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والصالة والسالم عىل أرشف  ،العاملني رب هللا احلمد  
 .رسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيامل

 :بعد أما  
 التي الرواياتو هذه األيام القصصيف كثرت فقد   

 وتثري ،األحكام يف وتطعن ، والقيمالثوابت تستهدف
 راجت ، والشبه خطافة،، وملا كانت النفوس ضعيفةالغرائز

رسيان النار يف بني الناس  ورست ،رشور هذه الروايات
 .اهلشيم

 احلرية ةودعا ،املنحرفنيمن  تشويشفق ذلك ورا  
الذين يعطون هذا الفكر املنحرف احلصانة من  ،واالنفتاح

 . بل ومنع االحتساب عىل الروايات والقصص؛املراقبة والنقد
َ أن الرشيعة هلا نظرهتا يف هذه -  أخي القارئ-أال تظن   

 قرونالالتي يتداوهلا الناس عرب خمتلف القصص والروايات 
 !؟ألزمان وا

ىل تلك القصص إتعال إذن لننظر نظرة خاطفة   
 التي ساعدين يف اإلعدادو ،الدراسةهذه والروايات من خالل 

ألقيتها يف كنت  وقد ،هلا الفريق العلمي بمجموعة زاد
 .حمارضة عامة
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 إىل أمة مل تتميز بتجارة rً نبيه حممدا U اهللالقد بعث 
 وال زراعة، وإنام متيزت بلساهنا ،ال سياسةوال صناعة، و

  .البليغ، وكالمها الفصيح
وملا كانت معجزات األنبياء عليهم السالم من جنس ما 

ً كتابا أجلم ألسنة rُ أقوامهم؛ كانت معجزة النبي فيهبرع 
َّالبلغاء ببالغته، وكمم أفواه الفصحاء بفصاحته َ. 
  وفنون،بالغةُوقد احتوى هذا الكتاب عىل مجيع رضوب ال

كالكناية والتعريض، واحلقيقة  ها العرب،فياللغة التي برع 
 .، واألمثال، وغري ذلكجيازواملجاز، واإلطناب واإل

وكان مما احتواه هذا الكتاب العظيم القصص القرآين، 
ُالذي عجز الفصحاء عن اإلتيان بمثله يف ألفاظه ومعانيه 

 .وأهدافه
عبثية يراد هبا التسلية ًفالقصة القرآنية مل تكن قصصا 

 .وإضاعة الوقت، بل هي وسيلة من وسائل الدعوة والرتبية
¿ Â Á À  ½ ¾:هي تذكرة وعربةف
Ã ]١١١:يوسف.[ 

 ?  :ووسيلة من وسائل الثبات عىل هذا الدين
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 نبيهتعاىل  اهللا أمروألجل ما يف تلك القصص من الفوائد 
r¹: عىل الناس قصها أن ي  » º
 ].١٧٦:األعراف[ ¼

عليه  وسىم قصةك ًوالقصص القرآين بعضه يأيت مكررا
  وبعضه ال يتكرر،، ومع بني إرسائيلفرعونمع السالم 

 ٌمَكِ حٍ ويف كل، ذلك وغريالكهف وأصحاب ،لقامن قصةك
 .وغايات

 ومن ال علم عنده بأن ،وقد زعم بعض املسترشقني  
 بال فائدة، ولو أن هتكرار القصص يف القرآن تضخيم حلجم

 !خرص وأفضل القرآن اقترص عىل ذكر القصة مرة واحدة لكان أ
 :ٌإن تكرار القصص القرآين له أرسار منها: فنقول هلؤالء  
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ما مل عليهم السالم أنه قد يذكر يف سورة من أخبار األنبياء   -١
يذكر يف سورة أخرى، ففي كل موضع فائدة زائدة عىل 

 .املواضع األخرى
ُذكر أخبار األنبياء   -٢ ْ يف مواضع عىل طريقة عليهم السالم ِ

لتطويل، ويف مواضع عىل طريقة اإلجياز؛ فيه اإلطناب وا
إظهار لفصاحة القرآن، وأنه قادر عىل اإلتيان بالقصة 

 .الواحدة عىل طريقتني فصيحتني معجزتني
ُّتعدد املقاصد بتعدد ذكر القصة، فقد تأيت القصة مرة   -٣ ََ

فيذكر فيها ما يدل عليهم السالم إلثبات نبوة األنبياء 
 فيذكر اهللاخرى إلثبات وحدانية عىل ذلك، وتأيت مرة أ

 اهللافيها ما يدل عىل ذلك، وتأيت مرة ثالثة لبيان نرص 
ألوليائه فيذكر فيها ما يدل عىل ذلك، وتأيت مرة أخرى 

 ...لتخويف الكفار فيذكر فيها ما يدل عىل ذلك، وهكذا
 ٌمليئةٍببعيدة عن هذا الطريق، فهي  r نبينا سنةوليست 

 أنباء الصاحلني، وأخبار الفجار واملعرضني،ِاملفيد من  ِصَصَبالق
 . لالعتبار بام أصاهبم وحاق هبم

 التي القصص من طائفة السنة دواوين لنا حفظتوقد 
  .r هبا حدثنا

، ب ما حدث به ابن عباس: فمن تلك القصص
 جاءه إرسائيل بني من مأل يف موسى ينامب«:  قالrعن النبي 
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 .ال :موسى قال ؟منك أعلم ًاأحد تعلم هل :فقال رجل
 موسى فسأل .خرض عبدنا ،بىل :موسى إىل اهللا فأوحى
 فقدت إذا :له وقيل ،آية احلوت له اهللا فجعل ،إليه السبيل
 ،البحر يف احلوت أثر يتبع وكان .لقاهتس فإنك فارجع احلوت
 نسيت فإين الصخرة؟ إىل أوينا إذ أرأيت :فتاه ملوسى فقال

 كنا ما ذلك :قال. أذكره أن الشيطان إال أنسانيه وما احلوت
 من فكان ،ًخرضا فوجدا ،ًقصصا آثارمها عىل فارتدا .نبغي
  .)١(»كتابه يف U اهللا قص الذي شأهنام

 ًرجال أن«: r عن النبي tما رواه أبو هريرة : ومنها
 فجعل خفه الرجل فأخذ ،العطش من الثرى يأكل ًكلبا رأى

 .)٢(»اجلنة دخلهفأ ؛له اهللا فشكر ،أرواه حتى ،به له يغرف
 نادت«:  قالr عن النبي tما رواه أبو هريرة : ومنها

 أمي اللهم :قال .جريج يا :قالت صومعة يف وهو ابنها امرأة
 وجه يف ينظر حتى جريج يموت ال اللهم :قالت !؟وصاليت
 ،فولدت ،الغنم ترعى راعية صومعته إىل تأوي وكانت. امليامس
 أين :جريج قال .جريج من :قالت الولد؟ هذا ممن :هلا فقيل
 :قال أبوك؟ من بابوس يا :قال يل؟ ولدها أن تزعم التي هذه

   .)٣(»الغنم راعي

                                                      
 ).٢٣٨٠(ومسلم ) ٧٤(رواه البخاري   ) ١(
 ).١٧١(رواه البخاري   )٢(
 ).١١٤٨(رواه البخاري   ) ٣(
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ٌوهذه أمثلة للقصص النبوي، ولو أراد شخص استقصاء  ٌ
 َّالقصص القرآين والنبوي أللف يف ذلك املجلدات، ولو أضاف

ه يف ذلك، ولو أردنا  ألفنى عمرrإىل ذلك سرية النبي 
ء ما ورد عن الصحابة والتابعني والسلف الصالح استقصا

ٍالحتجنا إىل دهر من العمل املتواصل الدؤوب جلمع تلك 
 .القصص

هذه هي رشيعتنا العظيمة، التي راعت احلاجة الفطرية ف
 العظيم الدورللناس لسامع القصص واألنباء، واستغلت 

حياة الناس، فجاءت بالقصص القرآين  يف القصة تثمره يذال
ِلنبوي، يف إطار الرتبية واإلفادة، وبث األفكار السامية وا

 . إلصالح املجتمع عن طريقها
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 قصص يف العريب األدب من ٌنوع ظهر الوسطى القرون يف
 ،الغفران ورسالة ،واحلريري ،اهلمداين كمقامات املقامات
 . ذلك ونحو
 من املستوردة القصص من ٍجمموعة عىل الناس فَّتعرو
 هذاو. وليلة ليلة ألفو ودمنة، كليلة: ، مثلالعريب األدب غري

 . احلديثة الفنية الروايات من هّدَع نستطيع ال القصص من النوع
 ومع انتهاء القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ظهر
وا بعض أدباء العرب الذين اهتموا بفن القصة والرواية، فوضع

مؤلفاهتم اخلاصة يف هذا الشأن، وقاموا برتمجة بعض روايات 
 .األدب العاملي إىل اللغة العربية

 وسامها الفرنيس األديب قصة بتعريب املنفلوطي فقام
 . ، وغريها من الروايات)الفضيلة(

 . هيجو ورُتْكِهل )البؤساء(رواية  إبراهيم حافظ وترجم
  بعض القيم اإلسالميةوغلب عىل األدباء يف تلك الفرتة نرش

من خالل الرواية والقصة، ولكن وقعوا يف بعض املحاذير 
 .املخالفة للرشيعة سواء من خالل قصصهم أو القصص املرتمجة

 املعارصين من اإلسالمية القصة يف كتب من أوائل ومن
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يف  اإلسالمية عقيدتهب ًسكامتم َّظلالذي  ،باكثري أمحد عيل
 حماوالت وله نفوس قرائه، يف تهاثبي تاوالقصصه ورواياته، حم

 . اإلسالمي املرسح يف
 سليامن بن داود: وهناك الكاتب اإلسالمي العراقي

 التوبة جبل: مثلً، الذي ألف عددا من القصص اجليدة، العبيدي
له و ،النبوية السنة يف الثابتة  نفساملئة قاتل قصةالتي تتحدث عن 

 يف الثابتة الساحر غالم صةلق رواية وهي اجلزيرة فتاة قصةًأيضا 
 الروايات من ُوتعد ،أجزاء أربعة يف النبوية، وهي واقعة السنة
 .وحديث الشيخ ،وشهرزاد ،القرار كذلك وله يدة،اجل

َّومن الكتاب اإلسالميني  الرمحن عبد ديبواأل كاتبال: ُ
 من صورو الصحابة، حياة من صور صاحب ،الباشا رأفت
لذا فإين و. واملميزة رائعةصص الوهي من الق ،التابعني حياة

 .القصص هذه أمثال قراءةب والفتيات الفتية أنصح
 الرجل قصةوهناك غري ذلك من الروايات اإلسالمية، ك

 املرأة يف إرسائيلية قصة وهي ،اجلربين العزيز لعبد املهزوم
 يستدرجه الشيطان زال وال راهب عند إخواهنا تركها التي
التي  للعريني، الشاتية الليايل دفء وكرواية. عليها وقع حتى
 امللك ولعبد. للرتمجة ْتَِبلُوط ،االنتشار يف عالية زلةْمن تحقق

 القصص بعض وهناك. القادم الزمن يف حماوالت القاسم
بيان  من يشء فيها شخيص منظور من كتبت التي اإلسالمية

 . النور إىل رحلتهيف  الرحبي مالك كتب كام الذاتية السرية
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َّالحظ عىل بعض الكتاب اإلسالميني؛ُملؤاخذات التي تومن ا ُ 
ٍأهنم يزيدون عىل القصة األصلية أحداثا وتفصيالت مل حتدث، ً 

َوعىل القارئ أن يميز بني ما هو صحيح من ذلك وما الذي  ِّ َُ
 .فرضه األسلوب األديب

 لبعض إقرار فيها يكون قد  الروايات اإلسالميةبعضو
بني الرجل  الختالطتمدة عىل االقصة مع تجدف ،املنكرات

 الغرب بالد إىل تنتقل مرأةواملرأة، أو أن القصة تدور حول ا
 .، وغري ذلكاإلسالم خلدمة وتعمل

 

ٍظهر جيل من األدباء الغربيني الذين كتبوا روايات إلصالح ٌ 
شنوا يف ع الظلم والعدوان، ِجمتمعاهتم، وتطهري بيئاهتم من أنوا

رواياهتم احلرب عىل األخالق الفاسدة، وإنكار ظلم 
اإلقطاعيني للفقراء، وتسلط الكنيسة عىل رقاب العباد بال وجه 
حق، كام أهنم دعوا اللتزام أنواع من الفضائل والرشف، 

 .والعفة، والطهارة، مازجني كتاباهتم بالعواطف اجلياشة
لكبري عىل جمتمعاهتم، حتى غدوا وكان لرواياهتم األثر ا

 ،شكسبري: ًرموزا للحرية والعلم والنور عند الغربيني، ومن هؤالء
 ،هيجو كتورِوف ،روسو جاك وجان ،وموليري ،وفولتري ،وجوته
 . الغريب واألدب الشعر جهابذة من وغريهم ،ستويلوتو

. وال عجب أن ينال هؤالء املكانة العالية عند قومهم
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العجاب انتقال ذلك التمجيد من بالدهم إىل  العجب َّولكن
ٌوهذا أمر ! إىل لغتنا-بدون متحيص- وترمجة رواياهتم ،بالدنا

ُغري مسوغ وال مرشوع، فالقوم غري مسلمني، وال يدينون  ٍ
، ففي رواياهتم إذن الكثري والكثري مما خيالف U اهللابتوحيد 
 ويضاد عقيدتنا وقيمنا وأخالقنا، من الكفر باهللا رشعنا،

 . العظيم، إىل ألوان املجون والفسق
يف إحدى الروايات التي ترمجها املنفلوطي إىل : ًفمثال

اللغة العربية، مل يقم بتغيري شخصيات القصة، ومل يقم بتغيري 
يشء من الوقائع، بل قدمها إىل العربية كام هي، والقصة تدور 
حول معركة بني النصارى واملسلمني، وكاتب القصة يف 

 نرصاين، وأحداث القصة جتعلك تتعاطف مع البطل األصل
ْوالبطلة النرصانيني، وتتمنى لو اهنزم األسطول اإلسالمي  َّ ِ

