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  الترويح اإلعالمي بين ضوابط الشريعة"

  وحاجة النفس
      رفيق أسعد رضوان. أ  و  ماهر حامد الحولي. د

  كلية الشريعة والقانون
   فلسطين-  غزة–الجامعة اإلسالمية 

وهـي التـرويح    أال  تناول هذا البحث قضية مـن القـضايا المعاصـرة           : ملخص
 تناول البحث حقيقة التـرويح       وقد ، وحاجة النفس  ، بين ضوابط الشريعة   :اإلعالمي
اقتـصادية  :  وآثـاره الـسلبية    ، أنواعه ، وأهدافه ، وأهميته ، وخصائصه ،اإلعالمي
 وكذلك الضوابط الشرعية للترويح اإلعالمي التي يجب االلتزام         ، ونفسية ،واجتماعية

  .بها
Media entertainment between Shari'a restrictions and 

emotional Psychological need 
Abstract: This research discusses the entertainment in  media 
regarding the contradiction between the controls of legitimacy 
and self needs. The research highlights the meaning  of 
entertainment in media, its features and importance. In addition, 
it discusses the types of modern entertainment , its bad effects 
and the controls of legitimacy regarding entertainment. 

  :مقدمة
 وتصل لكل   ، فوصلت  في كل بيت   منتشرة  المتعددة ببرامجها المختلفة أصبحت     إن وسائل اإلعالم    

شـركات ومؤسـسات   مـن  لها بما  حياة اإلنسان وتكوين ثقافته  فيأصبحت جزءاً كبيراً    فإنسان،  
لجمـاهير والمـشاهدين    اصة والترويح اإلعالمي من أبرز اهتمامات وسائل اإلعالم لجذبـه           ختم
 إثباتـاً   ؛البد من تسليط الضوء على الترويح اإلعالمي وبيان ضوابطه الشرعية         لذا   ؛لمستمعينوا

  .بديمومة الشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكان واستطاعتها معالجة األمور المستجدة
  طبيعة الموضوع: أوالً

  . وحكمه وضوابطه الشرعيةهالموضوع يناقش حقيقة الترويح اإلعالمي وأهميته وأنواع
  :أهمية الموضوع: ثانياً

  ـ:تكمن أهمية الموضوع فيما يلي
البد مـن بيـان ضـوابطها       ؛ لذا   يعالج قضية منتشرة مؤثرة في كل فرد من أفراد المجتمع          -1

 .هامالشرعية وحك
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مـن االهتمـام بهـا      ؛ لذا البد    الترويح اإلعالمي وسيلة من وسائل الدعوة وتكوين الثقافات        -2
 .ودراستها دراسة جيدة

  خطة البحث: ثالثاً
  .ةثم خاتمخمسة مباحث ف مقدمة :قسمت خطة البحث إلى

  .حقيقة الترويح اإلعالمي وخصائصه:  المبحث األول
  .أهمية الترويح اإلعالمي ومقاصده:  المبحث الثاني
  .أنواع الترويح اإلعالمي المعاصر وآثاره:  المبحث الثالث
  .حكم الترويح اإلعالمي:  المبحث الرابع

  .الضوابط الشرعية للترويح اإلعالمي:  لخامسالمبحث ا
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات:  الخاتمة

  المبحث األول
 حقيقة الترويح اإلعالمي وخصائصه

  :حقيقة الترويح اإلعالمي -أوال
  :تعريف الترويح -1
 الروح هو السرور والفرح واالستراحة من غم القلب، والراحة          ،من مادة روح  : الترويح لغة   -  أ

 إذا رجعت إليـه نفـسه بعـد         ؛ وأراح الرجل واستراح   ،ستراحة، وروح عني فاسترحت   من اال 
  )1(اإلعياء، والترويح كاإلراحة، واستروح وجد الراحة

  . اللهو والتسلية والترفيه: ومن المعاني المرادفة للترويح
ا  تدور حول إدخال معنى الرض      جمعاء ذكر العلماء تعريفات متعددة كلها    : الترويح اصطالحا  - ب

  : القيم وتجديد النشاط منهاوإكسابوالسرور 
هو نشاط اختياري أثناء وقت الفراغ وأن دوافعه األولية هي الرضـا والـسرور والبهجـة            " .1

  )2(" النشاط ذلكالناتجة عن
التي تمارس في وقت الفراغ والتي يختارها الفرد         األنشطة نوع من أنواع    " بأنه   :عرفكما   .2

كساب الفـرد القـيم الخلقيـة والمعرفيـة         وإ يكون من نتائجها      والتي ،لممارستها بدافع ذاتي  
  )3("واالجتماعية

 الفرد باختياره الحر حسب قدراته وميوله فـي         هنشاط بناء ذو فائدة يمارس    " بأنه   :عرفكما   .3
يحـس  يجعله   وأ  بدافع داخلي يحقق له رضاء مباشراً      ،وقت فراغه خارج مسؤولياته وعمله    

  )4("ار إجهاده وأعباء الحياةبتجدد النشاط والخالص من آث
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ويمكن أن نجمع بين هذه التعريفات للخروج بتعريف ينسجم ومبـادئ الـشريعة اإلسـالمية           
 بدني أو فني أو عقلي يمارس اختياريا في أوقـات الفـراغ             :نشاط هادف : "وآدابها وأخالقها بأنه  

 ".ثقة من الدين والعرف ويغاير نوع العمل في إطار الضوابط الخلقية واالجتماعية المنب،غالبا

وجـوب   ربط هذه المعاني ب    ه لكن ،فهذا التعريف جمع بين المعاني الموجودة في التعريفات السابقة        
  . تكون منبثقة عن الدينأن
  : تعريف اإلعالم-2
ـ  استعلم لي خبر فـالن وأعلمنيـه   : ويقال، كأذنبت: مصدر أعلم و أعلمت : لغة -أ ى أعلمـه،  ك

 : أي. بلغت القـوم بالغـا  : التبليغ، ويقال  :عرفته، واإلعالم بمعنى   :وعلمت الشيء أعلمه علما   
  )5(}ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَوَل لَعلَّهم يتَذَكَّرون{: ل اهللا تعالىا ق،أوصلتهم الشيء المطلوب

 معرفة حقيقـة  :بمعنى إشاعة المعلومات وبثها وتعميمها، وإن اإلعالم      :وأعلم وأبلغ وأوصل تعني   
  )6(."هاألمر وتبليغه وبث

 ؛ الختالف الثقافـات والمجـاالت      نظراً ؛ اتسع مفهوم اإلعالم في الوقت المعاصر      : اصطالحا -ب
  :ولذلك تعددت التعريفات

