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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 


 


 

التامان األكمـالن خالق الناس أمجعني ، والصالة والسالم احلمد هللا رب العاملني ، و  
ىل آلـه وصـحبه األمـني ، وعـاملعلـم بـد اهللا عىل أرشف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممٍد بـن ع

 ؛  والتابعني ، وبعد
أهنـا و م مراحل العمر يف حياة اإلنسـان ، السـيام ُتعد مرحلة الشباب واحدًة من أهف

التي ُمتثِل يف جمموعهـا ثـورًة هائلـًة يف ، زاخرٌة بالكثري من التغريات املتعددة انتقاليٌة ومرحلٌة 
  الروحية والعقلية واجلسمية .: الرئيسية بجميع جوانبها مقومات الشخصية اإلنسانية 

، ا متتاز به من القـوة ملنظًرا أقوى وأخصب مراحل الُعمر ُتعد كام أن مرحلة الشباب 
وهـي   التغيري يف مجيع جماالت احليـاة . حداثإو، اإلنتاج والقدرة عىل ،  واحليوية، والنشاط 

فيها بالتبلور ، والنضـوج  التي تبدأ شخصية اإلنسانية الُعمرهم املراحل بأهنا أ مرحلٌة تتسم
كـان ذلـك أ، سـواًء وثقافات ، والتطور من خالل ما تكتسبه من مهاراٍت ومعارف و أفكار 

   بطريقٍة ُمبارشٍة أو غري ُمبارشة .
كإحدى احلاجـات األساسـية ويف مرحلة الشباب تظهر احلاجة إىل الرتفيه والرتويح 

من غريها نتيجـًة أقوى  ، وتكون يف هذه املرحلة ظاهرًة بصورةٍ السوية سان حلياة اإلنواهلامة 
عىل مرسح احلياة ، وهي كذلك فرتة العمـل لإلنسان ُتعد فرتة التألق والظهور الفعيل  لكوهنا

فرتة احليوية والنشاط ، فـرتة القـوة و الصـحة ، فـرتة اإلنتـاج و اإلبـداع ، فـرتة   والعطاء ،



 
٤

ركة ؛ األمر الذي جيعل مسألة االرتباط بني الشباب من جهة ، والرتفيه السعي والكدح و احل
 يف حياة املسلم . والرتويح يف املجتمع من جهٍة ُأخرى عىل قدٍر كبٍري من األمهية 

ه التي ُمتيزه عن غريه يف هذا اجلانـب احليـوي اهلـام ؛ ئصاصوحيث إن لكل جمتمٍع خ
بأن يتعامل مع مسألة الرتفيـه والـرتويح مـن املنظـور  فإن الشباب يف املجتمع املُسلم مطالٌب 

يعمل عـىل رفـع املسـتوى اخلُلقـي يف اإلنسـان دون أن  "الذي ، الصحيح للدين اإلسالمي 
ر ميوله ، أو يدفن مواهبه ، بل هو حريٌص عىل إيقاظ الفطرة بام ال ُخيِـُل  ل فطرته ، أو ُيدمِّ ُيعطِّ

إليه اإلسالم ، ويتحرى إشباع امليول والرغبات بام ال بالسلوك اإلنساين الفاضل الذي يدعو 
يؤدي إىل خلٍل يف الوظائف العضوية باإلفراط والتفريط ، وُينمـي املواهـب بالشـكل الـذي 

 .*)  ٤١ - ٤٠:  ٣٨(  "املجتمع بأعظم النتائج يعود عىل الفرد و
راض اجلوانب من خالل استعهذه القضية أبعاد وفيام ييل ُحماولٌة لتسليط الضوء عىل 

 :التالية 
 = املقصود بمصطلح الشباب .

 يف املجتمع .ومكانته = أمهية الشباب 
 = املقصود بمصطلح الرتفية والرتويح .

 = أمهية الرتفيه والرتويح يف املجتمع .
 الرتفيه والرتويح وأمهيته للشباب .= 

 = مطالب وحاجات النمو عند الشباب .
 اإلسالم .= الرتفيه والرتويح من منظور 

 = رشوط وضوابط الرتفيه والرتويح من منظور اإلسالم .
بعض التحديات املُعارصة التي تواجه الشباب املُسـلم يف جمـال الرتفيـه والـرتويح = 

 . عن النفس

                                                 
 ُيشري الرقم األول إىل رقم املرجع يف قائمة املراجع ، وُيشري الرقم أو األرقام التالية إىل أرقام الصفحات يف املرجع نفسه . *



 
٥

 نامذج تطبيقية ألنواع الرتفيه والرتويح املطلوبة للشباب املسلم .= 
يف طرحـي ومناقشـتي جلوانـب تسديده يمدين بتوفيقه وأسأل اهللا تعاىل أن  وختاًما :

جيعل هذا العمل خالًصا لوجه الكريم ، وأن يتجاوز عام فيه من اخلطأ أو هذا املوضوع ، وأن 
 التقصري ، واحلمد هللا رب العاملني .

 


،  معاجم اللغة العربيـةبعض يف ) الشباب مصطلح ( بهناك معاين عديدة للمقصود   
 ما ييل : ومنها

اُن  ":  )ُخمتار الصحاح ( جاء يف معجم = ١   ـبَّ باُب ) مجُع ( شابٍّ ) ، وكذا ( الشُّ ( الشَّ
بيبة ) ، وهو خالف الشيب  باُب ) أيًضا احلداثة ، وكذا ( الشَّ  ) . ٣١٤:  ٣٩(  ") . و( الشَّ

ابُّ : من أدرك سن البلـوغ  " :ما ييل جاء يف ( املعجم الوسيط ) و= ٢ ومل يصـل الشَّ
َباُب ) : الَفتاُء واحلداثة . وشباب اليشء : أوله   ) .  ٤٨٨ : ٣٧(  "إىل سن الرجولة .. ( الشَّ

الشاب : من أدرك سن البلوغ إىل الثالثني .  ": أن جاء يف ( املعجم الوجيز ) كام = ٣
يشـء ب الواجلمع : ُشبان . وهي شابٌة . واجلمع شواٌب . والشباب : الفتوة واحلداثة . وشبا

 ) . ٣٣٣:  ٣٦(  ": أوله 
ان  "أن = وجاء يف ُمعجم ( الوايف ) :  ٤ ، و شـباب ، و الشاب : اسم فاعل مجُعه ُشـبَّ

 ) .  ٣٠٣:  ٢٤(  "َشَببة . و الشاب : الُغالم من حد البلوغ إىل الثالثني 
زمـن العربيـة ومما سبق يمكن أن نخُلص إىل أن املقصود بالشباب يف معـاجم اللغـة 

 الفتوة واحليوية والنشاط عند اإلنسان . 
وصٌف لسن ومرحلة الشباب بأهنا مرحلة القوة بعد  كتب التفسريوقد جاء يف بعض 

اهللاَُّ الَّـِذي َخَلَقُكـْم ِمـْن  {الضعف ، وهو ما أشار إليه ( ابن كثٍري ) يف تفسريه لقولـه تعـاىل : 
ًة ثُ  ٍة َضْعفًا َوَشْيَبًة َخيُْلُق َمـا َيَشـاُء َوُهـَو َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ مَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوَّ

 ) . حيث يقول :  ٥٤( سورة الروم : اآلية رقم  }اْلَعلِيُم اْلَقِديُر 



 
٦

وى ، ثـم يشـُب قلـيًال خيرج ( أي اإلنسان ) من بطن ُأمه ضعيًفا نحيًفا واهـن الِقـ "
، ثم ُمراهًقا ، ثم شاًبا ، وهـو القـوة بعـد الضـعف ، ثـم  قليال حتى يكون صغًريا ، ثم حدًثا

ثم هيرم ، وهو الضـعف بعـد القـوة ؛ فتضـعف اهلمـة ، ثم يشيُخ ، ُع يف النقص فيكتهُل يرش
ة ، وتتغري الصفات الظاهرة والباطنة   ) . ٤٨٤:  ٢(  "واحلركة والبطش ، وتشيُب اللمَّ

رحلة الشباب ُتعد إحـدى مواسـم أن م إلسالميةاكتب الدراسات كام جاء يف بعض 
( تنبيـه النـائم : املعنونـة  يف رسـالته) بن اجلوزي أبو الفرج ( العمر اخلمسة ، وهو ما أورده 

 الغمر عىل مواسم العمر ) ، بقوله : 
مخٍس وثالثني سـنة هناية شبابه ، وذلك إىل متام إىل  هلوغبان الثاين : من زمواملوسم  "
 ) .   ٤٦:  ٣(  "ن الشباب ، وهو زم

يف  الواضـح يالحظ التبـاينفـ،  وعلم االجتامعكتب العلوم الرتبوية والنفسية أما يف 
مرحلٌة تنقسم إىل فرتتني مهـا : هناك من يرى أهنا د بداية مرحلة الشباب وهنايتها ؛ إذ إن حتدي

 و فرتة الشباب الثانية . ، فرتة الشباب األوىل 
نيٍة ، ويذهب آخرون إىل تقسيم مرحلة الشباب وهناك من قّسمها إىل أربع فرتاٍت زم

 ولعل سبب هذا االختالف يرجع إىل ما أشار إليه أحد الباحثني بقوله : إىل ثالث فرتات . 
واختالف ُعلامء الرتبيـة يف حتديـد بدايـة سـن الشـباب هـو يف األصـل راجـٌع إىل  "

لبلوغ ، وسـن البلـوغ خيتلـف اختالفهم يف حتديد سن البلوغ ، إذ ربطوا الشباب واملُراهقة با
تبًعا للجنس واملناخ والبيئة املحيطة ، عىل أن خالفهم يف حتديد بدايـة السـن ال يعـدو السـنة 

 ) .  ٦٣ : ٢٢(  "والسنتني ، ولكن تعريفاهتم مجيًعا مل تصل إىل حتديد هناية مرحلة الشباب 
رحلـة الشـباب هـي اإلمجاع وارٌد عىل أن مإالّ أن ؛ عىل الرغم من ذلك االختالف و

تتوسط مرحلتي الطفولـة والكهولـة ، أي أن مرحلـة الشـباب حتتـل  "املرحلة الُعمرية التي 
 ) .   ٢٥:  ٢٠(  "الطفولة املُتأخرة ، وقدًرا من مرحلة الرشد 

مـن بلـوغ  "وهناك من يرى أن املقصود بالشباب تلك املرحلـة الُعمريـة التـي متتـد 
 ) .   ١٢٦ : ٤٢(  "حتى األربعني احللم 
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تسـمية الشـباب يمكـن أن ُتطلـق عـىل مفهـومني يمكن اخللـوص إىل أن  ومما سبق
 مها : رئيسيني ، 

إحدى مراحل العمر عند اإلنسان ، وهي املرحلـة املحـددة يرى أهنا  : املفهوم األول
للشـاب  فيها يتحقق، و، سواًء عند الذكور أو اإلناث التي تتوسط مرحلتي الطفولة والُرشد

ُنضج عقله ، إضافًة إىل حصول العديد من التغُريات التي متثـل اكتامل قواه ، ومه ، ونمو جس
 يف جمموعها ثورًة هائلًة يف خمتلف مقومات الشخصية اإلنسانية عنده . 

 زحالـٌة نفسـيٌة ُمصـاحبة متُـر باإلنسـان ، وتتميـالشـباب  "يـرى أن  : املفهوم الثاين
مرونة العالقات اإلنسانية وحتمل املسـئولية عىل التعُلم و ، وترتبط بالُقدرةباحليوية والنشاط 

"  )٣٥:  ١١ . ( 
يف حيـاة وهنا ال ُبد من اإلشارة إىل أنه رغم التحديد السابق ذكـره ملرحلـة الشـباب 

اإلنسان ، إال أن هناك ما ُيعرف بــ ( شباب الروح ) ، الذي قـد يسـتمر مـع اإلنسـان طـول 
رار خصائص الشباب وسامته عند اإلنسـان حتـى يف املراحـل حياته ، والذي يتمثل يف استم

 شاعر العربية أبو الطيب املُتنبي بقوله :  املتقدمة من عمره ، وقد أشار إىل هذا املعنى
 ُيغري مني الدهر ما شاء غريها      ...........ويف اجلسم نفٌس ال تشيُب بشيبٍة              

 علم النفس الذي وصف هذه احلالة بـام سـامه ( ويؤكد هذا املعنى أحد املختصني يف
 الشباب النفيس ) ، ويف ذلك يقول : 

وليس معنى حتديد مرحلة الشباب هبذه املرحلة الُعمريـة أن روح الشـباب تنتهـي  "
بانتهاء هذه الفرتة ، بل قد تستمر حياة الشباب عند البعض من األفـراد حتـى وصـوله سـن 

هذه النزعة ( الشباب النفيس ) ، التي هي عبارٌة عـن شـعوٌر الكهولة والشيخوخة ، وُتسمى 
 "إجياٌيب يف النفس ، ونشاٌط يف العواطف ، وقوٌة يف العزيمة ، وثقٌة يف النفس ، وأمٌل يف احلياة 

 )٣٠:  ٢٩ . ( 
 : يمكن القول ما سبق ن كل وم



 
٨

أي القائـل عىل الـرللتعبري عن املقصود بالشباب يقوم يف هذا البحث  هنعتمدن ما سإ
مرحلة الشباب توافق املراحل التعليمية التالية : املرحلة اإلعدادية ، واملرحلة الثانوية ،  "بأن 

 ٢٠(  " ٢٥ - ١٥: واملرحلة اجلامعية ، وهذه املراحل توافق يف املتوسط الُعمر الزمني التـايل 
 :٢٧ . ( 

زراء الشـباب العـرب يف ا حـّدده املـؤمتر األول لـوالتحديد موافقته ملمما يؤيد ذلك و
عـام ) من شـهر أكتـوبر ل ٨ - ٤( جامعة الدول العربية ، املنعقد يف القاهرة خالل الفرتة من 

ملرحلـة الشـباب يتفـق مـع دقيـٍق إىل حتديـٍد زمنـٍي األوىل ته م ، حيث أشار يف توصي١٩٦٩
 االجتاهات املُتفق عليها عاملًيا، وهي التوصية التي تقول : 

 - ١٥ون أن مفهوم الشباب يتناول أساًسا من تـرتاوح أعامرهـم بـني ( يرى املؤمتر "
 . ) ٣٨ : ٣٣ ( "عليه يف هذا الشأن نة ، انسجاًما مع املفهوم الدويل املُتفق ) س ٢٥

 


 عـد الشـباب أمـليُ ، حيث يف أي ُأمٍة أو جمتمع أمهيٌة كربى ومكانٌة مرموقة للشباب   
واحليويـة ، رمـز القـوة والفتـوة عامده الـرئيس ، وأسـاس قوتـه الضـاربة ، وهـم واملجتمع 

، قوهتـا تعزيـز و، األداة الفاعلة واملؤثرة يف بناء املجتمعـات والنشاط ، كام أن الشباب بمثابة 
 .  يف كل زماٍن ومكان تقدمها يف خمتلف املجاالت وامليادين دعم و

، عـىل اإلطـالق اإلنسـاين أغىل مراحل العمر شباب ُتعد مرحلة الوتبًعا لذلك ، فإن 
النشـاط صفات و، القوة واحليوية معطيات ملا متتاز به من  نظًراوأكثرها أثًرا يف حياة اإلنسان 

من أهم مراحل حيـاة اإلنسـان خطـورًة ، ملـا هلـا مـن مرحلة الشباب ُتعد ، كام أن  واحلامسة
عمـر مراحـل ام تبقـى مـن ، وتُرتك بصامهتا واضـحًة فـي احلياةتنعكس عىل التي  اهلامة اآلثار

  .التي تليها  اإلنسان
 : من خالل التايلأمهية ومكانة الشباب يف املجتمع تعرف عىل ويمكن ال



 
٩

حيـث ُتشـري كثـٌري مـن  :عـدًدا ) الشباب فئٌة مـن أهـم وأكـرب فئـات املجتمـع  ١( 
ملجتمعـات تفـوق نسـبة الصـغار اإلحصائيات والدراسات إىل أن نسبة الشباب يف خمتلـف ا

 والكبار فيه ، وقد أشار إىل ذلك أحد الباحثني بقوله : 
جمتمعاتنا العربية الفتية ، حيث تتزايد أعـداد  الشباب ُيمثل أغلبية األُمة وخاصة يف "

ل املجتمع الفتـُي هرًمـا قاعدتـه مـن األطفـال ، وقمتـه مـن الشـيوخ ، لـذا  السكان ، فُيشكِّ
 .) ٥:  ١٨( "لبية األُمة من الناحية الكمية باب اهتامٌم بغافاالهتامم بالش

هذه الزيادة يف نسبة فئة الشباب من بني أفراد وفئات املجتمع األُخـرى ولعل مما ُيربُر 
جمموعًة من العوامل املرتبطة بالتقـّدم احلضـاري ، وحتُسـن أسـباب املعيشـة ، وقلـة انتشـار 

يف املايض ، ووفرة اخلدمات الطبية والعالجيـة ، ومـا  األمراض التي كانت ُهتدد حياة الناس
مـنح  "، األمـر الـذي ضد بعض األمراض قد يسبقها من التحصينات والتطعيامت الوقائية 

فئة الشباب أسباًبا كثريًة لبقاء نسبتها مرتفعًة ، ويف الدول العربية تزايدت نسبة الشباب حتى 
- ٢٩ : ١٤(  "التزايد الُسكاين ت للتكاثر وبلغت النصف تقريًبا بسبب دعم بعض احلكوما

٣٠ . ( 
فهـم   :ورأس ماهلـا يف مسـرية التقـدم والتطـور احلضـاري ألمة أمل ا ) الشباب ٢( 

ألمـم واملجتمعـات إال وال يمكـن أن تـنهض اعصب احلياة، وُعدة املستقبل ، وأمل الغـد ، 
والشـباب يف كـل  "، وأوردتـه  بشباهبا الذين هم بمثابة الدم الذي جيرى يف رشايني املجتمع

ُأمٍة أو جمتمٍع أو وطٍن هم سبب االرتقاء والرفعـة واملجـد ، أو سـبب اهلبـوط والسـقوط إىل 
اهلاوية ، ذلك ألهنم الفئة العاملة الفاعلة املؤثرة يف كـل جمـاٍل فكـرٍي كـان أو اجتامعـٍي ، أو 

 ) .   ٨:  ٤١(  "سياٍيس ، أو أدٍيب ، أو ُخلقي 
ولعـل ذلـك : وتطـويره يف بنـاء املجتمـع رئيٌس عامٌل منتٌج وحيوٌي  ) الشباب ٣( 

احليوية املختلفة والُقدرات والطاقات ، راجٌع لكون الشباب ينعُم يف الغالب بالصحة اجليدة 
إتقـان عملـه املطلـوب منـه فيُسـهم التي يمكنه من خالهلا إثبات ذاته ، وإظهار كفاءاتـه ، و
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 اإلجيـايب الرصـيدكوتنميته ، ودعم مسريته احلضـارية ، فهـو  وتطويرهبذلك يف بناء جمتمعه 
 ، وهو ما يؤكده أحد الباحثني بقوله : يف هذه املسرية والطاقة املُحركة للمجتمع 

كـة  "   ُيمثل الشباب يف أي جمتمٍع الُقدرة الكامنة عىل النمو والتطوير ، والطاقـة املُحرِّ
حيويـة املجتمـع وُقدرتـه عـىل ا .. كـام تتوقـف التي لو ُأطلقت ألصاب املجتمع خًريا كثـريً 

إحداث التغيري عىل مدى ما بشبابه من قوٍة وأمانة ، واستعداده لتحُمل مسؤوليته يف إحـداث 
   ) . ٤١٧:  ٢٨(  "التطوير 

 -تتميـز  ُعمريةٌ  مرحلةٌ  ألهنا : والوعيوالنشاط احليوية القوة ومرحلة ) الشباب  ٤( 
أن  يمكـن لإلنسـان خالهلـااألمر الـذي ، ط يف اجلسم واحلواس ابالقوة والنش -يف الغالب 

جيمع بني متتعه بالطاقات احليوية املختلفة ، ووعيه بمجريات احليـاة مـن حولـه ، ويف ذلـك 
فبينام متتاز الطفولة باحليوية والنشاط واحلركـة بـدون  "، إمكانية توظيف كًال منهام لُألخرى 
حلكمة واخلربة لكن ينُقصها النشاط واحليوية ، متتاز مرحلـة وعي ، ومتتاز الكهولة بالوعي وا

 ٧:  ١٨(  "الشباب بأهنا جتمع بني احليوية والنشاط واحلركة مع الوعي واملعرفة إىل حٍد كبري 
. ( 

أوفرها طاقًة وُقـدرة  "يس هذا فحسب ، فإن مرحلة الشباب يف حياة اإلنسان ُتعد ول
ها تأُثًرا وانفعاالً ، وأفضلها عطاًء وإنتاًجا ، وهـي مرحلـٌة ، وأعظمها حيويًة ونشاًطا ، وأكثرُ 

 ٨:  ١٠(  "يكتمل فيها للشاب نمو جسمه ، وُنضج عقله ، ويتقبل فيها كل توجيـٍه وإرشـاد 
. ( 

ويتضـح ذلـك يف مـا  :عنـد اإلنسـان ) الشباب مرحلة الرصاع بـني املُتغـريات  ٥( 
سـواًء أكانـت اة اإلنسان خالل هـذه املرحلـة ُيالحظ من حصول الكثري من التغُريات يف حي