 . أمام األسطول النرصاين
أهيا -ِّوهذا يف حد ذاته مصيبة عظيمة، فكيف تتمنى 

َ أن ينهزم أهل دينك الذين أمرت بمواالهتم أمام -املسلم ْ ِ ُ
قصة ال ينبغي ترمجتها، وال ُفمثل هذه ال!. عبدة الصليب؟

ٌطباعتها، وال قراءهتا، وال يقولن أحد من ضعاف طلبة العلم 
 فإن أسلوب. أطلع عليها ألرد عىل كاتبها: أو ممن ال علم عنده

املنفلوطي له سحره اخلاص، وقد يقودك ذلك إما إلفساد 
 .متعة قراءتك، أو إلفساد دينك
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مع ظهور األحزاب واالجتاهات املناوئة لإلسالم وأهله، 
ٌناس ُمن االشرتاكية، والشيوعية، والعلامنية، واحلداثية، نشأ أ

تأثروا بجاهلية الغرب، وبأفكارهم املناقضة لإلسالم، 
ٌوانتقلت جمموعة منهم إىل بالد الغرب ليدرسوا يف جامعاهتم 

َتن القوم باألدب الغريب، فبدأوا يف كتابة ُومدارسهم، وف ِ
 بعض الروايات التي حتاكي روايات أسيادهم، ونقلوا األفكار

ًاملسمومة التي كتبت باللغات األجنبية إلينا مكتوبة باللغة 
ًالعربية، فحوت تلك القصص كام هائال وخطريا من األمور  ً ً ْ َ َ

م مجلة املنافية لبعض أحكام اإلسالم، أو منافية لإلسال
 .ًوتفصيال

 يزال الهو و )زينب(روايته  هيكل حسني حممد كتبف
 . فرنسا يف ًطالبا
بعض الروايات التي احتوت عىل  حمفوظ نجيبكتب و

 . مصائب ورشور عظيمة
وهلجت األلسنة وانربت األقالم بالثناء والتمجيد هلؤالء 

َّالكتاب، ف  ،الكبري بالشاعر ُينعت وآخر ،عظيم ٌكاتب هذاُ
 . ، ونحو ذلكالروائي والفنان ،العبقري ديبواأل
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 لإلحلاد ًرافدا ليكون هذا عرصنا يف احلداثي االجتاه برزثم 
 الغموض احلداثي األسلوب واعتمد ،دينها عن لألمة ًوخمرجا

 . والرتميز واإلخفاء لغازواإل
ُوقد برز يف هذا االجتاه عدد من الكتاب، وأ َّ ُ فت فيه لٌ

الروايات والقصص، ووجدت هلا مكانا يف مكتبات املسلمني، 
 .وعرب مواقع الشبكة العنكبوتية

ًوهذا االجتاه مع أنه ميلء بالكفر واإلحلاد؛ فهو أيضا ال  َ
يملك أي مقومات لغوية، وال أفكار هادفة من وراء الرواية، 
َوال نطيل وصف هذا االجتاه فهو أحقر من أن يوصف، ولكن  ُ

 : ؛ لنبني مدى محاقة وحقارة هذا االجتاهالظرفاء أحد هكتبقل ما نن
 ًحداثيا ًروائيا تصبح كيف :يقول هذا الكاتب الظريف

 . يف سبع خطوات
 لو وحبذا ،شخص أي هتم ال عبثية فكرة اخرت 
 . البرشية غري املخلوقات عامل من الفكرة كانت

 سكر، عةقط حتمل نملة موت عصفورين، بني غزل: مثال  
 . لخإ. ..تسقط شجر ورقة يتثاءب، خرتيت

 أمامك املاثل املشهد لوصف طاقاتك وجه البداية يف 
  .واضحة بطريقة
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 حتمل وهي ،أمامي تسري مجيلة محراء نملة كانت :مثال
 ،بقتلها وقامت ،قبيحة سوداء ٌنملة فاجأهتا ،لذيذة سكر قطعة

 . حزين إين. السكر قطعة وخطفت
 الشخصيات عىل الدالة األسامء احذف . 

 ،لذيذة ًقطعة ًحاملة أمامي، تسري مجيلة محراء كانت :مثال
 . حزين إين ،القطعة وخطفت ،وقتلتها ،قبيحة وهامجتها

 القصة يفهم القارئ جيعل أن يمكن ما كل احذف . 
 احلياة وخطف ،القبح هامجها أمامي، تسري كانت :مثال

 .حزين إين .يدهيا بني من
 أسايس أمر فهو للمجهول املبنية باجلمل عليك 

 . احلداثية الرواية يف
 سلبت الغدر، بيد اغتيلت املوت، نحو سريت :مثال

 . يسكنني ٌحزن .يدهيا بني من احلياة
 جنسية إحياءات بإضافة قم.  

 قبل ،ثدييها املوت هنش املوت، نحو ًعارية سارت: لامث
 . ينهشني ٌحزن. يديه بني عبريها مجال تسكب أن

 ًةَّرَك اخلطوات فأعد فهمته إذاف كتبت، ما اقرأ 
 . للنرش ًاصاحل غدا فإنه تبتئس فال تفهمه مل إذاو ،أخرى
ًإذا كان كالمك مفهوما فليس صاحلا للنرش، وإن : أي ً ُ

 .كان غري مفهوم فهذه هي الرواية احلداثية الصاحلة للنرش
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لكاتب الرواية احلداثية،  ال بد منها ؤهالتم وهنالك
 يكون أن أو ،ثم ارتد تدينقد سبق له ال بتالكا يكون أنك

 ٍَحنُِجب عليه حكم قد يكون أن أو النفسية، للمصحات ًزائرا
ًبليدا وضعيفا يكون أن أو أخالقية،  . العربية اللغة يف ً

 ًوفيام سبق كفاية للداللة عىل فساد هذا االجتاه أدبيا،
ًولغويا، ورشعيا ً. 

 

لقد قام اليهود ومن وراءهم بإقامة اجلوائز العاملية 
 كثري يف تشجع والثقافية األدبية اجلوائز هذه وكانتاألدبية، 

  .اإلحلاد واخلالعة عىلبعض أبناء املسلمني  األحيان من
  - نم جمموعة عليها يسيطر التي 

َمنحت -اليهود ِ ) ناحارت أوالد( روايةوهي  ساقطة روايةل ُ
لنجيب حمفوظ، فلامذا من بني كل الروايات ال خيتارون إال 

وملاذا ال خيتارون إال ! هذه الرواية التي تستهزئ بالدين؟
  !. ورسوله؟اهللاًرجال حيارب 
 وراء إن(: ذات مرة قال  الروايةصاحب أن والعجيب

 ولكن. )فسأرفضها أعطيتها ولو ،سياسية أهداف اجلائزة هذه
 وافتخاره ،هلا قبوله وأعلن ،ًفرحا هبا طار حتى أعطيها إن ما

  !الكريمة بالثقة
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 األساس يف هي نوبل جائزة(: سعداوينوال  وتقول
مع ذلك نرى و ،)فكرية جائزة منها أكثر سياسية جائزة
 . إليها تطمح هؤالء نفوس
َالتي أعطي) أوالد حارتنا( ِ ْ  ت تلك اجلائزة؛ سلك صاحبهاُ
 موت فكرة إىل دعى الذي )هنيتش(الكاتب الغريب  مسلك
 شخصيات احلارة أوالد جعلوقام صاحب الرواية ب. اإلله

 )اجلبالوي( ـف.  عليهم السالمورسله وأنبيائه اهللا عىل ورموز
 ًعلوا األفاك ذلك قول عن اهللا تعاىل ،الرب إىل القصة يف يرمز
 احلواة أحد وجعله ،u ملوسى ًرمزا هجعل )جبل(و كبريا،
 ،u لعيسى ٌرمز )رفاعي(و ،بالثعابني يلعبون الذين
 ،r  حممدلنبينا رمز )قاسم( و ،املعتوهني من ًواحدا وجعله

 .الفحش وأنواع والسكر اإلدمانهذا ب) ًقاسام(يصف و
 ثم ،وأنبيائه باهللا واالستهزاء السخرية عىل الرواية تدورو

 . )جبالوي( بموت ةالرواي تنتهي
 موت: بعنوان السويدية اللغة إىلالرواية  ترمجتقد و
 السويدية باألكاديمية اجلائزة منح جلنة تقرير يف وجاء. اإلله
 يعني- وهو( :األكاديمية سكرتري )آالن ستودي( لسان عىل

 أي - اجلبالوي موت مسؤولية يتحمل - حمفوظنجيب
 .الرواية عىل الغريب املعلق نص هذا. )-اإلله

 لعمل إال تعطى ال فرنسية جائزة 
 )غونكور آدمون( اشرتطها التي املواصفات يطابق روائي
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 من نحو قبل اجلائزة تلك حول وصيته يف الفرنيس الروائي
 املغرب مالحدة ألحد اجلائزة هذه أعطيت وقد ،عام مائة

 نضحت كتبها ٍلروايات ،امللحد )جلون ابن( ، وهوالعريب
 . العظيم واإلحلاد ،الشديد بالكفر
 وأفريقيا آسيا ابَّتُك منظمة متنحها التي 
 عليها وحصل ،االشرتاكي الفكر خلدمة ًأصال موظفة فكانت
َّالكتاب  من عدد  )كنفاين(و ،اللبناين )مرو( ـك :العربُ

 . ذلك ونحو ،الفلسطيني
ة رضب اإلسالم من لقد أراد الغربيون والرشقيون املالحد

ًخالل أبنائه، فانتقوا جلوائزهم العفنة حفنة من أبناء العرب، 
وممن ينتمي إىل اإلسالم يف الظاهر، وأردوا تعظيم هؤالء القوم 
بمنحهم تلك اجلوائز؛ ليكونوا مطيتهم وأداهتم يف هدم 
اإلسالم، مستخدمني بذلك الفن والقصة والرواية، حماولني 

رضب الثوابت الرشعية، ونرش القذارات هبذه الطرق السهلة 
 .املنافية للتوحيد واألخالق من خالل األدب والفن املزعوم

 

ٌلقد ركب كثري من مالحدة وفجار العرب مركب الرواية 
إليصال أوحال أفكارهم إىل الناس؛ ألهنم عرفوا أهنم ال 

َ الترصيح بأهدافهم، - نيف كثري من األحيا -يستطيعون 
 .ًفاختذوا تلك الروايات مطية لنرش ما يعتقدون بني الناس
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وكانت طريقتهم اخلبيثة أن يكتبوا ما يشاؤون عىل لسان 
 القائلني، لسنا نحن: األبطال، ثم يتنصلون من ذلك ويقولون

نام نحن جمرد نقلة، وناقل الكفر وإنام هم أبطال القصة، وإ
 .ليس بكافر
  والذين آمنوا، وما خيدعوناهللاهبذا احلديث خمادعة أرادوا 

 .إال أنفسهم وما يشعرون
وحاهلم كحال الريبوع الذي جيعل جلحره فتحتني، 
، إحدامها خيرج منها ويدخل، وأخرى جيعلها هلروبه عند املأزق

ًوهؤالء يدخلون يف الكفر والفسق وخيرجون جهارا عيانا،  ًِ
 .بكافر ليس الكفر ناقل: قالوا هومجوا فإذا

 
 شخصية عنهذا الكالم  نقلت أنا: ً مدافعا عن كفرهقالثم 
 . !الرواية يف

 !الشخصية؟هذه  اخرتع الذي من: فكر أخي العاقل
 !.ألف الكالم وساقه هبذا املساق؟ الذي ومن

هل تراه نقل هذا الكالم عىل لسان أيب جهل، أو أيب 
، أم أن تلك الشخصية هي بطله !هلب، أو حتى إبليس نفسه؟
 !.الذي أعطاه بطولة الرواية؟

 هل - حسب ما يدعي -ثم إنه عندما نقل هذا الكالم 
 !.؟َّأم أنه ريض بام قيل وتركه ومل يرد عليه! ؟نكرهأ



 نظرات يف القصص والروايات  
  

 

إحلادهم  تبعات من وايسلم أن ونيريد بمثل هذه املقالةو
والثوابت  الرشعية ولاألص رضبيرغبون بووفجورهم، 
 والدعاة إليه عىل ألسنة اهللا، وهيامجون رشع طبعرض احلائ

 . بكافر ليس الكفر ناقل: كل هذا حتت شعار. أبطاهلم
وقد قام هلم من أجلمهم باحلجة العقلية، ودفع شبهتهم 

 عن املنافقني أحد لبفكر املسلم الداعية العاقل، فعندما قا
 رأيتموه الذي اإلحلاد هذا( :» البحرألعشاب وليمة«رواية 

. القصة أبطال قاله وإنام ،لسانه عىل املؤلف يقله مل الرواية يف
 ،ًحسنا(: رد عليه ذلك الداعية بقوله ؛)تنتقدونه؟ فلامذا
 وإذا ،ومفكريكم كمَابَّتُكفيها  سبأ قصة بتأليف أقوم سوف
 القائل إنام ،القائل أنا لست: له فسأقول ذلك عن أحد سألني

 . كفر الذي فبهت .)القصة الأبط
ٍبرد علمي رشعي نقول هلؤالءو ٍّ : 

 بأن مرشوطة» بكافر ليس الكفر ناقل« قاعدة نإ 
 للذي يسمع هذا النقل، ًمتاما ًواضحاُعدم قبولك للكفر  يكون

 . موجود يف كتبهم غريإنكارهم للكفر املنقول و
 تلك هذا الكفر والفساد املنقول عىل لسان  إن

كام هو ظاهر  الشخصيات إنام سيق يف سياق التقرير واملوافقة،
 .القراء عموم نظريف 

 إن كثريا من هؤالء الروائيني يرصحون يف مقدمة ً
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ًرواياهتم بأن أحداث الرواية حصلت هلم شخصيا، أو أهنا سرية 
 .حياهتم هم؛ لكنهم أسقطوها عىل بطل القصة

 ناقل«أن  للقاعدة الصحيح الرتتيبإن : عىل هذا نقولو
َ، أما إذا نقل الكفر وأقره فهو »ًكافرا يكون أن يلزم ال الكفر

 . ٌكافر، شاء أم أبى

 

وهناك دعوى أخرى يتمسكون هبا، وهي أنه ال بأس من 
. الرأي وحرية ،الفكر حرية باسم نرش هذا اإلحلاد والفجور

مثل هذه املصطلحات، ب ونيتشدق ن هؤالء القومم ٌكثريو
 .عندهم ما لنرش عليه يعربون ًاوجرس ًسلام وجيعلوهنا

ٍكام أهنم يستخدمون تلك الدعوى ضد أي كتابة رشعية 
ٌتبني عوارهم، فنقدهم حجر عليهم، وتبيني خطئهم للناس 

لهم ف.. .ُفيه روح الفردية، وعدم تقبل رأي اآلخر، وهكذا
ن واملتدينني، وليس ة والديحرية الكتابة ضد الذات اإلهلي

 . أي حرية يف الكتابة لبيان فسادهم وإفسادهمألحد
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التي فسد مؤلفوها وأخذوا عىل  الرواياتهذه  يف الناظر
: أمرينعاتقهم إفساد الناس؛ يرى فيها الرتكيز عىل الطعن يف 

ألمرين  اينوسنتحدث عن هذ. الفاضلة واألخالق ،العقيدة
 .بيشء من التفصيل

 

ٍلقد زلت أقدام كثري من هؤالء الكتاب يف مستنقع الكفر  ْ َّ
َّسلامت الرشعية، وبأصول الدينُاملواإلحلاد، وأخذوا يعبثون ب َ. 

