
 والتوبة الحجُّ
 

 .النار من والعتق الذنوب من والخروج الله إلى واإلنابة التوبة أبواب من مبارك بابٌ الحجَّ إنَّ

 

 صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن صحيحيهما في ومسلم البخاري روى
 (.1(( ) أمُّه ولدته كيوم رجع يفسق ولم يرفث ولم حجَّ من: ))  وسلم عليه الله

 

 عنه الله رضي العاص بن لعمرو قال وسلم عليه الله صلى النَّبيَّ أنَّ صحيحه في مسلم وروى
 الحجَّ وأنَّ، قبلها كان ما تهدم الهجرة وأنَّ، قبله كان ما يهدم اإلسالمَ أنَّ علمتَ أما: )) إسالمه عند

 (.2(() قبله كان ما يهدم

 

: )) وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي حديث من مسلم وروى
 (.3(( ) الجنَّة إالَّ جزاء له ليس اِلبرور والحجُّ بينهما ِلما كفَّارةٌ العمرة إلى العمرةُ

 

 ما: )) قال وسلم عليه الله صلى النَّبيَّ أنَّ : عنها الله رضي عائشة عن صحيحه في مسلم وروى
 بهم يُباهي ثم ليدنو وأنَّه عرفة يوم من النار من عبدًا فيه الله يعتق أن من أكثر يوم من

 (.4(( ) هؤالء أراد ما: فيقول، اِلالئكة

 

: )) قال وسلم عليه الله صلى النَّبيَّ أنَّ: عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن النسائي وروى
 (.5(( ) الحديد خبث الكيرُ ينفي كما الذنوب ينفيان فإنَّهما، والعمرة الحجِّ بين تابعوا

 

 العثرات وإقالة األوزار لحطِّ عظيمٌ بابٌ وأنَّه الحجِّ شأن عظم على داللة األحاديث هذه ففي
 .النار من والعتق الذنوب وغفران

 



 وافر وليحصل الفالح بذلك لينال وجلَّ عزَّ الله إلى التوبة إلى يُبادر أن اِلسلم على والواجب
 .األرباح وعظيم األجر

 

: سبحانه ويقول، ( 6){تُفملمحُونَ لَعَلَّكُمم اِلمُؤمممنُونَ  أَيُّهَ جَمميعًا اللَّهم إملَى وَتُوبُوا}: تعالى الله يقول
 وَيُدمخمَلكُمم  سَيِّئَاتمكُمم عَنمُكمم يَُكفِّرَ أَنم رَبُّكُمم عَسَى َنصُوحًا تَومبَةً اللَّهم إملَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذمينَ أَيُّهَا يَا}

 فَأُولَئمكَ صَالمحًا عَماَلً  وَعَمملَ  وَآمَنَ تَابَ  مَنم إمالَّ}: سبحانه ويقول، ( 7){األمَنمهَارُ تَحمتمهَا ممنم تَجمرمي جَنَّاتٍ
 (.8){ رَحميمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ حَسَنَاتٍ سَيِّئَاتمهممم اللَّهُ يُبَدِّلُ

 

 عنده وللتائبين، وأكرمها الله إلى األعمال أحبِّ من وهي، وأجلِّها األعمال أنبل من والتوبةُ
 يفرح سبحانه إنَّه بل، ( 9){ اِلمُتَطَهِّرمينَ وَُيحمبُّ التَّوَّابمينَ يُحمبُّ اللَّهَ إمنَّ}: تعالى الله قال، خاصة محبَّة
 .حميد غنيٌّ سبحانه أنَّه مع التائبين بتوبة

 

: )) وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي مالك بن أنس عن الصحيحين ففي
 رواية وفي، (( فالة أرض في أضلَّه وقد بعيره على سقط أحدكم من عبده بتوبة أفرحُ لله

 فالة بأرض راحلته على كان أحدكم من إليه يتوب حين عبده بتوبة فرحًا أشدُّ لله: )) ِلسلم
 من أَيمسَ قد ظلِّها في فاضطجع شجرةً فأتى، منها فأيمسَ وشرابه طعامه وعليها منه فانفلتت

 اللهمَّ: الفرح شدَّة من قال ثم بخطامها فأخذ، عنده قائمةً  بها هو إذ كذلك هو فبينما، راحلته
 (.11(() الفرح شدَّة من أخطأ، ربُّك وأنا عبدي أنت

 

 يَقمبَلُ  الَّذمي وَهُوَ}:تعالى الله قال، اإلثمُ وعَظُم الجُرممُ بلغ مهما مفتوح التوبة بابَ  أنَّ وليُعلم
 أَوم  سُوءًا يَعممَلم وَمَنم}: سبحانه وقال، ( 11){تَفمعَلُونَ مَا وَيَعملَمُ السَّيِّئَاتم عَنم  وَيَعمفُو عمبَادمهم عَنم التَّومبَةَ
 أَسمرَفُوا الَّذمينَ عمبَادميَ يَا قُلم}: تعالى وقال، ( 12){رَحميمًا َغفُورًا اللَّهَ يَجمدم اللَّهَ  يَسمتَغمفمرم ثُمَّ َنفمسَهُ يَظملممم
 (.13){الرَّحميمُ المغَفُورُ هُوَ إمنَّهُ  اجَمميعً الذُّنُوبَ يَغمفمرُ اللَّهَ إمنَّ اللَّهم رَحممَةم ممنم  تَقمنَطُوا الَ أَنمفُسمهممم عَلَى