عضويًة ، أو اجتامعية ، أو نفسيًة ، أو فكريـة ، ومـن خالهلـا يسـعى الشـباب يف الغالـب إىل 
تأكيد ذاته وحتقيقها يف املجتمع الذي يعيش فيـه . وهـو مـا يؤكـده أحـد البـاحثني بقولـه يف 

هـا الشـاب إىل الكثـري مـن وهي مرحلة الفتـوة التـي يتعـرض في "وصف مرحلة الشباب : 
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ر ،  واحلـق والباطـل ، ـاملُتغريات ، ويواجه فيها ُمعرتك احلياة ، فهو يف رصاٍع بني اخلري والشـ
   ) . ١٣:  ٧(  "واحلسن والقبيح ، حتى ينتهي إىل شاطئ األمان ، ويبلغ رشده وأُشده 

ا أعظم مواسـم وإىل هذا املعنى ُيشري أحد ُعلامء السلف يف وصفه ملرحلة الشباب بأهن
وهذا هو املوسم األعظـم الـذي  "العمر ملا فيه من اجلهاد النفيس والصرب ، ويف ذلك يقول : 

يقع فيه اجلهاد للنفس واهلوى وغلبـة الشـيطان ، وبصـيانته حيصـل الُقـرُب مـن اهللا تعـاىل ، 
 ٧٧:  ٣(  " وبالتفريط فيه يقع اخلُرسان العظيم ، وبالصرب فيه عىل الزلل ُيثنى عىل الصـابرين

. ( 
حيث يتميـز الشـباب ) الشباب مرحلة التأثر بالدعوات ورسعة االستجابة هلا :  ٦( 

أكثر الناس تأُثًرا بالـدعوات ، وأرسعهـم إىل االسـتجابة  "يف خمتلف األمم والشعوب بأهنم 
 يف -؛ واملُتأمل ألتباع األنبياء والرسل جيـدهم بخالف الشيوخ الذين يتمسكون بُمعتقداهتم 

 ) . ٣٨:  ٣٢(  "من الشباب  -الغالب 
أكثر استعداًدا لقبول خمتلـف  -يف الغالب  -ليس هذا فحسب ، فالشباب يكونون و

 التغريات االجتامعية والتجاوب معها ، وهو ما يؤكده أحد الباحثني بقوله :
أي  أما األجيال الشابة فإهنا أكثر تقبًال للتطور والتغري ، وال تـرى حرًجـا يف قبـول "

تغٍري اجتامعٍي واقتصادٍي وسيايس ؛ بل ربـام جتـد يف هـذا التغـّري أو التجديـد مـا يتفـق مـع 
راع مـع ـطبيعتها وخصائص نموها ، التي من بينهـا الرغبـة يف التغيـري ، والتجديـد ، والصـ

 ) . ١٩ - ١٨:  ٣٣(  "القديم 
الشـباب معظـم ف : كثٍري من املسؤوليات) الشباب مرحلة االنطالق وعدم حتمل  ٧( 

يتميزون بقلة املسؤوليات املُلقاة عىل عواتقهم مقارنة بالفئات العمرية األخرى ، األمر الذي 
مـن  الذي ُيتيح هلم ُممارسة الكثـرياحلُر ، إىل متتعهم بالكثري من الوقت  -يف الغالب  -يؤدي 

والسـيام أهنـم مل النشاطات املختلفة التي ال تتعارض مع الواجبات واملسؤوليات احلياتيـة ، 
تـوفري الـرزق ، وإعالـة غـريهم مـن أفـراد والعمل عىل ، السعي للكسب مرحلة يصلوا إىل 
 األرسة . 
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، ال بد من اإلشارة إىل أو ( الرتويح ) ( الرتفيه )  يقبل أن نوضح املقصود بمصطلح  
التـي الدارجة عىل األلُسـن ، واللة لبعض املصطلحات أن هناك تقارٌب شديٌد يف املعنى والد

، وهو ما أشار إليه احد الُكتـاب أو أهنا تكاد تكون مرادفًة له ، هلا عالقٌة وثيقٌة بمعنى الرتفيه 
التسلية ، واللهو ، واللعـب ، والـرتويح ، كلهـا تـدور حـول إدخـال  الرتفيه ، وو "بقوله : 

)  ٣:  ٢٣(  "ألمور اجلادة فكرٍي ، أو جسدٍي بعيًدا عن اٍط الرسور عىل النفس بُمامرسة نشا
. 

التنفيس عـن الـنفس البرشـية بعـد يف الُلغة فإن املقصود بالرتفيه ، وانطالًقا من هذا 
ْس عنه  "الضيق ؛ حيث جاء يف املعجم :  ه عن غريمك أي َنفِّ  ) . ٢٤٧:  ٣٩(  "َرفِّ
:  ١٢(  "به اإلنسان ، فُيلهيه ثم ينقيضـ  اليشء الذي يتلذذُ  "كام أن املقصود باللهو : 

١٩٤ . ( 
ُيامرسـه اإلنسـان يف وقـت فراغـه ، كـُل نشـاٍط  ": فيتمثل يف الرتويح أما املقصود ب

ُيضيف إىل قدراته واستعداداته املختلفـة سـواًء كانـت يزيد ، وو ، م عِّ و يد، دف أن ُينّمي هب
 ) .   ١٤٩:  ٢٩(  "أو اجتامعية ، أو نفسيًة ،  أو عقليةً ، جسميًة 

ـ نشـاطٌ  "وقد ُيقصـد بـالرتويح :  ا بدافعيـٍة ذاتيـة ، هـادٌف وُممتـع ، ُيـامرس اختياري�
 ) . ٢٥:  ١٩(  "وبوسائل وأشكاٍل عديدٍة مباحٍة رشًعا ، ويتم غالًبا يف أوقات الفراغ 

نشاٌط حركٌي أو استمتاٌع سـمعي أو نظـرٌي يبعـُث يف  "كام أنه قد ُيقصد بالرتويح : 
املُامرسني الراحة واألُنس ، وُيعيد نشاطهم الذي فقدوه يف جد العمل ، أو يطرد السأم وامللل 

 ) .  ١٩ : ١٦(  "الناشئ من الفراغ والقلق 
املـراد بـالرتويح إدخـال  "وهناك من اخترصـ العبـارة يف تعريفـه للـرتويح بقولـه : 

 ) . ٣ : ٣٨(  "الرسور عىل النفس 
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ُكل نشـاٍط ُممتـٍع و ُمبـاٍح رشًعـا ُيامرسـه الفـرد  "الرتويح : كام أن هناك من يرى أن 
 ) . ١٨:  ٢٦(  "اختيارًيا 

يقـوم ، أو اللهو اللعب االستجامم ، أو أو ، أو الرتفيه ، وعىل كل حاٍل ؛ فإن الرتويح 
السعادة ، فهنـاك بعـض األحاسـيس واملشـاعر التـي يكتسـبها  "يتمثل يف عىل حموٍر أسايس 

ل ُممارسته لألنشطة الرتوحيية تتمثل يف اإلخاء ، واإلنجاز ، واالبتكار واإلبداع الفرد من خال
 . ) ١٠٦:  ١٥(  "، والشعور بالغبطة 

يتوافق مع  ومطلوٌب يف حياة اإلنسان ؛ حيث إنه أمٌر مرشوعٌ والرتفيه أن الرتويح كام 
ولـه أمهيـٌة تها ، عض حاجاهتـا ، ويعمـل عـىل سـالمطبيعة النفس البرشية السوية ، وُيلبي ب

فاعلة يف بنـاء والإحدى الوسائل الرتبوية املرشوعة عظيمٌة يف حياة اإلنسان واملجتمع لكونه 
، ورخائـه سـعادته واملجتمع ، إضافًة إىل كونه ُيساعد عىل هنضة سالمتها شخصية اإلنسان و

 أحد الباحثني بقوله : وهو ما أشار إليه 
من أجدى الوسائل التي ترفع مستواها ، وعالٌج  إن الرتويح يف املجتمعات وسيلةٌ  "

ناجٌع ملا ُيصيب أفرادها من األمراض النفسـية ، واحلـاالت العصـبية ، ودافـٌع قـوٌي لزيـادة 
 ) . ١٠:  ٣٨(  "اإلنتاج والرخاء 

مصطلٌح اجتامعـٌي ثقـايف ، ووسـيلٌة تربويـٌة وبذلك يمكن اخللوص إىل أن الرتويح 
ورغباتـه اجلسـمية حاجاتـه إشـباع وحيويتـه ، و نشـاط اإلنسـان لتجديـداجتامعية فرديٌة و

األشـكال واألنـواع ؛ إذ إنـه  املختلفـة اريةختياال ُمامرسة بعض األنشطةوالعقلية والنفسية ب
 ) . ١٩:  ١٦ ( "واالسرتخاء ، واملُشاهدة ، واالستامع ، والفعل ، يتنازعه القول  "أمٌر  

ا بعـد يً والـرتويح قـد اكتسـبا ُبعـًدا اصـطالحومما سبق يمكن أن نقـول أن الرتفيـه 
عيـة والنفسـية توظيفهام وحتمـيلهام بعـض الـدالالت الثقافيـة واملعرفيـة يف العلـوم االجتام

 والرتبوية . 
ىل التي تعود عـالقولية أو الفعلية املتنوعة فقد ارتبطا بالنشاط أو األنشطة  ةملويف اجل

رجها من دائرة العمل اإللزامي ، الذي جيب عليهـا ، وختباملتعة والفائدة  الشخصية اإلنسانية
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وُيكسب الفرد خـرباٍت ، القيام به ؛ رشط أن يكون هذا النشاط مما ُحيقق الراحة واالستجامم 
    ومعارف ال تقل أمهيًة عن األعامل اجلادة التي كان يقوم هبا .




 وسـيلًة إجيابيـةً  مـن كونـه ه والرتويح عن الـنفس عنـد اإلنسـان تنطلق أمهية الرتفي
النفس البرشـية جمبولـٌة عـىل املراوحـة بـني  "اإلنسانية ، والسيام أن للتوافق مع طبيعة احلياة 

األشياء فهي تنتقل من عمٍل إىل آخر ، ومن قوٍل إىل قول ، وختلط بني الفكاهة واِجلد ، وجتـد 
يف القيام به ، ومل تكد ُتتقنه حتى متُله فتبحث عن عمٍل آخـر ، وال راحتها يف عمٍل ما فرتغب 

 ) . ٤ - ٣ : ٣٨(  "ًثا من نوٍع آخر تزال ُمصغيًة إىل قوٍل معٍني حتى إذا مّلت طلبت حدي
عظيمٌة جًدا يف احليـاة ، إذ إهنـا تشـمل وليس هذا فحسب ، فأمهية الرتفيه والرتويح 

ره يف عـدٍد مـن املناشـط ـجماٌل واسـٌع ال يمكـن حصـفهو ، من حياة اإلنسان مناحي خمتلفة 
سـعته سـعة النـاس واحليـاة كلهـا ، فـام هـو تـرويٌح  "والفعاليات واملظاهر احلياتية ، إذ إن 

لشخٍص ما ربام يكون عمًال لشخٍص آخر ، وما هو ترويٌح اآلن ربام ال يكـون كـذلك غـًدا ، 
صاحب الفرد نتيجة أدائه بعـض املناشـط التـي وبناًء عىل ذلك فالرتويح يشمل احلالة التي تُ 

 ) .   ٤٥:  ٩(  "يستمتع هبا 
 فيام ييل :من هنا ، فإنه يمكن اإلشارة إىل أمهية الرتفيه والرتويح 

 :  حلياة اإلنسان االحتياجات الرضوريةالرتفيه والرتويح ُيلبي ( أ ) 
يف السـوية إلنسـان حليـاة ا روريةـضـال من احلاجات العديديلبي الرتفيه والرتويح ف

كانـت هـذه احلاجـات فرديـًة أو أ سـواءً وية أو االجتامعية أو الفكرية خمتلف اجلوانب العض
[ العضـوية ] مـن احلاجـات الفسـيولوجية  اجـزءً  " إذ إن الرتفيه والـرتويح ُيعـد،تامعية اج

جـزء مـن األساسية ، لكون اإلنسان حيتاج إليه يف صورة الراحة الذهنية والبدنيـة . كـام أنـه 
يف ، من التفاعل االجتامعي بني األفراد  احلاجات االجتامعية لكون اإلنسان حيتاج إليه كجزءٍ 

خيلو من الرصامة والضغوط التي تفرضها متطلبات احلياة . كام أنه جـزء مـن احلاجـات  جوٍ 
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 كثـرالفكرية ، لكون اإلنسان حيتاج إىل التعلم واملعرفة ، وقد يكون التعلم يف أحـايني عـدة أ
   ) . ٦٦:  ١٣(  "إذا تم عن طريق الرتفيه واللعب يف جٍو بعيٍد عن الرسمية والقيود ،  فاعليةً 
 من األزمات الصحية واألمراض : -بإذن اهللا تعاىل  -وقاية الرتفيه والرتويح  ( ب )

الرتفيه والرتويح مطلٌب الزٌم لصحة اإلنسـان وسـالمته مـن كثـٍري مـن األمـراض ف
يف الرتوحييــة تعمــل الرتفيهيــة ووالســيام أن ممارســة بعــض األنشــطة ، ية اجلســمية والنفســ

إكساب الفـرد الُقـدرات واملهـارات احلركيـة كـالقوة والرسـعة والتحمـل  "عىل جمموعها 
 ) . ٣٤:  ٣١(  "واملرونة والرشاقة والتوازن ، كام يكسب الفرد اللياقة البدنية والوظيفية 

ال  "أننـا ُتشـُري إىل الدراسـات العلميـة والكتـب بعـض ليس هذا فحسب بـل إن و
نستمتع فقط بأوقات فراغنا حينام نكون أصحاء ، بل إننا ُنصبح أصحاء من خـالل ممارسـتنا 

فالفرد ال يكون سعيًدا حينام يمرض ، وال يكـون سـليًام ُمعافـا إذا أصـابه ، ألنشطٍة تروحييٍة 
 ) . ١٢٩:  ١٥ ( "ُمرشق  غدٍ واألمل يف ، وفقدان احلامس ، واالكتئاب ، القلق 

وربام عالج اإلنسـان مـن ، يف وقاية  ، وأثًرا فاعالً  والرتويح دوًرا بارًزالرتفيه كام أن ل
 بعض األمراض النفسية ، وهو ما ُيشري إليه أحد الباحثني بقوله :

عـد ، واإلحباط النفيس يُ والرصاعات النفسية ، واالكتئاب النفيس ، وإذا كان امللل  "
قـد  أمراض العرص املرتبطة باالضطرابات النفسية والعقليـة ، وأن هـذه األمـراض من أهم

لبعض امليـول واالجتاهـات العدوانيـة ، ممـا يـؤدي إىل عـدم  تنتج عن كبت الرغبة يف إشباع
التنفيس عنها بطريقٍة مناسبٍة لكٍل من الفرد واملجتمع ؛ فإن الرتويح عـن الـنفس ُيقلـُل مـن 

  ) . ١٢٠:  ٣٤(  "ُيعيد التوازن مليول الفرد حدة هذه األمراض ، و
  :يف حياة اإلنسان الرتفيه والرتويح من بواعث التكيف  ( ج )

 هاكتسـابيف حياة اإلنسان مـن خـالل اإلجيايب التغيري حصول عامٌل ُمساعد عىل فهو 
التـي ،  الرتوحيية املختلفـةالرتفيهية وبعض األنشطة ممارسته لتتيحها له التي بعض املهارات ل

عىل التأقلم والتكيف الالزمني ملختلـف املتغـريات املُتسـارعة يف احليـاة املعـارصة .  هُتساعد
فإهنا متأل اجلو مرًحا ورسوًرا ، وتتسـع لكـل  "وكلام كانت النفس البرشية ُمبتهجًة وُمستقرة 
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يشـيُع يف  يشء ، وُتسهُل كل عسٍري ، ومتيُل إىل كل مجيٍل ، وتـرى احليـاة كلهـا ُحلـوًة خرضـة
 ) . ٥:  ٣٨(  "جوانبها األمل واليقني ، وتكتنفها االبتساماُت والرىض 

وهذا يعني أن الرتفيه والرتويح وإدخال الرسور والسعادة عـىل الـنفس ُيعـد مطلًبـا 
عـىل أداء مـا عليـه مـن االلتزامـات له الزًما وهاًما حلياة اإلنسان حتى تكون عامًال مساعًدا 

 والواجبات . 
 الرتفيه والرتويح تعزيٌز مللكات التواصل االجتامعي : ( د )

سـواًء اكتساب املكانة االجتامعية لتحقيق الروح اجلامعية ووسيلٌة الرتفيه والرتويح ف
تـتم بشـكٍل مجـاعٍي ،  الرتوحييـة نشـطة األمعظم  "اجلامعة ، حيث إن عىل مستوى الفرد أو 

واالنسـجام ، والتعاون ، ساب الروح اجلامعية عىل اكت -حني ُممارستها  -وهذا ُيساعد الفرد 
كام ُتكسب الفرد مكانًة اجتامعيًة مقبولًة لنفسه ، وذلك والُقدرة عىل التكيف مع اآلخرين ، ، 

من خالل تقُبل ُنظم وقواعد اجلامعـة التـي ُيشـاركها يف املناشـط الرتوحييـة ، وتـؤدي تلـك 
اآلخـرين  قاٍت اجتامعيٍة ناجحٍة معتكوين عالىل الفعاليات اجلامعية يف أثناء ممارسة الرتويح إ

 ) . ٤٤ : ٢٦(  "، وإىل نمو اجتامعي متوازن 
ويتأكد هذا املعنى يف كون الرتفيه والرتويح ُيعد عامًال مساعًدا عىل اكتسـاب العديـد 

األنشـطة الرتوحييـة ُتسـهم يف إكسـاب الفـرد  "من السامت اخلُلقية واالجتامعية ، حيـث إن 
واالجتامعية وتنميتها ، مثـل : تقويـة العالقـات بـني األفـراد،  وبـني الفـرد خلُلقية السامت ا

واجلامعة ، واحرتام الغـري ، واملـودة ، والصـداقة ، واألُخـوة ، والثقـة بـاآلخرين ، والـوالء 
للمجتمع ، وإنكار الذات ، والتعاون ، وحب العمل ، وأداء الواجب ، والتطوع للخـدمات 

 ) .      ٣٤:  ٣١(  "االجتامعية 
الرتفيـه والـرتويح يف ورضورة وما أمجل ما ذكره أحد الباحثني يف توضـيحه ألمهيـة 

 حيث يقول : عامة ، املجتمع الفرد خاصًة وحياة 
إن املجتمع اجلاد الذي فهم رسالته وآمن هبا هو ذلك املجتمع الذي ُيسـيطر عليـه  "

ح عـن نفسـه بـام ُيعيـد إليهـا نشـاطها العمل واالجتهاد ، فإذا ما أحس بملـٍل أو فتـوٍر  ، روَّ
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وُيعطيها دفعًة قويًة يف تطوير العمل وُمضاعفة االجتهاد ، أما املجتمع الذي ينُقصه الـرتويح 
كم عىل نفسـه للوقت ال فائدة من ورائها ، فهو جمتمٌع ح نه ملهاًة ال ُمربر هلا ، ومضيعةً ، ويظ

 ) .   ٦ : ٣٨( "باملوت 
 رتويح اشتغاٌل بالنافع املُفيد :الرتفيه وال( هـ ) 

من األنشطة بالنافع واملفيد لشغل وقت الفراغ والزٌم الرتفيه والرتويح رضورٌي ُيعد 
عـىل مسـتوى الفـرد أو عـىل مسـتوى أكان ذلك سواًء ، إلنسان املختلفة يف حياة اواهلوايات 

إن  "املجتمع ، إذ  ايب ملختلف الطاقات يف، وبذلك يتحقق التوظيف الصحيح واإلجياجلامعة 
فضلة ، وينمـوا ميـوهلم  م ُفرًصا مواتيًة لألفراد كي ُيامرسوا أثناءه هواياهتم املُ وقت الفراغ ُيقدِّ

 ) . ١١١- ١١٠ : ٣٤(  "نوا لطاقاهتم اإلبداعية أن ُتعربِّ عنهم وعن نفسها ، وُيمكِّ 
تثامر وليس هذا فحسب ، بل إن حرص املجتمع عـىل تـوفري الفـرص املالئمـة السـ

بام يعود عليهم مجيًعـا بـالنفع والفائـدة ، ُيعـد دلـيًال عـىل الـوعي أوقات الفراغ لدى أفراده 
 والُرقي االجتامعي الذي أصبح مطلًبا الزًما من ُمتطلبات احلياة العرصية .  

