطاء ،ك ّ
 -3حاجة اإلنساف إىل التوبة ،كاإلنابة إىل اهلل ،كاالستغفار من الذنوب،
كاخلطايا.
حدوده:
كرده ،عواقبو،
مجع اآليات ادلتعلقة باالعًتاؼ بالذنب من حيث قبولوّ ،
كآثاره.
خطة البحث:
يتكوف البحث من مقدمة ،كأربعة مباحث ،كخامتة ،كفهارس على النحو
اآليت:
المقدمة :تتضمن أمهية ادلوضوع كأسباب اختياره ،كأىدافو ،كحدكده ،كخطة
البحث ،كمنهجو ،كخامتة ،كفهارس.
المبحث األول :التعريف باالعًتاؼ بالذنب لغة كاصطالحان.
3

االعرتاف بالذنب بني القبول والرد

المبحث الثاني :االعًتاؼ بالذنب من حيث القبوؿ.
الرد.
المبحث الثالث :االعًتاؼ بالذنب من ّ
المبحث الرابع :عاقبة االعًتاؼ بالذنب كآثاره.
الخاتمة :كفيها بياف أىم نتائج البحث.
فهرس :ادلصادر كادلراجع.
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المبحث األول:
التعريف باالعتراف بالذنب لغة واصطالحاً
االعتراف في اللغة :معٌت االعًتاؼ من"اعًتؼ" من األصل اللغوم
"عرؼ" كيدكر ادلعٌت اللغوم ذلذا األصل باشتقاقاتو على معٌت :العلم،
كادلعرفة ،كالتوضيح( ).

قاؿ الراغب يف مفرداتو" :كاالعًتاؼ اإلقرار ،كأصلو :إظهار معرفة الذنب
كذلك ضد اجلحود ،قاؿ تعاىل:

ﱡﭐﳆﳇﱠ

كﱡﱸﱹﱠ [غافر.) ( ]11 :

[ادللك،]11 :

عرفو العلماء بتعريفات متقاربة بأنو :ىو اإلقرار الذم
وفي االصطالحّ :

صحبتو ادلعرفة دبا أقر بو مع اإللتزاـ لو( ).

أما الذنب في اللغة :فمن األصل اللغوم" :ذنب" الذنب اإلمث كاجلرـ
كادلعصية كاجلمع ذنوب ،كقد أذنب الرجل ،كما يف قولو عز كجل عن نبيو

موسى عليو السالـ :ﱡﭐﲫﲬﲭﱠ [الشعراء ،]14 :أم أمث( ).
(

(
(
(

) ينظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس (  ،)282/4هتذيب اللغة أليب منصور األزىرم
( ،)227/8مجهرة اللغة البن دريد (  ،)41/1كلساف العرب البن منظور ( ،)236/9
الصحاح للجوىرم ( ،)87/5القاموس احمليط (ص.)1081 :
) ينظر :ادلفردات يف غريب القرآف ،للراغب األصفهاين (ص.)332
) ينظر :معجم الفركؽ اللغوية للعسكرم (ص ،)43الكليات معجم يف ادلصطلحات كالفركؽ
اللغوية أليب البقاء (ص ،)217 :التوقيف على مهمات التعارؼ (ص.)74 :
) ينظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس ( ،)361/2كلساف العرب البن منظور (.)389/1
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وفي االصطالح :عُّرؼ بأنو :ىو ما حيجبك عن اهلل"( ) ،كقيل :ىو ما يتبعو الذـ،
أك ما يتتبع عليو العبد من قبيح فعلو(.)2

( )1التعريفات للجرجاين (ص.)143 :
()2ينظر :الفركؽ اللغوية للعسكرم(ص.)244:
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المبحث الثاني:
االعتراف بالذنب من حيث القبول
االعًتاؼ بالذنب عنواف للتوبة ،كمقدمة ذلا؛ لقولو صلى اهلل عليو كسلم:

«والتوبة معروضة بعد »( )؛ كقولو صلى اهلل عليو كسلم« :الندم توبة »( )،
فاالعًتاؼ بالذنب مقبوؿ قبل معاينة ادلوت ،كاليأس من احلياة ،كقبل رؤية
البأس كالعذاب ما مل تبلغ الركح احللقوـ؛ كما دؿ على ذلك الكتاب كالسنة
كاإلمجاع؛ قاؿ تعاىل:

ﱡﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ

[النساء ،) ( ]17 :كيف احلديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم« :إن اهلل
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»( ).

(

(

(
(

) ركاه النسائي يف سننو "اجملتىب من السنن" – باب تعظيم السرقة (  )64/8رقم (،)4871
السنن الكربل للنسائي – باب القطع يف السرقة – ( )326/4رقم ( )7356من حديث
أيب ىريرة رضي اهلل عنو ،كصححو الشيخ األلباين يف اجملتىب من السنن.
) ركاه أمحد يف مسنده (  )37/6رقم (  ،)3568كابن ماجو يف الزىد – باب ذكر التوبة
( )1420/2رقم (  ،)4252الضياء ادلقدسي يف األحاديث ادلختارة (  )104/6رقم
 )377/2رقم
( )2091عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو ،ابن حباف يف صحيحو (
( ،)612الطحاكم يف شرح مشكل اآلثار ( )100/4رقم (.)1465
) ينظر :تفسَت ابن كثَت (.)574-573/1
) ركاه أمحد يف مسنده ( )300/10رقم ( ،)6160الًتمذم يف سننو (  )547 ،438/5رقم
( )3537كحسنو ابن حباف يف صحيحو (  ،)394/2احلاكم يف مستدركو ،كصححو
كحسنو الشيخ األلباين.
( )257/4رقم ( )7659من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهماّ ،
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كقد أمجع العلماء على قبوؿ التوبة ما مل يغرغر.
كللتوبة ثالثة أركاف :األكؿ :أف يقلع عن ادلعصية ،كالثاين :كيندـ على

فعلها ،كالثالث :كيعزـ أف ال يعود إليها( ).

فمن تاب إىل اهلل عز كجل ،كىو يرجو احلياة ،فإف اهلل يغفر الذنوب
مجيعان؛ لقولو جل ثناؤه:

ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﱠ

]53؛ كقولو جل كعال:

[الزمر:

ﱡﭐﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄ

ﲅﲆﲇﲈﱠ [الشورل ،]25 :كمن اعًتؼ بالذنب ،كندـ على فعل
ارتكاب معصية من ادلعاصي ،أك ترؾ كاجبان من الواجبات يف الطاعة ،فإف
اهلل يوفقو للتوبة كيقبلها منو ،كما يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليو

كسلم« :فإن العبد إذا اعترف بذنبو ثم تاب تاب اهلل عليو »( ) ،كقولو
جل كعال:

ﱡﭐﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ

ﲕﲖﲗﲘﱠ [األعراؼ.) ( ]153 :