 باألخبار الصحيحة والمعلومـات الـسليمة و الحقـائق          :تزويد الناس : "إبراهيم إمام بأنه  . عرفه د 
 أو مشكلة مـن المـشكالت       ، واقعة من الوقائع   : في أي صائب رالثابتة التي تساعدهم على تكوين      

  )7(" عقلية الجمهور واتجاهاته وميوله: عن موضوعياًبحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً
  : تعريفه لإلعالم بأنه)توجروتأ(ونقل إبراهيم إمام عن العالم 

  )8(" لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت:التعبير الموضوعي" 
ال التي يتفاعـل بمقتـضاها متلقـي    جانب من عملية االتص: "محمود كرم سليمان بأنه  . وعرفها د 

  )9(" أو واقع معين، أو معنى مجرد: مضامين اجتماعية معينة:مرسل الرسالة فيو
مجموعة من الوسائل الهادفة إلى تحقيق االتصال و نقل المعلومـات        : "ويمكن تعريف اإلعالم بأنه   

  ". ومصالحه الشخصية، وتلبية احتياجاته، والتوجيه،نية اإلخبار ب؛بموضوعية
  حقيقة الترويح اإلعالمي

 :اإلعالمـي  وآخرين تعريف الترويح     )ليم ريفرز و(محمود كرم سليمان عن     . قد نقل د  
  .)10("هو الذي يعطي تنفيسا عن االنفعال بإلهاء القارئ عن مشكالته وهمومه الخاصة"

 للتسلية وتجديد النـشاط وتخفيـف       ؛سائل اإلعالم اط هادف يعرض في و    نش: "عريفه بأنه ويمكن ت 
  ."الهموم
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  خصائص الترويح اإلعالمي في اإلسالم: ثانيا
عـن  ميزته  للترويح بشكل عام واإلعالمي بشكل خاص في الشريعة اإلسالمية سمات وخصائص            

  :غيره من أنواع الترويح المحرم وهذه الخصائص هي
  عبودية اهللا تعالى -1

  :إلنسان في حياته ومماته هللا رب العالمين كما قال تعالىإن ا
}ينالَمالْع بر ي ِللّهاتممو اييحمي وكنُسي والَتص 11(}قُْل ِإن(  

  )12( ما أعمله في حياتي ومماتي هللا رب العالمين:أي
 رب العـالمين فـي   و هللاوالترويح اإلعالمي هو جانب من المحيا في حياة المسلم، وبالتالي ه  

تحقيق عمل صالح أو تجديد نشاط كما روي عن أبي الدرداء أنه        رسته  ة العبد في مما   حالة كون ني  
  )13(" ليكون أقوى لي على الحق؛إني ألجم فؤادي ببعض الباطل: "قال

  )14(:ثابت المعالم متجدد الوسائل -2
 و  ،لحـالل والحـرام    ا :المسلم يلتزم خالل ممارسته للترويح اإلعالمي بحدود ومقتـضيات        

 بل هو يقظ القلب دائم الـذكر،        ، مهما بلغ من الفرح واالستمتاع     ما ال يتعداه  ،المكروه والمستحب 
 مـن   رغـب  أن يبدع ويجدد فيه ما       فاإلنسانالثابت في الترويح وما سوي ذلك       وهذا هو الجانب    

 الثبـات والـسعة      ألنها تجمع بـين    ؛ للترويح اإلعالمي  الكيفيات والوسائل وهذه الخاصية مميزة    
  . والمرونة

  )15( تحقيق التوازن بين جوانب اإلنسان المختلفة -3
ـ  روح وعقل وجسد، وله ميول منوعة قد تدفعه إلـى تغل           :إن اإلنسان فيه جوانب مختلفة     ب ي
يصعب عليه مواصلة المـسير،     ف ؛ لذلك نجد اإلنسان يكل ويمل     ؛جانب أو أكثر على بقية الجوانب     

روحـوا القلـوب سـاعة      ":زن كما جاء عن علي رضي اهللا عنه       يق التوا فيأتي دور الترويح لتحق   
   )16("وساعة
 ال تمل مـن كثـرة       ؛ كي فيه دليل على أنه يحسن إراحة القلوب في بعض األوقات         :  الداللة وجه

  .التكاليف
  )17(  على عمل جادأال يؤثر -4

ل الجادة فـي أوقـات      الي من األعما  وقت الفراغ، والمراد به الوقت الخ     يتم النشاط الترويحي في     
 فال يصح أن    ، وأوقات العمل، ومستلزمات الحياة األخرى كاألكل والنوم       ،الشعائر التعبدية الواجبة  

  . بالواجبات و االلتزامات:يأخذ الترويح وقتا طويال يخل
   )18(:المردود اإليجابي -5
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وقـت، ولكـن    الترويح في اإلسالم، ومنه الترويح اإلعالمي، ليس مجرد ملء الفراغ أو قتـل ال             
 وسواء أكانت ، عقليةم أ، روحيةم جسمية أ: الفوائد سواءمن اإلنساند على   واألصل فيه هو ما يع    

 هللا ال يصح له      جمعاء حياة المسلم كلها   م مستقبلية، ألن  ية أ آن ، غير مباشرة  م أ ، الفوائد مباشرة  تلك
   . فيها أو في شيء منهافرطأن ي

  )19(إلشباعا -6
 فإذا لم يتحقـق هـذا       ، ليبدأ بالعمل بجد وهذا هدف الترويح      ؛زالة الهم والغم  وهو تجديد النشاط وإ   

  . يكون هناك فائدة فيهلنالهدف 
  المبحث الثاني

   أهمية الترويح اإلعالمي ومقاصده
   أهمية الترويح اإلعالمي: أوال

  فيـه   ؛ فـإذا زادت   في هذا العصر الذي كثرت فيه األعباء      إن الترويح اإلعالمي له انتشار واسع       
  ـ: أهمية الترويح اإلعالمي في الجوانب التاليةبرزتتعقيدات الحياة، ولذلك قد 

  )20( الحجم المتعاظم للترويح اإلعالمي -1
 وأموال ، وصناعة وإعالم، كيانات كبيرة، وزارات،منظمات،   مؤسسات :أصبح للترويح اإلعالمي  

 الترويح والترفيه   ذلك بل حجم    ، محدودة  وال مسألة   عارضاً ، وال أمراً  لم يعد شيئا سهالً   لذا   ،كبيرة
  . تضع له الضوابط وتمنعه من االنحراف؛ كيمحتاج إلى صناعة متكاملة عظيمة

  )21( االهتمام المتزايد -2
 بل هو المتصدر في وسائل اإلعالم وربما كـان علـى            ، عابراً إن الترويح اإلعالمي لم يعد شيئاً     