 الرتفيه والرتويح باعٌث عىل العمل واإلنجاز :( و ) 
إقبال العاملني يف خمتلـف املجـاالت نسبة  زيادةالرتفيه والرتويح عامٌل ُمساعٌد عىل ف

والقطاعات عىل أعامهلم بنفوٍس منرشحة ومهٍم عالية ، وهو بذلك يعمل عىل تشجيعهم عـىل 
، ومن ثم حتقيق الزيادة الكمية والكيفية لإلنتـاج والتفاين ، واالبتكار ، اإلبداع و، االنضباط 

أساسيًة والزمًة الستمرارية إنتاجه ، ورفع فاحلاجة إىل الرتفيه تظل حاجًة  "، املطلوب منهم 
 ) .   ٦٦ : ١٣(  "يع مراحله الُعمرية ُقدرته عىل العمل يف مج

 بـنييف حتسـني العالقـات للرتفيـه والـرتويح الدور الفاعل واملؤثر ذلك إىل  ُيضاف
   أو بينهم وبني غريهم سواًء داخل ُحميط العمل أو خارجه .، العاملني يف خمتلف القطاعات 

 :حتقيق التوازن النفيس للشخصية اإلنسانية الرتفيه والرتويح باعٌث عىل )  ز( 
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املطلوب النفيس دوٌر كبٌري وأثٌر فاعٌل يف حتقيق خاصية التوازن  لرتفيه والرتويحل
بني متطلبات الشخصية اإلنسانية وجوانبها الرئيسة املختلفة ( الروحية ، والعقلية توافرها 

 يةوالرتوحي يةهيالرتفاألنشطة ما ينتج عن عن طريق ما يمكن حتقيقه  وهو، واجلسمية ) ، 
  يف خمتلف املراحل الُعمرية .عند األفراد لرغبات وامليول النفسية املختلفة إشباع لمن 

تكون فيه الغلبة ألحد هذه يمكن أن الذي  في الوقتوليس هذا فحسب ، ف
لُيحقق التوازن املنشود بمناشطه املتنوعة ويح يأيت الرتفيه و الرت، يف حياة اإلنسان اجلوانب 

 . بني ذلك اجلانب الغالب وبقية اجلوانب األخرى
إن أمهية الرتفيه والرتويح يف حياة اإلنسان تأيت من  ومن كل ما سبق يمكن القول :

ا ممتًعاكونه   ،وأنامطه ، ألونه للنفس البرشية ، ويقوم عىل التنوع يف  اوسار�  نشاًطا إنساني�
التي متنحه عالقًة إجيابيًة وفاعلًة تتصل بالكثري من جماالت احلياة ، وفعالياته املختلفة ، 

والعالجية سواًء عىل املستوى الفردي أو اجلامعي ؛ إذ إن له عالقًة باجلوانب الصحية 
باجلوانب الرتبوية و التعليمية ، وله عالقٌة باجلوانب  أو نفسية ، وله عالقةٌ كانت جسميًة 

االقتصادية ، وله عالقٌة باجلوانب االجتامعية واألُرسية . وله عالقٌة باجلوانب لتجارية و ا
 الفكرية واالبتكارية و املهارية ، ...إلخ . 

 
حلياة اإلنسان بعامـة  اورضوريً  ًام مهُيعد مطلًبا الرتويح أن أرشنا إىل أن الرتفيه وسبق 

إال أن احلاجـة إىل الرتفيـه منـذ بدايـة احليـاة ؛تلف املراحل الُعمريـة التـي يُمـر هبـا ويف خم، 
مرحلـة التـي متتـاز بأهنـا وقوٍي جًدا يف مرحلة الشـباب تظهر بشكٍل بارٍز تزداد ووالرتويح 

 ، ومـن ثـم فهـي مرحلـة التطـور الكبـارنسان منهـا إىل حيـاة الرسيع ، التي ينتقل اإل النمو
   .تلف جوانب الشخصية اإلنسانية يف خمالشامل 

جمموعـة النقـاط  فإنه يمكن اإلشارة إىل أمهية الرتفيه والرتويح للشـباب يف، من هنا 
 :  التالية 
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  االرتباط اخلاص بني مرحلة الشباب والرتفيه والرتويح : أوالً /= 
تتبلـور فيهـا حيـث معينـة ، ذات خصوصـيٍة مرحلـًة ُعمريـًة مرحلـة الشـباب ُتعد 

املرحلـة ، وتكون يف بداية استعدادها للنضج واالكتامل ، وهذا يعنـي أهنـا ية اإلنسان شخص
، كـام أن  واضح ، وإعامل العقل عىل نحوٍ لتكون الوعي  بدايةً  "ية التي يمكن اعتبارها العمر

تكون يف أعىل درجتهـا، باإلضـافة إىل [ عند اإلنسان فيها ] الطاقة الذهنية واملقدرة اجلسدية 
، ما يـؤدي إىل متـتعهم  يتميز الشباب مقارنة بالفئات العمرية األخرى بقلة املسؤولياتذلك 

، ألهنم مل يدخلوا بعد مرحلـة هيمنـة احلاجـة إىل اإلنتـاج وتـوفري الـرزق  باملزيد من الوقت
 ) . ٦٦ : ١٣(  "هم من أفراد األرسة وإعالة غري

عـد حاجـًة ماسـًة ورضوريـة وهذا يعني أن حاجة الشـباب إىل الرتفيـه والـرتويح تُ 
وتأكيـد الـذات ، ويواجهـون يف ،  والسيام أهنم يعيشون مرحلة اإلعداد والبنـاء للمسـتقبل

سبيل حتقيقهم  لذلك العديـد مـن املشـاكل واألزمـات والصـعوبات ، األمـر الـذي يؤكـد 
حاجتهم للرتفيه والرتويح عن النفس ، ألن ذلك يمثـل عـامًال مسـاعًدا يف بنـاء الشخصـية 

 اإلنسانية ، وحتقيق أهدافها وطموحاهتا . 
  :ونزعٌة فطرية الرتفيه والرتويح حاجٌة طبيعيٌة ثانًيا /= 

بـدرجاٍت خمتلفـٍة إحدى الرغبات الفطرية املوجودة واملركوزة  الرتفيه والرتويحُيعد 
يـه الرتفنسان ، ولذلك فإن كثًريا من األبحاث والدراسات تؤكـد أن امليـل إىل يف أعامق كل إ

بصورٍة مالحظٍة عند بلوغه يزداد منذ الصغر ؛ إالّ أنه  يبدأالرتويح عن النفس عند اإلنسان و
نسـان ، عمـر اإلمتـداد تبًعـا ال -ضعف ولكن بصورة أ -تد بعد ذلك الشباب ، ويممرحلة 

دوره الفاعل ومركزيتـه يف نمـو اإلنسـان وإشـباع حاجاتـه الرتويح لرتفيه وهذا يعني أن لو
هنـاك نزعـًة طبيعيـًة  "وهو ما تؤكده إحدى الدراسـات التـي تؤكـد أن ألساسية ، الفطرية ا

للشباب لُيامرس أنشطًة ُيعربِّ فيها عن نفسه وأفكاره ، واجتاهاته وآرائه من خـالل مـا ُنسـميه 
 ) .  ١٠٣ : ١٥(  "طة الرتوحيية باألنش
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مـوه نمـًوا طبيعًيـا لضامن ن "ولعل تلك النزعة الطبيعية الفطرية عند الشباب راجعٌة 
متكامًال ومتوازًنا يف مجيع مراحل حياته منذ الطفولة وحتى الشباب والكهولة . ففي مرحلـة 
الطفولة يكون الرتفيه هو الوسيلة الوحيدة لالتصال والتعلم والنمو . فاللعب وسيلة الطفل 

وأشـياء ماديـة. األوىل الستكشاف العامل من حوله والتعرف عىل البيئة املحيطة به من أفـراد 
ونالحظ أن هذه الظاهرة ال تقترص عىل اإلنسان فقط ، بل نرى مظاهرها أيًضا لـدى صـغار 

 ) .   ٦٦ : ١٣(  " احليوانات التي تستخدم اللعب للتعلم والنمو واكتساب مهارات جديدة
  الرتفيه والرتويح سبيٌل إلشباع احلاجات اجلسمية : ثالًثا /= 

حياة الشباب خاصة ؛ حيـث إنـه يعمـل عـىل يف   جيايبٌّ وفاعٌل للرتفيه والرتويح أثٌر إ
املناشـط بُمامرسـة ذلـك يـتم ، و إشـباع احلاجـات اجلسـمية للفـرد "حتقيق نسبٍة كبريٍة من 

ال ، ومن ذلك  التـي ، الرياضـة البدنيـة عىل سـبيل املثـال ُممارسـة الرتوحيية بشكٍل عمٍيل فعَّ
اب اجلسم احلـد األدنـى تنشيط الدورة الدموية ، وإكس، وتؤدي إىل إزالة التوترات العضلية 

كاجلهاز التنفيس واهلضمي ، إضـافًة إىل من اللياقة البدنية ، وحتسني األجهزة الرئيسة باجلسم 
 ) . ٤٣ : ٢٦(  "اكتساب مهاراٍت حركيٍة ، وقواٍم ُمعتدل ، واملظهر احلسن 

لرتويح عن النفس تأيت نتيجـًة وا لرتفيهوهنا ال ُبد من اإلشارة إىل أن حاجة اإلنسان ل
طبيعيًة لبذله جهًدا بدنًيا أو فكرًيا كبًريا ، أو ممارسته لنشاٍط معٍني ، أو عند القيام بعمـٍل مـا ، 

ولـو لـبعض فمن يعمل ويتعب وُجيهد نفسه يكون بحاجة إىل الرتفيه و الرتويح عـن نفسـه 
 الوقت .

  املعرفة واخلربات :عامل عىل الرتفيه والرتويح نافذٌة ُمرشعٌة  رابًعا /= 
 -إكساب اإلنسان  يفُيسهم بفعالية ًيا كان نوعه الرتوحيي أالرتفيهي والنشاط ف

له دوٌر ال ، واملختلفة  ارفمن اخلربات ، واملهارات ، واملعكثًريا  -والسيام يف سن الشباب 
ن ممارسة الشباب . كام ألإلبداع  واالبتكار  ئةهيالت، وهب تنمية املوايمكن إغفاله يف 

يف رسم مهنة املستقبل  اساعدً عامًال مُ  "تكون قد لبعض النشاطات الرتفيهية والرتوحيية 
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 حياته اليومية ، يفللفرد من خالل تنمية مهاراته وقدراته التي قد تبدأ هبوايٍة ُيامرسها الفرد 
 . ) ٩:  ٢٥(  "ثم ُينميها وُيطورها حتى تنتهي بمهنٍة حيرتفها يف مستقبل حياته 

  ُيساعد عىل ضبط السلوك :و، نحرافات االالرتفيه والرتويح حيدُّ من  خامًسا /= 
وشغل ملء يف  - بال شك  –ُيساعد املختلفة باألنشطة الرتوحيية الشباب اشتغال إن 

وقت الفراغ عندهم ، والعمل عىل استثامره إجيابًيا ، ومن ثم احليلولة دون وقوعهم يف كثٍري 
االجتامعية ، وقد أشارت إحدى الدراسات إىل أنه إذا مل جيد الفرد ما ُيشغل ت املشكالمن 

فإنه ال يبقى له سوى امللل والسأم ، وربام يتجه اإلنسان للتغلب  "به وقت الفراغ عنده 
عىل هذا امللل والسأم والضيق ، إىل أساليب عشوائية ينحدر فيها املستوى إىل اضطراباٍت 

 . )  ١٤١:  ٢٩ ( "غري مرغوٍب فيها 
ولعل من أبرز النتائج اإلجيابية املُرتتبة عىل اشتغال الشباب باألنشطة الرتفيهية 

يف احليلولة دون وقوعهم يف بعض مظاهر بفعاليٍة كبريٍة سهم اإلجيابية أهنا تُ  والرتوحيية
عرص الذي هذا ال، وبخاصة يف االنحرافات واملشكالت األمنية واالجتامعية والنفسية 

رتتب عليها الكثري من املفاسد كبرية يحتى أصبحت مشكلة ) ، البطالة رت فيه( ظه
 . املجتمعات خمتلف يف األخالقية بني صفوف الشباب 

  الرتفيه والرتويح قوٌة يف مواجهة ضغوط احلياة : سادًسا /= 

والسـيام  -وفاعـٌل يف مواجهـة اإلنسـان وإجيـاٌيب الرتفيه والرتويح عامـٌل مسـاعٌد ن إ
لضغوط احلياة ومتاعبها وُمشكالهتا املختلفة ، واالستعداد هلا والتأهب ملواجهتها  -لشباب ا

من جديد، حيث إنه ُيعد وسيلًة فاعلًة وناجحًة يف تسلية اإلنسان ، والتخفيف عنه مـن تلـك 
 "وقد أكـّدت إحـدى الدراسـات أن الضغوط واملُشكالت التي يواجهها يف حياته اليومية ، 

لرتوحيية عىل اختالف ألواهنا ُتسهم بدرجٍة ملحوظٍة يف تفريغ االنفعاالت املكبوتـة األنشطة ا
لدى الفرد ، وتعمل عىل ختفيف درجـات القلـق والتـوتر النفيسـ ، ومتـنح الفـرد السـعادة 
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يـف يف حياتـه مـع والرسور والرضا النفيس ، وُكلها عوامل تزيد من قـدرة الفـرد عـىل التك
 .  )  ٣٤:  ٣١(  "املجتمع 

يف إنقاذ الشباب من ضغوط احلياة  بعامة وسيلًة ناجحةً  وبذلك يكون الرتفيه والرتويح
العرصية وما قد ينتج عنها من امللل ، والضجر ، وضيق الصدر ، والتوترات العصـبية ، ومـا 
إىل ذلك من اإلحساسات األليمة التي قـد حتصـل عنـد بعضـهم نتيجـًة خلُلـو حيـاهتم مـن 

الفراغ عند الشـباب يف أنشـطة  أوقاتاستثامر أن هنا ال ُبد من اإلشارة إىل واألعامل اجلدية . 
آثـار  م، فهي ُتزيل عـنههم رعامأُتعد إضافًة جديدًة إىل ،  وفعاليات الرتفيه والرتويح اإلجيايب

بالتـايل إىل املزيـد مـن النشـاط  ممن إرهاق العمل اجلاد ، وتـدفعه مالتعب ، وُتريح أعصاهب
 نطالق من جديد . واحليوية واال

  الرتفيه والرتويح يكشف عن الُقدرات ويستثمرها يف الصالح العام :سابًعا /= 
، ممارسة األلعاب جمرد عىل  يف حياة الشبابالرتفيه والرتويح مهمة ال تقترص 

واالنشغال بوسائل ومناشط الرتفيه والرتويح عن النفس ، وإن كان ذلك ُيمثل اجلزء 
الرتفيه بمعناه العام  "إذ إن ؛ قد يشمل كثًريا من املهام واألعامل اجلادة أنه  إال ؛ األكرب منها

يمتد ليشمل بعض األعامل اجلادة يف بناء املجتمع والتفاعل االجتامعي ما بني األفراد، 
وذلك من خالل ما يقوم به الفرد من تلقاء نفسه، وخارج إطار العمل املنوط به أو 

 هادفةٍ  ترفيهٍ  يمكن أن يكون العمل التطوعي وسيلةل املثال : املفروض عليه . فعىل سبي
اجتامعًيا . فمن خالل العمل التطوعي يف معسكرات الكشافة أو  ومفيدةٍ  وجادةٍ 

،  ، أو من خالل املسامهة يف محالت التوعية البيئية املعسكرات الصيفية للشباب والشابات
يمكن أن حيصل الفرد ، ملسابقات الرتفيهية وا، والفنية ، أو من خالل األمسيات الثقافية 

. كام أنه من خالل هذه النشاطات يشحذ  عىل حاجته من الرتفيه والرتويح عن النفس
 ) . ٦٦ : ١٣(  " طاقاته ويكشف عن مواهبه التي يستفيد منها املجتمع
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واألسـباب تشـري إىل أمهيـة أن  أن مجيع هـذه العوامـليمكن اخللوص إىل  ومما سبق
حقهـا بمن أبنائـه الرتفيه والرتويح التي يقدمها املجتمع لفئة الشباب ومناشط وسائل  حتظى

، الرسمية وغـري الرسـمية املجتمع خمتلف مرافق ومؤسسات يف االهتامم والعناية الالزم من 
طلـوب واإلجيـايب يف التـوازن املوحتقيـق إلقامـة منهـا ما هـو رضوري بحيث يتم توفري كل 

 . حياهتم

 

واحلاجـات  هناك العديد من املطالب إىل أن النفسية الكتب والدراسات ُتشري بعض   
عند الشباب واملُتزن السوي عملية النمو التي ال غنى عنها لاملختلفة العضوية وغري العضوية 

:  ٢١(  "لشـباب ا القوى املوجهة األساسية حلياة وسـلوك "بمثابة يف جمموعها ، والتي تأيت 
٣٥   . ( 

والعمل عـىل ُحسـن ،  التعرف عىل تلك املطالب واحلاجاتوهذا يعني أنه ال ُبد من 
الرسمية وغري الرسـمية ختلف مؤسساته بممن قبل املجتمع ها تاحلرص عىل تلبيو، إشباعها 

مـن ابيـة اإلجيعـىل اإلفـادة بعامة لشباب يف املجتمع ا لمساعدً  ؛ والسيام أن ذلك ُيعد عامًال 
توظيفهـا للصـالح ُحسـن ، والعمل عـىل الزاخرة بالكثري من املعطيات هذه املرحلة الُعمرية 

إرضـاء حاجـات الشـباب عامـٌل ُمسـاعٌد لتحقيـق  "أن هنا الُبد مـن اإلشـارة إىل ، والعام 
 ) . ٤٧:  ٢٠(  "السعادة الذاتية  التكيف االجتامعي ، وارتفاع املعنوية النفسية ، وحتقيق

؛ املختلفـة ائصهم يث إن حاجات الشباب يف هذه املرحلة الُعمرية تنبثق من خصوح
 ما ذكره أحد الباحثني بقوله :واحلاجات فإن من أبرز تلك املطالب 

 ة ، هي : أو ثالثة أنواع رئيس، يمكن تقسيم حاجات شبابنا إىل ثالث فصائل  "
يعـة التكـوين اجلسـمي التـي تنبـع مـن طب:  العضوية) الفسيولوجية ( = احلاجات 

 ويتطلبها نمو اجلسم وتوازنه وصحته .
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املُتصـلة بتنظـيم الفـرد النفيسـ ، ويتطلـب إرضـاءها تكاُمـل  = احلاجات النفسية :
 شخصيته و توازنه النفيس .

التي تنُبع من احلياة يف جمتمٍع وثقافـٍة معينـني هلـام مطـالبهام  = احلاجات االجتامعية :
)  ١٣١:  ٣٣(  "ُمتكيًفا معهام يعيش فيهام ، إذا أراد أن يكون ُعنًرصا اخلاصة من الفرد الذي 

. 
احلاجات التي تندرج حتت تلك األقسام الرئيسية املطالب و أما تفصيل وحتديد تلك 

) ، الـذي يشـتمل يف  ١مـن خـالل اجلـدول رقـم ( الثالثة ، فيمكن اإلشارة إليه باختصـاٍر 
لكيفيـة عـىل وصـٍف لملطلـب ، ويف القسـم الثـاين القسم األول عـىل وصـٍف للحاجـة أو ا

 .   الصحيحة إلشباعها وحتقيقها
 ) ١جدول رقم ( 

 ق النمو السوي للشبابيتحقالكفيلة بأبرز احلاجات واملطالب 
  ) . ٥١ – ٤٩:  ٢٠(  و)  ١٣٧-١٣٣:  ٣٣( 

 

رقم
ال

 كيفية حتقيقها وإشباعها احلاجة أو املطلب 
صـحيح واللياقـة احلاجة إىل تكوين اجلسـم ال ١

 البدنية العالية .
، بـني صـفوف الشـباب توافر الوعي الصـحي 

الطبيـة الكافيـة ، وتوفري اخلـدمات الصـحية و 
والغذاء الصحي ، والتشـجيع عـىل املشـاركة يف 
األنشطة الرياضية ، واملعسكرات ، واملخيامت ، 
ــنفعهم وينفــع  ــراغهم فــيام ي وشــغل أوقــات ف

 جمتمعهم . 
بول التغُريات اجلسمية والعضوية احلاجة إىل ق ٢

وغرائزه الشاب جسم الرسيعة التي تطرأ عىل 
 يف هذه املرحلة .

العمل عىل حتقيق التكيـف املطلـوب مـع تلـك 
املحيطـني بالشـباب فهـم التغُريات عـن طريـق 

وتقـدير ظـروف النمـو ، طبيعة هذه التغُريات ل
بطبيعـة تلـك  يفهمعـرحماولـة تواملصاحبة هلا ، 
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 . واجب الشباب جتاهها ت ، والتغُريا
والتكيـف احلاجة إىل حتقيق االتزان االنفعـايل  ٣

 عند الشاب .النفيس السليم 
إرضاء الكثري من احلاجات واملطالب العمل عىل 

األُخرى التي تنعكس آثارها عىل الشاب نفسـًيا 
 واجتامعًيا .

الذات  جة إىل تنمية الشعور اإلجيايب بقيمةاحلا ٤
 . وأمهيتها

زرع الثقــة يف نفــس الشــاب ، وتعويــده األمــل 
وعدم اليأس عنـد حصـول الفشـل . وإشـعاره 
بأمهيته ، وأمهية دوره االجتامعي  ، وإرشاكـه يف 

ــة فــرص  حتمــل املســؤولية املناســبة لــه . وهتيئ
النجــاح لــه دراســته ومــا يقــوم بــه مــن أعــامل 

 ومسؤوليات .
احلاجة إىل حتقيق بعض االسـتقالل العـاطفي  ٥

 األُرسة .  عن
تدرج اآلباء يف منح األبناء شـيًئا مـن احلُريـة يف 

واالعـتامد عـىل الـنفس إدارة شؤوهنم اخلاصة ، 
 وتشجيعهم عىل اختاذوحتمل املسؤولية اخلاصة ، 

ــض  ــاهتم يف بع ــرارات املتصــلة بحي ــض الق بع
 املجاالت والسيام العملية . 