قولو " :ما لم يغرغر " :أم ما مل تردد الركح يف اخللق ،كالغرغرة :أف جيعل ادلشركب يف الفم
كيردد إىل أصل اخللق كال يبلع ،ينظر :النهاية يف غريب األثر (  ،)665/3كمجهرة اللغة
( ،)72/1كتاج العركس من جواىر القاموس (.)230/13
( ) ينظر :شرح صحيح مسلم للنوكم (.)76/1
( ) أخرجو البخارم يف صحيحو "كتاب التفسَت – باب تفسَت – قولو (لوال إذ مسعتموه)
( )576/6من حديث عائشة رضي اهلل عنها يف حادثة اإلفك.
( ) ينظر :أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف (.)243/1
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فإف العمل ال يكوف صاحلان بدكف اإلخالص هلل سبحانو؛ فهو شرط لكل
عمل ،كمن خلط العمل الصاحل بالعمل السيئ ،فإف اهلل يقبل توبتو،
كيتجاكز عن سيئاتو؛ قاؿ جل كعال:

ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠ [التوبة،]102 :
كقاؿ بعده ىذه اآلية:

ﱡﭐﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ

ﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ ﲫ ﲬﱠ

[التوبة ،]104 :كشلا يدؿ داللة

صرحية على قبوؿ توبة ادلعًتؼ بذنبو :قوؿ مجهور ادلفسرين :إف ىذه اآلية
ﱡﭐﱶﱷﱸﱠ نزلت يف شأف ادلتخلفُت عن غزكة تبوؾ ،كربطوا
أنفسهم بسوارم ادلسجد ،كما فعل أبو لبابة ،كعاىدكا اهلل أال يطلقوا
أنفسهم حىت يكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىو الذم يطلقهم

كيرضى عنهم( ).

سبب نزول اآلية :عن مسرة بن جندب رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم لنا« :أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى

شطر من خلقهم
مدينة مبنية بلبن ذىب ولبن قضة فتلقانا رجال ٌ
وشطر كأقبح ما أنت ر ٍاء قاال لهم اذىبوا فقعوا في
كأحسن ما أنت ر ٍاء
ٌ
ذلك النهر فوقعوا فيو ثم رجعوا إلينا قد ذىب ذلك السوء عنهم

( ) ينظر :جامع البياف يف تأكيل آم القرآف للطربم ( ،)447/14كاذلداية إىل بلوغ النهاية دلكي
بن أيب طالب (  ،)3137/4كاجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب (  ،)241/8كتفسَت القرآف
العظيم البن كثَت (.)469/2
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فصاروا في أحسن صورة قاال لي ىذه جنة عدن وىذاك منزلك قاال أما
القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا

عمالً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز اهلل عنهم»( ).

كاآلية عامة يف كل مذنب ٍ
سللط عمالن صاحلان ،كآخر سيئان إىل يوـ
القيامة؛ ألف العربة بعموـ اللفظ ال خبصوص السبب ،كإف كانت نزلت يف

أناس معينُت ،فهي ترجى للجميع( ).

كشلا يؤكد ىذا ادلعٌت مناسبة اآلية دلا قبلها :فإنو دلا ّبُت تعاىل حاؿ
ادلنافقُت ادلتخلفُت عن الغزاة رغبة عنها كتكذيبان كشكان ،شرع يف بياف حاؿ
ادلذنبُت الذين تأخركا عن اجلهاد كسالن كميالن إىل الراحة مع إدياهنم
كتصديقهم باحلق ،فقاؿ:

ﱡﭐﱶﱷﱸﱠ

(

).

أم خلطوا األعماؿ الصاحلة باألعماؿ السيئة ،من التجرؤ على بعض
احملرمات ،كالتقصَت يف بعض الواجبات ،مع اعًتافهم بذنوهبم ،كرجائهم بأف
يغفر اهلل ذلم ذلك ،كيقبل توبتهم ،فتوبتو سبحانو على عباده نوعاف :توفيقو
للتوبة ،كقبوذلا بعد كقوعها منهم ،كقاؿ السعدم" :فهذه اآلية ،دلت على
( ) أخرجو البخارم يف صحيحو كتاب التفسَت – باب قولو [كآخركف اعًتفوا بذنوهبم خلطوا
عمالن صاحلان كآخر سيئان] ( )17/4رقم (.)647
( ) ينظر :تفسَت الطربم (  ،)453/14كتفسَت القرطيب (  ،)243/8كتفسَت ابن كثَت
(.)469/2
( ) ينظر :تفسَت ابن كثَت (  ،)469/2نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور للبقاعي
(.)622/3
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أف ادلخلط ادلعًتؼ النادـ ،الذم مل يتب توبة نصوحان أنو حتت اخلوؼ
كالرجاء ،كىو إىل السالمة أقرب ،كأما ادلخلط الذم مل يعًتؼ كيندـ على
ما مضى منو ،بل ال يزاؿ مصران على الذنوب ،فإنو ُخياؼ عليو أشد
اخلوؼ( ).

قاؿ ابن عاشور :ﱡﭐﱶﱷﱸﱠ إجياز يدؿ على أهنم أذنبوا
كاعًتفوا بذنوهبم كمل يكونوا منافقُت؛ ألف التعبَت بالذنوب بصيغة اجلمع
يقتضي أهنا أعماؿ سيئة يف حالة اإلدياف ،ككذلك التعبَت عن ارتكاب

الذنوب خبلط العمل الصاحل بالسيئ( ).

( ) ينظر :تفسَت السعدم (ص.)350 :
( ) ينظر :التحرير كالتنوير (  ،)194/10كينظر :أيضان – تفسَت أنوار التنزيل كأسرار التأكيل
للبيضاكم ( ،)169/3اذلداية إىل بلوغ النهاية دلكي (.)3137/4
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المبحث الثالث:
االعتراف بالذنب من حيث الرد
تقدـ أف االعًتاؼ بالذنب مقبوؿ قبل معاينة ادلوت ،ككذلك يكوف
مردكدان عند معاينة ادلوت ،كاليأس من احلياة ،كبعد رؤية اليأس كالعذاب،

كاإلدياف ال ينفع بعد ادلخالطة بادلوت ،فإف التوبة حينئذ ال تقبل ،كال ينفع
فيو اإلقرار بالذنب ،كالندـ ،كال يقبل من العاصُت اعًتافهم بذنوهبم ،كال من
الكفار رجوعهم إىل إدياهنم باهلل كاليوـ اآلخر ،أما اإلقرار بالذنب من
ادلعاصي فيما دكف الكفر كالشرؾ فهو حتت مشيئة اهلل كرمحتو ،قاؿ سبحانو
كتعاىل يف كتابو العزيز عن اعًتاؼ الكفار بذنوهبم يوـ ال ينفع فيو اإلقرار:

ﱡﭐﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﱠ [غافر]11 :؛ حيث كانوا
ينكركف احلياة الثانية اليت بعد ادلوت ،مث يتمنّوف العودة إىل احلياة الدنيا مرة
كيصححوا
قركا بوحدانيتو ،كيعًتفوا لو بربوبيتو،
ّ
ثانية؛ ليؤمنوا باهلل كحده ،كيُ ّ
ما كقع منهم من الشرؾ ،كالتكذيب ،كإنكار البعث كاحلساب( ).

