
١ 
 

 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 اقتناء �تب السحر والشعوذة والمجون 

 
 أفتونا عن �تب السحر والشعوذة والمجون هل �جوز اقتناؤها؟  :السؤال

وأعظم الضرر ما �عود على الدین �النقص فضًال  ،ال �جوز للمسلم أن �قتني ما �ضره :الجواب
، فال �جوز اقتناء �تبه، فالسحر �فر مناقض ألصل التوحید ،عن أن �عود على أصله �النقض
سواء �ان من قبل  افال شك أن اقتناءها یدعو إلى النظر فیه ،كما أنه ال �جوز تعلمه وال تعلیمه

فعلى هذا ال �جوز �حال أن  ،المقتني أو ممن �قف علیها ممن یدخل مكتبته علم بذلك أو لم �علم
و�ذلك الشعوذة فإنها ضرب من  ،التحذیر منها ومن ضررهاو  الفهابل �جب إت ،تقتنى هذه الكتب

وأما �تب المجون فال شك أن فیها ضرًرا على أخالق المسلم وتسهیًال للمعاصي عنده  ،السحر
 )األدب�لمة (و  ،فیما �سمى �كتب األدب -مع األسف- مجون موجودال اوهذ ،وتهو�ًنا من شأنها
�تب األدب سواء �ه،  ما یناقض األدب و�خلتشتمل على ب  تمتهن في �تّال أینبغي أن تحفظ و 

ومع ذلك  ،كانت عند المتقدمین أو المتأخر�ن فیها من المجون وسفاسف األمور الشيء الكثیر
لكن مع ذلك یتعین أن  ،هي موجودة بین المسلمین و�قرؤون فیها و�نظرون فیها من �اب التسلیة

ما ذ�رنا هي �و  ،مور واألخبار التي �ستحیا من ذ�رهاد هذه الكتب من المجون وسفاسف األجرَّ تُ 
أطولها عض مكتبات طالب العلم وأهل العلم، و العامة والخاصة وفي � تباتموجودة في المك
هذا فیه من المجون وفیه من األخبار المفتراة واألخبار الضعیفة  )،األغاني(وأكبرها �تاب 

ال تخلو من ومع ذلك فهذه الكتب  . �خفىما ال وهم منها براء ألشخاص والقصص التي نسبت
رحمه -�الم أبي حاتم الرازي  على معنى -رحمه هللا-الحافظ ابن حجر ومن ذلك وقوف فائدة، 

ظن  -رحمه هللا- الحافظ العراقي)، فعدل بین یديْ ُجبارة بن المغلِّس عندما قال فیه: ( في -هللا
،بین  هو عدلٌ  :�عني ) عدلٌ بین یديَّ ( :و�ان �قرؤها ،أن هذه اللفظة تعدیًال  الحافظ ابن و  یديَّ

بنباهته ودقته رأى أن مثل هذا القول ال �مكن أن �قوله أبو حاتم في تعدیل  -رحمه هللا-حجر 
 :فبحث عن أصل هذه المسألة �قول ،وأقوال أهل العلم معروفة في تضعیفه ،هذا الراوي الضعیف

 ،جزء بن سعد العشیرة و�ان على شرطة ُتّبع وجدت ترجمة للعدل بن )أدب الكاتب(ففي �تاب 
 ،بین یدي عدل :فقال الناس ،إذا أراد أن �قتل رجًال سلمه إلى العدل صاحب الشرطة ُتّبعفكان 

�ان و  طاهر بن الحسین للقائد ما یؤ�د هذا من قصة )األغاني(ثم وجدت في  :�قول ،�عني هلك
من أبناء الرشید هند�اة مما یوضع في الطعام فأخذ ابٌن صغیر ، في مأد�ة مع �عض أوالد الرشید

السلیمة، و�ان طاهر أعور،  فضرب بها عین طاهر ،كالقرع والكوسة والباذنجان وما أشبه ذلك
 ،�عني هالكة تالفة ،إنه ضرب العین السلیمة واألخرى بین یدي عدل :فاشتكاه إلى أبیه فقال
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وانتقلت الجملة من �ونها  ،لفاظ التجر�حأ أن هذا من سیئ -رحمه هللا-فعرف الحافظ ابن حجر 
لكن ال  )،األغاني) و(أدب الكاتب(استفاد هذا من �تب األدب ف ا،شدیدً  اتجر�حً  اإلى �ونه تعدیًال 