احلاجــة إىل تكــوين صــداقاٍت وعالقــاٍت  ٦
حتقيـق غـرض لمـع األقـران ناجحة اجتامعيٍة 

 ، ونمو اجتامعي ُمتزن .صحيح تكيف نفيس 

تــوفري األنشــطة اجلامعيــة املناســبة عــن طريــق 
ــرحالت  ــبابية ، وال ــة واُملعســكرات الش األندي

يف فعالياهتا ومناشطها إرشاك األبناء ونحوها ، و
للشـباب فرصـة العمـل اجلامعـي ، تتـيح حتى 

وبنـاء الصـداقات مع اجلامعة ، التفاعل وفرصة 
 . مع اآلخرين اإلجيابية 

احلاجة إىل قبول األدوار االجتامعيـة املنتظـرة  ٧
 من الشباب ذكوًرا أو إناًثا . 

هلـذا واجتامعًيا العمل عىل تأهيل الشباب نفسًيا 
تعريفهم بام علـيهم جتـاه الشأن ، واحلرص عىل 

احلقوق والواجبات املناطة هبـم هذه األدوار من 
نتظره أن يكون رجًال ، وزوًجا ، ورب فالشاب ي

ُأرسة ، والشابة ينتظرها أن تكون امرأًة ، وزوجًة 
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 . ، وُأًما ، وربة منزل 
ـــة  ٨ احلاجـــة إىل فهـــم املشـــكالت االجتامعي

واالقتصادية والسياسية ، ومـا هـي املسـامهة 
يف خدمــة الفاعلــة التــي يســتطيع القيــام هبــا 

 . املجتمع 

ــارات التشــجيع عــىل اكتســاب امل ــارف وامله ع
العلمية ، ودراسة االجتاهـات ، ومعرفـة كيفيـة 
التعامل معها سواًء من خالل املناهج الدراسـية 

 املتخصصة أو عن طريق سعة االطالع .
احلاجة إىل تنمية الشعور باملسـؤولية ، وتنميـة  ٩

الفاعـل واإلسـهام روح اجلد وُحب العمل ، 
 نتاج العام . يف اإل

املســؤولية للشــباب ، إتاحــة فــرص حتمــل 
ــدر ــك ب واحلــرص عــىل الت ــرض عــىل ذل لغ

إلنجــاز  ةاملناســب اتاملســاعدة يف اختــاذ القــرار
 العمل املثمر . 

الـواعي يف  احلاجة إىل تقويـة الـوازع الـديني ١٠
 .النفوس 

التشجيع عىل احـرتام مبـادئ الـدين ، وقيمـه ، 
، ومــن ثــم ، ورمــوزه وتعاليمــه ، وتوجيهاتــه 

حيل بالرتبية اإلسالمية الصحيحة التالعمل عىل 
ــا هلــذه ، واحلــرص عــىل  تعــديل الســلوك وفًق

 . الصحيحة التوجيهات والتعاليم 
ــة  ١١ ــه ومعرف ــاب لنفس ــم الش ــة إىل فه احلاج

واســتعداداهتا ومواهبهــا وقــدراهتا إمكاناهتــا 
 .وميوهلا 

االختيـار مساعدة الشاب عىل فهم نفسه وعـىل 
املناسـب ، سـة الصحيح واملناسب مليـدان الدرا

نوع العمـل اختيار ووممارسة اهلوايات املالئمة ، 
املتفق مع قدراته وخرباته . والعمل عىل التوجيه 
الرتبــوي واملهنــي الصــحيح وتــوفري اخلــربات 

 والفرص التي ُتساعد عىل حتقيق ذلك . 
واالجتاهات احلاجة إىل تنمية املهارات وامليول  ١٢

ــت الفــراغ ، واحــرتام  املناســبة الســتثامر وق
 الوقت ومعرفة قيمته .

تــوفري أنــواع خمتلفــة مــن النشــاطات املتكاملــة 
واُملثمــرة ســواًء يف املؤسســات التعليميـــة أو 

 املجتمعية . 
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أهم  "ليست هذه كل متطلبات وحاجات الشباب ، إال أهنا يمكن أن تكون وبعد ، ف  
التـي يمكـن اسـتنباطها مـن امـة واالجتامعيـة الع، والنفسـية ، حاجات الشـباب اجلسـمية 

 ) . ١٣٧:  ٣٣(  "خصائص وُمميزات نموهم العامة يف مرحلة الشباب 
رضورًة الزمـًة لتحُقـق النمـو الصـحيح حاجاٌت ومطالب ُمتثـل يف جمموعهـا وهي 

تقتيض وتستوجب العناية واالهـتامم كام أهنا  السوي ، وتوافر الصحة اجلسمية والنفسية هلم .
ــف املؤسســات  ــة الشــباب ومــن خمتل ــت ، ورعــايتهم األوســاط املســئولة عــن تربي كالبي

املؤسسات الثقافية ، ، واملؤسسات اإلعالمية ، و واملؤسسات الدينية،  واملؤسسات التعليمية
رعايـة الشـباب لالالزمـة اجلهـود واملؤسسات األمنية ، وغريها للتنسـيق فـيام بينهـا وبـذل 

وإشـباعها قـدر املسـتطاع ، والعمـل عـىل حـل  واالهتامم بتلبية مطالبهم وتـوفري حاجـاهتم
إذا مـا  "بطريقٍة أو بُأخرى ، والسيام أنه املشكالت أو املعوقات التي قد تعرتض ذلك الشأن 

والنفسـية التـي ال ُأمهلت هذه احلاجات بدأت تظهر انحرافات الشباب ومشاكلهم اجلسمية 
 : ٣٣(  "ذي يعيشون فيه املجتمع العىل الشباب أنفسهم ، بل يتعداهم إىل  يقف أثرها الّيسء

١٣٨ - ١٣٧  . ( 
 ورضورٌي  يمكن أن نخُلص إىل أن الرتفيه والرتويح مطلـٌب هـامٌ ،  ومن كل ما سبق

، وأنـه ُيعـد عـامًال ُمشـرتًكا بـني األنـواع الرئيسـة والسيام يف مرحلة الشباب حلياة اإلنسان 
وهـي ( ، ي واإلجيـايب لإلنسـان الثالثة للحاجات واملطالب الالزمة حلصـول النمـو السـو

 واالجتامعية ) . ، والنفسية ، احلاجات اجلسمية 
، واحلرص عىل عدم إغفالـه أو احليوي هبذا اجلانب االهتامم وهذا يعني أنه ال ُبد من 

، وأن من الواجـب العنايـة بـه لكونـه ُيسـهم بفعاليـة يف بنـاء يف حياة اإلنسان املسلم إمهاله 
 .ية واإلجيابية شخصية اإلنسان السو







 
٢٨

 
نظـام جـاء بالـذي اخلـاتم  الربـاينمن املعلوم أن الدين اإلسالمي احلنيف هو الدين   

التـي يقـول اهللا تعـاىل يف الشـاملة املُتكاملة رشيعة اهللا الكاملٍة حياٍة شامٍل ُمتكامٍل يقوم عىل 
(  }َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكـُم اإلْسـالَم ِدينـًا  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت  {شأهنا : 

 .)  ٣سورة املائدة : من اآلية 
للفـرد  سـاميةٍ مـن تربيـٍة إسـالميٍة  ما ينبثق عـن رشيعـة اإلسـالممن الطبيعي أن و
ئيٍة من جزئياهتا إال واهتمت هبـا مل تُرتك جماالً من جماالت احلياة إال بينته ، وال جز، واملجتمع 

 ال إفراط فيه وال تفريط .متوازًنا اهتامًما 
املركـوزة واحلاجات اإلنسـانية وحيث إن الرتفيه والرتويح إحدى الرغبات الفطرية 

التناغم معها واالستجابة هلـا يف يبدُأ ( أي اإلنسان ) فإنه ، يف فطرة اإلنسان وطبيعته البرشية 
أخصـب مراحـل ًبا ما يزداد ميله هلا عند بلوغه مرحلة الشباب التـي ُتعـد ، وغالمنذ الصغر 

 .   والعطاء نتاجقدرًة عىل اإلو،  انشاطً و،  حيويةً و،  قوةً وأكثرها ، العمر 
فيـه يف بعض اآلراء حول قضـية الرتواضًحا هناك تفاوًتا وعىل الرغم من ذلك ، فإن 

 ليه أحد الباحثني بقوله :، وهو ما ُيشري إوالرتويح من منظور اإلسالم 
ُتعاين قضية الرتويح من غموض مفهومها احلقيقي الذي قّرره اإلسـالم ، والـذي  "

وأصحابه الكرام . وتبـدو دالئـل هـذا الغمـوض يف اجتـاهني هـامني  rسار عليه الرسول 
 يمكن إمجاهلام فيام ييل :

زاح ، وي = االجتاه األول : رى أنه نوٌع مـن اإلسـفاف اجتاٌه يرفض الرتويح واملرح واملُ
والعبث ، ودليٌل عىل نقص اجلدية ، وتبُلد االهتاممات ، ولذا فحُقـه أن ُيقابـل باالسـتهجان 

 واإلنكار عىل من ُيامرسه يف أوقات فراغه .
وقد يكون هذا الفهم راجًعا إىل ما علق بجسد الـرتويح مـن انحرافـاٍت عـىل مـدار 

الفساد ، وما ُيصاحب ذلك من رقٍص وغنـاٍء ُيامرسـه  التاريخ ، من سمٍر يف احلانات وأوكار
 .ن املرح ال يكون إال مع الفساد الرجال والنساء .. ولذا ظن البعض أ
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املُعـارص ] للـرتويح ، والـذي  فلك املفهـوم الغـريب [اجتاٌه يدور يف  = االجتاه الثاين :
تهالكيٍة عىل حسـاب النمـو يقف عند حدود االنفعال النفيس بوسائل ُمبتذلٍة أو جتاريٍة أو اس

وذلك من خـالل العـروض الفنيـة السـطحية املُبتذلـة والنُضج النفيس والروحي والثقايف . 
املرئية واملسموعة ، ومن خالل الدوريات واملجالت املصورة الرخيصة ، والِفرق الرياضـية 

. ومـن  واالستعراضية الُكربى التي تستقطب انتامء الشـباب وتسـتأثر بحامسـهم وطاقـاهتم
خالل طلب اللذة واملُتعة وإشباع الشهوات عن طريـق الغنـاء املُبتـذل ، والصـور اخلليعـة ، 

   .[ بترصف من الباحث ] )  ١٢-١١:  ١٩(  . وارتياد األماكن املشبوهة
ُحيجم عنه  األولفاالجتاه  يف قضية الرتفيه والرتويح  اجتاهني خمتلفنيهناك واملعنى أن 

رضورًة يف حياة اإلنسان املسلم بُحجة أنه ال فائدة منه ، وال داعي له ،  ويرفضه ، وال يرى له
، وُمنجـرٌف إليـه كثر منـه ومُ  قبل عليهمُ  الثايناالجتاه وأنه مضيعٌة للوقت ومفسدٌة للعمر . و

 وجيعله مهه األكرب وُشغله الشاغل يف احلياة . 
لـذي يكتنـف هـذه طبيعيـة للغمـوض الواضـح اجتاهني كانا نتيجة ولعل هذين اال

أكثـر النـاس وقعـوا يف هـذا  "؛ إذ إن حوهلـا وغياب الرؤية اإلسالمية الصـحيحة ، القضية 
األمر بني طريف الغلو والتفريط ، نظًرا ألنه أمٌر يتصل بالشعور والوجدان ، أكثـر ممـا يتصـل 

يف  بالعقل والفكر ، وما كان شأنه كذلك فهو أكثـر قبـوالً للتطـرف واإلرساف مـن ناحيـة ،
 مقابل التشُدد والتزمُّت من ناحيٍة ُأخرى .

فهناك من يتصورون املجتمع اإلسالمي جمتمع عبادٍة وُنسك ، وجمتمع جٍد وعمـل ؛ 
فال جمال فيه ملن يلهو ويلعب ، أو يضحك ويمرح ، أو ُيغني ويطرب . ال جيوز لشـفٍة فيـه أن 

هجٍة أن ترتسم عىل وجوه النـاس تبتسم ، وال لسٍن أن يضحك ، وال لقلٍب أن يفرح ، وال لب
!! 

وعىل العكس من هؤالء : الذين أطلقوا العنان لشـهوات أنفسـهم ، فجعلـوا احليـاة 
، وأذابوا احلواجز بني املرشـوع واملمنـوع ، يـن املفـروض واملرفـوض ، بـني  ُكلها هلًوا ولعًبا

شيعون الفواحش ما احلالل واحلرام ، فرتاهم يدعون إىل االنحالل ، ويروجون اإلباحية ، ويُ 
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ظهر منها وما بطـن باسـم الفـن أو الـرتويح ، ونسـوا أن العـربة باملُسـميات واملضـامني ال 
 ) .    ٢٤٤ - ٢٤٣:  ٤٣(  "باألسامء والعناوين ، واألمور بمقاصدها 

ني السـابقني قـد جـانبوا أن أصحاب كال االجتـاه -الذي ال شك فيه   -والصحيح 
از عـىل جـورحية ـالصـحيحة والصـرعية ـد دّلت النصوص الشالصواب يف هذا الشأن ؛ فق

ومرشوع ، وهـو مـا أورده أحـد البـاحثني  ، وأنه أمٌر مباحإمجاالً وتفصيًال الرتفيه والرتويح 
اإلسالم ال ُيعارض الرتويح ، وال يقف منـه موقًفـا سـلبًيا ، بـل يـدعو إليـه  "الذي أّكد أن 

 ) . ١٢:  ٣٨(  "اهللا أحياًنا إىل أحياًنا ، ويُعده مما ُيتقرُب به 
، أن رسـول  tسلامن الفـاريس ما جاء يف احلديث عن ولعل أوضح دليٍل عىل ذلك 

م اهللا يف كتابه ، ومـا َسـكت عنـه  "، قال :  eاهللا  احلالل ما أحلَّ اهللا يف كتابه ، واحلرام ما حرَّ
 . ) ٤٠٢، ص  ١٧٢٦( رواه الرتمذي ، احلديث رقم  "فهو ممَّا عفا عنه 

الرتفيه والرتويح أمٌر مرشـوٌع ، بينت أن  رشعيةٌ  ٌص هناك نصووليس هذا فحسب ، ف
 وحثت عليه ، ومنها ما ييل :بل إهنا دعت إليه 

أحـب  نمـ "، قـال :  r) ما جاء عن ابن عباس ( ريض اهللا عنهام ) ، أن النبـي  ١( 
، ص  ١١، ج  اه الطـرباينرو(  "بعد الفرائض ، إدخال الرسور عـىل املسـلم  األعامل إىل اهللا

٧١ . ( 
، عـن جـده ، عن أبيه ، حسن بن حسن عبد اهللا بن ) ما جاء يف روايٍة ُأخرى عن  ٢( 

 :  rأنه قال : قال رسول اهللا 
 ٣ج رواه الطرباين ، (  "إن من موجبات املغفرة إدخال الرسور عىل أخيك املسلم  "

 ) . ٨٣، ص 
قـال : أنـه  ) ، eاب رسـول اهللا تّ وكان من كُ : (  عن حنظلة األسيديما صّح  ) ٣( 

قـال : سـبحان اهللا نافق حنظلة .  لقيني أبو بكر ، فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ . قال : قلت :
ـ eما تقول ؟ . قال : قلت : نكون عند رسول اهللا  ! ُرنا بالنـار واجلنـة حتـى كأنَّ  ا رأُي ، يذكِّ

افسـنا األزواج واألوالد والضـيعات ، نسـينا ، ع e، فإذا خرجنا من عنـد رسـول اهللا  عنيٍ 
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حتـى دخلنـا عـىل ، كثًريا . قال أبو بكر : فو اهللا إنا نلقى مثل هذا . فانطلقُت أنـا وأبـو بكـر 
.  "ومـا ذاك ؟  ":  eيا رسـول اهللا . فقـال رسـول اهللا قلت : نافق حنظلة ،  eرسول اهللا 

، فإذا خرجنا مـن  عنيٍ  ا رأُى حتى كأنَّ ، نار نة والذكرنا باجلتُ قلت : يا رسول اهللا نكون عندك 
 :   e، فقال رسول اهللا  -نسينا كثًريا  -عافسنا األزواج واألوالد والضيعات ، عندك 

كر ، إن لــو تــدومون عــىل مــا تكونــون عنــدي ، ويف الــذِّ  !ي بيــده ـوالــذي نفســ "
. ثـالث  "سـاعة لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ، ويف طرقكم . ولكن يا حنظلة ، ساعٌة و

 ) .  ١١٩٢- ١١٩١، ص ص  ٦٩٦٦احلديث رقم . ( رواه مسلم ،  مرار
، بـني سـلامن  eآخـى النبـي  عن أبيه قال :، عن عون بن أيب جحيفة ما صحَّ  ) ٤( 

، فقـال هلـا : مـا شـأنك ؟ .  متبذلـةً وأيب الدرداء ، فزار سلامن أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء 
فقـال :  طعاًماداء ليس له حاجة يف الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له قالت : أخوك أبو الدر

 كان الليل ذهب أبو الـدرداء يقـوم كل فإين صائم ، قال : ما أنا بآكٍل حتى تأكل ، فأكل ، فلامَّ 
. فقال : نم ، فنام . ثم ذهب يقوم ، فقال : نم . فلام كان آخر الليـل قـال سـلامن : قـم اآلن . 

فقال له سلامن : إن لربك عليك حًقا ، ولنفسك عليك حًقا ، وألهلك عليـك  ،يا قال : فصلَّ 
صـدق  ":  e، فذكر ذلك لـه ، فقـال النبـي  eحقه ، فأتى النبي  حًقا ؛ فأعط كل ذي حٍق 

 ) . ١٠٧٠ - ١٠٦٩، ص ص  ٦١٣٩احلديث رقم ( رواه البخاري ،  "سلامن 
 رسـول اهللاقـال : قـال يل أنه  عنهام ) عبد اهللا بن عمرو ( ريض اهللاعن ما صحَّ )  ٥( 
e  :"  قال :  . ذلك  . قلت : إين أفعُل  "؟ ك تقوم الليل وتصوم النهار خرب أنَّ أُ أمل 

( أعيـت  ْت َهـفِ نَ وها ) ، ـرُ ( غارت وضـُعف بصـك عينُ   ْت مَ َج فإنك إذا فعلت هَ  "
( رواه  "م م وَنـ، وُقـر م وأفطِـك حًقـا ، وألهلـك حًقـا ، فُصـك ، وإن لنفِس ) نفُس  ّلْت وكَ 

 ) .  ١٨٤، ص  ١١٥٣احلديث رقم البخاري ، 
،  يف سـفرٍ  e، أهنـا كانـت مـع النبـي )  ا( رضـي اهللا عـنهعائشة  ما صحَّ عن)  ٦( 

هـذه  "ه فسـبقني ، فقـال : اللحـم سـابقتُ   محـلـُت فـلـام ، قالت: فسابقته فسبقته عىل رجيلَّ 
بقة  بتلك  ) .  ٣٩١، ص  ٢٥٧٨حلديث رقم ( رواه أبو داود ، ا "السَّ
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أشـارت إىل قـد وإن كانت يف جمموعها تلك النصوص وهنا ال ُبد من اإلشارة إىل أن 
وأّكـدت حرصـت يف الوقت نفسه ؛ إال أهنا وحثت عليه  يهدعت إلجواز الرتفيه والرتويح و

بالضـوابط  ، وأن يكون منضبًطاواملناسب احلد املطلوب  أن يكون ُمعتدالً ، فال يزيد عنعىل 
، وهـو مـا أشـار إليـه أحـد تهذيبه وُحسن توظيفه يف حيـاة اإلنسـان الرشعية التي جاءت ل

 الباحثني بقوله :
فال ُيعقل أن ُحيارب اإلسالم الـرتويح ، أو حيرمـه عـىل املجتمـع اإلسـالمي ، بـل  "

، كلـام كـَل  أقىص ما يفعُله أن هيذبه ، وأن جيعله يف األُمة اإلسالمية ذريعـًة لتجديـد النشـاط
اإلنسان أو ضُعف وفرت ، وهذا أمٌر مطلوٌب تدعو إليه الرضورة ، ويفرضه الواقـع الـذي ال 
مفر منه ، هلذا كانت نظرة اإلسالم إىل الرتويح نظرًة واقعيًة ، فُكل ما ال يتعـارض مـع القـيم 

 ) . ٤١:  ٣٨(  "ممنوٌع وحمظور  ل فهو مباٌح ، وكل ما عدا ذلك فهووالسلوك والفضائ
واملعنى أن الدين اإلسالمي وهو الدين الذي يمثل نظام حيـاٍة متكامـٍل لإلنسـان يف 
زمن صغره وكربه ، وحني جده وهزلـه ، ووقـت فراغـه وُشـغله ، قـد راعـى هـذا اجلانـب 
احليوي اهلام ، وتعامل معه تعامًال واعًيا يقوم عىل حتقيق مبدأ التوازن املطلـوب بـني خمتلـف 

ية والشخصية اإلنسانية بصـورٍة ال إفـراط فيهـا وال تفـريط ، فالرتفيـه جوانب النفس البرش
والرتويح عن النفس من األمور املباحة رشًعا ، واملسموح هبا يف حياة اإلنسان املُسلم خـالل 

لـرتويح ُمنضـبًطا بـبعض الضـوابط اخمتلف مراحل عمره ، رشيطة أن يكون ذلك الرتفيـه و
 وسيلًة ال غاية ، وهو ما أشار إليه أحد الكتاب بقوله : الرشعية العامة التي جتعل منه 