كقاؿ تعاىل :ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﳋﱠ [ادللك ]11 :أم
أقركا بذنبهم ،فأبعدىم اهلل من رمحتو ،ﱡﭐﳈﱠ أم بعدان ألىل النار ،كطردان
ككحد الذنب ،كقد أضيف
ذلم يف كقت ال ينفعهم االعًتاؼ ،قاؿ الطربمّ " :

( ) ينظر :تفسَت ابن كثَت (.)573/1
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إىل اجلمع؛ ألف فيو معٌت فعل ،فأدل الواحد عن اجلمع"( ).
كقد دؿ الكتاب كالسنة كاإلمجاع على أف ىناؾ حاالت يكوف االعًتاؼ
بالذنب ،كالتوبة غَت مقبولُت ،كما قاؿ تعاىل:

ﱡﭐﲀﲁﲂ

ﲃ ﲄﲅﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱠ[النساء:

،]18

ذلك بأف التوبة يف ىذه احلالة توبة اضطرار ال تنفع صاحبها ،إمنا تنفعو
توبة االختيار؛ ألف ادلقصد من العزـ ترتب آثاره عليو ،كصالح احلاؿ يف
ىذه الدار باالستقامة الشرعية ،فإذا كقع اليأس من احلياة ذىبت فائدة

التوبة ،كاالعًتاؼ بالذنب( ).

فإدياف فرعوف مل ينفعو ،كمل يقبل منو اعًتافو بالذنب ،كال إسالمو ،ألف
جل كعال:
توبتو كانت اضطراران؛ لقولو ّ

ﱡﭐﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱠ [يونس ]91-90 :إمنا كاف إدياف فرعوف يف
حالة إدراكو الغرؽ؛ لرؤيتو ادلوت ،كنزكؿ العذاب.
كقيل :إنو قاؿ ىذه الكلمة؛ ليتوصل هبا إىل دفع ما نزؿ بو من العذاب،
كمل يكن قصده هبا االعًتاؼ بالذنب كاإلقرار بوحدانية اهلل تعاىل ،كاالعًتاؼ
( ) ينظر :تفسَت الطربم (  ،)510/23كتفسَت الرازم :مفاتيح الغيب (  ،)58/30كتفسَت
البيضاكم ( ،)363/5كالراغب يف مفرداتو (ص ،)226 :كتفسَت القرطيب (.)212/18
( ) ينظر :التحرير كالتنوير (.)66/4
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لو بالربوبية ،ال جرـ أف اإلدياف مل ينفعو يف ذلك الوقت( ).
ككذلك اإلدياف عند معاينة ادلالئكة ،كنزكؿ العذاب غَت مقبوؿ؛ كما دؿ
عليو قولو تعاىل:

ﱡﭐ ﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ

ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ

ﳊﳋﳌﳍﱠ [غافر.) ( ]85-84 :
ككذلك ال ينفع اإلدياف ،كاالعًتاؼ بالذنب ،إذا طلعت الشمس من
مغرهبا؛ كما يف قولو تعاىل:

ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚ

ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ [األنعاـ.]158 :
كقد جاء تفسَت ىذه اآلية يف السنة بأف ﱡﭐﱒﱓﱔﱠ ىو طلوع
الشمس من مغرهبا ،ففي الصحيحُت كغَتمها عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو

قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم« :ال تقوم الساعة حتى تطلع
الشمس من مغربها فإذا رآىا الناس آمن من عليها فذلك حين ال ينفع
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ،ثم قرأ ىذه اآلية:

ﱡﭐ ﱐﱑﱒ

ﱓﱔﱠ إلى قولو ﱡﭐﱢﱠ»( ).

( ) ينظر :تفسَت الرازم ( ،)124/17تفسَت البيضاكم ( ،)213/3تفسَت اخلازف (.)206/3
( ) ينظر :تفسَت البغوم ( ،)432/2تفسَت ابن كثَت ( ،)523/2أضواء البياف يف إيضاح القرآف
بالقرآف (.)367/2
( ) أخرجو البخارم يف صحيحو – باب "ال ينفع نفسان إدياهنا" ( )73/6رقم ( ،)6436مسلم
يف صحيحو – باب الزماف الذم ال يقبل فيو اإلدياف ( )137/1رقم (.)248
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كيف صحيح مسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

صلى اهلل عليو كسلم« :من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب اهلل

عليو»( ).

قاؿ ابن عاشور:

ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱠ

مجلة

مستأنفة استئنافان بياتيان تذكَتان ذلم بأف االنتظار كالًتيث عن اإلدياف كخيم
العاقبة ،ألف مهدد دبا دينع من التدارؾ عند الندامة ،فإما أف يعقبو ادلوت
كاحلساب ،كإما أف يعقبو رليء آية من آيات اهلل ،ال تبقى فسحة لتدارؾ ما
فات؛ ألف اهلل إذا أنزؿ عذابو على ادلكذبُت مل ينفع عنده توبة( ).

أبرز احلاالت اليت ال يقبل فيها االعًتاؼ بالذنب ،كالندـ على ما فات،
كالعزـ على ترؾ احملظورات ،كالتوبة من الشرؾ ،كالذنوب ،كادلعاصي ،كىي:
عند معاينة ادلوت ،كاليأس من احلياة ،كمعاينة ادلالئكة ،كنزكؿ العذاب،
كرؤية البأس ،كغرغرت النفس ،كادلوت على الكفر ،كطلوع الشمس من
مغرهبا ،فأما إذا مات اإلنساف على الكفر ،كالشرؾ فال ينفعو إديانو ،كاعًتافو
بالذنب كندمو على ما كقع فيو من اخلطايا ،كال تقبل توبتو ،كال تنفعو

شفاعة ،كال تؤخذ منو فدية كلو دبلء األرر ذىبان( ) ،كإليك بياف أدلة ىذه

( ) أخرجو مسلم يف صحيحو – يف كتاب الذكر كالدعاء ،باب استحباب االستغفار – رقم
( ،)2703جامع األصوؿ ( )512/2رقم (.)984
( ) ينظر :التحرير كالتنوير ( ،)141-138/7أيسر التفاسَت للجزائرم (.)146/2
( ) ينظر :تفسَت ابن كثَت ( ،)574-573/1تفسَت البحر احمليط (.)397/2
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احلاالت:
 -1االعًتاؼ بالذنب غَت مقبوؿ دلن مات على الشرؾ ،كيغفر ما دكف
ذلك دلن يشاء؛ لعموـ قولو تعاىل:

ﱡﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ

ﲜﲝﲞﱠ [النساء ،]48 :فدلّت ىذه اآلية الكردية على أنو تعاىل ال

يغفر دلن مات على الشرؾ( ).