ـ     ؛ فشغل  وكذلك صار متعددا     ،واالستثمار االقتصادرأس القائمة في أبواب      ، ه من الوقـت معظم
كان له األثر الكبيـر علـى       مما   ؛صارت مسألة الترويح حديث الناس، وشغلهم الشاغل      ف ؛وأكثره

  . شمل الكبار والصغار والرجال والنساءفالمجتمع بأسره 
نـاس   لحركة المع التجديدنية  روحية وعقلية وبد:تحقيق التوازن بين متطلبات الكائن البشري      -3

 يكـون هنـاك   ؛ كيترويح اإلعالمي دور كبير في حفظ النفس مبتهجة نشيطة  لل و ،ونشاطهم
  )22( وعدم تغليب جانب على جانب آخراًتوازن

 كمـا  ، معرفيةاً خبرات ومهارات وأنماط:يساهم النشاط الترويحي اإلعالمي في اكساب الفرد    -4
كون عامال مساعدا في رسم فهمه      ت؛ ل  تنمية التذوق والموهبة وغرس روح اإلبداع      :يساهم في 
  )23(.للمستقبل
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بعاد أفراد المجتمع عـن التفكيـر او الوقـوع فـي           االشتغال بالترويح اإلعالمي في إ     يساعد -5
خاصة في عصرنا الذي ظهرت فيه البطالة حتى أصبحت مشكلة كبيرة وقلت فيه             والجريمة،  

  )24(.ساعات العمل، والدراسة بشكل ملحوظ
ل جعل األنشطة   قد تكون منشطة للحركة االقتصادية في المجتمع من خال        األنشطة الترويحية    -6

 فتزيد فرص العمال بالعمل في مجـاالت الخـدمات          ،ية موارد استثمارية  و البرامج الترويح  
  )25(" وخاصة إذا تم التعامل معها وفقا للنصوص الشرعية والضوابط اإلسالمية،الترويجية

إلنسان استثمارها وممارستها بشكل إيجابي إلـى زيـادة   ية إذا أحسن ا تؤدي األنشطة الترويح   -7
 مما ينعكس بأثره اإليجابي علـى       ، األوقات فرصة اللتقاط األنفاس    تلك إذ تعد    ،اإلنتاجية لديه 

  .)26(فعاليات الفرد ونشاطه وحيويته
 ويزيد المحبة ويقوي أواصـر   بهجة وسروراً  :الترويح اإلعالمي الهادف يضفي على النفوس      -8

  .)27(يشحن األجواء ويوتر العالقات وينقي ما في النفس من تعب وملل ،ين الناسالمودة ب
  مقاصد الترويح اإلعالمي: ثانيا

 وهـو  ، أال لغاية وهدف محدد ال يصح له أن يحيد عنـه أو يتجـاوزه   اإلنسانخلق اهللا عز وجل   
تُ الْجِن والِْإنس ِإلَّـا     وما خَلَقْ {: عبادته سبحانه في كل حركات اإلنسان وسكناته فقد قال عز وجل          

وا بعبـادتي طوعـا أو       وليقر ؛م بعبادتي ال الحتياجي لهم     آلمره ؛ إنما خلقتهم  : ، أي  )28(}ِليعبدونِ
الشريعة اإلسالمية جاءت بمقاصد عظيمة البد من تحقيقها فالبد للمسلم أن           جاءت   ، وإن )29(إكراها

 يتفق مع الهدف     أو مقصداً   واضحاً به هدفاً يحرص على تهديف سلوكه بأن يجعل لكل عمل يقوم          
 يمكن إجمالهـا فيمـا   اًالكلي والمقاصد العامة لإلسالم ولذلك فإن للترويح اإلعالمي مقاصد وأهداف   

  :يلي
  .ةتجديد النشاط وتقوية اإلراد -1

إني ألجم فـؤادي    : " أبو الدرداء  ذلك قال النفس بتجديد نشاطها وفي     إن للترويح أثر يالحظ على      
   )30(" ليكون أقوى لي على الحق؛لباطلببعض ا

العمـل   ليكون عونا علـى   ؛أنه يجوز أن يلهي النفس بما تتلذذ به من اللهو المباح          : وجه الداللة 
  )31(و شعرنح ترويح الذهن بلما فيه منوالنشاط 

ة لذلك يجد المتأمل في التشريع اإلسالمي أمثلة كثيرة مثل تشريع عيد الفطر بعد وقت الجد والعباد              
  .بالصيام والقيام وغيرها من النوافل

 والعيد هو البهجة والـسعادة      ، عبادة ودعاء وتضرع وصيام لغير الحاج      :وعيد األضحى بعد يوم   
  .التي تجدد للقلب حيويته وحياته
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  .إظهار سماحة اإلسالم -2
 في  إن الشريعة اإلسالمية مبناها على مبدأ التيسير ورفع الحرج والسماحة والتشديد يصلح عالجا            

  )32(ن الشريعة العامة لكل الناس ولكل األجياللجماعة معينة، ولمرحلة مؤقتة، ولكظروف خاصة 
إن اهللا أبـدلنا بالرهبانيـة    : "قال) (ولذلك فالترويح اإلعالمي ال يعارض الدين اإلسالمي فالنبي         

  )33("الحنفية السمحة
، بل إن إظهـار     )34(ل ما يتلذذ به    من باب الرد على من أراد تحريم النساء والطيب وك          ذلكوكان  

الترويح فيه إعالم لآلخرين بسماحة الدين وواقعيته وهو أمر مطلوب لما ثبت عن عائشة بنت أبي        
ربان بالدف فسبهما وخرق دميهما     لتشريق وعندها جاريتان تغنيان وتض    دخل عليها في أيام ا    : "بكر

  )35(".دعهما فإنها أيام عيد): "(فقال رسول اهللا 
  " فهم السلف ومن اتبعهم هذه المقاصد فقال أحد السلف ألصحابه ليبين لهم هذه السماحةوقد

  )36("كان أصحاب رسول اهللا يتبادحون بالبطيخ وإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال"
  )37()"التكيف النفسي السليم"( التهيئة النفسية وإزالة التوتر أو -3

 ولـذلك   ؛ى حال ويشعر تحت الضغط بالتوتر والعـصبية       اإلنسان مجبول على التقلب من حال إل      
ليلة الزفـاف   :  لإلنسان في حال توتره وخوفه بعض الوسائل الترفيهية، ومثال ذلك          شرع اإلسالم 

حين يصيب كل طرف بوجس وقلق من الموقف، فشرع الضرب بالدف وذكر األناشيد التي تؤدي             
  .الغرض

