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 رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله هللاحلمد  

    .وصحبه أمجعني
 :أما بعد 
 من خانة الكامليات إىل قائمة ملعارصةالرتفيه يف احلياة ا فقد انتقل 

 من األمور الثابتة يف حياة الناس تسلية اللعب والوأصبحالرضوريات، 
التي ال يمكنهم االستغناء عنها، فجعلوا هلا الربامج املنتظمة، وحددوا هلا 

 .األوقات املتعددة، حتى خرج هبم ذلك عن مقصود الرشع من الرتفيه
 . اليومالناسلفراغ املوجود يف حياة لنتيجة وما كان ذلك إال  
وما الصالح  بيان ملا كان عليه الرتفيه يف حياة السلف  الكتابويف هذا 

 مع بيان ضوابط الرتفيه املباح ثم ختم بمسائل  اليومهو موجود يف عاملنا
 .حول الرتفيه

 وسلم عىل اهللايصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، وصىل  أن اهللانسأل  
 .  وعىل آله وصحبه أمجعنيمدنبينا حم

 
 




 





 صناعة الرتفيه 
 





ً الغرب مبكرا إىل مشكلة الفراغ، فبعد احلرب العاملية الثانية تنبهلقد  
ٌنشأ عندهم علم يسمى بعلم الفراغ، وهو فرع من فروع علم االجتامع،  ٌ
 وهذا العلم يعتنون فيه باألنشطة الرتوحيية والرتفيهية، حياولون فيه إجياد

ٍأنواع من اللهو والرتفيه تعمل عىل تنمية املواهب يف األشخاص، وزيادة 
 .الطاقة اإلنتاجية يف املجتمع

ُّ، بعض ما فيه مقبول ويقرون عليه، باطلالق واحل ٌخليط من ٌوهو علم  َ ُ ٌ ُ
ٍوبعضه مردود وال يقبل بحال من األحوال ٌ. 

ول أرجاء العامل وقد قام الباحثون املنتمون إىل ذلك العلم بدراسات ح 
 .لتحديد حجم هذه املشكلة، فتوصلوا إىل نتائج خميفة يف هذا الشأن

ففي مقارنة بني أوقات الفراغ ونسبة أوقات اإلنتاج يف حياة اإلنسان يف  
 )م١٨٧٥(اإلحصائيات أنه يف عام ًاملائة والثالثني عاما األخرية؛ بينت 

 وأما نسبة وقت العمل )%٧٫٨(كانت نسبة وقت الفراغ يف حياة اإلنسان 
  ).%٢٦(اإلنتاجي يف حياته 

إىل  نسبة وقت الفراغ يف حياة اإلنسان ارتفعت )م١٩٥٠(يف عام و 
  ).%١٥(إىل  وقت العمل اإلنتاجي يف حياته وانخفضت نسبة ،)%٢٠٫٧(
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 نسبة أوقات الفراغ يف حياة اإلنسان صارت )م٢٠٠٠(ويف عام  
) %٨( إىلت العمل اإلنتاجي فيه  أوقاوانخفضت نسبة، )%٢٧(العادي 
 .ًتقريبا

  . يف انخفاضأوقات اإلنتاجفأوقات الفراغ يف ازدياد، و 
َّدلت هذه اإلو  أن ساعات الفراغ األسبوعية يف حياة عىل حصائيات َ

 .)م١٩٧٥(و )م١٩٦٥( يالعامل زادت أربع ساعات ما بني عام
 ، وتونس،ماراتاإل: ت عىل أربع دول عربيةَيِرْجُأأخرى ويف دراسة  

 يف أيام الدارسة عند الطالب وجد أن وقت الفراغ ؛ وموريتانيا،والسودان
  .ًساعات يوميا) ٩( اإلجازات، ويف ًساعات يوميا) ٤(إىل ) ٣(من 
 التي وزعت عىل عدد من أكد ما جاء يف الدراسة السابقة االستبياناتو 

فدلت ، ني متقاربةيف الدراستيجة لنتايف بالدنا هنا؛ حيث جاءت الشباب 
 ساعات )٤(يف بالدنا ساعات الفراغ لدى الذكور االستبيانات أن معدل 

 تكون اإلجازاتيف أيام و. ً تقريباً ساعات يوميا)٣( ولدى اإلناث ،ًيوميا
 ولدى ، ساعات)٨(و) ٥( لدى الذكور ما بني ًعدد ساعات الفراغ يوميا

 . ساعات)١٠(و) ٥ (اإلناث ما بني


ُالفراغ يف اصطالح الناس اليوم هو الوقت الذي ال جيد اإلنسان فيه ما  
ٌيؤديه، وعىل هذا االصطالح فإن الفراغ يشء يتومهه املسلم ال حقيقة لوجوده َ.  
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ٌإن املسلم ال متر عليه دقيقة واحدة ليس فيها يشء يؤديه  ُّ ٌُ َ.! 
ٌ يكن واجبا دينيا فواجب دنملْإن   ً ُيوي، وإن مل يكن ذاك وال ذاك فالسنن ً

ًكثرية، بدءا من قيام الليل وانتهاء بالتفكر يف خلق السموات واألرض ً ٌ. 
َولو أراد املسلم أن يطبق مجيع السنن الواردة يف رشيعتنا ما استطاع؛   ِّ َُ

 !. فأين الفراغ يف حياتك أهيا املسلم؟،لكثرهتا الكاثرة
ٌو خواء روحي، ناتج عن ابتعادهم عن  الناس اليوم إنام هَفراغإن  

ًو فراغ قلبي وعقيل ونفيس قبل أن يكون فراغا يف ، هr رشيعة حممد ٌ
 .األوقات

C  D : تعاىلهللا  حياته كلها أن تكونٌ املسلم مطالباإلنسان 
 H G F E  ]هذه العبادة بمفهومها ، ]٥٦:الذاريات

األقوال واألعامل  ويرضاه من اهللاهي كل ما حيبه : الواسع والشامل
  .الظاهرة والباطنة

 ومن ،فجميع أوقات املسلم هي عبارة عن انتقال من عبادة إىل عبادة 
 .أخرىطاعة إىل 
 i h g f e m l k j:قال تعاىل

p o n y x w v u t s r q ] آل
  ].١٩١:عمران

 فإن مل ، وأنت قائماهللاذكر اهذه حاالتك كلها يا ابن آدم، ( :قتادةقال  



 صناعة الرتفيه 
 

  وهذافإن مل تستطع فاذكره وأنت عىل جنبك، ،جالسوأنت ستطع فاذكره ت
 .)١() وختفيفاهللايرس من 

£ ¤ ¥ ¦  :وتقواه اهللا كلها معمورة بطاعة أوقات املؤمن 
© ¨ §  ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª 

 ].١٦٣-١٦٢:األنعام[
µ ´ ³ ² ¶ ¸  : بذلك بقولهrنبيه  U اهللا د وىصقو 

 .ٍمن أي يشء يفرغ؟ وإىل أي يشء ينصب؟ ]٨-٧: الرشح[ ¹ 
، إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاهلا(: -اهللارمحه - قال ابن كثري 

 .)٢()ً العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البالإىل فانصب ؛وقطعت عالئقها
فالفراغ يف اصطالح الرشع هو االنتهاء من العمل الدنيوي، وليس  

 . الناس اليومًجلوس اإلنسان خاويا كام يفعله
، فإذا فرغ من دوامه أو دراسته انتصب rَوعىل املسلم أن يقتدي بنبيه  

وإذا فرغ من .. .وإذا فرغ من الطلب انتصب إىل الصالة.. .إىل طلب العلم
 لالشتغا باr نبيه اهللا أمرفكام .. . وهكذا...إىل الدعاءالصالة انتصب 

 .rك ويسري عىل خطى نبيه ؛ عىل املسلم أن يتبع ذل ودنياهآخرتهبمصلحة 

                                                      
   ).٣/٥٥٠(تفسري ابن جرير  )١(
   ).٤/٦٧٧(تفسري ابن كثري  )٢(
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 وال يؤثر الراحة والدعة عىل ل،ال يعرف الكسأنه املسلم من مميزات  
 أوقاته مليئة ، يف كل وقت وحنياهللاطاعة جيتهد يف بل ، اهللارضوان 
، اجلوارحمن عبادة لسان إىل عبادة  ، ينتقل من طاعة إىل طاعة،ّباملهامت

m l  o n :ومن عبادة اجلوارح إىل عبادة التفكر
p] ١٩١:آل عمران.[ 



َيميضليس املقصود أن   ِ ْ ً الرجل عمره عىل سجادته راكعا ساجدا حتى ُ ً
ْيكون مستغال لوقته، بل هناك كنز عظيم بينته لنا الرشيعة الكاملة؛ من  ً

 . استخرجه واستفاد منه حظي باخلري العظيم والثواب اجلزيل
ِّز هو النية الصاحلة، النية التي يمكن أن حيول العبد هبا ْهذا الكن  َ ُ

 اهللالعادات إىل عبادات، فمتى ما نوى الرجل بأعامله اليومية التقرب إىل 
 . حتصل عىل األجر الديني والدنيوي

 األرض وتقوية املجتمع عامرةفلو نوى يف وقت دوامه العمل عىل  
 . ًاإلسالمي كان خريا له

 أصبح ذلك يف ميزان اهللاومه وطعامه التقوي عىل عبادة ولو نوى بن 
 . حسناته

 تذاكرا قيام الليل، فقالوبا التقى معاذ بن جبل مع أيب موسى َّمل 
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 .)١() فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي،أما أنا فأنام وأقوم(: معاذ
 أنه يطلب الثواب يف الراحة كام :معناه: (-اهللارمحه -قال ابن حجر  

 .)٢ () ألن الراحة إذا قصد هبا اإلعانة عىل العبادة حصل الثواب؛ التعبيطلبه يف
 !. من املمكن أن حيصل الرجل هبا عىل الثواب الزوجةمعارشةبل حتى  
ِويف ...« :r قال  ِبضع   َ ْ ٌأحدكم صدقة ُ َ َ َ َْ ُ ِ ِأيت يأ   ،اهللا  يا رسول:َ قالوا»َ

ْأرأي« :قال ؟ فيها أجرهأحدنا شهوته ويكون ل ََ ْتم لوَ َوضعها يف حرام أكان  ُ َ َ ٍ ََ َ َ َِ َ
ٌعليه فيها وزر ْْ ِ َ ِ ِ َ ِ فكذلك إذا وضعها يف ؟َ َ َ ََ َ َِ َ ِ َ ٌل كان له أجرَالَاحلَ ْ َُ َ َ َ ِ«)٣(. 