�عني أن طالب العلم الذین هم في فرط شبابهم ینظروا في هذه الكتب من أجل الحصول على 
ومع ذلك  ،هذه الفائدة هامناستفاد ابن حجر ف ،رمثل هذه الفائدة النادرة التي قد ال یوجد لها نظی

مع أنها ال ینبغي أن ، فال مانع  وأراد أن �ستجم بهابلغ األشد و�برت سنه قد إذا �ان القارئ 
�ستفاد منها �قدر اإلمكان  ، و�نماالوقت �حیث تطغى على ما هو أهم منهاسنام تأخذ حیًزا من 

ال ینبغي أن ینظروا فیها ال سیما ما �شتمل منها على لكن الشباب  ،من أجل الراحة واالستجمام
هو أسوأ من ف ،للراغب األصفهاني )محاضرات األد�اء(ومن أسوأ ما �تب في الباب  ،المجون 

 )زهر اآلداب(من أنظف ما �تب في األدب و  ،وغیرهما )العقد الفر�د(وأسوأ من  )األغاني(
ومحققه ز�ي مبارك عتب علیه ونعى علیه فإنه أخاله من المجون،  ،للحْصري أو الحَصري 

لتفت وقال �الًما ساقًطا ال ینبغي أن یُ  !ا من جوانب األدب الذي هو المجون إغفاله جانًبا مهمً 
 نقل.یُ  أو أنإلیه 

ك أن فیها ضرًرا على أخالق الناس، المقصود أن مثل هذه الكتب التي فیها المجون ال ش
وقد تهون عنده المعصیة إذا نقلت عن فالن  ،�هون عندهتجعل الشاب �ستمرئ هذا الكالم و حیث 

�عض الفضالء أفعاًال عن �عض األد�اء نقل قد �كون غیر صحیح �ما مع أن النقل  ،وعن فالن
فعلى هذا ینبغي أن یهتم طالب العلم  ،بل هي مجرد فراء علیهم ،هم منها برئاء وال تلیق بهم ألبتة

و�ن تعدى ذلك إلى �تب التوار�خ مثًال ففیها هما، على فهم وما �عین )الكتاب والسنة(�الوحیین 
وفي �عض �تب األدب العفیف أ�ًضا �ستفید  ،وفیها أ�ًضا من المتعة ما فیها ،من العبرة ما فیها

 .طالب العلم

بل هي ضرر  ،وال خیر فیها مطلًقا ،ألبتةاقتناؤها  خالصة أن �تب السحر ال �جوزفال
قد و  ،قصاصة من �تاب محرم �السحر ونحوه فإنها تحرق  بین �تبهو�ذا وجد اإلنسان  محض.

 ا�كتبون أرقامً  ،خواص الحیوانات�عض وفي  ،یوجد شيء من الشعوذة في �عض �تب الطب
الشيء الكثیر  )حیاة الحیوان(ففي  ،ترمز إلى شیاطین -كما قال �عض أهل العلم-ولعلها  اورموزً 

فینبغي  ،�لها شعوذة وطالسمَ  اوحروفً  او�ذ�ر أرقامً  ءَ في خواص الحیوانات یذ�ر أشیا ،من هذا
 ،وفیه نفعمن أوسع ما ألف في حیاة الحیوان، والكتاب  ،د هذا الكتاب من هذه األشیاءجرَّ أن �ُ 

 ،حكم أكلها وحكم اقتنائها وقد ال یوجد مفصًال في �تاب آخر�فیه أسماء حیوانات وفیه أحكامها 
رأس  :مثل ،یلتفت إلى هذه الخواص التي یذ�رها مع ذ�ر �ل حیوانفیستفید منها طالب العلم وال 

ال �جوز  ،هذه �لها خرافات، ورأس �ذا ماذا �فعل! الهدهد إذا وضع تحت الوسادة ماذا �صنع
 اعتقادها وال االعتماد علیها.
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