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السؤال

اإلجابــة

 .يا سماحة الشيخ: أرجو اإلجابة على سؤال أهم عندي من الحياة أو الموت

 
عند ما كان عمري 17 سنة، كنت مقبال على الثانوية العامة، وألجل التحصيل الدراسي، بدأت أقرأ كتب السحر

.كشمس المعارف، وقمت بأعمال متأكد أنها كفرية مثل النفخ في العقد، وكتابة الطالسم

 
أنا اآلن بعد ثالث سنين، أريد أن أتوب، الذنب يقتلني. كنت أصلي، وأطيع الله، لكن خالل تلك الفترة المشؤومة من

 .عمر 17 إلى 20 سنة، لم أذكر اسم الله، وتعاملت بالسحر، لكن ال أذكر أبدا أني آذيت به مخلوقا

 
فهل لي من توبة؟ وما هي شروطها؟ وهل هناك فرصة أن أدخل الجنة، وأن أكون كبقية إخواني المسلمين؟

 
وأخيرا سمعت أن متعاطي السحر، تذهب عنه مالئكته الحارسة له، لكنني تبت. فهل يرجعون لي؟

 
.أرجو اإلفادة، أريد أن أتوب توبة نصوحا

 :الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

.فال ريب أن تعاطي السحر من الموبقات، واختلف العلماء في كفر من أتى بالسحر، ولتنظر الفتوى رقم: 121340

وبكل حال، فإن التوبة من كل ذنب مقبولة، والتوبة تمحو ما قبلها من اإلثم، إذا استوفت شروطها من اإلقالع عن

نُْفِسهِْم َال تَْقنَطُوا
َ
ْسَرفُوا عَلَى أ

َ
�ذِيَن أ الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله؛ قال تعالى: قُْل يَاِعبَادِيَ ال

ِحيُم {الزمر:53}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب �ُه هُوَ الْغَُفوُر الر� �َه يَغِْفُر الذ�نُوَب َجِميعًا إِن �هِ إِن� الل ِمْن َرْحَمةِ الل

.من الذنب كمن ال ذنب له. رواه ابن ماجه

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إن تاب -يعني الساحر- قبلت توبته؛ ألنه ليس بأعظم من الشرك، والمشرك

وْلِيَائِهِ فِي
َ
�َه تَعَالَى قَبَِل تَوْبََة َسَحَرةِ فِْرعَوَْن، وََجعَلَهُْم ِمْن أ ْحَر َال تَْمنَعُ قَبُوَل تَوْبَتِهِ، فَإِن� الل يُْستَتَاُب، وََمعْرِفَتُُه الس�

َحدِهَِما، كَالْكُْفرِ،
َ
�وْبَُة ِمنْهَُما َصح�ْت ِمْن أ ْسلََم، َصح� إْسَالُمُه وَتَوْبَتُُه، فَإِذَا َصح�ْت الت

َ
اِحَر لَوْ كَاَن كَافًِرا فَأ ن� الس�

َ
َساعَةٍ، وَِأل

�وْبَُة ِمنُْه، وَكَذَلَِك ْسلََم، وَالْعََمُل بِهِ يُْمكُِن الت
َ
اِحرِ إذَا أ ْحرِ، َال بِعِلِْمهِ، بِدَلِيِل الس� �َما هُوَ بِعََملِهِ بِالس� ن� الْكُْفَر وَالَْقتَْل إن

َ
وَِأل

�وْبَةِ فِي الد�نْيَا، ِمْن ُسُقوِط وَايَتَاِن فِي ثُبُوِت ُحكْمِ الت ْرِك، وَهَاتَاِن الر� �وْبَُة ِمنُْه كَالش� اعْتَِقادُ َما يَكُْفُر بِاعْتَِقادِهِ، يُْمكُِن الت

�َه تَعَالَى لَْم يَُسد� بَاَب ، فَإِن� الل �هِ تَعَالَى، وَُسُقوِط عُُقوبَةِ الد�ارِ اْآلِخَرةِ عَنُْه، فَتَِصح� م�ا فِيَما بَيْنَُه وَبَيَْن الل
َ
الَْقتِْل وَنَْحوِهِ، فَأ

َحدٍ، ِمْن َخلِْقهِ، وََمْن تَاَب إلَى الل�هِ قَبَِل تَوْبَتَُه، َال نَعْلَُم فِي هَذَا ِخَالفًا. انتهى
َ
�وْبَةِ عَْن أ .الت

.والله أعلم
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