جاء النبي فـدخل خيمـة بنـي علـي فجعلـت       "كما ورد في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء   
 يعلم مـا   نبيفينا و:إحداهن  ثم قالت،يوم بدرجويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن    

  .)38("دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين: في غد فقال
 وكذلك ما )39( ورد في السنة النشيد وقت العمل الشاق     ،وكما ورد ضرب الدفوف في وقت الحرب      

 :إن األنصار قوم غزل فلو بعثتم معها مـن يقـول           ":- عليه السالم  -ورد في الحديث قول النبي    
  .)40(" فحيانا وحياكمأتيناكم أتيناكم

  . تنمية الروح االبتكارية والتحليلية-4
وتنمية حواس التذوق السمعي     توسيع أسلوب التعليم وتجديد النشاط       :الترويح اإلعالمي يؤدي إلى   

 اإلشارة إلى ظهور طريقة التعليم بالترفيـه وهـي مـن             الفني أو األدبي، ويمكن    أو البصري أو  
 بإيصال المعلومات العلمية بطريقة محببة وبـسيطة، فظهـرت          :الطرق التعليمية الحديثة، وتعني   

  .)41( المقرونة بألعاب تجريبية وترفيهية متنوعةةالبرامج التعليمي
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 عن عائشة أنه كـان    قد ورد ف ،تعمال الدمى للصغيرات  وقد كان من العادات التي أقرها الشرع اس       
  .)42(لها فرس له جناحان

إن مـن    ":لنبي قـال  ا أن   : لما جاء في حديث ابن عمر       لمعرفة األحدق  ،ك المسابقات الثقافية  وكذل
خاض الناس إلى شجرة البوادي فوقع في نفسي         وإنها مثل المؤمن ف    ،ال يسقط ورقها  الشجر شجرة   

  .)43("أنها النخلة
  المبحث الثالث 
   وآثاره السلبية،أنواع الترويح اإلعالمي المعاصرة

  :أنواع الترويح اإلعالمي المعاصرة: أوال
إن وسائل اإلعالم المتنوعة اليوم هي أخطر مادة ثقافية تكون ميول الفـرد ورغباتـه وأفكـاره                 

  : وهي أكثر وسائل الترويح المعاصرة انتشارا وإليك أنواعها)44(وعواطفه
  :)45( واإلذاعة ويشمل،)الخيالة( والسينمااز الترويح عن طريق التلف-أ

   المسلسالت والمسرحيات-1
   الغناء والمعازف-2
   المسابقات الرياضية والثقافية-3
   الفنون التشكيلية-4
   الرقص-5
   الندوات-6
   البرامج الترويحية-7
   األفالم-8
  )46( الترويح عن طريق الصحف والمجالت-ب
  سابقات الثقافية الم-1
  الرسوم -2
   الطرائف والفكاهة-3
   القصص األجنبية والمقاالت-4
   الشعر بمختلف أنواعه-5

  )47(آثار الترويح المعاصر السلبية: ثانياً
 من اآلثار االيجابية وقـد تقـدم فـي          ، حيث له الكثير   للترويح المعاصر أثر كبير في المجتمعات     

ئص الترويح اإلعالمي وأهمية مقاصده ولذلك نكتفي هنـا         المباحث السابقة ذكرها عند ذكر خصا     
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بذكر اآلثار السلبية للترويح اإلعالمي الذي ركز أعداء اإلسالم وأصحاب األفكار الهدامـة علـى            
  : وأهم اآلثار السلبية للترويح اإلعالمي هيا، وبث أفكارهم من خاللهااستغالله

  . اآلثار العقدية-1
 االسـتهتار  عبـر  على المسلمين في عقائـدهم    الشبهات والتشكيك ه الجوانب إدخال    من أخطر هذ  

بقضايا المسلمات العقائدية كعذاب القبر والجنة والنار في أفالم الكرتون أو المسرحيات وغيرهـا،      
لتعـدد الزوجـات أو أحكـام       كذلك االستهزاء أو االعتراض على بعض التشريعات اإلسالمية         و

  .الحجاب
  . اآلثار النفسية-2

ات والمحرمات ويستسهل المنكرات ويهونهـا  و بالشه:أخطر اآلثار النفسية إنشاء جيل يتعلق  أهم و 
  . وذلك ناتج عن مشاهدة أفالم العنف والرعب؛على النفوس باإلضافة إلى ميل للعنف

  .اآلثار االجتماعية
للترويح اإلعالمي المعاصر أثر اجتماعي في تجفيف عالقات األسرة حيث ال تجلس مع بعـضها               

تنشغل بمتابعة اإلعالم، وحتى لو جلست فهو يوحدهم شكلياً ولكـن مـن الناحيـة           البعض، وإنما   
  .السيكولوجية يفرق ويقطع الصالت بينهم

 األبنـاء  د مما يؤدي إلى النزاع، كذلك تمر    ؛وكذلك له أثر في فتنة الرجل بالنساء والمرأة بالرجال        
  .عية للصالت االجتماطم وما في ذلك من تح؛على اآلباء

  .اآلثار االقتصادية
 بل في كثير مـن      ، وبزيادة عن الحد   ،فيما ال طائل له   يؤدي إلى صرف كثير من أموال المسلمين        

 بينما األمة لها حاجات أساسية      ،األحيان على ما هو محرم ومفسد لألخالق من الترويح اإلعالمي         
  . المال ذلكوقضايا مهمة تحتاج إلى

  المبحث الرابع
  إلعالمي حكم الترويح ا

مع اإلنسان على أرض     ولكنه يقف    ،خيال المثالية الواهمة  ال يحلق في أجواء ال    اإلسالم دين واقعي    
 مثنى وثالث ورباع ولكنه يعاملهم      :على أنهم مالئكة أولو أجنحة    الحقيقة والواقع وال يعامل الناس      

ـ    :اعترف اإلسـالم  قد   و ،بشراً يأكلون الطعام ويمشون في األسواق      سان وغريزتـه    بفطـرة اإلن
   .)48(واحتياجاته

  :وقد جاءت أدلة كثيرة تبين مشروعية الترويح واللهو منها
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وِإذَا رَأوا تجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما قُْل ما عند اللَّه خَيـر مـن                { : قوله تعالى  -1
  .)49(}ير الرازِقيناللَّهوِ ومن التِّجارة واللَّه خَ

على اللهو وذلك ينبئ بأنهما من المشروعية سواء وإنما          عطف اهللا عز وجل التجارة    : وجه الداللة 
حينما تأتي القافلة محملة بالبضائع وما       ، باللهو والتجارة عن رسول اهللا     انشغالهمالذي ذمه اهللا هو     

