ّمة
جم ّلةةدور
جم ّل
حمككّمة
علم ّي ّيةةحم
دور ّي ّيةة علم
يتع ّل ّلقق هبام
النبو َّي َّيةةوما
والسنةنةالنبو
القرآن َّي
راسات
الد
بحوث ِّ
القرآنة َّية ُّ
وما يتع
راسات
بنرشبنرش
ُتعنى تُعنى
بحوث الدِّ
والس ُّ
هبام

1

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :

ردمد1658 - 774 x:

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

حي اهلدا -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة00966148493009 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@Journaltw :
موقع املجلة WWW.JOURNALTW.COM :

بفضل اهلل وتوفيقه تم اعتامد جملة تعظيم الوحيني يف معامل التأثري واالستشهادات
املرجعية للمجالت العلمية العربية "ارسيف  "Arcifلعام 2021م

2

َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

َ

َ ْ َ َ ُ
َّ
االعتراف ِبالذنب بين القبول والرد
ِ
ً

ُ
َ َ َ ُ َ
وعية ِفي القرآن الك ِريم)
(دراسة موض ِ
ِ

د .عبد ابلايق بن عبد الرمحن سييس
األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض -اململكة العربية السعودية
Cici-ab@hotmail.com
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ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

موضوع البحث:
االعرتاف بالذنب بني القبول والرد ،دراسة موضوعية يف القرآن الكريم.

هدف البحث:
تعريــف االعــراف بالذنــب ،قبولــه ،ور ّده ،عواقبــه ،وآثــاره ،وتصحيــح األخطــاء ،والــزالت،

والتوبــة مــن الذنــوب ،واخلطايــا.

مشكلة البحث:
مــا حاجــة اإلنســان إىل االعــراف بالذنــب؟ ومــا موقــف اإلســام مــن ظاهــرة الوقــوع يف

املحظــور؟

نتائج البحث:
االعــراف بالذنــوب ،والتوبــة منهــا ُيســقط أعظــم الذنــوب ،وأخطرهــا ،وهــو الــرك والنفــاق

قبــل فــوات األوان ،وتأخــر االعــراف بالذنــب إىل بعــد الفــوات هــو الســبب الرئيــس مــن منــع
قبــول التوبــة.

الدالة (املفتاحىة):
الكلامت َّ
الذنب  -القبول  -الرد – تفسري موضوعي.
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ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

F
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنا،

مــن هيــده اهلل فــا مضـ ّـل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك

لــه وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،بلــغ الرســالة ،وأدى األمانــة ،ونصــح األمــة ،وجاهــد يف اهلل
حــق جهــاده ،وعــى آلــه وصحابتــه والتابعــن لــه بإحســان إىل يــوم الديــن ،أمــا بعــد:

فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل نـ ّـزل القــرآن تبيانـ ًا لــكل يشء ،وهــدى ورمحــة ،وبشـــرى للمسلميـــن،

قـــال تعــاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [النحــل ،]89 :وجعــل
االعــراف بالذنــب ســبب ًا لقبــول التوبــة ،وقــال  :Cﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [التوبــة.]102 :

واالعــراف بالذنــب مقدمــة للنــدم ،والنــدم توبــة ،والتوبــة معروضــة بعــد؛ لقولــه :C

ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮊ [النســاء ،]17 :فألمهيــة هــذا املوضــوع ،وحاجــة اإلنســان إىل التوبــة ،واالســتغفار
مــن الذنــوب واملعــايص ،واخلطايــا وقــع اختيــاري عــى كتابــة بحــث يف اآليــات املتعلقــة بــه حتــت
عنوان(االعــراف بالذنــب بــن القبــول والــر ّد ،دراســة موضوعيــة يف القــرآن الكريــم).

أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره:
 -1بيــان حاجــة اإلنســان يف هــذا الزمــان ،ومقارنــة ظاهــرة الذنــب واالعــراف بــه يف األديــان

األخــرى؛ وأن اإلســام أكمــل األديــان وأفضلهــا ،ال يقبــل اهلل دين ـ ًا غــره.

 -2االنتحــار هــو أحــد األســباب الرئيســية للوفــاة حــول العــامل ،ويف كل عــام يفــوق عــدد

األشــخاص الذيــن يموتــون انتحــار ًا عــدد الوفيــات منهــم بســبب األمــراض األخــرى،أو حتــى
9

مســتمر؛ حيــث بلــغ عددهــم نحــو مليــون منتحــر
احلــرب والقتــل ،وتزايــد املنتحريــن يف العــامل
ّ

ســنو ًيا ،وذكــرت التقاريــر األمميــة التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة :أن عملية انتحــار تتــم كل 40ثانية،
وهــو مــا يامثــل حــوايل مليــون وفــاة حتــدث ســنوي ًا يف العــامل ،وأن أهــم أســباب االنتحــار الرئيســية:
األمــراض النفســية ،واإلدمــان ،ومشــكالت العمــل ،وأن ُمعــدّ الت االنتحــار الرســمية يف العديــد مــن
البلــدان اإلســامية أقــل بكثــر مــن مثيالهتــا يف البلــدان الغربيــة ذات األغلبيــة املســيحية(.)1

فجهــل النــاس بحقيقــة الرشيعــة اإلســامية ،وإمكانيــة العــودة إىل اهلل بعــد ارتــكاب الذنــوب،

وأن أبــواب التوبــة مفتوحــة مل تغلــق أمامهــم ،واحلـ ّـل األمثــل الوحيــد لعــاج مشــكلة االنتحــار ،هــو

قــوة املناعــة اإليامنيــة ،واالعــراف بالذنــب كــا عاجلهــا اإلســام.

 -3االعــراف بالذنــب يف الكنائــس يمثله كــريس االعــراف بالذنــوب ،وغفراهنــا ملرتكبيهــا،

مقابــل رســوم ماديــة يدفعهــا طالــب املغفــرة أمــام القساوســة ،كــا هــو احلــال يف األديــان املســيحية،
أو رجــل الدّ يــن ،كــا هــو احلــال يف األديــان املحرفــة ،والطــرق الصوفيــة الضالــة يف قديــم الزمــان
وحديثــه(.)2
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(((1ينظــر :املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة تصــدر إرشــادات بعنــوان( :عــش احليــاة) لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن االنتحــار،
17حزيــران  -يونيــه 2021م ،الصحــة عــدد( 8 ،)1078122ســبتمرب 2021م؛ وموقع عــريب  BBCيب يب يس رشق أوســط األخبار
الرئيســية بعنــوان( :ملــاذا ترتفــع معــدالت االنتحــار بــن الشــباب يف العــامل؟) 2 ،مايــو -أيــار 2018م 8 ،ســبتمرب 2021م؛ واملوقــع
الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليةبعنوان(:االنتحــار) 17 ،حزيــران  -يونيــو 2021م 8 ،ســبتمرب 2021م؛ ومقالــة بعنوان(:أرقــام
صادمــة عــن االنتحــار حــول العامل..أوروبــا يف املقدمــة ،والشـــرق األوســط األقــل)؛ ومقالــة بعنــوان( :ظاهــرة االنتحــار يف
املجتمعــات الغربيــة) ،د .عبــد احلــق عــزوزي ،صحيفــة اجلزيــر ة ،السبت14ســبتمرب 2019م 9،ســبتمرب 2021م ،وموقــع هلــا أون
اليــن مقالــة بعنــوان( :االنتحــار يف الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل) رحالــة عــامل األرسة ،حمرم1431هـــ 20،ينايــر2010-م9 ،
ســبتمرب 2021م؛ وموقــع اإلعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل مقالــة بعنوان(:ظاهــرة االنتحــار ..كيــف عاجلهــا القــرآن)30،
كانون الثــاين -ينايــر2020م 8،ســبتمرب 2021م ،ومقالــة بعنــوان( :االنتحــار هيــدد جمتمعــات الغــرب) د.أكــرم املشــهداين ،معهــد
اإلمــام الشــرازي الــدويل للدراســات واشــنطن 9 ،ســبتمرب 2021م.
(( (2ينظــر :املوقــع الرســمي ملــداد ،مقالــة بعنوان(:كــريس االعــراف يف الديانــة النرصانيــة) ،خلادم حســن إهلــي بخــش ،حمرم1441هـ-
رس التوبــة عند اســتحالة
2019 -9/18م 9،ســبتمرب 2021م ،أيضـ ًا موقــع الفاتيــكان نيــوز مقالــة بعنوان(:تعليــم الكنيســة بشــأن ّ
التقــدم من كــريس االعــراف).
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ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

ففــي ديــن اإلســام ال يوجــد هــذا األمــر ،إنــا مــن ارتكــب ذنب ـ ًا ،إمــا يرتاجــع عنــه ،أو أنــه

ُيســر عليــه إذا مل يقبــض عليــه ،أو يصــل للمســؤولني ،واإلســام أمرنــا بالســر ،والتوجــه املبــارش إىل

اهلل -دون وســيط ،وال رســوم ما ّديــة  -وهــو اعــراف الذنــب بالتوبــة واالســتغفار مــن الذنــب؛ فقــال

تعــاىل :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ

ـك بِ َذ ْنبِــي َفا ْغ ِفـ ْـر ِل َفإِ َّنـ ُه َل َيغ ِْفـ ُـر ُّ
ـوء َلـ َ
ْت»()1وهــذا
ـوب إِ َّل َأن َ
الذ ُنـ َ
[آل عمــران .]135 :ويف احلديــثَ :
«و َأ ُبـ ُ

أمــر مقــرر يف اإلســام باألدلــة.

 -4قلة الدراسات يف هذا املوضوع دراسة موضوعية.
 -5احلاجــة امللحــة إىل بيــان ومعرفــة موقــف اإلســام مــن ظاهــرة الوقــوع يف املعصيــة ،أو

االرتــكاب للذنــب واالعــراف بــه.

 -6تفيــد الدراســات ،وتقاريــر األمــم املتحــدة حــول االنتحــار بــأن معظــم املنتحريــن يف

فئــات الشــباب ،ويعــدّ االنتحــار أحــد األســباب الرئيســية لوفــاة الشــباب يف شــتى أرجــاء العــامل،
مســتمر لــدى الشــباب والفتيــات املرتكبــن الكبائــر ،كالفواحــش،
وحــاالت االنتحــار يف ازديــاد
ّ
واملنكرات،ومشــاهدهتا،ورشب املســكرات ،واملخــدرات يف هــذا الزمــان الفاتــن(.)2

-7انتشــار ظاهــرة الــر ّدة لــدى بعــض العلامنيــن املشــككني يف مســألة االعــراف بالذنــب،

ومســألة تطبيــق احلــدود الرشعيــة للحــدّ مــن ظاهــرة انتشــار الفواحــش ،ومحايــة املجتمــع منهــا.
-8االعــراف بالذنــب عنــوان للتوبــة ،ومقدمــة للنــدم ،وعــدم اإلرصار عــى الذنــوب واملعصيــة

عــاج لذلــك كلــه ،فنــدم اإلنســان عــى مــا فــات مــن ذنوبــه ومعاصيــه ،والعــزم عــى عــدم العــودة
(( (1سيأيت خترجيه (ص .) 76
(((2ينظــر :موقــع عــريب BBCيب يب يس رشق أوســط األخبــار الرئيســية بعنــوان( :ملــاذا ترتفــع معــدالت االنتحــار بــن الشــباب يف
العــامل؟) 2مايــو -أيــار 2018م؛ واملوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة بعنوان(:االنتحــار) 17 ،حزيــران  -يونيــو 2021م؛
ومقالــة بعنوان(:أرقــام صادمــة عــن االنتحــار حــول العامل..أوروبــا يف املقدمــة ،والــرق األوســط األقــل)؛ ومقالــة بعنــوان:
(ظاهــرة االنتحــار يف املجتمعــات الغربيــة) ،د .عبــد احلــق عــزوزي ،صحيفــة اجلزيــرة ،السبت14ســبتمرب2019م؛ وموقــع هلــا
أون اليــن مقالــة بعنــوا( :االنتحــار يف الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل) رحالــة عــامل األرسة ،حمرم1431هـــ20 -ينايــر2010م.
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رشط أســاس يف قبــول التوبــة ،فقــال  :Cﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [آل عمــران.]135 :ويف حديــث س ـ ّيد االســتغفار عــن النبــي
ـد َك ووعـ ِ
ِ
ـت َخ َل ْقتَنِــي َو َأ َنــا َع ْبــدُ َك َو َأ َنــا َعـ َ
ـد َك َمــا
ـت َر ِّب َل إِ َل ـ َه إِ َّل َأ ْنـ َ
ـم َأ ْنـ َ
ـى َع ْهـ َ َ ْ
«:ال َّل ُهـ َّ
ت َأعــو ُذ بِـ َ ِ
ـوء َلـ َ
ـك بِن ِ ْع َمتِـ َ
ـوء َلـ َ
ـك بِ َذ ْنبِــي َفا ْغ ِفـ ْـر ِل َفإِ َّنـ ُه
ش َمــا َصنَ ْعـ ُ
ـك مـ ْ
ْاسـ َت َط ْع ُ ُ
ـي َو َأ ُبـ ُ
ـت َأ ُبـ ُ
ـك َعـ َ َّ
ـن َ ِّ
َل َيغ ِْفـ ُـر ُّ
ـت»(.)1
ـوب إِ َّل َأ ْنـ َ
الذ ُنـ َ
 -9بيــان أن اإلنســان بطبعــه خيطــئ ،ويـ ّ
ـزل قدمــه ،كــا يف احلديــث عــن النبــي «:ك ُُّل
ـن آدم َخ َّطــاء و َخي َ ِ
ـون»(.)2
ـن الت ََّّوا ُبـ َ
اخل َّطائـ َ
ا ْبـ ِ َ َ
ٌ َ ُْ
 -10ال يمكــن أن يســلم اإلنســان مــن الوقــوع يف الذنــب واملعصيــة ،وتقصــر الواجبــات ســوى

األنبيــاء واملرســلني فيــا عصمهــم اهلل .

 -11االعــراف باخلطــأ مــن شــيم العقــاء غــر املتكربيــن ،فاملتكــر هــو الــذي ال يعــرف باخلطأ

ممــا جيـ ّـر صاحبــه اســتحالل املحرمــات حتــى يســوغ لنفســه فعلها.

أهداف البحث:
 -1التعريف باالعرتاف بالذنب ،من حيث قبوله ،ور ّده ،عواقبه ،وآثاره.
 -2االعرتاف بالذنب هو الدافع األول لإلقالع عن املعصية ،وتصحيح األخطاء ،والزالت.
 -3حاجة اإلنسان إىل التوبة ،واإلنابة إىل اهلل ،واالستغفار من الذنوب ،واخلطايا.
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(( (1أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتــاب :االســتغفار ،بــاب :أفضــل االســتغفار )40/16( ،ح( ،)6306مــن حديــث شــداد بــن
أوس . 
(( (2أخرجــه أمحــد يف مســنده )344/20( ،ح()13049؛ والرتمــذي يف ســننه )659 ،240/4( ،ح( )2499مــن حديــث أنــس ابــن
وحســنه الشــيخ األلبــاين يف اجلامــع الصحيــح ســنن الرتمــذي )659/4( ،ح(.)2499
مالــك  وقــال :هــذا حديــث غريــبّ ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

الدراسات السابقة:
( -1االعــراف بالذنــب يف ضــوء القــرآن الكريــم) ،للباحــث :عــي حممــد إبراهيــم شــهاب،

منشــور يف جملــد التجديــد ،تصدرهــا اجلامعــة اإلســامية  -بامليزيــا ،العــدد الســابع واألربعــون،

1441هـــ 2020-م.

حيتــوي هــذا البحــث عــى مفهــوم االعــراف بالذنــب  -االعــراف بالذنــب مــع اهلل تعــاىل ونــاذج

لذلــك  -أثــر االعــراف بالذنــب -أســباب تــرك االعــراف بالذنب.

( -2االعــراف باخلطــأ خلــق األقويــاء ال الضعفــاء)  ،مقالــة ليــارس عبــد اهلل حممــد احلــوري -

شــبكة األلوكــة  -آفــاق الرشعيــة ،إرشاف :د .ســعيد بــن عبــد اهلل احلميــد 9 ،ســبتمرب 2021م.

()1

( -3االعــراف بالذنــب مطلــب رشعــي) ،مقالــة د.حممــد بــن إبراهيــم النعيــم عنــوان الصفحــة

صيدالفوائــد ســبتمرب 2021م.

()2

( -4عبوديــة االعرتاف بالذنــب) ،مقالــة فرحــان العطــار -شــبكة األلوكــة  -آفــاق الرشعيــة،

إشـــراف د .سعيـــد بن عبـــد اهلل احلم ّيــد 9 ،ســبتمرب 2021م.

()3

 -5مقالــة بعنــوان( :ثقافــة االعــراف بالذنــب بــن الصــواب واخلطــأ) ،د.خالــد ُروشــه .موقــع

اإلســام مــن موقــع طريــق اإلســام 9 ،ســبتمرب 2021م.

()4

( -6فضيلــة االعتــذار واالعــراف بالذنــب) ،مقالــة لــرار باهلــول الفــايس ،البيــان15 ،

ديســمرب 2019م  9-ســبتمرب 2021م.