ًنرى يف كتاباهتم دعوة إىل اإلحلاد، واستهزاء بالذات  ً ِ
 املعصومني، وهذا كله كفر وزندقة وضالل اإلهلية، وباألنبياء

 .وخروج عن دين اإلسالم
 كان إذا هذا: يقول أحد الكتاب عىل لسان بعض أبطاله

 . !إله هناك
 .إحلاد رصيح وسخرية باهللا تعاىل

 . اهللا يا أنت مسكني: روايته يف يقول املحليني الكتاب أحدو
 ،رضواأل الساموات خلق الذي ،اجلبار العزيز القوي اهللا
 يصفه املنحط هذا ؛فيكون كن يقول أن ًشيئا أراد إذا أمره

 . باملسكنة
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: قال t هريرة أيب عن، فrنبيه صدق  واهللاوصدق 
 ُهَل يِغَبْنَي اَمَو ،َمَآد ُنْاب ِينُِمتْشَي :َاىلَعَت اهللا َالَق« :r النبي قال

 t هريرة أيب عن و.)١(»...ُهَل يِغَْبنَي اَمَو ِينُبِّذَكُيَو ،ِينَِمتْشَي ْنَأ
ِؤذينيُي :U اهللا َالَق« :r النبي قال: قال ِ . )٢(»...َمَآد ُنْاب ْ

 .فانظر إىل هؤالء القوم كيف كذبوه وشتموه
يتهته فيضحك  تلميذ لسان عىل سعداويتقول نوال ال

 اهللا خلقني ملا الكون يف عدالة هناك كان لو: عليه زمالؤه
 . يتهتهون ال ومجيعهم أهتته

 !.ا إنكار للعدل اإلهلي؟أليس هذ
 يف يقول، فU اهللاوبعضهم ينصب حمكمة ملحاكمة 

 وصببت ؟سام فضلت ملاذا ،الكون رب يا رمحاك: تهرواي
 . ؟فالن ذنب وما ؟حام عىل اللعنة
Á À  Ã Â :يقول عن نفسه وتعاىل سبحانه اهللاو

 Å Ä ]٢٣:األنبياء.[ 
 يف لتهاستقا يقدم اإلله: ًأيضا يالسعداو نوالوتقول 

 . القمة اجتامع
¬ « ª © ® ° ¯ 

½  ¸ º ¹ « ¼ ].٩٠:مريم[ ± ² 

                                                      
 ).٣٠٢١(رواه البخاري   ) ١(
 ).٢٢٤٦(ومسلم ) ٤٥٤٩(واه البخاري ر  ) ٢(
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 É È Ç Æ ]٦٧:الزمر.[ 

 ًوقد جلأت إىل الغرب هربا من فتاوى األزهر، وقام األزهر
ٍبتسليط الضوء عليها، وأجروا معها مقابالت تلفزيونية 

ا تنكر إلشهارها، وهي صاحبة هذا الكالم الساقط، بل إهن
 وصاليت ،الرواية إىل أحج أنا: (الصالة واحلج، وتقول

 . )الكتابة يف وصومعتي
 أن :الرواية أصحاب لسان عىل ًأيضا يرصح بعضهم
 . الرب مكان أخذت املختربات
. يزعمونه الذي العلم عرص يف انتهى الدين أن :يعني

³  ² ° ± :ًوهذا الكاتب قطعا ال يؤمن بقوله تعاىل
´ ¶ µ ]وال يصدق بقوله ]. ٢٢:ألنبياءاU:     

a  d c b k j i hg f e 
m l n p o ]ٌال يمسكهام أحد : أي] ٤١:فاطر

 . تعاىلاهللاغري 
 إطباق الساموات عىل األرض ملا نفعنا اهللاوواهللا، لو أراد 

  .ُعلم هؤالء وال زندقتهم
ِومل يسلم األنبياء  من هؤالء، يقول أحدهم عليهم السالم َ

 أجل من هابيل قابيل قتل:  بطل الروايةهشام انلس عىل
 أجل من وأذنب املرأة، أجل من اجلنة من آدم وخرج املرأة،
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 عن داود ومزامري ،املرأة أجل من َّنِاجل ُسليامن رَّخَوس املرأة،
 وأبطل ،املرأة أجل من -التوراة يفكام - لوط وسكر ،املرأة

 . املجدلية مريم أجل من اليهود حد املسيح
َِّيلإ َبِّبُح«: يقول r الكريم ورسولنا  ُيبِّالط :اَيْنُّدال َنِم َ

، فال أدري أغاب عنه النص، أم خيش أن يذكره )١(»ُاءَسِّالنَو
 .ُفيفتضح

، فهل أذنب آدم من اهللا أنبياء عىل افرتاءوكل ما ذكره 
َّ، وهل سخر سليامن اجلن من أجل املرأة؟!أجل املرأة؟ َ! ،

، وهل أبطل ! وهو نبي معصوم؟ًوهل سكر لوط أصال
 !.؟اهللاًاملسيح حدا من حدود 
 علمي تفسري عن األديان عجزت لقد: ويقول بعضهم

 خلق؟ وكيف ؟اإلنسان كان ماذا :األسئلة لتلك "مقنع"
 .اخلرافات من مركز محيض حملول يف اإلنساين العقل وأذابت

 .ٌاستهزاء بجميع األديان
 ،نار وال جنة وال ،عقاب وال ثواب ال: يقول وبعضهم

  .خرضاء وال بيضاء مالئكة وال
التي  الستة اإليامن أركانيف و ،العقدية الثوابت يف طعن

 . منها اإليامن باملالئكة وباليوم اآلخر

                                                      
  صحيح"، وصححه األلباين يف )٢٦٧٦(واحلاكم ) ٣٩٣٩(رواه النسائي   ) ١(

 ).٣١٢٤ ("اجلامع
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  !.جهنم اخرتت قد ينأل االنتحارلقد اخرتت : ويقول آخر
ٌوهل خيتار جهنم إال رجل ينكر وجودها، أو ينكر اآلية  ُ

 .ً قاتل نفسه متعمدا جزاؤه جهنمالتي خترب بأن
 بعد نهإ يقولون أال:  هذا النصالروايات من رواية يفو
 ،خروف شكل عىل باملوت يؤتى القيامة يوم احلساب من االنتهاء
: يضحك وهو قال ثم. !؟والنار اجلنة بني احلدود عىل ويذبح

 ما أتدري لكن: يقول ثم. املتوحشة وقصائده زارِبن ذكرتني لقد
 من يموت كيف يموت؟ أن للموت يمكن هل وليد؟ يا حيريين
  .املوت؟ يموت فكيف يميتنا املوت كان وإذا ًأصال؟ ميت هو

وسخرية  ،والنار اجلنة بني املوت ذبح حديث يف تشكيك
 ،)١(الصحيحني يف واحلديثبه، وتشبيهه بقصائد نزار املتوحشة، 

 يشء كل ىلع واهللا ،املؤمنون به ويسلم ،بالقبول األمة تلقتهو
 ًا،معنوي واملادي ًا،مادي املعنوي اليشء جيعل أن قادر ،قدير
 هذا يسوقامللحد  هذا لكن. وتعاىل سبحانه يشاء كام يصور
 بأسلوب شخصيتني بني حوار يف الرواية خالل من الكفر

  . ويتشككالشاب يقرأ لكي ؛تشكيكي
 من ًأيا أن متأكدة مليس كانت: "الرياض بنات" رواية يف
 أو مسيحية أو صوفيةأو  سنية فاطمة بكون هتتم ال يقاهتاصد
 .وسطهم عن غريبة بكوهنا هتتم ما بقدر ،هيودية حتى

                                                      
 ).٢٨٤٩(ومسلم ) ٤٤٥٣(البخاري   ) ١(



 نظرات يف القصص والروايات  
 

 
 

 . والرباء لوالء، وإلغاء لاألديان ختالفال هتوين
 جمتمع بأنه املسلم املجتمع يصفوآخر من زنادقتهم 

 .الديانة وأساطري ،النفاق عىل قائم
 . تالروايا هذه داخل موجود ٌعجب

 عن ًمتحدثا فيقول ،الدين علوم يف بعضهم طعنوي
 ،االبتدائي الرابع الصف يف كانا :عدنان وصديقه هشام ذكريات
 املواد وأبغض أصعب والتجويد الكريم القرآن ماديت وكانت

  .التالميذ عند
وانظر إىل تكذيب القرآن هلذا الكاتب البغيض الذي 

o n  :ادعى بأن القرآن أصعب مادة، قال تعاىل
q p t sr  ]كوهنا  وأما]. ١٧:القمر

 ،U رهبم كالم عباده إىل الكالم أحب فإنمادة  أبغض
t : ولكن كيف حيب هذا امللحد كتاب ربه واهللا يقول

y x w v u ¡ � ~ } |{ z 
، فهذا الظامل ما زاده القرآن إال ]٨٢:اإلرساء[ ¢

  . من أقواله وأفعالهاهللاًخسارا، أعاذنا 
 قطع سوى ليست الدين أحكام إن: قولحملية تكاتبة و

 . احلياة مربع عىل شطرنج
  .وكفر وزندقة إحلاد كالم

) , + *  2 1 0 / .- 
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 ?  < : ;> = هؤالء عىل اهللا أحلم ما] ٥:الكهف[

 :الربوج[ u t w v ونؤيقر ال إهنم ،]٤٥:القلم[
 . ]١٣:الرعد[ Ô   Ö Õ يعقلون وال ،]١٢

 عىل االجرتاء هذا ملاذا !؟اهللا عىل االجرتاء هذا ملاذا
 !ملاذا االستهانة بعذابه؟ !أنبيائه؟ عىل االجرتاء ملاذا !مالئكته؟

  .؟هللا بالنسبة املخلوق يكون ماذا
Í Ì Ë Ê É È  ÏÎ

Ð Ò Ñ Õ Ô Ó  ]وعن]. ٤٢:إبراهيم 
 ،ِاملَِّلظِل ِيلْمُيَل اهللا َِّنإ« :r اهللا رسول قال: قال t موسى أيب
ْمل ُهَذَخَأ اَِذإ ىَّتَح a  [ ^ _ ` :َأَرَق َّمُث »ُهِْتلْفُي َ

g f ed c b h i)١( . 
علم أن هؤالء إن مل يتوبوا فإن هلم أحكام أهل الكفر، ُولي

`  ^ _ ] \ [ :قال تعاىل
e d c b a  l k j i hg f

o n m r q p ]التوبة: 
٦٦-٦٥.[ 

 

ٌكثري من هذه الروايات تعمل عىل إشاعة الفاحشة يف جمتمع 
                                                      

 ).٢٥٨٣(ومسلم ) ٤٤٠٩(رواه البخاري   ) ١(
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اإلسالم بطرق متعددة، ووسائل مسمومة، جيب احلذر 
 .والتحذير منها
 هكذا "فسوق" تهرواي يسمي بعضهم أن والعجيب

 وكأهنا دعوة "القفز فوق احلرام"، وبعضهم سامها جماهرة
 .هرصحية لالنغامس يف وحل الرذيلة ومستنقع

تصوير : ومن طرق نرش الرذيلة يف املجتمع اإلسالمي
املجتمع عىل أنه جمتمع غارق يف أنواع الفحش واملجون، وأن 

ٌ املحرمة أمر طبيعي فيه، ومنترشةالعالقات  بال نكري من ٌ
أحد، مع إغفال ذكر الصاحلني والصاحلات وكأهنم ال وجود 

ر القارئ بأن هلم، يف حماولة لتطبيع العالقات املحرمة، وإشعا
ٌاألمر اعتيادي، فإذا أردت أن تسكر وتزين وتفسق فافعل ما 

 .شئت، فاألمر متاح وال نكري
ٌوال يقولن قائل ٍإن هؤالء يتحدثون عن واقع صحيح : َّ

نعيشه، فإن الفساد قد انترش يف جمتمعاتنا، وهذه الكتابات إنام 
 .ٌهي وضع لليد عىل اجلرح حتى نعمل عىل إيقاف نزيفه

ٍيس لقائل أن يقول هذا ألمور عدةفل ٍ: 
ً إن هذه الروايات ال تصف حادثة معينة، وإنام ً:أوال

تصف حالة جمتمع، فوصف املجتمع بأرسه بأنه صاحب 
 .ٌرذيلة وفحش أمر غري مقبول وال يوافق الواقع

 إن نرش أخبار الرذيلة عىل املأل تسويغ لنرش :ًثانيا
 ولشيوع(: -اهللا هرمح- عاشور بن الطاهر يقولالفاحشة، 
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 مفسدة -الكذب أو بالصدق- املؤمنني بني الفواحش أخبار
 ،هاَوقوع هتيبهم املفاسد عن الناس يزع مما فإن ،أخالقية
 تفكريهم يرصف مما وذلك ،سمعتها َسوء وكراهتهم وجتهمهم