ويف هذا دليل عىل (:  عىل هذا احلديثًمعلقا -اهللارمحه -ل النووي قا 
لصادقات، فاجلامع يكون عبادة إذا نوى أن املباحات تصري طاعات بالنيات ا

طلب   أو، تعاىل بهاهللاومعارشهتا باملعروف الذي أمر ، به قضاء حق الزوجة
 من النظر ًمنعهام مجيعا، وإعفاف الزوجة إعفاف نفسه، أو ولد صالح، أو

َأواهل،  فيهريفكلتا  أو،احلرام إىل   .)٤()غري ذلك من املقاصد الصاحلة  به، أوِّمْ

                                                      
 ).١٧٣٣(، ومسلم )٤٠٨٨(رواه البخاري    )١(
 ).٨/٦٢(فتح الباري  )٢(
   ).١٠٠٦(رواه مسلم  )٣(
   ).٧/٩٢(رشح صحيح مسلم  )٤(
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وعامرة ( : وهو يفصل ذلك فيقول-اهللارمحه - القيم ابنع إىل واستم 
 من ؛يعني عىل ذلك أو، اهللاه بام يقرب من ائ يف مجيع آنلشتغاالوقت اال

 فإنه متى أخذها بنية القوة ،راحة  أو،منام أو، منكح أو، مرشب أو، مأكل
يها  وجتنب ما يسخطه كانت من عامرة الوقت، وإن كان له فاهللاعىل ما حيبه 

 .)١ () والطيباتاللذاتأتم لذة، فال حتسب عامرة الوقت هبجر 


إن املجتمع اإلسالمي خيتلف أفراده ويتفاوتون يف أوقات الفراغ،  
ٍفبعضهم الذي يعمل ساعات قليلة ويتحصل عىل أوقات فراغ كبرية،  ٍ

 .كثرة أعاملهًوبعضهم الذي ال يكاد جيد وقتا للراحة؛ لطول دوامه، و
إما أن يعمل : واملسلم متى ما انتهى من وقت عمله لديه أحد خيارين 

ًأعامال يصلح هبا دنياه، وإما أن يعمل أعامال يصلح هبا أخراه ً. 
 ال يف عمل ًفارغا، الرجلإين ألكره أن أرى (: t ابن مسعودقال  
 .)٢ ()وال يف عمل آخرة، دنيا

 قد كتب لنا أن U اجلليل؛ فاهللا وهذه حكمة بالغة من هذا الصحايب 
 الدار الدنيا، والدار اآلخرة، وأمرنا بإعامر كلتا الدارين،: نعيش يف دارين

َّومن التفريط أن يضيع الرجل إحدامها َُ. 
                                                      

   ).٢/١٧(مدارج السالكني  )١(
   ).١/١٣٠(حلية األولياء  )٢(
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 ¿    ¾ ½ ¼    « º  : تعاىلاهللاقال .. .لكن 

: القصص[ Á Â   Ã Ä Å ًالدار اآلخرة أوال 
٧٧.[ 

وقال يف ، ]٩:اجلمعة[  - , + *   :يف اآلخرةتعاىل وقال  
فعرب بالسعي لعمل اآلخرة،  ،]١٥:امللك[  > ; :  :الدنيا

وبامليش فقط لعمل الدنيا، مما يدل عىل أنه ينبغي اإلرساع يف عمل اآلخرة، 
 .واالقتصاد يف عمل الدنيا

ًفعىل املسلم متى ما وجد وقت فراغ أن ينتهي رسيعا من أعامل الدنيا   ٍ
ْد تشغل ذهنه، من املعامالت احلكومية، أو الواجبات املنزلية؛ من التي ق

 .رشاء حاجياته ورضورياته، أو غري ذلك من األمور
ًفمتى ما انتهى من هذا ومل يعطه وقتا زائدا عن حده انتصب ألعامل   ً ِ ِ

إىل .. .اآلخرة، من طلب العلم، وقراءة القرآن، وانتظار الصالة يف املساجد
 .الصاحلةآخر األعامل 

: يل أراكم تلعبون؟ قالوا  ما:ّمر رشيح القايض عىل قوم يلعبون، قال 
 .)١(ُ الفارغَرِمُما هبذا أ:  قال.- فرغنااآلن وٌعملكان عندنا -فرغنا 
، أو إعامر الدنيا، أما  تعاىلاهللاباستثامر الفراغ يف طاعة الفارغ  َرِمُبل أ 

 . أضيق احلدوداللهو واللعب فليس من عمل املسلم إال يف 
                                                      

   .)٣/٤٠(، وصفة الصفوة )٤/١٣٤(حلية األولياء  )١(
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 :منهاقد ذكر األطباء أن للعب والرتويح فوائد، و
 .إراحة العضالت واألعصاب •
 .تفريغ الطاقة اجلسمية والنفسية •
 . إعداد الطفل للحياة املستقبلية •
 .دفع امللل، والضجر، وضيق الصدر •
َّمر يب محاالن حتت جذع (: يقول ابن اجلوزي ،دفع ضغوطات احلياة • َ

فأحدمها يصغي إىل ما يقوله ، قيل، ومها يتجاوبان بإنشاد النشيدث
اآلخر ثم يعيده أو جييبه بمثله، واآلخر مهته مثل ذلك، فرأيت أهنام لو مل 
يفعال هذا زادت املشقة عليهام، وثقل األمر، وكلام فعال هذا هان األمر، 

 اآلخر، فتأملت يف السبب، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهام بام يقوله
َوإحالة فكره يف اجلواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق، وينسى ثقل  ُ

ّفأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت أن اإلنسان قد محل ، املحمول
ّمن التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما محل مداراة نفسه، وتكليفها  ً
الصرب عام حتب وعىل ما تكره، فرأيت الصواب قطع طريق الصرب 

 .)١()التلطف للنفسبالتسلية و
                                                      

 ).٧١(صيد اخلاطر  )١(



 صناعة الرتفيه 
 



، بل تتقلب بني ٍأن تكون يف اجتاه واحدالطبيعة البرشية، ال تتحمل  
ًا يف كل د، ساعة هنا وساعة هنا، ال يمكن لإلنسان أن يكون جااملرح واجلد

 .يف كل األحيان، بل ساعة وساعة زالاهكام ال يكون األحيان، 
 ؟ كيف أنت يا حنظلة: لقيني أبو بكر فقال:العن حنظلة األسيدي ق 
 نكون عند : قلت: ما تقول؟ قال!اهللا سبحان : قال. نافق حنظلة: قلت:قال

 فإذا خرجنا من ، حتى كأنا رأي عني، يذكرنا بالنار واجلنةr اهللارسول 
 قال . فنسينا كثريا؛ عافسنا األزواج واألوالد والضيعاتr اهللاعند رسول 

 فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا عىل . إنا لنلقى مثل هذا فواهللا:أبو بكر
ا َمَو«: r اهللا فقال رسول .اهللا نافق حنظلة يا رسول : قلتr اهللارسول 

 نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة حتى كأنا ،اهللا يا رسول : قلت.»؟َاكَذ
 فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات ، عنييرأ
ا َ مَىلَ عَونُومُدَ تْوَ لِْن إ،ِهِدَِي بِيسْفَي نِذَّالَو« :r اهللا فقال رسول .نا كثريانسي

 ،ْمُكِقُرُ طِيفَ وْمُكِشُرُ فَىلَ عُةَِكئَالَ املُمُكْتَحَافَصَ لِرْكِّ الذِيفَي وِدْنِ عَونُونُكَت
 . )١( ثالث مرات»ٌةَاعَسَ وٌةَاعَ سُةَلَظْنَا حَ يِْنكَلَو

ٍال يكون الرجل منافقا إذا كان يف وقتف: (ركفوريقال املبا   عىل ً

                                                      
 ).٢٧٥٠(رواه مسلم    )١(
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،  ففي ساعة احلضور تؤدون حقوق ربكم، عىل الفتورٍاحلضور ويف وقت
  .)١() ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكمويف

 وأنامطتقلب بني جماالت اجلد أن النفس ت بr فهذا إقرار من النبي 
  .وانبساط من جهة أخرى العبادة من جهة، وبني متطلبات النفس من مرح

: قال ابن مفلحرتويح، الرتفيه وال إىل ةتاجفهي حمالنفس هلا حدود، إن  
ما أدري ما أقول يف (: -يعني نفسه-قال بعض املحققني : قال يف الفنون(

ّهؤالء املتشدقني يف الرشيعة بام ال يقتضيه رشع وال عقل، يقبحون أكثر 
ك التأهل والنكاح، والعربة يف العقل ّاملباحات ويبجلون تاركها، حتى تار

، والنظر، واالستدالل، والتفكر، إعطاء العقل حقه من التدبررشع وال
 .واإلعداد للعواقب، والتمسك، والوقار

، وسابق عائشة، ويداري ام يالعب احلسن واحلسني ويداعبهrكان و 
، زاوية والعاقل إذا خال بزوجاته وإمائه، ترك العقل يف:  إىل أن قال.زوجاته

 ليعطي الزوجة والنفس حقهام، وإن خال بأطفاله ؛وداعب ومازح وهازل
  .)٢()خرج يف صورة طفل

 يرتك اجلد الذي أنبل عليه ًجمنونا، الرجل يصبح وليس املقصود أن  
فالرجل العامل كان عليه، ويصبح يف حالة تناسب حال الزوجة واألطفال، 

                                                      
 ).٧/١٨٤(حتفة األحوذي    )١(
   ).٣/٢٢٨(اآلداب الرشعية  )٢(
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بقى عىل سمته  ووقار؛ هل يٍالذي جيتمع عنده األلوف ويكون يف سمت
 ال، بل عليه أن يكون يف حالة تناسب الطفل، ويرتك !ووقاره مع أطفاله؟

 .ًذلك الوقار جانبا حال مداعبته لطفله
َ معها، وحكاية الطرف والنكت، بساطاالنوهكذا املرأة حتتاج إىل   ُ
جلد ًألهنا أقل عقال من الرجل، وال تتحمل ا تها بني احلني واآلخر؛حزاومم

 . طول الوقت، بل ينبغي للرجل أن يروح عنها بني ساعة وأخرى
نه البد أل ؛مرأة رضب الدف يف األعراس أباحت الرشيعة لللذلك 

،  عليهااهللاتها التي خلقها عيطبيوافق فهو من يشء من اللهو، للمرأة 
 .بقدر معلوم؛ لكن فسحةهذه ال اأعطاهولذلك الرشع 

ٌ موقف وسط يراعي الغريزة، ويراعي موقف اإلسالم من الرتويحف   ٌ
 . احلاجة النفسية

َاإلسالم ال ينظر للمسلم عىل أنه ملك يميش عىل األرض، بل و  يعرتف َ
 p q : تعاىلاهللاوالشهواين، قال ، والعقيل، والروحي، برتكيبه املادي

r s t u v w x y z { 
| } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ 

© ª  ّلكنه ذكره فقال : ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ 
© ª  ]١٤:آل عمران .[ 

ًال تنغمس يف الشهوة املحرمة أصال، وابتعد عن أن تشغلك الشهوة  
 .، وعن ذكرهاهللاملباحة عن طاعة 
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كيف كان الرتفيه يف املجتمع اإلسالمي األول، هل كان هناك  لننظر 
 هناك ألعاب؟ ويف أي جمال تهل كانووالصحابة؟  r ترفيه يف حياة النبي

  ؟األلعابتلك كانت 
 t فعن أيب هريرة ،ًيمزح لكنه ال يقول إال حقا r كان النبيلقد  
، )١(»ًاّقَ حَِّال إُولُقَ أَ الِِّينإ«  : قال. إنك تداعبنا،اهللا يا رسول :قالوا: قال

ِوإن كان يامزح ويداعب؛ إال أن ذلك كان يف حدود الرشيعة،  r فالنبي ُ
 .ٌاك كذب كام حيصل من بعض الناسليس هنف
يقوم عىل  r اهللا لقد رأيت رسول واهللا: (قالتلوعن عائشة   

، يسرتين r اهللاباب حجريت، واحلبشة يلعبون بحراهبم يف مسجد رسول 
 حتى أكون أنا التي أجيل أنظر إىل لعبهم، ثم يقوم من لكيبردائه 
 .)٢()أنرصف

ًليس لعبا جمردا، بل فيه تدريب اللعب باحلراب (: قال ابن حجر  ً
 . الشجعان عىل مواقع احلروب واالستعداد للعدو