  .)50( الطبل والغناء واللهو:يصحبها من
:  بكر وقال  وني أب لقي: ول اهللا قال يحدثنا عن نفسه     من كتاب رس   وكان   ،األسيديلة   حديث حنظ  -2

ون عند رسـول اهللا يـذكرنا   ك ن: قلت  !سبحان اهللا ما تقول ؟    : قالنافق حنظلة   : كيف أنت ؟ قلت   
 األزواج واألوالد : فإذا خرجنا من عنـد رسـول اهللا عافـسنا   ،بالنار والجنة حتى كأنا رأي العين   

فانطلقت أنا وأبو بكـر     : فواهللا إنا لنلقى مثل هذا قال حنظلة      : فنسينا كثيراً قال أبو بكر    والضيعات  
وما ذاك ؟ قلت يـا  : رسول اهللا : نافق حنظلة يا رسول اهللا فقال     :  قلت ،حتى دخلنا على رسول اهللا    

نا عين فإذا خرجنا من عندك عافـس      الوالجنة حتى كأنا رأي     نكون عندك تذكرنا بالنار     : رسول اهللا 
  .األزواج واألوالد والضيعات ونسينا كثيراً

والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي في الـذكر لـصافحتكم         ": قال رسول اهللا  
  .)51(" ولكن يا حنظلة ساعة وساعة،المالئكة على فرشكم وفي طرقكم

 فإن لجسدك   ؛ ونم  قال صم وأفطر وقم    ،أن الرسول "وفيه   حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص         -2
  .)52("عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا

  .)53(حث اإلنسان على الموازنة بين العبادات ومصالح وحق نفسه: وجه الداللة
  .)54("اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ":قول ي-صلى اهللا عليه وسلم- كان النبي -3

  .)55(يكره الحزن ويستعيذ باهللا من شره وب السرورحالنبي كان ي: وجه الداللة
  ".)56( لها طرائق الحكمةا فابتغو؛ تمل األبداناتمل كمإن القلوب :"  قول علي-4
  .)57(" على الحق لي ليكون أقوى؛إني ألجم فؤادي ببعض الباطل" قول أبي الدرداء -5
ألضـحى تغنيـان     عن عائشة أن أبا بكر دخل عليهما وعندهما جاريتان أيام منى في عيـد ا               -6

دعهما يا أبـا بكـر      " فكشف النبي وجهه فقال      ؛أبو بكر هما  روبه فانته ثش ب تغ والنبي م  ،وتضربان
  .)58("فإنها أيام عيد
 ، ألبي بكر الحالة مقروناً ببيـان حكمـه  حفيه دليل على مشروعية اللهو والنبي وض    : وجه الداللة 

  .وبأنه يوم سرور شرعي
  .)59("قول حقاًإني أل: قالوا يا رسول اهللا إنك تداعبنا قال:"  عن أبي هريرة قال-7

  .)60(ة والمزاح من أخالق الرسولن التبسم والدعابأ: وجه الداللة
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إذا بات أحدكم من الليل فاستعجم القرآن علـى لـسانه فلـم يـدر مـا يقـول                    ":قول النبي  -8
  .)61("فليضطجع
  .ا تعب ووجد صعوبة في قراءة القرآن ولم يتدبره فليرقد وليسترح أنه إذ:أي: وجه الداللة

ور بين األحكام األدلة السابقة بينت مشروعية الترويح بصفة عامة وأما حكم الترويح اإلعالمي فيد         
  ).المندوب،المكروه ،، المباح المحرم، الواجب (:الشرعية الخمسة

  :حكمه الشرعي إلى خمسة أقساموعلى هذا يقسم النشاط الترويحي اإلعالمي من حيث 
  .الترويح اإلعالمي الواجب: القسم األول
  .الترويح اإلعالمي المحرم: القسم الثاني
  .الترويح اإلعالمي المندوب: القسم الثالث
  .الترويح اإلعالمي المكروه: القسم الرابع

  .الترويح اإلعالمي المباح: القسم الخامس
  .واجبالترويح اإلعالمي ال: القسم األول

يمكن أن يستغرب إيجاب نوع من أنواع الترويح، ألن الترويح نشاط اختيـاري فكيـف             
  ؟يمكن إيجاب لون من ألوان الترويح بحيث يؤجر فاعله، ويأثم تاركه

 إن اإلسالم فرض التوازن في حياة المسلم تـوازن بـين ماديـات اإلنـسان                :والجواب
  )62(} علْنَاكُم ُأمةً وسطًاوكَذَِلك ج{:  وذلك لقوله تعالى؛ومعنوياته

وقد يفرض التوازن بعض الممارسات على سبيل الواجب، فالترويح الذي يشجع علـى             
لمفاهيم األساسية في اإلسـالم     يساعد عليه للنيل من العدو والظفر به ويكون فيه غرس ل          والجهاد  
  )63( . الوجوبحكمه

  .الترويح اإلعالمي المحرم: القسم الثاني
 كالـضرر   أو معنويـاً    ماديـاً   اإلعالمي المحرم هو الترويح الذي يلحق ضرراً       الترويح

  .من إثارة العداوة والبغضاء والذي الالحق باألخالق، والعادات الحسنة
فهو منهي عنه وإن لـم      ؛  أمر اهللا به  ما  وما ألهى وشغل ع   :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

هى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر الضروب مما       يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتل       
  )64( " فكله حرام؛ال يستفاد به في حق شرعي

  )65( }ِإنَّما الْخَمر والْميسر واَألنصاب واَألزالَم رِجس من عمِل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه{ : قال تعالي
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ار والعري وما فيه استهزاء من أسماء اهللا         والربا والقم  ىوالترويح الذي فيه دعوى للزن    
  )66(" فهو محرم؛وأنبيائه وقطعيات اإلسالم

  .الترويح اإلعالمي المندوب: القسم الثالث
هو الذي فيه تقوية للعقل واألدلة والبراهين كالمسابقات الثقافية والعلمية ومسابقات حفظ            

   .القرآن
  .الترويح اإلعالمي المكروه: القسم الرابع
ا الترويح يفوت عمال مندوبا أو وقتا فاضال كاالشتغال بالترويح المبـاح فـي أيـام         وهذ

 يعـد مكروهـا   ؛اإلكثار من اللهو المباح غيـر المفيـد   " :ي  العشر من ذي الحجة كما قال الغزال      
  )67("مذموما

  .الترويح المباح: لقسم الخامسا
لحة للـنفس بالراحـة      مـص  التي فيها وهي الممارسات الترويحية الخالية من المضرة و      

  ) 68("وز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بال مضرةويج:"  تيميةواالستجمام، قال شيخ اإلسالم ابن
 واسع المساحة متنوع األلوان واألنمـاط متعـدد الوسـائل مختلـف             :والترويح المباح 

