
 

 الرتفيه يف اإلشالو

ٔ  ادلض٤ّ املظلًِ   ٜكضٞ إٔ حشج ال ،أحبيت يف اهلل ٘  َل  يف ٚقتل
 سب٘ حل ع٢ً ريو يف جيٛس أال ع٢ً ايرب١٦ٜ ٚاملتع١ املباح ايًٗٛ
 ٚاذتُلذ  دٜٓٓلا  ٚيف ،املدًلٛق   َٔ غريٙ حل أٚ ْفظ٘ حل أٚ
 . ايذٚاّ ع٢ً َعطا٠٤ تبك٢ نٞ ايٓفع عٔ يًرتٜٚذ فظخ١ هلل

 املساح يف اإلشالو

ميللاصح ٜٚللذاع   ◘كللذ نللإ سطللٍٛ اهلل يف اهلل، ي إخللٛتٞ 
ٔ ٜٚضخو َع ايهباس ٚايصػاس، ف ٔ  عل سضلٞ اهلل عٓل٘    اذتظل

ِّ ِإَي٢ َعُذْٛص َأَتِت :قاٍ ٍَ  َٜا: َفَكاَيِت ◘ ايَِّب  اهلَل اِدُع اهلِل َسُطلٛ
ِٕ ٍَ. اِيَذ١ََّ ُِٜذِخًَِٓٞ َأ ُخُلَها َعُجوز    :َفَكا نََّة ََل َتدج   َيا ُأمَّ ُفََلٍن إِنَّ اْلجَ
ٍَ َٛيَِّت: َقا ٍَ ، َتِبِهٞ َف ُخُلَها َوِهَي َعُجز    :َفَكا َا ََل َتدج وَها َأَّنَّ ِِبُ َأخج

ا َأنَشْلنَاُهمَّ إِكَشاء )}إِنَّ اهللَ َتَعاََل َيُقزُل: ( َفَجَعْؾـَاُهمَّ َأبَْؽارًا 53إِكَّ

باااًا )53) ) أخشدللل٘  ▬د 37-35ر ايٛاقعللل١ : { (53( ُعُرباااًا َأََْرا
ٔ  عُلش  قاٍٚ،   اْٞ(ايرتَزٟ يف ايؼُا٥ٌ ٚحظٓ٘ األيب  عبلذ  بل

ال باالع عااذ ادأااؾل أ  يؾفااه  يؿاار  : سمحلل٘ اهلل تعللاى ايعضٜللض

ن، فقفاازيف م ضه اا  ؾُؼاا، عااذ أ  ال لعااك علااه عا  اان  ُخ   يتػؽاان

 . اجلد،  يعبث  يؾفه م  قت العؿك
 يات ورياضات تتنشى مع روح اإلشالو   اهو

 َٔ اهلٛاٜات اييت ال تعاسض ايؼشع ع٢ً طبٌٝ املجاٍ:    
 ٚإْؼادٙ.املباح ْظِ ايؼعش ايعشبٞ  -1
  اسللٚاألػذ اسللألْٗسطِ األػهاٍ ايطبٝع١ٝ ناتصٜٛش أٚ  -2

 ارتاي١ٝ َٔ رٚات األسٚاح.   ٚادتباٍ
ٚاملؼٞ، ايشٜاضات ايبذ١ْٝ املٓاطب١ َجٌ :محٌ األثكلللاٍ،  -3

 يٝتك٣ٛ ع٢ً عباد٠ َٛالٙ..يػطع، ٚادتشٟ، ٚايظباح١، ٚا
 اس يف اذتذا٥لللٚاألػذ اسلاألصٖ ٚصساع١ تٓظِٝٚ ايبظت١ٓ -4
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ارتاص١ يتٛفري ادتٛ املٓاط  يشاح١ ايٓفع ٚصفٖٛللا يًتفهلش  
 يف بذٜع صٓع اهلل تعاى..  

تلذس  عًل٢ ايصلرب ٚرنلش اهلل تعلاى،      فٝصٝذ األمسلاى   -5
 عطعاّ أًٖ٘..إل ؛فلنزيو ٜٛ، ٚتعاى ٚايتفهش يف خًل اهلل

يًتفهلش يف   (ُطل١ًٝٗ  لل  حبشٜل١  ل دب١ًٝ) ايرتف١ٝٗٝ ايشحالت -6
 بذٜع صٓع اهلل عض ٚدٌ.