 املسلمني، فام كان من األعاملمجاعة املسجد موضوع ألمر : قال املهلب 
                                                      

   .وقال حديث حسن صحيح) ١٩٩٠(رواه الرتمذي  )١(
   ).٨٩٢(رواه مسلم  )٢(
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ويف احلديث جواز النظر إىل اللهو املباح ، وأهله جاز فيه، جيمع منفعة الدين
  .)١()النافع
ً النبوة، ليس هلوا ال منفعة من وهكذا كان اللهو واللعب يف عرص 

  . ويف نفس الوقت إعداد وتدريب عسكري؛ٌورائه، وإنام لعب وترويح
 يف بعض أسفاره وأنا r خرجت مع النبي :لتقول عائشة  

 : فقال للناس، أمحل اللحم ومل أبدن مل-يعني صغرية يف السن -جارية 
 ،فسابقته فسبقته »ِكُِقابَسُ أىَّتَ حايلَعَت« : ثم قال يل،فتقدموا. »واُمَّدَقَت«

 ؛-سنني عدة بعد: أي-  حتى إذا محلت اللحم وبدنت ونسيتيفسكت عن
ُتقدموا« : فقال للناس،خرجت معه يف بعض أسفاره َّ : فتقدموا، ثم قال .»ََ

َتعايل« ِ حتى أسابقكَ ُ ِ َ ُ َّ  ِهِذَه«:  فجعل يضحك وهو يقول،فسبقني  فسابقته»َ
 .)٢(»َكِْلِتب

أن رسول :  بن عمراهللا، فعن عبد  أصحابه عىل اخليلr يوسابق النب 
سابق بني اخليل التي أضمرت من احلفياء وأمدها ثنية الوداع، r اهللا

  .)٣(وسابق بني اخليل التي مل تضمر من الثنية إىل مسجد بني زريق
 .هي التي ليس فيها وزن زائد؛ فجرهيا رسيع: واخليل املضمرة 

                                                      
   ).١/٥٤٩(فتح الباري  )١(
   .، وصححه األلباين)٢٥٧٤٥(رواه أمحد  )٢(
   ).٤٢١(رواه البخاري  )٣(
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سابق بني اخليل التي ليس فيها زيادة يف  r أن النبي: ومعنى احلديث 
الوزن من منطقة اسمها احلفياء إىل ثنية الوداع، ومن ثم سابق اخليل التي 

 .فيها يشء من الوزن الزائد من الثنية إىل مسجد بني زريق
 عىل نفر من أسلم r مر النبي: قال t سلمة بن األكوع عنو 

 ،َيلِعَامِْسي إِنَوا بُمْار«: rنبي ، فقال ال-بالسهام يرتامون: أي- ينتضلون
 فأمسك أحد الفريقني :قال. »ٍنَالُي فِنَ بَعَا مَنَأَوا وُمْ ار،ًياِامَ رَانَك ْمُاكَبَ أَِّنإَف

 كيف نرمي :قالوا. »؟َونُمْرَ تَ الْمُكَا لَم« :r اهللا فقال رسول ،بأيدهيم
 .)١(»ْمُلكُ كْمُكَعَا مَنَأَ ف،واُمْار« :rوأنت معهم؟ فقال النبي 

ِمل يكتف بإقرارهم عىل اللعب، بل دخل معهم، وأشعل  r فهذا النبي 
 .املنافسة بينهم

 االحتياجات النفسية لكل من الطفل الذكر واألنثى، r وقد راعى النبي 
، وهناك  وتعلم السباحة تناسب الذكورفركوب الفرس والرمي بالسهام

 عن عائشةفة، باألرجوحات ، كلعب البنلتي تناسب اإلناثبعض األلعاب ا
وأنا بنت ست سنني، فقدمنا املدينة،  r تزوجني النبي: (قالتل

فأتتني أمي أم رومان وإين .. .فنزلنا يف بني احلارث بن خزرج، فوعكت
  .)٢(r  يف جتهيزها للنبيإىل آخر األثر) لفي أرجوحة ومعي صواحب يل

                                                      
   ).٢٨٩٩(رواه البخاري  )١(
   ).٣٨٩٤(رواه البخاري  )٢(
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 صاحباهتا يف عرصرجوحة مع باألتلعب  كانت لعائشة ف 
َالنبوة، ومل ينكر عليهن يف ذلك ْ ُ. 

 بالعرائس : أي،)البنات( من األلعاب التي تناسب البنات اللعب بـو 
َوالدمى ، وكان rعند النبي  كنت ألعب بالبنات( :ل تقول عائشة، ُّ

إذا دخل يتقمعن منه،  r اهللايل صواحب يلعبن معي، فكان رسول 
 . )١()فيرسهبن إيل فيلعبن معي

َّاستدل هبذا احلديث عىل جواز اختاذ صور البنات : (جرقال ابن ح  ِ ُ
َّوخص ذلك من عموم النهي عن اختاذ ، واللعب من أجل لعب البنات هبن ُ

وإنام أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن عىل أمر ، الصور
 .)٢()بيوهتن وأوالدهن

لسن؛ احلاجة الفطرية لزوجته الصغرية يف ا r وهكذا، راعى النبي 
فرتكها تلعب بالبنات مع صاحباهتا، واأللعاب كانت يف ذلك الزمان هيكل 
عام من قطن أو صوف، هلا يدان ورجالن ورأس وجسم، وليس فيها يشء 

 .من التفاصيل املوجودة اليوم، من الرموش، واألنف، والفم، واألصابع
وكان الصحابيات يعطني أوالدهن هذه األلعاب حتى يلهوهم عن  
 .م إىل وقت اإلفطارالطعا

                                                      
 ).٢٤٤٠(ومسلم ) ٦١٣٠(رواه البخاري  )١(
   ).١٠/٥٢٧(فتح الباري  )٢(
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غداة عاشوراء إىل قرى  r أرسل النبي: فعن الربيع بنت معوذ قالت 
َمن أصبح «: األنصار َ ْ َْ ْفليتم بقية يومه، ومن أصبح صائام فليصم ًمفطراَ َ َ َ َّ َّ ُُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َْ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ  :قالت .»َ

 ،-الصوف: أي - فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا ونجعل هلم اللعبة من العهن
  .)١(فإذا بكى أحدهم عىل الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند اإلفطار

ٍلقد بلغ الصحابة من الفقه مبلغا عظيام؛ فعلموا أن لكل ساعة و  ً ً
ٍعملها، ولكل زمان ما يناسبه، فكانوا يروحون عن أنفسهم بني ساعة  ٍ

ًوأخرى؛ تنشيطا هلا عىل العبادة، وترغيبا هلا يف طلب العلم ً. 
 . )٢()ّروحوا القلوب ساعة؛ فإهنا إذا أكرهت عميت: (t قال عيل 
إين ألستجم لقلبي بيشء من اللهو؛ ليكون : (tوقال أبو الدرداء  

 . )٣()أقوى يل عىل احلق
َيتبادحون  r كان أصحاب النبي: ( املزيناهللاوقال بكر بن عبد   ُ َ َ : أي-ََ

 . )٤() بالبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال-يرتامون
ًفلم تكن حياهتم هلوا حمضا، وال جدا جمردا، بل جتمع بني هذا وهذا،   ً ً ً

 .فهم الرجال عند احلقائق، وهم املزاحون عند احتياجهم لذلك

                                                      
 ).١١٣٦(، ومسلم )١٩٦٠(رواه البخاري  )١(
   ).٢/٢٧٠(إحياء علوم الدين  )٢(
   ).٥/٤٢١(سري أعالم النبالء  )٣(
   .، وصححه األلباين)٢٦٦(األدب املفرد  )٤(
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وقد مشى عىل هذا من جاء بعدهم من الصاحلني والعلامء، فجرت  
َعادت الفقهاء واملحدثني يف جمالس احلديث والعلم أن يطعموها أحيان ُ ِّ ًا َُ

والقصص؛ ، واحلكايات، وإنشاد الشعر، والفكاهات، بأشياء من النوادر
 . للرتويح عن أنفسهم، وعن طالهبم

 :قال العراقي يف ألفيته
ِواستحسن اإلنشاد يف األواخر  ِ َِ ُ َ ْ ََ ِ َ ْ ُِ َّبعد احلكايات مع الن  ْ َ َ ْ ََ ِ َِ ِوادرــَ ِ َ 
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   ،وهو الذي يرجو صاحبه من ورائه منفعة دينية ُ
الرمي، وتأديب الفرس؛ ألهنام من األمور : كاألمور املذكورة يف احلديث

 .املعينة عىل اجلهاد
مالعبة الزوجة؛ ألنه حق هلا، وفيه إشباع لرغبات كل : وكذلك 

 . الزوجني وإبعاد هلام عن احلرام
كالسباحة، ومسابقة : راد به منفعة دينيةويدخل يف هذا كل هلو وترفيه ي 

اجلري، واملسابقات التي تعني عىل تقوية الذاكرة، وتنمية االنتباه ورسعة 
 .اإلدراك والبدهية، وغري ذلك

كان للغواصني املسلمني شأن عظيم يف املعارك البحرية، ففي عهد قد و 
عدها  كانوا يغوصون قبل سفن النصارى ويصعدون ب-ًمثال-صالح الدين 

واخلطط العسكرية إىل ، والذهب، واملؤن، يوصلون كتب صالح الدين
 . وإىل غريها، عكا املحارصة

 ًوهو اللهو والرتفيه الذي يكون حمرما، أو يدخل فيه
يشء حيرمه، كاأللعاب التي فيها صليب، أو موسيقى، أو رهان وقامر، 

  . ونحو ذلك
 .ٍ وال جيوز اللعب هبا بحال من األحوالفهذه األلعاب حمرمة وال شك، 



 صناعة الرتفيه 
 

  ألعاب ليس فيها يشء حمرم، وليس فيها منفعة دينية 
بأهنا باطلة، فال  r وال دنيوية، فهذه األلعاب هي التي وصفها النبي
 . ٍيتحصل املرء املسلم عىل أجر من وراء هذه األلعاب

 يرخص ا فهذ،فيه منفعةالباطل من األعامل ما ليس (:  ابن تيميةقال 
  .)١( )فيه للنفوس التي ال تصرب عىل ما ينفع

بعض األلعاب اإلليكرتونية التي بأيدي أبنائنا قد ال يوجد فيها : ًفمثال 
يشء من املحرمات، ويف نفس الوقت ال تفيد أي فائدة للطفل، فهذه لعبة 

يدي أصحابه، ٍباطلة، ال ينبغي ألحد أن يلعب هبا؛ فإذا كان الطفل يراها بأ
ويتلهف للعب هبا، وال يستطيع الصرب عنها؛ يعطيه ويل أمره هذه اللعبة، 

 .وحياول معه أن يرتكها وأن يلعب بغريها من األلعاب املفيدة
فاملسلم عليه أن يرتقي بنفسه، ويعلو هبمته ويسمو هبا، فيبتعد عن  

 .سفاسف األمور التي ال فائدة منها، والتي امتأل عرصنا هبا
ِّكام أن املسلم العاقل يستطيع أن حيول اللعبة التي ال فائدة فيها إىل لعبة   ُ

يستفاد منها، فإذا وجد مثال لعبة بيد ابنه ال فائدة منها ويراه يلعب وحيدا؛ 
يستغل الفرصة فيلعب مع ابنه هبذه اللعبة، بقصد التقرب منه، وإشعاره 