ـ  ؛ةولكن يشترط أن يكون الترويح اإلعالمي ضمن الضوابط العام        )  69( ،االتجاهات متطور   ى ليبق
  .على أصل اإلباحة

  المبحث الخامس
  الضوابط الشرعية للترويح اإلعالمي 

 لـذلك يجـب أن      ؛إن األمة اإلسالمية أمة متميزة في شخصيتها وفي عبادتها وحتى في ترويحها           
  ، بضوابط الشرع وإليك أهم الضوابط الواجب مراعاتهااًيكون الترويح اإلعالمي منضبط

  ـ:وهي كما يلي
  )70 (: ضوابط المتعلقة بالوقت الـأوال

  ".وجوبا مقيدا" عدم ممارسة الترويح في أوقات العبادات الواجبة  .1
كون يجب أال يلهي الترويح عن وقت الصالة المفروضة فإن تشاغل عنها حتى ذهب وقتها ي              

  .، وإن تشاغل عن أول وقتها يكون قد ارتكب مكروها الحالة محرماًتلكالترويح في 
  :ي الوقت المباحعدم اإلسراف ف .2

ضي ليله ونهاره في    بين أما الذي يق   دين أو راحة بين تع    جالترويح في اإلسالم هو ترويح بين       
 ألن الترويح مضبوط في األمة، واإلسـالم        ؛ خارج عن التصور اإلسالمي للترويح     ذلكالترويح ف 
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نبـي ألحـد   منع من اإلفراط في كل األشياء حتى في العبادة، كما جاء في الحـديث مـا قالـه ال     
  )71 ("فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا: " الصحابة

 وإعطاء النفس والجسد والعين والزوج مـا      ؛ لوجوب د نهى عن التفريط في العبادة     ق: وجه الداللة 
  )72  (. بشريةتيحتاجونه من ضرورا

  :الضوابط المتعلقة بسلوكيات الترويح: ثانيا
  :ء في الكالمعدم االعتدا .1

{ : ال يجوز أن يتكلم اإلنسان بكالم فيه استهزاء باهللا ورسوله وبدينه كما قال اهللا تعـالى          
زُِؤونتَهتَس كُنتُم وِلهسرو هاتآيو قُْل َأبِاللّه َكُمانِإيم دعتُم بكَفَر واْ قَدرتَذ73 (} الَ تَع(  

)  74 ( عن ملة اإلسالم المستهزئ ويخرج، باهللا ورسوله كفر دليل على أن االستهزاء:وجه الداللـة  

  )75  (. فعقوبته القتل؛ من استهزأ باهللا والدين واألنبياء أنفقد نص الفقهاء على
  :-- لقول النبي؛وكذلك ال يجوز االعتداء على اآلخرين بالتشهير واالستهزاء والسب

 " من سم76  ( .ه يرائي اهللا ب؛ع اهللا به ومن يرائيع سم(    
 - عـز وجـل    - اهللا ألن ،ع عيوب النـاس ويظهرهـا     ذيفي الحديث نهى عن أن ي     : وجه الداللة 

  )77  ("يفضحه ويظهر عيوبه ويسمعه المكروهس
  :عدم االعتداء في المزاح .2

  : هي، بضوابطحاإلسالم ضبط المزا
ح، ثالث جدهن جد وهزلهن جد النكـا   : " - -منع المزاح بالكالم في مواطن الجد قال        . أ

  )78  ("والطالق، والرجعة
  )79  (في الحديث نهى عن المزاح في مواطن الجد كالنكاح والطالق والرجعة: وجه الداللة

يا َأيها الَّذين آمنُوا    {: منع اتخاذ المزاح وسيلة لالستهزاء باآلخرين والسخرية، قال تعالى          . ب
  )80 (}يرا منْهملَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى َأن يكُونُوا خَ

  )81  (. لكرامتهم عند اهللا؛فيه نهى عن السخرية بالناس وعدم االستهزاء بهم: وجه الداللة
 لمن ترك المـراء وإن      ؛أنا زعيم ببيت في ربض الجنة     : "  لقول النبي  ؛منع الكذب في المزاح   . ج

 لمن  ؛ في أعلى الجنة    لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت       ؛، وببيت في وسط الجنة    كان محقاً 
  )82 (  حسن خلقه

 لمن ترك الكذب حتى لو كان ؛ ببيت في وسط الجنةفي الحديث وعد من الرسول      : وجه الداللة 
  . مازحاًم أكان جاداًأ، وهو دليل على تحريم الكذب مطلقا سواء مازحاً
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ن يكـون   فالترويح اإلعالمي الذي يتضمن الفكاهة والمرح كالمسرحيات، والنكت البد أ            
  . بالضوابط التي حددها اإلسالماًمضبوط

  )83 ( الضوابط المتعلقة بأهداف الترويح: ثالثا
 مع األهداف العليا لألمة وهمومها المستقبلية كاالهتمـام باإلعـداد           متسقاًيكون النشاط الترويحي    

ج للجهاد مثل التشجيع على الرماية والسباحة والمهارات القتاليـة مـن خـالل عـرض البـرام                
  .والمسابقات الترويحية اإلعالمية المحفزة على ذلك

 ألن العصر عصر التقنية والتقدم، والبد من بث         ؛ العلوم النافعة  وويجب كذلك تشجيع المسلمين نح    
  .روح االبتكار واإلبداع في األمة من خالل وسائل الترويح اإلعالمي المختلفة

  الضوابط المتعلقة باللباس: رابعا
لبرامج الترويحية منضبطة بضوابط الشرع من حيث ستر العورة ال كما يشاهد في          البد أن تكون ا   

ن عورة المرأة كل جسدها إال الوجه       أكثير من البرامج الترويحية اإلعالمية من العرى الفاضح، و        
والكفين على الرأي الراجح، وأما بالنسبة للرجل فعورته ما بين السرة والركبـة علـى الـراجح                 

  .لعورة شروط معروفة في كتب الفقه واألمر فيه واضح بينأيضا، ولستر ا
  الخاتمة

  :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
  ـ:يتالالنتائج وتتمثل في ال -أوال

 أنه عبوديـة هللا ويحقـق   فيالترويح اإلعالمي في اإلسالم له خصائص مميزة له عن غيره            .1
  .التوازن بين جوانب اإلنسان المختلفة

للترويح اإلعالمي وحجمه المتزايد يعطي له أهمية عظمـى فـي هـذا             إن االنتشار الواسع     .2
 . فينبغي االهتمام به وجعله في خدمة المبادئ اإلسالمية؛العصر