()5

(( ) https://shortest.link/1V43 (1موقع األلوكة (.
((( https://shortest.link/1HO9 (2صيدالفوائد).
) https://shortest.link/1HOdموقع األلوكة).
((( https://shortest.link/1HOu (3موقع األلوكة).
((( https://shortest.link/1Dup (4موقع طريق اإلسالم).
((( https://shortest.link/1Dut (5موقع البيان).
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فهــذه الدراســات كلهــا مقــاالت مل تتنــاول املوضــوع دراســة موضوعيــة تفســرية ،إنــا دراســتها

تتمثــل فيــا يــي:

-1االعــراف بالذنــب مطلــب رشعــي تنــاول املبــادرة إىل االعــراف بالذنــب والزلــل وعــدم

املكابــرة باآليــات املتعلقــة بذلــك ومل يفرسهــا تفســر ًا موضوعي ـ ًا.

 -2عبوديــة االعرتاف بالذنــب حتــدّ ث عــن االعــراف بالذنــب عمومــ ًا طبيعتــه وخصائصــه

ومميزاتــه وثمراتــه ،ومل تكــن دراســة تفســرية.

-3ثقافــة االعــراف بالذنــب بــن الصــواب واخلطــأ بأنــه خطــوات النجــاح واإلصــاح ،وأول

منــازل التواضــع ،وتأديــب النفــس وهتذيبهــا ،وبدايــة الشــعور بــاألمل عــى اخلطــأ ،وأول دافــع لرتكــه

وعــدم تكــراره فالدراســة ليســت قرآنيــة.

 -4فضيلة االعتذار واالعرتاف بالذنب حتدّ ثت عن معدن اإلنسان وشعوره باألمل ،وما ينبغي فعله.

ّأما الفرق بني الدراسات السابقة وبحثي ففيام ييل:
-1اشــتمل بحثــي عــى مباحــث مل تتناوهلــا الدراســات الســابقة مثل(:االعــراف بالذنــب مــن

حيــث القبــول) ( -االعــراف بالذنــب مــن حيــث الــر ّد) ( -عاقبــة االعــراف بالذنــب وآثــاره)،

و(القضايــا تتعلــق باالنتحــار وعالجــه).

 -2طريقة العرض والدراسة التفسريية خمتلفة من حيث تناول املوضوع.

حدوده:
مجع اآليات املتعلقة باالعرتاف بالذنب من حيث قبوله ،ور ّده ،عواقبه ،وآثاره.
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ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة ،وفهارس عىل النحو اآليت:
1.املقدمــة :تتضمــن أمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره ،وأهدافــه ،وحــدوده ،والدراســات
الســابقة ،وخطــة البحــث ،ومنهجــه ،وخامتــة ،وفهــرس املصــادر واملراجــع.
املبحث األول :تعريف االعرتاف بالذنب لغة واصطالح ًا.املبحث الثاين :االعرتاف بالذنب من حيث القبول.املبحث الثالث :االعرتاف بالذنب من حيث الر ّد.املبحث الرابع :عاقبة االعرتاف بالذنب وآثاره.2.اخلامتة :وفيها بيان أهم نتائج البحث.

3.فهرس املصادر واملراجع.

منهج البحث:
املنهج االستقرائي املوضوعي وفق اآليت:
 -مجــع اآليــات القرآنيــة املتعلقــة باالعــراف بالذنــب ،والتوبــة منــه ،ودراســتها دراســة تفســرية

موضوعيــة مــن خــال كتــب التفســر واحلديــث واللغــة.

 -كتابــة اآليــات القرآنيــة بالرســم العثــاين ،وترقيــم اآليــات ،وعزوهــا إىل ســورها يف املتــن،

وختريــج األحاديــث الــواردة يف البحــث مــن مصادرهــا األصليــة ،فــإن كانــت يف الصحيحــن أو

أحدمهــا يكتفــي بذلــك ،وإن كانــت يف غريمهــا عزوهتــا إىل مصدرهــا مــع ذكــر قــول املحدثــن فيهــا

وحكمهــم عليهــا ،وأمــا اآلثــار الــواردة عــن الصحابــة والتابعــن فعزوهــا إىل مصادرهــا األصليــة،
15

ووضــع األحاديــث واآلثــار بــن عالمتــي تنصيــص ،وأمــا أقــوال العلــاء فتوضــع بــن قوســن.
 -توثيــق األقــوال ،والنصــوص مــن مصادرهــا ،وفــق منهــج البحــث العلمــي ،وتطبيــق قواعــد

البحــث العلمــي ،واللغــوي مــن حيــث اإلمــاء ،والفواصــل يف مجيــع أقســام البحــث ،وتعريــف

األلفــاظ الغريبــة التــي حتتــاج إىل بيــان مــن خــال مصادرهــا اللغويــة.
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املبحث األول
تعريف االعرتاف بالذنب لغة واصطالح ًا
االعــراف يف اللغــة :معنــى االعــراف من(اعــرف) مــن األصــل اللغــوي (عــرف) ويــدور

املعنــى اللغــوي هلــذا األصــل باشــتقاقاته عــى معنــى :العلــم ،واملعرفــة ،والتوضيــح(.)1

قــال الراغــب يف مفرداته":واالعــراف اإلقــرار ،وأصلــه :إظهــار معرفــة الذنــب وذلــك ضــد

اجلحــود ،قــال تعــاىل :ﮋ ﯷ ﯸ ﮊ [امللــك ،]11 :وﮋﮈ ﮉ ﮊ [غافــر.)2( " ]11 :

عرفــه العلــاء بتعريفــات متقاربــة بأنــه" :هــو اإلقــرار الــذي صحبتــه املعرفــة بــا
ويف االصطــاحّ :

أقــر به مــع االلتــزام لــه"(.)3

أمــا الذنــب يف اللغــة :فمــن األصــل اللغــوي" :ذنــب" الذنــب اإلثــم واجلــرم واملعصيــة واجلمــع

ذنــوب ،وقــد أذنــب الرجل ،كــا يف قولــه  عــن نبيــه موســى  :Sﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [الشــعراء:

 ،]14أي أثم(.)4

ويف االصطــاحُ :عـ ّـرف بأنــه" :هــو مــا حيجبــك عــن اهلل"( ، )5وقيــل" :هــو مــا يتبعــه الــذم ،أو مــا

يتتبــع عليــه العبــد مــن قبيــح فعلــه"(.)6

(( (1ينظــر :مادة(عــرف) يف معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس)282/4( ،؛ هتذيــب اللغــة ،أليب منصــور األزهــري)227/8( ،؛
مجهــرة اللغــة ،البــن دريــد)41/1( ،؛ ولســان العــرب ،البــن منظــور)236/9( ،؛ الصحــاح ،للجوهــري)87/5( ،؛ القامــوس
املحيــط( ،ص .)1081
(( (2ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهاين( ،ص.)332
(( (3ينظــر :معجــم الفــروق اللغويــة ،للعســكري( ،ص)43؛ الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،أليب البقــاء،
(ص )217؛ التوقيــف عــى مهــات التعــارف( ،ص .)74
(( (4ينظر :معجم مقاييس اللغة ،البن فارس)361/2( ،؛ ولسان العرب ،البن منظور.)389/1( ،
(( (5التعريفات ،للجرجاين( ،ص .)143
(( (6ينظر :الفروق اللغوية ،للعسكري( ،ص.)244
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املبحث الثاين
االعرتاف بالذنب من حيث القبول
«:والت َّْو َب ُة
االعــراف بالذنــب ،واالســتغفار منــه عنــوان للتوبــة ،ومقدمــة هلــا؛ لقولــه َ 

َم ْع ُر َ
وضــ ٌة َب ْعدُ »()1؛وقولــه «:النَّــدَ ُم ت َْو َبــ ٌة»( ،)2والتوبــة هتــدم مــا قبلهــا ،واالعــراف

بالذنــب يكــون بالعمــل ،وباإلخــاص هلل ســبحانه ،فهــو رشط لــكل عمــل ،ومــن خلــط األعــال

الصاحلــة باألعــال الســيئة ،فــإن اهلل يقبــل توبتــه ،ويتجــاوز عــن ســيئاته؛ قــال  :ﮋ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [التوبــة ،]102 :وقــال بعــد هــذه

اآليــة:ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [التوبــة،]104 :

وممــا يــدل داللــة رصحيــة عــى قبــول توبــة املعــرف بذنبــه ،قــول مجهــور املفرسيــن :إن هــذه اآليــة:

ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ نزلــت يف شــأن املتخلفــن عــن غــزوة تبــوك ،والذيــن ربطــوا أنفســهم
بســواري املســجد ،كــا فعــل أبــو لبابــة  ، وعاهــدوا اهلل أال يطلقــوا أنفســهم حتــى يكــون

رســول اهلل  هــو الــذي يطلقهــم ويــرىض عنهــم(.)3
سبب نزول اآلية:

َــان ال َّل ْي َلــ َة آتِ َي ِ
لنا«:أت ِ
َ
عــن ســمرة بــن جنــدب قــال :قــال رســول اهلل 
ــان
ِ
ِ
ــن فِ َّض ٍ
َــة مبنِي ٍ
ِ ٍ
َفا ْب َت َع َث ِ
ــن َذ َه ٍ
ــب َو َلبِ ِ
ــة بِ َلبِ ِ
ــة َف َت َل َّقانَــا ِر َج ٌ
ــم
ــال َشــ ْط ٌر م ْ
ــن َخ ْلق ِه ْ
ــان َفا ْنت ََه ْينَــا إِ َل َمدين َ ْ َّ
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(( (1رواه مســلم يف صحيحــه ،بــاب :بيــان نقصــان اإليــان باملعــايص ،ونفيــه عــن املتلبــس باملعصيــة عــى إرادة نفــي كاملــه ()75/1
ح()104؛ والنســائي يف ســننه (املجتبــى مــن الســنن) بــاب :تعظيــم الرسقــة ( )64/8ح()4871؛ والســنن الكــرى ،للنســائي،
بــاب :القطــع يف الرسقــة  )326/4( ،ح( )7356مــن حديــث أيب هريــرة . 
(( (2رواه أمحــد يف مســنده )37/6( ،ح ()3568؛ وابــن ماجــه يف ســننه ،الزهــد ،بــاب :ذكــر التوبــة ( )1420/2ح ()4252؛ والضيــاء
املقــديس يف األحاديــث املختــارة )104/6( ،ح ( ،)2091عــن أنــس بــن مالــك  ؛ وابــن حبــان يف صحيحــه)377/2( ،
ح ()612؛ والطحــاوي يف رشح مشــكل اآلثــار )100/4( ،ح (.)1465
(( (3ينظــر :جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،للطــري)447/14( ،؛ واهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة ،ملكي بــن أيب طالــب)3137/4( ،؛
واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)241/8( ،؛ وتفســر القرآن العظيــم ،البن كثــر.)469/2( ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

ـر َفو َقعــوا فِيـ ِ
ـت ر ٍ
ـن مــا َأ ْنـ َ ٍ
اء َقـ َ
ـم ا ْذ َه ُبــوا َف َق ُعــوا ِف َذلِـ َ
ـه
ـك الن َّْهـ ِ َ ُ
ـال َُلـ ُ
ـت َراء َو َشـ ْط ٌر ك ََأ ْق َبــحِ َمــا َأ ْنـ َ َ
ك ََأ ْح َسـ ِ َ
ـال ِل هـ ِ
ـاروا ِف َأ ْح َسـ ِ
ـور ٍة َقـ َ
ـب َذلِـ َ
ـذ ِه َجنَّـ ُة َعــدْ ٍن
َ
ـم َر َج ُعــوا إِ َل ْينَــا َقــدْ َذ َهـ َ
ـن ُصـ َ
ـم َف َصـ ُ
ـوء َعن ُْهـ ْ
ـك ُّ
ُثـ َّ
السـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـك َقـ َ
ـذ َ
َو َهـ َ
اك َمن ِْز ُلـ َ
ـم َخ َل ُطــوا
ـم َقبِيـ ٌ
ـم َح َسـ ٌ
ـو ُم ا َّلذيـ َ
ـال َأ َّمــا ا ْل َقـ ْ
ـح َفإِ َّنُـ ْ
ـن َو َشـ ْط ٌر من ُْهـ ْ
ـن كَا ُنــوا َشـ ْط ٌر من ُْهـ ْ
عمـ ًـا ص ًِ
ـم»(.)1
الــا َو َ
َ
آخـ َـر َس ـ ِّيئًا َ َتـ َ
َ َ
ـاو َز اهللُ َعن ُْهـ ْ

ٍ
مذنــب خ َلــط عمــ ً
ا صاحلــ ًا ،وآخــر ســيئ ًا إىل يــوم القيامــة؛ ألن العــرة
واآليــة عامــة يف كل

بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب ،وإن كانــت نزلــت يف أنــاس معينــن ،فهــي ترجــى للجميــع(.)2
وممــا يؤكــد هــذا املعنــى مناســبة اآليــة ملــا قبلهــا :فإنــه ملــا بـ ّـن تعــاىل حــال املنافقــن املتخلفــن

عــن الغــزوة رغبــة عنهــا وتكذيب ـ ًا وشــك ًا ،رشع يف بيــان حــال املذنبــن الذيــن تأخــروا عــن اجلهــاد
ا ومي ـ ً
كس ـ ً
ا إىل الراحــة مــع إيامهنــم وتصديقهــم باحلــق ،فقــال:ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ(.)3

أي خلطــوا األعــال الصاحلــة باألعــال الســيئة ،مــن التجــرؤ عــى بعــض املحرمــات ،والتقصــر

يف بعــض الواجبــات ،مــع اعرتافهــم بذنوهبــم ،ورجائهــم بــأن يغفــر اهلل هلــم ذلــك ،ويقبــل توبتهــم،
فتوبتــه ســبحانه عــى عبــاده نوعــان :توفيقــه للتوبــة ،وقبوهلــا بعــد وقوعهــا منهــم ،وقــال اإلمــام
الســعدي" :فهــذه اآليــة ،دلــت عــى أن املخلــط املعــرف النــادم ،الــذي مل يتــب توبــة نصوح ـ ًا أنــه

حتــت اخلــوف والرجــاء ،وهــو إىل الســامة أقــرب ،وأمــا املخلــط الــذي مل يعــرف وينــدم عــى مــا

مــى منــه ،بــل ال يــزال مــر ًا عــى الذنــوب ،فإنــه ُيــاف عليــه أشــد اخلــوف"(.)4

قــال اإلمــام ابــن عاشــور" :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊإجيــاز يــدل عــى أهنــم أذنبــوا واعرتفــوا

بذنوهبــم ومل يكونــوا منافقــن؛ ألن التعبــر بالذنــوب بصيغــة اجلمــع يقتــي أهنــا أعــال ســيئة يف حالــة

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب :التفسري باب قوله ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ ( )17/4ح (.)647
(( (2ينظر :تفسري الطربي)453/14( ،؛ وتفسري القرطبي)243/8( ،؛ وتفسري ابن كثري.)469/2( ،
(( (3ينظر :تفسري ابن كثري)469/2( ،؛ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي.)622/3( ،
(( (4ينظر :تفسري السعدي( ،ص .)350
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اإليــان ،وكذلــك التعبــر عــن ارتــكاب الذنــوب بخلــط العمــل الصالــح بالســيئ"(.)1
وعــى هــذا ،فــإن االعــراف بالذنــب يقبــل يف احلاالت،وأبرزهــا :قبــل معاينــة مالئكــة املــوت،

واليــأس مــن احليــاة ،وقبــل نــزول البــأس ،ومالئكــة العذاب،وقبــل طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا،
وقبــل الغرغــرة ،وإرجــاع احلقــوق إىل أصحاهبــا ،والســر بالذنــب ،واحلــدّ مــن الوقــوع يف جريمــة

قتــل النفــس املحرمة(االنتحــار).

كام دل عىل ذلك ك ّله الكتاب والسنة واإلمجاع:
 -1يقبــل االعــراف بالذنــب قبــل معاينــة مالئكــة املــوت ،قــال تعــاىل:ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [النســاء.]17 :دلــت

هــذه اآليــة عــى قبــول االعــراف بالذنــب قبــل معاينــة مالئكــة املــوت ،واليــأس مــن احليــاة (.)2

 -2يقبــل االعــراف بالذنــب قبــل الغرغرة،كــا يف احلديــث عــن النبــي «:إِ َّن اهللَ
ـل تَوب ـ َة ا ْلعبـ ِ
ـد َمــا َل ْ ُيغ َْر ِغ ْر»(.)3فــدل احلديــث عــى قبــول التوبــة مــا مل يغرغــر ،وبإمجــاع العلــاء
َْ
َي ْق َبـ ُ ْ َ
عليــه.