اإلسالم دين الواقع واحلياة ، ُيعامل الناس عىل أهنم بٌرشـ هلـم أشـواقهم القلبيـة ،  "
وحظوظهم النفسية ، وطبيعتهم اإلنسانية ، فلم يفرتض فيهم أن يكون كـل كالمهـم ذكـًرا ، 

فراغهم عبادة ، وإنام اعرتف اإلسـالم بكـل وكل صمتهم فكًرا ، وكل تأمالهتم عربة ، وكل 
ما تتطلبه الفطرة البرشية من رسوٍر وفـرح ، ولعـٍب ومـرح ، وُمـزاٍح وُمداعبـة ، برشـط أن 

 ) .  ٩٣٤:  ٢٧(  "تكون يف حدود ما رشعه اهللا ، ويف نطاق أدب اإلسالم 
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يف حيـاة  ويف هذا إشارٌة واضحُة إىل أن نظرة الدين اإلسالمي إىل الرتفيـه والـرتويح
روٌع ، بـل ومطلـوٌب ـالرتويح يف اإلسالم أمـٌر مشـ "والسيام أن  اإلنسان ُتعد نظرًة واقعيًة ،

طاملا أنه يف إطاره الرشعي السليم املُنضبط بحدود الرشع التي ال ُخترجه عن حجمه الطبيعي 
ع الفطـرة يف قائمة حاجات النفس البرشية ، فاإلسالم دين الفطرة ، وال ُيتصور أن يتصادم م

 ) .   ١٩:  ٢٦(  "، أو الغرائز البرشية يف حالتها السوّية 
وألن تعاليم الدين احلنيف وتربيته اإلسـالمية السـامية حتـرص عـىل رعايـة شـؤون 

، وشـموهلا ، وحتقيق مصاحله الدينية والدنيوية يف كل زماٍن وأي مكان ؛ فإهنا بكامهلا ، املسلم 
أو تغفل عنـه يف حيـاة اإلنسـان ؛ اجلانب الرتفيهي والرتوحيي  مل ُهتمل، وُيرسها ، وسامحتها 

العامـة واخلاصـة الضوابط ووضع بعض الرشوط و، وإنام حرصت عىل رعايته واالهتامم به 
 وسـيلًة اجتامعيـةً  "ه عـل منـالتـي جت، التي تكفل له حتقيق أهدافه السامية ومنافعه املنشـودة 

ه ، كـام يـتم إشـباع حاجاتـه البدنيـة والنفسـية وتربوية ، حيث يتجدد نشاط الفـرد وحيويتـ
ام ال يطغـى عـىل أوقـات العبـادة أو بام يتوافق مع العقيدة السمحة ، وب والعقلية والروحية ،

 ) .   ١٥٨:  ٢٩(  "العمل 



املختلفة يف حياته اإلنسان ومطالب  اتانطالًقا من حرص اإلسالم عىل تلبية احتياج
الرتفيـه والـرتويح إحـدى الرغبـات الفطريـة واحلاجـات اإلنسـانية عمليـة فقد راعى أن ، 

املركوزة يف فطرة اإلنسان وطبيعتـه البرشـية ، إذ إنـه ( أي اإلنسـان ) يبـدُأ يف التنـاغم معهـا 
لة الشباب التي ُتعد مـن لوغه مرحواالستجابة هلا منذ الصغر ، وغالًبا ما يزداد ميله هلا عند ب

وقـدرًة عـىل اإلنتـاج أغزرها نشـاًطا وحيويًة ، و وأخصبها ، وأكثرها قوةً مراحل العمر  أهم
، وهي يف الوقت نفسه أكثر املراحل إقباالً عىل ممارسة األنشطة الرتفيهية والرتوحييـة والعطاء 

تلـك  نـد ممارسـةعتنحـرف األمـور عـام ينبغـي أن تكـون عليـه ؛ وحتى ال والتفاعل معها 
ُعلامء اإلسالم يف حتديد جمموعٍة من بعض فقد اجتهد ، املتنوعة  يةوالرتوحي يةالرتفيهاألنشطة 
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البنـاء ُحيقق الرتفيه والرتويح الدور أن إىل  -يف جمموعها  -هتدف التي ، الرشوط والضوابط 
ه ُممارسـاتظـل ت ، وأنعامـة واملجتمـع املسـلم املسلم خاصـًة املطلوب منه يف حياة اإلنسان 

بناءًة من حيث إهنا عملية سمو و ُرقي لفاعلية الفرد ، وليسـت عمليـة انحطـاٍط  " وأنشطته
 ) .  ١٤٩:  ٢٩(  "وفساد 

 :عىل النحو التايل  امكن تصنيفهيالتي هذه الرشوط والضوابط فيام ييل إشارٌة إىل و
 ، ومنها : تتعلق بالنشاط الرتفيهي أو الرتوحييرشوط و ضوابط أوالً / = 

؛ إذ إن الرتفيـه أن يكون النشاط الرتفيهي والرتوحيـي وسـيلًة ال غايـًة يف ذاتـه )  ١(   
، كون ملُجرد شغل وقت الفراغ ، وممارسة اللهو املجرد املُسلم ال ياإلنسان والرتويح يف حياة 

ُتستعمل يف اخلـري ًة إجيابييكون وسيلًة أو أداًة ، وإنام فيام ال نفع فيه وال فائدة  العمر إضاعة وأ
جوانـب الشخصـية خمتلف يمكن من خالهلا حتقيق التوازن املطلوب بني ، ووالصالح العام 

يف حد ذاتـه ؛ فإنـه  ، وأصبح هدًفا وغايةً وإذا جتاوز النشاط الرتوحيي هذا احلد  "، اإلنسانية 
 ) . ٩١- ٩٠:  ٣٥(  " دائرة الكراهية أو احلُرمة إىلخيرج من دائرة املستحب أو املُباح 

القولية كالكـذب ، واملخالفات الرشعية املحرمات أن يكون النشاط خالًيا من )  ٢( 
والسـب ، والشـتم ، واالفـرتاء ، والشـامتة ، أو االسـتخفاف هبـم ، اآلخرين من والُسخرية 

صـور ومـا شـابه ذلـك مـن والرتويع ، والتشكيك ، ، والغمز ، واللمز ، والغيبة ، والنميمة 
َا الَِّذيَن آَمنُوا ال َيْسـَخْر َقـْوٌم ِمـْن َقـْوٍم َعَسـى َأْن  { لقوله تعاىل :لآلخرين القويل  األذى َيا َأهيُّ

َيُكوُنوا َخْريًا ِمنُْهْم َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسـى َأْن َيُكـنَّ َخـْريًا ِمـنُْهنَّ َوال َتْلِمـُزوا َأْنُفَسـُكْم َوال 
َك ُهُم الظَّاملُِوَن َتنَاَبُزوا بِاألَْلَقاِب بِ  ( سورة  }ْئَس االْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اِأليَامِن َوَمْن َملْ َيُتْب َفُأوَلئِ

 ) . ١١اآلية رقم  احلجرات :
رسـول  ُهبز بن حكيٍم قال : حدثني أيب عن أبيه قال : سـمعت  جاء يف احلديث عنو

ث فيكذب لُيضحِ  "ل : ، يقو rاهللا  ( رواه  "القوم ، ويٌل له ، ويـٌل لـه به  َك ويٌل للذي ُحيدِّ
 ) . ٧٤٧، ص  ٤٩٩٠أبو داوود ، احلديث رقم 
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سـحر العمليـة كالواملُخالفات الرشـعية ) أن يكون النشاط خالًيا من املحرمات  ٣( 
، املــاجن رقص والــوالتخويــف والرتويــع واإلفــزاع ، والشــعوذة ، واخلــداع واالحتيــال ، 

والتاميـل واملعازف واملوسيقى األنغام املُحرمة االستامع إىل و، من اآلخرين والتقليد الساخر 
ونحو ذلك ممـا يشـتمل عـىل ، والطيور أو التحريش بني البهائم والتربج أو التعري ، ، معها

 األذى الفعيل .أي صورٍة من صور 
األمـور املحّرمـة أي نوٍع من الرتفيهية والرتوحيية  ةطنشأال يدخل يف ممارسة األ)  ٤(   

االختالط بني اجلنسني أو أو التبذير واإلرساف والبذخ ، غش ، أو اخلديعة ، أو التواطؤ ، الك
 اينحرف بغايتهـ و، أ او موضوعيته، أ احو ذلك مما ُخيل بمصداقيتهونأو السحر والشعوذة ، 

( رواه  "مـن غـشَّ فلـيس منَّـا  "قـال :  eأن رسول اهللا  t، فعن أيب هريرة  اوالقصد منه
 . )  ٣١١، ص  ١٣١٥، احلديث رقم الرتمذي 
املُشـاركني س أنفتعريض الرتفيهي أو الرتوحيي النشاط  ) أالّ يرتتب عىل ممارسة ٥( 

 وأاأللعـاب العنيفـة كام هو احلـال يف بعـض ، أو بغريهم هبم ر لرضإحلاق اللمخاطر أو فيه 
رر ـالـنفس للضـ كسباقات السيارات واملُالكمة ونحوها مما قد يرتتب عليه تعـريضاخلطرة 
َوال ُتْلُقـوا بَِأْيـِديُكْم إَِىل  {قوله تعـاىل : ن ذلك ممنوٌع ومنهي عنه بنص الكتاب يف أل، واخلطر 

وألن األصل يف إباحة النشـاط طلـب املنفعـة ) .  ١٩٥  ( سورة البقرة : من اآلية }التَّْهُلَكِة  
أن : ال رضر  ـىقض eهللا وليس جلُب الرضر ، وقد صحَّ عن عبادة بن الصامت أن رسول ا

 ) .  ٤٠٠، ص  ٢٣٤٠( رواه ابن ماجة ، احلديث رقم  "وال رضار 
أًيـا كـان نـوع  -فإذا كان يف النشاط الرتوحيي رضٌر عىل ُممارسه  "وانطالًقا من ذلك 

(  "، ومل يوجد فيه نفٌع يفوق ذلك الرضر ؛ فإنه حيُرم عـىل ذلـك املُـامرس مزاولتـه  -الرضر 
٢٤:  ٣٥  (.    

 ثانًيا / رشوط و ضوابط تتعلق بوقت النشاط الرتفيهي أو الرتوحيي ، ومنها := 
أوقـات أداء مـع  رسة النشاط الرتفيهي والرتوحيي ُمتعارًضا) أالّ يكون وقت مما ١(   

قد يرتتب عىل ذلك مـن اإلهلـاء ملا ، العبادات والطاعات املُحددة كالصلوات املفروضة مثًال 
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َـا الَّـِذيَن آَمنُـوا ال ُتْلِهُكـْم َأْمـَواُلُكْم َوال  {قال تعـاىل : أو تأخريها ،  والغفلة عن أدائها َيـا َأهيُّ
وَن   اِرسُ َك ُهُم اْخلَ اآلية رقـم ( سورة املنافقون :  }َأْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر اهللاَِّ َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفُأوَلئِ

٩ . ( 
فيهـي والرتوحيـي متعارًضـا مـع أوقـات ) أالّ يكون وقت ممارسـة النشـاط الرت ٢(   

، أو املتعلقة بحقوق النـاس الواجبات القيام بأداء احلقوق و أوقات مع أو ، العمل الرسمي 
ملا قد يرتتب عىل ذلك مـن مؤثًرا عىل الوقت املُخصص لقضاء مصالح املسلمني ونحو ذلك 

 .االعتداء عىل حقوق اآلخرين وهو ما ال جيوز 
يف أو إفـراٌط ، أو الرتوحيـي الرتفيهـي وقت النشـاط مبالغٌة يف هناك يكون  ) أالّ  ٣ (  
السـيام أن ذلـك ، وعن غريه من شؤون احليـاة األُخـرى ومهامهـا به ل اشغاالن وأ، ممارسته 

لتـوازن واالعتـدال مراعـاٍة لمـن يتناىف مع ما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان املسلم يف حياتـه 
 -فقد أدركت األُمـم مجيًعـا ، وألن الوقت ثـمٌني  "،  حياتهشأٍن من شؤون يف كل والتوسط 

أن الرتويح ال يكون عىل حساب العمل ، ولذا تشـرتط الدراسـات احلديثـة  -قديًام وحديًثا 
 ) . ٦٥:  ١٩(  "للرتويح أن يكون يف وقت الفراغ فقط 

 نها := ثالًثا / رشوط و ضوابط تتعلق بأدوات النشاط الرتفيهي أو الرتوحيي ، وم
التي ُيـامرس هبـا النشـاط الرتفيهـي أو واخلامات ) أن تكون األدوات واآلالت  ١(   

 ، وأن تكون ُحمققًة للمصلحة العامة لألفراد واملجتمع .يف أصلها  مرشوعًة ومباحةً الرتوحيي 
) أن تكون األدوات واآلالت التي ُيامرس هبا النشاط الرتفيهي أو الرتوحيي غـري  ٢( 
فقد حّرم اإلسالم اخلمور واملُسكرات ومـا يف ُحكمهـا ، ، أو مؤديًة إىل ُحمّرم أصلها حمرمٍة يف 

م بعض آالت املوسيقى واملزامري  وما يف ُحكمهـا ، وورد النهـي عـن ارتـداء واملعازف وحرَّ
يف رصًحيـا ، وجـاء النهـي سواًء للذكور أو اإلنـاث للعورة املالبس الفاضحة وغري الساترة 

واليانصيب الذي يعتمد عىل احلظ يف كسـب املـال ، امليرس لعاب الُقامر وعن أ القرآن الكريم
ـ َواألَْنَصـاُب َواألَْزالُم ِرْجـٌس ِمـْن َعَمـِل  {تعاىل :  قال ْمـُر َواملَْْيِرسُ َام اْخلَ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َيا َأهيُّ

ُكْم ُتْفلُِحوَن  ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ  ) . ٩٠اآلية رقم املائدة : ( سورة  }الشَّ
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، ) د رْ النَّ ام ُيسمى ( عن اللعب بكام أن النهي جاء رصًحيا يف احلديث النبوي الرشيف 
وعـىل كـل وجـٍه مـن ، وهي ُلعبٌة تعتمد عىل اللعب بقطعٌة مكعبة الشـكل ، ( النردشري ) أو 

سـليامن بـن ُبريـدة  ، فعـنوجوهها رقم من الواحد إىل الستة ، وقد ُتسمى الزهر أو الطاولة 
(  "ودمه  خنزيرٍ مس يده يف حلم ري فكأنام غِش دَ رْ من لعب بالنَّ  "قال : ،  eن النبي عن أبيه ع

 . )  ٧٤٠، ص  ٤٩٣٩أبو داود ، احلديث رقم رواه 
د فقد عىصـ رْ من لعب بالنَّ  ": قال  e، أن رسول اهللا  tعن أيب موسى األشعري و  

 ) .  ٧٤٠، ص  ٤٩٣٨، احلديث رقم  أبو داودرواه (  "اهللا ورسوله 
كاحليوانـات احليـة ،  -) أالّ يتخذ يف النشاط الرتفيهـي والرتوحيـي مـا لـه روح  ٣( 

ملـا و، ملا يف ذلك مـن تعـذيٍب للحيـوان أو ُيصوب  ُيرمىهدًفا ليكون  -والطيور ، ونحوها 
يض اهللا عـنهام صحَّ عن ابن عباس ( رجاء يف ذلك من النهي النبوي الواضح الرصيح ، فقد 

( رواه مسـلم  ، احلـديث رقـم  "ال تتخذوا شيًئا فيه الـروح غرًضـا  "قال :  e) ، أن النبي 
 ) .  ٨٧٣، ص  ٥٠٥٩

وجاء يف احلديث عن سعيد بن جبٍري قال : مرَّ ابن عمر بفتياٍن من قـريش قـد نصـبوا 
 رأوا ابـن عمـر طًريا وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئٍة مـن نـبلهم ، فلـامَّ 

 تفرقوا ، فقال ابن عمر : 
لعـن مـن اختـذ شـيًئا فيـه  eمن فعل هذا ؟ لعن اهللا من فعل هذا ، إن رسـول اهللا  "

 ) . ٨٧٤ - ٨٧٣، ص ص  ٥٠٦٢( رواه مسلم ، احلديث رقم  "الروح غرًضا 
أو الطيـور للتنـاطح ، ويتبع لذلك النهي ما قد حيصـل مـن التحـريش بـني البهـائم 

عن ابـن عبـاٍس ( ريض اهللا ُمرسًال  نحوها ملا رويما ُيعرف بُمصارعة الثريان ، وأو ُقر ، للتنا
( رواه الرتمذي ، احلديث  "عن التحريش بني البهائم  eهنى رسول اهللا  "عنهام ) أنه قال : 

  ) . ٣٩٨، ص  ١٧٠٨رقم 
 ومنها :مكان النشاط الرتفيهي أو الرتوحيي ، ا / رشوط وضوابط تتعلق برابعً = 



 
٣٨

يرتتب عليـه إزعـاج أو موضٍع  لنشاط الرتفيهي والرتوحيي يف مكانٍ ) أالّ يكون ا ١(   
، أو مضـايقتهم ، أو إيـذائهم بـأي نـوٍع مـن األذى سواًء كانوا ُمقيمني أو عـابرين اآلخرين 

ْؤِمنَـاِت  {، قال تعاىل : القويل أو الفعيل  بَِغـْريِ َمـا اْكَتَسـُبوا َفَقـِد َوالَِّذيَن ُيـْؤُذوَن املُْـْؤِمنَِني َواملُْ
َتانًا َوإِْثًام ُمبِينًا   ) .   ٥٨اآلية رقم ( سورة األحزاب :  }اْحَتَمُلوا ُهبْ

أو ، أو التخريـب ، إحلـاق األذى تب عىل النشاط الرتفيهي أو الرتوحيي ) أالّ يرت ٢(   
 األدواتو املنشـآت أو بـام فيـه مـنأو التلويـث للمكـان أو املوقـع ، ، أو اإلفسـاد، التدمري 

عن النبـي ، عبد اهللا بن عمرو ( ريض اهللا عنهام ) عن يف احلديث فقد صّح ، رافق ونحوهااملو
r  ، قال : أنه 

،  ١٠( رواه البخاري ، احلـديث رقـم  "املُسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  "
 ) .  ٥ص 

ـا  "ن كون انطالًقا متأيت وهنا جتدر اإلشارة إىل أمهية هذا الضابط  أمكنة الرتويح حق�
 ٢٥(  "بني مجيع الناس ، فمن أفسد عىل الناس أمكنة تروحيهم ، فقد اعتدى علـيهم  ُمشرتًكا

 :٢٥ . ( 
وأن ، أن تتم ممارسة األنشطة الرتفيهية والرتوحييـة يف األمـاكن املُخصصـة هلـا  ) ٣(   

واألخالق احلميـدة ، إىل ، اضلة اآلداب الفالتوجيهات الرشعية ، وُيراعى يف ذلك االلتزام ب
   . التعليامت واألنظمة املتبعة يف تلك األماكن املخصصة لألنشطة املختلفة جانب احرتام

 مجاعة النشاط الرتفيهي أو الرتوحيي ، ومنها :بأفراد أو ا / رشوط وضوابط تتعلق خامًس = 
دعـاة أو ، ق السـوء ) أالّ يكون أفراد مجاعة النشاط الرتفيهي والرتوحيي من رفـا ١( 

، فالرفقة السيئة والسلوكية ، أو أصحاب األهواء واالنحرافات الفكرية واألخالقية الرذيلة 
وقـد  .هلا دورها السلبي وآثارها السيئة التي ال ُتنكر عىل الفرد خاصًة ، وعىل املجتمع بعامـة 

 قال : أنه ،  r ، عن النبي  tأيب موسى عن الصحيح جاء يف احلديث 



 
٣٩

ـا أن السوء مثل اجلليس الصالح و " كحامل املسك ونافخ الكري ، فحامل املسـك إمَّ
ـا أن ُحيـرق ثيابـك ،  ا أن جتد منه رًحيا طيبًة ، ونافخ الكـري إمَّ ا أن تبتاع منه ، وإمَّ ُحيِذيك ، وإمَّ

ا أن جتد رًحيا خبيثة    ) . ٩٨٤، ص  ٥٥٣٤البخاري ، احلديث رقم ( رواه  "وإمَّ
التجاُنس بني أفراد مجاعـة الـرتويح ، وُيقصـد  "راعى قدر املستطاع حتُقق أن يُ )  ٣(   

بالتجاُنس هنا التجاُنس الُعمري والثقايف واالجتامعي وامليول ..إلخ ، ففي ذلك ضامٌن كبـٌري 
  ) . ٢٤:  ٢٥(  "حلصول الفائدة من الرتويح 

ط أو الضابط ، فقـد أمهية هذا الرشدليٍل عىل  ولعل يف احلديث النبوي الرشيف خريُ 
يسمح لبعض اجلواري ممن هن يف سن أم املؤمنني عائشـة ( ريض اهللا عنهـا ) ،  eكان النبي 

، ويف ذلك ُمراعاٌة واضحٌة ألمهية التجانس الُعمري يف حتقيـق بالدخول عليها واللعب معها 
 أهنا قالت :  ،صحَّ عن أم املؤمنني عائشة ( ريض اهللا عنها )  أهداف الرتفيه والرتويح ، فقد

وعندي اجلواري ، فـإذا دخـل  eكنت ألعب بالبنات ، فربام دخل عيلَّ رسول اهللا  "
 ) .   ٧٣٩، ص  ٤٩٣١( رواه أبو داود ، احلديث رقم  "خرجن ، وإذا خرج دخلن 