 تنسى حتى ،ًرويدا ًرويدا عليها اإلقدام هبل ،تذكرها عن
احلديث  األمة بني انترش فإذا. النفوس من صورها وتنمحي

 خربها وقع وخف ،اخلواطر تذكرهتا الفواحش من يشء وقوعب
 ،بوقوعها التهاون النفوس إىل ذلكب َّبَدَف ؛األسامع عىل

 تقدم أن اخلبيثة النفوس تلبث فال ،األسامع عىل وقعها وخفة
 عنها احلديث وتكرر وقوعها تكرر وبمقدار ،اقرتافها عىل

 .)١()متداولة تصري
 املحرمة العالقات ذكر من اإلكثار من القصد هو ما ًإذا

  الروايات؟ يف
 الف ،املجتمع يف ًاطبيعي ًئاشي قد أصبح ، وأنهاحلرام تطبيع

 تتعب نفسك بخطبة أو حمارضة الو ،تستغرب الو نكرتتس
 . حراملتخرب الناس أن هذا 

 وانظر إىل بعض األمثلة لروايات تعمل عىل نرش الفاحشة
 :عاتنايف جمتم
 اهلاتف أسالك:  تقول الكاتبة"الرياض بنات" رواية يف

 البلدان يف غريها من أكثر اتسعت قد كانت البالد هذه يف
                                                      

 ).١٨/١٤٨(التحرير والتنوير   ) ١(
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 ،العشاق قصص من فيها يرسي ما كل لتتحمل ؛األخرى
 . وقبالهتم ،اهتمهوتأو ،وتنهداهتم
 مساق يف ذكرهاو ،اهل وتطبيع ،املحرمة لعالقاتل تسويق

 .واإلعجاب التقرير
 موعد عىل أنتم ،وساديت سيدايت: روايتها بدايةتقول يف 

 ،الشبابية السهرات وأصخب ،املحلية الفضائح أكرب مع
 له يصوره مما منكم ٍلكل أقرب هو عامل إىل تنقلكم حمدثتكم
 نستسيغ بام نؤمن ،فيه نعيش وال نعيشه ٌواقع هو ،اخليال
 .بالباقي ونكفر منه به اإليامن

 لفئةل وشطب وإغفال إخفاء ،ملسلما لمجتمعل تشويه
  .فاسد كله أنهب املجتمع إظهار، واملجتمع يف املتدينة الصاحلة

  .؟مثل هذه الكتابات ْنَم ملصلحة
 ُسِبْلُت ،عفن واقع أنه عىل الواقع تقديم ةالرواي تتعمد

 وال فيهن ةصاحل ال كأنه ،ًواحدا ًساالب كلهن البلد بنات
ُّمهه  اجلميع وأن ،عفيفة  القاتوإقامة الع رتقيم،الو غازلةاملَ

 . غري الرشعية
 الزواج يتمنون اليوم الشباب عاد ما: اتالروايإحدى  يفو
 ويتعرفون يسافرون إهنم ؛الكبت بذلك عادوا وما ًباكرا،

يتعرفون و ،السن يف والصغريات ،العامل مجيالت ويصاحبون
 . الخ ...القارصات إىل أقربإىل فتيات 
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 !.هل مجيع شبابنا عىل هذا احلال؟باهللا عليكم، 
ٌويف عامل اإلنرتنت هناك مواقع كاملة لروايات تصف 
ٌالفاحشة والرذيلة؛ وصف مفصل، وعبث بغرائز الناس، 

 .ًوجعل املرأة جسدا فقط
ٌكتاب عكفوا عىل وصف العورات، ورغبوا يف إثارة  َّ ُ
َاملراهقني واملراهقات، وسعوا لتدمري األعراض، والقضاء  َ

 . األخالقعىل
 املرأة، حول تدور ،اجلنسني بني العالقة عىل تدور ٌقصص

 . العاهرات ملاجناتا وصفو ،هاجسد مفاتنو
 ذكر ،نفسه عن ذاتية سرية كتب الرواية خالل من أحدهم

 ،زةْوالعن ،والدجاجة ،احليوانات مع الفاحشة مارس أنه فيها
 يدعوو ،اللواط مارس أنه ويعرتف ذلك، ويصف، والكلبة

 زنى فيمن بقصص ويأيت ،املحارم لزنا الرواية خالل من
 .وأخته بابنته

 .  بتجريم فاعلهاالرشيعة  جاءت حرماتمل حتليلإنه 
 بطغيان رواياهتا وتتسم ،باملجون املشهورة الروائيات إحدى
 أن الرواية هذه خالل من أقول أن أردت: تقول الشهوات
 أهدافه إىل الوصول يف رخيصة أساليب يستغل أن يمكنه اإلنسان
 إىل للوصول القصة يف اجلنس أستخدم أن وأردت ،النبيلة
 . نبيل ٍهدف
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 هدف إىل للوصول اجلنس استخدام ،اهللا سبحان
 !!!.نبيل

 والشهوة ،ًجوعا إال هتزيد ال هذه اجلنسية والروايات
 ومن ،احلرام أبوابأمام قارئها  ستفتحاحلاصلة من قراءهتا 

 .انقضاء وال له حد ال ٍسعار قد وقع يفف العنان لشهوته أرخى
 أوتيت لو(:  رمحه اهللالطنطاوي عيل األديب الشيخ يقول

 أمجل من آالف ةعرش وواصلتك ،هرقل وجسد ،قارون مال
 ؛اجلامل أنواع من ٍنوع وكل ،ٍشكل وكل ،ٍلون كل من ،النساء
 . ال تكتفي؟ أنك تظن هل

 . تكفيك باحلالل واحدة ولكن
 يف وجدتم حولكم تلفتم فحيثام ،الدليل مني تطلبوا ال
 . )ًمرئيا ًظاهرا ًقائام الدليل احلياة
 وروايات ،الفاحشة وقصص ،العهر عرض األمة يفيد ماذا  

 األعراض؟ عىل اآلثم العدوان وقصص ،واملجون اخلالعة
  .الشهوة؟ نار أحرقته إذا األمة شباب يستفيد ماذا
 نـــوالفت داثـاألح رةـغم يف  
 نــالعف يف الطفيليات وــتنم    
 رةـــمؤج ٌالمـــأق قفيــــوت  
 دنــالب يف السم تبث ىــمحق    
 مــوه احلاقدون الغالة مــه  
 نـاملح يف األعداء مع ٌحلف    
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 ٍلــخج يف األعداء هـــقال ما  
 نـوالعل الرس يف هم وهـــقال    
 اـــأمتن دــــجتري مــــغايته  
 نــوالسن رــواخلي دينها من    

 ،الدين يف األمور أوقع من أن اعلم(: املقفع ابن يقول  
 وأزراها ،للعار وأجلبها ،للامل وأتلفها ،للجسد وأهنكها
 الغرام :والوقار اجلالل ذهاب يف وأرسعها ،للمروءة
 املرأة يرى ورأيه هِّبُِلب بأس ال الرجل أن العجب ومن. بالنساء

 واجلامل احلسن قلبه يف له فيصور ثياهبا يف ًمتلففة بعيد من
 لعله ثم. خمرب خرب وال رؤية غري من نفسه هبا تعلق حتى
 وال ذلك يعظه فال الدمامة وأدم القبح أقبح عىل منها هيجم
 يبق مل لو حتى يذق مل بام ًمشغوفا يزال وال. أمثاهلا عن يقطعه

 ما شأن غري ًشأنا هلا أن لظن واحدة ٍامرأة غري األرض يف
 .)السفهو والشقاء مقاحل هو وهذا ،ذاق

 منو ،الدنيا أبناء عبودية لزمته الشهوات لزم من
 موارد عنه انقطعت الشهوات واتباع اهلوى عليه استحوذ
 . التوفيق
 ِنْاب َىلَع َِبتُك« :قال r النبي عن، t هريرة أيب عن

َامهَنِز ِانَنْيَالعَف ،َةَالََحم َال َِكلَذ ٌكِرْدُم ،ىَنِّالز َنِم ُهَيبِصَن َمَآد  اُ
َامهَنِز ِانَنُُذاألَو ،ُرَظَّالن  ُدَاليَو ،ُمَالَالك ُاهَنِز ُانَسِّاللَو ،ُعَِامتْاالس اُ
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 ،ىَّنَمَتَيَو ىَوَْهي ُبْلَالقَو ،اَطُاخل اَاهَنِز ُلْجِّالرَو ،ُشْطَالب اَاهَنِز
 .)١(»ُهُبِّذَكُيَو ُجْرَالف َِكلَذ ُقِّدَصُيَو

 من ألنه ؛زنا يسم كله لكفذ(: اهللا رمحه ابن بطال قال
 . )٢()الفرج زنا يدواع
 زنا من تكونوالروايات اهلابطة قد  القصص قراءةف
 .تهشهو ثارت هاقرأ إذا ألنه ؛العني

 

بعد هذا احلديث نستطيع أن نوجز اآلثار السلبية لتلك 
  :القصص والروايات يف اآليت

 اإلحلاد إىل البعض جرو ،لرشعيةا املعتقدات هز . 
 الزنادقة هؤالء ما كتبه بعض يف املوجودة الشواهدو

 بعض من كان إحلادهم أول أن عىل تدلعن أنفسهم  واملنافقني
وكام يقول  ،ًخفية هبا يؤتى كانت التي والكتب ،املهربة الروايات
 أن خياف ألنه ؛بلده خارج التل فوق يقرأهاإنه كان : بعضهم

 هؤالء من الروائيني بعض بدايات هذه. معه عليها يعثر
 . الزنادقة

                                                      
 ).٢٦٥٧(رواه مسلم   ) ١(
 ).٩/٢٣( البخاري البن بطال شرح صحيح  )٢(
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وانظر إىل تلك الرواية التي جعلت أحد أبطال القصة 
ًقدريا، والبطل اآلخر جربيا، وتقوم املناقشات بينهم، انظر  ً

 .؟لعقيدة  املسلم معول هدم  أهنا ىوسرتإليها 
 والتشكيك ،املحرمات بتحريم القناعة إضعاف 

ًوأن بعض ما يعتقده الناس حمرما إنام هو  ،ًأصال حرام أهنا يف
 .ٌعادة يفرضها املجتمع أو تفرضها الدولة بقوة السالح

 الشذوذالفسق و أنواع مع التعاطف صور إجياد.  
، وتثور مسكينة ابأهنيصورون الزانية التي ترجم  فرتاهم

  .شفقة القارئ عليها
ني جرمامل ، وأناملجتمع ضحايا بأهنم الشذاذويصورون 

ًحيتاجون إىل عالج نفيس بدال من إقامة احلدود الرشعية عليهم ٍ. 
 من اثنني قصة ًفيلام يتحدث عن هوليوود قدمت قدل
 قصة حمبوكة، وقام املخرج فسطر املؤلف ،الشاذين البقر رعاة

 تدفع إجيابية ورةواملمثلون بتصوير هؤالء اللوطية بص
وقد بينت دراسة . معهم عوريالالش للتعاطف املشاهد

ًأن هذا الفيلم كان سببا لتغيري ) النيوزويك(وردت يف جملة 
  .ًرأي كثري من الناس يف الشاذين جنسيا

ومن هذا الباب ما حيصل بوصف املرتدين وامللحدين 
بأهنم أصحاب فكر ورأي، وأنه ال جيوز احلجر عىل آرائهم 

 .وأفكارهم
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 وحتفيز وجتميلها واحشالف مقدمات بعض تسهيل 
  .هبا للبداية النفس

ِفهذا القارئ الذي وصف له أمل تلك الفتاة التي ابتعد  ُ
حبيبها عنها؛ أال تراه يبتهج إذا حصل لقاء بني تلك الفتاة 

 . !وحبيبها؟
 املسلم املجتمع يف الفاحشة إشاعة . 
Æ Å  È Ç :تعاىل بقوله املهددونهم  وهؤالء

Ì Ë Ê É Î ÍÐ Ï   Ò Ñ
Ó ]أي(:  رمحه اهللالسعدي الشيخ قال]. ١٩:النور: 

 ،املسلمني إلخوانه هِّشِلغ وذلك ،والبدن للقلب ٌعِوجُم
 أن حمبة ملجرد الوعيد هذا كان فإذا. أعراضهم عىل وجرأته
 إظهاره من ذلك من أعظم هو بام فكيف الفاحشة تشيع
 . )١()ة، وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غري صادر!؟ونقله

 

 لقد جاء دين اإلسالم بالعدل وأمر به، ومن العدل املأمور
َّبه رشعا أال نجعل مجيع الكتاب الذين أخطأوا يف رواياهتم يف  ُ َّ ً

إن بعض هذه الروايات : سلة واحدة، بل ننصفهم ونقول
تدعو إىل الكفر واإلحلاد واخلروج من الدين، وبعضها اآلخر 

                                                      
 ).٥٦٤(تفسري السعدي   ) ١(
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 ف وإنام هي داعية إىل الفسوق واملعايص،ليست من نفس الصن
 .َّوليسا سيان، وإن كان كالمها من الطغيان
 يكتبون الذين بعضوهنا أمر نستغربه ونقف عنده، فإن 

 كتابتي جيعل أن اهللا عسى( : روايته بقولهَرَّدَتلك الروايات ص
 سيجعل كتابتك يف ميزان اهللاإن : ونقول له. )أعاميل ميزان يف

، للسيئات وكفة للحسناتكن للميزان كفتان، كفة أعاملك، ول
 . !ففي أي الكفتني سيكون عملك هذا؟

 

 للشهرة ًطريقاامللحدة واملاجنة  الرواية صارت لقد
، وساعد عىل ذلك الضجة التي يقيمها الناس حول الرخيصة

بعض الروايات، وقد يقع يف ذلك بعض الدعاة واألناس 
ُ حمارضة أو يعقد جملس إال وتذكر فيه تلك ُالطيبني، فال تقام

الروايات، بذكر أسامئها، ومؤلفيها، واألخطاء التي وقعوا 
 .ٍفيها، حتى أصبح هؤالء أشهر من نار عىل علم

واستغل اإلعالم ذلك، فأصبحوا يصفون الرواية بأهنا 
ًمطاردة، ومالحقة، وممنوعة، فالقت شهرة ورواجا من هذا 

