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 ع والشراءالبی
 المتاجرة في الكتب التي تحوي مخالفات شرعیة

 
مــا حكــم المتــاجرة فــي الكتــب التــي یوجــد فیهــا شــرك وســحر و�ــدع وخرافــات وأحادیـــث  :الســؤال

 تفسد عقیدة المؤمن وتدخل فیها ما لیس منها؟ف ،-علیه الصالة والسالم-موضوعة على النبي 
هذه فتفسد عقیدة المؤمن وتدخل فیها ما لیس منها  تالجواب ظاهر من السؤال، مادام :الجواب

وضرر  ،محرمة تحر�ًما شدیًدا، وال شك أن مثل هذه الكتب وجودها بین المسلمین ضرر �بیر
ووزر من عمل بها إلى من �صنف هذه الكتب؛ ألن علیه وزرها  -جل وعال-لیتق هللا ف ،محض

فكم من شخص تأثر بهذه  ،فت من قرون طو�لة�ما هو الشأن في �تب البدع التي ألِّ یوم القیامة، 
، و�ذلك -نسأل هللا السالمة والعافیة-إلى یوم القیامة  بهافعلى مؤلفها وزر �ل من تأثر  ،الكتب

الكتب هذه وأما �النسبة لمن یبیعون  من دل على هذه الكتب، سواء �مقال أو �كتا�ة أو �إشارة،
رحمه -�قول ابن القیم  ،ففعلهم محرم ،شر المستطیرو�تاجرون فیها فال شك أنهم مروجون لهذا ال

ة متخذة للشرك على لوأما تحر�م بیع األصنام فیستفاد منه تحر�م بیع �ل آ): "زاد المعاد(في  -هللا
و�ذلك الكتب المشتملة على الشرك  ،صنًما أو وثًنا أو صلیًبا ،ومن أي نوع �انت ،أي وجه �انت

و�یعها ذر�عة إلى اقتنائها واتخاذها فهو  ،فهذه �لها �جب إزالتها و�عدامها ،وعبادة غیر هللا تعالى
شیخ اإلسالم و  "،أولى بتحر�م البیع من �ل ما عداها، فإن مفسدة بیعها �حسب مفسدتها في نفسها

حیث  )تنقالت األنوار(حذر عن �عض الكتب �كتاب أبي الحسن البكري  -رحمه هللا-ابن تیمیة 
�فتري الكذب على  )تنقالت األنوار(وصاحب الكتاب الذي سماه ": )الفتاوى  مجموع(�قول في 
و�كذب علیه �ذً�ا ال �عرف أن أحًدا �ذب  ،وعلى أصحا�ه -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

و�ن �ان في �عض ما یذ�ره صدق قلیل جًدا فهو من جنس ما في سیرة عنترة  ،مثله في �تاب
وقصیدته إحدى  ،وله شعر معروف ،ًرا فارًسا من فرسان الجاهلیةوالبطال، فإن عنترة �ان شاع

من جاء زاد ما فیها من  و�ل ،لكن افتروا علیه من الكذب ما ال �حصیه إال هللالمعلقات، السبع 
من األحادیث فهو مما  )تنقالت األنوار(ما في مثل وأما "وفي موضع آخر �قول:  األكاذیب"،

وعلى والة  .ومغاز�ه أنه �ذب -علیه الصالة والسالم-ل الرسول �علمه من له أدنى علم �أحوا
 ،ولولي األمر أن �حرِّقها ،األمور عقو�ة من یروي هذه أو �عین على ذلك بنوع من أنواع اإلعانة

"، و�قول الحافظ الذهبي عن �تًبا هذه أولى �التحر�ق منها -رضي هللا عنه-فقد حرق عثمان 
وال شك  ،دجاًال  "، سماهك الدجال واضع القصص التي لم تكن قطاذ" :الحسن البكري  يأب ومؤلفه

و�ؤلف في ذلك أنه  ،و�ضع األحادیث ،-علیه الصالة والسالم-أنه مادام �كذب على النبي 
 ،في هذه البالد عندنا مقاییس ومواز�ن لفسح الكتب -وهلل الحمد-ونحن  ،دجال من الدجاجلة

فیرجى و�ؤمل ممن له سلطة في هذا الباب أال یتساهل في مثل هذه األمور؛ ألن إدخال هذه 
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 مما فیه اوأما �النسبة للكتب التي هي أقل من هذه ضررً  ،األمور على المسلمین فیه ضرر عظیم
 وال �جوز ،مثل هذه أ�ًضا ال �جوز للمبتدئین قراءتها؛ ألنهم یتأثرون بهافنوع بدعة وشوب بدعة 

دولت بین طالب العلم الذین �فیدون منها من أجل بیان �اطلها والرد علیها لو تُ و  ،بیعها علیهم
هذا ال مانع منه، أما اعتمادها فكما �ان شیخ اإلسالم ابن تیمیة وغیره یردون على المبتدعة 

وز وترو�جها بین آحاد طالب العلم الذین یتضررون وال �میزون بین الحق والباطل فهذا ال �ج
 �هللا أعلم. ،�حال
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