) أالّ يرتتب عىل ممارسـة النشـاط الرتفيهـي والرتوحيـي أي شـكٍل مـن أشـكال  ٤( 
م االختالط  ، سـواًء كـانوا ممارسـني للنشـاط أو ُمشـاهدين لـه ور واإلنـاث بني الـذكاملحرَّ

وتلـك  "يف أماكن الرتفيه والـرتويح ،  ين يكثر وجودهموالسيام ممن هم يف سن الشباب الذ
يف املجتمع املُسلم ، فضًال عن أن ما ُيناسب الذكور من النشـاطات الرتوحييـة قضيٌة حمسومٌة َّ 

  ) . ٢٤:  ٢٥(  "ا العكس يف الغالب ال ُيناسب اإلناث ، وكذ
أن تكـون هنـاك أمـاكن للرتفيـه ولذلك فإن الواجب يفرض عـىل املجتمـع املسـلم 

ملا يف ذلك مـن منـٍع لإلناث  وُأخرى مستقلٌة عنها تكون ُخمصصةً والرتويح خاصة بالذكور ، 
، وملـا هي التي ال تنتاملفاسد األخالقية الفتن ويرتتب عليه من قد ا قطٍع ملوبينهم ، لالختالط 

املجتمع املسلم التي ُمتيـزه عـن غـريه مـن املجتمعـات خلُصوصية حتقيٍق من الفصل يف ذلك 
   .وعزته وكرامته ، وحتفظ له أصالته  األُخرى

 : ًسا / رشوط وضوابط عامةساد= 



 
٤٠

من الرشوط والضوابط العامة التي ال غنى عنها وعن توافرهـا يف كـل  هناك جمموعةٌ   
بـإذن  -الرتفيهية والرتوحيية مهام كان نوعه ومهام كان جماله ، ألهنا تكفـل نشاٍط من األنشطة 

الضـوابط وروط ـنجاحها وحتقق الفائدة املنشودة منها . ويأيت من أبرز هـذه الشـ -اهللا تعاىل 
 العامة ، ما ييل :

آلخـرين فـيام التقليـد لوالتبعيـة جمـرد  أالّ تكون نوعيـة األنشـطة قائمـًة عـىل)  ١( 
مبادئـه ، ومنطلقاتـه ، وقيمـه ، ونه من األنشطة الرتفيهيـة والرتوحييـة ، فلكـل جمتمـٍع ُيامرس

أو  وافـدٍ  ينسـاق وراء كـل نمـٍط ترفيهـٍي  ظروفه ، وعاداته ، وتقاليده التي تفرض عليه أالّ و
املطالبة بعـدم التبعيـة والتقليـد ال تعنـي عـدم االسـتفادة مـن  "وهنا ُنشري إىل أن ، مستورد 

تعني فقط ضبط هذه االستفادة ، وإخضاعها للُمراقبـة والتقـويم ، وهـذا ، بل هي اآلخرين 
رعية مـن ـمما يكفل للجامعة املسلمة شخصـيتها املسـتقلة ، وُحيـافظ عـىل ُخصوصـيتها الشـ

 ) . ٦٢:  ١٩(  "االستالب أو التمييع أو التشكيك 
ارتكـاب  و، أملعـايص ا و، أاملفاسـد يشٍء مـن أالّ يؤدي الرتفيه والـرتويح إىل )  ٢( 

فُكل ما يؤدي إىل احلرام فهو حـراٌم ، القولية أو الفعلية الذنوب واملخالفات الرشعية واآلثام 
 ، ودرء املفاسد ُمقّدٌم عىل جلب املصالح كام هو معلوٌم يف الرشيعة .  

أو دونـام إسـفاٍف ومالئًام هلم ، أن يكون الرتفيه والرتويح مناسًبا للمامرسني له )  ٣( 
؛ إذ كبـاًرا  مأكـانوا صـغاًرا وأن يكون بمقدار حاجتهم إليه  ،خروٍج عن املألوف أو املعقول 

يف الـرتويح خيتلـف عـن غريهـا ، وذلـك لوجـود  لكل جمموعٍة مـن النـاس احتياًجـا " إنَّ 
ُمتغريات وعوامل عديدة ، منها مثًال : عامل اجلنس ، وعامل السن ، والعامل االقتصـادي ، 

البيئي ، ..إلخ . ولذا فإن من ضوابط عملية الـرتويح لتكـون متوازنـًة وُمشـبعة أن والعامل 
 .)  ٦٢:  ١٩(  "ُتعطى ُكل جمموعٍة ما ُيناسبها من الرتويح نوًعا وكًام 

أن تكون نوعية النشاطات الرتفيهية والرتوحيية متناسـبًة مـع الـذوق العـام يف )  ٤( 
العـادات والتقاليـد ، واملألوفـة املبادئ والقيم فيه من  املجتمع املسلم ، وغري متعارضة مع ما



 
٤١

، وهو مـا متوافقًة مع أخالق املجتمع وآدابه تلك النشاطات واألعراف احلسنة ، و أن تكون 
 أشار إليه أحد الباحثني بقوله :

وحيث إن املجتمع اإلسالمي يمتاز بالعديد من امليـزات واخلصـائص التـي ُمتيـزه  "
أرسى اإلسالم ُأسس هذا املجتمع ، فجعـل الفضـائل ركنًـا مـن أركانـه ،  "عن غريه ، فقد 

والسلوك احلسن سمًة من سامته ، وقوة األجسام من أهم لوازمـه ، والـرتابط واألخـوة مـن 
   ) . ٤٠:  ٣٨(  "أعظم دعائمه 

التـي خلقـه اهللا لإلنسان كرامته اآلدمية األنشطة الرتفيهية والرتوحيية أن حتفظ )  ٥( 
ْمنَـا َبنِـي آَدَم  {:  تعـاىل عليها وهلا ، والتي أخرب عنها ُسبحانه وتعـاىل يف قولـه تعاىل َوَلَقـْد َكرَّ

َّْن َخَلْقنَـا  ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ِمم َباِت َوَفضَّ ْلنَاُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيِّ (  }َتْفِضـيًال َوَمحَ
 ) .   ٧٠رقم  اآليةسورة اإلرساء : 

وهذا يعني أالَّ يندفع اإلنسان إىل ممارسة املناشط الرتفيهية والرتوحيية التي قد ُتفقـده 
يف ملبسـه والبهـائم احليوانات أشكال تقليد كأن يقوم ب، إلنسانيته معنى هذا التكريم اإلهلي 

تفقـد اإلنسـان  التـيالساذجة ة اهلزليما يعرف باألزياء التنكرية أن ينساق وراء  و، أومظهره 
أو ة . النفـوس األبّيـرضـاه ال تو،  ةل السليموقبله العقال تمما نحو ذلك كرامته وإنسانيته ، و

، أو عبـاراٍت تتنـاىف مـع  أو صـوًرا،  أو رمـوًزا، مالبس حتمل شـعاراٍت البعض أن يرتدي 
الكريمـة ، األخالق اإلسالمية ووتوجيهاته ، أو تتعارض مع املبادئ والقيم  اإلسالمتعاليم 

 نحو ذلك .و
) أن ُتسند مهام اإلرشاف ، واملتابعة ، والريـادة ، واإلدارة ، والتخطـيط ، يف مـا  ٦(    

مـن أبنـاء املسـلمني  موأمـانته مخيص هذه املناشط الرتفيهية والرتوحيية إىل من يوثق يف دينه
الـذين ، ووالسـلوك  ، وُحسـن السـرية، الذين تتوافر هلم اخلربة والدراية واألكفاء املؤهلني 

ــة  ــلم بعام ــع املس ــة املجتم ــة يف خدم ــاط املُنضــبط ، والرغب ــاحلامس والنش ــزون ب ، يتمي
أفـراد هـذه الفئـة عـىل  وأن يكونـوا ممـن يـؤمتن،  يف التعامل مع فئة الشـباب واملُتخصصني

 وهو ما يؤكد عليه أحد الباحثني بقوله :  ، الُعمرية سلوكًيا وأخالقًيا



 
٤٢

ق هذه األهداف يتطلب ختطيًطا دقيًقا لربامج األنشطة املُتنوعة التي ال شك أن حتقي "  
جيب أن جتمع بني هدف الرتويح السليم ، وبني املردود الرتبوي والثقايف . كام يتطلـب أيًضـا 
رشف  إرشاًفا اجتامعًيا واعًيا يف مجيع اخلطوات التنفيذية للربامج املرسومة ، وأن يتم اختيار املُ

، من حيث التزامه باملنهج اإلسالمي ، وحرصه عىل ُمراقبة الشـباب ُمراقبـًة ة القدوة الصاحل
   . ) ٧٤- ٧٣:  ١٠(  "صحيحًة وواعية 

) أن ُيراعى يف ما يتم تقديمه من األنشطة الرتفيهية والرتوحيية يف املجتمع املسـلم  ٧( 
جتامعيـة املُتمثلـة يف خصوصـية املجتمـع املسـلم الدينيـة واال -أًيا كان نوعها أو جماهلـا  -، 

وُمراعـاة ، واحـرتام القـيم الدينيـة واألخالقيـة ، احلنيف االلتزام بتعاليم وتوجيهات الدين 
التي ال ُبد من مراعاهتا عند وضع مـا والطباع احلميدة ، العادات والتقاليد واألعراف احلسنة 

 صميم املُنشـآت واملرافـقحتتاجه هذه األنشطة من اخلُطط أو الربامج أو الفعاليات ، أو عند ت
تتأثر كغريها من الظـواهر االجتامعيـة  "أهنا  -التي ال شك  -التي ُمتارس فيها هذه األنشطة 

األُخرى بقيم املجتمع العقدية ، وثقافته ، ومبادئه ، وأفكاره ، وعاداته ، وتقاليده ، وغالًبا مـا 
 .    ) ٢١:  ٢٥(  "أو ُمتأثرًة هبا تكون األنشطة الرتوحيية السائدة يف املجتمع نابعًة منها 

) أن ُيراعى فيام ُيقدم للشباب من األنشطة الرتفيهيـة والرتوحييـة حتقيـق عنرصـ  ٨( 
الذي ال يطغى معه االهتامم بجانٍب ما عىل غريه من اجلوانـب ، االعتدال والتوازن املطلوب 

ٌل واحـد ، وينبغـي األُخرى ، وال ُهيمل جانٌب منهـا عـل حسـاب اآلخـر ؛ إذ إن الفـرد ُكـ
التـي ُتسـهم يف جمموعهـا يف بنـاء شخصـيته  خمتلف متطلباته واحتياجاتـهاحلرص عىل تلبية 

ة      التي ال إفراط فيها وال تفريط .السويَّ
كونـه  -عىل وجه العمـوم  -أالّ يتجاوز االهتامم باجلانب الرتفيهي والرتوحيي )  ٩( 

حـددة يف الغايـات املُ و النبيلـة قيق بعض األهـدافتحليتم من خالهلا السعي وسيلًة أو أداًة 
اإلرساف يف ُممارسـة األنشـطة الرتفيهيـة والرتوحييـة أبـًدا حياة اإلنسـان ؛ فلـيس صـحيًحا 

العمـل ، احلرص عىل العبادات ، وأداء املختلفة عىل حساب غريها من مهام احلياة األُخرى ك
   .دينيًة كانت أو دنيوية املختلفة احلياتية ت احلقوق والواجباالقيام بالدراسة ، واالنتظام يف و



 
٤٣

اجلانــب أن ُتعنــى مجيــع املؤسســات الرســمية وغــري الرســمية يف املجتمــع ب)  ١٠( 
 -والسيام الشباب  -حترص عىل توفريه ملنسوبيها ، وأن يف حياة األفراد  الرتفيهي والرتوحيي

تضع الشباب عىل طريـق احلـق  "ي التبصورٍة تفي بمتطلباته وُحتقق أهدافه وغاياته املنشودة 
والرشاد ، وتفتح هلم آفاًقا جديدًة يف ُممارسة األنشطة النافعة ، وترصفهم عن اللهـو والعبـث 

مة   ) .  ٢٧:  ١٠(  "وارتكاب املُنكرات املُحرَّ
يف االهـتامم مع بعضـها املؤسسات  هذه ك مجيعاشرتوهو ما يمكن حتقيقه من خالل ا

إلرشاف عليه ، والعمل عـىل تنفيـذه سـواًء عـىل مسـتوى األُرسة ، أو ، والتخطيط له ، وابه 
املؤسسات التعليمية ، أو املؤسسات اإلعالمية ، أو املؤسسـات االقتصـادية ، أو املؤسسـات 

 األُخرى . املجتمعية الثقافية ، أو غريها من املؤسسات املؤسسات  و، أالرياضية 



 

الشـباب املُسـلم عنـد ن التحديات املُعارصة التـي تواجـه مهناك العديد ال شك أن   
، التـي ُتعـرف يف وقتنـا احلـارض ممارسته للكثري من أنواع النشـاطات الرتفيهيـة والرتوحييـة 

،  اجلامعـات وأواجـه األفـراد تقـد التـي والظـروف العوامـل جمموعـة  ونعني بالتحـديات
مـن ُممارسـة األنشـطة بطريقـٍة ُمبـارشٍة أو غـري مبـارشٍة أو متـنعهم ، أو تعوقهم ، فترصفهم 

   .أو حتقيق رغباهتم يف االستمتاع هبا ،  الرتفيهية والرتوحيية
أصـبحت ، ويف هذا العرص الذي أصبح العامل فيـه عبـارًة عـن قريـٍة كونيـٍة صـغرية 

فـالفوارق اجلغرافيـة ؛ تواجه الشباب املُسلم عىل قدٍر كبٍري جًدا من اخلطورة التحديات التي 
ُجمديًة كام ينبغي ، وأصبح االنفتـاح عـىل اآلخـر املحلية والسياسية قد زالت ، ومل تُعد الرقابة 

والسيام من خـالل ألـوان األنشـطة ، وتداول األفكار واملعتقدات من أيرس األمور وأسهلها 
 لرتوحيية ووسائلها املتعددة التي مل ترتك مكاًنا إال ووصلت إليه . الرتفيهية وا

 ما ييل :، ويأيت من أبرز هذه التحديات املُعارصة   



 
٤٤

بصـورٍة تـدعو إىل العجـب كثرة جماالت الرتفيـه والـرتويح يف الوقـت احلـارض  /أ 
زانياهتـا صـناعًة ُمسـتقلة يف عاملنـا العـريب ، وأصـبح هلـا مي أهنـا أصـبحتحتى ، والدهشة 

وهـو الشاب يقع يف حريٍة من أمره والضخمة التي ُترصف عليها لتلبية تزايد الطلب عليها . 
فـال يـدري مـاذا يف هـذا الشـأن ا من الغزو املُتعدد األشكال واألنـامط يرى يف واقعنا طوفانً 

اب ماذا خيتار وماذا يرفض ،ُيامرس منها ، وال يعرف  ه إليه أحد الُكتَّ  بقوله : وهو ما ُينبِّ
امليلء باملغريات ، املفعـم بـالقلق وامللـل والـرتف بـأمّس أحسب أن هذا الزمان و "

ع يف جماالت الرتويح ، فالشباب صيٌد ثـمٌني لكـلِّ مغـرض ، وألّن الـدول  احلاجة إىل التوسُّ
املتقدمة يف ظاهر احلياة الدنيا ، قد أخذت قسًطا وافًرا من وسائل الرتويح ، وهي وسائل قـد 

 تكون مباحًة يف الرشيعة اإلسالمية ، فإّن من واجبنـا عـرض مـا يفـد منهـا عـىل ضـوابط ال
الرشيعة ، فام كان منها مقبوالً ُأخذ به ، وما كان حمظوًرا وأمكن التعديل أو التبديل لزم ذلـك 

 ) . ١٩:  ١٧(  "، وإالّ وجب املنع 
رسـات واألنشـطة املامالكثـري مـن استهداف فئة الشـباب املُسـلم مـن خـالل  /ب 

التي تكاد تكون يف ُمعظمهـا غربيـة األصـل واملنشـأ الوافدة والرتفيهية والرتوحيية املعارصة 
ام قـد يرتتـب عليـه مـن دون وعٍي بمنها قد ُجلب كام هو ،  لألسف فإن كثًرياو ،والتخطيط 

تعـديٍل أو نـى أددون ة ؛ بل إنه ُيطبق وُيامرس يف جمتمعاتنا ُخمتلف خماطر وأمفاسد  وأسلبياٍت 
املُتأمل ملظاهر الرتفيه املعارص ، والتي شاعت يف البالد اإلسالمية  "حتى أن ، تبديٍل أو تغيري 

كة ) الرتفيه يف العـامل فضًال عن غريها جيد أنه ازداد الطابع األمريكي ، وازدادت ظاهرة ( أمرَ 
 ) .   ٢١:  ٢٣(  "حتى غزت املُسلمني يف ُعقر دارهم 

بمعطيات التقنية  ة الرتفيهية والرتوحيية املُعارصةلكثري من ألوان األنشطارتباط ا /ج 
ل املتطورة التي ووسائل اإلعالم واالتصال ، احلديثة  خطًرا يف واقعها املشاهد أصبحت ُتشكِّ

التغايض عن تأثرياته يف  وأال يمكن إنكاره وحتدًيا قائًام ،  عىل فكر الشباب وسلوكياهتمكبًريا 
والشك أن تنـوع وسـائل اإلعـالم واالتصـال ، وتعـُدد وسـائلها املرئيـة عارصة ، حياتنا املُ 

مـن الصـعوبة بمكـان أن تكـون هنـاك  حواملسموعة واملقروءة ، قد زاد من خطرهـا وأصـب



 
٤٥

من أخطر العوامل التـي ربـام تنخـُر يف جـدار  "التي تعترب ، سيطرٌة كاملٌة عىل هذه الوسائل 
لمجتمع ، ألهنـا ربـام ُتصـبح وعـاًء للفكـر املنحـرف ، والعقائـد البناء القيمي واألخالقي ل

اهلّدامة ، واألدب الرخيص ، والفـن املـاجن . وبـذلك ُتشـكِل عقـول الشـباب ، وتـؤثر يف 
أذواقهم وأخالقياهتم ، لذا فإنه جيب عىل والة أمر املُسلمني ، اإلرشاف عـىل هـذه الوسـائل 

 ) .   ١٦٢:  ٢٠(  "بح معول هدٍم ألخالقيات املجتمع ومراقبتها وتوجيهها ، وإالّ فإهنا سُتص
واألنشـطة من الربامج والفعاليـات سلم للشباب املُ واملُتاحة قلة البدائل املناسبة  / د

الـذي األمـر ، املجتمـع اإلسـالمي املُعـارص  مجال الرتفيه والرتويح داخـلب ذات العالقة 
خمتلـف مـن خـالل جهـود ،  اجيادهـوالعمـل عـىل إ ااالهـتامم بتوفريهـعىل اجلميع يفرض 

جتتهد غاية االجتهاد يف تقـديم امعية الرسمية وغري الرسمية ، التي عليها أن املؤسسات االجت
، بشكٍل يفـي بحاجـات أبنـاء املجتمـع ها وافرالبدائل املناسبة والصاحلة ، وأن حترص عىل ت

لـك الـربامج و املناشـط أن أن ُيراعـى يف ت، والذين هم يف حاجٍة ماسٍة هلـا والسيام الشباب 
؛ املنهج اإلسالمي الذي ُيشبع ويفي باحتياجات الشباب وُمتطلباهتم يف هذا الشـأن تفق مع ت

مازالـت لـدينا حمـدودة ، وإن كـان وُتعنى بقضايا الشباب ن املؤسسات التي ختدم والسيام أ
ن إجيـاد املزيـد مـن ؤدي دوره عىل الوجه املطلوب ؛ فكان ال بـد مـكثًريا من القائم منها ال ي

م هلـم الرعايـة من اهلام اجلانب  املؤسسات التي ُتعنى هبذا املنشـودة مـن حياة الشباب ، وُتقدِّ
 .  خالله 

بـبعض أنـواع األنشـطة الرتفيهيـة والرتوحييـة يف واملُبـالغ فيـه االهتامم الزائـد  /هـ 
عـىل سـبيل ) ريـايض ال( ، فاجلانب غريها من األنشطة األُخرى املجتمع املسلم عىل حساب 

وتنفيـًذا ، أو  اسواًء من املسؤولني دعًام وختطيطً حيظى بُجل االهتامم والقبول والعناية ، املثال 
ال تقل درجة االهتامم الذي ) الفني ( وكذلك اجلانب ، من اجلامهري متابعًة واهتامًما وتشجيًعا

ال حتظـى األُخرى والرتوحيية ، يف حني أن بقية املجاالت الرتفيهية عن سابقه  ببعض مناشطه
والنادر من العناية واالهتامم ، وقـد أشـار إىل هـذا املعنـى أحـد  إال بالقليل -رغم أمهيتها  -

 الباحثني بقوله :



 
٤٦

ُمتثل كرة القدم قاسُام مشرتًكا بني مجيع الشباب ، وهذا نتيجـًة لالهـتامم الكبـري هبـا  "
 رضورة انضـباطها رشعًيـا ، وأن تتحـول مـن وبُمنافساهتا .. ولذا فال ُبد مـن التأكيـد عـىل

االهتامم ببعض الالعبني إىل االهـتامم بجامهـري الشـباب ، وأن توضـع يف حجمهـا الطبيعـي  
الجتامعيـة والتي بدورها توضع يف حجمها الطبيعي ما بني بقية أنشـطة النـوادي الثقافيـة وا