ه، فتتحول اللعبة التي ال فائدة بأنه هيتم به، وأنه يريد القرب منه والبقاء مع
منها إىل لعبة يتقارب فيها األب مع ابنه، مما يعطي لذلك األب تأثري عىل ابنه 

 .يف النصح واإلرشاد وغري ذلك
                                                      

   ).١/٢٧٧(االستقامة  )١(
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،  إهدار لألموال، وإضاعة لألعامر: هو للغاية ف مؤمل اليومرتفيهالواقع  
 . وحتوله إىل هدف يف حد ذاتهلرشيعةلفضال عام فيه من خمالفات 

 اإلحصائيات الغربية أن نسبة من تدل فقد إضاعة األعامرأما كونه  
من الناس، ونسبة من أضاع %) ٤٤(سنوات من عمره يف اللعب ) ٥(أضاع 

سنة ) ١١(، ونسبة من أضاع %)٢٦(سنة من عمره ) ١١(سنوات إىل ) ٦(
سنة ) ١٦( ونسبة من أضاع ،%)١٣(سنة من عمره يف اللعب ) ١٥(إىل 

وهذه اإلحصائيات شاهدة عىل هذا %). ١٧(فأكثر من عمره يف اللعب 
 .اهلوس الغريب باأللعاب الذي يتبعه أبناء الرشق اليوم

إن املتأمل يف مقدار ما ينفق عىل وسائل  فمواللأل إهدار وأما كونه 
 .ً عند الناس اليوم جيد عجباالرتفيه

 يف مبيعات األلعاب اإلليكرتونية يف أمريكا أنفق) م٢٠٠١(ففي عام  
، وبيع من )م٢٠٠٠(عن عام %) ٨(بليون دوالر، بارتفاع ) ٦٫٣٥(فقط 

   .مليون جهاز) ٢٢٥(أجهزة األلعاب 
ومن األلعاب املبتدعة القاتلة للوقت األلعاب اإلليكرتونية؛ التي  

ًتستمر مراحلها لساعات طوال، وجيلس البعض أمامها أياما بك املها إلهناء ٍ
   .مراحل اللعبة
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إن : ويا ليت هذه األلعاب اقترصت عىل األطفال غري املكلفني؛ لقلنا 
الوقت الضائع رغم قيمته إال أهنم غري حماسبني عليه، ولكن الواقع يقول 
إن الكثري من الشباب وكبار السن يلعبون هبذه األلعاب، ويقتلون أوقاهتم 

 وجهت للمستثمرين ورجال األعامل الذين  بل إن النصائح التجارية،فيها
يعملون يف جمال األلعاب اإلليكرتونية بتوجيه االهتامم إىل مجيع املراحل 
العمرية، وعدم االقتصار عىل األطفال الصغار يف السن، فإن اإلحصائيات 

، ! سنة)٣٦( فوق  هبذه األلعاب من الذين يلعبون)%٤٠(إن : تقول
 )%٣٤( سنة، و)٣٥( و)١٨(لفئة العمرية بني ممن يلعبها هم من ا )%٢٦(و

 .  سنة)١٨(أقل من من الذين يلعبون هبا 
فقد دلت اإلحصائيات ، ًوالرتفيه ليس مقترصا عىل تلك الصناعة فقط 

عىل أن رصف الشعب األمريكي عىل استئجار أفالم وأرشطة فيديو جتاوز 
ن دوالر، وعىل بليو) ٨(بليون دوالر، وعىل تذاكر السينام ) ١٦(حاجز الـ

) ٦(بليون دوالر، وعىل استئجارها ) ٤٫٦ (DVD ةرشاء األقراص املمغنط
 VCRمليون دوالر، فيام أن أجهزة ) ٢٥(بليون دوالر، وعىل رشاء حمركاهتا 

player) (التي تستعمل يف األلعاب جتاوزت مبيعاهتا الـ )مليون ) ٩٦
وسيقية املمغنطة وكان مرصوف ذلك الشعب عىل رشاء األقراص امل، دوالر

 . وهكذا يستمر اإلنفاق العجيب، بليون دوالر) ١١(املدجمة 
ًم يعد الرتفيه بريئا كام كان من فللرشيعة وأما كون بعضه فيه خمالفة ل 

ًالفساد العقدي واألخالقي، بدءا من الصلبان، وانتهاء فيه  دخل بلقبل،  ً
 .باملوسيقى
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أن أصبح هدفا بذاته الربيء إىل  حد التسلية واللهو الرتفيهجتاوز كام  
، فهذه  صناعات كاملة يف هذا املجال، ورشكات ضخمة متخصصةتقامف

رشكات ، وتلك رشكات عمالقة متخصصة يف إنتاج األلعاب اإلليكرتونية
ومسابقات عاملية ودولية للمباريات املتنوعة ة، ضخمة للصناعة السينامئي

 .اللهوتنفق املليارات عىل اللعب و، وواملختلفة
ٍمل تعد التسلية تقترص عىل نوع أو نوعني من األلعاب، بل أصبحت و 

ًأشكاال وألوانا ً.   
، وضياع أموال، هذه هي صناعة الرتفيه يف عاملنا اليوم، إهنا رحلة شقاء 

، اعيهوقتل أعامر، عندما مل تضبط بامليزان الرشعي انفتح الباب عىل مرص
بال إنذار، واقتطعت من أوقات هجمت ف،  وال حارسوأصبحت بال رقيب

ًوأعامر أمتنا، نساء ورجاال، كبارا وصغارا ً ً فأصبحت األمة متخلفة، ال هي ، ً
 .يف الدنيا قد عملت ما ينبغي، وال يف أمور الدين بطبيعة احلال
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ًإن الغربيني ال يرجون ثوابا يف اآلخرة، وإن ادعى بعضهم ذلك  
 f: خيالفه، ويف كتابنا العزيز تصديق ما نقوله، قال تعاىلفواقعهم 

g h i j k l m n o p q 
r  ]١٠٧:النحل .[ 

 ± ° ¯ ® ¬: ح بأنه ال حياة إال هذه احلياةّوبعضهم يرص 
² ³ ´ µ ¶  ]٣٧:املؤمنون.[ 
 موا الدنيا عىل اآلخرة حريصون كل احلرص أن يتمتعواّفهؤالء الذين قد 

يريدون ، عون من متاع الدنيا، أما اآلخرة فهم عنها غافلونبكل ما يستطي
حسوسة، واجلنة واآلخرة غيبية، فخذ الدنيا التي تراها، امللموسة املهذه الدنيا 

 . ودع اآلخرة التي سمعت هبا، ويف البدر القريب ما يغنيك عن زحل البعيد
 : 9 8 7:  تعاىل احلياة الدنيا ألهل الكفراهللالقد زين  

، فجروا خلفها، وانغمسوا يف ملذاهتا، ال يعرفون ]٢١٢:البقرة[ ; 
ًمعروفا، وال ينكرون منكرا؛ إال بالقدر الذين يعينهم عىل االستمتاع بأكرب  ً

 .ٍقدر من مباهجها ومالهيها
 £:  عباده املؤمنني من هذه الدنيا، فقال تعاىلU اهللاوحذر  
 ¡ � :، وقال تعاىل]١٨٥:آل عمران[  ¨ § ¦ ¥ ¤
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  ]٧٧:النساء[. 
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ٍوالنفوس وال شك تطمح إىل يشء من هذا اللهو واللعب الذي بأيدي  ُ 
َّ، فكثري منه ممتع ومجيل، والروح تواقة إىل تلك املباهج، وربنا الرحيم الكفار ٌ

 U :l m n o p q r s t uحذرنا من هذا فقال 
v w x zy { | } ~  ]ن استمتاعهم نعم، إ، ]١٣١:طه

 لعباده اهللابزهرة احلياة الدنيا ما هو إال فتنة، واجلنة الباقية التي يرزقها 
 ¿ ¾ ½ ¼ «: قال تعاىل، ٌاملؤمنني خري من هذه احلياة وما فيها

À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê  ]أي]. ٥٦-٥٥: املؤمنون :
املال  وأمدهم به من اهللاأحيسبون أن نعيمهم الذي يعيشون فيه وما رزقهم 

ال، بل هو مسارعة جلزاء !  هلم؟اهللاُوالبنني إنام هو سبب صالحهم وحب 
أعامهلم اخلرية التي عملوها يف هذه الدنيا، ويأتون يوم القيامة وقد نفدت 

 .حسناهتم وبقيت سيئاهتم
فيا أهيا العاقل، إذا علمت أن سبب انغامسهم يف الرتف وامللذات هو  

ًأهنم ال يرجون ثوابا وراء هذه احلياة؛ فلامذا عدم إيامهنم باليوم اآلخر، و
 !تقلدهم وتتبعهم يف صور ترفيههم؟
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علن منها امل ،األلعاب وامللهياتُأغرقت أسواق العامل اإلسالمي ب 
 : سترت،وامل


ًالتابع تابعا ملتبوعه تضييع هويته، وإبقائه أهم الوسائل التي تبقي من  
 .ًحائرا يتخبط يف ظلامت اجلهل والضالل

وعرف الغرب أن وسائل الرتفيه عندهم من أهم الوسائل املميعة  
لديننا، القاضية عىل هوية أمتنا، فعمدوا إىل تصديرها لنا، بام حتتويه من 

 .عقائدهم الفاسدة
يب، ومل يعودوا ينكرون رشب اخلمر، فألف أبناؤنا وبناتنا رؤية الصل 

ٌفضاعت عقائدهم، ومل يعد هلم هوية ينتمون هلا ويعتزون هبا، بل صاروا 
رضورة نرش : (ًتبعا للغرب يف كل يشء، ورد يف بروتوكالت حكامء صهيون

  حلمل اجلامهري عىل التخيل عن املسائل السياسية بإهلاء اجلامهري الرعاعاملالهي
الهي واأللعاب واملجامع العامة كالسينام واملرسح والكره بأنواع شتى من امل

وشتى أنواع الفنون الرياضية بجعلها من دواعي احلضارة والرقي وتكليف 
الصحافة بإبراز أبطال الرياضة والفن والتحكم يف نتائج املباريات بام خيدم 
ه إثارة الرأي العام وإهلاب محاسه وشغله عام حياك له وهلم جرا مثل توجي
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العقل العام نحو االشرتاكية والنظريات التي يمكن أن تبدو تقدمية 
 .)١()وحتررية

ٌوكرة القدم التي استحوذت عىل عقول شبابنا مثال واضح ملا أرادوا   ٌ
 .تنفيذه



ٍ عىل املسلمني بأنواع من النعم والثروات التي احتوهتا اهللاَّلقد من  
د حاول أهل الكفر أن حيصلوا عليها عن طريق االحتالل أراضيهم، وق

ًاملبارش، ولكنهم اندحروا وخرسوا معركتهم، فاختذوا منحى جديدا لنهب  ً
 .تلك الثروات، وذلك بإغراق األسواق اإلسالمية بام يفيد وما ال يفيد

أصبحوا يصدرون لنا ف استطاع الغرب أن يكسب تلك املعركة، وقد 
تزويقه وجتميله؛ ليحصلوا عىل أموالنا، التي ندفعها إليهم اخلري والرش، بعد 
 .بمحض إرادتنا

 

، ومسلسالت، إن ما تقدمه أدوات التسلية والرتفيه من مرسحيات 
ًومباريات تشكل قسطا كبريا من الدعوة إىل إشاعة االنحالل ، وأغاين ً

 ). ي من جهة أخرىواملسخ الفكري العقائد، اخللقي من جهة
                                                      

 .برتوكوالت حكامء صهيون الربوتوكول الثالث عرش  )١(
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ٌوالرشكات الغربية الصانعة لألفالم كثري منها يمتلكها هيود، يدعمون  
تلك الصناعة ملعرفتهم بمدى استفادهتم منها يف إشاعة االنحالل 