 -2االعًتاؼ بالذنب ،كالتوبة غَت مقبولُت عند حضور ادلوت كمعاينتو،
كاليأس من احلياة؛ لعموـ قولو تعاىل:

ﱡﭐﲀﲁﲂ ﲃ

ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ [النساء:

]18

فاآلية الكردية صرحية بأف التوبة غَت مقبولة يف ىذه احلالة.
 -3ال ينفع اإلدياف ،كاالعًتاؼ بالذنب عند معاينة العذاب كالبأس
كالضر؛ كما قاؿ جل كعال:
ﳆﳇﱠ

ﱡﭐﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ

[يونس ،]51 :كنفى أيضان قبوؿ إدياهنم يف ذلك احلُت

بقولو :ﱡﭐﳂﳃﳄﳅ ﳆﱠ ،كقولو سبحانو تعاىل:
ﲽﲾﲿﳀﱠ

جل كعال:
[غافر ،]85 :كقولو ّ

ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ

ﱡﭐﲺﲻﲼ
ﱡﭐﳀﳁﳂ

فصرح سبحانو كتعاىل يف
[يونسّ ،]96 :

ىذه اآلية الكردية ،بأف من حقت عليهم كلمة العذاب ال ينفعهم إدياهنم( ).
( ) ينظر :أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف (.)257/5( ،)243/1
( ) ينظر :تفسَت ابن كثَت (  ،)523/2أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف ( ،161/2
.)367
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 -4ال ينفع اإلسالـ عند معاينة ادلوت كسكراتو؛ كما تقدـ يف إسالـ
جل كعال:
فرعوف؛ كلقولو ّ

ﱡﭐﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱠ [النحل ،]28 :كقولو

جل ثناؤه:
[النحل ،]87 :فاآليتُت الكرديتُت صرحيتُت بأف اإلسالـ غَت مقبوؿ يف ىذه

ﱡﭐ ﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﱠ

احلالة( ).

 -5ال ينفع االعًتاؼ بالذنب كالتوبة عند معاينة الكفار النار كالوقوؼ
عليها ،حيث يتمنّوف العودة إىل الدنيا مرة ثانية ،كىم نادموف معًتفوف
بذنوهبم؛ لتصحيح ما كقع منهم من الشرؾ ،كالتكذيب ،كاإلنكار ،ناكسوف
رؤكسهم خجالن كخزيان كذالن؛ دلا يالقونو من اإلىانة؛ كما يف قولو تعاىل:

ﱡ

ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﳫ ﳬﳭ ﳮﳯﳰﳱ ﳲ ﳳ
ﱠ

[األنعاـ ،]27 :كقولو تعاىل:

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ

[السجدة:

 ،]12فقولو عنهم ﱡﭐﱏﱐﱑﱠ :اعًتاؼ منهم بضالذلم؛ حيث
ال ينفع االعًتاؼ بالذنب ،كال الندـ عليو يوـ القيامة( ).

( ) ينظر :أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف (.)257/5
( ) ينظر :تفسَت الطربم (  ،)316/11كنظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور للبقاعي
( ،)55/6تفسَت ابن كثَت (  ،)554/3كالتحرير كالتنوير (  ،)155/21أضواء البياف يف
إيضاح القرآف بالقرآف (.)358/5( ،)161/2
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ال يقبل االعًتاؼ بالذنب كالتوبة من اجملرمُت عند كقوفهم على النار،
كنظرىم إىل ما فيها من العذاب كالنكاؿ ،فيكوف سؤاذلم للرجعة أشد
كأعظم شلا سألوا أكؿ مرة.
 -6ال ينفع االعًتاؼ بالذنب كالتوبة عند طلوع الشمس من مغرهبا ،ال
ينفع اإلدياف نفسان مل تكن آمنت من قبل ،كما يف قولو تعاىل:
ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛ ﱜﱝﱠ

ﱡﭐﱐﱑﱒ

[األنعاـ ،]158 :تقدـ

تفسَت ىذه اآلية يف السنة النبوية ( بطلوع الشمس من مغربها ) كما يف
ركاية الصحيحُت كغَتمها.
 -7ال ينفع االعًتاؼ بالذنب عند ادلوت على الكفر ألنو ال ينفع فيو
الندـ ،كال تقبل منو فدية كلو دبلء األرر ذىبان ،كما قاؿ تعاىل:

ﲏﲐﲑﲒﱠ كقاؿ جل كعال:

ﱡﭐﲎ

ﱡﭐﲰﲱﲲﲳﲴ

ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃ

ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﱠ [آؿ عمراف.) ( ]91 :
فاالعًتاؼ بالذنوب ادلتعلقة بالشرؾ باهلل ،كالتكذيب بآياتو كرسلو،
كإنكار البعث كاحلساب ،كىي أعظم الذنوب ،كأخطرىا ،كمع ذلك فإف من
اعًتؼ هبا قبل فوات األكاف فإف اهلل يغفرىا ،كيكفر عنو سيئاتو شلا يدؿ على
كاسع رمحة اهلل ،كلطفو ،كشفقتو على عباده.
( ) ينظر :تفسَت ابن كثَت (  ،)574-573/1أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف
( ،)161/2كأيسر التفاسَت للجزائرم (.)519/4
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أما تأخَت االعًتاؼ بالذنب ،كترؾ ارتكاب ادلعاصي ،كالتقصَت يف
الواجبات كالتفريط فيها ،كتأخَت العزـ على ترؾ احملظورات إىل حضور ادلوت
كمعاينتو ،كاليأس من احلياة ،فإنو من أىم األسباب ادلانعة لقبوؿ التوبة،
كالعفو عن السيئات.
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المبحث الرابع:
عاقبة االعتراف بالذنب وآثاره
االعًتاؼ بالذنب مقبوؿ يف الدنيا كاآلخرة دبشيئة اهلل تعاىل ،بعد التوبة
كالندـ على ما فات من الذنوب كادلعاصي كاخلطايا ،كما يقع من االعًتاؼ
بالذنوب لو عواقب محيدة ،كآثار طيّبة؛ ألنو من حق من تعدم عليو أف
يصفح عن ادلذنب ،كيسأؿ اهلل لو ادلغفرة ،كما يف قولو تعاىل:

ﱡﭐﱠﱡ

ﱢﱣﱤﱠ [يوسف ،]98 :كتقدـ يف احلديث الصحيح عن النيب
صلى اهلل عليو كسلم« :إن العبد إذا اعترف بذنبو ثم تاب تاب اهلل

عليو».
كقد دلت على ذلك نصوص كثَتة من الكتاب كالسنة؛ بأف من اعًتؼ
بذنبو ،كأقلع عن ادلعصية ،كندـ على فعلها ،كعزـ على أف ال يعود إليها؛
فإف اهلل يغفر لو ذنوبو ،كيك ّفر عنو سيئاتو ،كيعفو عن خطاياه سول من مات
على الكفر ،كالشرؾ ،كالنفاؽ؛ ألف الكفر ال ذنب فوقو ،كرأس كل خطيئة،
كأساس كل مفسدة ،فليس بعد الكفر ذنب ،كما قاؿ

تعاىل:ﱡﭐﲏﲐ

ﲑﲒﱠ [البقرة ،]254 :كأعظم الظلم ،كأكرب الذنوب ،كأشدىا إفسادان
للركح ،ىو الشرؾ باهلل؛ لقولو تعاىل :ﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱠ [لقماف:
 ،]13كمع ذلك؛ فإف من اعًتؼ بذنبو ،كتاب كعمل صاحلان ،فإف اهلل يبدؿ
سيئاتو حسنات؛ كما يف قولو تعاىل:

ﱡﭐﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ

ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱠ [الفرقاف:
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 ،]70كقد ّبُت ذلك بعد ذكره ادلوبقات من

الذنوب ،فإف االستثناء راجع

لقولو :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ [الفرقاف ،]68 :كما عطف عليو؛
ألف الكل مجع يف قولو:

(

ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱠ

) ،كقولو جل كعال:

ﱡﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ[األنفاؿ ،]38 :أم:
عما ىم فيو من الكفر كالشرؾ كالنفاؽ ،كادلشاقة ،كالعناد ،كاجلرائم ،كارتكاب
ادلعاصي ،كادلآمث ،فيدخلوف يف اإلسالـ كالطاعة باإلنابة ،فإف اهلل يغفر ذلم ما قد

َسلَف من كفرىم ،كذنوهبمكخطاياىم( ).