وللتوبــة ثالثــة أركان :األول :أن يقلــع عــن املعصيــة ،والثــاين :أن ينــدم عــى فعلهــا ،والثالــث :أن

يعــزم أن ال يعــود إليهــا (.)4
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(( (1ينظــر :التحريــر والتنويــر)194/10( ،؛ وينظــر :أيضـ ًا تفســر أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،للبيضــاوي)169/3( ،؛ اهلدايــة إىل
بلــوغ النهايــة ،ملكــي.)3137/4( ،
(( (2ينظر :تفسري ابن كثري.)574-573/1( ،
(( (3رواه أمحــد يف مســنده )300/10( ،ح ()6160؛ الرتمــذي يف ســننه )547 ،438/5( ،ح( ،)3537وحســنه ،واخرجــه ابــن حبــان
يف صحيحــه)394/2( ،؛ احلاكــم يف مســتدركه؛ وصححــه ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص )257/4( ،ح( ،)7659مــن حديــث
وحســنه الشــيخ األلبــاين.
ابــن عمــر ،
ّ
قوله«:مــا مل يغرغــر» :أي مــا مل تــردد الــروح يف احللــق ،والغرغــرة :أن جيعــل املــروب يف الفــم ويــردد إىل أصــل احللــق وال يبلــع،
ينظــر :النهايــة يف غريــب األثــر)665/3( ،؛ ومجهــرة اللغــة)72/1( ،؛ وتــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس.)230/13( ،
(( (4ينظر :رشح صحيح مسلم ،للنووي.)76/1( ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

 -3يقبــل االعــراف بالذنــب ،والتوبــة إىل اهلل  قبــل اليــأس مــن احليــاة ،فــاهلل يغفــر الذنوب

مجيع ـ ًا بقبــول توبــة عبــده؛ لقولــه جــل ثنــاؤه:ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [الزمــر ]53 :؛وقولــه :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الشــورى.]25 :

 -4يقبــل االعــراف بالذنــب قبل نــزول البــأس ،لقولــه :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﮊ [غافــر،]85-84 :يعنــي ال ينفــع اإليــان عنــد نــزول البــأس ،وقبــل ذلــك ينفــع ،فــإن مــن
اعــرف بالذنــب ،ونــدم عــى فعــل ارتــكاب معصيــة مــن املعــايص ،أو تــرك واجــب مــن الواجبــات

يف الطاعــة ،فــإن اهلل يوفقــه للتوبــة ويقبلهــا منــه ،كــا يف احلديــث عــن النبــي َ «فـإِ َّن ا ْل َع ْبــدَ
ِ
ِ
ـاب اهللُ َع َل ْي ِه»(،)1وقولــه :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ـر َ
ـاب َتـ َ
ف بِ َذ ْنبِــه ُث َّم َتـ َ
إ َذا ا ْعـ َ َ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [األعــراف.)2( ]153 :

 -5يقبــل االعــراف بالذنــب قبــل مالئكــة العذاب؛لقولــه  :Cﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ
[يونــس.]91-90 :

ال تقبــل التوبــة عنــد معاينــة العــذاب ،وتقبــل قبــل ذلــك ،ولــو اعــرف فرعــون بذنوبــه ،وآمــن

قبــل مالئكــة العــذاب اعرتافــا هلل بالربوبيــة ،لقبــل اهلل توبتــه(.)3

 -6يقبــل االعــراف بالذنــب قبــل طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا؛ لقولــه  : ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮊ [األنعــام.]158 :وقــد جــاء تفســر هــذه
(((1أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )576/6( ،ح( ، )2661كتــاب :التفســر ،بــاب :تفســر ،قولــه :ﱡﭐﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [النــور ، ]12مــن
حديــث عائشــة  Jيف حادثــة اإلفــك.
(( (2ينظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.)243/1( ،
(( (3ينظر:التحرير والتنوير)170 /11( ،؛ وأيرس التفاسري ،للجزائري.)505/ 2( ،
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اآليــة يف الســنة بــأن ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ هــو طلــوع الشــمس مــن مغرهبا،كــا يف الصحيحــن ،قولــه
ِ
َ 
ـع َّ
ـن َع َل ْي َهــا
ـن َمـ ْ
ـاس َآمـ َ
آهــا النَّـ ُ
ـن َمغ ِْر ِ َبــا َفـإِ َذا َر َ
ـم ُس مـ ْ
الســا َع ُة َح َّتــى َت ْط ُلـ َ
الشـ ْ
«:ل َت ُقــو ُم َّ
اك ِحــن َل ينْ َفــع َن ْفســا إِيمنــا َل َت ُكــن آمنَـ ْ ِ
ـذ َ
َفـ َ
ـن َق ْبـ ُ
ـل ،ثــم قــرأ هــذه اآليــة:ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭳ
ـت مـ ْ
ْ َ
َ َ ُ ً َ َُ ْ

ﮊ إىل قولــه ﮋ ﭲﭳ ﮊ»(.)1

 -7يقبــل االعــراف بالذنــب بإرجــاع احلقــوق إىل أصحاهبــا؛ لعمــوم قـــوله :Cﮋ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ

[النســاء.]٥٨ :يشــمل بــأداء مجيــع األمانــات واحلقــوق إىل أهلهــا ،وكل مــا ائتمــن عليــه اإلنســان وأمــر
ـت َل ـه م ْظ َلم ـ ٌة ِلَ ِخيـ ِ
()2
ـه ِمـ ْ ِ ِ ِ َ
ش ٍء
«مـ ْ
ـن كَا َنـ ْ ُ َ َ
بالقيــام بــه جيــب أداؤه  .وقولــه َ َ
ـن ع ْرضــه أ ْو َ ْ
ِ
ِ
ـل َأ ْن َل ي ُكـ َ ِ
ِ
ـح ُأ ِخـ َ
َان َل ـ ُه َع َمـ ٌ
ـو َم َق ْبـ َ
ـذ ِمنْ ـ ُه بِ َقــدْ ِر
ـم إِ ْن ك َ
ـل َصالـ ٌ
َف ْل َيت ََح َّل ْل ـ ُه منْ ـ ُه ا ْل َيـ ْ
ـار َو َل د ْر َهـ ٌ
ـون دينَـ ٌ
َ
ـل ع َليـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َات ُأ ِخـ َ ِ
ِ ِ
ـه»(.)3
ـن َل ـ ُه َح َس ـن ٌ
ـذ مـ ْ
َم ْظ َل َمتــه َوإِ ْن َل ْ َت ُكـ ْ
ـن َس ـ ِّيئَات َصاحبِــه َف ُحمـ َ َ ْ

 -8يقبــل االعــراف بالذنــب يف الســر بالذنــب ،وهــو أن يســر اإلنســان عــى نفســه إن وقــع

الســر ،ور َّغــب فيــهَّ ،
يف معصيــة ،رشيطــة أن ال يعلنهــا وجيهــر هبــا ،لقــد حـ َّ
واتــذ
ـث اإلســام عــى َّ

وســائل املنــع مــن ذلــك ،فــرع حــدَّ القــذف ،ومنــع تشــييع الفاحشــة؛ لقولــه تعــاىل :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ [النــور .] 19:وقولــه
ِ
ِ
ـى اللَُّ َع َليـ ِ
ـل بِال َّل ْيـ ِ
ـه َو َس ـ َّل َم«:ك ُُّل ُأ َّمتِــي ُم َعـ ً
الر ُجـ ُ
اهـ َـر ِة َأ ْن َي ْع َمـ َ
َصـ َّ
ـل
ـن ا ُْل َج َ
ـن َوإِ َّن مـ ْ
ـاف إِ َّل ا ُْل َجاه ِريـ َ
ْ
ـل َّ
ـره اللَُّ ع َليـ ِ
ـت ا ْل َب ِ
ـه َف َي ُقـ َ
ـذا َو َكـ َ
ار َحـ َة َكـ َ
ـر ُه
ـذا َو َقــدْ َبـ َ
ـول َيــا ُفـ َـا ُن َع ِم ْلـ ُ
ـم ُي ْصبِـ َ
َع َمـ ًـا ُثـ َّ
ـح َو َقــدْ َسـ َ َ ُ َ ْ
ـات َي ْسـ ُ ُ
ربـه ويصبِــح يك ِْشـ ُ ِ
ـر اللَِّ َعنْـ ُه»(.)4
َ ُّ ُ َ ُ ْ ُ َ
ـف سـ ْ َ
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(( (1أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،بــاب :ال ينفــع نفسـ ًا إيامهنــا )73/6( ،ح( ،)6436مســلم يف صحيحــه ،بــاب :الزمــان الــذي ال
يقبــل فيــه اإليــان )137/1( ،ح( )248مــن حديــث أيب هريــرة . 
(( (2ينظر:تفسري الطربي)490،50/8( ،؛ وابن كثري ،)637 / 1( ،والسعدي( ،ص .)961
ِ
الر ُجـ ِ
ـن َم ْظ َل َم َتـ ُه )241/ 6( ،ح( )2449
(( (3أخرجــه البخــاري يف صحيحــهَ ،بــابَ :مـ ْن كَا َنـ ْ
ـل َف َح َّل َل َهــا َلـ ُه َهـ ْـل ُي َبـ ُ ِّ
ـت َلـ ُه َم ْظ َل َمـ ٌة عنْــدَ َّ
ِ
ض اللَُّ َعنْـ ُه.
مــن حديــث َأ ِب ُه َر ْيـ َـر َة َر َ
َفسـ ِ
ـى ن ِ
(((4أخرجــه البخــاري يف صحيحــهَ ،بــاب :سـ ِ
ـه )283/15( ،ح( ،)6069و مســلم يف صحيحــه ،بــاب :الن َّْهـ ِ
ـر ا ُمل ْؤ ِمـ ِ
ـن َعـ َ
ـى َعـ ْن
َ
َفسـ ِ
ـان ِسـر ن ِ
ِ
اإلنْسـ ِ
ـه؛ صحيــح مســلم )224 /8( ،ح(  )7676مــن حديــث أيب هريــرة . 
َ
َهتــك ِ َ

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

املجاهــرون :هــم الذيــن جاهــروا بمعاصيهــم وأظهروهــا وكشــفوا مــا ســر اهلل تعــاىل عليهــم

فيتحدثــون هبــا لغــر رضورة وال حاجــة.

قصــة ماعــز بــن مالــك األســلمي ،والغامديــة  عندمــا جــاءا إىل رســول اهلل
ويف َّ

ليطهرمهــا ،فأمــر النَّبــي
بالزنــى ،وســأال أن يقيــم عليهــا احلــدَّ
 واعرتفــا عــى نفســهام ِّ
ِّ
ــول اللَِّ َط ِّه ْرنِــىَ ،ف َق َ
ــال ماعــز بــن مالــك َ يــا َر ُس َ
 برمجهامَ .ف َق َ
ي َ
ــك
ــالَ «:و ْ َ
ار ِجــع َفاس ـ َتغ ِْف ِر اللََّ و ُتــب إِ َليـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـه» .ثــاث مــراتَ ،ف َقـ َ
ـاب ت َْو َب ـ ًة
ـول اللَِّ َ «:ل َقــدْ َتـ َ
َ ْ ْ
ْ ْ ْ

ت بــن ُأمـ ٍ
َلـ ِ
ـول اللَِّ َط ِّه ْرنِــىَ ،ف َقـ َ
ـة َل َو ِسـ َعت ُْه ْم» ،وكذلــك َقا َلــت الغامديــة َ ،Jيــا َر ُسـ َ
ـال
ْ
ـم ْ َ ْ َ َّ
ـو ُقسـ َ
ـك ار ِج ِعــى َفاسـ َتغ ِْف ِرى اللََّ وتُوبِــى إِ َليـ ِ
«:و ْ ِ
ـه»( .)1ويف هــذا احلديــث دليل َّ
أن الســر أوىل
َ
َ َ
ْ
ْ
يـ ْ
الســلطان ،ومــع اعتقــاد التوبة
باملذنــب عــى نفســه إذا وقــع حــدً ا مــن احلــدود مــن االعــراف بــه عنــد ّ
الذنــب ،وتكــون نيتــه َأل يعــود ،فـ َّ
والنــدم عــى ّ
التوابــن.
ـإن اهلل يقبــل التوبــة عــن عبــاده ،وحيــب ّ

 -9احلــدّ مــن الوقــوع يف جريمــة قتــل النفــس املحرمــة ،ويســمى(االنتحار) ،وهــو جريمــة

شــائعة يف هــذا الزمــان ،ويف ازديــاد مســتمر؛كام أفــادت التقاريــر األمميــة ،وهــو حمــرم رشعـ ًا وعقـاً،
ويف اإلســام كبــرة مــن كبائــر الذنــوب ،وأقبحهــا ،وأبشــعها ،وقــد ثبــت حتريمــه بالكتــاب والســنة

واإلمجــاع ،وعنــد أهــل الســنة املنتحــر ال يكــون كافــر ًا إذا كان مســل ًام يصـ ّ
ـي معروف ـ ًا باإلســام ،بــل

يكــون حتــت مشــيئة اهلل ،كســائر املعــايص عــى قــدر اجلريمــة التــي مــات عليهــا ،وجريمــة قتــل
النفس(االنتحــار) ظاهــرة خطــرة يواجههــا العــامل بســب ارتفــاع أعدادهــا بشــكل مســتمر ،مــا

يســتدعى إىل معرفــة أســباهبا ،والوقايــة منهــا ،وكيــف عاجلتهــا الرشيعــة اإلســامية؟

فجــاءت األدلــة يف الرشيعــة اإلســامية؛ هني ـ ًا عــن هــذه اجلريمــة الشــائعة ،والقبيحــة؛ وبيان ـ ًا

للحــدّ مــن الوقــوع فيهــا ،والوقايــة منهــا؛ وإجيــاد ًا لوســائل عــاج فعالــة ضــد االكتئــاب ،ولعــاج
ـى َن ْف ِســ ِ
(((1أخـرجــــه مسلم فــــي صحيحه ،بــــابَ :مــ ِ
ف َعــ َ
الـزنَـــا )120 ،119/5( ،ح(  )4528 ،4527من حديث
ـن ا ْعتـَـ َـر َ
ـه بِ ِّ
بريــدة األســلمي . 

23

ناجــع هلــا؛ وذلــك يكــون بالعــودة إىل االعــراف بالذنــب والتوبــة إىل اهلل ،واالســتغفار منــه ،ومــن

هــذه اجلريمــة باألخــص قبــل فــوات األوان.

واألدلــة عــى ذلــك مــن الكتــاب والســنة كثــرة ،قــال  :Cﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [البقــرة ،]195اآليــة أصــل يف حتريــم االنتحــار ،وقــد هنــى اهلل عــن

اإللقــاء بالنفــس ملــا فيــه اهلــاك عموم ـ ًا ،ووقــوع لفــظ" ُت ْل ُقــوا"يف ســياق النهــي يقتــي عمــوم كل

إلقــاء باليــد للتهلكــة ،وكل تسـ ّبب يف اهلــاك عــن عمــد فيكــون منه ًيــا عنــه حمر ًمــا ًمــا مل يوجــد مقتض
إلزالــة ذلــك التحريــم(.)1

وقــال :Cﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [النســاء .]29 :واآليــة دلــت عــى كليتــن مــن كليــات

وأهــم الســببني يف االنتحــار ،االضطــراب
الرشيعــة :ومهــا حفــظ األمــوال ،وحفــظ األنفــس(،)2
ّ
النفــي ،واالقتصــادي.

قــال اإلمــام ابــن كثــر يف تفســر قولــه تعــاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ[النســاء" ]30 :أي

ومــن يتعاطــى مــا هنــاه اهلل عنــه معتديـ ًا فيــه ظاملـ ًا يف تعاطيــه أي عاملـ ًا بتحريمــه متجــارس ًا عــى انتهاكــه

ﮋ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮊ ،وهــذا هتديــد شــديد ووعيــد أكيــد ،فليحــذر منــه كل عاقــل لبيــب ممــن ألقــى
الســمع وهــو شــهيد"(.)3

وفيهــا النهــي عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،وقتــل النفــس املحرمــة ،والتوبــة مــن املعــايص،

والوقايــة مــن الوقــوع فيهــا ﮋ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ ومعنــاه الظاهــر النهــي عــن قتــل املؤمــن نفســه يف
حــال غضــب ،أوضجر"وهــو االنتحار"،كــا دلــت عــى ذلــك األحاديــث الصحيحــة ،كقولــه
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(((1ينظــر :جامــع البيــان)593 /3( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،ابــن كثــر)286 ،285 /1(،؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور،
(.)211 ،210/ 2
( )2ينظر :التحرير والتنوير.)102/4( ،
( )3تفسري القرآن العظيم.)594/1( ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

ِ
ـردى فِيـ ِ
ـو ِف َنـ ِ
ـن َج َبـ ٍ
ـل َف َق َتـ َ
ـه َخالِــدً ا ُ َ
م َّلــدً ا فِ َيهــا
ـل َن ْف َسـ ُه َف ُهـ َ
ـن َتـ َـر َّدى مـ ْ
«:مـ ْ
ـم َيـ َ َ َّ
ـار َج َهنَّـ َ
َ 
ِ
ـل َن ْفسـه َفســمه ِف يـ ِ
ـد ِه َيت ََح َّســا ُه ِف َنـ ِ
ـم َخالِــدً ا ُ َ
ـن
م َّلــدً ا ف َيهــا َأ َبــدً ا َو َمـ ْ
َأ َبــدً ا َو َمـ ْ
ـار َج َهنَّـ َ
ـن َ َت َّســى ُسـ ًّـا َف َق َتـ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ
ـأ ِبــا ِف ب ْطنِـ ِ
ِِ
ِ ٍ ِ
ـه ِف َنـ ِ
َق َتـ َ
ـم َخالِــدً ا ُ َ
م َّلــدً ا فِ َيهــا َأ َبــدً ا»(.)1
َ
ـل َن ْف َس ـ ُه بِ َحديــدَ ة َف َحديدَ ُت ـ ُه ِف َيــده َ َ
ـار َج َهنَّـ َ
يـ ُ َ

ـل بِـ ِ
وقولــه «:ك َ ِ
ـه ُجـ ْـر ٌح َف َجـ ِ
ـز َع َف َأ َخـ َ
ـم َر ُجـ ٌ
ـذ ِس ـكِّينًا َف َح ـ َّز ِ َبــا
ـن ك َ
يمـ ْ
َان َق ْب َل ُكـ ْ
َان ف َ
ـت ع َليـ ِ
ِ ِ
ِ
َيــدَ ُه َفــا َر َقـ َ
ـه َْ
ـات َقـ َ
ـال اللَُّ َت َعـ َ
النَّ ـ َة»(.)2
ـأ الــدَّ ُم َح َّتــى َمـ َ
ـال َبــا َد َر ِن َع ْبــدي بِنَ ْفســه َح َّر ْمـ ُ َ ْ
َ
وهــو عــام عــى كل مــا هنــى عنــه مــن القضايــا االجتامعية،واالقتصاديــة مــن أول الســورة إىل

قولــه تعــاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [النســاء]30

بارتــكاب مــا يــؤدي إىل هــاك األنفــس ،أو بإلقائهــا إىل التهلكــة ،أ ّيــا كان يف الدّ نيــا أو يف اآلخــرة؛

ترهيب ـ ًا مــن بشــاعة اجلريمــة ،وقبحهــا؛ وإفرا ًطــا يف التجــاوز عــن احلــد؛ وإتيا ًنــا بــا ال يســتحق ،أو
تعد ًيــا عــى الغــر وظلـ ًـا عــى النفــس ،بتعريضهــا للعقــاب ،وعواقبــه.

ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ وختــم اآليــة بالرمحــة والرأفــة ،تفــاؤالً بخــر ،وأمـ ً
ا يف عفوه،وبيانـ ًا لعلة

منــع قتــل النفــس املحرمــة؛ وترغيبـ ًا يف التوبــة مــن املعــايص ،واالعــراف بالذنــب؛ واختــاذ األســباب
املانعــة مــن الوقــوع يف جريمــة قتــل النفــس املحرمــة ،والوقايــة منهــا ،وعالجهــا(.)3

وهــذه اآليــة أصــل يف منــع جريمــة االنتحــار ،والوقايــة منــه ،وعالجــه ،واحلديث الرشيــف أصل

يف بيــان االنتحــار ،ووســائله ،وجــزاء مرتكــب جريمــة املنتحــر ،وأنــه جيــازى عــى قــدر اجلريمــة التــي

مــات عليها.

البِ ِ
ـابُ :شــ ْـر ِ
ـاف ِمنْــ ُه َو َْ
يث )439/14( ،ح ( )5778؛ ومســلم
ـم َوالدَّ َو ِاء بِ ِه َوبِ َم َُيــ ُ
(((1أخرجـــه البخـــاري يف صحيحـــهَ ،بــ ُ
السـ ِّ
ب ُّ
ٍ
ِ
يف صحيحــه ،بــابِ :غ َلـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـظ َ ْت ِريـ ِم َق ْتـ ِ
ـىء ُعـ ِّ
ـس
النَّـ َة إالَّ َن ْفـ ٌ
ـذ بــه ف النَّــار َو َأ َّنـ ُه الَ َيدْ ُخـ ُـل ْ َ
ـل اإلن َْســان َن ْف َسـ ُه َوإ َّن َمـ ْن َق َتـ َـل َن ْف َسـ ُه ب َشـ ْ
مس ِ
ــل َم ٌة )72 /1( ،ح ( )313مــن حديــث أيب هريــرة  . ومعانــى بعــض الكلــات( :يتوجــأ) :يطعــن ،و(يتحســاه):
ُ ْ
يرشبــه ،ويتجرعــه ،و(يــردى) :أي ينــزل .ينظــر رشح النــووي.)103 / 1( ،
(((2أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :الطيب للجمعة )569/ 8( ،ح( )3463من حديث جندب بن عبد اهلل البجيل .
(((3ينظــر :البحــر املديــد)52/2( ،؛ ينظــر :تفســر الطبـــري)229/8( ،؛ والقرطبـــي فـــي تفسيـــره)157 /5( ،؛ وابــن كثــر،
()593 / 1؛ والتفســر الوســيط.)310/1( ،
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ذكــر اللّ تعــاىل هنــا قاعــدة التعامــل العــام يف األمــوال ،بعــد أن بـ ّـن أحــكام بعــض املعامــات

املاليــة؛ ألن املــال قريــن الــروح يتنــاول مــال نفســه ومــال غــره ،واالعتــداء عليــه يــورث العــداوة،

بــل قــد جيـ ّـر إىل اجلرائــم ،فاإلســام ديــن يريــد حتقيــق االســتقرار واحلفــاظ عــى املــودة واحلقــوق بــن

النــاس.

فنهــى اهلل تعــاىل أكل أمــوال النــاس بالباطــل بجميــع أنــواع املكاســب غــر املرشوعــة ،وكل مــا

عوضــا عــن العقــود الفاســدة أو الباطلــة ،وهــو مــا خيالــف الــرع(.)1
يؤخــذ ً

أهم أسباب الوقوع يف املعصية املؤدية إىل االنتحار:
 -1اإلعــراض عــن ذكــر اهلل ،بــل هــو الســبب الرئيــس ،واملبــارش ،وغيــاب مراقبتــه ســبحانه،

وضعــف اإليــان ،واألصــل يف ذلــك كلــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ[طــه ،]124وهــذه اآليــة :أصــل يف مبــدأ الوقــوع يف الشــقاوة ،واجلريمــة
املؤ ّديــة إىل قتــل املنتحــر نفســه ،واإلعــراض عــن ذكــر اهلل تعــاىل ،وهــو الــذي ينتــج عنــه االضطــراب

النفيس(االكتئــاب) أي فقــدان األمــل الــذي كان موجــو ًدا لــدى املنتحــر ســواء كان اجتامعيــ ًا،
أواقتصاديــ ًا ،وتقاريــر األمميــة ،واحصائياهتــا ،تقــول:

أكثــر مــن  %90مــن حــاالت االنتحــار مرتبطــة باضطرابــات نفســية ،ويف أيــة حلظــة ُينظــر إىل

ســكان العــامل بأنــه يوجد()450مليون ـ ًا يعانــون اضطرابــات نفســية ،وأنفقــت ماليــن الــدوالرات؛
إلجيــاد عــاج ناجــع لالنتحــار( ،)2وعــى الرغــم مــن إنفــاق هــذه األمــوال اهلائلــة كل عــام لعــاج
هــذه الظاهــرة ،غــر أن أعــداد املنتحريــن كل عــام ال تتغــر ،بــل يــزداد(.)3
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(((1ينظــر :تفســر الطــري)229/8( ،؛ والقرطبــي يف تفســره)157/5( ،؛ وابــن كثــر يف تفســره)593/1(،؛ والتفســر الوســيط،
(.)310/1
(( (2ينظــر :املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة تصــدر إرشــادات بعنوان(عــش احليــاة) لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن االنتحــار،
17حزيــران  -يونيــه 2021م ،الصحــة عــدد( ،)1078122وعنــوان( :االنتحــار) 17 ،حزيــران  -يونيــو 2021م ،ومقالــة
بعنوان(:أرقــام صادمــة عــن االنتحــار حــول العامل..أوروبــا يف املقدمــة ،والــرق األوســط األقــل).
(( (3ينظر :املراجع السابقة.

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

 -2الوضــع االقتصــادي ،وامليــول اجلنســية ،واملســكرات واملخــدرات بأنواعهــا ،وتنــاول بعــض

األدويــة ،والتســلط وغريهــا(.)1

 -3جهــل النــاس بحقيقــة الرشيعــة اإلســامية ،وإمكانيــة العــودة إىل اهلل بعــد ارتــكاب اجلرائــم؛

لعمــوم قولــه جـ ّ
ـل وعــا :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [األنعــام،]١١١أي جيهلــون احلــق جهـ ً
ا حيــول بينهــم وبــن درك احلــق
والوصــول إىل الصــواب(.)2

ـي الرمحــة ؛ إلنقــاذ البرشيــة مــن
واحلــق هــو رشع اهلل وفهمــه ،واتباعــه َوفــق ســنة نبـ ّ

عواقــب اجلرائــم ،وويالهتا.

فتبـ ّـن مــن هــذه األدلــة الرصحيــة الواضحــة عــى أن االعــراف بالذنــب واالســتغفار منــه مقبــول

ّ
احلــل األمثــل للخــروج مــن
قبــل فــوات األوان ،وعواقبــه محيــدة ،وآثــاره طيبــة ،ويف املقابــل هــو

الوقــوع يف أمــور عواقبهــا وخيمــة ،وبيــان األحــوال التــي يقبــل فيهــا االعــراف بالذنــب ،وأبرزهــا:
قبــل معاينــة مالئكــة املــوت ،واليــأس مــن احليــاة ،وقبــل نــزول البــأس ،ومالئكــة العــذاب ،وقبــل
طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا ،وقبــل الغرغــرة ،وإرجــاع احلقــوق إىل أصحاهبــا ،والســر بالذنــب،
واحلــدّ مــن وقــوع جريمــة قتــل النفــس املحرمــة (االنتحــار).

(( (1ينظر :نفس املراجع السابقة.
(( (2ينظر :تفسري القرطبي)67 / 7( ،؛ وفتح القدير.)222/ 2( ،
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املبحث الثالث
االعرتاف بالذنب من حيث الرد

تقــدم أن االعــراف بالذنــب مقبــول قبــل معاينــة مالئكــة املــوت ،...وكذلــك يكــون مــردود ًا

عنــد معاينــة مالئكــة املــوت ،واليــأس مــن احليــاة ،وبعــد نــزول البــأس والعــذاب ،واإليــان ال ينفــع

بعــد املخالطــة باملــوت ،فــإن التوبــة حينئــذ ال تقبــل ،وال ينفــع فيــه اإلقــرار بالذنــب ،والنــدم ،وال
يقبــل مــن العاصــن اعرتافهــم بذنوهبــم ،وال مــن الكفــار رجوعهــم إىل إيامهنــم بــاهلل واليــوم اآلخــر،

أمــا اإلقــرار بالذنــب مــن املعــايص فيــا دون الكفــر والــرك فهــو حتــت مشــيئة اهلل ورمحتــه ،قــال

ســبحانه وتعــاىل يف كتابــه العزيــز عــن اعــراف الكفــار بذنوهبــم يــوم ال ينفــع فيــه اإلقــرار :ﮋ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [غافــر]11 :؛ حيــث كانــوا ينكــرون احليــاة الثانيــة التــي بعــد املــوت،
ثــم يتمنّــون العــودة إىل احليــاة الدنيــا مــرة ثانيــة؛ ليؤمنــوا بــاهلل وحــده ،و ُيقـ ّـروا بوحدانيتــه ،ويعرتفــوا

ويصححــوا مــا وقــع منهــم مــن الــرك ،والتكذيــب ،وإنــكار البعــث واحلســاب(.)1
لــه بربوبيتــه،
ّ

وقــال تعــاىل :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [امللــك ]11 :أي أقــروا بذنبهــم ،فأبعدهــم اهلل

مــن رمحتــه ،ﮋ ﯹ ﮊأي بعــد ًا ألهــل النــار ،وطــرد ًا هلــم يف وقــت ال ينفعهــم االعــراف ،قــال اإلمام

"ووحــد الذنــب ،وقــد أضيــف إىل اجلمــع؛ ألن فيــه معنــى فعــل ،فــأدى الواحــد عــن
الطــري:
ّ
اجلمــع"(.)2

وقــد دل الكتــاب والســنة واإلمجــاع عــى أن هنــاك حــاالت يكــون االعــراف بالذنــب ،والتوبــة

غــر مقبولــن ،كــا قــال تعــاىل:ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [النســاء ،]18 :ذلــك بــأن
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(( (1ينظر :تفسري ابن كثري.)573/1( ،
(( (2ينظــر :تفســر الطــري)510/23( ،؛ وتفســر الــرازي (مفاتيــح الغيــب))58/30( ،؛ وتفســر البيضــاوي)363/5( ،؛ والراغــب
يف مفرداتــه( ،ص )226؛ وتفســر القرطبــي.)212/18( ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

التوبــة يف هــذه احلالــة توبــة اضطــرار ال تنفــع صاحبهــا ،إنــا تنفعــه توبــة االختيــار؛ ألن املقصــد مــن
العــزم ترتــب آثــاره عليــه ،وصــاح احلــال يف هــذه الــدار باالســتقامة الرشعيــة ،فــإذا وقــع اليــأس

مــن احليــاة ذهبــت فائــدة التوبــة ،واالعــراف بالذنــب(.)1

فإيــان فرعــون مل ينفعــه ،ومل يقبــل منــه اعرتافــه بالذنــب ،وال إســامه؛ ألن توبتــه كانــت

اضطــرار ًا؛ لقولــه جـ ّ
ـل وعــا :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [يونــس ]91-90 :إنــا كان إيــان فرعــون يف حالــة
إدراكــه الغــرق؛ لرؤيتــه املــوت ،ونــزول العــذاب.

وقيــل :إنــه قــال هــذه الكلمــة؛ ليتوصــل هبــا إىل دفــع مــا نــزل بــه مــن العــذاب ،ومل يكــن قصــده

هبــا االعــراف بالذنــب واإلقــرار بوحدانيــة اهلل تعــاىل ،واالعــراف لــه بالربوبيــة ،ال جــرم أن اإليــان
مل ينفعــه يف ذلــك الوقــت(.)2

وكذلــك اإليــان عنــد معاينــة مالئكــة املــوت ،ومالئكــة العــذاب ،ونــزول البــأس غــر مقبــول؛

كــا دل عليــه قولــه تعــاىل :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [غافــر.)3( ]85-84 :

وكذلــك ال ينفــع اإليــان ،واالعــراف بالذنــب ،عنــد طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا؛ كــا يف قولــه

تعــاىل :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮊ [األنعــام.]158 :

وقــد جــاء تفســر هــذه اآليــة يف الســنة بــأن ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭳ ﮊ هــو طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا،

ففــي الصحيحــن وغريمهــا عــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل َ 
«:ل َت ُقــو ُم
ـذ َ ِ
ِ
ـن َع َل ْي َهــا َفـ َ
ـع َّ
ـع
اك حـ َ
ـن َل َي ْن َفـ ُ
ـن َمـ ْ
ـاس َآمـ َ
آهــا ال َّنـ ُ
ـن َمغ ِْر ِ َبــا َف ـإِ َذا َر َ
ـم ُس مـ ْ
الســا َع ُة َح َّتــى َت ْط ُلـ َ
الشـ ْ
َّ
(( (1ينظر :التحرير والتنوير.)66/4( ،
(( (2ينظر :تفسري الرازي)124/17( ،؛ تفسري البيضاوي)213/3( ،؛ تفسري اخلازن.)206/3( ،
(( (3ينظر :تفسري البغوي)432/2( ،؛ تفسري ابن كثري)523/2( ،؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.)367/2( ،
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َن ْفســا إِيمنــا َل َتكُــن آمن ْ ِ
ــن َق ْب ُ
ــل ،ثــم قــرأ هــذه اآليــة :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ إىل قولــه
َــت م ْ
ْ َ
ً
َ َُ ْ
ﮋ ﭲﭳ ﮊ »(.)1

َــاب
ــن ت َ
ويف صحيــح مســلم عــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل َ « :م ْ
الشــمس ِمــن مغ ِْر ِبــا َتــاب اللَُّ ع َليـ ِ
َق ْبـ َ
ـه »(.)2
َ
ـع َّ ْ ُ
ـل َأ ْن َت ْط ُلـ َ
َ ْ
ْ َ َ
قــال اإلمــام ابــن عاشــور" :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ مجلــة مســتأنفة اســتئناف ًا

بياني ـ ًا تذكــر ًا هلــم بــأن االنتظــار والرتيــث عــن اإليــان وخيــم العاقبــة ،ألنــه مهــدد بــا يمنــع مــن

التــدارك عنــد الندامــة ،فإمــا أن يعقبــه املــوت واحلســاب ،وإمــا أن يعقبــه جمــيء آيــة مــن آيــات اهلل ،ال

تبقــى فســحة لتــدارك مــا فــات؛ ألن اهلل إذا أنــزل عذابــه عــى املكذبــن مل ينفــع عنــده توبــة"(.)3

تبـ ّـن مــن خــال النصــوص املتقدمــة أبــرز احلــاالت التــي ال يقبــل فيهــا االعــراف بالذنــب،

والنــدم عــى مــا فــات ،والعــزم عــى تــرك املحظــورات ،والتوبــة مــن الــرك ،والذنــوب ،واملعــايص،

وهــي :عنــد معاينــة مالئكــة املــوت ،ومالئكــة العــذاب ،ونــزول البــأس ،واليــأس مــن احليــاة،
وغرغــرة النفــس ،واملــوت عــى الــرك والكفــر ،وطلــوع الشــمس مــن مغرهبــا ،وعــدم إرجــاع
احلقــوق إىل أصحاهبــا ،واملجاهــرة بالذنــب.