 .األخالقي


ري تدم خمطط ٌجزء من  إلينا من األلعاب الرتفيهية يصدرها الغربإن ما 
إن األلعاب تربهن عىل أهنا : (الوالء والرباء، يقول ويلربت سميثعقيدة 

، من أحسن الوسائل لتقريب وجهات النظر بني املختلفني، بل بني املتعادين
ًاحتجاجا ) م١٩٥٩(ّ أعلن العرب إرضاهبم العام يف القدس عام وحينام

 بحفلة ختدم "مجعية الشبان املسيحية"عىل مساعدة اإلنجليز لليهود، قامت 
، "التنس"هبا التعاون الودي بني العرب واليهود، فأقامت مباراة يف لعبة 

ًوكان الالعبون فيها مسلمني وهيودا، وكان احلضور لفيفا من مجاعات  ً
وسادت ، واألملان، واألمريكيون، واإلنجليز، فيهم الفلسطينيون. خمتلفة

يبه الالعبون العرب، ّالروح الرياضية؛ فكان اليهود حييون كل نجاح يص
ًوكان العرب يردون التحية لالعبني اليهود إذا أصابوا نجاحا، وتبع املباراة 

  ).والصهيونيني، واإلنجليز، حفلة شاي حرضها نحو مخسون من الفلسطينيني
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 ترفيه ملجرد  املسلميوجد عندوسيلة ال غاية، فال  األصل يف الرتفيه أنه 
ط نضبيسلم أن امل عىلجيب و بل ترفيه حلاجة إما دينية أو دنيوية، يه،الرتف

ال حتيد  ال خترج عنها وها ضمن أطرهبضوابط الرشيعة وأن تكون حيات
 : فمن ضوابط الرتفيه املباح ما ييل حتى يف الرتفيه والرتويح

الرتفيه والتسلية بقراءة الفنجان ك :رشكا أو سحرا  الرتفيهأال يتضمن -١
 الكهان والعرافني سواء كان ذلك يف اجللسات اخلاصة أو وإتيان

بقصد الذهاب إليه أو يكون عىل الشواطئ يف بعض البالد أو كان 
 .ذلك بقراءة األبراج يف جريدة أو جملة

 أن ال  والتسلية يف الرتفيهراعىيجيب أن : اهللاتعلق بغري ن فيه يكوأال  -٢
حيدث ما نسان وهذا يتعلق هبا القلب وتصبح هي الشغل الشاغل لإل

 .نتيجة اإلكثار من نوع معني من أنواع الرتفيه لدرجة اإلدمان عليها
 املعازفمن أدوات اللهو املحرمة ك :أن جتتنب املحظورات الرشعية -٣

: r اهللاقال رسول :  قالtفعن أيب مالك األشعري واملوسيقى 
َليكونن من أمتي أقوام يستحلون احلر« ْ َ ٌ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ُّ ََ َ ْ َّْ َ ُ َ َرير وَاحلَ وُ َ َمر وَاخلِ َ َعازفَاملْ ِ َ«)١(. 

                                                      
 ).٥٢٦٨( اه البخاريرو   )١(
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يف كثري من ميادين الرتفيه من االختالط حيدث  :عدم االختالط -٤
 وهذا من أبواب ،يداملالهي واأللعاب اإللكرتونية والتزحلق عىل اجلل

 مما و وه؛الذي يكرس حواجز احلياء بني الرجال والنساءالفساد العظيم 
عداء امللة من املرأة ويتغافل الكثري عن يريده دعاة التحرير وسائر أ

 F G H I J K L : تبارك وتعاىلاهللاقول 
NM O P Q R S T VU W X Y 

Z [ \ ] ^ _ `  ]األحزاب :
٣٣[. 

 حيدث يف املسابح ورياضات الشاطئ مثل الذي: التسرت وعدم العري -٥
التربج والسفور هو نتيجة و ،واجلري وألعاب القوى واملصارعة

ختالط حيث أن املرأة ال تطيق أن تظل أكثر اليوم تلبس حتمية لال
احلجاب املحكم وتغطي سائر بدهنا فالبد أن يساورها الشيطان بيشء 

 معظم يفمن التربج والتكشف وهنا حيدث املحظور وهكذا نالحظ 
  . كثرة التربج والسفور وعدم التسرتأماكن الرتفيه والسياحة

إىل بالد الكفار ملا فيه من الفتن ًسببا للذهاب  أال يكون الرتفيه -٦
والرشور وخمالطة الكفار ومشاهدة املنكرات وتأثر القلب بذلك، إال 

 :  حدود ضيقة حددها أهل العلم وهييف
  .العالج الذي يضطر إليه وال جيده يف بالد املسلمني -
  .التجارة التي تستدعي سفره -
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  . بالدهمتعلم العلوم التي حيتاج إليها املسلمون وال توجد يف -
  .ونرش اإلسالم U اهللالقيام بالدعوة إىل  -

ًأن يكون قادرا عىل إظهار دينه ومعتزا بيلزم و ًعقيدته مبتعدا عن ً
ستجامم فهو واال ملجرد النزهة  لبالد الكفاروأما السفرمواطن الفتن 

 .حمرم
من الصالة وبر :  وطاعته وامتثال أمرهاهللاعدم اإلشغال عن ذكر  -٧

اإلفراط يف الرتفيه ً ذلك وهذا كثريا ما حيدث نتيجة الوالدين وغري
 اهللاإىل درجة أن كثري من أنواع الرتفيه تلهي عن طاعة  واإلكثار منه

  .ذهب اخلشوع يف الصلواتتمندوبة أو واجبة أو عىل األقل كانت سواء 

عب  يف اللهو واللرء حتى ال يكون كل عمر امل:مراعاة مقدار احلاجة -٨
كرس الرتابة إلمجام النفس ول الرتفيه عق هلذا وإنام جلخي ملواإلنسان 

 يعود اإلنسان هبمة أكرب ثممن وفهو بقدر امللح للطعام والسآمة وامللل 
ًيا حنظلة ساعة «: السابقديث احلك وتعاىل وكام جاء يف  تباراهللالطاعة  َُ ََ ََ َ ْ
ًوساعة َ  . )١(ثالث مرات »ََ

 ألن رتفيهقته يف اليقيض غالب وال  بحيث :احلفاظ عىل الوقت -٩
من  االنشغال بذلك غالبا ما يقود إىل ترك الواجبات واألعامل النافعة

وقد قال .عامرة األرض وطلب الرزق والعلم وصلة الرحم وغريها
                                                      

   ).٢٧٥٠(رواه مسلم  )١(
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ألهنا تفعل فعل الشيطان حيث (علة تسمية احلاممة شيطانة (: الشوكاين
   .)١() نغمتهايتولع اإلنسان بمتابعتها واللعب هبا حلسن صورهتا وجودة

ً وفقا ملا أمر الرشع وحتى العقل االقتصاد يف اإلنفاق عىل الرتفيه -١٠
: األنعام[  ± ° ¯ ® »¬ ª: قال تعاىلواملنطق 
 Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò :وقال سبحانه ]١٤١
Ó  Ô ]يقول النبي  و].٢٧: اإلرساءr: » َّإن ْ كره لكم اهللاِ ُ َ َ ِ َ

َثالثا قيل وقال وإضاعة  َ ً ََ َ ََ ِ َ َ ِ ِال وكثرة السؤالَاملَ َِ ُّ ََ ْ َ َ«)٢(.  

  .ًا فال رضر وال رضارًعدم إحلاق األذى باآلخرين حسيا أو معنوي -١١
 : كثرية منها صورولذلك  

 º :ً خماطبا عباده املؤمننياهللالقاب يقول السخرية والتنابز باأل -
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù 
Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã  ]١١: احلجرات[، 

 .والبلدانالتندر بالقبائل ويدخل يف ذلك 
  .ألصوات العالية بلعب وإزعاجهم باأللعاب أو اأذية اجلريان -

التحريش وكمصارعة الثريان ، اإلرضار بالبهائم والتحريش بينها -
  .احليوانوغريها مما يؤذي بني الديكة 

                                                      
   ).٨/١٧٣(نيل األوطار  )١(
   ).١٤٧٧( البخاريرواه )٢(
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 فال بد من ،بام أن الرشع أباح الرتفيه ضمن الضوابط واحلدود املعقولة 
وجود بدائل ترفيهية حتقق هذا القدر من الرتفيه املباح خاصة يف هذا الزمن 

فانتقلت آالت اللهو والرتفيه من كثرت فيه وسائل الرتفيه املحرمة؛ الذي 
 من األمور الثابتة يف حياة توأصبحخانة الكامليات إىل قائمة الرضوريات، 

 الناس التي ال يمكنهم االستغناء عنها، فجعلوا هلا الربامج املنتظمة، وحددوا
 .هلا األوقات املتعددة، حتى خرج هبم ذلك عن مقصود الرشع من الرتفيه

 بل هو ،والبحث عن البديل املباح اخلايل من املنكرات أمر ال ينكر 
 .غبار عليهمقصد يف اجلملة طيب ال 

 البعض لتقديم تنازالت أإال أن اهلوس بطلب البدائل الرتفيهية أجل 
 .للحصول عىل البديل املضاهي للحرام

ألنه ، )أمة ترفيه(مشكلة البدائل يف هذا العرص أهنا حولت األمة إىل و 
 .وديدهنم يف احلال واملآل، صار شغلهم الشاغل

أو مفتيا يتناول موضوعا يتعلق ًفال تكاد جتد خطيبا وال داعية وعاملا  
باحلالل واحلرام يف أحكام الرشيعة اإلسالمية إال وتنهال عليه األسئلة من 

 :هنا وهناك



 صناعة الرتفيه 
 

 ؟ما هو البديل، شيخ أين البديل طيب يا 
 ؟ماذا نصنع إذا كان ال يوجد بديل يف األمر 
 ؟ُال تغلق يا شيخ الباب أمام الناس وأنت ما عندك هلم بديل 
بعض املحظورات  من الناس يف يف املطالبة بالبديل أوقع كثريفالتوسع  

 فبحجة رضورة البديل تم انتهاك بعض املحرمات فضال عن ،الرشعية
 .املكروهات

 فام هو البديل من متابعة األفالم واملسلسالت ؟ 
 ما البديل للبالي استيشن ؟ 
 ما البديل الستامع األغاين واملوسيقى؟  
املالكمة طاملا أفتى العلامء بتحريم املالكمة ألهنا ما البديل لرياضة  

 تعتمد أصالة عىل الرضب يف الوجه؟
واملسلسالت ، ما البديل للقنوات الفضائية الغنائية، واألفالم الرومانسية 

 املضحكة والكوميديا؟
ما البديل للمنع من قضاء العطالت الصيفية يف اخلارج ؟ أليست  

 أين أقيض هذه العطلة كلها؟ ف، السياحة مباحة يف األصل
 هل جيب عىل العلامء والدعاة إجياد بدائل للناس يف الرشور 

 أو هل يشرتط وجود بديل يف كل يشء حمرم أصال؟، التي تستجد يوميا
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 .املسلم العاقل املستسلم لرب العاملني يكفيه الرتفيه املباح واملرشوع 
 . انقلب إىل ضدهمن املعلوم أن اليشء إذا زاد عن حده 
واملالحظ أن كثرة املطالبة بالبدائل الرتفيهية وغريها خيرج اإلنسان إىل  
 سبحانه مل واهللا،  واألحالم والرتفيه واخليال الذي ال هناية لهاللعبعامل 