كيف الصحيحُت من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما يف النجول ،قاؿ

صلى اهلل عليو كسلم« :إن اهلل يُدني المؤمن فيضع عليو كنفو

(

)،

ويستره ،فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب،

حتى إذا قرره بذنوبو ورأى في نفسو أنو ىلك قال سترتها عليك في
الدنيا وأنا أغفرىا لك اليوم فيعطى كتاب حسناتو ،وأما الكافر

والمنافقون ،فيقول األشهاد ىؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة اهلل

على الظالمين»( ).

( ) ينظر :أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف (.)243/1
( ) ينظر :تفسَت الطربم (  ،)536/13تفسَت القرطيب (  ،)402/7تفسَت ابن كثَت ( ،)54/4
أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف (.)257/5
( ) يعٍت :سًته ،كىو حرزه ،ككقايتو ،كحفظو .ينظر :غريب احلديث البن قتيبة ( ،)572/1
هتذيب اللغة لألزىرم ( ،)152/10تاج العركس للزبيدم (.)333/24
( ) أخرجو البخارم يف صحيحو – باب قوؿ اهلل تعاىل:
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ففي ىذا احلديث عظيم تفضل اهلل على عباده ادلؤمنُت كسًته لذنوهبم
يوـ القيامة ،كأنو يغفر ذنوب من شاء منهم؛ ألنو مل يستثن يف ىذا احلديث
شلن يضع عليهم كنفو كسًته أحدان إال الكفار كادلنافقُت ،فإهنم الذين ينادل
عليهم على رؤكس األشهاد باللعنة ذلم ،كيف احلديث داللة على أف أىل
الذنوب من ادلؤمنُت ال يكفركف بادلعاصي ،كىو حجة ألىل السنة ،خالفان
للفرؽ الضالة كاخلوارج ،كادلعتزلة ،كقولو تعاىل:

ﱡﭐﳈﳉﳊﳋﳌ

ﳍﱠ [ىود ]18 :داؿ على :أف ادلراد بالظلم ىاىنا الكفر كالنفاؽ ،كما

فسره سياؽ احلديث السابق( ).
ّ

كقولو تعاىل يف قصة إخوة يوسف معو ،كأبيهم عليهما السالـ حُت

اعًتفوا بذنوهبم:

ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞ

ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱠ [يوسف-91 :
 ،]92كقولو:

ﱡﭐ ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱠ [يوسف]98-97 :؛ حيث
اشتملت فعلة إخوة يوسف عليو السالـ على ذنوب ،كجرائم كثَتة من
قطيعة الرحم ،كعقوؽ الوالدين ،كقلة الرأفة بالصغَت الذم ال ذنب لو،
كالغدر كاخليانة لألمانة ،كترؾ العهد ،كالكذب على أبيهم ،كمع ذلك عفا

( ،)225/6مسلم يف صحيحو ،يف باب :قبوؿ توبة القاتل كإف كثر قتلو (  )105/5رقم
(.)2768
( ) ينظر :شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (.)570/6
22

االعرتاف بالذنب بني القبول والرد

اهلل عن ذلك كلو بعد اعًتافهم بذنوهبم ،حىت ال ييأس أحد من رمحة اهلل
تعاىل ،كدلا كاف من حق ادلعًتؼ بذنبو أف يُصفح عنو ،كيسأؿ لو ادلغفرة،
كعدىم بذلك أبوىم يعقوب عليو السالـ:

ﱦﱧﱨﱩﱠ

(

ﱡﭐﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥ

).

من اهلل عليهما
فكذلك دلا اعًتاؼ آدـ عليو السالـ ،كحواء بذنبهماَّ ،
بقبوؿ التوبة منهما ،كاجتىب آدـ ،فتاب عليو كىداه؛ حُت اقًتؼ ذنبو،
كعصاه ،كما يف قولو تعاىل:
ﲫﲬﱠ

ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪ

جل كعال:
[طو ،]122-121 :كقولو ّ

ﱡﭐﳍﳎﳏﳐ

ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﱠ [البقرة ،]37 :فهذه الكلمات اليت
مفسرة بقولو
تلقاىن آدـ عليو السالـ ،بيّنها اهلل يف سورة األعراؼَّ ،

سبحانو :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱠ

[األعراؼ.]23 :
كتاب اهلل ،أف
كقاؿ اإلماـ الطربم – رمحو اهلل  :-كالذم يدؿ عليو ُ
ىن الكلمات اليت أخرب اهلل عنو أنو
الكلمات اليت
تلقاىن آدـ من ربوّ ،
ّ

قاذلا ،معًتفان بذنبو ،كىو قوؿ مجهور ادلفسرين( ).

( ) ينظر :تفسَت الطربم (  ،)261/16تفسَت اخلازف (  ،)266/3تفسَت أيب السعود
( ،)306/4ركح ادلعاين (.)55/13
( ) ينظر :تفسَت الطربم (  )546-542/1ك( ،)356/12تفسَت ابن كثَت ( ،)105/1
التسهيل لعلوـ التنزيل البن جزم (  ،)391/1أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف
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كأما األدلة اليت تدؿ داللة صرحية على قبوؿ التوبة بعد االعًتاؼ
بالذنب ،كما يًتتب عليو من اآلثار الطيبة يف الكتاب كالسنة ،فكثَتة ،منها
قولو تعاىل:

ﱡﭐﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﱠ

 ،]82كقولو تعاىل:
ﲏ ﲐﲑﱠ

[طو:

ﱡﭐﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

[النساء ،]110 :كقولو عز كجل:

ﱡﭐﲲﲳﲴﲵﲶ

ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﱠ [النمل.]11 :
جير نفسو إىل ارتكاب ادلعصية ،كترؾ الواجبات،
أما الظامل لنفسو ،فإنو ّ
كمعصية ادلرء ربو ظلم لنفسو؛ ألنو يورطها يف العقوبة ،كضرر ادلعصية يعود على
صاحبها ،كمن اعًتؼ بذنبو ،كتاب ،كاستغفر ربّو ،كندـ كحزف على فعلو ،كعزـ
على ترؾ ما ارتكبو من ادلعصية ،مثّ ب ّدؿ حسنان بعد سوء ،فإف اهلل يغفر لو ذنوبو،
للحق
كيب ّدؿ سيئتو حسنة ،كيقبل توبتو ،كيعفو عن زالتو ،كيهديو ( ).