،  تجديد النـشاط :هاإن الترويح اإلعالمي في اإلسالم له مقاصد عظيمة البد من أن تتحقق من       .3
 . وتنمية الروح االبتكارية،الة التوتر إز، والتهيئة النفسية، إظهار سماحة اإلسالم،تقوية اإلرادة

 آثار :واسع منهاكما آثار  ،الترويح اإلعالمي له أنواع كثيرة منتشرة بين الناس وفي كل بيت        .4
 . عقدية واجتماعية وسلوكية واقتصادية:إيجابية وآثار سلبية في نواحي متعددة

 ، المحـرم  ،الواجـب  :الترويح اإلعالمي في اإلسالم يدور بين األحكام الـشرعية الخمـسة           .5
 واجبا أو محرما أو مباحا أو   : والمندوب، فقد يكون النشاط الترويحي اإلعالمي      ، المكروه ،والمباح

 .مكروها أو مندوبا
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 الضوابط منها   تلك و ،البد للترويح اإلعالمي من ضوابط شرعية تمنعه من الزلل واالنحراف          .6
 .ف الترويح أو باللباسما يتعلق بالوقت أو بسلوكيات الترويح أو متعلقة بأهدا

  : التوصيات-ثانيا
  .اعتماد المنهج الوسطي المعتدل في النظر في القضايا االجتهادية المعاصرة .1
 .محاولة إصالحه وضبطه بالضوابط الشرعيةمع االهتمام بالترويح اإلعالمي  .2

 بترويح إعالمي هادف يحقق األهـداف    ،إيجاد البديل اإلسالمي للترويح اإلعالمي الفاسد      .3
 .والمقاصد التي جاء بها الشرع

 .ص في الفنون واإلعالم من أصحاب الفقه والدينتإيجاد كادر مخ .4

 ةبيان وجه ، مع    ورشات عمل وندوات ومؤتمرات تعالج قضية الترويح اإلعالمي        :عقد .5
  .نظر اإلسالم في القضايا التي تتعلق بالموضوع

  :فهرس المصادر والمراجع
  :فهرس الكتب: أوال

  .يمالقرآن الكر .1
 .محمد بن ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض: األلباني .2

 .إبراهيم، أصول اإلعالم اإلسالمي، دار الفكر، القاهرة: إمام .3
مصطفى البغـا، دار    . هـ، صحيح البخاري، تحقيق د    256محمد بن إسماعيل ق     : البخاري .4

 .3م، ط1987 -هـ1407ابن كثير، بيروت،   

هـ، البحر الرائـق، دار المعرفـة،       470بن إبراهيم بن محمد بن محمد، ت        زين  : ابن بكر  .5
 .بيروت  

 أحمـد شـاكر   :هـ، سنن الترمذي، تحقيـق 279 ت   ،ى أبو عيس  ىمحمد بن عيس  : الترمذي .6
 .وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت  

ا، مـصطفى    محمد عبد القادر عط    :أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، تحقيق      : ابن تيمية  .7
 .م1987عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،   

 :هـ، الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة، تحقيـق         40إسماعيل بن حماد ت     : الجوهري .8
 .أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للماليين، بيروت  

  شـعيب األرنـاؤوط،    :محمد بن حبان التميمي البستي، صحيح ابن حيان، تحقيق        : ابن حبان  .9
 .2م، ط1993 -هـ1414مؤسسة الرسالة، بيروت،   
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 ط م،198تثماره، دار الطليعة، بيروت،  ومشكالت اسحسين محمد الفزاع، الفراغ: الحسن .10

محمد بن محمد بن مصطفى، بريقة محمودية في شـرح الطريقـة المحموديـة،              : الخادمي .11
 .دار إحياء الكتب العربية بيروت  

 .2م، ط1987ه اإلسالمي، دار الفرقان، عمان، العبد، مباحث في أصول الفق: خليل .12

 :هــ سـنن أبـي داود، تحقيـق     75 السجستاني األزدي، ت     سليمان بن األشعث  : أبو داود  .13
 .محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت  

 . بيروت، محمد عايش دار الفكر:محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، تحقيق: الدسوقي .14

جاهات حديثـة فـي التـرويح وأوقـات الفـراغ، دار الفكـر،          درويش وآخرون، كمال، ات    .15
 .م1983القاهرة،   

 رسـالة   ،عبد اهللا بن ناصر، قضاء وقت الفراغ وعالقتـه بـانحراف األحـداث            : السرحان .16
 .م1993ماجستير، المعهد العالي للعلوم األمنية، السعودية،   

 .  1998اء، القاهرة، محمود كرم، التخطيط اإلعالمي في ضوء اإلسالم دار الوف: سليمان .17

ــشرعية،   أحكامها وضوابطها :أحمد عبد العزيز، التربية الترويحية في اإلسالم: أبو سمك .18 ال
 .م 2000هـ، 1420دار النفائس، األردن، 

 .هـ1393دار المعرفة، بيروت : هـ، األم204محمد بن إدريس، ت : الشافعي .19

 .1973جيل، بيروت، محمد بن علي بن محمد، نبل األوطار، دار ال: الشوكاني .20

   بن شهردار، الديلمي، الفردوس مأثور الخطاب، رويهيأبو شجاع ش: شيرويةابن  .21
 .م1986السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب، بيروت، :تحقيق    

ـ  أحمـد ال   :إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء، تحقيق     : العجلوني .22  الرسـالة، بيـروت،     شالف
 .4هـ،، ط1405  

   : تخريج،هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي852بن حجر ت أحمد بن علي : العسقالني .23
 .هـ1379محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت،   

 .1هـ، ط1414خالد بن فهد، الترويح التربوي، دار المسلم، الراض، : العودة .24

 .هـ، إحياء علوم الدين دار المعرفة، بيروت595أبو حامد، محمد بن محمد ت : الغزالي .25

رة، ومروان عبد المجيد إبراهيم، التربية الترويحيـة وأوقـات الفـراغ،            قعيل ال إسما: غولي .26
 .م2001مؤسسة الوراق عمان،   

هـ معجم المقاييس في اللغة، تحقيـق شـهاب الـدين           395أحمد أبو الحسن ت     : ابن فارس  .27
 .2، ط1998أبو عمرو، دار الفكر، بيروت،   
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   المحيط ضبط وتوثيق، يوسف هـ، القاموس817محمد بن يعقوب ت : الفيروز آبادي .28
 .م1995هـ، 1415الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت،   

   محمد زهدي : تحقيق،هـ، تأويل مختلف الحديث276عبد اهللا بن مسلم، ت : ابن تيمية .29
 .م1972 -هـ 1393النجار، دار الجيل، بيروت،   