 .الباب
َّأن عوام الناس أصبحوا يتلهفون لقراءة بل واملصيبة 

 . ٍتلك الروايات، وحياولون احلصول عىل نسخ منها
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ٌدخل عيل رجل يف السبعني من : يقول أحد باعة الكتب َّ
ًأريد كتابا ممنوعا: عمره وهو يقول يل ما الذي : فقلت له. ً

 .ٍأريد أي كتاب ممنوع: فقال. تريده، املمنوعات كثرية
 كذا، يريد الناس فقط قراءة هذا املمنوع؛وتصبح املسألة ه

 .ألن كل ممنوع مرغوب، والناس حيبون هذه املمنوعات
ثم إن وسائل اإلعالم تستغل ذلك الصخب لتصنع من 
ًذلك املجرم بطال، فيسلطون عليه األضواء، ويقيمون معه 

ُاملقابالت عرب الصحف والقنوات، ويقدمون عىل أهنم ك َّ َ اب َّتُ
 .اق وراء ذلك الشاب والشابة وينس،عامليون
 املحافل، ، فرتاهم يفواألضواء الشهرة لعبة جييدون القومو

 صفحاتو األدبية، األنديةو اإلنرتنتية، املنتدياتو امللتقيات،و
  .وهكذا ،فزيونيةلالت شاشاتوال األدبية، الدراساتو اجلرائد،

 ممن يدعم هؤالء القوم بإظهار أسامئهم، فال تكن أخي
وقد حاولنا يف هذا الكتيب إخفاء أسامء وعناوين رواياهتم، 

َّهؤالء الكتاب وأسامء رواياهتم قدر اإلمكان، أما الروايات  ُ
ًالتي اشتهرت حتى ال يكاد أحد ال يعرفها فلم نجد رضرا من  ٌ

 .وراء ذكرها
 .واهللا املستعان عىل كل حال
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 يف ركبوا أهنم يرى ؛اليوم التغريب دعاة أحوال يف الناظر
 ،سبيل بكل ذلك إىل وسعوا ،مركب كل األمة تغريب سبيل

 ما واستفتحوا ،والدروب األبواب من استطاعوا ما ووجلوا
  .عليه قدروا

 واستعملوا ين،فسدم ينسدافجمال األدب  فاقتحموا
 أفكارهم لرتويج باآلدا وأنواع التقليدية األدبية القوالب

 وأشعارهم ً،انحالال تقطر قصائدهم فرأينا ،ومناهجهم
 .ًزندقةو ًاكفر تفيض احلداثية
 الروايات واوانتهز هم،لَبِق من القصص استغالل تمكام 

 ،واإلثم ،والبدعة ،والزندقة ،واالنحالل ،الكفر لنرش
، اخلطورة تكمن وهنا  من خالهلام،والعصيان ،والفسوق

 همئراآ لتصدير ًطريقا والرواية القصة من ونيتخذ هؤالءف
 األمة اخرتاق ذلك خالل من ويستطيعون ،وأفكارهم
 والترصيح ،والفحش القول قبيح أفرادها وإسامع املسلمة

 ٍبشكل هبا الترصيح من بعضهم يتحرج التي بالضالالت
أو التلميح به كام  باإلحلاد اجلهر عىل جيرؤ كان فمن. واضح
 أوالد(رواية و) ألعشاب البحر وليمة( روايةيف  جاء
 واملجون اخلالعة قصصجيرؤ عىل ذكر ومن كان  !.؟)ناحارت

  !.؟املكشوف والغرام
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 تنكرسوت ،جهة من الدين يف إلحلادإىل ا تدعوروايات 
 .  أخرىجهة من ألخالقا

 الفضائل وكبت انب،ج من العقيدة استئصال تريد
 . من جانب آخر احلسنة األخالق واقتالع

& : ثقافة إنسانية، ويف حقيقتها: يسمون كتاباهتم
 :النساء[ ( * + , -  ' )

٢٧[، P O R Q S U T ]النساء: 
٨٩.[ 

 لنرش ًمرتعا األحيان من كثري يف القصص فصارت
 يروهنا وبناهتم املسلمني أبناء أصبحو ،املنحرفة األفكار

  .املكتبات  رفوف عىلصباح مساء 
 الشبكة  املكتبات، بل انتقلت إىلومل يقترص األمر عىل

 تسمى التي املواقعوعامل اإلنرتنت، فانترشت  ،العنكبوتية
 .هذا سبيلهم. ؛ حاوية كل قبيح وفاسدأدبية

 عىل بصرية وعلم عن اهللافهو الدعوة إىل : أما سبيلنا
 طريق الوسائل املرشوعة، واستخدام األدب والرواية والقصة

، ع، إذا التزم فيه باآلداب الرشعيةٌلنرش تلك الدعوة أمر مرشو
 .واحلكم املرعية
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من  ،اإلسالمية الروايات إىل النظر لفت ًجدا املهم من
 نعيش الذي العاملهذا  يفلشبابنا وشاباتنا،  البديل تقديم باب
ًدورا بارزا،فيه لرواية  والذي أصبح لفيه  كانت سواء ً
ذات  بوليسيةال رواياتال أو ،يةكفرالو يةنحاللإلا ترواياال
 . واألكشن ،الدجيتال و،علميال يالاخلو ،ثارةاإل

 الأو ،ًإعالميا ًحضورا اإلسالمية للرواية يكون أن البدف
 املكتبات، ومواقع رفوف من والقصص الروايات هذه فقدت

  .اإلنرتنت
 مواهب أصحابفيها خري كثري، فيوجد فيها  واألمة

 .والروايات القصص كتابة يفقيقية ح
 

 أمكن ؛تقنتُأ إذا والرواية ،صياغتها حسنتُأ إذا القصة
 الدعوة إليها تصل ال املجتمعمن  رشائح اخرتاقمن خالهلام 

 .والدروس ،واملواعظ ،كاخلطب ؛املعتادة الطرق عرب
 اجلذب عوامل من فيها امل ؛تأثريها نكرُي ال القصةو

َّإن«: r نبينا قال وقد ،واملتعة واإلثارة َمن ِ ِالبيان ِ َ ًلسحرا َ ْ ِ َ«)١( . 
 اهللا إىل الدعوة يف ًعظيام ًسالحا تكون أن يمكن القصةف

                                                      
 ).٤٨٥١(رواه البخاري   ) ١(
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 عن اإلنسان خيرج الذي اأسلوهبب ،ًجدا جذابة ووسيلة ،تعاىل
 خيالهب عيشوي ،بعقله يتحفزجيعله و ،والرتابة وامللل السآمة

 . وشخصياهتا الرواية أحداث مع
 شاركترى القارئ ي ،الواضح تأثريه له النفوس يف ٌسحر

 وتنفرج يغتمو ،ويبكي يضحكف ،يتأثرو ته،وعاطف هجدانبو
  .بشغف يتابعها التي األحداث بحسب أساريره
 ؛وسيال عذب أديب أسلوب وذات ممتعة القصة كانت كلام

 .النفس يف الولوج عىل قدرة كانت أكثركلام 
َّوال بد مل ن كانت لديه قدرة عىل الولوج يف هذا الباب؛ أن ُ

 . ورواياته،يساعد عىل نرش الدعوة اإلسالمية بقلمه، وبقصصه

 

ُّإن عىل الروائيني اإلسالميني الذين يقصون القصص  َّ ِ
واحلكايات أن يراعوا يف كتاباهتم وقصصهم بعض األمور، 

 : ما جيب مراعاته يف كتاباهتموأهم 
 .القراء لوعق فسدجامح ي خيالأال يكون يف كتاباهتم   -١
  .السليمة الفطرة خيالف ما فيهاأال يكون   -٢
كتابتها وفق قواعد اللغة الصحيحة، مع االعتناء بالرتاكيب   -٣

واملفردات، وانتقاء أحسن األلفاظ؛ لتنافس الروايات 
 غالب تلك الروايات أمهلت املوجودة يف الساحة، فإن
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اجلانب اللغوي، وأصبحت تعتمد عىل اإلثارة واحلبكة 
 .بغض النظر عن اللغة

 . االهتامم بالقصص القرآين والنبوي  -٤
، الدعوة مراحلوبيان  ،واملعجزات ،األنبياء قصصك

 يف نراه كام .املؤمنني عاقبةمنها، وما هي  املعاندين مواقفو
 ،وحممد ،وعيسى ،وهارون ،وسىوم ،وإبراهيم ،نوح قصة
  .األنبياء من وغريهم ،وسلم معليه اهللا صىل
 ديارهم من خرجوا كالذين ؛غابرةال األمم قصصكو
 ،آدم وابني ،وجالوت طالوت وقصة ،املوت حذر ألوف وهم
 ،السبت وأصحاب ،وقارون ،القرنني وذي ،الكهف وأهل
 . وغريهم ،الفيل وأصحاب ،األخدود وأصحاب ،ومريم
 ،بدر كغزوة ؛r النبي زمن يف وقعت التي وادثكاحلو

 واإلرساء ،اهلجرةحادثة و ،واألحزاب ،وتبوك ،وحنني ،أحدو
 . ذلك ونحو واملعراج،

 : للناس، كقوله تعاىلًمثال اهللامن هذا الباب ما رضبه و
±   º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
، وقد ]٣٢:الكهف[ ¼ ½ ¾ ¿ «

ي قصص حقيقية، أم اختلف العلامء يف تلك األمثلة، هل ه
ٍأهنا جمرد تشبيه حال بحال من غري قصد أن املثل املرضوب  ٍ

 . قصة واقعية
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 بالقدوة اإلنسان لنفس تربية فيها ًمجيعا القصص هذه
 . واملوعظة
 . النفس يف العرب ترسخ إهنا
 مقارعةو األنبياء، تصديقو ،اهللا توحيد عىل تقوم إهنا

 . باحلجة الباطل أهل
 . املكذبني ومصائر ،خلقه يف تعاىل اهللا عدل تبني إهنا
 r للنبي وتسلية ،املؤمنني لعباده اهللا لنرص ٌبيان إهنا
 . الصاحلني اهللا وأولياء
 والفسوق الكفر من وحتذير ،اخلريو اإليامن يف ٌترغيب إهنا

 . والعصيان
 . للكافرين بليغة موعظة فيها
 . والفضائل واألخالق لعقيدةل بناء فيها
 . اخلري عىل حث فيها

من القصص املعروضة  ًعظيام ًاْزكن لدينانرى أن  وهكذا
 . وأخاذ ممتع ٌوعرض ،مثرية بدايات ، ذاتشيق أسلوبب

 من املسلمني عند إن(: مورافيا ألربتو اإليطايل لوقي
 . )اآلن حتى منه يستفيدوا مل ما القرآن قصص

 عند االستفادة من القصص القرآين والنبوي ال جيوز -٥
ٍحد أن يزيد فيها زيادات من عنده مل تقع، ويدخل أل ٍ
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ٍشخصيات يف الرواية مل توجد يف أصل القصة؛ ألن يف 
ٌذلك نسبة يشء مل حيدث للقرآن والسنة، وذلك كذب 

 .رصيح عىل القرآن والسنة
ًلقد متيز بعض الكتاب الغربيني الذين القوا نجاحا مبهرا   -٦ ً َّ ُ

 يكتبون عنه، مما أعطى بدراستهم الواسعة والشاملة ملا
 .ًلكتاباهتم احرتاما ومصداقية بني الناس

من (روايته ) جويل فرين(ًففي القديم مثال عندما ألف 
مل يكن العامل بعد قد وصل إىل الفضاء، ) األرض إىل القمر

ًولكنه قام بأبحاث علمية واسعة، ومل يرتك حجرا إال وبحث  ٍ
 . مًحتته، إلعطاء روايته هالة من االحرتا

) ٦٥( وبعد كتابة القصة بامئة سنة، وبعد وفاة املؤلف بـ
ٌعاما، وصل األمريكيون إىل القمر، واستغرب كثري من  ً

يف روايته للرحلة، ) فرين(الناس شدة التشابه بني وصف 
 . وبني ما حصل يف الرحلة احلقيقية

ًوال عجب يف ذلك، فإن الرجل قد أعطى لروايته احرتاما ِ 
ًم عقل القارئ، ومل يقدم رواية مبناها عىل من خالل احرتا

َاخليال فقط، وإنام درس املوضوع من   .شتى جوانبهَ
التي بيع ) شيفرة دافنيش(ويف عرصنا احلايل قام مؤلف 

مليون نسخة، قام بدراسة الديانة النرصانية ) ٦٠(منها أكثر من 
التي أراد الكتابة عنها ملدة سنتني ونصف، مما أعطى لروايته 

 .ك الشهرة الفائقةتل
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وعىل الكاتب اإلسالمي أن يستفيد من هذا، فيقوم 
ًبالدراسة املتأنية فيام يكتبه، احرتاما لعقل القارئ، ومنافسة  ً

 .للكتابات التي متأل الساحة اإلسالمية والغربية
 :وللبحث املستفيض قبل كتابة الرواية فائدتني أخريني، مها

 الرواية، وذلك بإعطاء تثقيف املجتمع عن طريق هذه   -أ  
ًاملعلومة الصحيحة تارخييا، وعلميا، وطبيا ً  .إلخ.. .ً

عدم اخلطأ يف األحكام الدينية، كام يظهر ذلك يف بعض  -ب
َالكتابات، حيث تبنى القصة   عىل -يف بعض األحيان-ُ

َّمعلومات دينية، يكون مؤلف الكتاب قد حصل تلك  َ ٍ
 أو املجالت املعلومات من إحدى القنوات الفضائية،

ِثبت من صحتها رشعا، مما يعطي القارئتواجلرائد، وال ي ْ ُ ً 
ًحكام رشعيا مغلوطا ً ً. 