كادلهم كجوب التوبة من الذنب كىي االستغفار بعد االعًتاؼ بالذنب
كتركو ،كالندـ على فعلو ،فالتوبة تًتكب من علم كحاؿ كعمل ،فالعلم ىو
معرفة الذنب كاحلاؿ ىو تأمل النفس من ذلك الضرر ،كيسمى ندمان ،كالعمل
ىو الًتؾ لإلمث ،كتدارؾ ما ديكن تداركو ،كىو ادلقصود من التوبة ،كأما الندـ
فهو الباعث على العمل؛ كلذلك كرد يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليو
( ،)34/1أيسر التفاسَت للجزائرم (.)46/1
( ) ينظر :تفسَت الطربم (  ،)356/12( ،)547-541/1تفسَت ابن أيب حامت ( ،)105/1
تفسَت ابن كثَت ( ،)105/1الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز للواحدم (ص ،)100 :أضواء
البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف ( ،)34/1التحرير كالتنوير (.)165/22
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كسلم« :الندم توبة»( ).
كقد جعل اهلل للذنوب اليت دكف الشرؾ أسبابان كثَتة متحوىا ،بعد
االعًتاؼ بالذنب ،كأما الشرؾ فالبد من التوبة ،كما يف األدلة من الكتاب
كالسنة ،منها عموـ قولو تعاىل – بعد ذكره الذنوب ادلهلكة ،كعلى رأسها
الشرؾ باهلل:

ﱡﭐﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫ

ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ  ،كقولو تعاىل:
ﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛ ﲜﱠ

ﱡﭐﲓﲔ

كفيما يأيت بياف بعض األسباب

اليت متحو الذنوب:
 -1االستغفار من الذنوب بعد االعًتاؼ بالذنب ،كما دلّت على ذلك

أدلّة كثَتة ،منها قولو تعاىل:

ﱡﭐﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [آؿ عمراف ،]135 :كآدـ عليو السالـ مل يقل شيئان
إال االستغفار ادلعهود ،كما ذكره ابن عطية – رمحو اهلل – يف تفسَته ،فقاؿ:
"كىذا يقتضي أف آدـ عليو السالـ مل يقل شيئان إال االستغفار ادلعهود،
كسئل بعض السلف عما ينبغي أف يقولو ادلذنب ،فقاؿ :يقوؿ ما قالو أبواه،
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱠ.
كقاؿ موسى عليو السالـ:
ﲃﲄﲅﱠ

ﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ

[القصص ،]16 :كقاؿ يونس عليو السالـ:

( ) ينظر :التحرير كالتنوير (.)423/1
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ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱠ [األنبياء.) ( ]87 :
كيف الصحيحُت عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى

اهلل عليو كسلم« :ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين
يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوني فأستجيب لو من يسألني

فأعطيو من يستغفرني فأغفر لو»( ).

 -2التسبيح عند الشدة بعد االعًتاؼ بالذنب ،يكشف اهلل بو الشر،
اذلم ،كما فعلو يونس عليو السالـ؛ حُت كاف
ّ
الغم ك ّ
كينجي بو ادلؤمنُت من ّ
الغم ،كغفر لو ذنبو،
يف بطن احلوت ،كىو مليم ،معًتفان بذنبو ،فأصلاه من ّ
كفرج مهّو؛ إذ قاؿ سبحانو:
ّ

ﱡﭐﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﱠ

[األنبياء ،]88-87 :كقاؿ جل كعال:

ﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒ

ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ [الصافات.]144-142 :
 -3األعماؿ احلسنات متحو الذنوب؛ كما يف قولو تعاىل:

ﱡﭐﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ

( ) ينظر :احملرر الوجيز ( ،)113/1تفسَت القرطيب ( ،)324/1تفسَت البحر احمليط (.)139/1
( ) ينظر :صحيح البخارم (ص  ،)518باب من ناـ أكؿ الليل كأحيا آخره ،صحيح مسلم
( )521/1رقم (.)758
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ﲨﲩﱠ [ىود.) ( ]114 :
كقولو تعاىل:

ﱡﭐﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲ

ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱠ [الرعد ،]22 :ككما
قاؿ عليو الصالة كالسالـ:

حسنة»( ).

«وإذا عملت سيئة ،فاعمل بجنبها

 -4اخللق احلسن ديحو الذنوب ،كما يف احلديث عن النيب صلى اهلل

عليو كسلم« :اتق اهلل حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق

الناس بخلق حسن »( ) ،فدفع السيئة باحلسنة ،ىي من أعظم األخالؽ
احلسنة ،كأدعاىا إىل حسن ادلعاشرة ،كما يف عموـ قولو تعاىل:

ﱡﭐﱺﱻ

ﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊ

ﲋﲌﱠ [فصلت.]34 :
( ) ينظر :تفسَت الطربم (  ،)516/15تفسَت الرازم (  ،)58/18تفسَت البحر احمليط
( ،)201/5تفسَت ابن كثَت ( ،)562/2تفسَت السعدم (ص.)391 :
( ) أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو – يف كتاب الزىد – ما ذكر عن نبينا صلى اهلل عليو كسلم
يف الزىد (  )78/7رقم ( ،)34325الطرباين يف معجمو الكبَت – باب ادليم – ادلراسيل
( )175/20رقم ( )374من حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنو ،قاؿ األلباين :حديث
حسن .ينظر :فيض القدير ( ،)550/1رقم (.)1131
( ) أخرجو أمحد يف مسنده (  ،)284/35سنن الًتمذم رقم (  ،)21354الًتمذم يف سننو –
الرب كالصلة – باب ما جاء يف معاشرة الناس (  )355/4رقم ( ،)1987قاؿ :ىذا
أبواب ّ
حديث حسن صحيح ،احلاكم يف مستدركو ،كصححو – كتاب اإلدياف ( ،)121/1عن أيب
ذر رضي اهلل عنو ،كحسنو الشيخ األلباين يف اجملتىب من السنن.
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الخاتمة
احلمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات ،كالصالة كالسالـ على نبيّنا زلمد
كعلى آلو كأصحابو ،كمن تبعهم بإحساف ال ّدين ،كبعد:
فإف أىم النتائج اليت توصل إليو البحث ما يأيت:


أف االعًتاؼ بالذنب مقبوؿ قبل معاينة ادلوت ،كاليأس من احلياة.



أف من اعًتؼ بالذنب ،كندـ على فعل ارتكاب معصية من ادلعاصي ،أك
ترؾ كاجبة من الواجبات يف الطاعة ،فإف اهلل يوفقو للتوبة كيقبلها منو.



أف من خلط العمل الصاحل بالعمل السيئ مع كجود التوحيد ،فإف اهلل
يقبل توبتو ،كيتجاكز عنو سيئاتو.



أف من اعًتاؼ بأعظم الذنوب ،كأخطرىا كىو الكفر كالشرؾ كالنفاؽ،
قبل فوات أكانو ،فإف اهلل يغفر لو ،كيك ّفر عنو سيئاتو شلا يدؿ على كاسع
رمحة اهلل ،كلطفو ،كشفقتو على العباد.