 

 تَجمدَ  وَلَنم النَّارم ممنَ األمَسمفَلم الدَّرمكم فمي اِلمُنَافمقمينَ إمنَّ}: اِلنافقين شأن في وعال جلَّ  قال لقد بل
 اللَّهَ  إمنَّ قَالُوا الَّذمينَ كَفَرَ لَقَدم}: النصارى شأن في وقال، ( 14){وَأَصملَحُوا تَابُوا الَّذمينَ إمالَّ( 145) نَصميرًا لَهُمم
 عَذَابٌ  ممنمهُمم كََفرُوا الَّذمينَ َليَمَسَّنَّ يَقُولُونَ عَمَّا يَنمتَهُوا لَمم وَإمنم وَاحمدٌ إمَلهٌ إمالَّ إملَهٍ ممنم َومَا ثاَلَثَةٍ ثَالمثُ
 أصحاب شأن في وقال، ( 15){رَحميمٌ  غَفُورٌ وَاللَّهُ وَيَسمتَغمفمرُونَهُ اللَّهم إملَى يَتُوُبونَ أَفاَلَ( 73) أَلميمٌ



 اِلمُؤمممنمينَ  فَتَنُوا الَّذمينَ إمنَّ} دينهم عن وإضاللهم اِلؤمنين لفتنة األخاديد خدُّوا الذين األخدود
 (.16){المحَرميقم عَذَابُ وَلَهُمم جَهَنَّمَ عَذَابُ فَلَُهمم يَتُوبُوا لَمم ثُمَّ وَاِلمُؤمممنَاتم

 

 يدعوهم وهو الله أولياء قتلوا، والجود الكرم هذا إلى انظروا: )) الله رحمه البصري الحسن الق
 (.17(() واِلغفرة التوبة إلى

 

 ال كما، وتعدَّدت وكثرت ذنوبُهم بلغت مهما الله رحمة من الناسَ يقنط أن ألحد يحلُّ  ال ولهذا
 .الذنوب واقتراف اِلعاصي فعل على يجرأهم أن له يحلُّ

 

 الله كتاب جحد فقد هذا بعد التوبة من الله عباد آيس من: )) عنهما الله رضي عباس ابن قال
 (.18(( ) وجلَّ عزَّ

 

 الله صلى قال، األوان فوات قبل، تحقيقها إلى يُسارع وأن التوبة إلى يُبادر أن العبد وعلى
 الله صلى وقال، (19)الترمذي رواه((  يُغَرمغمر لم ما العبد توبةَ  يقبل وجلَّ عزَّ الله إنَّ: )) وسلم عليه
 (.21)مسلم رواه((  عليه الله تاب مغربها من الشمس تطلع أن قبل تاب من: ))  وسلم عليه

 

 .مقبولةً توبُته لتكون التوبة شروط يستوفي وأن ذنب كلِّ من العبد يتوب أن كذلك والواجب

 

 من التوبة: العلماء قال: )) الصالحين رياض العظيم كتابه في ـ الله رحمه ـ النووي اإلمام قال
 :شروط ثالثة فلها آدميٍّ بحقِّ تتعلَّق ال تعالى الله وبين العبد بين اِلعصيةُ كانت فإن، ذنب كلِّ

 

 .اِلعصية عن يُقلعَ أن: أحدها

 

 .فعلها على يندم أن: والثاني

 



 .أبدًا إليها يعود ال أن يعزم أن: والثالث

 

 هذه، أربعة فشروطها بآدميٍّ تتعلَّق اِلعصيةُ كانت وإن، التوبةُ تصح لم الثالثة أحدُ فُقد فإن
 مكَّنه ونحوه قذف حدَّ  كان وإن، إليه ردَّه نحوه أو ماالً  كانت فإن، صاحبها حقِّ  من يبرأ وأن، الثالثة

 من تاب فإن، الذنوب جميع من يتوب أن ويجب، منها استحلَّه غيبة كانت وإن، عفوَه طلب أو
 .اهـ(. 21(( ) الباقي عليه وبقي الذنب ذلك من الحقِّ أهل عند توبتُه صحَّت بعضها

 

 وأن، حومبَتنا يغسل وأن، توبتَنا يتقبَّل وأن، النَّصوح بالتوبة الجميع على يَمُنَّ أن الله ونسأل
 .مجيب سميع إنَّه دعوتنا يجيب

 

* * * 

 

 ----------

 

 (.1351) مسلم وصحيح، (1821) البخاري صحيح( 1)

 

 (.121) مسلم صحيح( 2)
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 (.2911) الجامع صحيح في ـ الله رحمه ـ األلباني وصححه، (5/115) النسائي سنن( 5)

 



 .31: اآلية، النور سورة( 6)

 

 .8: اآلية، التحريم سورة( 7)

 

 .71: اآلية، الفرقان سورة( 8)

 

 .222: اآلية، البقرة سورة( 9)

 

 (.2747) مسلم وصحيح، (6319) البخاري صحيح( 11)

 

 .25: اآلية، الشورى سورة( 11)

 

 .111: اآلية، النساء سورة( 12)

 

 .53: اآلية، الزمر سورة( 13)

 

 .146، 145: اآليتان، النساء سورة( 14)

 

 .74، 73: اآليتان، اِلائدة سورة( 15)

 

 .11: اآلية، البروج سورة( 16)

 

 (.8/393) تفسيره في كثير ابن ذكره( 17)



 

 (.7/99) تفسيره في كثير ابن ذكره( 18)
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