 ) [ بترصف من الباحث ] .   ١٦٩:  ١٩(  "وغريها 
الكفيلة بإجيـاد املنـاخ املؤسسات الرتفيهية والرتوحيية  ر الواضح يف توفريالقصو /و 

بالضـوابط والتـي تكـون ُملتزمـًة ، يف املجتمع املسـلم  هتوافرالرتفيهي والرتوحيي املطلوب 
وغـريهم مـن أبنـاء املجتمـع  -عىل وجه اخلصوص  -لسد احتياج الشباب السابق ذكرها ، 

وقد أشار أحد البـاحثني إىل هـذا ،  الالزمةالرتوحيية و ةلرتفيهياملختلف املناشط والفعاليات 
 املعنى بقوله : 

وال شك أن من أهم واجبات الدول توفري وهتيئة األماكن التي ُتساعد الناس عـىل  "
وإىل مكـارم األخـالق ، وُحيقـق الـرتويح ة وسائله بشـكٍل يـدعو إىل اخلـري الرتويح ، وهتيئ

 ) . ٤٩:  ٢٦(  " البالد املرشوع ، وجيلب اخلري عىل
التحـديات التـي تواجـه أن ما سبق ليس إال ُأنموذًجا لبعض  وهنا جتدر اإلشارة إىل

ربام تكون هناك حتدياٌت ُأخـرى ، ويف وقتنا احلارض الشباب املسلم يف جمال الرتفيه والرتويح 
 .  عىل قدٍر كبٍري من األمهية 




للرتفيه والرتويح الكثري من ألوان األنشطة التي تعمل عىل إشـباع ُمعظـم احلاجـات   
والرغبات واملتطلبات وامليول عند اإلنسان ، وهي متعددة األشكال واألنواع ، األمـر الـذي 

؛ شـأهنا  بيمكن االتفاق عليـه بـني املهتمـني حمّددٍ  تقسيٍم أو تصنيٍف يصعب معه حرصها يف 
، وهناك من يكون تقسيمه هلـا عـىل الذي تتم ُممارسته فهناك من ُيقسمها تبًعا لنوعية النشاط 

أســاس نوعيــة املُشــاركني يف النشــاط ، يف حــني أن هنــاك مــن يصــنف األنشــطة الرتفيهيــة 



 
٤٧

ن كام أن هنـاك مـ،  اواإلرشاف عليه االتي تقوم بتنفيذهاملجتمعية لمؤسسة والرتوحيية تبًعا ل
وهكـذا تتعـدد التقسـيامت وتتنـوع ُيصنفها تبًعا لعدد املُشاركني فيها إىل فرديـٍة أو مجاعيـة ، 

عـىل ألنـواع الرتفيـه والـرتويح التصنيفات ، إال أنني سأعتمد يف عرض الـنامذج التطبيقيـة 
 والذي سيكون عىل النحو التايل :،  أساس نوعية النشاط الذي ُيامرسه الشباب

 
  ويشـمل هـذا

النوع ألواًنا من النشاطات املختلفة ذات العالقة باجلوانب الثقافية العامة ، واجلوانب األدبية 
ــة ،  ــة و املعلوماتي ــة ، واجلوانــب املعرفي وهيــدف إىل إكســاب ُممارســيه املعــارف  "واللغوي

 ) .  ٤٦:  ٩(  "واملعلومات 
تزويد الشباب بقدٍر كبٍري  "وهتدف إىل كثريٌة ومتنوعة ، تاز هذا النوع بأن أنشطته ويم

من الوعي ، وُحسن تقدير الظروف إلجياد جيـٍل مـن الشـباب املُثقـف املـرتبط باألحـداث 
 ) .  ١٠٢- ١٠١:  ٣١(  "اجلارية ، والتغُريات احلادثة يف املجتمع 

هـا  دورتـؤدي دوًرا تروحيًيـا إىل جانـب  أنهلـذه األنشـطة يمكـن جديٌر بالذكر أنـه 
يمكن أن ُمتارس يف أماكن خمتلفة وبيئاٍت كثرية سواًء كانـت . كام أهنا  يف حياة الشباب الثقايف

 هذه املُامرسة مقصودًة أو غري مقصودة . 
 ومن أمثلة األنشطة الرتفيهية والرتوحيية للشباب يف املجال الثقايف ، ما ييل :

  واملشـاركة فيهـا ، وحلقـات النقـاش الثقافية والندوات العامة املحارضات حضور
 .بالتعليقات أو املداخالت أو األسئلة 

  مختلف الفنـون اإلبداعيـة كـنظم ب الثقافية واألدبية التي هتتماملُسابقات املشاركة يف
 .، وقراءة وحتليل الكتب  املقالةكتابة الشعر ، وكتابة القصة والرواية ، و

 ث والدراسات املتعلقة بخدمة املجتمع ومناقشـة قضـاياه وُمشـكالته ، كتابة األبحا
 . واقرتاح احللول املناسبة هلا 



 
٤٨

  ــة يف ات املشــاركة بالكتاب ــدوريِّ ــة املطبوعــات واملجــالت وال ــة يف ، والثقافي الكتاب
، والعمـل عـىل اإلسـهام يف املتنوعـة الصحف احلائطية ، واإلصدارات املدرسـية 

  .ىل مادهتا املنشورة إصدارها واإلرشاف ع
 اءة احلُرة ، وشغل وقٍت ُحمدٍد يومًيا للقراءة واالطالع والتثقيف الذايت . ممارسة القر 
  املشـاركة يف العمـل عـىل و، إعداد وتقـديم بعـض الـربامج اإلذاعيـة والتلفزيونيـة

 حواراهتا ومناقشة موضوعاهتا .
  االطـالع فـادة مـن مقتنياهتـا ، واإلواحلرص عىل العامة أو اخلاصة ، ارتياد املكتبات

 . الثقافية واملعرفية املجاالتشتى ، ومتابعة اإلصدارات املختلفة يف عىل حمتوياهتا
  التــي ختــدم اجلانــب الثقــايف كاإللقــاء ، الشخصــية التــدرب عــىل بعــض املهــارات

 نحو ذلك .وإدارة احلوار ، ووفن التقديم ، واحلديث املُرجتل ، 
يف وغريهـا والرتوحييـة الرتفيهيـة تطبيق هذه األنشطة ن من خالهلا التي يمك أما الكيفية
يف املدن الكربى ، وإنشـاء املراكـز إنشاء األندية الثقافية التوسع يف يف  فتتمثل، املجال الثقايف 

املزودة باملكتبات واملسـارح وقاعـات توىل هذه النوادي واملراكز لتالثقافية يف املدن الصغرى 
، والعمل عـىل تلبيـة حاجـات للشباب قديم اخلدمات الالزمة ت ُحكمها املحارضات وما يف

ن الشـباب  "التي تنوعة امل الشباب الثقافية والفكرية واألدبية من خالل عنايتها باألنشطة ُمتكِّ
من أن ُيمضوا الكثري من األوقات فيها ، بحيث توفر هلم العلم واملعرفـة واالطـالع احلُـر يف 

املدرسـة . وال شـك أن هـذه األنديـة سـتكون نـواًة الكتشـاف مواهـب جٍو بعيٍد عن قيود 
 .  )  ٦٧:  ١٣(  "الشباب وصقلها 

لرضوري االهتامم بافتتاح املكتبات العامة يف كل مدينٍة وقريـة ، والعنايـة كام أن من ا
بأبناء املجتمع والسيام الشباب من خالل تشجيعهم عىل القراءة واالطالع ، وإتاحة الفرصـة 

لتنمية وعيهم ، وزيادة رصـيدهم الثقـايف واملعـريف ، واحلـرص عـىل تنظـيم املسـابقات  هلم
 الثقافية هلم ، وتقديم ما يمكن من اخلدمات املختلفة يف اجلوانب الثقافية واملعرفية .



 
٤٩

  ويشمل هـذا
، الرياضات املختلفة ذات العالقة باجلانب الريـايض  أللعاب والنوع ألواًنا من النشاطات وا
والتعود عىل مبدأ التنـافس الرشـيف ، النمو اجلسمي الصحيح الذي ُيعنى بإكساب ُممارسيه 

من أهم األنشطة التي جتذب الشباب إليها ، حيـث  "الرياضية األنشطة وُتعد  .الالعبني بني 
ة واحلركيـة ، وُتسـاعدهم عـىل اكتسـاب الرياضـة البدنيـة ، إهنا ُتعترب ُمتنفًسا للطاقة اجلسمي

 ) .  ١٢٣:  ٣٤(  "وُختلصهم من كثٍري من االضطرابات النفسية 
 ويأيت من أمثلة األنشطة الرتفيهية والرتوحيية للشباب يف املجال الريايض ، ما ييل :

، ب القـوى ألعـاالرياضات الفردية كامليش العادي ، واجلري ، واهلرولـة ، وممارسة   - ١
 .ونحوها وبرامج اللياقة البدنية ، وألعاب اجلمباز ، والرماية ، والسباحة ، 

الرياضات اجلامعية مثل : كرة القدم ، والكرة الطائرة ، وكرة السـلة ، وكـرة ممارسة   - ٢
، ، واملصـارعة والتـنس  ومسابقات اخـرتاق الضـاحية ،كرة املرضب ، اليد ، و

 .والبلياردو 
 ضات املائية مثـل : السـباحة ، والغطـس ، والتجـديف ، وكـرة املـاء ،الرياممارسة   - ٣

 والتزلج عىل املاء .
الرياضات اخللويـة مثـل : ركـوب اخليـل ، وركـوب الـدرجات اهلوائيـة ، ممارسة   - ٤

 .تسلق اجلبال ووالدرجات النارية ، 
الكونـغ اجلودو ، والكاراتيه ، واملبارزة ، وممارسة رياضات الدفاع عن النفس مثل :   - ٥

 وغريها .فو ، 
كألعاب اجلمبـاز ، أو باسـتخدام ممارسة بعض أنواع الرياضات باستخدام األجهزة   - ٦

 احلبال ونحوها . 
أما الكيفية التي يمكن من خالهلا تطبيق هذه األنشطة الرتفيهية والرتوحييـة وغريهـا 

( املـدن اء توسـع يف إنشـالرضورة ، فتتمثـل يف عـىل اخـتالف مناشـطهايف املجال الريايض 



 
٥٠

 ) يف املدن الكبرية عىل وجه اخلُصوص ، والتوسع يف إجياد ( األنديـةبكامل مرافقها الرياضية 
، واحلرص عىل تزويدها بأكرب قدر يف خمتلف املدن والقرى درجاهتا عىل اختالف ) الرياضية 

املناسبة فق واملرا، الرياضية واألدوات ، املختلفة كاملالعب  التجهيزاتو من املتطلبات ممكن
إضافًة إىل األنشطة الثقافية واالجتامعيـة والفنيـة املختلفة ، الشبابية  ملُامرسة أنواع الرياضات

أن تتـوافر هـذه األنديـة يف كـل حـٍي يف املـدن  "يسـتلزم بدوره وهذا والتطوعية األُخرى ، 
 املواصـالت يف اب دون تكلفـٍة ماديـٍة ، ودون عنـاءٍ والُقرى بحيث تكون ُمتاحًة جلميع الشب

 .)  ٦٧:  ١٣(  "للوصول إليها 
 

 ويشـتمل
التي ُيشارك فيها أكثـر مـن  "خمتلف املناشط عىل من األنشطة الرتفيهية والرتوحيية هذا النوع 

لـرتويح عـن الـنفس ، حيـث فرد ، ويكون الدافع من املُامرسة املشاركة االجتامعية بغرض ا
:  ٩ ( "ُيسهم هذا النوع يف توفري فرص التواصل ، وتقوية العالقات االجتامعية بني األفـراد 

٤٧ . ( 

جتامعـي يف املجال االوتنطلق احلاجة إىل هذا النوع من األنشطة الرتفيهية والرتوحيية   
ًصـا ألن يكـون جـزًءا مـن بطبيعته ، والـرتويح يـوفر للفـرد ُفر اإلنسان اجتامعًيا "من كون 

جمتمعه ، ونجد أنه عند أداء أو املشاركة يف نشاٍط تروحيٍي اجتامعي جيلـب الشـعور بالسـعادة 
 ) . ٢٥٣:  ١٥(  "لألفراد املُشاركني 

 ويأيت من أمثلة األنشطة الرتفيهية والرتوحيية للشباب يف املجال االجتامعي ، ما ييل :
 الرسمية التـي يـتم مـن خالهلـا جتـاذب أطـراف اجلامعية غريوالزيارات اللقاءات   - ١

، إضـافًة إىل حتقيـق واجـب وسامع األخبار ، وتبادل اآلراء واألفكار احلديث ، 
 .لغرض حتقيق األُخوة وتوطيد األوارص بينهم التزاور والتواصل بني الناس 

مـدهتا وقصريًة كانت أو طويلـة يف ، قريبًة كانت أو بعيدة القيام بالرحالت اجلامعية   - ٢
 الزمنية .



 
٥١

كاألعيـاد ، االجتامعيـة املختلفـة املشاركة يف االحتفاالت التـي ُتقـام يف املناسـبات   - ٣
 ت التعارف ، وحفالت التكريم ، وغريها .وحفالت األعراس ، وحفال

 واملشاركة فيها بمختلف األنشطة الرتفيهية والرتوحيية .الشعبية تنظيم املهرجانات   - ٤
 اخلاصة أو العامة .حضور الوالئم واملآدب   - ٥
م يف تنظيمهـا والتخطـيط هلـا ، اإلسـهاو، املشاركة يف الـرحالت اخللويـة اجلامعيـة   - ٦

 وإعداد براجمها وفعالياهتا .
امرسـة بعـض األلعـاب اجلامعية مع األُرسة أو الرفاق مل املشاركة يف بعض اجللسات  - ٧

لعاب اإللكرتونية ، والكريم ، واأل، والضومنة كألعاب الورق الرتفيهية املتنوعة 
 .بأنواعها 

زيارة بعض األماكن االجتامعية املُخصصة للزيارات الرتفيهية والرتوحييـة اجلامعيـة   - ٨
 ومناطق اآلثار ، ونحوها .، واملتاحف ، كحدائق احليوانات 

 أما الكيفية التي يمكن من خالهلا تطبيق هذه األنشطة الرتفيهية والرتوحييـة وغريهـا
يوجد فيـه عي فال حتتاج إىل أماكن خاصٍة ، ألهنا يمكن أن تتم يف أي مكاٍن يف املجال االجتام

 يتصف النشاط الرتوحيي االجتامعي باآليت : "إذ اإلنسان مع غريه ، 
 االهتامم بتكوين عالقات وتكوين صداقات بني األفراد . •
 جيب أن يتسم املُشرتكون بالطبيعية والبساطة يف تُرصفاهتم . •
 ط عىل التعاون وليس عىل منافسة .يعتمد هذا النشا •
 ال يتطلب مكاًنا ُمعينًا ، أو عدًدا معينًا من املُشرتكني . •
    .) ٢٥٣:  ١٥( "أو أدواٍت خاصٍة من املُشرتكني ال حيتاج إىل أجهزٍة  •


 ويشـتمل هـذا

ُ مـن خالهلـا  "عىل لرتوحيية الرتفيهية واالنوع من األنشطة  مجيع اهلوايـات الفنيـة التـي ُيعـربِّ



 
٥٢

املُامرس عن مشاعره بصدٍق نتيجة اندماجه يف النشاط ، والتي متنح الفرد اإلحساس بـاجلامل 
 ) . ٤٧:  ٩(  "واإلبداع واالبتكار والتذوق الفني 

 الفنـون ومن الالفـت للنظـر أن جمـال األنشـطة الرتفيهيـة والرتوحييـة القـائم عـىل  
بطريقـٍة ُمبـارشٍة سهم بالكثري من املرشوعات التي تُ ُيعد جماالً خصًبا وثرًيا واملهارات اليدوية 

عمـل اليـدوي اإلبـداعي عنـد الشـباب والسـيام يف أوقـات يف توفري كثـٍري مـن الفـرص لل
    اإلجازات واملناسبات املختلفة .

 ما ييل : ، ياب يف املجال الفنوحيية للشبمن أمثلة األنشطة الرتفيهية والرتيأيت و
 .وأداء أدوارها املختلفة الفنون التمثيلية واملرسحية بعض ممارسة  -١
 الشعبية املعروفة يف املجتمع . أداء بعض الفنونالتدرب عىل  -٢
والتلـوين والتصـوير كالرسـم واهلوايـات ُممارسة بعـض الفنـون التشـكيلية  - ٣

 املختلفة . ابأنواعه
عــض األعــامل الفنيــة اليدويــة كــاخلزف ، والنحــت ، والزخرفــة ، ممارســة ب - ٤

 وتشكيل اخلامات الطبيعية ، والنسيج ، ونحو ذلك .
اخلـط العـريب ، كـأعامل أعـامل التصـميم واالبتكـار واإلبـداع التدرب عىل  - ٥

 .  للهدايا والقطع التذكارية الديكور ، وتصميم النامذج املختلفة وأعامل 
والنـادرة املتاحف الُرتاثيـة جلمـع املقتنيـات القديمـة والُرتاثيـة  إقامة وتنظيم - ٦

 والعناية هبا .
وغريهـا ، التصوير أنواع والفنية ، م ولرسللخطوط ، واتنظيم املعارض الفنية  - ٧

 .الراقية من األعامل الفنية 
عىل بعض اخلامـات  -يف الغالب  -التي تعتمد ممارسة بعض احلرف اليدوية  - ٨

كالنجارة ، واحلدادة ، واخلياطة ، وصـناعة اخلـزف والفخـار رة يف البيئة املتوف
    واخلوص ، و اخلرازة ، والدباغة . ونحوها .



 
٥٣

أما الكيفية التي يمكن من خالهلا تطبيق هذه األنشطة الرتفيهية والرتوحييـة وغريهـا   
ة التي يمكن ممارسـة الورش العملياجلمعيات وإقامة التوسع يف يف املجال الفني ، فتتمثل يف 

ألنشطة الفنية مـن األنواع املختلفة لوالتدُرب عىل ، عملًيا فيها واألعامل الفنية هذه اهلوايات 
واألدوات ، وأن يتم تزويد هـذه الـورش بـاآلالت واملـواد اخلـام عىل أيدي خمتصني خالهلا 

جمال الفنون اليدويـة  "ن والسيام أ، التي هلا العديد من املُميزات  يف هذه األنشطة ةستخدماملُ 
جمــاٌل غــري حمــدود ، ويتســع باتســاع املــواد املمكــن اســتخدامها ، وباتســاع خيــال األفــراد 

:  ١٥(  "ومعلوماهتم للعمليات املتعددة ، وخصائص هذه املـواد التـي يسـتخدمها األفـراد 
٢٤٤ . (    


 مل هـذا ويشـت

اخلـالء مجيع أوجه النشاط التي تتم أو ُمتـارس يف النوع من األنشطة الرتفيهية والرتوحيية عىل 
يعتمد فيهـا الشـباب عـىل املختلفة ، وهي أنشطٌة البيئية وتتأثر بعواملها واألماكن الطبيعية ، 

حـث عـن املعرفـة ، ُتسهم يف إشباع ميول الفرد املُتعلقـة باملُغـامرة ، والب "أنفسهم ، كام أهنا 
ر يف مجال الطبيعة   ) . ٤٨:  ٩(  "والتمتع ، والتفكُّ

 ويأيت من أمثلة األنشطة الرتفيهية والرتوحيية للشباب يف املجال اخللوي ، ما ييل :
   سواًء كانت قصريًة أو طويلة املدى .اجلامعية  القيام بالرحالت اخللوية  -١
دينــة وتنظــيم براجمهــا ت داخــل أو خــارج املواملُخــيامالشــبابية إقامــة املعســكرات  -٢

  .وفعالياهتا يف أجواء خمتلفٍة عن النمط املعتاد يف احلياة اليومية هلم 
القيام ببعض الرحالت العلمية للبيئات املختلفة ، ومجع العينات واملعلومات عنهـا  - ٣

 ، ثم إخضاعها للدراسة والتحليل .
 لعامة وقضاء بعض الوقت فيها .اخلروج إىل املُتنزهات واحلدائق ا -٤



 
٥٤

وركـوب والعـدو ، ممارسة بعض اهلوايات املتعلقة باملجال اخللوي كتسُلق اجلبال ،  -٥
 .  ، وسباق اإلبل ركوب اخليل الدراجات ، والطريان الرشاعي ، و

يف اخلـالء ، واجلبـال ، الربيـة القيام برحالت القنص والصيد للطيـور واحليوانـات  -٦
 واألودية .

ممارسة صيد األسامك عىل الشـواطئ واألهنـار ويف البحـريات وغريهـا مـن املـوارد  -٧
 املائية . 

لغرض التنزه والتمتع بمشاهدة املنـاظر الطبيعيـة يف اهلواء الطلق امليش عىل األقدام  - ٨
 لبعض الوقت .