 .خيلق عباده للهو والرتفيه واللعب
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لبديل اإلسالمي، أو إجياد الرتفيه جياد ااألمر عىل السعي إلقترص يمل و 
الربيء ملن أراد التمسك بدينه والبعد عن الرش؛ بل تعدى ذلك إىل أنواع 
ُمن املحرمات، جتعلنا نحذر ونشدد النكري عىل من أراد أن يدخل الفساد إىل 

 .بيوت املسلمني باسم اإلسالم
م أو األفال، الفيديو اإلسالمي: فتحت مظلة البديل رصنا نسمع عن 

الكوميديا .. املرسحية اإلسالمية...الغناء اإلسالمي، الكرتونية اإلسالمية
 ..اإلسالمية

َّاملراقب لبعض البدائل جيد أهنا قد جتاوزت احلدود الرشعية، وصار و 
 . الكثرية اليشءيفيها من التنازالت الرشع

ًألن كثريا منهم ينتج   ء  بعيدا عن علامةالرتفيهي أو ةاإلعالميبراجمه َّ
 . الربانينيالرشيعة

ُيعرض يف بعضها من األناشيد )   إسالميفيديو كليب ( : ام يسمى بـف 
 بل ، وحركات ال متت إىل الرجولة بصلة،التي يصاحبها من تكرس ومتيع

فيها من مشاهبة بعض الفسقة من املغنني يف حركات الرجل ورضباهتا 
ًشاعر الرجال فضال م أو حركات اليد والتي تدغدغ ،اخلفيفة عىل األرض

ًثم يسمى هذا العمل إنتاجا إعالميا إسالميا) املراهقات(عن الفتيات  ً ً َّ َّ. 
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ًفهل هذا من البديل الذي اشرتط أن يكون منضبطا بميزان الرشيعة  َ ِ ُ، 
 !ًومأمونا جلميع رشائح املجتمع؟

ما صار يصاحب بعض أرشطة األناشيد اإلسالمية من رضب  
من األجهزة التي خترج أصوتا كأصوات ما يرافقها  وأ َّاملوسيقية،باآلالت 
َّ كل ذلك بحجة أن هذا من البديل اإلسالمي..املوسيقيةاآلالت  َّ وأنه إذا ،ُّ

إلسالمية َّمل نضع مثل هذه امللحقات مع األناشيد فإن السامعني لألناشيد ا
 !! وأفضل وسيلة جلذهبم هي هذه الطريقة  !ًسيكون تعدادهم قليال

 وترى فيها التصفيق للنشيد،ى بعض املهرجانات التي تقام وحت 
 !"إسالمية" تسمى ووالنساء،والتصفري واالختالط بني الرجال 

 والتي أنتجتها بعض الرشكات ،َّومن ذلك ما يسمى باألفالم املدبلجة 
َّ فام كان من البعض إال أن حذف ، أو الرشكات الفاسقة،اإلعالمية الكافرة
َّغاين واملوسيقي، وظن َ أن تسمية هذه األفالم بأفالم منها أصوات األ َّّ

 .إسالمية هو اهلدف الرئيس
َّمع أن بعض هذه األرشطة فيها من التلوثات العقدية، واآلراء اهلدامة    َّ

 كالرشب ، والعادات املخالفة للقيم اإلسالمية،كبعض األلفاظ الرشكية
بني الرجال والنساء، وعرض  ومظاهر االختالط ،بالشامل، والنوم عىل البطن

 !! ومع ذلك تبقى إسالمية ،فاتن جسدهنم السافرات عنبعض صور النساء 
 تقوم فيها فتيات " اإلسالميةلفيديو كليبا"  أفالمبل ظهرت بعض 

ِّمجيالت قد قارب أكثرهن البلوغ يف سن العارشة واحلادية عرشة  يقمن ،َّ
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 ،رافقة إليقاع الدفباإلنشاد اإلسالمي، مع بعض حركات الرقص امل
ًويكون بالطبع معهن بعض األحداث الفتيان ينشدون مجيعا عند بحر، أو 

ِّ وتقدم إحدى الفتيات وردة محراء ألحد األحداث الذكور وهي تبتسم ،ٍّتل
 .!!ابتسامة ساحرة

 !بديسكو إسالميوصل احلال ببعضهم أن يطالب بل  
 . شباب الباروكاتيلبس فيها ال التي "املرسحيات اإلسالمية" و 
 .وشارب اصطناعي، ويضع بعضهم حلية اصطناعية 
 . وبعضها فيها رقصات خمجلة ال يليق بشاب مسلم أن يفعلها 
 .وبعضهم يتلفظ بألفاظ نابية 
فكم من القنوات التي تعرض املرسحيات التي تتحدث عن واقعة  

 ىسيقإسالمية أو شخصية إسالمية وتعرض فيها النساء مع الرجال واملو
 .املصاحبة لتفاصيل احلادثة، ويقولون عنها أهنا مرسحية إسالمية

عىل وجه العموم ليس فيها !!) اإلسالمية(املرسحيات ما يسمى بو 
 .ٌ، بل كثري منها ليس فيها إال الضحك، والضحك فقطهدف ورسالة

ًال تريب أبناءنا عىل مفاهيم معينة، وال توصل هلم شيئا من الرتبية  
 !، هذا إن مل تزرع فيهم مفاسد أخالقيةاإليامنية

 فيه هاَّولألسف فإن بعض "القنوات اإلسالمية"ا يسمى بـ وكذلك م 
 ، والتي ينبغي تداركها،َّ والتنازالت العقدية،َّكثري من املخالفات الرشعية
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 ورخاوة تقرير معاين ،تعظيم بعضهم ألهل الكفر والنفاق: ومن ذلك 
 وعرض املوسيقى واألغاين ، بني الرجال والنساء واالختالط،الوالء والرباء

َّ واستضافة بعض متلوثي العقيدة، إىل غري ذلك مما ينبغي هلؤالء ،يف براجمها ِّ
 . لتبقى براجمهم ملتزمة بأسس اإلسالم وثوابته،أن يتداركوه

 : ب اخللل يف هذه البدائل يعود إىلوسب
 وإجياد بديل ،لفاسدةالرغبة يف مسايرة ومنافسة الوسائل الرتفيهية ا 

 !!عنها بنفس اجلودة واجلاذبية وحتظى عىل رضا اجلامهري 
ال بد أن يتم فيها تقديم عن الدين   البعيداألصلحماكاة ومن املعلوم أن  

 !للبعيدين عن الدين  مرضيااإلسالميبعض التنازالت حتى يكون البديل 
 يمكن أن يوازي  يف جمال الرتفيه مهام بلغ، ال"البديل اإلسالمي"ألن  

 .وينافس الوسائل الرتفيهية املحرمة
 هم مؤسسات عاملية ضخمة تعمل "صناعة الرتفيه"فأصحاب  

 .بمليارات الدوالرات مما يعني صعوبة املجاراة يف هذا األمر
 .قطع الطمع يف حتصيل نفس اللذة بني املحرم والبديلكام ينبغي  
ئمون عىل أمرها أهنا بديل يعترب القا. .ًاألناشيد اإلسالمية مثال 

 قدوبنظرة رسيعة لواقع اإلنشاد اليوم نجد أنه . .إسالمي للغناء املحرم
 . .شابه األغنية يف كثري من صفاهتا

 ،شاهبت احلفالت الغنائية يف التجهيز واإلضاءةًمثال احلفالت اإلنشادية ف 
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 ، وطريقة تصفيف كرايس احلضور، والديكور،وترتيب أماكن اجللوس
 – بل وحتى يف الالقط ،وامل األوراق التي يضع عليها املنشد أوراقهوح

 ....-امليكروفون 
 ألن ،لن يكون بديال عن الغناء املحرم. .مع كل هذا التطور والتقدم 

ويستحيل أن جتد يف اإلنشاد . .نشوة ولذة ومتعة الغناء املحرم أكثر وأشد 
مساحة أكرب من املؤثرات لتميز الغناء ب. .اللذة التي جتدها يف الغناء

اللهم إال أن يصبح النشيد كالغناء املحرم كام هو احلال ..كاملوسيقى وغريها
 .عند البعض

فالطريق الصحيح لتحويل الناس عن الغناء هو إيقاظ . .وعىل هذا 
وال نقول هلم اتركوا الغناء . .وتبيني حرمة الغناء. .اإليامن يف قلوهبم
اتركوا الغناء ألنه حمرم وال يرىض عنه : نقول هلموإنام . .وتوجهوا لإلنشاد

 ..Uربنا 
وليس معنى ذلك أن ال يكون لدينا إنشاد بصبغة وهوية إسالمية  

حترص عىل عدم جتاوز الضوابط الرشعية أكثر من حرصها عىل .. مستقلة
 ..األمور الفنية والديكور

له ال نريد أن نكون مقلدين لآلخرين، وال أن نستعمل ما يستعم 
 .أنتجها الكفار ونأسلمها أسلمة ترقيعيةشياء وال أن نأيت بأ، اآلخرون
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)١( 



 أنا قلقة بشأن ما يقوله الناس عن خروج الفتيات وأنه ال بد من
ات بسيطة هل اخلروج لقضاء حاج. وجود غرض غري نبيل من خروجهن

ًيعترب حراما حتى لو خرجت باحلجاب ) أو اخلروج للرتفيه احلالل(
 ؟الكامل

 

جاء اإلسالم ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها، ورشع هلا من األحكام  
 ]٣٣: األحزاب[ F G H تعاىل اهللاما حيافظ عىل ذلك، وقال 
دم خروجها إال لرضورة  وع،بقاء املرأة يف بيتها: ّوبناء عىل ذلك فإن األصل

، وجعل اإلسالم صالة املرأة يف بيتها خريا هلا من صالهتا يف أو حاجة
 .-  ولو كان املسجد احلرام-املسجد 

ح هلا اإلسالم وهذا ال يعني أن تظل املرأة حبيسة البيت، بل أبا 
، وأوجب عليها احلج والعمرة وصالة العيد وغري الذهاب إىل املسجد

ج املرشوع هلا خروجها لزيارة أهلها وحمارمها واخلروج  ومن اخلرو،ذلك

                                                      
   www.islam.ws :لالستزادة حول أحكام الرتفيه ينظر موقع اإلسالم سؤال وجواب )١(

http://www.islam.ws


 صناعة الرتفيه 
 

َلالستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أذن للنساء أن خيرجن حلوائجهن ُ، 
ابط الرشع من حيث املحرم للسفر، لكن كل هذا ال يكون إال وفق ضو

، وأن ال تكون واألمن يف الطريق يف احلرض، وكذا أن خترج بحجاهبا الكامل
  .ينة أو متعطرةمتربجة أو متز

 : ه يف ذلك بعض النصوص الرشعية ومنوقد ورد

َإذا استأذنت أحدكم امرأته إىل «:  قالrعن ابن عمر عن النبي  -أ    ِ ُِ َُ َ ْ ََ ََ ْ ُ ُْ َ َ َْ
َسجد فال يمنعهاَامل ْ َ ْ َ َْ َ ِ ِ«)١(.  

ْإذا شهدت «: r اهللا قالت قال لنا رسول اهللاعن زينب امرأة عبد  -ب َ ِ َ َ ِ
َّإحداكن  ُْ َ ًسجد فال متس طيباَاملِ َِّ َ َْ َ َ َ ِ«)٢( . 