ِ  ؛  يايعشبٞ ارتط فٕٓٛ تعًِ -7  ، هتاب١ آٜات ايكلشإٓ ايهلشٜ
 ٚغري ريو َٔ األَٛس املباح١.

عٌُ اإلصالحات املدتًف١ يف املٓضٍ نأعُلاٍ ايٓذلاس٠ ،    -8
 ٚايظبان١ ، ٚايهٗشبا٤ ، ٚاإليهرتْٚٝات ...

 فالألعاب األط

 ٜتًل٢ٗ  فُٝلا  املاٍ إْفام دٛاص ايعًُا٤ رنش كذيأحبيت يف اهلل، 
 ايطلري  إَظلاى  ٚدٛاص ،بذٕٚ إطشاف املباحات َٔ ايصػري ب٘

َِٔف ٜٚظكٝ٘، ٜطعُ٘ داّ َا  نعصافري ايض١ٜٓ ٍَ  َأٍَْع َع َٕ : َقلا  َنلا
ُّ ٌُ ◘ ايَِّب َِٝٓلا  َِٜذُخ ًَ ٞ  -َع َُِٝلٍش،  أبلا : َُٜهَّٓل٢  َصلِػريْ  َأْخ َِٚيل  ُع
ََٕٚ ُ٘ َنا ًَِعل ُ  -عطلا٥ش ٜؼلب٘ ايعصلفٛس     - َُْػِْٝش َي َٜ  ،ِ٘ َُلاتَ  ِبل  َف

ٌَ ُّ َفَذَخ ٍَ. َحِضّٜٓا َفَشآُٙ ◘ ايَِّب ٌَ  َما َشأجُنُه؟ :َفَكا ُ٘  ِقٝل  ََلاتَ : َيل
ُٙ ٍَ. َُْػُش ُ  :َفَكا ! َما َفَعَل النَُّغوْيج ٍ ) أخشدل٘ ايبدلاسٟ يف    َيا َأَبا ُعَمْيج

ٝاغ أحٛاض أمساى ايضٜٓل١  ٚبايكاألد  ٚصخخ٘ األيباْٞ(، 
 ٚاهلادفل١  املظل١ًٝ  األٚالد  ايعأب االٖتُاّٜٚظتخ   ،نزيو

َٚلٔ أيعلا    ٚال َاْع َٔ ختصٝص َهإ يٛضلع األيعلا ،   
 اجملظلُات ا٤ للل ات، ٚبٓللل باملهعب هلِ: ايًع  األعطفاٍ املُتع١

املعُاس١ٜ ٚفهٗا، ٚفو ٚجتُٝع ايصٛس ايهشت١ْٝٛ يًذُادات، 
، ٚايًعلل  بايللذسادات،  ػُٝضلل١ايٚ شادٝذ،بللامل ٚايًعلل 

ٌ، للٌ، ٚػذ اذتبلٚايتضحًل، ْٚط اذتب  ايكفض،ٚ املطاسد٠،ٚ
 ٚأيعا  األعطفاٍ يف صاالت   ،ادتللشٟ، ٚايظباح١ ٚطبللام
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 أي١للاملظ بطشحَالٖٞ األعطفاٍ، ٚاملظابكات ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ 
ع األعطفاٍ ااطتُٚ فٝذٝ ، األعًِ يٝعشفاألعطفاٍ  ع٢ً
غري املصخٛب١ باملٛطٝك٢ َٚؼاٖذ٠  أفالّ  األْاػٝذ ػشعط١أل

  ،ايهشتٕٛ اهلادف١ ارتاي١ٝ َٔ املؼانٌ ايعكذ١ٜ ٚاحملشَللات
ٚأيعا  ايزنا٤ ٚايرتنٝض ع٢ً ايهَٛبٝٛتش، ٚنزيو يع  

 األعطفاٍٜٚظتخ  اصطخا   .بايعشا٥ع املطُٛط١. ايبٓات
ٚاملٓتضٖات ٚحذا٥ل اذتٝٛإ، أٚ اصطخابِٗ إى  ًخذا٥لي

يع  نش٠ ايكذّ، ٚنش٠ ايؼٛاعط٧ ملُاسط١ ايظباح١، ٚ
ع٢ً بايشٌَ ًع  بايطا٥شات ايٛسق١ٝ، أٚ ٚاياملضش ، 

