
 االعرتاف يهدم االقرتاف

كلِ  َمْن ل احلمد هلِل الَِّذي شرَع الشرائَع رمحًة وِحْكمًة ليبلونا أينا أحسن عمال، أمرناَ بطاعِته ال حلَاجِتِه بْل لنفعنا، يغفُر الذنوبَ 
ُه رفَ َعه لتاب إىل ربه ودنا، وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له جيزل العطايَا ملْن كان ُُمسًنا، وأشهُد أنَّ ُممًدا عبُدُه ورسو 

 :أما بعد فوَق السموات فَدنَا، َصلَّى هللا وسلم عليه وعلى آلِِه وأصحابه الكرام األَمَناء،

م تعملون يف أياٍم : "اعلموا أنك-رمحه هللا  -فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا، وامسعوا رمحين هللا وإياكم إىل قول بالل بن سعد  
 ."ُمقاٍم، وداِر حزٍن وَنَصب لداِر نعيٍم وُخْلد قصاٍر ألياٍم طواٍل، يف دار زواٍل لدارِ 

سؤاٌل عظيم طََرَحه أفضل األم ة! على أفضل الرسل!، سؤال يتعلق مبخ العبادة؛ يريد أن يدعو به يف أفضل  :إخوة اإلميان
كر رضي هللا عنه يب بالعبادات العملية! فتعالوا إىل هذا اخلرب.. أخرج الشيخان عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما: عن أ

ًما َكِثريًا، واَل يَ ْغِفُر أنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: َعلِ ْميِن ُدَعاًء أْدُعو به يف َصاَلِت، قاَل: ُقْل: اللَُّهمَّ إّن ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُلْ 
َعلِ ْميِن يا َرسوَل هللِا،  ْنَت الَغُفوُر الرَِّحيُم ". ويف رواية ملسلم:الذُّنُوَب إالَّ أْنَت، فَاْغِفْر يل َمْغِفَرًة ِمن ِعنِدَك، واْرمَحْيِن، إنََّك أ

 ..ُدَعاًء أَْدُعو به يف َصاَلِت، ويف بَ ْيِت 

 ..هللا أكرب.. صد يُق األمِة املبشُر باجلنِة أرشده الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل هذا الدعاء العظيم، فتعالوا نتأمل مجَله 

 !؛ ألن يف الصالة أعظم العبادات العملية، ويف سجودها أقرُب ما يكون العبد من ربه "ُدَعاًء أْدُعو به يف َصاَلِت َعلِ ْميِن   "

فالصد يق على منزلته العالية ليس معصوًما، وليس بني املخلوقني وبني اخلالق  " ُقْل: اللَُّهمَّ إّن ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثريًا  "
 .إمنا ُمض العبودية واالفتقار من العبد، وُمض اجلود واإلحسان من الرب عز وجلسبحانه نسب؛ 

ويف هذا االعرتاف افتقار هلل وانكسار وهذا لب  العبودية! وفيه هضم للنفس مع رهبا العظيم! الذي ال يزال العبد يتقل ب يف 
ينبض  م يف يقظته ومنامه! وال جزى نعمة القلب الذينعمه وآالئه، ولو قضى العبد عمره يف طاعة ما جزى نعمة نَ َفِسه الدائ

 !من قبل والدته مل يتوقف! فكيف بالنعم األخرى الكثرية

 !فحق هللا سبحانه كبري وال يستطيع العبُد أن يلحَق له جزاًء فكيف مع قلة طاعتنا وكثرة ذنوبنا 

 .وهذا االعرتاف بالتقصري ينفُع ويرفُع العبد عند ربه جل وعز



وهذا إقرار بالوحدانية واستجالب للمغفرة، ففي اإلسالم العالقة بني "  واَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب إالَّ أْنتَ : " وجاء يف الدعاء العظيم 
العبد وربه ال حتتاج إىل وسطاء، بل تضرٌع وانكساٌر وطلٌب من الرب سبحانه بال واسطة! خبالِف دياناٍت أخرى ينكسرون 

 .ان ذنوهبم، فاحلمد هلل على نعمة اهلداية لإلسالمملخلوقني طلًبا لغفر 

مجلة تضمنت التوحيد واالستغفار، وقوام الدين هبما؛ فقد قرن هللا "  واَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب إالَّ أْنَت، فَاْغِفْر يل َمْغِفَرًة ِمن ِعنِدكَ " 
ُ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي فَاْعَلْم أَنَُّه اَل  ﴿ :بني التوحيد واالستغفار يف مواضع قال سبحانه  إَِلَه ِإالَّ اَّلَّ

﴾   ُتوبُواْ إِلَْيهِ َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ اَّلَ  ِإنَّيِن َلُكم مِ ْنُه َنِذيٌر َوَبِشرٌي. َوَأِن اْستَ ْغِفُرواْ َربَُّكْم ُثَّ  ﴿ :ويف موضع آخر 91﴾ُممد َواْلُمْؤِمَناتِ 
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تنكرٌي يفيُد أن املطلوَب غفراٌن عظيٌم، مغفرة يتفضل هبا سبحانه على عبده املقصِر "  فَاْغِفْر يل َمْغِفَرًة ِمن ِعنِدكَ "  ويف قوله 
 .الظامِل لنفسه