أف تأخَتاالعًتاؼ بالذنب ،كترؾ ادلعاصي ،أك التقصَت يف الواجبات
كالتفريط فيها ،كتأخَت العزـ على ترؾ احملظورات إىل معاينة ادلوت،
كاليأس من احلياة ،ىي من أىم األسباب ادلانعة لقبوؿ االعًتاؼ كالتوبة،
كالعفو عن السيئات.



ال يقبل اهلل االعًتاؼ بالذنب كالتوبة شلن مات على الكفر كالشرؾ،
كيغفر ما دكف ذلك دلن يشاء.
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االعًتاؼ بالذنب من حسن اخللق كالتواضع ،كشيم العقالء.



الضر،
االعًتاؼ بالذنب سبب من أسباب استجابة الدعاء ،ككشف ّ
كتفريج اذلم كالغم.



دلت النصوص على أنو من حق ادلعًتؼ بذنبو أف يُصفح عنو ،كيُسأؿ
لو ادلغفرة.

كاحلمد هلل أكالن كآخران ،كصلى اهلل على نبينا زلمد كعلى آىل كصحبو كمن
تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين.
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مصادر البحث والمراجع


األحاديث ادلختارة للضياء ادلقدسي ،ت :عبدادللك بن عبداهلل بن
دىيش ،الناشر :مكتبة النهضة احلديثة – مكة ادلكرمة ،الطبعة :الثالثة،
2000ـ.



إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرمي حملمد بن زلمد العمادم ،أبو
السعود ،الناشر ،دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت.



أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف حملمد األمُت بن زلمد ادلختار بن
عبدالقادر الشنقيطي ،الناشر :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت
– لبناف ،الطبعة1415 :ىػ1995-ـ.



أنوار التنزيل كأسرار التأكيل – تفسَت البيضاكم ،أيب اخلَت ناصر الدين
البيضاكم دار النشر :دار الفكر – بَتكت.



أيسر التفاسَت لكالـ العلي الكبَت للشيخ جابر أيب بكر اجلزائرم،
الناشر :مكتبة العلوـ كاحلكم بادلدينة ادلنورة – ادلملكة العربية السعودية،
الطبعة اخلامسة1424 :ىػ2003-ـ.



التحرير كالتنوير حملمد الطاىر بن عاشور ،الناشر :مؤسسة التاريخ
العريب ،بَتكت – لبناف ،الطبعة األكىل 1420ىػ2000-ـ.

 التعريفات ،ؿعلي بن زلمد بن علي اجلرجاين ،ت :إبراىيم األبيارم  ،الطبعة األكىل
 1405 ،ق ،الناشر  :دار الكتاب العريب  -بَتكت.
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التسهيل لعلوـ التنزيل البن جزم ،الناشر :مكتبة مشكاة اإلسالمية.



تفسَت البحر احمليط للعالمة أيب حياف األندلسي ،الناشر :دار الفكر.



تفسَت السراج ادلنَت حملمد بن أمحد الشربيٍت ،مشس الدين ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بَتكت.



تفسَت القرآف العظيم ابن أيب حامت ابن أيب حامت الرازم ،مصدر الكتاب:
ملفات ككرد على ملتقى أىل احلديث ،الكتاب مشكوؿ كمرقم آليا غَت
موافق للمطبوع.



تفسَت القرآف العظيم أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت ،ت :زلمود
حسن ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة اجلديدة1414 :ىػ1994-ـ.



تفسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ ادلناف للشيخ عبدالرمحن بن ناصر
السعدم ،ت :عبدالرمحن زلال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكىل:
1420ىػ2000-ـ.



التفسَت ادلنَت يف العقيدة كالشريعة كادلنهج ،د .كىبة بن مصطفى
– دمشق ،الطبعة الثانية،
الزحيلي ،الناشر :دار الفكر ادلعاصر
1418ىػ.



التفسَت الوسيط ،د .كىبة بن مصطفى الزحيلي ،الناشر :دار الفكر –
دمشق ،الطبعة :األكىل1422 ،ىػ.



هتذيب اللغة أليب منصور زلمد بن أمحد األزىرم ،ت :زلمد عور
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مرعب ،دار النشر :دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت – الطبعة األكىل
2001ـ.


التوقيف على مهمات التعاريف حملمد بن عبدالرؤكؼ ادلناكم ،ت :د.
– بَتكت ،دمشق
زلمد رضواف الداية ،الناشر :دار الفكر ادلعاصر
الطبعة األكىل 1410ىػ.



جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ البن األثَت جلد الدين أيب السعادات
ادلبارؾ بن زلمد اجلزرم ،ت :عبدالقادر األرنؤكط – التتمة ت :بشَت
عيوف ،الناشر :مكتبة احللواين – مطبعة ادلالح – مكتبة دار البياف،
الطبعة األكىل.



جامع البياف يف تأكيل آم القرآف حملمد بن جرير الطربم ،ت :أمحد
1420ىػ-
زلمد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكىل:
2000ـ.



اجلامع الصحيح أليب احلسن مسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم،
حتقيق كتعليق :زلمد فؤاد عبدالباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب –
بَتكت.



اجلامع الكبَت – سنن الًتمذم ،ادلؤلف :أليب عيسى زلمد بن عيسى
الًتمذم ،احملقق :بشار عواد معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي –
بَتكت ،سنة النشر1998 :ـ.



اجلامع ادلسند الصحيح – حملمد بن إمساعيل البخارم ،الطبعة اذلندية من
32

االعرتاف بالذنب بني القبول والرد

ملتقى أىل احلديث ،ت :الشيخ أمحد شاكر ،كترقيم األحاديث موافق
لًتقيم أحاديث فتح البارم ،الطبعة السلطانية.


اجلامع ألحكاـ القرآف أليب عبداهلل زلمد بن أمحد األنصارم القرطيب،
ت :أمحد الربدكين ،كإبراىيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب ادلصرية،
القاىرة ،الطبعة :الثانية1384 ،ىػ1964-ـ.



مجهرة اللغة البن دريد.



ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين ،حملمود األلوسي ،أبو
الفضل ،دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت ،الطبعة :األكىل1399 ،ىػ-
1979ـ.



زىرة التفاسَت حملمد أبو زىرة ،دار النشر :دار الفكر العريب.



سنن ابن ماجة حملمد بن يزيد أيب عبداهلل القزكيٍت ،ت كتعليق :زلمد
فؤاد عبدالباقي ،األحاديث ادلذيلة بأحكاـ األلباين عليها ،الناشر :دار
الفكر – بَتكت.



سنن الًتمذم أليب عيسى زلمد بن عيسى الًتمذم ،ت :بشار عواد
معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي بَتكت ،سنة1998 :ـ.