 .2000 -1421يوسف، اإلسالم والفن، مؤسسة الرسالة بيروت، : القرضاوي  .30

 .24م، ط 2000 -هـ 1421يوسف، الحالل والحرام مكتبة وهبة، القاهرة، : القرضاوي .31

 -هــ   1421يوسف، مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مكتبة وهبة، القاهرة،         : القرضاوي .32
 .4م ط 2001

  ، تفسير القرطبي، تحقيق أحمد عبد العظيم  محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج:القرطبي .33
 .2 ط-هـ1372 دار الشعب، القاهرة، البردوني،  

 .شمس الدين محمد بن أبي بكر، الفروسية دار الكتب العلمية، بيروت: ابن قيم الجوزية .34

 .هـ1401هـ، تفسير ابن كثير، دار الفكر، بيروت، 774 ت مرإسماعيل بن ع: ابن كثير .35

  محمد فؤاد عبد  :محمد بن يزيد أبو عبد اهللا الفزويني، سنن ابن ماجة ، تحقيق: اجةابن م .36
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  :المواقع اإللكترونية: ياثان
 com.islameiat.www://httpمواقع إسالميات  .1

 net.anwarmaka.www://httpمواقع أنوار مكة اإلسالمية .2

 net.slamwebwwi://httpإسالم ويب .3
4. http://www.islamsclct.com 
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 نقــال عــن ،)30:ص (،الــسرحان:  التـرويح وعوامــل االنحــراف رؤيــة شــرعية  )25
http://www.islamweb.net      بسيوني :  ، البدائل اإلسالمية لمجاالت الترويح المعاصرة

 .)30:ص(مصطفى 
 .)5:ص (،الوكيل:  الترويح في المجتمع اإلسالمي )26

 .)50:ص (،أبو سمك:  التربية الترويجية في اإلسالم )27

 .56أية :  سورة الذاريات )28

 .)4/239 (،ابن كثير:  تفسير )29

 . سبق تخريجه )30

 .)2/79 (،الخادمي:  شرح الطريق المحمودية بريقة محمودية في )31

 .)125:ص (،القرضاوي:  مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية )32

 .)6/230 (،الشوكاني:  نيل األوطار )33

 .)9/118 (،ابن حجر:  فتح الباري )34
 .)5869ج131/1178 (، أخرجه ابن حبان في صحيحه )35

 .)435ج15/797 (،األلباني:  السلسلة الصحيحة )36

 نقــالً عــن ،عبــد العزيــز الــدغيثر: ن منظــور إســالمي أهــداف التــرويح مــ )37
http\www.Isiamselet. 

 .]4800ح ) 3/1976 [(، أخرجه البخاري في صحيحه )38

 ).1805(ح ) 1/1431 [(، أخرجه مسلم في صحيحه )39

 .)1906(ح ) 1/612 [(، أخرجه ابن ماجة في سننه )40

 .)48: ص (،العودة:  الترويح التربوي رؤية إسالمية )41
 ).4932(ح ) 4/283 [(،اود في سننه أخرجه أبو د )42

http://islameial.com
http://www.anwarmaka.net
http://www.anwarmaka.net
http://www.islamweb.net
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 .)2810(ح) 1/2416 [(، أخرجه مسلم في صحيحه )43

 .)227: ص (،أبو سمك:  التربية الترويحية في اإلسالم )44
 .)85: ص (،مصطفى:  البدائل اإلسالمية لمحاالت الترويح المعاصرة )45

الطفـل  مجموعة المساندة لمنع االعتداء علـى    :  وسائل الترفيه المعاصرة للطفل المسلم     )46
 .http;\\www.musanadah.com نقالً عن ،)46 ، 45: ص(والمرأة 

ــدج  )47 ــر بادح ــن عم ــي ب ــدكتور عل ــال لل ــالميات  ، مق ــع إس ــن موق ــالً ع  نق
http;\\islameiat.com. 

 .)252: ص (،القرضاوي:  الحالل والحرام )48

 ).11/ الجمعة آية  )49

 .http;\\qaradawi.net نقالً عن موقع القرضاوي ، فقه اللهو والترويح ليوسف القرضاوي )50
 ).2750(ح ) 4/2108 [(، أخرجه مسلم في صحيحه )51

 ).1974(ح ) 2/697[( صحيح البخاري  )52

 .)1/172 (،المناوي:  فيض القدير )53

 ).2736(ح ) 3/1059 [(، أخرجه البخاري في صحيحه )54

 .)9/321(المباركفوري : ، تحفة األحوذي)2/442 (،ابن حجر:  فتح الباري )55

 .)1/524 (،نيالعجلو:  كشف الخفاء )56

 . سبق تخريجه )57

 .)944(ح ) 1/335 [(، أخرجه البخاري في صحيحه )58

 ).1990(ح ) 4/357 [(، أخرجه الترمذي في سننه )59
 .)1/293 (،ابن قتيبة:  تأويل مختلف الحديث )60

 ).787(ح ) 1/593 [(، أخرجه مسلم في صحيحه )61

 ).143/ سورة البقرة آية )62

 .)8/105 (الشوكاني،: يل األوطار، ن)11: ص( ، ابن القيم الجوزية: الفروسية )63

 .)5/415(ابن تيمية، :  الفتاوى الكبرى )64

 ).95/ سورة المائدة آية )65

 .)6/575(بن مفلح، ا:  الفروع )66

 .)5/415(  الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  )67

 .)3/128 (،الغزالي:  احياء علوم الدين  )68

http://www.musanadah.com
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 ).34(:العودة ، ص:  التربوي الترويح  )69

 .)75:ص (العبد خليل، : ، مباحث في أصول الفقه126  :أبو سمك: سالمة الترويحية في اإلالتربي  )70
 )].18742(، ح2/697[ ، أخرجه البخاري في صحيحه )71

 .3/38 ،ابن حجر:  فتح الباري )72

 ).66/ آية : سورة التوبة )73

 .8/197 تفسير القرطبي،  )74

، 1/257الـشافعي،  : ، األم4/304حاشـية،  : ، الدسوقي3/224بن بكر :  البحر الرائق  )75
 .6/157ابن مفلح، : الفروع

 )].2289 (ح4/2986([ ، صحيح مسلم )76

 .7/45 ،المباركفوري:  األحوذيتحفة  )77

 )].1184( ح490/ 3 [، أخرجه الترمذي في سننه )78
 .4/304 ،المباركفوري:  األحوذيتحفة  )79

 ).11/ سورة الحجرات، آية  )80

 .1/400 تفسير القرطبي،  )81

 .)]4800( ح 4/253[ ، أخرجه أبو داود في سننه )82

 .58 قضاء وقت الفراغ، السرحان، ص  )83