 " وكلما ازداد العبُد تواضًعا هلل وعبوديًة ازداد إىل هللا قربًا ورفعًة ومن ذلك توبته واستغفاره" 

 َوَِّل ِ  ويف هذا توسل بأمساء هللا سبحانه قال جل وعز ﴿"  َمْغِفَرًة ِمن ِعنِدَك، واْرمَحْيِن، إنََّك أْنَت الَغُفوُر الرَِّحيمُ  فَاْغِفْر يل " 
يف القرآن الكرمي أكثر من سبعني مرة! ولعله  (الرحيم)و (الغفور) [ وقد اقرتن981﴾ ]األعراف: اأَلمْسَاء احلُْْسََن فَاْدُعوُه هِبَا

 .أسرار ذلك أنه غفور للعباد ألنه سبحانه رحيم من

هذا الدعاء من اجلوامع ألن فيه االعرتاف بغاية التقصري وطلب غاية اإلنعام؛ فاملغفرة سرت الذنوب وُموها،  " :قال ابن حجر
 والرمحة إيصال اخلريات ". اه 

 :إخوة اإلميان 

 طلب ور: وافَ َقُه يف التوحيد وافقه يف االعرتاف هلل بالذنب ووافقه يفوجند أن هذا الدعاء وافق سيد االستغفار يف ثالثة أم
 .املغفرة

 .واْرمَحِْنا، إنََّك أْنَت الَغُفوُر الرَِّحيمُ  ،اللَُّهمَّ إن ِا ظََلْمنا أنفسنا ظُْلًما َكِثريًا، واَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب إالَّ أْنَت، فَاْغِفْر لنا َمْغِفَرًة ِمن ِعنِدكَ 

 خلطبة الثانيةا 

احلمد هلِل العفِو الغف ار، وأشهد إال إله إال هللا الواحُد القه ار، وأشهد أن ُممًدا عبده ورسوله املصطفى املختار، صلى هللا 
 :أما بعد وسلم عليه وعلى آله وصحبه األخيار والتابعني ومن تبعهم بإحسان،



فإن التوبة ليست نقًصا بل هي من أفضل الكماالت وهي واجبة على مجيع اخللق، وهي الغاية وهبا كمال  :إخوة اإلميان
َعِة اْلُعْسَرِة ِمن بَ ْعِد َلَقد تَّاَب هللا َعَلى النَّيبِ  َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه يف َسا القرب من هللا عز وجل، قال سبحانه ﴿

ُهْم ُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه هِبِْم َرُؤوٌف رَِّحيمٌ َما كَ  ُ اْلُمَناِفِقنَي  وقال عز وجل ﴿ 991﴾التوبة اَد يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيٍق مِ ن ْ لِيُ َعذِ َب اَّلَّ
ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤمِ  ُ غَ َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت َويَ ُتوَب اَّلَّ  .[12األحزاب: ]﴾  ُفورًا رَِّحيًماَناِت وََكاَن اَّلَّ

  

يف حديث الشفاعة: " ائْ ُتوا ُُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ  "الصحيحني" وباملغفرة نال النيب صلى هللا عليه وسلم الشفاعة يوم القيامة؛ ففي
 ." عليه وسلََّم، َعْبًدا ُغِفَر له ما تَ َقدََّم ِمن َذْنبِه وما تََأخَّرَ 

 !وقد أخربنا سبحانه عن دعواٍت غفر ألهلها، فيها اعرتاف باالقرتاف وهم سادات البشر :عباد الرمحن 

﴾  اِسرِينَ قَاالَ َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخلَْ  فهذا أبونا آدم عليه السالم و أُم نا حواء ﴿
فَ َناَدى يف الظُُّلَماِت َأن الَّ إَِلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّن ِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي *  [، وهذا يونس بن مّت  ﴿32]األعراف: 

َناُه ِمَن اْلَغمِ  وََكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِننيَ  َنا لَُه َوجَنَّي ْ  .[88، 81األنبياء: ]﴾  فَاْسَتَجب ْ

نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر قَاَل َربِ  ِإّن ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر يل فَ َغَفَر َلُه إِ  ى عليه السالم قبل النبوة ملا قتل خطأ؛ ﴿وهذا خرب موس 
[ وستجد يف دعوات أفضل األنبياء عليه الصالة والسالم استغفارًا كثريًا ودعواِت مغفرٍة متنوعٍة  91﴾ ]القصص:  الرَِّحيمُ 

 .خاصة، جمملٍة ومفصلةكثريٍة عامٍة و 

احِلًا َوآَخُروَن اْعتَ َرُفواْ ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُواْ َعَماًل صَ  ، ومصداقها يف التنزيل ﴿" االعرتاف يهدم االقرتاف ":يقول إسحاق املوصلي
ُ َأن يَ ُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اَّلَ  َغُفوٌر رَِّحيمٌ   .[913التوبة: ]﴾  َوآَخَر َسيِ ًئا َعَسى اَّل 

احرص على مالزمة هذا الدعاء الذي علمه النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر يف صلواتك واجعله ضمن  :ختاًما 
 ..دعواتك