 استغالل القصة والرواية للطعن يف العقائد الفاسدة، -٧
 .ودعوة أهل تلك العقائد إىل اإلسالم، وإىل السنة الصحيحة

ُمثاال حيتذى مع أن كاتبها ) شيفرة دافنيش(ولنا يف قصة  ً
 .ولكن احلكمة ضالة املؤمن أينام وجدها أخذهاكافر، 

– )براون دان(البطل  فهذه الرواية تقوم فكرهتا عىل أن
 ٌهتمم -اآلن العامل يف الروائية الشخصيات أشهرالذي هو 
، حيث قام بدراسة ديني عدُب هلا التي اخلفية الرسية باملنظامت

 جمامعهالديانة النرصانية، وطعن يف كثري من معتقداته، وبعض 
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والقت  التي حرفت ديانته، حتى ثارت ثائرة القساوسة عليه،
ًروايته رواجا كبريا يف املجتمع األمريكي، ف  من واحد نسبةً

 املائةيف  ومخسة رواية،ال قرأ األمريكي الشعب من عرشة كل
ثم حتولت الرواية ، معتقدهم ََّريَغ الكتاب إن قالوا القراء من

رجه وممثلوه التقليل من الطعن يف إىل فيلم سينامئي حاول خم
ِّالديانة النرصانية، ومع ذلك فقد شنع عليهم ُ. 

ِوالعربة يف مثل هذا إنه يمكن للرواية أن تغري معتقدات 
ْكثري من الناس إذا أحسن حبكها وصياغتها َ َ ِْ ُ  . وإخراجهاٍ

الذي ) ًكنت قبوريا(وقد ألف عبد املنعم اجلداوي كتابه 
صف فيه فضائح الصوفية، وهتكم هبم هو أشبه بالرواية، و

 .بأسلوب جذاب وساحر
عىل الناس ) شيفرة دافنيش(وهذه ليست دعوة لتوزيع 

ليسلموا، ال؛ فإن تلك الرواية حوت من املعتقدات الفاسدة 
 البطل يدعو إىل الوثنية، ويعتقد) دان بروان( اليشء الكثري، فـ
وية من لمت عندما منعتها الديانة السامُأن األنثى قد ظ

 كانت املرأة أكثر - كام يدعي -أحقيتها بالربوبية؛ فإنه 
يف تلك ) ربة(ًاحرتاما يف الديانات الوثنية، ألهنا كانت 

ألنثى وإعادة الربوبية آلن حياول االنتصار لالديانات، وهو ا
 !!!!.هلا
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ف ما غرض إن عىل الداعية والراوية اإلسالمي أن يعر
 الناس من قراءة تلك القصص، وما هي الفوائد التي يرجوهنا

 .من وراء تلك الروايات
إن معرفتنا بأهداف الناس وغاياهتم من ذلك يفتح لنا 
الطريق لنرش دعوتنا، وسنبني ذلك من خالل بيان أهداف 

 :الناس يف قراءاهتم
  ،االستمتاع بالقصة، وطريقة رسدها 

 . املوجودة فيهاواألفكار
ٍفعىل الكتاب أن يؤلفوا روايات تكون خفيفة الظل، فيها  َّ ُ
ٍبعض األفكار اجلديدة، ويعاجلوهنا بطرق أدبية جيدة، جلذب 

 .الناس إليها
 تهحصيل تقويةبعض الناس يقرأ القصة ل 

يف نفسه، واالستفادة من  األديب اجلانب ، وتنميةاللغوية
 .  البالغيةاليبواألس باتيكالرت

َّفواجب الكتاب أن يسدوا هذه الثغرة بإجياد الروايات  ُ
ِالتي توجد التحدي يف نفوس هؤالء، وتعيدهم إىل أجماد  ُ
األمة، حينام كانت اللغة العربية البليغة هي املسيطرة عىل 
الكتابات، وعليهم أن ينوعوا يف عباراهتم وأساليبهم قدر 
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 خرج بحصيلة لغوية جيدة من اإلمكان؛ حتى جيد القارئ أنه
 .خالل قراءته هلذه القصة

 االنتظار أوقات تمضيةقد يرغب البعض ب 
 بقراءة رسيعة تقيض عىل امللل املصاحب - ًمثال العيادات يف -
 . نتظارلإل

فإجياد القصص املخترصة، والتي حتتوي عىل بعض 
ضح، خاصة إذا األهداف النبيلة واهلادفة، سيكون له أثره الوا

صاحب ذلك توزيع جيد لتلك القصص عىل أماكن االنتظار 
 .يف املستشفيات، والدوائر احلكومية، وغري ذلك

   ٌيقع كثري من الناس يف مشكلة حينام
ًيريدون قراءة الكتب املطولة، خاصة إذا مل يسبق له قراءات 

 رسكلقبل ذلك، فينصح هؤالء بقراءة القصص والروايات 
 أبناءه لدى هؤالء، وبعض اآلباء يدفع للقراءة النفيس احلاجز

 . قراءةمن الصغر لقراءة الروايات حتى يتعود عىل ال
ُّويستفيد الكاتب اإلسالمي من هذا اهلدف بأن يؤلف 
الروايات الطويلة التي جتمع احلبكة املثرية، والفائدة الدينية، 

 وعدم التعقيد ُويراعي يف تلك الرواية سهولة الرتاكيب،
 .اللغوي؛ ألن القارئ إنام يبحث عن يشء سهل يقرؤه

   ٌاهلروب من الواقع املر هدف ملن
تواجهه بعض مشكالت احلياة، فيحاول أن يرسح بخياله مع 
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تلك الروايات لينسى حاله التي يعيش فيها، وتكون تلك 
لنفسية وينسيه الضغوط ا ،الرواية بمثابة املخدر الذي خيدره

  .التي تعرتيه
ُومن املناسب أن يكتب هلؤالء القصص اإلسالمية التي 
يظهر فيها انتصار اخلري عىل الرش، والقصص التي وقع 

هم منها مل ينج خطرية، ومشاكل كبرية، وأزماتأصحاهبا يف 
واستمساكهم واعتصامهم إال ثقتهم باهللا، وتوكلهم عليه، 

 . املتني، ودينه القويمهبحبل
   قد يرغب بعض الشباب الصالح

 بقراءة بعض القصص التي ترسخ معاين اإليامن يف املستقيمو
ل نفوسهم، وحتثهم عىل عمل اخلري، وحترك مهمهم للوصو

 . األمور، وترك سفسافهاعايلإىل م
وتارخينا اإلسالمي ميلء بتلك القصص، بداية بقصص 

ًتهاء بأبطال ً احلديث، مرورا بحكايات الزهاد، وانحفاظ
 .الفتوحات

  اهلدف البهيمي الشهواين، حيث يقرأ 
بعض الناس القصص اجلنسية والغرامية بقصد االستمتاع 
 .بتلك العالقات املحرمة، وإلثارة الشهوة يف نفسه وحتريكها

 وهؤالء ليس هلم إال تذكريهم باملوت والنار، وأن بقاءهم
 . هلماهللالنار إن مل يغفر  ايعرضهم لعذابعىل تلك احلال 
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وليس من املعقول كتابة قصص جنسية أو رومانسية 
ًإسالمية؛ كام يفعل البعض بوصف العالقات الغرامية وصفا 
َزائدا ثم يذكر يف آخر القصة أن صاحب هذه اجلرائم قد  ً
تاب، ويذكر يف آخر الرواية اآليات التي تدل عىل حتريم 

َعمله، فكيف تثار الغرائز، وحت رك الشهوات بقصد دفع ُ
 !الناس إىل التوبة؟

وما أدرى ذلك الكاتب أن القارئ سيصل إىل هناية 
أليس من املعقول بل واملتوقع أن تسبقه نفسه إىل ! القصة؟

 .الكاتبيفية قضاء شهوته التي أثارها البحث عن ك
التي  -ويف مواقع اإلنرتنت الكثري من تلك القصص 

إلباحية، وكذلك عو ليدنواهنا عو - عى أهنا إسالميةَّدُي
مقدماهتا، ويف آخر القصة يذكر توبة هذا املجرم، أو وفاته 

ًولوال أن نكون سببا لنرش الفساد . قبل التوبة، ونحو ذلك
 .لذكرنا بعض تلك القصص هنا

 ال اهللا يا دعاة اإلسالم، واعلموا أن الدعوة إىل اهللافاتقوا 
 .بد أن تكون عىل بصرية وعلم
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حتدثنا يف الصفحات السابقة عن الروايات التي ألفها 
 أصحاهبا للطعن يف الذات اإلهلية، واالستهزاء بالدين اإلسالمي

 التدين، والدعوة إىل مفاسد األخالق، وقد اعتمد صورو
 . جتامعية واحلداثيةهؤالء يف الغالب عىل الروايات اإل

 ًبتداء التأليف لنرشمل يقصدوا امن  ابَّتُك المنولكن هناك 
اإلحلاد والفسوق، وإنام ألفوا رواياهتم ملقاصد مادية، أو 

 . إلشباع رغباهتم األدبية، ولكنهم وقعوا يف بعض األخطاء
ٌ أنواع كثرية غري احلداثية ًوأيضا فإن الروايات هلا ٌ

 .جتامعيةواإل
نتحدث عن هذه الروايات، فمن باب إكامل املوضوع 

 :فنقول
ُهلا أكثر من شكل ونوع، وكل نوع له كتابه إن الرواية  َّ ُ

ومجاهريه، وال يقترص األمر عىل الروايات االجتامعية، بل 
 ، وروايات)األكشن(هناك روايات بوليسية، وروايات احلركة 

الرعب، وروايات اخليال العلمي، والروايات الرومانسية 
. واحلب والغرام، وغري ذلك من أنواع الروايات والقصص

 .كلم عن بعض تلك األنواع وما حتتويه من حماذير وأخطاروسنت
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، واأللغاز املعقدة، واكتشاف كيفية التحريروايات 
 . لخ إ...،رائماجل ارتكاب
) دويل كونان آرثر( اجلانب هذا يف كتب من أشهر منو
  ).هوملز كوشارل( الشهري التحري رجل مبتكر
 أشهر وهي )كريستي اثأجا(ة هناك الكاتبة الربيطانيو

 كتبها من بيع عىل اإلطالق، فقد البولييس األدب ة يفبتكا
 . لغة وأربعني مخسة من ألكثر وترمجت ،نسخة مليار نحو

 ،لالنتباه ملفتة متزايدة أمهية البوليسية الرواية وتتخذ
 ة،بوليسيلرواية  ًاعنوان ١٨٠٠ إصدار أحيص م٢٠٠٣ عام ففي
 من العديدحتول  وًا من تلك الروايات،بكتا مليون ١٨ وبيع
 . الفضيةالشاشة عىل سينامئية أفالم إىل الرواياتتلك 

 وأول هذه النوعية من القصص، العريب العامل وظهرت يف
 املغامرون(ما ظهر يف العامل العريب وأشهره ما يعرف بمغامرات 

التي ظهرت يف أوائل السبعينات، وهي عبارة عن ) اخلمسة
مخسة أطفال أعامرهم ترتاوح ما بني الثامنة والثالثة مغامرات 

َّعرشة، جياهبون فيها بعض األلغاز البوليسية وحياولون حلها، 
 . )لغز كذا(وكل قصة من هذه السلسلة مصدرة بعنوان 

يف العامل العريب ) املغامرون اخلمسة(ولقد أثرت روايات 
َتأثريا كبريا جدا، وحاول تقليدها عدد كبري من ً ً َّ الكتاب، وما ً ُ
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 زال القارئ العريب يف بعض البالد حتى اليوم يسمي أي كتيب
ًصغري فيه رواية لغزا نسبة إىل تلك املغامرات، بوليسيا كان  ً

 .ذلك الكتاب أو غريه
ِوقد شغف أطفالنا اليوم   بذلك املتحري - بل وشبابنا -ُ

َّالبولييس الصغري الذي يسمى  َ ٌأحد َّ، والذي ال يكاد )كونان(ُ
 أبناءهم والواجب عىل اآلباء واألمهات حفظجيهله اليوم، 
 .ه الرواياتمن أمثال هذ

 

 

 يف جمانية دورات تعطي البوليسية الروايات هذه من كثري
 ًحتقيقا الربيطانيةاليومية ) ميرتو(صحيفة  نرشتفقد . اجلرائم

 من سلسلة كشفت أن بعد بريطانيا يف املسلحة اجلريمة عن
 ،اهلواة من وجمموعات عصابات ارتكبتها التي املروعة اجلرائم

وذكرت الصحيفة أن املجرمني يأخذون طريقة تنفيذ اجلريمة 
  .من الروايات

 اجلرائم يف مراهقات فتيات انخراط إىل الصحيفة تشريكام 
 وتفيد ات،أنيق تاسيد رتكبهاالتي ت مائراجل :األنيقة، أي
 يسرتشدن الثانوية املرحلة يف غالبهن فتيات أن الصحيفة

 . الرائجة البوليسية القصصيف  اجلرائم سيناريوهاتب
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 أجاتا قصص ظهور فمنذ اإلنجليزية للصحيفة ًوطبقا
 القصص عرش عىلاإلنجليزيات  الكاتبات تربعت كريستي
 يف ةنجليزياإلتظهر املرأة و ،املعارص العامل يف البوليسية
 ،أعصاب وبرودة وسهولة أناقةقتل بَأهنا تب البوليسية القصص

 وعزا. تنال إعجاب اجلامهري متقنةبطرق  القتل بعمليةتقوم و
 األنيقة النسائية اجلريمة عودة سول هربرت اإلنجليزي الناقد

 . له ٍترصيح يف ذلك جاء كام ؛البوليسية الروايات رواج ىلإ



 

 تصور أهنا البوليسية القصص بعض يف املفزع األمر
 لتحقيق ووسيلة ،ودهاء فطنة أعامل أهنا عىل اإلجرامية األعامل
 ببعض وتنتهي ،واملضائق األزمات من واخلروج املآرب

اه الرسقة والنصب جت واملشاعر احلس بالدة إىل املراهقني
 . نفوسهم يف السلوك هذا مثل وتؤيد واالحتيال،

 ليست كل القصص البوليسية متجد املجرمني وليعلم أنه
 .نام يقع ذلك يف بعضهاواللصوص، وإ

     

 

 ، و)اللص الذكي( وذلك كتسمية بعض اللصوص بـ
ِّ، ومن أشهر الشخصيات التي سميت هبذا )اللص الرشيف( ُ
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ذلك اللص الذي يرسق من األغنياء ) آرسني لوبني(سم اال
ليعطي الفقراء، أو يأخذ من الظامل ليعطي املظلوم، ثم يأخذ 