فأمــا إذا مــات اإلنســان عــى الكفــر ،والــرك فــا ينفعــه إيامنــه ،واعرتافــه بالذنــب وندمــه عــى

مــا وقــع فيــه مــن اخلطايــا ،وال تقبــل توبتــه ،وال تنفعــه شــفاعة ،وال تؤخــذ منــه فديــة ولــو بمــلء
األرض ذهب ـ ًا(.)4
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(( (1أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،بــاب :ال ينفــع نفسـ ًا إيامهنــا )73/6( ،ح()6436؛ مســلم يف صحيحــه ،بــاب :الزمــان الــذي ال
يقبــل فيــه اإليــان )137/1( ،ح(.)248
(( (2أخرجه مســلم يف صحيحه ،يف كتاب :الذكر والـدعـــاء ،بـــاب استحبـــاب االستغفـــار )6702/4( ،ح()2703؛ جامع األصول،
( )512/2ح(.)984
(( (3ينظر :التحرير والتنوير)141-138/7( ،؛ أيرس التفاسري ،للجزائري.)146/2( ،
(( (4ينظر :تفسري ابن كثري)574-573/1( ،؛ تفسري البحر املحيط.)397/2( ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

وإليك بيان أدلة هذه احلاالت ،وأبرزها:
 -1ال يقبــل االعــراف بالذنــب ممــن مــات عــى الــرك ،ويغفــر مــا دون ذلــك ملــن يشــاء؛

لعمــوم قولــه تعــاىل :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ [النســاء ،]48 :فد ّلــت هــذه
اآليــة الكريمــة عــى أنــه تعــاىل ال يغفــر ملــن مــات عــى الــرك(.)1

 -2ال يقبــل االعــراف بالذنــب ممــن مــات عــى الكفــر ألنــه ال ينفــع فيــه النــدم ،وال تقبــل منــه

فديــة ولــو مــلء األرض ذهب ـ ًا ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮊ[النســاء ]18 :وقــال

 :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [آل عمــران .]91 :فد ّلــت هــذه اآليــة الكريمــة عــى أن مــن مــات عــى الكفــر ال
تقبــل منــه توبــة وال فديــة (.)2

 -3ال يقبــل االعــراف بالذنــب ،والتوبــة عنــد معاينــة املــوت وســكراته ،واليــأس مــن احليــاة؛

لعمــوم قولــه تعــاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮊ [النســاء ]18 :فاآليــة الكريمــة رصحيــة بــأن التوبــة غــر مقبولــة يف هــذه احلالــة.

 -4ال يقبــل إيــان املعــراف بالذنــب عنــد معاينــة العــذاب ،ونــزول البــأس؛ كــا قــال :

ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [يونــس ،]51 :ونفــى أيضــ ًا قبــول إيامهنــم يف ذلــك
احلــن بقولــه :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ  ،وقولــه ســبحانه تعــاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

فــرح
ﯱﯲ ﮊ [غافــر ،]85 :وقولــه  :Cﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [يونــس،]96 :
ّ

ســبحانه وتعــاىل يف هــذه اآليــة الكريمــة ،بــأن مــن حقــت عليهــم كلمــة العــذاب ال ينفعهم إيامهنــم(.)3

(( (1ينظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.)257/5( ،)243/1( ،
(( (2ينظــر :تفســر ابــن كثــر)574-573/1( ،؛ أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،)161/2( ،وأيــر التفاســر ،للجزائــري،
(.)519/4
(( (3ينظر :تفسري ابن كثري)523/2( ،؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.)367 ،161/2( ،
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 -5ال يقبــل إســام املعــرف بالذنــب عنــد معاينــة مالئكــة املــوت؛ كــا تقــدم يف إســام فرعــون؛

ولقولــه :Cﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﮊ[النحــل ،]28 :وقولــه جــل ثنــاؤه :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ

[النحــل ،]87 :فاآليتــن الكريمتــن رصحيتــن بــأن اإلســام غــر مقبــول يف هــذه احلالــة(.)1

 -6ال يقبــل االعــراف بالذنــب والتوبــة مــن املجرمــن عنــد وقوفهــم عــى النــار ،حيــث يتمنّــون

العــودة إىل الدنيــا مــرة ثانيــة ،وهــم نادمــون معرتفــون بذنوهبــم؛ لتصحيــح مــا وقــع منهم مــن الرشك،
والتكذيــب ،واإلنــكار ،ناكســون رؤوســهم خج ـ ً
ا وخزي ـ ًا وذالً؛ ملــا يالقونــه مــن اإلهانــة؛ كــا يف

قولــه تعــاىل:ﮋ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﮊ [األنعــام ،]27 :وقولــه

تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﮊ[الســجدة ،]12 :فقولــه عنهــم ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [املؤمنــون :]106 :اعــراف منهــم بضالهلــم؛ حيــث
ال ينفــع االعــراف بالذنــب ،وال النــدم عليــه يــوم القيامــة (. )2

 -7ال يقبــل االعــراف بالذنــب والتوبــة عنــد طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا ،ال ينفــع اإليــان

نفس ـ ًا مل تكــن آمنــت مــن قبــل ،كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﮊ [األنعــام ،]158 :تقــدم تفســر هــذه اآليــة يف الســنة النبويــة «بطلــوع الشــمس مــن مغرهبــا» كــا
يف روايــة الصحيحــن وغريمهــا(.)3

 -8ال ينفــع االعــراف بالذنــب والتوبــة عنــد غرغــرة النفــس ،كــا يف حديــث ابــن عمــر 

ـل تَوبـ َة ا ْلعبـ ِ
ـد َمــا َل ْ ُيغ َْر ِغ ْر»(.)4
َْ
عــن النبــي «:إِ َّن اهللَ َي ْق َبـ ُ ْ َ
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(( (1ينظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.)257/5( ،
(((2ينظــر :تفســر الطــري)316/11( ،؛ ونظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،للبقاعــي)55/6( ،؛ تفســر ابــن كثــر،
()554/3؛ والتحريــر والتنويــر)155/21( ،؛ أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن.)358/5( ،)161/2( ،
(( (3سبق خترجيه.
(( (4سبق خترجيه.

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

 -9ال يقبــل االعــراف بالذنــب والتوبــة ممــن عليــه حقــوق اآلخريــن ،وإرجــاع احلقــوق إىل
أصحاهبــا رشط يف قبــول االعــراف بالذنــب والتوبة منــه؛ لقولــه َ 
ون َمــا ا ُْل ْفلِ ُس»،
«:أ َتــدْ ُر َ
ـال«إِ َّن ا ُْل ْفلِــس ِمــن ُأمتِــى ي ْأتِــى يــوم ا ْل ِقيامـ ِ
ِ
َقا ُلــوا ا ُْل ْفلِـ ِ
ـاعَ .ف َقـ َ
ـة بِ َصـا ٍَة
َ
ـم َلـ ُه َوالَ َم َتـ َ
ـس في َنــا َمـ ْ
ُ
َ َْ َ َ
َ
ْ َّ
ـن الَ د ْر َهـ َ

و ِصيــا ٍم و َزك ٍ
ــذا َو َأك ََل َم َ
ض َب َه َ
ك َد َم َه َ
ــال َه َ
ف َه َ
ــذا َو َق َ
َاة َو َي ْأتِــى َقــدْ َشــت ََم َه َ
ــذا َو َســ َف َ
ــذا
ــذ َ
َ َ َ
ــذا َو َ َ
ـه ُأ ِخـ َ ِ
ـى مــا ع َليـ ِ
ـذا ِمــن حسـنَاتِ ِه وهـ َ ِ
َف ُي ْع َطــى َهـ َ
ـت َح َسـنَا ُت ُه َق ْبـ َ
ـن
ـن َح َسـنَاتِ ِه َفـإِ ْن َفن ِ َيـ ْ
ـذ مـ ْ
ـذا مـ ْ
َ َ
ـل َأ ْن ُي ْقـ َ َ َ ْ
ْ َ َ
ِ
ـر َح ِف النَّـ ِ
ـم ُطـ ِ
ـار»(.)1
ـم َف ُط ِر َحـ ْ
َخ َطا َي ُ
ـت َع َل ْيــه ُثـ َّ
اهـ ْ
 -10ال يقبــل االعــراف بالذنــب مــن املجاهــرة بالذنــب ،وإشــاعتها ،وهــي أمــر خطــر ،وحـ ّ
ـذر

منهــا الشــارع وشــدَّ د فيهــا عــى مــن يفعلهــا ،وتو ّعــد صاحبهــا بالوعيــد يف الدنيــا واآلخــرة؛ لعمــوم

قولــه جـ ّـل وعــا:ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﮊ [النــور،]19 :
ِ
ِ
النبــي «:ك ُُّل ُأ َّمتِــي ُم َع ً
الر ُج ُ
ــر ِة َأ ْن َي ْع َم َ
ــل
وقــول
ــن ا ُْل َج َ
يــن َوإِ َّن م ْ
ــاف إِ َّل ا ُْل َجاه ِر َ
ــل َّ
اه َ
ّ
ـره اللَُّ ع َليـ ِ
ـت ا ْل َب ِ
بِال َّل ْيـ ِ
ـه َف َي ُقـ َ
ـذا َو َكـ َ
ار َحـ َة َكـ َ
ـات
ـذا َو َقــدْ َبـ َ
ـول َيــا ُفـ َـا ُن َع ِم ْلـ ُ
ـم ُي ْصبِـ َ
ـل َع َمـ ًـا ُثـ َّ
ـح َو َقــدْ َسـ َ َ ُ َ ْ
ـره ربـه ويصبِــح يك ِْشـ ُ ِ
ـر اللَِّ َعنْـ ُه»(.)2
َي ْسـ ُ ُ ُ َ ُّ ُ َ ُ ْ ُ َ
ـف سـ ْ َ
فتبـ ّـن مــن هــذه األدلــة الرصحيــة الواضحــة عــى أن االعــراف بالذنــوب املتعلقــة بالــرك بــاهلل،

والتكذيــب بآياتــه ورســله ،وإنــكار البعــث واحلســاب ،وهــي أعظــم الذنــوب ،وأخطرهــا يقبــل قبــل

فــوات األوان ،ألن اإلســام هيــدم مــا قبلــه ،ممــا يــدل عــى واســع رمحــة اهلل ،ولطفــه ،وشــفقته عــى

العبــاد.

أمــا تأخــر االعــراف بالذنــب ،وتــرك ارتــكاب املعــايص ،والتقصــر يف الواجبــات والتفريــط
(((1أخرجه مسلم يف صحيحه ،بابَْ :ت ِري ِم ال ُّظ ْل ِم ( )18 / 8( ،)15ح(  )6744من حديث أيب هريرة . 
(( (2أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،بــاب :ســر املؤمــن عــى نفســه )283/15( ،ح( ،)6069ومســلم يف صحيحــه ،بــاب :النهــي عــن
هتــك اإلنســان ســر نفســه )2291/4( ،ح( )2990مــن حديــث أيب هريــرة .
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فيهــا ،وتأخــر العــزم عــى تــرك املحظــورات إىل حضــور املــوت ومعاينتــه ،واليــأس مــن احليــاة،
وعنــد غرغــرة النفــس ،وتأخــر إرجــاع احلقــوق إىل أصحاهبــا ،واملجاهــرة باملعــايص ،فهــو مــن أهــم
األســباب املانعــة مــن قبــول التوبــة ،والعفــو عــن الســيئات.

تفوتــه والتهــاون
وانتهــاز الفرصــة مطلــب رشعــي ،بــل جيــب يف هــذه احلــاالت ،فــا ينبغــي ّ

فيــه ،والتســويف.

املبحث الرابع:
عاقبة االعرتاف بالذنب وآثاره
االعــراف بالذنــب مقبــول يف الدنيــا واآلخــرة بمشــيئة اهلل تعــاىل قبــل فــوات أوانه،كــا تقــدم

يف قبــول التوبــة ،وبعــد التوبــة والنــدم عــى مــا فــات مــن الذنــوب واملعــايص واخلطايــا ،والوقايــة
مــن املعــايص ،واختــاذ األســباب املتبعــة ملحــو الذنوب،واملانعــة مــن الوقــوع فيهــا ،وأن مــا يقــع
مــن االعــراف بالذنــوب لــه عواقــب محيــدة ،وآثــار ط ّيبــة؛ ألنــه مــن حــق مــن تعــدي عليــه أن

يصفــح عــن املذنــب مــامل ،ويســأل اهلل لــه املغفــرة ،كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﮊ

ِ
ِ
ِ
ـم
ـر َ
ف بِ َذ ْنبِــه ُثـ َّ
[يوســف ،]98 :وتقــدم يف احلديــث الصحيــح عــن النبــي َ «:فـإ َّن ا ْل َع ْبــدَ إ َذا ا ْعـ َ َ
َتــاب َتــاب اهللُ ع َليـ ِ
ـه»(.)1
َ
َ
َ ْ
وقــد دلــت عــى ذلــك نصــوص كثــرة مــن الكتــاب والســنة؛ بــأن مــن اعــرف بذنبــه ،وأقلــع

عــن املعصيــة ،ونــدم عــى فعلهــا ،وعــزم عــى أن ال يعــود إليهــا ،والوقايــة مــن املعصيــة ،واختــاذ
األســباب لذلــك؛ فــإن اهلل يغفــر لــه ذنوبــه ،ويك ّفــر عنــه ســيئاته ،ويعفــو عــن خطايــاه ســوى مــن
مــات عــى الكفــر ،والــرك ،والنفــاق؛ ألن الكفــر ال ذنــب فوقــه ،وهــو رأس كل خطيئــة ،وأســاس
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(( (1تقدم خترجيه.

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

كل مفســدة ،فليــس بعــد الكفــر ذنــب ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البقــرة ،]254 :وأعظــم
الظلــم ،وأكــر الذنــوب ،وأشــدها إفســاد ًا للــروح ،هــو الــرك بــاهلل؛ لقولــه تعــاىل:ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﮊ [لقــان ،]13 :ومــع ذلــك؛ فــإن مــن اعــرف بذنبــه ،وتــاب وعمــل صاحلــ ًا ،فــإن اهلل يبــدل
ســيئاته حســنات؛ كــا يف قولــه تعــاىل:ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الفرقــان ،]70 :وقــد بـ ّـن ذلــك بعــد ذكــره املوبقــات مــن الذنــوب ،فــإن
االســتثناء راجــع لقولــه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [الفرقــان ،]68 :ومــا عطــف عليــه؛ ألن الــكل

مجــع يف قولــه :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ ( ،)1وقولــه  :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮊ [األنفــال ،]38 :أي :عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق ،واملشــاقة ،والعنــاد ،واجلرائــم،
وارتــكاب املعــايص ،واملآثــم ،فيدخلــون يف اإلســام والطاعــة باإلنابــة ،فــإن اهلل يغفــر هلــم مــا قــد َسـ َلف
مــن كفرهــم ،وذنوهبــم وخطاياهــم ،فالتّوبــة َتـ ِ
ـد ُم َمــا َقب َل َهــا (.)2
َ

ويف الصحيحــن مــن حديــث ابــن عمــر  يف النجــوى ،قــال «:إِ َّن اهللَ ُيــدْ ِن
ِ
ِ
ـذا َأ َت ْعـ ِ
ـول َأ َت ْعـ ِ
ـذا َف َي ُقـ ُ
ـر ُه َف َي ُقـ ُ
ـب َكـ َ
ـب َكـ َ
ي
ـر ُ
ـر ُ
ـن َف َي َضـ ُ
ا ُْل ْؤمـ َ
ـم َأ ْ
ف َذ ْنـ َ
ف َذ ْنـ َ
ـول َن َعـ ْ
ـع َع َل ْيــه َك َن َف ـ ُه َو َي ْسـ ُ ُ
ــه ور َأى ِف َن ْف ِس ِ
ِ
ــك َق َ
ــه َأنَّــ ُه َه َل َ
ــر ُ َتا َع َل ْي َ
ــك ِف الدُّ ْن َيــا َو َأنَــا َأ ْغ ِف ُر َهــا
ــر َر ُه بِ ُذنُوبِ َ َ
َر ِّب َحتَّــى إِ َذا َق َّ
ــال َس َ ْ

ِ ِ
ِ
ـقَ ،ف َي ُقـ ُ
ـن ك ََذ ُبــوا َعـ َ
َلـ َ
ـى
ـاب َح َسـنَاتِ ِه َو َأ َّمــا ا ْلكَافِـ ُـر َوا ُْلنَافِـ ُ
ـول ْالَ ْشـ َ
ـها ُدَ :ﱡه ُؤ َلء ا َّلذيـ َ
ـو َم َف ُي ْع َطــى ك َتـ َ
ـك ا ْل َيـ ْ
ِ
ـم َأ َل َل ْعنَ ـ ُة اهللِ َعـ َ
ـنﱠ»(.)3
ـى ال َّظالـ َ
َر ِّبِـ ْ
ففــي هــذا احلديــث عظيــم تفضــل اهلل عــى عبــاده املؤمنــن وســره لذنوهبــم يــوم القيامــة ،وأنــه

يغفــر ذنــوب مــن شــاء منهــم؛ ألنــه مل يســتثن يف هــذا احلديــث ممــن يضــع عليهــم كنفــه وســره أحــد ًا
إال الكفــار واملنافقــن ،فإهنــم الذيــن ينــادى عليهــم عــى رؤوس األشــهاد باللعنــة هلــم ،ويف احلديــث

(((1ينظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.)243/1( ،
(( (2ينظــر :تفســر الطــري ،)536/13( ،تفســر القرطبــي ،)402/7( ،تفســر ابــن كثــر ،)54/4( ،أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن
بالقرآن.)257/5( ،
(((3أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،بــاب :قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [هــود ،)225/6( ،]18 :ح( )2441؛ مســلم يف
صحيحــه ،يف بــاب :قبول توبــة القاتــل وإن كثــر قتلــه )105/5( ،ح(.)2768
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داللــة عــى أن أهــل الذنــوب مــن املؤمنــن ال يكفــرون باملعــايص ،وهــو حجــة ألهــل الســنة ،خالفـ ًا

للفــرق الضالــة كاخلــوارج ،واملعتزلــة ،وقولــه تعــاىل:ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [هــود ،]18 :دال

ـره ســياق احلديــث الســابق(.)1
عــى :أن املــراد بالظلــم هاهنــا الكفــر والنفــاق ،كــا فـ ّ

وقولــه تعــاىل يف قصــة إخــوة يوســـــف معــه ،وأبيهــم  Rحــن اعرتفـــــوا بذنوهبــم:

ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [يوســف ،]92-91 :وقولــه :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [يوســف]98-97 :؛ حيــث اشــتملت فعلــة إخــوة يوســف
 Sعــى ذنــوب ،وجرائــم كثــرة مــن قطيعــة الرحــم ،وعقــوق الوالديــن ،وقلــة الرأفــة بالصغــر
الــذي ال ذنــب لــه ،والغــدر واخليانــة لألمانــة ،وتــرك العهــد ،والكــذب عــى أبيهــم ،ومــع ذلــك عفــا

اهلل عــن ذلــك كلــه بعــد اعرتافهــم بذنوهبــم ،حتــى ال ييــأس أحــد مــن رمحــة اهلل تعــاىل ،وملــا كان مــن
حــق املعــرف بذنبــه أن ُيصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم ،ويســأل لــه املغفــرة ،كــا وعــد يعقــوب

 Sأبنــاءه:ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ (.)2

فكذلــك ملــا اعــراف آدم  ، Sوحــواء بذنبهــا ،مـ َّن اهلل عليهــا بقبــول التوبــة منهــا ،واجتبى

آدم ،فتــاب عليــه وهــداه؛ حــن اقــرف ذنبــه ،وعصــاه ،كــا يف قولـــــه تعــاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [طــه ،]122-121 :وقولــه  :Cﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﮊ [البقــرة ،]37 :فهــذه الكلــات التــي تلقاهــن آدم  ،Sب ّينهــا اهلل يف ســورة األعــراف،
مفــرة بقولــه ســبحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [األعــراف:
َّ

.]23

ـاب اهلل ،أن الكلــات التــي تلقاهـ ّن آدم
وقــال اإلمــام الطــري " : والــذي يــدل عليــه كتـ ُ
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(( (1ينظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)570/6( ،
(((2ينظر :تفسري الطربي)261/16( ،؛ تفسري اخلازن)266/3( ،؛ تفسري أيب السعود ،)306/4( ،روح املعاين.)55/13( ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

مــن ربــه ،هـ ّن الكلــات التــي أخــر اهلل عنــه أنه قاهلــا ،معرتفـ ًا بذنبــه ،وهو قــول مجهــور املفرسيــن"(.)1
وأمــا األدلــة التــي تــدل داللــة رصحيــة عــى قبــول التوبــة بعــد االعــراف بالذنــب ،ومــا يرتتــب

عليــه مــن العواقــب احلميــدة ،واآلثــار الطيبــة يف الكتــاب والســنة ،فكثــرة ،منهــا قولــه تعــاىل:ﮋ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [طــه ،]82 :وقولــه جـ ّ
ـل وعــا:ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [النســاء ،]110 :وقولــه :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﮊ[النمــل.]11 :

أمــا الظــامل لنفســه ،فإنه جيـ ّـر نفســه إىل ارتــكاب املعصيــة ،وتــرك الواجبــات ،ومعصيــة املــرء ربه ظلم

لنفســه؛ ألنــه يورطهــا يف العقوبــة ،ورضر املعصيــة يعــود عــى صاحبهــا ،ومــن اعــرف بذنبــه ،وتــاب،

ـم بــدّ ل حســن ًا بعد
واســتغفر ر ّبــه ،ونــدم وحــزن عــى فعلــه ،وعــزم عــى تــرك مــا ارتكبــه مــن املعصيــة ،ثـ ّ

ســوء ،فــإن اهلل يغفــر لــه ذنوبــه ،ويبــدّ ل ســيئته حســنة ،ويقبــل توبتــه ،ويعفــو عــن زالتــه ،وهيديــه للحــق(.)2

واملهــم وجــوب التوبــة مــن الذنــب واالســتغفار لــه بعــد االعــراف بالذنــب وتركــه ،والنــدم

عــى فعلــه ،والوقايــة مــن الوقــوع يف املعصيــة ،واختــاذ األســباب لذلــك لــه عاقبــة حســنة ،وأثــر
طيــب ،فالتوبــة تســقط مــا قبلهــا مــن الذنــوب ،وهــي ترتكــب مــن علــم وحــال وعمــل ،فالعلــم
هــو معرفــة الذنــب ،واحلــال هــو تــأمل النفــس مــن ذلــك الــرر ،ويســمى ندمـ ًا ،والعمــل هــو الــرك

لإلثــم ،وتــدارك مــا يمكــن تداركــه ،وهــو املقصــود مــن التوبــة ،وأمــا النــدم فهــو الباعــث عــى
«:والت َّْو َبـ ُة َم ْع ُر َ
وضـ ٌة
العمــل ،واختــاذ األســباب لــه؛ ولذلــك ورد يف احلديــث عــن النبــي َ 
َب ْعدُ »و«النــدم توبــة»(. )3

(( (1ينظــر :تفســر الطــري)356/12( ،)546-542/1( ،؛ تفســر ابــن كثــر ،)105/1( ،التســهيل لعلــوم التنزيــل ،البــن جــزي،
()391/1؛ أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن)34/1( ،؛ أيســـر التفاســر ،للجزائــري.)46/1( ،
(((2ينظــر :تفســر الطــري)356/12( ،)547 ،541/1( ،؛ تفســر ابــن أيب حاتــم)105/1( ،؛ تفســر ابــن كثــر)105/1( ،؛ الوجيز
يف تفســر الكتــاب العزيــز ،للواحــدي( ،ص  ،)100أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن)34/1( ،؛ التحريــر والتنويــر،
(.)165/22
(( (3تقدم ختريج احلديثني السابقني ،ينظر :التحرير والتنوير.)423/1( ،
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وقــد جعــل اهلل للذنــوب التــي دون الــرك أســباب ًا كثــرة متحوهــا ،ومتتــع الوقــوع فيهــا ،والوقاية

منهــا ،بعــد االعــراف بالذنــب ،وأمــا الــرك فالبــدّ مــن التوبــة ،كــا يف األدلــة مــن الكتــاب والســنة،

منهــا عمــوم قولــه تعــاىل– بعــد ذكــره الذنــوب املهلكــة ،وعــى رأســها الــرك بــاهلل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الفرقــان ،]70 :وقولــه

تعــاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ ،وفيــا يــأيت بيــان بعــض األســباب املتبعــة
ملحــو الذنــوب ،واملانعــة مــن الوقــوع فيهــا ،والوقايــة منهــا:

 -1االســتغفار مــن الذنــوب بعــد االعــراف بالذنــب ،كــا د ّلــت عــى ذلــك أد ّلــة كثــرة ،منهــا

قولــه تعــاىل :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [آل عمــران ،]135 :وآدم  Sمل يقــل شــيئ ًا إال االســتغفار
املعهــود ،كــا ذكــره اإلمــام ابــن عطيــة  يف تفســره ،فقــال" :وهــذا يقتــي أن آدم  Sمل
يقــل شــيئ ًا إال االســتغفار املعهــود ،وســئل بعــض الســلف عــا ينبغــي أن يقولــه املذنــب ،فقــال :يقــول

مــا قالــه أبــواه،ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [األعــراف.]23 :

وقــال موســى  :Sﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [القصــص:

 ،]16وقــال يونــس  :Sﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [األنبيــاء.)1( "]87 :

ويف الصحيحــن عــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل َ «:ينْـ ِ
ـار َك
ـز ُل َر ُّبنَــا َت َبـ َ
ِ
ِ
ٍ
ـن َيدْ ُعـ ِ
ـون َف َأ ْسـت ِ
ـث ال َّل ْيـ ِ
ـل ْال ِخـ ُـر َي ُقـ ُ
َو َت َعـ َ
ـن َي ْب َقــى ُث ُلـ ُ
يب َلـ ُه
السـ َـاء الدُّ ْن َيــا حـ َ
َج َ
ـول َمـ ْ
ـال ك َُّل َل ْي َلــة إِ َل َّ
ِ
مــن يسـ َ ِ
ـن َي ْسـ َتغ ِْف ُر ِن َف َأ ْغ ِفـ َـر َلـ ُه»(.)2
ـأ ُلني َف ُأ ْعط َيـ ُه َمـ ْ
َ ْ َ ْ
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(( (1املحرر الوجيز ،)113/1( ،وينظر :أيض ًا تفسري القرطبي)324/1( ،؛ البحر املحيط.)139/1( ،
(((2ينظر :صحيح البخاري( ،ص )518ح( ،)1145باب :من نام أول الليل وأحيا آخره ،صحيح مسلم )521/1( ،ح (.)758

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

وينجــي بــه املؤمنــن
 -2التســبيح عنــد الشــدة بعــد االعــراف بالذنــب ،يكشــف اهلل بــه الضــ ّـرّ ،

ـم ،كــا فعلــه يونــس S؛ حــن كان يف بطــن احلــوت ،وهــو مليــم ،معرتفـ ًا بذنبــه،
ـم واهلـ ّ
مــن الغـ ّ

مهــه؛ إذ قــال ســبحانه:ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ـم ،وغفــر لــه ذنبــه ،وفـ ّـرج ّ
فأنجــاه مــن الغـ ّ

ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [األنبيــاء.]88-87 :دلــت اآليــة رصحيــة عــى عمــوم هــذا اإلنجــاء
للجميــع ،وقــال  :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮊ [الصافــات.]144-142 :

 -3األعــال احلســنات متحــو الذنــوب؛ كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [هــود.]114 :فدلــت اآليــة رصحيــة عــى حمــو الذنــوب
باألعــال الصاحلــة (.)1

وقولــه تعــاىل:ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ـت َس ـ ِّي َئ ًةَ ،فا ْع َمـ ْ
ـل َح َس ـنَ ًة
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [الرعــد ،]22 :وقولــه عليــه الصــاة والسـ
ـام«:وإِ َذا َع ِم ْلـ َ
َ
ـت َسـ ِّي َئ ًةَ ،فا ْع َمـ ْ
ـل بِ َجنْبِ َهــا َح َسـنَ ًة»(.)2
ـة«:وإِ َذا َع ِم ْلـ َ
َت ْ ُح َهــا» ويف روايـ َ

 -4اخللــق احلســن يمحــو الذنــوب ،كــا يف احلديــث عــن النبــي «:ا َّتـ ِ
ـق اهللِ َح ْي ُثـ َـا
ـاس بِخُ ُلـ ٍ
احل َسـنَ َة َت ْ ُح َهــاَ ،و َخالِـ ِ
ـق َح َسـ ٍ
السـ ِّي َئ َة َ
ـن»( ،)3فدفــع الســيئة باحلســنة ،هــي
ُكنْـ َ
ـق النَّـ َ
ـتَ ،و َأ ْتبِـ ِع َّ

(( (1ينظــر :تفســر الطــري)516/15( ،؛ تفســر الــرازي)58/18( ،؛ تفســر البحــر املحيــط)201/5( ،؛ تفســر ابــن كثــر،
()562/2؛ تفســر الســعدي( ،ص .)391
(((2أخرجــه أمحــد يف مســنده )425/ 35( ،ح()21536؛ وابــن أيب شــيبة يف مصنفــه ،يف كتــاب :الزهــد مــا ذكــر عــن نبينــا 
يف الزهــد )78/7( ،ح()34325؛ الطــراين يف معجمــه الكبــر ،بــاب :امليــم ،املراســيل )175/20( ،ح( )374مــن حديــث معــاذ
بــن جبــل ،وأيب ذر  ،قــال األلبــاين" :حديــث حســن" .ينظــر :فيــض القديــر )550/1( ،ح(.)1131
ـر
(( (3أخرجــه أمحــد يف مســنده )284/35( ،ح( ،)21354والرتمــذي يف ســننه( )423/3ح( ،)21354الرتمــذي يف ســننه ،أبــواب الـ ّ
والصلــة ،بــاب مــا جــاء يف معــارشة النــاس )355/4( ،ح( ،)1987قــال" :هــذا حديــث حســن صحيــح" ،احلاكــم يف مســتدركه،
وصححــه )54/1( ،ح( ،)178ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص ،كتــاب :اإليــان ،)121/1( ،عــن أيب ذر  ، وحســنه الشــيخ
األلبــاين يف اجلامــع الصحيــح ،ســنن الرتمــذي.)355/4( ،
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مــن أعظــم األخــاق احلســنة ،وأدعاهــا إىل حســن املعــارشة ،وكــا يف عمــوم قولــه تعــاىل:ﮋ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮊ [فصلــت.]34 :

 -5االعــراف بالذنــب والتوبــة تنــال حمبــ َة اهلل؛ لقولـــــــه تعــاىل:ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﮊ [البقــرة .]٢٢٢ :أي التوابــن مــن الذنــوب والــرك .قــال أبــو أيــوب األنصــاري 

يف املــراد بقولــه ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ :أي الرجاعــن عــا كانــوا عزمــوا عليــه مــن ذلــك ومــن كل ذنب

أوجــب هلــم نقــص اإلنســانية والســيام شــهوة الفــرج اإلملــام بــه ،ك ّلــا وقعــت منهــم ز ّلــة أحدثــوا هلــا

توبــة؛ألن ذلــك مــن أســباب إظهــاره ســبحانه صفــة احللــم والعفــو واجلــود والرمحــة والكــرم؛ لقولــه
ـق اللَُّ َخ ْل ًقــا ي ْذنِبـ َ ِ
ـم»(.)1
ـون َل َلـ َ
ـم ت ُْذنِ ُبـ َ
ُ ُ
َ «:لـ ْ
ـون َيغْفـ ُـر َُلـ ْ
ـوالَ َأ َّن ُكـ ْ
 -6عبوديــة االعرتاف بالذنــب ،وحقيقتــه ،كــا يف حديــث ســ ّيد االســتغفار عــن النبــي
ـد َك ووعـ ِ
ِ
ـت َخ َل ْقتَنِــي َو َأ َنــا َع ْبــدُ َك َو َأ َنــا َعـ َ
ـد َك َمــا
ـت َر ِّب َل إِ َل ـ َه إِ َّل َأ ْنـ َ
ـم َأ ْنـ َ
ـى َع ْهـ َ َ ْ
«:ال َّل ُهـ َّ
ت َأعــو ُذ بِـ َ ِ
ـوء َلـ َ
ـك بِن ِ ْع َمتِـ َ
ـوء َلـ َ
ـك بِ َذ ْنبِــي َفا ْغ ِفـ ْـر ِل َفإِ َّنـ ُه
ش َمــا َصنَ ْعـ ُ
ـك مـ ْ
ْاسـ َت َط ْع ُ ُ
ـي َو َأ ُبـ ُ
ـت َأ ُبـ ُ
ـك َعـ َ َّ
ـن َ ِّ
َل َيغ ِْفـ ُـر ُّ
لتضمنــه اإلقــرار بالذنــب واالعرتاف
ـت»( .)2إنــا كان ســيدُ االســتغفار ســيد ًا؛
ـوب إِ َّل َأ ْنـ َ
الذ ُنـ َ
ُّ

باخلطيئــة مــع العلــم يقينًــا بأنــه ال يغفــر ّ
الذنــوب إال اهلل ،فهــذا احلديــث بـ ّـن أن االعــراف يقــوم عــى
ركنيــن:

أوالً :اعتـــــراف العبــــد بأنــواع أنعــم اهلل عليــه ،وتوفيقــه للتوبـــــة مــن الذنــب ،قـــــال :C
ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﮊ [النحــل .]53وهــذا معنــى قولــه َ 
ـك بِن ِ ْع َمتِـ َ
ـوء َلـ َ
ـي».
«:أ ُبـ ُ
ـك َعـ َ َّ
ثان ًيا :اعــراف العبــد بوقــوع الذنــب منــه مطل ًقــا ليصــح االســتغفار مــن ذنبــه وهــذا مــا تضمنــه

ـوء َلـ َ
ـك بِ َذ ْنبِــي».
قولــه َ 
«:و َأ ُبـ ُ
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(( (1ينظــر :نظــم الــدرر ،للبقاعــي،)422-421/1( ،احلديــث أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،بــاب :ســقوط الذنــوب باالســتغفار
توبــة )94/ 8( ،ح( ) 7139؛ والرتمــذي يف ســننه )548 /5( ،ح(  ،)3539عــن أيب أيــوب األنصــاري . 
(((2تقدم خترجيه.