َّ يقول طلقت خالتي فأرادت أن جتد نخلها اهللاعن جابر بن عبد  -ج َ ِّ  أخذ [ُ
َبىل « : فقالr فزجرها رجل أن خترج فأتت النبي ]ثامر الشجر َ

ًفجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعىل معروفا َ َُ َ َْ َ ْ َ َ ُِ ْ َ َّ َ ْ َِّ َِ ِ ِْ َّ َِ َ«)٣( . 

لطة ه الذي أشري إليه يف السؤال قد يكون مع وجود األجانب خوالرتفي 
، أو يكثر يف غري فائدة ؛ لذا وجب التنبه ألن ًونظرا، أو بسفر من غري حمرم

ًيكون الرتفيه مباحا حالال حقيقة  اهللاَّ وخيلو من املحرمات املوجبة لعقوبة ،ً
                                                      

    ).٤٤٢(ومسلم ) ٨٧٣(البخاري رواه  )١(
    ).٤٤٣( رواه مسلم  )٢(
   ).١٤٨٣(رواه مسلم  )٣(
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ومل يكثر خروجها ّ فإذا كان خروج املرأة إىل مكان ال حيدث فيه حمرم ،تعاىل
ّ العفة والصيانة وحسن الدياناهللا نسأل ،من أجله فال بأس بذلك   .ةّ



   ما حكم مزاولة التامرين الرياضية يف قاعة فيها موسيقى ؟ مع
وبدأت اآلن أضع  ،العلم أنني نصحت املسئولني ومل يعملوا بالنصيحة

 .أثناء التامرين ؟  mp٣ت جهازسامعا


 يف قاعة الرياضة أو غريها ؛ لألدلة الكثرية ،ال جيوز استامع املوسيقى: ًالأو
 .يف حتريم استامع آالت اللهو

وجود املوسيقى يف قاعة التمرين منكر جيب إنكاره، وال يكفي يف : ًاثاني
امع ذلك وضع سامعات يف األذن، حلجب الصوت أو االنشغال بس

ْيشء آخر مباح، بل إذا مل جي  ،د اإلنكار باللسان بقي اإلنكار بالقلبُ
ّ واخلروج من حمله ما دام اإلنسان ،وهذا ال يتم إال بمفارقة املنكر

 .قادرا عىل ذلك

ِمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده«: rقال النبي   ِ َِ ِّ ُ ُ ْ َ َِ ُ ْْ َ َ ُْ َ ً ْ ْ ْ فإن مل يستطع ،َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ
ِفبلسانه ِ َِ ِ ِ فإن مل يستطع فبقلبه،َ ِِ ِْ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ وذلك أضعف اإليامن،ِ َ ِ ْ ُ َ َْ َ َ ِ َ«)١(. 

                                                      
   ).٤٩(رواه مسلم  )١(
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 ¹ ¸: قوله تعاىلومما يدل عىل وجوب مفارقة حمل املنكر  
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø 
Ù Ú  ]قوله تعاىل: قال القرطبي ]١٤٠: النساء) :Æ Ç È 
É Ê Ë Ì Í (الكفرأي غري ) .Ï Ð ÒÑ  ( فدل هبذا عىل

وجوب اجتناب أصحاب املعايص إذا ظهر منهم منكر؛ ألن من مل جيتنبهم 
 ومل ينكر ،فكل من جلس يف جملس معصية)  Ï Ð ÒÑ(فقد ريض فعلهم 

 .عليهم يكون معهم يف الوزر سواء

وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا باملعصية وعملوا هبا فإن مل يقدر عىل  
 .نكري عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى ال يكون من أهل هذه اآليةال

ً أنه أخذ قوما يرشبون اهللاوقد روي عن عمر بن عبد العزيز رمحه  
 فحمل عليه األدب وقرأ ،إنه صائم: ، فقيل له عن أحد احلارضيناخلمر

  .)١()أي إن الرضا باملعصية معصية)  Ï Ð ÒÑ: (هذه اآلية

عىل وجوب إنكار املنكر عىل يف هذه اآلية داللة و: ( وقال اجلصاص 
، وترك جمالسة هار الكراهة إذا مل يمكنه إزالته، وأن من إنكاره إظفاعله

 .)٢()فاعله والقيام عنه حتى ينتهي ويصري إىل حال غريها

                                                      
   ).٥/٤١٨(تفسري القرطبي  )١(
   ).٣/٢٧٨( أحكام القرآن )٢(
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  وهو بغض،واإلنكار بالقلب فرض عىل كل واحد: ( وقال الشيخ ابن باز 
هله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان؛ لقول  ومفارقة أ،املنكر وكراهيته

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô:  سبحانهاهللا
ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  

  .)١( ])٦٨: األنعام[

احلاصل أن عليك إنكار هذا املنكر، ونصح القائمني عىل هذه و 
، مل يستجيبوا فابحث عن قاعة غريها، وإن هللالقاعة، فإن استجابوا فاحلمد 
  .وال تشارك يف اإلثم واملعصية



   ؟ًجائز رشعا) ًاملعروف حاليا(هل لعب الشطرنج  
 

الشطرنج متى شغل عام جيب باطنا أو ظاهرا حرم : ةقال ابن تيمي 
 ما جيب من مصلحة ، أولامء كام لو شغل عن واجب كالصالةباتفاق الع

نكر أو صلة الرحم أو ملعروف أو النهي عن امل، أو األمر باالنفس أو األهل
أو إمامة أو غري ذلك من ٍ، أو ما جيب فعله من نظر يف والية بر الوالدين
 وكذلك إذا اشتمل عىل حمرم .، فإنه حرام بإمجاع املسلمنيالواجبات

                                                      
   ).١٦/١٤٢(الدرر السنية يف األجوبة النجدية  )١(
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كالكذب أو اليمني الكاذبة أو اخليانة أو الظلم أو اإلعانة عليه أو غري ذلك 
  .)١()فإنه حرام بإمجاع املسلمنيمن املحرمات 

ء يف  فقد اختلف العلام،ًأما إذا مل يشغل عن واجب ومل يتضمن حمرما 
 ومالك وأمحد وبعض أصحاب أبو حنيفة فذهب مجهور العلامء ،حكمه

 تعاىل اهللا واستدلوا عىل حتريمه بأدلة من كتاب .ً إىل حتريمه أيضاالشافعي
  .ومن أقوال الصحابة

 & % $ # " !:  تعاىلاهللالقرآن، فقول أما أدلة ا 
' ( ) * + , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 
BA C D E F  ]٩١ – ٩٠: املائدة[. 

هذه اآلية تدل عىل حتريم اللعب بالنرد والشطرنج (: قال القرطبي 
: المر أخرب باملعنى الذي فيها فق تعاىل ملا حرم اخلاهللاقامرا أو غري قامر ألن 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
> ? @ BA C D E  ]ُفكل هلو دعا قليله إىل كثريه  ،]٩١: املائدة

 وعن الصالة اهللاوأوقع العداوة والبغضاء بني العاكفني عليه وصد عن ذكر 
  .)٢()ًفهو كرشب اخلمر وأوجب أن يكون حراما مثله

                                                      
    ).٢٤٠، ٣٢/٢١٨(موع الفتاوى جم )١(
   ).٦/٢٩١(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
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 : ةوأما أقوال الصحاب

َّمر عىل قوم يلعبون بالشطرنج فقالأنه  tفعن عيل بن أيب طالب   ما : َ
أصح ما يف الشطرنج :  قال اإلمام أمحد.تم هلا عاكفونهذه التامثييل التي أن

  .tقول عيل 

ٌّهي رش من : عن الشطرنج فقال ب بن عمر اهللاوسئل عبد   َ
  .النرد

هو ما يعرف اآلن بالزهر الذي تلعب به ) النردشري(أو ) النرد(و  
 .وردت األحاديث بتحريمهالطاولة وقد 

ِمن لعب بالنرد «: قال r اهللا أن رسول t عن أيب موسى األشعري  ِْ ََّ ِ َ َْ
َفقد عىص  َ ْ َ ُ ورسولهاهللاَ ََ ُ َ«)١(. 

ِمن لعب بالنرد شري كمن غمس يده يف حلم اخلنزير «:  قالrن النبي إ  ِ ِْ َ َِّ ِ ِْ َِْ ِ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ ِ َ
ِودمه ِ َ هذا احلديث حجة للشافعي واجلمهور يف و: اهللاقال النووي رمحه . )٢(»َ

يف حال : أي) صبغ يده يف حلم اخلنزير ودمه(ومعنى . حتريم اللعب بالنرد
  .أكله منهام، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهام

 

                                                      
   .، وصححه األلباين)٤٩٣٨(رواه أبو داود  )١(
   ).٢٢٦٠(  مسلمرواه )٢(
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 . )١(وأما الشطرنج فهو كالنرد يف التحريم: قال ابن قدامة 

 وكل ما ،ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد: (موقال ابن القي 
 وهذا قول ...يدل عىل حتريم النرد فداللته عىل حتريم الشطرنج بطريق أوىل

مالك وأصحابه، وأيب حنيفة وأصحابه، وأمحد وأصحابه، وقول مجهور 
ٌ وال يعلم أحد من الصحابة أحلها وال لعب هبا...التابعني  وقد أعاذهم ،ُ

وكل ما نسب إىل أحد منهم من أنه لعب هبا كأيب هريرة فافرتاء  من ذلك اهللا
 ، وكل عارف باآلثار، ينكره كل عامل بأحوال الصحابة،وهبت عىل الصحابة

ُّ اللعب بيشء صده عن اهللاوكيف يبيح خري القرون وخري اخللق بعد رسول 
ع ُ وعن الصالة أعظم من صد اخلمر إذا استغرق فيه العبه، والواقاهللاذكر 

شاهد بذلك، وكيف حيرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه 
 .)٢( )...مفسدة بأضعاف مضاعفة

وأما الشطرنج فأكثر العلامء عىل حتريم اللعب هبا سواء : (وقال الذهبي 
كان برهن أو بغريه أما بالرهن فهو قامر بال خالف وأما إذا خال عن الرهن 

 عن اللعب اهللا وسئل النووي رمحه ... العلامءفهو أيضا قامر حرام عند أكثر
إن فوت به صالة عن :  تعاىل اهللابالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رمحه 

                                                      
   ).١٢/٣٦(املغني  )١(
   .)٣٠٣(الفروسية  )٢(



 صناعة الرتفيه 
 

وقتها أو لعب هبا عىل عوض فهو حرام وإال فمكروه عند الشافعي وحرام 
   .)١()...عند غريه

  تعاىل أن يوفقنا ملا حيب ويرىض وأناهللا ونسأل ، تعاىل أعلمواهللا 
 .يستعملنا يف طاعته



 ما حكم ممارسة األلعاب والرياضات اخلطرية كالسري عىل 
احلبل فوق ارتفاع شاهق والقفز من االرتفاعات العالية والبقاء مع األفاعي 

  ؟يف قفص

 

به بأي ّحرمت كذلك اإلرضار وأمرت الرشيعة املسلم باالعتناء ببدنه  
َال رضر وال رضار« :rنوع من أنواع اإلرضار وقد قال النبي  َ َِ َ ََ َ«)٢(. 

