
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
والسالم على الذي الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ُه  يقِّ رضَى هللا َتَعاَلي َعْنُهْم: أَنَّ َعْن أبي بَْكر الصد ِّ

ْمني  َقاَل لِّرَُسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم َعل ِّ

ُهم إني ُدَعاءً أْدُعو بِّهِّ في َصلاَتي. َقاَل: " ُقْل: اللَّ 

ُنوَب إِّلاَّ  َظَلْمُت َنْفسي ُظْلما كَثِّيراً، َولاَ يَْغفُر الذُّ

َك، َواْرَحْمني إِّنَّك  ْندِّ ْن عِّ رًَة مِّ ر لي َمْغفِّ أْنَت، َفاْغفِّ

يُم ". حِّ  أْنَت الَغُفور الرَّ

َفٌق َعَلْيهِّ .  ُمتَّ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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 علمين : امر مبعىن االسرتشاد .

 قل : امر مبعىن االرشاد والتعليم .
 ظلمت نفسي : نقصتها حقها بالذنوب .

 كثريا : أي عدده .
 يغفر : يسرت ويتجاوز .
 الذنوب : املعاصي .

 فاغفر يل : امر مبعىن الدعاء : اسرت وجتاوز .
 مغفرة : نكرت للتعظيم .

تعظيمهننننننا الن الننننننذي مننننننن مننننننن عننننننندك : وصننننننفت بننننننذل  لل يننننننادة   
 عند العظيم عظيم ولتربئته نفسه من احلول والقوة .

 ارمحين : ادخلين   رمحت  .
 ان  انت الغفور الرحيم : تعليل لطلب املغفرة والرمحة منه .

 املعىن اإلمجايل:
طلنننب أبننننو بكننننر الصننننديق مننننن الننننيب صننننلى   عليننننه وسننننلم أن يعلمننننه 

 دعاء ليدعو به   صالته
 لى   عليه وسلم أن يدعو هبذا الدعاء النافع، ألنه فأرشده ص

 
 

فقد افتتح باالعرتاف  األسباب النافعة حلصول اإلجابة. اشتمل على
بالظلم الكثري لنفسه والتقصري منها   جانب حق   تعاىل، مث إفراد   
تعاىل بإسداء املغفرة والسرت واإلحسان. وهذا يتضمن صدق االلتجاء 

 وحرارة الطلب.
وحده، ألنه ال يقدر عليها بعد هذه التوسالت النافعة، طلب منه املغفرة 

 غريه، وال جي ل هببتها سراه.
 و  هذا طلب سرت الذنوب، والسماح عن ال الت.

بعد هذه سأله الرمحة، اليت هي اخلري الكثري، وختم هذا الدعاء بالتوسل 
إليه بصفاته الكرمية، فإنه ما اتصف بالعفو والرمحة إال ليجود هبما على 

 يه، امللتجئني إليه.عباده، السيما املقبلني عل
 هكذا علم الصديق أن يدعو هبذا الدعاء وحنن أحق بأن ندعو به.

أمر الصديق بأن يعرتف هبذا االعرتاف: )ظلمت نفسي ظلمًا كثريًا( و  
رواية: )ظلمًا كبريًا( هذا الصديق أبو بكر رضي   عنه هل يقال: إنه ظلم 

اخلريات واملسارعني إىل  نفسه ظلمًا كثريًا، وهو من أول السابقني إىل
األعمال الصاحلة، وهو من أهل اإلميان الصادق الثابت الذي ال يت ع ع، 
وهو من املصدقني هلل وللرسول دون تردد، ومع ذل  يقول له: )قل: اللهم 
إين ظلمت نفسي ظلمًا كثريًا( ، إذا كان هذا يقال لن أيب بكر الصديق، 

ظلمًا كثريًا، وظلم الناس قد يكون  فنحن أوىل بأن نكون قد ظلمنا أنفسنا
بشيء من حقوق النفس، وقد يكون مبطاوعة النفس   شيء من املعاصي 
واملخالفات، وكل ذل  من ظلم النفس. وقد ذكر   تعاىل االعرتاف 
بالظلم من عباده أو من بعضهم، كما حكى   تعاىل عن يونس   قوله: 

ًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نَنْقِدَر َعَلْيِه فَنَناَدى ِ  الظُُّلَماِت }َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاضِ 
[ فيونس 78َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَ  ِإيِنِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي{ ]األنبياء:

عليه السالم اعرتف أنه من الظاملني، ومع ذل  فإن ظلم النفس عن تقصري 
حافظ العبد على أوامر   سبحانه    شيء من حقوقها يعفى عنه إذا

وتعاىل، ويغفر   له ذل ، ملا ن ل قول   تعاىل: }الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يَنْلِبُسوا 
[ قال 78ِإميَانَنُهْم ِبظُْلٍم ُأْولَِئَ  هَلُُم األَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن{ ]األنعام:

االهتداء ال يكون إال الصحابة: أينا مل يظلم نفسه؟! أي: إذا كان األمن و 
 .ملن مل يلبس إميانه بأي ظلم،

فأينننننننننا ذصننننننننل علننننننننى ذلنننننننن ؟! فقننننننننال هلننننننننم النننننننننيب صننننننننلى   عليننننننننه 
وسننننننننلم: إن الظلننننننننم هاهنننننننننا هننننننننو الشننننننننرك أمل تسننننننننمعوا قننننننننول العبنننننننند 

نننننننننننننننْرَك َلظُْلنننننننننننننننم  َعِظنننننننننننننننيم {  -يعنننننننننننننننين: لقمنننننننننننننننان-الصنننننننننننننننا   }ِإنَّ الشِِ
الننننننننذي وصننننننننف بننننننننه  وعلننننننننى كننننننننل حننننننننال فننننننننالظلم [ .31]لقمننننننننان:

أبنننننننو بكنننننننر نفسنننننننه هنننننننو تقصنننننننريه   حقنننننننوق  ، يعنننننننين: فيمنننننننا جينننننننب 
هلل؛ وذلنننننننننن  ألن العبنننننننننند مقصننننننننننر دائمنننننننننناً   حقننننننننننوق ربننننننننننه، وال بنننننننننند 
أن يكننننننون قنننننند وقننننننع منننننننه شننننننيء مننننننن الغفلننننننة، وشننننننيء مننننننن اخلطايننننننا 
واخلطننننننرات وحننننننننو ذلننننننن ، وكنننننننل ذلننننننن  منننننننن ظلنننننننم الننننننننفس، وكنننننننذل  

تهيه، أو أكننننننننل قنننننننند تكلننننننننم فيمننننننننا ال يعنيننننننننه، أو نظننننننننر إىل مننننننننا ال يشنننننننن
شنننننننيئاً بغنننننننري حقنننننننه أو منننننننا أشنننننننبه ذلننننننن ، وكنننننننل ذلننننننن  منننننننن الظلنننننننم، 
فعلنننننننى اإلنسنننننننان أن يعنننننننرتف هبنننننننذا الظلنننننننم وأن يطلنننننننب منننننننن ربنننننننه أن 

 يغفره.
مث هننننننننذا الننننننننذكر يننننننننأ  بننننننننه   آخننننننننر الصننننننننالة: )اللهننننننننم إين ظلمننننننننت 
نفسنننننننننني ظلمنننننننننناً كثننننننننننرياً وال يغفنننننننننننر الننننننننننذنوب إال أنننننننننننت، فننننننننننناغفر يل 

لغفننننننور الننننننرحيم( ليعنننننننرتف مغفننننننرة مننننننن عنننننننندك وارمحننننننين إننننننن  أننننننننت ا
بأننننننننننه ولنننننننننو أدى هنننننننننذه الصنننننننننالة ولنننننننننو ذكنننننننننر   فيهنننننننننا، ولنننننننننو قنننننننننرأ  
كتابنننننننه، ولنننننننو قنننننننرأ منننننننا قنننننننرأه، ولنننننننو خشنننننننع وخضنننننننع وركنننننننع وسنننننننجد، 
فإنننننننننه مننننننننع ذلنننننننن  مقصننننننننر فيمننننننننا جيننننننننب عليننننننننه هلل سننننننننبحانه وتعنننننننناىل، 
فسنننننننننبيله أن يطلنننننننننب العفنننننننننو، وأن يطلنننننننننب املغفنننننننننرة، فهكنننننننننذا  نننننننننتم 

جننننننننناء أن يتداركنننننننننه ربنننننننننه اإلنسنننننننننان صنننننننننالته بننننننننناالعرتاف بالتقصنننننننننري؛ ر 
 برمحته.

 -عننننننن  وجنننننننل-إثبنننننننات امسنننننننني منننننننن أمسننننننناء    هنننننننذا احلنننننننديث فينننننننهو 
وفينننننننه فضننننننننل هنننننننذا الننننننندعاء ملننننننننا فينننننننه مننننننننن  ومهنننننننا الغفنننننننور والننننننننرحيم
 :-ع  وجل-التوسالت العظيمة باهلل 
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 .التوسل بأن هذا الظلم للنفس ظلًما كثريًا :وثانيا
 .التوسل بامسني من أمساء  ، ومها الغفور والرحيم :ثالثًا
 .التوسل بقوله: فاغفر يل مغفرة من عندك :رابًعا
 .التوسل بأنه ال يغفر الذنوب إال   ع  وجل :خامًسا
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 . الوتر
 وصلى   على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .   اعلمو     
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 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (56اإلصدار رقم )   تهدى وال تباع
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