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

قولهَ «:فا ْغ ِفـ ْـر ِل َفإِ َّن ـ ُه َل َيغ ِْفـ ُـر ُّ
ـت» فيــه دليــل عــى أن مــن اعــرف بذنبــه غفــر
ـوب إِ َّل َأ ْنـ َ
الذ ُنـ َ

لــه ،واجلمــع بــن الرشيعــة واحلقيقــة ،فــإن تكاليــف الرشيعــة ال حتصــل إال بعــون مــن اهلل وتوفيقــه،

وهــذا هــو احلقيقــة؛ ألن مــن قامــت عليــه احلجــة ببيــان املخالفــة مل يبــق إال أحــد أمريــن :إمــا العقوبــة

بمقتــى العــدل ،أو العفــو بمقتــى الفضــل(.)1

ــال لِرس ِ
الصدِّ ِ
ودل عــى ذلــك أيضــ ًا حديــث َأ ِب َبك ٍ
ّ
ــول اللَِّ H
ْــر ِّ
يــق َ أنَّــ ُه َق َ َ ُ

ِ
ِ
َع ِّلمنِــي د َعــاء َأد ُعــو بِـ ِ
ـرا َو َل َيغ ِْفـ ُـر ُّ
ـا ِت َق َالُ «:قـ ْ
ـه ِف َصـ َ
ـوب
ـم إِ ِّن َظ َل ْمـ ُ
الذ ُنـ َ
ُ ً ْ
ـل ال َّل ُهـ َّ
ْ
ـت َن ْفــي ُظ ْلـ ًـا كَثـ ً
ـت ا ْل َغ ُفــور ِ
ـت َفا ْغ ِفــر ِل مغ ِْفــر ًة ِمـ ِ ِ
ـم»(.)2
حنِــي إِ َّنــك َأ ْنـ َ
إِ َّل َأ ْنـ َ
ْ
ـن عنْــد َك َو ْار َ ْ
الرحيـ ُ
ُ َّ
ْ َ َ
 -7ثنــاء اهلل عــى املعرتفــن بالذنوب،وقــد أثنــى اهلل عــى عبــاده الذيــن َيدعونــه ُمعرتفــن بالذنب،

فقــال تعــاىل:ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [آل عمــران.]17-15

وملــا ذكــر  أهنــم رتبــوا طلــب املغفــرة عــى اإليــان الــذي هــو أصــل التقــوى ،أخــر

أهنــم عنــد اتصافهــم هبــذه األوصــاف الرشيفــة ،هــم مســتغفرون باألســحار ،وخــص الســحر بالذكر،
وإن كانــوا مســتغفرين دائـ ًا ،ألنــه مظنــة اإلجابــة ،كــا صــح يف احلديــث ،وهــذه األوصــاف اخلمســة

هــي ملوصــوف واحــد ،وهــم املؤمنــون الصابــرون عــن املعــايص ..واملســتغفرون اهلل لذنوهبــم يف
األســحار ،فدَ ّلــت اآليــة عــى فضيلــة االعــراف بالذنــب واالســتغفار وقــت األســحار(.)3

 -8فضيلــة اعــراف العبــد بِالذنـ ِ
ـب بأنــه ال َيغفــر الذنــوب إال اهلل ،وهــو مــن أســباب املغفــرة؛
(( (1ينظر:فتح الباري ،تعليق ابن باز.)100 /11( ،
ِ
ِ
ِ
اب َخ ْفـ ِ
اســت ْح َب ِ
الصـ َ
ـض
ـاب :الدُّ َعــاء ِف َّ
(((2أخرجــه البخــاري يف صحيحــهَ ،بـ ُ
ـاة )245/2( ،ح(  ،)834ومســلم يف صحيحــه ،بــابْ :
الصــو ِ
الذ ْكـ ِ
ت بِ ِّ
ـر )74/ 8( ،ح( .)7044
َّ ْ
(( (3ينظــر :تفســر ابــن كثــر)434/1( ،؛ والبحــر املحيــط)418/2( ،؛ ورشح عمــدة األحــكام ،مــن أولــه إىل كتــاب :اجلمعــة مــن
جامــع ابــن تيميــة.)386/1( ،
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ـن النَّبِــى  فِيــا يرويــه َعـن ربـ ِ
كــا يف احلديــث القــديس عــن َأبِــى ُه َريـ َـر َة َ عـ ِ
ـه
ْ َ ِّ
َ
ِّ

ِ
ِ
َق َال َ
ـم ا ْغ ِفـ ْـر ِل َذ ْنبِــىَ .ف َقـ َ
ـب َع ْبــدٌ َذ ْن ًبــا َف َقـ َ
ـار َك َو َت َعـ َ
ـم َأ َّن
ـال َأ ْذ َنـ َ
«أ ْذ َنـ َ
ـب َع ْبــدى َذ ْن ًبــا َف َعلـ َ
ـال َت َبـ َ
ـال ال َّل ُهـ َّ
الذن ِ
ى َر ِّب ا ْغ ِفـ ْـر ِل َذ ْنبِــىَ ،ف َقـ َ
ـب َف َقـ َ
ـذ بِ َّ
ـب َو َي ْأ ُخـ ُ
َل ـ ُه َر ًّبــا َيغ ِْفـ ُـر َّ
ـار َك
ـال َأ ْ
ـم َعــا َد َف َأ ْذ َنـ َ
الذ ْنـ َ
ـال َت َبـ َ
ْبُ ،ثـ َّ
ِ
ِ
الذ ْنـ ِ
ـب َف َقـ َ
ـذ بِ َّ
ـب َو َي ْأ ُخـ ُ
ـم َأ َّن َلـ ُه َر ًّبــا َيغ ِْفـ ُـر َّ
َو َت َعـ َ
ى
ـال َأ ْ
ـم َعــا َد َف َأ ْذ َنـ َ
الذ ْنـ َ
ـال َع ْبــدى َأ ْذ َنـ َ
ـبُ ،ثـ َّ
ـب َذ ْن ًبــا َف َعلـ َ

ِ
ِ
َر ِّب ا ْغ ِفـ ْـر ِل َذ ْنبِــىَ ،ف َقـ َ
ـب َو َي ْأ ُخـ ُ
ـم َأ َّن َل ـ ُه َر ًّبــا َيغ ِْفـ ُـر َّ
ـار َك َو َت َعـ َ
ـذ
الذ ْنـ َ
ـال َأ ْذ َنـ َ
ـب َع ْبــدى َذ ْن ًبــا َف َعلـ َ
ـال َت َبـ َ
الذ ْنـ ِ
بِ َّ
ـب َوا ْع َمـ ْ
ْت َف َقــدْ َغ َفـ ْـر ُت َلـ َ
ـت تذنــب ثــم تتــوب غفــرت لــك.
ـل َمــا ِشـئ َ
ـك»( .)1معنــاه مــا دمـ َ
ودل هــذا احلديــث عــى عظيــم فائــدة االســتغفار ،وعــى عظيم فضــل اهلل ،وســعة رمحتــه وحلمه،

ـر عــى معصيتــه ،أو يمــوت عــى
وكرمــه ،وعــى أن اهللَ ال يــزال يغفــر لعبــده كلــا اســتغفر مــامل ُيـ ّ

الــرك طاملــا أنــه موقـ ٌن أن لــه ر ّبـ ًا يأخــذ بالذنــب ويغفــره ،وأن التوبــة ال تعجــز عــن أحــد وإن عــاود
الذنــوب ،فمــن صــدق يف توبتــه ثــم قــدر لــه أن يعــود مــن غــر عــزم عنــد التوبــة عــى العــود فتوبتــه

مقبولة(.فليفعــل مــا شــاء) أي مــن الذنــب املعقــب بالتوبــة الصحيحــة ،ففيــه أن التوبــة الصحيحــة ال
ـر فيهــا نقــص بالذنــب ثانيـ ًا ،بــل مضــت عــى صحتهــا ويتــوب مــن املعصيــة الثانيــة؛ ألن التوبــة
يـ ّ
تســقط مــا قبلهــا مــن الذنــوب(.)2

 -9حــق املعــرف بالذنــب أن ُيصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم ،ويســأل لــه املغفرة،كــا وعــد

بذلــك يعقــوب  Sأبنــاءه:ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [يوســف،]98 :
ـه ُثــم َتــاب َتــاب اهللُ ع َليـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـه»(.)3
ـر َ
َ
َ
َ ْ
ف بِ َذ ْنبِـ َّ
وقــول النبــي َ «:ف ـإ َّن ا ْل َع ْبــدَ إ َذا ا ْعـ َ َ
 -10االعــراف بالذنــب يبــدّ ل الســيئات حســنات ،لقولــه تعــاىل:ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الفرقــان ،]70 :وقولــه :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
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ُوب وإِ ْن َتكَرر ِ
(( (1أخرجه مسلم يف صحيحه ،بابَ :ق ُب ِ
ت ُّ
ول الت َّْو َب ِة ِم َن ُّ
ُوب والتوبة )99/8( ،ح(.)7162
الذن ُ
الذن ِ َ
َّ َ
(( (2ينظــر :كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــن ،البــن اجلــوزي(،ص)932؛ ودليــل الفاحلــن لطــرق ريــاض الصاحلــن ،البــن
عــان الصديقــى.)340/1( ،
(( (3تقدم خترجيه.

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [النمــل .]11 :فالتو َب ـ َة تســقط َمــا َقب َل َهــا مــن الذنــوب.
 -11االعــراف بالذنــب ُيســقط ويمحــو مجيــع مــا قــد َس ـ َلف مــن الذنــوب واخلطايــا مــا عــدا

الــرك؛ لعموم قولــه تعــاىل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [الزمــر]53 :؛ وقولــه :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮊ [الشــورى ، ]25 :وقولــه :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ[األنفــال]38 :

،أي :عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق ،واجلرائــم كلهــا ،فــإن اهلل يغفــر الذنــوب مجيعـ ًا ويعفــو

عــن الســيئات.

 -12منــع اجلريمــة ،والوقــوع فيهــا ،وســائل عــاج فعالــة ضــد االكتئــاب ،وهــي كثــرة،

وأبرزهــا :مراقبــة اهلل  ،Dواخلــوف واحليــاء منــه ســبحانه ،وقــوة اإليــان واإلرادة ،وجماهــدة

النفــس عــن املعصيــة ،واالعــراف بالذنــب ،والتوبــة إىل اهلل ،واالســتغفار مــن الذنــب ،واجتنــاب

كبائــر اإلثــم ،والفواحــش ،وكثــرة تــاوة القــرآن الكريــم وفهــم معانيــه وتبد ّبــره ،وســؤال اهلل التوفيق
واالســتقامة ،واالســتعاذة بــاهلل مــن الشــيطان دائـ ًـا ونزغاتــه ،واالبتعــاد عــن وســائل الفتــن مــا ظهــر

منهــا ومــا بطــن ،وعــن مصاحبــة األرشار ،وحفــظ اللســان ،والفــرج ،ومهــا أكثــر ســببني حلصــول
ِ
ِ
ـن َلـ ُه َْ
النَّـ َة»(.)1
ـن َْل َي ْيــه َو َمــا َبـ ْ َ
ـن ِل َمــا َبـ ْ َ
ـن ِر ْج َل ْيــه َأ ْض َمـ ْ
ـن َي ْض َمـ ْ
«:مـ ْ
املعصيــة؛ لقولــه َ 
ّ
دل احلديــث عــى أن حفظهــا يمنــع الوقــوع يف املعصيــة.

وقولِــه  :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [طــه ،]123 :وهــذه

اآليــة :أصــل الوقايــة مــن املعصيــة ،واألســباب املعينــة عــى جتنــب اجلريمــة ،ومنــع الوقــوع يف

املحظــورات عمومـ ًا ،ومبــدأ االعــراف بالذنــب والتوبــة ،وعواقبــه احلســنة ،وآثــاره الطيبــة ،واحليــاة

الســعيدة األبديــة ،وهــو اتبــاع هــدى اهللَ ،وفــق ســنة نب ّيــه  ،وهــو األصــل يف ذلــك كلــه،

بــل هــو الســبب الرئيــس مــن هــذه األســباب.

(((1أخرجه البخاري يف صحيحه ،بابِ :ح ْف ِ
ظ ال ِّلس ِ
ان )296/16( ،ح( ،)6474من حديث سهل بن سعد . 
َ
َ
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وقولِــه :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ

[النســاء ،] ٣١ :وهــذه اآليــة -أيضـ ًا  -أصــل الوقايــة مــن الوقــوع يف جريمــة االنتحــار ،ووســائل عــاج

فعالــة ضــد االكتئــاب ،وبعــد ذكــره ج ّلــت قدرتــه ،وســعت رمحتــه ســبحانه وتعــاىل مــا يتعلــق بجرمــة

ـم األســباب املعينــة عــى جتنّــب اجلرمــة ،واملانعــة
قتــل النفــوس املحرمــة باالنتحــار ،وأســبابه ،بـ ّـن أهـ ّ
ِ ِ
مــن الوقــوع فيهــا ،والوقايــة منهــا ،وعالجهــا ،و َعــن ابــن مســعود َ ، قـ َ
ـن َأ َّو ِل
ـال «:ا ْل َك َبائـ ُـر مـ ْ
ســور ِة النِّسـ ِ
ـاء إِ َلﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ ِمــن َأو ِل السـ ِ ِ
ـن آ َيـ ًة»(.)1
ـورة َثالَثـ َ
ْ َّ
َ
ُ َ
ُّ َ
مناســبة اآليــة ملــا قبلها:مناســبتها ملــا قبلهــا ظاهــرة؛ ألن اهلل تعــاىل ّملــا ذكــر الوعيــد عــى فعــل

بعــض الكبائــر ،ذكــر الوعــد عــى اجتنــاب الكبائــر؛ ّ
وأن الذنــوب تنقســم إىل كبائــر ،وصغائــر؛
واجتنــاب الكبائــر يكفــر اهلل بــه الصغائــر(.)2

قــال اإلمــام القرطبي":ملــا هنــى تعــاىل يف هــذه الســورة عــن آثــام هــي كبائر،وعــد عــى اجتناهبــا

التخفيــف مــن الصغائــر"(.)3

وقــال اإلمــام ابــن عاشــور":اعرتاض ناســب ذكــره بعــد ذكــر ذنبــن كبريين:ومهــا قتــل النفــس،

وأكل املــال بالباطــل ،عــى عــادة القــرآن يف التفنــن مــن أســلوب إىل أســلوب ،ويف انتهــاز الفــرص يف
إلقــاء الترشيــع عقــب املواعــظ وعكســه"(.)4

إذ ًا تعليــم الرشيعــة اإلســامية أكــر وســيلة للحــدّ مــن هــذه الظاهــرة اخلطــرة والتــي جعلهــا

اجلهــال مــن تعليــم الرشيعــة اإلســامية ،وبعــض ضعــاف النفــوس واإليــان من أبنــاء املســلمني حالً،
وخمرجـ ًا للخــروج مــن مشــاكلهم النفســية االكتئابيــة املرتاكمــة بعضهــا فــوق بعــض؛ فلذلــك تقــول
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(( (1رواه احلاكم وصححه يف املستدرك ،ووافقه الذهبي يف التلخيص )59/1( ،ح( .)196
(( (2ينظر :تفسري الطربي)233/ 8( ،؛ والقرطبي)158/5( ،؛ وتفسري البحر املحيط)243/3( ،؛ وفتح القدير.)717/1(،
(( (3اجلامع ألحكام القرآن.)158/5( ،
(( (4التحرير والتنوير.)102/4( ،

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

الدراســات اإلحصائيــة ألعــداد املنتحريــن يف العــامل أخفــض نســبة لالنتحــار يف العــامل اإلســامي؛

مقارنــة العــامل الغــريب؛ وذلــك بســبب تعليــم القــرآن الكريــم ،والســنة ،بينــا يعــاين الغــرب مــن عــدم
وجــود تعليـ ٍم يمنعهــم مــن اإلقــدام عــى االنتحــار ،فتكــون نســبة االنتحــار عندهــم عاليــة.
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،والصــاة والســام عــى نب ّينــا حممــد وعــى آلــه

وأصحابــه ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الدّ يــن ،وبعــد:

فإن أهم النتائج التي توصل إليه البحث ما يأيت:
	-االعــراف بالذنــب قبــل فــوات األوان فضيلــة ،وعواقبــه محيــدة ،وآثــاره طيبــة ،وهــو احلـ ّـل
األمثــل للخــروج مــن الوقــوع يف أمــور عواقبهــا وخيمــة ،وآثارهــا ســيئة.

	-االعــراف بالذنــب ،والتوبــة منــه ،والنــدم عــى مــا فــات مــن ارتــكاب املعصيــة ،وتــرك
واجــب مــن الواجبــات ،فالتوبــة منهــا يســقط مــا قبلهــا مــن الذنــوب.

	-خلــط األعــال الصاحلــة بالســيئة مــع التوحيــد ،ال يكــون مانع ـ ًا مــن قبــول التوبــة ،والعفــو
عــن الســيئات.

	-االعــراف بالذنــب هيــدم أعظــم الذنــوب ،وأخطرهــا وهــو الكفــر والــرك والنفــاق قبــل
املــوت ،ويبدّ هلــا حســنات.

	-تأخــر االعــراف بالذنــب ،وتــرك املحظــور ،وتقصــر الواجــب والتفريــط فيهــا ،إىل معاينــة
املــوت ،واليــأس ،ونــزول البــأس ،هــو مــن أهــم األســباب املانعــة مــن قبــول التوبــة ،والعفو

عــن الســيئات.

تفوتــه
	-انتهــاز الفرصــة مطلــب رشعــي ،بــل جيــب ذلــك يف هــذه احلــاالت ،فــا ينبغــي ّ
والتهــاون فيــه ،والتســويف.

	-االعــراف بالذنــب مــن حســن اخللــق والتواضــع ،وشــيم العقــاء ،وهــو مــن أســباب
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الــر ،وتفريــج اهلمــوم ،والكــرب.
اســتجابة الدعــاء ،وكشــف
ّ

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

	-دلــت النصــوص عــى أنــه مــن حــق املعــرف بذنبــه أن ُيصفــح عنــه قبــل صولــه للحكــم،
و ُيســأل لــه املغفــرة.

ـم أســباب الوقــوع يف االنتحــار ،هــو اإلعــراض عــن ذكــر اهلل ،والوقايــة منــه ،هــو ذكــر
	-أهـ ّ
اهلل ،ومراقبتــه ســبحانه.

	-االعــراف بالذنــب هــو احلــل األمثــل الوحيــد لعــاج االنتحــار ،وقــوة املناعــة اإليامنيــة ،كــا
عاجلها اإلســام.

	-االعــراف بالذنوب هــو اخلطــوة األوىل لتعديــل املســار ،وتصحيحــه ،واخلــروج مــن
املشــاكل عواقبهــا وخيمــة.

ـي الرمحــة ؛ إلنقــاذ البرشيــة
	-احلــق هــو رشع اهلل وفهمــه ،واتباعــه َوفــق ســنة نبـ ّ
مــن عواقــب اجلرائــم ،وويالهتــا.