  .ّوقد تكلم العلامء يف حكم ممارسة األلعاب اخلطرية 

وكذا حيل كل لعب خطر .. .: (قال صاحب الدر املختار يف فقه احلنفية 
  .)٣() وحيل التفرج عليهم حينئذ، وصيد حلية، كرمي لرام،حلاذق تغلب سالمته

                                                      
   ). ٨٨(الكبائر  )١(
    .، وصححه األلباين)٢٤٣٠(رواه ابن ماجه )٢(
    ).٦/٧٢٤(انظر الدر املختار  )٣(
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احلذق واملهارة واإلجادة التامة ملثل تلك األنواع من اللعب، ولن  
يتأنى ذلك إال بكثرة التامرين وتكرار اللعب والتدريب حتى تتحقق تلك 
املهارة ويتوافر ذلك احلذق، فإن ترتب عىل التدريب تضييع لفرض، أو 

 أما إذا أحدث التدريب إذهاب لسنة أو مندوب، فالقول باحلرمة هو املتجه،
  . فالقول باجلواز له وجهته، وكذلك الفرجة آنذاك،واللعب مع عدم ذلك

 

ًن ظن ظنا ضعيفا يف عدم السالمة، فإأن يغلب عىل ظنه السالمة  ، أو ً
شك فيها فيحرم اللعب حينئذ ألنه يؤدي إىل التهلكة، ونحن منهيون عىل 

  ].١٩٥: لبقرة[  t u v w yx: ه تعاىلإللقاء بأيدينا فيها لقولا



مثل هذه األنواع من ، فيحرم العوض يف أال يكون اللعب عىل مال 
، إذ يعترب ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل حيث ال اللهو واللعب

وتقييده بأيام الفرح والرسور دون سائر : قلت .)١(فائدة حاصلة آنذاك
تعني إدراجه ضمن الرشوط السابقة، باعتبار ما استندت األوقات رشط ي

 من بعض روايات حديث لعب احلبشة يف املسجد -عليه لصحة هذا القول 

                                                      
    ).١٥٧-١٥٦( :بغية املشتاق يف حكم اللهو واللعب والسباق: انظر )١(
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  . ويف معناها تندرج سائر مناسبات الفرح والرسور. فهو مقيد بأيام العيد-

وكذلك يشرتط جلواز ذلك منع االختالط بني الرجال والنساء، وعدم  
 ). العبني، ومنع ألعاب السحرظهور عورات ال



  ما حكم زيارة حدائق احليوانات بقصد االستمتاع بأشكاهلا
 ورؤية مناظرها ؟



بناء عىل القول بجواز حبس احليوانات يف أقفاص فإن زيارة األماكن  
 حدائق(ا يسمى اليوم بـ املخصصة لعرض هذه احليوانات عىل العموم مثل م

جائزة قصد االستمتاع هبيآهتا وأشكاهلا عىل اختالف أنواعها ) احليوان
 .وألواهنا

وليس من قبيل املبالغة القول باستحباهبا والندب إليها، حيث كان  
 والتفكر يف آياته من خالل اهللالقصد واملحفز لذلك هو التأمل يف خلق 

ىل أنامط حياهتا وطبيعتها، مما يورث مشاهدة هذه احليوانات والتعرف ع
ًقطعا يف نفسية املشاهد آثارا محيدة تتمثل باألساس يف تعميق إيامنه بربه  ً

وغري  وبصفاته العىل، وعىل سبيل املثال صفات القدرة والعظمة واحلكمة
  .ذلك
وبوعينا هبذه النتائج احلميدة من هذه الزيارات ملثل هذه احلدائق  
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عوة القرآن إىل التفكر يف عظمة الكون وجليل خملوقاته تتضح احلكمة من د
 £ ¢ ¡ � ~ { | } z: ال تعاىلق.ودقيقها
 .]١٨٥: األعراف[ ¥  ¤

ِتفكروا يف آالء « :rوقال   ِ ُ َّ َ ِ، وال تتفكروا يف اهللاَ ُ َّ َ َ َ  .)١(»اهللاَ
ولكن ال يفوتنا هنا أن ننبه إىل كثرة املنكرات يف حدائق احليوان ومنها  
تالط بني الرجال والنساء، بل وحتى يف األماكن التي يتم فيها االخ

ختصيص أيام لزيارة الرجال وأخرى للنساء، يوجد من أنواع اللباس عند 
ّالنساء ما ال جيوز أن تظهر به املرأة حتى أمام املرأة األخرى فال بد من إعداد 

النهي عن برامج للدعوة يف هذه األماكن وحتقيق القيام األمر باملعروف و
 حلدوث التساهل واملخالفات املنكر حتى ال تكون مثل هذه األماكن جماال

ٌ، وبالنسبة للحدائق يف البلدان التي ال يمكن القيام يف باإلصالح يف رشعية
حدائق احليوان فإن عىل املسلم أن ينتقي الوقت املناسب للذهاب بأوالده 

ده عن رؤية ما يرض ه وأوالوإال فليجتنب أماكن الفساد ولريبأ بنفس
 .بدينهم


   هل مشاهدة مباراة كرة القدم يف التلفاز سواء كانت حملية أو
 أجنبية حرام أم حالل ؟ 

                                                      
   . األلباين ، وحسنه)١/١٣٦( رواه البيهقي )١(
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 :، وهذا نصهسؤال مشابه لسؤالكعرض عىل اللجنة الدائمة لإلفتاء  

تمثلة يف مباراة كأس العامل  امل،ما حكم مشاهدة املباراة الرياضية 
 وغريه؟

ي عىل مال أو نحوه من مباريات كرة القدم الت(: فأجابت اللجنة 
؛ لكون ذلك قامرا ؛ ألنه ال جيوز أخذ السبق وهو العوض إال جوائز حرام

 وعىل هذا ، وهو املسابقة عىل اخليل واإلبل والرماية،فيام أذن فيه الرشع
؛ هتا كذلك، ملن علم أهنا عىل عوض ومشاهد،املباريات حرامفحضور 

أما إذا كانت املباراة عىل غري عوض ومل  ،ألن يف حضوره هلا إقرارا هلا
ككشف :  ومل تشتمل عىل حمظور، من الصالة وغريهااهللاتشغل عام أوجب 

 فال حرج -، أو وجود آالت هلو العورات، أو اختالط النساء بالرجال
 عىل نبينا حممد وآله اهللا وصىل ،وفيق وباهللا الت.فيها وال يف مشاهدهتا

 .)١()وصحبه وسلم

 ما حكم ممارسة الرياضة بالرساويل: اهللاوسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه  
 القصرية وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك ؟

 فإن أهلت ،ممارسة الرياضة جائزة إذا مل تله عن يشء واجب(: فأجاب 
ت ديدن اإلنسان بحيث تكون  وإن كان،ًعن يشء واجب فإهنا تكون حراما

                                                      
   ).١٥/٢٣٩(فتاوى اللجنة الدائمة  )١(
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 أما . وأقل أحواهلا يف هذه احلال الكراهة،غالب وقته فإهنا مضيعة للوقت
إذا كان املامرس للرياضة ليس عليه إال رسوال قصري يبدو منه فخذه أو 

 وأنه ، فإن الصحيح أنه جيب عىل الشباب سرت أفخاذهم،أكثره فإنه ال جيوز
  .)١()ذه احلالة من الكشف عن أفخاذهمال جيوز مشاهدة الالعبني وهم هب



   هل جيوز قراءة الروايات اخليالية التي حتكي خلق عامل اإلنسان
 أو التطور بني احليوان واإلنسان ؟

 

ًإن كانت هذه الروايات تتضمن كذبا وقلبا للحقائق الرشعية والعلمية   ً
فعىل املسلم أن حيذر منها ) النشوء واالرتقاء(  دارونالتجريبية كام يف نظرية

ُوأن يشتغل بام يعنيه ويفيده من علم نافع أو عمل صالح واإلطالع عىل 
القصص الواقعية وأحداث التاريخ ونحوها، وكثري من األفالم وروايات 
ّاخليال الذي يسمونه خياال علميا تتضمن كثريا من الكفر كجعل قضية  ّ

ّء بيد اخللق والقدرة عىل اإلجياد من العدم وأن العلامء يف املوت واإلحيا
ّ اإلجياد من العدم أو جعل احلياة تدب يف كائن جامد أو يمكنهماملختربات 

ّأحفورة بويضة ميتة منذ آالف السنني، والذهاب إىل املستقبل والعودة إىل 

                                                      
   ).٤/٥٧٠( فتاوى إسالمية )١(
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ات  وبعض هذه الرواياهللاّاحلارض وهذا حمال فإنه ال يعلم الغيب إال 
ّواألفالم يتضمن أيضا مصادمة واضحة حلقائق تارخيية مذكورة يف القرآن 
ّوالسنة عن خلق اإلنسان وحياته عىل األرض، فلامذا يورط املسلم نفسه  ّ
ُبقراءة ومشاهدة ما قد يزعزع عقيدته أو عىل األقل يضيع وقته ويشغله بام  ّ ُّ

ّال ينفع حتى وإن زعم بعض الناس أن هذا من قبيل ال ّتسلية والرتفيه فإن ّ
ّالرتفيه ال جيوز أن يكون بمحرم ووقت املسلم أجل من أن يضيع يف هذه  ّ

ِمن حسن إسالم « :rّالرتهات وقد قال النبي  ْ ِْ ِ ُ ْ ِرء تركه ما ال يعنيهَاملِ ِ ِْ َُ َ ْ ُْ َ«)١(. 
 

                                                      
   .، وصححه األلباين)٢٣١٧(رواه الرتمذي  )١(
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، وضوابطهاٌإن صناعة الرتفيه صناعة خطرية، جتاوزت حدودها  
 .من املنكراتً وأصبح الرتفيه مرسحا ألنواع ق والغرب،وتكالب عليها الرش

ويتصدوا وعىل املسلمني أن يقفوا وقفة صارمة يف وجه هذا الطوفان،  
،  وحدهاهللاوإنام خلقوا لعبادة ً عبثا، والقمل خي يعلموا أبناءهم أهنم، وله
 .ات األرض باخلريةعامرو

 وأن يردهم إليه ردا  أن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكان،اهللانسأل   
 .مجيال
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 ٥ مقدمة
 ٧ متهيد
 ٧ الفراغ مشكلة 
 ٨ !فراغ؟ أوقات املسلمني لدى هل 
 ١١ املسلم حياة يف وتأثريها النية 
ُوالبضع   ١٢ اجلامع هنا به املراد ُْ
 ١٣ الفراغ؟ أوقات نقيض كيف 
 ١٤ الرتفيه ملاذا

 ١٦ اإلسالمية الرشيعة يف الرتفيه
 ١٩ النبوي العهد يف الرتفيه من نامذج
 ٢٥ الرتفيه أقسام
 ٢٧ احلديث العرص يف الرتفيه واقع
 ٣٠ الغرب عند املالهي زيادة سبب
 ٣٢ اإلسالمية األسواق يف الرتفيه
 ٣٥ والرتفيه اللعب ضوابط

 ٣٩ الرتفيهية البدائل فقه
 ٣٩ رشعي؟ مطلب الرتفيهية البدائل هل
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 ٤٢ الرتفيهية دائلالب عىل املآخذ
 ٤٧ والرتفيه والتسلية األلعاب حول متفرقة مسائل

 ٤٧ الرتفيه بغرض املرأة خروج 
 ٤٩ موسيقى فيها قاعة يف الرياضية التامرين مزاولة 
 ٥١ الشطرنج لعب حكم 
 ٥٤ الشطرنج حتريم يف العلامء بعض أقوال 
 ٥٥ اخلطرية والرياضات األلعاب ممارسة 
 ٥٧ االستمتاع بقصد احليوانات قحدائ زيارة 
 ٥٨ التلفاز يف القدم كرة مباراة مشاهدة 
 ٦٠ اخليالية الروايات قراءة 

 ٦٢ اخلامتة
 ٦٣ املحتويات 

 