يف  أما الكيفية التي يمكن من خالهلا تطبيق هذه األنشطة الرتفيهيـة والرتوحييـة وغريهـا
املخيامت واملُعسكرات اخللوية الشبابية بعض احلرص عىل تنظيم املجال اخللوي ، فتتمثل يف 

وبخاصـٍة يف ، ، والعمل عىل تكثيف براجمها ومناشـطها املتنوعـة يف خمتلـف املـدن والقـرى 
، وتشـجيع الشـباب عـىل االلتحـاق هبـا الصـيفية أوقات العطالت الرسـمية واإلجـازات 

.واملشاركة فيها  
 


  مجيـع األعـامل واخلـدمات  "ويشتمل هذا النوع من األنشـطة عـىل

مها األفراد خلدمة املجتمـع ، والتـ يـتم أداؤهـا يف أثنـاء أوقـات الفـراغ  يالتطوعية التي ُيقدِّ
 ) . ٤٩:  ٩(  "عض احلاجات االجتامعية لتحقيق الرضا النفيس ، وإشباع ب

والعمـل ومن أمثلة األنشطة الرتفيهية والرتوحيية للشـباب يف جمـال اخلدمـة العامـة   
 ما ييل :، التطوعي 
يف جمال اإلغاثـة العاجلـة والتطوعية األنشطة التي ُتعنى بتقديم اخلدمات العامة  - ١

سواًء أكانـت يف الـداخل وتقديم املُساعدات للُمترضرين من الكوارث الطبيعية 
 .أو اخلارج 
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يف جمـال التوعيـة الدينيـة والتطوعية األنشطة التي ُتعنى بتقديم اخلدمات العامة  - ٢
كمواسم شهر والدعوة واإلرشاد ، والسيام يف بعض املناسبات واملواسم الدينية 

 .رمضان ، واألعياد ، واحلج ، والعمرة ، والزيارة 
،  الصـحيوالتثقيف خلدمات العامة يف جمال التوعية األنشطة التي ُتعنى بتقديم ا - ٣

اإلسـعافات األوليـة ، دورات وومحـالت التـربع بالـدم ، التطعيامت ، محالت و
 ونحو ذلك . 

العنايـة االجتامعـي كجـال املاألنشطة التـي ُتعنـى بتقـديم اخلـدمات العامـة يف  - ٤
حتياجــات ذوي االمسـاعدة ، ويف املستشــفيات وزيـارهتم واملُصــابني بـاملرىض 

ئية مـن بعـض األمـراض الوقااملشاركة يف التوعية ، واخلاصة ، والعناية باملُسنني 
 . اخلطرية

يف جمـال احلفـاظ واألعامل التطوعية األنشطة التي ُتعنى بتقديم اخلدمات العامة  - ٥
كـالتلوث البيئـي يف املحليـة ، عىل البيئة املحلية ومحايتها من بعـض املُشـكالت 

 ونحو ذلك .، ويف الشوارع داخل املدن أو القرى ، الشواطئ  وعىل، املتنزهات 
األنشطة التي ُتعنـى بتقـديم اخلـدمات العامـة والتعليميـة يف جمـال حمـو األُميـة  - ٦

 ومكافحتها ونرش الثقافة والوعي االجتامعي . 
التوعية بمخـاطر يف جمال والتطوعية األنشطة التي ُتعنى بتقديم اخلدمات العامة  - ٧

كالتدخني ، وتعـاطي املخـدرات ، اخلاطئة لسلوكيات والعادات ومضار بعض ا
 ، ونحو ذلك .مخاطر السيول احلوادث املرورية ، والتوعية بالتحذير من و

أما الكيفية التي يمكن من خالهلا تطبيق هذه األنشطة الرتفيهية والرتوحيية وغريها         
إلفادة التخطيط الواعي للعمل عىل ا، فتتمثل يف والعمل التطوعي يف جمال اخلدمة العامة 

ي التطوعي عـرب يف هذا اجلانب اخلدموتوظيفها ، املتنوعة وطاقاهتم قدرات الشباب من 
، واغتنـام املواسـم  عيـة سـواًء كانـت رسـميًة أو غـري رسـميةخمتلف املؤسسات املجتم

لعطـالت والسـيام يف اإلجـازات وا، واملناسبات املختلفة يف هذا الشأن عىل مدار العـام 
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،  يف حاجٍة ماسٍة ملثل هذا النوع مـن األنشـطة اخلدميـةالتي يكون الشباب فيها الصيفية 
ما يكونون عىل استعداٍد للُمشـاركة فيهـا واالنتظـام يف فعالياهتـا  -غالًبا  -والسيام أهنم 

      املختلفة .  
 

 مل هـذا ويشت
النوع من األنشطة الرتفيهية والرتوحيية عىل خمتلف املناشط الفردية أو اجلامعيـة التـي ُمتـارس 

مون تلك املناشط لغرض التجارة واالستثامر .   مقابل مبلٍغ من املال ، يتم تقديمه ملن ُيقدِّ
خرى وهنا تربز العالقة بني الرتفيه والرتويح من جهة ، واجلانب التجاري من جهٍة أُ   

؛ حيث يتضـح أن املناشـط الرتفيهيـة والرتوحييـة تكـون بمثابـة األداة  أو الوسـيلة لـبعض 
م األنشطة التجارية  الرتويح التجاري الذي يتسم بالسطحية  "، التي قد يؤخذ عليها أهنا ُتقدِّ
 .)  ١٨:  ٣٠(  "ت الكسب املادي لقيامه عىل اعتبارا

 لرتوحيية للشباب يف املجال التجاري ، ما ييل :ويأيت من أمثلة األنشطة الرتفيهية وا
املالهي ومدن األلعـاب يف األنشطة الرتفيهية والرتوحيية أنواع خمتلفة من ممارسة  - ١

 .املُخصصة هلذا الشأن 
لغـرض الـرتويح عـن الـنفس الرحالت السياحية الداخلية أو اخلارجية القيام ب -٢

 .أو لغري ذلك من األسباب ، واستثامر وقت الفراغ 
 .، واالسرتاحات واملقاهي ، واملطاعم ، واحلدائق ، املُتنزهات التجارية ارتياد  -٣
 .أو يف املنازل ممارسة األلعاب اإللكرتونية يف املحالت اخلاصة هبا  - ٤
لغـرض اإللكرتونية  املواقعوالتنقل بني  الوقت يف مقاهي اإلنرتنتبعض قضاء  - ٥

حماولــة أو ، جلديــد واملُفيــد عــىل ا، أو االطــالع أو اإلعالمــي البحــث العلمــي 
  .احلصول عىل معلومٍة ما 

، واإلفـادة مـن املراكز والنوادي الرياضية والصحية والعالجيـة اخلاصـة زيارة  - ٦
 .خدماهتا املتنوعة 
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 .واملكتبات ، واألسواق الشعبية ، واملتاحف ، املعارض التجول يف  -٧
ة الرتفيهية والرتوحييـة وغريهـا أما الكيفية التي يمكن من خالهلا تطبيق هذه األنشط     

ما ُيعرف بصناعة الرتفيه والرتويح تشجيع العمل عىل تنمية ويف املجال التجاري ، فتتمثل يف 
الرتفيهيـة والرتوحييـة واملركـز توفري املجمعات من خالل وهو ما يمكن حتقيقه ، يف املجتمع 

ختصـيص ، ودن والقـرى يف خمتلـف املـالشـبابية مـدن األلعـاب إقامة و،  اخلاصة بالشباب
يـتمكن الشـباب خالهلـا مـن ُممارسـة بعـض املناشـط يف األمـاكن الرتفيهيـة  حمـددةٍ  أوقاٍت 

 والرتوحيية املخصصة للعائالت . 
 

   
بام هو أهلـه  يهعل يثنأن أُ واهللا تعاىل ،  محدأال يسعني إال أن مادة هذا الكتاب يف ختام 

م بخـالص الشـكر وعظـيم الصورة هبذه المتامه إيل  يرسيوم أن  لكـل مـن  تقـدير، وأن أتقدِّ
 حماولـةً  اعـدو كوهنـتال  اأهنـ ايقينًـمادته العلميـة التـي أعلـم  اكتاملمساعديت عىل يف أسهم 

التـي تتمثـُل يف ، لتسليط الضوء عىل إحدى أهم القضايا احليوية يف واقعنا وحياتنا املعارصة 
 .  باب املُسلم قضية الرتفيه والرتويح يف حياة الش

لعـدٍد مـن  ختلـف أبعادهـامل ومعاجلتيهلا تعرضت يف طرحي وعىل الرغم من أنني 
يمكـن أن نخلـص ) ؛ إالّ أننـا وتطبيًقا  مفهوًما( اجلوانب املختلفة ذات العالقة هبذه القضية 

ال  قضية الرتفيه والرتويح يف ُعرف خمتلـف أنـواع الدراسـات اإلنسـانية إىل أنمن ذلك كله 
 أنوالسـيام الصـحيحة ؛ اإلنسـانية ، ورافٌد من روافد الرتبيـة  رج عن كوهنا نوٌع من اِجلدخت

ت الرتبيـة وغايـا حتقيق أهداف من وسائل وسيلةً يكون  جانب الرتفيه والرتويح ال يعدو أن
ضاعف  بعامة يف حياة اإلنسان واملجتمع ، كـام أنـه ، وألنه سبيٌل لإلنجاز املُميز ، واإلنتاج املُ

حتقيـق عامـٌل رئـيٌس يف تلبية بعض احلاجات واملطالب اجلسمية عند اإلنسان ، واعٌث عىل ب
، ُيضـاف إىل ذلـك أنـه عامـٌل ُمسـاعٌد عـىل تفعيـل واإلشباع العـاطفي ـي االستقرار النفس

 .  السوي التواصل املُثمر واإلجيايب بني أفراد املجتمع 
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األجـر  ام أردت ، وأن يكتـب يلَّ أسـأل اهللا تعـاىل أن أكـون قـد وفقـت فـي وختاًما :
جـل  -ن النقص أو التقصري ، كام أسأله م ، وأن يتجاوز عام قد يكون فيهفيام كتبت اب والثو

ية إضافًة جديدًة ونافعـًة للمكتبـة العربيـة اإلسـالمية ، ة العلم، أن تكون هذه املاد-يف ُعاله 
م عىل نبينا حممٍد األمني ، وعـىل آلـه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسال

 ا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم األكرمني .ر امليامني ، وعنَّ الطيبني الطاهرين ، وصحابته الغُ 
 

 بقلم 
اد  الدكتور / صالح بن عيل أبو عرَّ
 أستاذ الرتبية اإلسالمية املُشارك 
 بجامعة امللك خالد يف أهبا

E.mail:abo_arrad@hotmail.com 
 
 ا البهية يف أهب
 هـ١٤٣٠رجب  ٢٦
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  . القرآن الكريم 
م ) . ١٩٩٨هـــ / ١٤١٩أبــو احلســني ُمســلم بــن احلجــاج الُقشــريي النيســابوري . (  )١

 . الرياض : دار السالم للنرش والتوزيع .  صحيح ُمسلم
جلد ( . امل تفسري القرآن العظيمم ) . ١٩٩٢هـ / ١٤١٣أبو الفداء إسامعيل بن كثري . (  )٢

    ) . بريوت : دار اخلري ٣
.  تنبيه النائم الغمر عىل مواسم الُعمـرم ) . ١٩٩٢أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي . ( )٣

 تقديم وحتقيق وتعليق : عرفة حلمي عباس . القاهرة : دار املعراج احلديث . 
) . حتقيـق  ٢. ط ( ُسـنن أيب داودأبو داود سليامن بن األشعث السجستاين . ( د . ت ) .  )٤

    الدين األلباين . الرياض : مكتبة املعارف للنرش والتوزيع .وتعليق / حممد نارص 
.  صحيح الُبخاري م ) . ١٩٩٩هـ / ١٤١٩أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري . (  )٥

 ) . الرياض : دار السالم للنرش والتوزيع . ٢ط ( 
.  ن ماجـهُسـنن ابـأبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني الشهري بابن ماجـه . ( د . ت ) .  )٦

     حتقيق وتعليق / حممد نارص الدين األلباين . الرياض : مكتبة املعارف للنرش والتوزيع .
. الريـاض :  وصايا ُمهمة للشبابم ) . ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٢إبراهيم بن نارص احلمود . (  )٧

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، اإلدارة العامة للثقافة والنرش ، سلسلة رسائل 
 ) .   ١٩دية ، الرقم ( إرشا

. حتقيـق / محـدي  املعجـم الكبـريم ) . ١٩٧٠هـ / ١٣٩٠امحد بن سليامن الطرباين . (  )٨
 عبد املجيد السلفي . بغداد : وزارة األوقاف العراقية .  

م ) . ال يوجد قيادات للربامج الرتوحيية . ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣أمحد بن حممد الفاضل . (  )٩
الصـادر يف شـهر ) .  ٨٧العـدد ( وزارة املعارف .  رياض :ال.  املعرفةضمن ملف جملة 

 أغسطس .  -مجادى اآلخرة 
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) .  ٥. ط (  الشباب وأوقات الفـراغم ) . ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٥أمحد حسن كرزون . (  )١٠
 بريوت : دار ابن حزم .

ــيل ســعد . (  )١١ ـــ / ١٤٠٩إســامعيل ع ــة يف املجتمــع م ) . ١٩٨٩ه الشــباب والتنمي
 اجلامعية . . دار املعرفة السعودي

. ط (  كتاب التعريفـاتم ) .١٩٨٨هـ / ١٤٠٨الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين . (  )١٢
 ) . بريوت : دار الكتب العلمية . ٣
الشـباب والرتفيـه : ملـاذا ال ُنعمـم م ) . ٢٠٠٢هــ / ١٤٢٣كشغري . ( داود أمرية  )١٣

تعلـيم . العـدد ( . الرياض : وزارة الرتبية وال املعرفةجملة  ضمن ملف.  جتربة أرامكو ؟
   ديسمرب . –) . الصادر يف شهر ذو القعدة  ١١٦

الشباب والثقافة : معظم وسـائل التثقيـف . م ) ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥بدرية البرش . (  )١٤
. الرياض : وزارة الرتبية والتعلـيم . العـدد  املعرفةجملة  . ضمن ملف غائبة أو مؤدجلة !

  . ديسمرب –) . الصادر يف شهر ذو القعدة  ١١٦( 
.  الـرتويح والرتبيـة الروحيـةم ) . ٢٠٠١هــ / ١٤٢١هتاين عبد السـالم حممـد . (  )١٥

 القاهرة : دار الفكر العريب .
 تربية الشباب املسلم لآلباء والدعاةم ) . ١٩٩٣هـ / ١٤١٣خالد أمحد الشنتوت . (  )١٦

 . جدة : دار املجتمع للنرش والتوزيع . 
 ٢ - ١م ) . الرتويح وأثره الرتبـوي ( ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦حسن بن فهد اهلويمل . (  )١٧

 األول من نوفمرب . -رمضان  ٢٩) .  ١٢٠٨٧. العدد (  جريدة اجلزيرة) . 
 ٢ - ٢م ) . الرتويح وأثره الرتبـوي ( ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦حسن بن فهد اهلويمل . (  )١٨

 . نوفمرب ٨ - / شوال ٦) .  ١٢٠٩٤. العدد (  جريدة اجلزيرة) . 
. الريـاض :  الرتويح الرتبوي .. رؤيٌة إسالميةهـ ) . ١٤١٤( خالد بن فهد العودة .  )١٩

  دار املُسلم للنرش والتوزيع .



 
٦٢

.. الرعايـة االجتامعيـة للشـباب م ) . ١٩٩٨هـ / ١٤١٩سعد بن مسفر القعيب . (  )٢٠
 لندوة العاملية للشباب اإلسالمي. . الرياض : االتوجيه العميل وتفعيل املُامرسة املهنية

الرتبيـة اإليامنيـة وأثُرهـا يف م ) . ٢٠٠٤هــ / ١٤٢٤ملغاميسـ . ( سعيد بـن فـالح ا )٢١
 . املدينة املنّورة : مكتبة العلوم واحلكم .  حتصني الشباب من االنحراف

م ) . مشكلة الفراغ يف حياة الشـباب ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣حممد عمر سوبرة . ( سليم  )٢٢
العاملية للشباب اإلسـالمي  وُسبل معاجلتها . ضمن أبحاث املؤمتر العاملي الثامن للندوة

. املجلـد الثـاين . الريـاض : دار النـدوة الشباب املُسلم والتحديات املُعـارصة بعنوان : 
 العاملية للنرش والتوزيع .

 . الدمام : دار األقىص . الرتفيه يف حياتناهـ ) . ١٤٢٤عادل بن حممد العبد العايل . (  )٢٣
. بـريوت :   .. ُمعجـم وسـيط للغـة العربيـة الوايفم ) . ١٩٨٠عبد اهللا البُستاين . (  )٢٤

 مكتبة لبنان .
 –آثاره  –الرتويح .. دوافعه م ) . ٢٠٠٠هـ / ١٤٢٠عبد اهللا بن نارص السدحان . (  )٢٥

) ، الصادر يف شهر شـوال /  ٣٤. ضمن سلسلة كتيب املجلة العربية . الرقم ( ضوابطه 
 فرباير . الرياض : املجلة العربية . 

الرتويح يف املجتمع السـعودي يف عهـد هـ  ) . ١٤٢٨رص السدحان . ( عبد اهللا بن نا )٢٦
) . الريـاض : دارة  ١٤. الـرقم ( ) كتـاب الـّدارة ( . ضـمن سلسـلة امللك عبد العزيز 

 امللك عبد العزيز . 
 ٢. ج (  تربية األوالد يف اإلسـالمم ) . ١٩٨٥هـ / ١٤٠٦عبد اهللا ناصح علوان . (  )٢٧

 : دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة . ) . القاهرة  ٩) . ط ( 
م ) . دور الشباب يف بنـاء األُمـة واحلضـارة ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦عبد املجيد العبد . (  )٢٨

وكيف ُنعنى به . ضمن أبحاث اللقاء الرابع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي بعنـوان : 
) . الريـاض : النـدوة  ٢ . ط ( . املجلـد الثـاين اإلسالم واحلضارة ودور الشباب املُسلم

 العاملية للشباب اإلسالمي .



 
٦٣

توجيـه وإرشـاد الشـباب م ) . ١٩٩١هــ / ١٤١١عبد املجيد سيد أمحد منصور . (  )٢٩
الصـادرة عـن  دعـوة احلـق. ضمن سلسـلة مطبوعـات  املسلم نحو قضاء وقت الفراغ

  ) .  ١٠٧) ،العدد (  ١٠رابطة العامل اإلسالمي . مكة املكرمة . السنة ( 
منهج الرتبيـة اإلسـالمية يف مـلء م ) . ٢٠٠٠هـ / ١٤٢١عثامن سيد أمحد خليل . (  )٣٠

) ، الصـادر يف شـهر  ٣٩. ضمن سلسلة كتيب املجلة العربيـة . الـرقم (  أوقات الفراغ
 ربيع األول / يونيو . الرياض : املجلة العربية .

) . القـاهرة :  ٥. ط (  أوقات الفراغ والرتويحم ) . ١٩٩٠حممد خّطاب . ( عطيات  )٣١
 دار املعارف . 

الرتبيـة اإليامنيـة الصـحيحة م ) . ٢٠٠٥هــ / ١٤٢٦عيل بن إبراهيم الزهـراين . (  )٣٢
 . الرياض : دار احلضارة للنرش والتوزيع .   وأثرها يف حتصني الشباب ضد الغزو الفكري

رتبويـة األُسـس النفسـية والم ) . ١٩٧٣هــ ١٩٩٣عمر حممد التـومي الشـيباين . (  )٣٣
 بريوت : دار الثقافة . . لرعاية الشباب

م ) . ُمشكلة وقت الفراغ يف حيـاة الشـباب ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣فاروق عبده فليه . (  )٣٤
املسلم و ُسبل عالجها . ضمن أبحاث املؤمتر العـاملي الثـامن للنـدوة العامليـة للشـباب 

د الثاين . الريـاض : دار . املجلالشباب املُسلم والتحديات املُعارصة اإلسالمي بعنوان : 
 الندوة العاملية للنرش والتوزيع .

م ) . الــرتويح عـن الـنفس يف اإلســالم .. ١٩٩٥هــ / ١٤١٦فيصـل البعـداين . (  )٣٥
) شهر صفر / يوليو . لندن  ١٠) . السنة (  ٩٠. العدد (  البيانمفاهيم و ضوابط . جملة 

 : املُنتدى اإلسالمي .
. بـريوت : املركـز العـريب للثقافـة  املعجم الـوجيزت ) . جممع اللغة العربية . ( د .  )٣٦

 والعلوم .
 ) . القاهرة .  ٣) . ط (  ١. ج (  املعجم الوسيطجممع اللغة العربية . ( د . ت ) .  )٣٧



 
٦٤

. املنصـورة : دار  الـرتويح يف املجتمـع املسـلمم ) . ١٩٨٤حممد السـيد الوكيـل . (  )٣٨
 .  الوفاء

.  ُخمتار الصحاحم ) . ١٩٩٦هـ / ١٤١٦الّرازي . (  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر )٣٩
 ) . بريوت : املكتبة العرصية . ٢ط ( 
. حتقيـق وتعليـق /  ُسـنن الرتمـذيحممد بن عيسى بن سورة الرتمذي . ( د . ت ) .  )٤٠

    حممد نارص الدين األلباين . الرياض : مكتبة املعارف للنرش والتوزيع .
 ُأنموذج الشاب املسلم يف قصة يوسف عليه السـالمحممود شاكر سعيد . ( د . ت ) .  )٤١

 . الرياض : الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .
.  الشخصية اإلنسـانية يف الـُرتاث اإلسـالميم ) . ١٩٩٨هـ / ١٤١٨نزار العاين . (  )٤٢

األردن ، عــامن : املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي بالتعــاون مــع دار الفرقــان للنرشــ 
 والتوزيع .

 مالمح املجتمع املسلم الذي ننُشدهم ) . ١٩٩٣هـ / ١٤١٤القرضاوي . (  يوسف  .
 القاهرة : مكتبة وهبة .
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