  .، أٚ َصاحبتِٗ آلبا٥ِٗ يف صٝذ األمساى ٧ايؼاعط
ٟ  ٜٚٓبػٞ اطتٝؼلٔ ايليت    اذتزس َٔ األيعا  ايهرت١ْٝٚ نلايبال

حتتللٟٛ عًلل٢ تشَللات أٚ َؼللانٌ يف املعتكللذ فتذللذ بعضللٗا  
 إى ٚأ ًظباح١ي ٚأ يًٓض١ٖ،ٜزٖ  َع صذٜكت٘  اصذّٜك ٜعشض
 ادتٓللا ٜٓبػللٞ ، ٚعاسٜلل١ ػللب٘ مبالبللع تهللٕٛٚ املًلل٢ٗ،

 ألَلٛاٍ، تضلٝٝع ي  فٝٗاألٕ  ؛األيعللا  ايٓللاس١ٜ ٚاملفشقعات
 شض٢ ..، ٚإصعاج يًُ ٚسع  يًٓظا٤ ألبذإ،ي ٚإٜزا٤

   البدىية الرياضة

 ايليت  األْؼلط١  َكذ١َ يف تأتٞ ايبذ١ْٝ ايشٜاض١إخٛتٞ يف اهلل، 
ٔ  ايؼلبا   ًٗٞفٗٞ تفشاغِٗ،  أٚقات  ايؼبا  بٗا ٜؼػٌ  عل
قلاٍ   ٚدٚاعٝل٘،  ايضْلا  عٔ ٚتبعذٙ ادتٓظ١ٝ، غشٜضت٘ يف ايتفهري
 ِضَم اْدُ  اْدُْمِضمُ  ◘ ايٓيب

ِ
، َخْرٌ َ َأَحبُّ إََِل اهلل ِعقِ  اْلَؼِهيُّ   ْمِضِم الضَّ

 : َٚٔ ٖزٙ ايشٜاضات اييت أقشٖا اإلطالّ ) أخشد٘ َظًِ( ،
، العًٝٗل  ١للٚاملظابك ٚادتُاٍ ،ارتٌٝ سنٛ ، باألقذاّ ايظبل
 فلع سٚ، املصلاسع١  ٚ أٟ ايظلالح،  ايؼٝؽب ايًع   ايشَا١ٜ،
، ش٠ايه، ٚٞللايعاي ايٛث  أٚ ايكفض، ٚايك٣ٛ أيعا ٚ األثكاٍ

   الللمثشتٗ ُشلللتج ال ايشٜاض١ٝ ايرتب١ٝٚ ،ػطعايٚ ،١ايظباحٚ
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 إػػاٍ األٚالد بهٌ َا ٖٛ ْافع يكٍٛ  ٞأحبيت يف اهلل، ٜٓبػ
ُة : ◘ايٓيب  حَّ كِْعَؿَتاِ  َضْغبُهٌ  فِقِفََم َكثٌِر ِضَم الـَّاِع: الصِّ

غُ  احملاضشات  حضٛس ريو َٔأخشد٘ ايبداسٟ(، ٚ)َ اْلَػَرا
 ٚاالػرتاى ٚايضٜاسات، األسحاّ، ٚص١ً ايع١ًُٝ، ٚايذسٚغ

أٚ  املٓضٍ يف ظابكاتامل ٚإقا١َ ايصٝف١ٝ، ضلللاملشان ١للأْؼط يف
 ،يف حفظ نتا  اهلل ايكشإٓ، حتفٝظ ٚدٚسأ املظادذ، بعض يف

 ،هلا ادتٛا٥ضَع ختصٝص أٚ ايظ١ٓ املطٗش٠، أٚ األرناس 
 .. ايؼٛاعط٧إى اذتذا٥ل أٚ املٓتضٖات أٚ  ٓض١ٖٚنزيو اي

 حفالت السواج

 فٝٓؼذٕ دف ع٢ً ايٓظا٤  ال بأغ َٔ ادتُاعإخٛتٞ يف اهلل، 
ٔ  ٜهٔ أال بؼشط ٜٚػٓ  ٜشقصٔٚ ٍ  َعٗل  ٚال ،أداْل   سدلا

َ : ◘ ٘يكٛي َادٓ ، ملػٓ  غٓا٤ أػشعط١ أٚ َػٓٝات، َْ َفْصاٌك َبا

ْهُت ِم الـَِّؽااِ   فُّ َ الصَّ ِم، الدُّ أخشد٘ ابٔ َادل٘  ) اْْلَََليِف َ اْْلََرا
 إلْؼللاد ايشدللاٍ ادتُللع إرا بللأغ الٚٚحظللٓ٘ األيبللاْٞ(، 