 .أتعابه من الذي رسق منه عن طريق الرسقة
وهؤالء الذين ترمجوا قصة هذا اللص إىل العربية نسوا 
ٌأن السارق له حكم واحد يف رشيعتنا وهو قطع يده، وأنه ال  ٌ

شخص أن يقيم العدالة بنفسه، وأن هذه األمور ترجع جيوز ل
قام كل من يدعي أنه مظلوم برسقة إىل اإلمام واحلاكم، ولو 

ٍ؛ لضاعت أموال الناس، وملا كان هناك داع إلقامة من ظلمه
 . والقضاةاملحاكم

ًوانظر كيف تصبح مثل هذه الشخصية السيئة مثاال 
 .عقولنا السالمة يف اهللاًصاحلا يقتدى به، نسأل 

 

وهي تلك الروايات التي تعتمد عىل القتال اليدوي، أو 
ُباألسلحة احلديثة، ومثل هذه الروايات يراق فيها الكثري من 

وأبطال مثل هذه . القتل بال حسابفيها  لدماء، ويصورا
وأصحاب  مفتويل العضالت، من يف الغالب الروايات

 .  تعرف الرمحة أو الشفقة ال، التيقاسيةالقلوب ال
العميل الربيطاين الرسي الذي ) جيمس بوند(ويعترب 

هو األشهر من بني أبطال روايات ) ٠٠٧(حيمل الكود 
). إيان فلمنج(احلركة، والذي اخرتعه الكاتب الربيطاين 
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ُّوهذا املؤلف يعتربه النقاد الغربيني صاحب أسلوب 
َّسطحي، كام أن البطل يعتربه النقاد  أسوأ قدوة للشاب ُّ

الغريب، فمع انتشار رواياته بني الناس وحتويلها إىل أفالم 
هو البطل األول بالنسبة للغربيني، ) بوند(سينامئية أصبح 

ًسيجارة يوميا، كام أنه ال ) ٧٠(وهذا البطل القدوة يدخن 
ًيتوقف دقيقة واحدة عن احتساء الكحول، ويقود السيارة 

أدى ظهور هذه الشخصية إىل برسعة جنونية قاتلة، وقد 
هالك عدد من الشباب الذين قلدوه، بل إن مؤلف هذه 

 ويدخن بطريقة رشهة، ،الشخصية نفسه أصبح يقلد بطله
 .وأدمن الكحول، حتى قتله ذلك

وظهر يف عاملنا العريب بعض السالسل التي تكتب يف 
، والتي )١٣( روايات احلركة، أشهرها روايات الشياطني الـ

 السبعينات من القرن املايض، وكانت األكثر ظهرت يف
 .ًانتشارا بني الشباب العريب

ونالحظ يف روايات هؤالء الشياطني االختالط بني 
اجلنسني، وأن كل عملية يؤدهيا هذا الفريق ال بد أن يكون 

 جمموعة من الشباب وجمموعة من الشابات، وال أدري افيه
 واستعامل األسلحة ،عمليات القتال اليدويعالقة املرأة بما

ً، ولكن أصبح شيئا عاديا أن جيتمع الرجل مع املرأة يف !اآللية ً
 .أي مكان، ولو كان يف ساحات القتال

َّثم إن اسم السلسلة فيه نظر، فلم يسمى األناس  َ َُ ِ
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 بالشياطني، مع أن الشيطان يف - يف نظر املؤلف -الصاحلون 
 .اع الرشورنظر الرشيعة والناس إنام هو رمز ألكرب أنو

رجل (ثم ظهرت بعد ذلك يف بداية التسعينات روايات 
ٌملؤلفها نبيل فاروق، وظاهر من شخصية بطل ) املستحيل

، وما زالت )جيمس بوند(الروايات تأثر مؤلفها بالربيطاين 
هذه السلسلة هلا رواجها بني الشباب العريب، وما زال مؤلفها 

 .يصدر بني احلني واآلخر بعض اإلصدارات
ًوهذه الروايات يصبح سوقها أكثر رواجا إذا حتولت إىل 
ٍأفالم سينامئية، فهناك تتحول الرواية احلركية إىل قصة 

ً مشهورا، -اإلخراجإذا أحسن -مرغوبة، ويصبح كاتبها 
 .ويصبح من يمثل تلك القصة من أشهر املمثلني

 

 

 ،الناشئة نفوس يف والقلق اخلوف تزرع الروايات هذه إن
 العنف أحداث ةمشاهد أن الدراسات بعض وجدت وقد

َمن قبل  قد املختلفة اإلعالمية الوسائل عرب املراهق أو الطفل ِ
 وتتضاعف ،الشديد واخلوف بالقلق الشعور لدهيم ولدت
 . الروايات هبذه ًسوءا وتزيد املشاعر هذه
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 ًاملراهق بطبعه يقلد من حيبه، واألمر يصبح سيئا عندما حياول
 تقليد هؤالء الذين يقتلون من أغضبهم، أو من حاول إزعاجهم،

فرتى الطفل صاحب اخليال الواسع الكبري يفكر يف طريقة 
 درسة، أو يتخيل يف املبهيقتل هبا ذلك الطفل الذي يستهزئ 

 . الذي عاقبه عىل عدم تنفيذ واجبهعلمه طريقة يؤذي هبا م
وقد حصل هذا وما زال حيصل يف بالد الكفر، فكم 
 سمعنا عن مراهق دخل مدرسته ومعه مسدس قتل هبا جمموعة

 .من الطالب واملدرسني
ًوقد يقلده يف أشياء أقل من هذه رضرا ولكنها خمالفة 

 .ده يف طريقة مشيه، وكالمه، وملبسهللرشيعة، فيحاول تقلي
وكم رأينا من األطفال املراهقني وهم يرضبون علب 
العصري التي يرشبوهنا ببعضها، كام يفعل أهل الفجور عندما 

 .يرضبون كؤوس اخلمر ببعضها

 

إن من أكرب املشاكل التي تثريها روايات احلركة؛ متجيد 
َحساب الدين والعلم، فنرى أن أبطال تلك القوة البدنية عىل 

القصص والروايات أناس ال يتميزون بيشء إال قوهتم 
البدنية، وقدرهتم عىل االنتصار عىل أعدائهم، وال حيملون يف 
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ًالغالب شيئا من القيم، حتى إن كثريا من الشباب بقراءته  ًَ ِ
لتلك الروايات أو مشاهدته لتلك األفالم يتجه مبارشة إىل 

 .  أو مراكز بناء األجسام،دي رياضات الدفاع عن النفسنوا
مشكلة، وإنام ، وتقوية البدن وليس التدريب الريايض

ِّاملشكلة أن يكون ذلك هو هم الشاب األوحد، وتفكريه  ُّ َ
ًالدائم، مما جيعله هيمل أمور دينه، وقد هيمل أيضا أمر دنياه 

 .بسبب هذا

 

 ما واإلسالم الكفر بالد يف املنترشة اياتالرو أنواع من
 الروايات هذه وعنوان ،)العلمي اخليال روايات( بـ يسمى
 واخليال الطبيعي، العلم بني خليط فهي حمتواها، عىل يدل

 .الطبيعيون العلامء يكتبها الروايات تلك وأغلب اجلامح،
 والروايات القصص أنواع من النوع ذلك القى وقد
ُرواده وأصبح ًواسعا، ًرواجا َّ  عامل يف ٍمميزة ٍمكانة َأصحاب ُ

 .والقصص الروايات
َتنبهت ثم َّ َ  تلك النتشار السينامئي اإلنتاج رشكات َ

 وأنتجت ذلك، فاستغلت واخلاصة، العامة بني الروايات
 العلمي اخليال أفالم إن حتى املجال، هذا يف ضخمة ًأفالما
 .ًورواجا ًربحا ثراألك هي أهنا كام تكلفة، األكثر هي تعترب
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 ُذهنه َانرصف العلمي باخليال سمع إذا الناس من ٌوكثري
 وسبب الكونية، واحلروب الفضائية، املخلوقات إىل مبارشة
 من النوع هبذا هتتم التي السينامئية األفالم تأثري هو ذلك
) ٢٣ (العلمي للخيال أن واحلقيقة العلمي، اخليال أنواع
 اجلامهريي إقباله وله واسع، ٌانتشار أنواعه من ٍولكثري ًنوعا،
  .الكبري

الذي تويف يف بداية ) جول فرين(ُويعترب الكاتب الفرنيس 
 اإلنجليزي؛) هربرت جورج ويلز(القرن العرشين، مع قرينه 

 .أهم من ألف يف جمال اخليال العلمي
ًوقد القى اخليال العلمي رواجا هائال بني الشباب العريب ً 

َّي كتبها بعض الكتاب العرب، خاصة ما بسبب الروايات الت ُ
، وما كتبه الكاتب العريب )نوفا(يف سلسلة ) رءوف وصفي(كتبه 

 ).ملف املستقبل(يف سلسلته ) نبيل فاروق(األشهر يف هذا املجال 
 أنواع بعض عن نحدثكميف األسطر القليلة القادمة و
 :األنواع هذه عىل املرتتبة األرضار وبعض العلمي، اخليال

 

 ويعتمد هذا النوع عىل وجود كائنات عاقلة خارج كوكب
األرض، وتلتقي تلك الكائنات مع الناس، والغالب يف تلك 
اللقاءات أهنا تكون لقاءات دموية، وحيصل فيها حروب 

 .كونية مدمرة
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  كوكبناوبعض تلك الروايات تصف قدوم املخلوقات إىل
األرض عرب ما يسمى باألطباق الطائرة والتي اشتهرت باسم 

 ).اليوفو(
َّوقد أثر عىل أطفال املسلمني أفالم الكرتون التي حتدثت 

، )الرجل احلديدي(و) غراندايزر(عن هذا املوضوع، كأفالم 
 .وما تبعهام من أفالم تتحدث عن هذا املوضوع
ًوالذي حيذر رشعا من مثل هذه الروايا إعطاء تلك : تُ

املخلوقات القدرات اهلائلة التي توصلها إىل حد الربوبية 
ًأحيانا، فبعضها قادر عىل إنزال املطر، وإرسال الصواعق، 
وتسيري الرياح، وبعضها قادر عىل إيقاف حركة الكرة 

 .األرضية، وبعضها قادر عىل زلزلتها
� ¡ ¢ £ ¤  : يقول يف كتابهUواهللا 
¦ ¥ ¨ §  « ª © ]٦٩-٦٨:لواقعةا .[

 Í Ì Ë Ê  Ï Î :ووصف نفسه بأنه
ٌفإعطاء صفات الربوبية هلذه املخلوقات كفر ]. ١٣:الرعد[

 .Uٌرصيح باهللا 
وكيف يمكن ألمة اإلسالم أن تريب أطفاهلا عىل توحيد 
الربوبية بوجود مثل هذه الروايات واألفالم، كيف يستقر يف 

يرى ذلك وهو  املطر؛ْىل هو الذي ينزل  تعااهللاذهن الطفل أن 
 !.املخلوق يستطيع إنزال املطر؟
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 يد عىل الوجود إىل الزمن عرب السفر فكرة برزت لقد
 وأصبحت م،١٧٨١ عام) فيسل هرمان (النروجيي الكاتب

 يكاد ال حتى العلمي، اخليال جمال يف الكتابة جماالت أهم من
َّكتاب من بكات يوجد  .فيها كتب وقد إال العلمي اخليال ُ

 الزمن، عرب االنتقال إمكانية يف الفكرة هذه وتتلخص
 .املايض إىل والعودة املستقبل، إىل الذهابو

ًوفكرة السفر عرب الزمن غري مقبولة رشعا، وفيها حماذير 
علم نرى يف بعض هذه الروايات من يدعي : ًكثرية، فمثال

 .حاذيراملوغري ذلك من  من املستقبل،الغيب ألنه قادم 

 

 به بأس ال ٌرواج هلا التي والروايات القصص أنواع من
 هو القصص هذه أهداف وأهم الرعب، قصص الناس بني

َّالقراء نفوس يف الرعب إدخال ُ. 
اب الرعب عىل اإلطالق هو الكاتب الغريب َّتُوأهم ك

 ).الفكرافت(
 اقرائه نفوس عىل ةجسيم ٌأخطار الرعب ولقصص

 :األخطار تلك أبرز ومن ،اومشاهدهي
ُفالسمة متابعيه، عىل البالغ النفيس التأثري -١ َ  هلذه البارزة ِّ
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 الروايات تلك ففي فيها، املبالغ ُالوحشية: الروايات
 .ًتقطيعا األجساد وتقطع ًأهنارا، ُالدماء تسيل
 نفوس يف اخلوف تزرع واألفالم الروايات تلك أن كام
 ذلك فتخيل ذلك، بسبب احلياة يطيقون ال وجتعلهم ،أطفالنا
ُّيظن الذي َالطفل  رشب عىل تعيش املخلوقات ُبعض هناك أن َُ
 ُيغرون العاديني، كالبرش تبدو املخلوقات تلك وأن الناس؛ دماء

 يرشبون ثم بيوهتم إىل ويسحبوهنم هبم يثقون حتى الناس
 أال ملجتمعه، تهنظر ستكون كيف الطفل ذلك ختيل دمائهم،

 .دماء؟ مصاص هذا هل: وجاره ِصديقه عن َيتساءل تراه
كام أن بعض أفكار قصص الرعب جتعل الطفل يشك يف 
أنه سيقتل يف أية حلظة بدون أية سبب، خاصة مع فكرة 

 أصحاب القاتل املتسلسل، الذي قد يقتل األطفال ملجرد أهنم
له من القتل عيون زرقاء، أو أهنم أطفال أذكياء، وال هدف 

 .إال وجود الرابط املنطقي بني املقتولني
 أو األجنبية، الروايات عىل ًقارصة ليست املفسدة وهذه
 اخلرافية القصص بعض إن بل املعارصون، يكتبها التي القصص

 املردةقصص و ،الغولةكقصة  شعبية أساطري تسمى التي
 .  أيضاه املفسدةهذ تسبب والعفاريت

 ولكنها ،ًشجاعا ًطفال شئ لناتن ال  تلك القصصإن
 والطفل ،فرائصه اخلوف يتملك ًمتخاذال ًجبانا ًطفال تؤسس