	-واحلمــد هلل أوالً وآخــر ًا ،وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد وعــى آهــل وصحبــه ومــن تبعهــم
بإحســان إىل يــوم الديــن.

47

 .1األحاديــث املختــارة أو املســتخرج مــن األحاديــث املختــارة ممــا مل خيرجــه البخــاري ومســلم
يف صحيحيهــا  ،لضيــاء الديــن املقــديس حممــد بــن عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن عبــد الرمحــن

الســعدي ،املقــديس األصــل ،الصاحلــي احلنبــي أبــو عبــد اهلل ضيــاء الدين(ت643:هـــ)  ،حتقيــق:

عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش ،مكتبــة النهضــة احلديثــة  -مكــة املكرمــة ،ط2000 ،3م.
 .2إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن الكريــم ،ملحمــد أبــو الســعود أفنــدي بــن حميــي الديــن
حممــد بــن مصلــح الديــن مصطفــى عــاد الديــن العــادي األســكليبي احلنفــي أبــو الســعود

(ت982:هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

 .3أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبدالقــادر
اجلكنــي الشــنقيطي (ت1393 :هـــ) ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع بــروت  -لبنــان،

الطبعــة1415 :هـــ 1995 -م.

 .4تفســر البيضــاوي املســمى (أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل) ،لعبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد بــن
عــي الشــرازي أبــو ســعيد أو أبــو اخلــر نــارص الديــن البيضــاوي (ت685:هـــ) ،دار الفكــر -

بــروت.

 .5أيــر التفاســر لــكالم العــي الكبــر ،للشــيخ أيب بكــر جابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن
جابــر املعــروف بـــأبو بكــر اجلزائــري (ت1439 :هـــ)  ،مكتبــة العلــوم واحلكــم باملدينــة املنورة -
اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1424 ،5هـــ 2003 -م.

 .6التحريــر والتنويــر املســمى (حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب
املجيــد) ،ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونســـي (ت1393 :هـــ)،

مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت  -لبنــان ،ط1420 ،1هـــ 2000 -م.
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ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

 .7التعريفــات ،لعــي بــن حممــد بــن عــي الســيد الزيــن أبــو احلســن احلســيني اجلرجــاين احلنفــي
(ت816 :هـ)،حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري ،ط1405 ، 1هـــ  ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت.

 .8التســهيل لعلــوم التنزيــل ،أليب القاســم حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل ابــن جــزي الكلبي
الغرناطــي (ت741 :هـــ)  ،مكتبة مشــكاة اإلســامية.

 .9تفســر البحــر املحيــط ،للعالمــة أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان
أثــر الديــن األندلــي ،أبــو حيــان النحــوي (ت745 :هـــ) ،دار الفكــر.

 .10تفســر الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــر  ،لشــمس
الديــن ،حممــد بــن أمحــد اخلطيــب الرشبينــي الشــافعي (ت977 :هـــ)  ،دار الكتــب العلميــة -

بــروت.

 .11تفســر القــرآن العظيــم البــن أيب حاتــم ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد أيب حاتــم ابــن إدريــس بــن
املنــذر التميمــي احلنظــي الــرازي املعــروف بابــن أيب حاتــم الــرازي (ت327 :هـــ)  ،مصــدر

الكتــاب :ملفــات وورد عــى ملتقــى أهــل احلديــث ،الكتــاب مشــكول ومرقــم آليــا غــر موافــق

للمطبــوع.

 .12تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري ثم الدمشــقي
(ت774 :هـــ)  ،حتقيق :حممود حســن ،دار الفكــر ،الطبعة اجلديــدة1414 ،هـ1994-م.

 .13تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،للشــيخ عبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل
الســعدي (ت1376 :هـــ)  ،حتقيــق :عبدالرمحــن حمــا اللوحيق ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـ
2000 -م.

 .14التفســر املنــر يف العقيــدة والرشيعــة واملنهــج ،للدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي ،دار الفكــر
املعــارص  -دمشــق ،ط1418 ،2هـ.
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 .15التفسري الوسيط ،للدكتور وهبة بن مصطفى الزحييل ،دار الفكر  -دمشق ،ط1422 ،1هـ.
 .16هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،أبــو منصــور (ت370 :هـــ)  ،حتقيــق:
حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط2001 ،1م.

 .17التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،لزيــن الديــن حممــد بــن عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن
بــن عــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم املنــاوي القاهــري (ت1031 :هـــ)  ،حتقيــق :د .حممــد
رضــوان الدايــة ،دار الفكــر املعــارص  -بــروت ،دمشــق ،ط1410 ،1هـــ.

 .18جامــع األصــول يف أحاديــث الرســول ،ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد

بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر (ت 606 :هـــ)  ،حتقيــق :عبدالقــادر
األرنــؤوط  -التتمــة حتقيــق :بشــر عيــون ،مكتبــة احللــواين  -مطبعــة املــاح  -مكتبــة دار البيــان،

ط.1

 .19جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي،
أبــو جعفــر الطــري (ت310 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط،1
1420هـ2000-م.

ــورة بــن موســى بــن
 .20ســنن الرتمــذي املســمى (اجلامــع الكبــر)  ،ملحمــد بــن عيســى بــن َس ْ
الضحــاك الرتمــذي أبــو عيســى (ت279 :هـــ)  ،حتقيــق :بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب

اإلســامي  -بــروت1998 ،م.

 .21صحيــح البخــاري املســمى (اجلامــع املســند الصحيــح املخترص مــن أمور رســول اهلل 

وســننه وأيامــه)  ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري ،أبــو عبــد اهلل (ت ٢٥٦هـ)،

الطبعــة اهلنديــة مــن ملتقــى أهــل احلديــث ،حتقيــق :الشــيخ أمحــد شــاكر ،وترقيــم األحاديــث
موافــق لرتقيــم أحاديــث فتــح البــاري ،الطبعــة الســلطانية.
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ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

 .22تفســر القرطبــي املســمى (اجلامــع ألحــكام القــرآن املســمى)  ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (ت671 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد

الــردوين ،وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة  -القاهــرة ،ط1384 ،2هـــ1964-م.
 .23مجهرة اللغة ،أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت321 :هـ).

 .24تفســر األلــويس املســمى (روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين املســمى) ،
لشــهاب الديــن حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس (ت1270 :هـــ)  ،دار إحيــاء الــراث
العــريب  -بــروت ،ط1399 ،1هـــ 1979 -م.

 .25زهــرة التفاســر ،ملحمــد بــن أمحــد بــن مصطفــى بــن أمحــد املعــروف بمحمــد أيب زهــرة
(ت1394 :هـــ)  ،دار الفكــر العــريب.

 .26ســنن ابــن ماجــة ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة ،وماجــة اســم أبيــه يزيــد
(ت273 :هـــ)  ،حتقيــق وتعليــق :حممــد فــؤاد عبدالباقــي ،األحاديــث املذيلــة بأحــكام األلبــاين
عليهــا ،دار الفكــر  -بــروت.

 .27ســنن النســائي الصغــرى املســمى (املجتبــى مــن الســنن) ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب
بــن عــي اخلراســاين النســائي (ت303 :هـــ)  ،حتقيــق :عبدالفتــاح أبــو غــدة ،األحاديــث املذيلــة
بأحــكام األلبــاين عليهــا ،مكتــب املطبوعــات اإلســامية  -حلــب ،ط1406 ،2هـــ1986-م.

 .28ســنن النســائي الكــرى ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي
(ت303 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبدالغفــور ســليامن البنــدراوي ،ســيد كــروي حســن ،دار الكتــب
العلميــة  -بــروت ،ط1411 ،1هـــ1991-م.

 .29رشح صحيــح البخــاري ،أليب احلســن عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك بــن بطــال القرطبــي
املعــروف بابــن بطــال (ت449:هـــ)  ،حتقيــق :أيب متيــم يــارس بــن إبراهيــم ،مكتبــة الرشــد -

الســعودية  -الريــاض،ط1423 ،2هـــ2003-م.
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األزدي الطحــاوي
 .30رشح مشــكل اآلثــار ،أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســامة بــن ســلمة
ّ
(ت321 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة ،ط1415 ،1هـــ 1494 -م.

 .31الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أليب نصـــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب
(ت393 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبدالغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن  -بــروت ،ط ،4ينايــر
1990م.

 .32صحيــح ابــن حبــان املســمى (اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان) ،ملحمــد بــن حبــان بــن
أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي ال ُبســتي (ت354 :هـــ)،

ترتيــب :األمــر عــاء الدين عــي بن بلبــان الفــاريس (ت 739 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنؤوط،

مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط1414 ،2هـــ 1993 -م.

 .33صحيــح اإلمــام مســلم املســمى (املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول
ـابورى أبــو احلســن
اهلل  ، )لإلمــام مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم القشــري النيسـ
ّ

(ت261 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :حممــد فــؤاد عبدالباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

 .34تفســر النيســابوري املســمى (غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان) ،لنظــام الديــن القمــي احلســن
بــن حممــد بــن حســن القمــي النيســابوري (ت850 :هـــ)  ،حتقيــق :الشــيخ زكريــا عمــران ،دار
الكتــب العلميــة  -بــروت  -لبنــان ،ط1416 ،1هـــ1996-م.

 .35غريــب احلديــث ،البــن قتيبــة الدينــوري أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري
(ت276 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــداهلل اجلبــوري ،مطبعــة العــاين  -بغــداد ،ط1397 ،1هـــ.

 .36القامــوس املحيــط ،ملجــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى (ت817 :هـــ) ،
دار املاليــن  -بــروت.

52

ِ
ِ
بالذ ِ
اف َّ
والر ِد (دراس ٌة موضوعي ٌة يف القرآن الكريم)
االعت ُ
نب َ
بني ال َقبول َّ

 .37تفســر الزخمــري املعــروف (الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه
التأويــل)،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري جــار اهلل (ت538 :هـــ)  ،حتقيق:

عبالــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

 .38كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــن ،جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن
حممــد اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حســن البــواب ،دار الوطــن  -الريــاض1418 ،هـــ
1997 -م.

 .39الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،أليب البقــاء الكفــوي أيــوب بــن موســى
احلســيني القريمــي الكفــوي ،أبــو البقــاء احلنفــي (ت1094 :هـــ)  ،حتقيــق :عدنــان درويــش،

وحممــد املــري ،مؤسســة الرســالة  -بــروت1419 ،هـــ 1998 -م.

 .40لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل ،لعــاء الديــن عــي بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي
أبــو احلســن ،املعــروف باخلــازن (ت741 :هـــ)  ،دار الفكــر  -بــروت  -لبنــان1399 ،هـــ -
1979م.

 .41لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
الرويفعــى اإلفريقــى (ت711 :هـــ)  ،دار الصــادر  -بــروت ،ط.1

 .42تفســر ابــن عطيــة املســمى املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق
بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب (ت542 :هـــ)  ،حتقيــق:
عبدالســام عبدالشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة  -لبنــان ،ط1413 ،1هـــ 1993 -م.

 .43املســتدرك عــى الصحيحــن ،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن
نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع (ت405 :هـــ)  ،حتقيــق:
مصطفــى عبدالقــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1411 ،1هـــ 1990 -م.
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 .44املســند ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين املعــروف بأمحــد
بــن حنبــل (ت241 :هـــ)  ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،وآخريــن ،مؤسســة الرســالة ،ط،1

1421هـ2001-م.

 .45مصنــف ابــن أيب شــيبة املســمى (املصنــف يف األحاديــث واآلثــار) ،أليب بكــر بــن أيب شــيبة عبد اهلل
بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي (ت235 :هـــ)  ،حتقيــق :كــال يوســف
احلــوت ،مكتبــة الرشــد  -الريــاض ،ط1409 ،1هـ.

 .46تفســر البغــوي املســمى (معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن) ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن
حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (ت 510 :هـــ)  ،حتقيــق :عبدالــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء
الــراث العــريب  -بــروت ،ط1420 ،1هـــ.

 .47معجــم الفــروق اللغويــة ،أليب هــال احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن حييــى بــن
مهــران العســكري (ت :نحــو 395هـــ).

 .48املعجــم الكبــر ،لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطرباين
(ت360 :هـــ)  ،حتقيــق :محــدي بــن عبداملجيد الســلفي ،مكتبــة العلــوم واحلكــم  -املوصل ،ط،2
1404هـ1983-م.

 .49معجــم مقاييــس اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو احلســن
(ت395 :هـــ)  ،حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـــ 1979 -م.

 .50تفســر الــرازي املســمى (مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر) ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن
احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري (ت606 :هـــ)

 ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت1421 ،هـــ 2000 -م.
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 .51املفــردات يف غريــب القــرآن ،أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهانــى
(ت502 :هـــ)  ،حتقيــق وضبــط :حممــد ســيد كيــاين ،دار املعرفــة بــروت  -لبنــان.

 .52نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،لإلمــام برهــان الديــن البقاعــي أيب احلســن إلبراهيــم
بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أيب بكــر البقاعــي (ت885 :هـــ)  ،حتقيــق :عبدالــرزاق
غالــب املهــدي ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت1415 ،هـــ 1995 -م.

 .53نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،لإلمــام برهــان الديــن البقاعــي أيب احلســن إلبراهيــم
بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أيب بكــر البقاعــي (ت885 :هـــ)  ،ط1398 ،1هـــ-
1978م ،بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة  -بحيــدر آبــاد – الدكــن  -اهلنــد.

 .54تفســر املــاوردي املســمى (النكــت والعيــون)،أليب احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن
حبيــب البــري البغــدادي الشــهري باملــاوردي (ت450 :هـــ)  ،راجعــه وع ّلــق عليــه :الســيد بــن
عبداملقصــود بــن عبدالرحيــم ،ط1412 ،1هـــ1992-م ،دار الكتــب العلميــة  -بريوت ،مؤسســة

الكتــب الثقافيــة – بــروت.

 .55اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومــه،
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي القــرواين ثــم األندلــي
أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب َ ّ

القرطبــي املالكــي (ت437 :هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا
والبحــث العلمــي  -جامعــة الشــارقة ،جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة  -كليــة الشـــريعة
والدراســات اإلســامية  -جامعــة الشــارقة ،ط1429 ،1هـــ 2008 -م.

 .56الــوايف يف رشح الشــاطبية يف القــراءات الســبع ،لعبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض
املشــهور بعبــد الفتــاح القــايض (ت1403 :هـــ)  ،مكتبــة الــدار  -املدينــة املنــورة ،ط1404 ،1هـــ
1983 -م.
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 .57الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي
النيســابوري الشــافعي (ت468 :هـــ)  ،حتقيــق :صفــوت عدنــان داوودي ،ط1415 ،1هـــ -
1995م ،دار القلــم  -دمشــق ،الــدار الشــامية  -بــروت.

 .58مقالــة بعنوان(:أرقــام صادمــة عــن االنتحــار حــول العامل..أوروبــا يف املقدمــة ،والشـــرق األوســط
األقــل) 9 ،ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1CvV

 .59مقالــة بعنــوان( :ظاهــرة االنتحــار يف املجتمعــات الغربيــة) ،للدكتــور عبــد احلــق عــزوزي،
صحيفــة اجلزيــرة ،السبت14ســبتمرب2019م 9 ،ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1CvY

.60مقالــة بعنــوان( :االنتحــار هيــدد جمتمعــات الغــرب) ،للدكتــور أكــرم املشــهداين ،معهــد اإلمــام
الشــرازي الــدويل للدراســات واشــنطن 9 ،ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1GOe

.61املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة تصــدر إرشــادات بعنوان(عــش احليــاة لتعزيــز جهــود
الوقايــة مــن االنتحــار)17 ،حزيــران  -يونيــو 2021م ،الصحــة عــدد ( 8 ،)1078122ســبتمرب
2021م.

https://shortest.link/1GOk

.62املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة بعنوان):االنتحــار) 17 ،حزيــران  -يونيــو 2021م8 ،
ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1GOE
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.63املوقــع الرســمي ملــداد مقالــة بعنوان(:كــريس االعــراف يف الديانــة النصـــرانية) ،خلــادم حســن
إهلــي بخــش ،حمرم1441هـــ2019/9/18 ،م 9 ،ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1GOM

.64موقــع أرسار اإلعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل ،مقالــة بعنوان(:ظاهــرة االنتحــار ..كيــف
عاجلهــا القــرآن) 30،كانــون الثــاين -ينايــر2020م 8 ،ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1GOV

 .65موقــع عــريب  BBCيب يب يس رشق أوســط األخبــار الرئيســية ،مقالــة بعنــوان( :ملــاذا ترتفــع
معــدالت االنتحــار بــن الشــباب يف العــامل؟) 2،مايــو -أيــار 2018م 9 ،ســبتمرب 2021م.
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-43979847

.66موقــع هلــا أون اليــن ،مقالــة بعنوان(:االنتحــار يف الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل) رحالــة عــامل
األرسة ،حمرم1431هـــ 20-ينايــر2010م 9 ،ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1CwX

رس التوبــة عنــد اســتحالة التقــدم
.67موقــع الفاتيــكان نيــوز ،مقالــة بعنوان(:تعليــم الكنيســة بشــأن ّ
مــن كــريس االعــراف) 9 ،ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1Cxa
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