سنن النسائي "اجملتىب من السنن" ألمحد بن شعيب أيب عبدالرمحن
النسائي ،ت :عبدالفتاح أبو غدة ،األحاديث ادلذيلة بأحكاـ األلباين
عليها ،الناشر :مكتب ادلطبوعات اإلسالمية حبلب ،الطبعة الثانية
1406ىػ1986-ـ.
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سنن النسائي الكربل ألمحد بن شعيب أيب عبدالرمحن النسائي ،ت :د.
عبدالغفور سليماف البندراكم ،سيد كسركم حسن ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بَتكت ،الطبعة األكىل 1411ىػ1991-ـ.



شرح صحيح البخارم أيب احلسن علي بن خلف بن عبدادللك بن بطاؿ
–
القرطيب ،ت :أيب متيم ياسر بن إبراىيم ،الناشر :مكتبة الرشد
السعودية – الريار – الطبعة :الثانية 1423ىػ2003-ـ.



شرح مشكل اآلثار أليب جعفر الطحاكم ،ت :شعيب األرنؤكط،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكىل 1415ىػ1494 ،ـ.



الصحاح؛ تاج اللغة كصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوىرم ،ت:
أمحد عبدالغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليُت بَتكت ،الطبعة:
الرابعة – يناير 1990ـ.



صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف حملمد بن حباف أيب حامت التميمي
– بَتكت،
البسيت ،ت :شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة
الطبعة :الثانية1414 ،ىػ1993-ـ.



صحيح مسلم دلسلم بن احلجاج أيب احلسُت القشَتم النيسابورم ،ت
–
كتعليق :زلمد فؤاد عبدالباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب
بَتكت.



غرائب القرآف كرغائب الفرقاف لنظاـ الدين احلسن بن زلمد بن حسُت
القمي النيسابورم ،ت :الشيخ زكريا عمَتاف ،الناشر :دار الكتب العلمية
34

االعرتاف بالذنب بني القبول والرد

– بَتكت – لبناف – الطبعة األكىل1416 ،ىػ1996-ـ.


غريب احلديث البن قتيبة عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم ،ت:
عبداهلل اجلبورم ،الناشر :مطبعة العاين بغداد ،الطبعة األكىل1397 ،ىػ.



القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفَتكز آبادم ،الناشر :دار ادلاليُت –
بَتكت.



الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل أليب
القاسم زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي ،ت :عبالرزاؽ ادلهدم،
الناشر :دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت.



الكليات معجم يف ادلصطلحات كالفركؽ اللغوية أليب البقاء أيوب بن
موسى احلسيٍت الكفومي ،ت :عدناف دركيش ،كزلمد ادلصرم ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة – بَتكت – 1419ىػ1998-ـ.



لباب التأكيل يف معاين التنزيل لعالء الدين علي بن زلمد بن إبراىيم
– بَتكت – لبناف
البغدادم ،الشهَت باخلازف ،الناشر :دار الفكر
1399ىػ1979-ـ.



لساف العرب البن منظور حملمد بن مكرـ بن منظور األفريقي ادلصرم،
الناشر :دار الصادر ،بَتكت الطبعة األكىل.



لساف العرب ،حملمد بن مكرـ بن منظور األفريقي ادلصرم ،الناشر :دار
الصادر – بَتكت – الطبعة األكىل.
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احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز أليب زلمد عبداحلق بن غالب بن
عطية األندلسي ،ت :عبدالسالـ عبدالشايف زلمد ،الناشر :دار الكتب
العلمية – لبناف – الطبعة األكىل1413 :ىػ1993-ـ.



ادلستدرؾ على الصحيحُت أليب عبداهلل زلمد بن عبداهلل احلاكم
النيسابورم ،الناشر :دار الكتب العلمية بَتكت ،الطبعة األكىل 1411ىػ
1990 -ـ ،مصطفى عبدالقادر عطا.



ادلسند أليب عبداهلل أمحد بن زلمد بن حنبل الشيباين ،ت :شعيب
األرنؤكط ،كآخرين ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكىل:
1421ىػ2001ـ.



ادلصنف يف األحاديث كاآلثار أليب بكر عبداهلل بن زلمد بن أيب شيبة
الكويف ،ت :كماؿ يوسف احلوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الريار
الطبعة األكىل1409 ،ىػ.



معامل التنزيل يف تفسَت القرآف ،للحسُت بن مسعود بن زلمد بن الفراء
البغوم ،ت :عبدالرزاؽ ادلهدم ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب –
بَتكت ،الطبعة :األكىل1420 ،ىػ.



معجم الفركؽ اللغوية للعسكرم.



ادلعجم الكبَت لسليماف بن أمحد بن أيوب أيب القاسم الطرباين ،ت:
محدم بن عبداجمليد السلفي ،الناشر :مكتبة العلوـ كاحلكم – ادلوصل،
الطبعة الثانية 1404ىػ1983-ـ.
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معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ،ت:
1399ىػ-
عبدالسالـ زلمد ىاركف ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة
1979ـ.



مفاتيح الغيب ،تفسَت الرازم :لفخر الدين زلمد بن عمر التميمي
الرازم الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت – 1421ىػ-
2000ـ.



ادلفردات يف غريب القرآف أيب القاسم احلسُت بن زلمد ادلعركؼ بالراغب
األصفهاين ،ت :كضبط زلمد سيد كيالين ،دار ادلعرفة بَتكت – لبناف.



نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور لربىاف الدين أيب احلسن إبراىيم
بن عمر البقاع ،ت :عبدالرزاؽ غالب ادلهدم ،دار النشر :دار الكتب
العلمية – بَتكت – 1415ىػ1995-ـ.



نظم الدرر يف تناسب الىيات كالسور ،لإلماـ برىاف الدين أيب احلسن
إبراىيم بن عمر البقاعي ،الطبعة األكىل 1398ىػ1978 -ـ ،دبطبعة
رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية – حبيدر آباد – الدكن – اذلند.



النكت كالعيوف – تفسَت ادلاكردم ،أيب احلسن علي بن زلمد بن حبيب
ادلاكردم البصرم ،راجعو كعلّق عليو :السيد بن عبدادلقصود بن
عبدالرحيم ،الطبعة :األكىل1412 ،ىػ1992-ـ ،دار الكتب العلمية –
بَتكت ،مؤسسة الكتب الثقافية – بَتكت.



اذلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآف كتفسَته ،كأحكامو ،كمجل
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من فنوف علومو ،دلكي بن أيب طالب القيسي ،ت :رلموعة رسائل
جامعية بكلية الدراسات العليا كالبحث العلمي – جامعة الشارقة،
الناشر :رلموعة حبوث الكتاب كالسنة – كلية الشريعة كالدراسات
اإلسالمية – جامعة الشارقة ،الطبعة :األكىل 1429ىػ2008-ـ.


الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع ،عبدالفتاح عبدالغٍت
القاضي ،مكتبة الدار – ادلدينة ادلنورة ،الطبعة :األكىل1404 ،ىػ-
1983ـ.

 الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ،أليب احلسن علي بن أمحد الواحدم،
ت :صفوت عدناف داككدم ،الطبعة :األكىل1415 ،ىػ1995-ـ ،دار
القلم – دمشق ،الدار الشامية – بَتكت.
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