 نظرات يف القصص والروايات  
  

 

وسامعها فإن  القصة راءةق خالل من للفكرة ًمعايشا ظل إذا
ًذلك يؤثر فيه تأثريا بالغا  أمنا(الطفل الذي أخربته أمه أن ف. ً

 إذا نفسه يف حيدث أن املتوقع ما البئر تنتظره عند )الغولة
 !.؟البئر يف يوم ماْر أن ينزح املاء من اضط

 بعض يف تقع للتوحيد املخالفة األمور بعض وهناك -٢
 القت التي دراكيوال قصص ًفمثال ، الرعبروايات
 لألفالم زاخرة مادة وصارت الناس بني ًكبريا ًرواجا
 : منها وخطرية، كبرية عقدية رشعية حماذير فيها ،الغربية

 . القبور من املوتى إحياء عىل قدرة له بأنه دراكيوال وصف -
 . يموتون وال يفنون ال بأهنم الدماء مصايص وصف   -
 هو الصليب أن عىل ًرئيسا ًاعتامدا اخلرافة هذه اعتامد   -

 من فيه ما ذلك ويف وال،يدراك رش من الوحيد املنقذ
 أطفال بعض عن سمعنا قد إننا حتى للصليب، ٍمتجيد

 قصصه قراء أو واليدراك أفالم مشاهدي من املسلمني
 حيفظ أن اهللا نسأل أذرعتهم، عىل الصليب رسموا أهنم

 .  الفسادهذا من املسلمني ومجيع وبناتنا أوالدنا

 

وهي تلك الروايات التي تتحدث عن أمور غري عادية يف 
 .عامل عادي، هكذا باختصار
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غري عادي، فهناك روايات تتحدث عن أمر عادي يف عامل 
التي حتكي قصة طفلة عادية ) أليس يف بالد العجائب(كقصة 

 .ذهبت إىل عامل غري العامل الذي نعرفه
وهناك روايات تتحدث عن أمر غري عادي يف عامل غري 

 التي تتحدث عن أناس يمتلكون) ملك اخلواتم(عادي، كقصة 
قدرات خارقة يف عامل غري العامل الذين نعرفه، ومثلها قصص 

 .الشهرية) اري بوتره(
أما قصص ما وراء الطبيعة فهي قصص تتحدث عن 
ًأمور غري عادية يف عامل عادي، فتلك الروايات تراها غالبا 

الرجل الذي يتحول إىل ذئب عندما (تتحدث عن املذءوبني 
 ،)املوتى األحياء(، أو مصايص الدماء، أو الزومبي )يرى القمر
 .وغري ذلك

َّوقد برز من الكتاب  العرب الذين اختذوا هذا املجال ُ
 ، صاحب السلسلة)أمحد خالد توفيق(ًمرسحا لرواياهتم الكاتب 

ما (التي حتمل نفس اسم نوع هذه الروايات، أي أن اسمها 
ً، والذي يعتربه البعض أكثر الكتاب تأثريا يف )وراء الطبيعة َّ ُ

 .الشباب العريب يف السنوات العرش األخرية
ء الطبيعة ختتلف باختالف فكرة وحماذير قصص ما ورا

) ِقصة الزومبي(ًكل رواية، فمثال من قصص ما وراء الطبيعة 
ِوالزومبي لفظة غربية تطلق عىل من مات ثم عاد إىل احلياة، 
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ٌوهذا أمر منكر يف رشيعتنا، فإن امليت ال يرجع إىل احلياة التي  ٌ
من عليه السالم ًنعهدها أبدا، وما حصل عىل يد عيسى 

  وهي خاوية عىلقصة الرجل الذي مر عىل قرية زات، واملعج
ٍؤها ألحد، عروشها؛ إنام هي معجزات إهلية، ال جيوز ادعا

 . من البرشحياء املوتى ألحدوال جيوز إعطاء قدرة إ
وهو طائر أسطوري يذكرون أنه ) قصة العنقاء(ومثلها 

ٍيموت ويتحول إىل رماد، وبعد موته وبحصول أمور معينة 
 .يعود إىل احلياةيمكن أن 

 والتي يصفون فيها سحرة الفراعنة) لعنة الفراعنة(وهناك 
 وكهاهنم بأهنم أصحاب قدرات خارقة، وأهنم وضعوا لعنات

عىل قبور ملوكهم، وأن من حياول تدنيس تلك القبور تصيبه 
 .تلك اللعنة القاتلة

 ،وكام سبق أن ذكرنا؛ فإن أمثال قصص مصايص الدماء
د عىل متجيد الصليب، وأنه هو الذي يمكن واملذءوبني تعتم

 .به ختليص الناس من رشور هؤالء
 .وغري ذلك من املحاذير الرشعية املخالفة لدين اإلسالم

 

وقد يقع يف الروايات والقصص بعض األخطاء غري ما 
 : ذكرنا، فمن ذلك



 نظرات يف القصص والروايات  
 

 
 

 اخلمر يف الروايات حتى إن رشب اخلمور رشبكثرة    -
 . املاء رشب من أكثرأصبح 

 . والفواحش الزنا إىل الرصحية الدعوة   -
 .بينهام احلواجز ورفع اجلنسني، اختالط   -
 قلب احلقائق، فبعض القصص تثري العواطف جتاه املجرم،   -

ِّوجتعله يف النهاية ينترص عىل الرجل اخلري َ. 
َستهزاء باملعاقني وأصحاب اخللق االسخرية واإل   - لضعيفة ِ

 .واألجساد اهلشة
، )هاري بوتر(متجيد السحر والسحرة كام يف قصص    -

، )األرشار(َالسحرة ) الطيب(حيث حيارب الساحر الصغري 
ورشعنا يأمرنا بقتل السحرة، ومل يأمرنا بتمييز طيب من 
 رشير، مما يدل عىل أن مجيع السحرة أرشار، ولو قلنا ألحد

َ ألنكر ذلك ؛بة بالسيفحده رض) هاري بوتر(أطفالنا إن  ِ ْ ُ
ًمن قبل الناس إنكارا عظيام ً ِ َ ِ. 

ًهذه الرواية قد انترشت انتشارا هائال، فو  كاتبة صارتً
 حتى إهنم ثريات،ال كبار من بأجزائها بوتر هاري قصة

 الكلمة أن فوجدوا القصة كلامت عىل أفالمها أرباح قسموا
 لميلفا بطلو ،دوالر ةئومخسام ألفنيحصلت عىل  الواحدة

 يف وصار ،وصايةال حتت حساب يف أرباحهأودعت  صغريال
 .بعد يبلغ ملهو و الدوالراتمن  الينيامل عرشات رصيده
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 بعض القصص،  عدم وجود مغزى أو فائدة من وراء-
، )تقنية الدجيتال(ًولو بسيطا، كالقصص التي تتحدث عن 
، )!تقنية الدجيتال(ًترى أشخاصا يتصارعون من أجل محاية 

ُ، وهذا العامل كله حمض خيال، )!عامل الدجيتال(ئال ينتهي ول
 .فام الفائدة من بقائه أو ذهابه

وقد يقع من القارئ بعض األخطاء، كإضاعة الوقت 
ًالطويل جدا لقراءة تلك الروايات، وبعضهم قد يضيع الصالة 

 .النجذابه بأحداث الرواية

 

 الروايات والقصصإن من أكرب األخطار املوجودة يف هذه 
أهنا تعتمد عىل اتفاق غري مكتوب بني املؤلف والقارئ، هذا 

، هذه )دعني أنخدع - دعني أخدعك(االتفاق اختصاره هو 
العبارة تعني أن الكاتب يعرف أن ما يكتبه غري صحيح، 
وكذلك القارئ، ولكنهام اتفقا عىل أن القارئ سيصدق ما 

َيكتب، وفائدة هذا االتفاق أن يست ْ طيع القارئ االستمتاع ُ
ًهبذه الرواية، فمثال عندما تقرأ يف قصة ما أن هناك جمرما  ٍ ً
ًيالحق شخصا لقتله، املؤلف حياول أن حيرك مشاعرك لئال 
َيقتل ذلك الشخص، والقارئ ال يستمتع إذا مل تتحرك تلك  ْ ُ
املشاعر، فلو مل يقبل القارئ باتفاق املخادعة مل يستمتع بام 

عرف أنه يف احلقيقة ال يوجد قاتل وال يوجد يقرؤه؛ ألنه ي
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ٌشخص مطارد، وأن هذه القصة وهم حمض، وخيال غري 
 .صادق

ًوهنا مكمن اخلطر، فمثال عندما ترى بطل القصة ومعه 
الصليب حياول أن يدقه يف صدر مصاص الدماء لقتله، فأنت 
يف تفاعلك مع القصة تود لو أن البطل استطاع دق الصليب 

ٍ أنك بشكل ما توافق عىل أن الصليب له قوة يف يف صدره، أي
دفع اخلطر، وهذا رش عظيم، وباب خطري، فكيف بمسلم 
ِّعاقل يعرف أن الصليب بدعة ابتدعها النصارى؛ كيف يسلم  َ ُ

، ثم إن يف هذا !أن الصليب قادر عىل قتل مصاص الدماء؟
َّاملثال رصاع بني اخلري والرش كام صوره املؤلف، واخلري هنا  ٌ

 . هو الصليب والعياذ باهللا
وهذا املزلق اخلطري يقع فيه حتى بعض طلبة العلم 
والدعاة الذين يقرؤون الروايات لبيان ما فيها من أخطاء، 
فنراه قد أخذته العبارات الساحرة، واندمج مع تلك الرواية، 
فصار يتمنى انتصار البطل، حتى ولو كان البطل هو الرشير 

 .ميةيف نظر الرشيعة اإلسال
 .رياخلطاملزلق فانتبهوا إخواين من هذا 



 نظرات يف القصص والروايات  
  

 

 

 من خالل ما تقدم نستطيع أن نستخلص بعض التوجيهات
غبون للشباب يف كيفية اختيار القصة والروايات التي ير

 :قراءهتا
 واملطلعني ،سؤال ذوي الفهم الرشعي 

َ وما حتتويه من دخن وشبه،عىل خفايا الروايات َُ ٍ َ. 
 التي الروايات قراءة عن ًمتاما واالمتناع االبتعاد 

 ؛غرائزال وتثري ،األحكام يف وتطعن ، والقيمالثوابت ستهدفت
 وال الشبهة يقرأ وقد ،خطافة والشبه ،ضعيفة القلوب ألن

 . عليها ردال يستطيع
املقصودة غري أو املقصودة الدعاية وراء اجلري عدم، 

 ربامجالو نرتنتاإل مواقع الرواية يف شهرةوليعلم أن 
 جييدون القوم إنال يعني صحة حمتواها، وكام سبق ف فضائيةال
 .رواياهتم وعىل أنفسهم عىل األضواء تسليط فن

 ،االهتامم بالكتب التي كتبها العلامء املتقدمون 
 والتي حتدثت عن سري العلامء والصاحلني، كسري أعالم النبالء

ذكرة احلفاظ له، وتاريخ األمم وامللوك للطربي، للذهبي، وت
والبداية والنهاية البن كثري، وتاريخ ابن خلدون، وتاريخ 

 .، وغريهااجلربيت
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الرشعي العلم من األدنى باحلد احلصانة بناء. 
 امتالك احلس النقدي للرواية، والتحرر من سلطان
َّاية، وعدم تسليم النفس للقارئ، حتى وإن أدى كاتب الرو

  .ذلك إىل عدم االستمتاع بالرواية
 َاعتبار قراءة الرواية مرحلة يراد منها إعداد النفس ُ

للتعود عىل القراءة، ومن ثم االنطالق لقراءة املوسوعات 
 العلمية والتارخيية والرشعية، وعدم الوقوف عند هذه الروايات،

 .ًبارها هدفا من األهدافوعدم اعت
 عدم االنشغال بالرواية عن الواجبات الدينية 
ل افبعض الناس قد جيلس لقراءة القصة طو. والدنيوية

ويعقب ذلك إضاعة لصالة الفجر، وتغيب عن الدوام الليل، 
 .  عنهرالتأخ وأ

 

ك الروايات أن يكون فيهم من طلبة العلم من يقرأ تل   -
ٍوينبه عىل املزالق التي فيها، ويبني خطر كل رواية عىل 
 .حدة، خاصة مع صعوبة منع تلك الروايات من األسواق

 .مع التنبيه عىل عدم تضخيم األمر وإخراجه عن حده
 ،واالنفتاح احلرية ةودعا ،املنحرفني بتشويش االكرتاث عدم   -
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والقصص الذين يريدون منع االحتساب عىل الروايات 
 .بتلك احلجج، والدين النصيحة

لكتابة الروايات اإلسالمية املوهوبة إجياد أصحاب األقالم   -
 املدافعة عن هذا الدين، وعن نبينا عليه أفضل البديلة،

ويمكن  .الصالة والتسليم، والداعية لألخالق الفاضلة
حث شباب األمة عىل كتابة مثل هذه الروايات بأمور، 

   :منها
 .ح املسابقات يف هذا املجالطر   -أ   
 إقامة الدورات الفنية واألدبية لصقل أصحاب -ب

 . والقدراتاملواهب
َّ أن يمن عىل أهل اإلسالم بالرمحة والغفران،اهللاهذا، وأسأل  َُ 

وأن يقيهم رشور أهل الطغيان، وأن حيفظ أبناءنا وبناتنا من 
، رانكف وال ودعاة االنحالل واإلحلاد،كتابات عبدة األوثان

 وسلم عىل اهللا رب العاملني، وصىل هللاوآخر دعوانا أن احلمد 
  .نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
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 ٥  مقدمة
 ٧  رشيعتنا يف القصص

   ١٢  اإلسالم بالد يف والرواية القصة تاريخ عن ملحة
  والروايات القصص خالل من والفسق اإلحلاد بداية
 ١٦  اإلسالم بالد يف
 ٢٥  الفاضلة واألخالق العقيدة عىل كيزالرت
 ٤٣  وبينهم بيننا
 ٥٢  والروايات؟ القصص الناس يقرأ ملاذا
 ٥٦  الروايات أنواع
 ٧٥  اخلامتة

 ٧٨  املحتويات