 فٝٗا ٜهٕٛ أال بؼشط فهاٖات نشٚاٜز إٔ بأغ ٚال  األػعاس،
، نًُل١  إليكلا٤  ؛ايعًِ عطًب١ ٚميهٔ اطتذعا٤ نز ، ٚال غٝب١

 تعًلللفٝلل٘  ألَٕللع جتٓلل  ايتصللٜٛش ايفٛتللٛغشايف يًللزنش٣؛ 
 .نُا أفت٢ نباس ايعًُا٤ال طُٝا إرا َات  اهلل بػري ايكً 
  الغياء حكه

 ال إٔ بؼشط  ، ايػٓا٤ب االطتُتاع اإلطالّ أباحأحبيت يف اهلل، 
ٔ  أٚ َُِّٞٓػاُي ايػٓا٤ُ ٜصشف ال إٔٚ ملعص١ٝ، دع٠ٛ فٝ٘ ٜهٕٛ  َل
ّ  يف ٜٛقع٘ ال ٚإٔ   دٜين،للٚاد عٔ ٘لإيٝ ٜظتُع  ٕ، ٚأحلشا
 ٚاملٛطللٝك٢، ش لللللايط بللتالت ّاللللَصخٛب ايػٓللا٤ُ ٜهللٕٛ ال

ٌم،  ◘ يكٍٛ ايلٓيب  ٚاذتذٜح َٓٗا ايكذِٜ تِاَ َأْقاَها َلَقُؽاهَكمَّ ِضاْم ُأضَّ

 ) أخشد٘ ايبداسٟ(. َر َ اْلَِريَر، َ اََْؿَر َ اَدَعاِفَف َيْأَتِحؾُّهَ  اْلِ 

  )ألمحد عبد املتعال(  الرتفيه يف اإلشالو كتاب: للنسيد ارجع ل

 5 6 

ٌ لللأٖ ٍٛللٜك نُا ١للايشٜاضايشٚح  صخبتٗا إرا إال املشد٠ٛ
 ،ذ٠للالم اذتُٝلللالَٞ األخللٚمبفّٗٛ ايذٜٔ اإلط ،ايشٜاض١
 إلللْظٝ ذللح إى اللبٗ ايؼبا  ًٜٗٛ إٔ ٜشض٢ ال ٚاإلطالّ
، ايػري ٜؤر٣ بؼهٌ ايشٜاض١ اسغمت إٔ، أٚ ايذ١ٜٝٓ ايٛادبات

 ب  ذلللٚباع األحب١، ب  فشم ايزٟ املُكٛت، ايتخض أٚ 
أٚ يع  ، آلخش فشٜل َٔ ايٓاب١ٝ ايهًُاتأٚ تٛدٝ٘ ، األخ٠ٛ

 ٠ٛٗلللايؼ تجري اييت ا لللاأليع عٔ ٢لٜشض الٚادتٓظ  َّعا، 
 .ايشداٍ أَاّ ايٓظا٤ اتنشٜاض ايفت١ٓ، ٚحتذخ

 املختلفةأحكاو اجلوائس يف املصابقات 

 إٔ إى ٚاذتٓاب١ً ٚايؼافع١ٝ املايه١ٝ عًُا٤ رٖ أحبيت يف اهلل، 
 أٚ اإلبٌ أٚ ارتٌٝ يف إال جتٛص الدٛا٥ض  َكابٌ يف املظابك١
َسبََق إاِلَّ ِم  اَل : ◘ يكٍٛ ايٓيب بزيو اذتذٜح يٛسٚد ايظٗاّ

وصححه  ) أخرجه أبو داود كٍ ااٍر َأْ  َكْص اا ٍّ َأْ  ِم َحافِ ااُخ 

 ايعًّٛ يف املظابك١ فذٛصٚا اذتٓف١ٝ ٚخايفِٗ ،باين(األل
َظا١ُٖ َٔ نٌ املتظابك   ، بؼشط أال تهٕٛ ادتا٥ض٠ ايؼشع١ٝ

 .َٔ ادتٗاتٚال بأغ َٔ إٔ تهٕٛ َٔ سدٌ ثشٟ أٚ د١ٗ 
 الرتويح  املباح للرجل مع أهل بيته  

 ْفظٗا عٔاألطش٠ املظ١ًُ  تشٚحميهٔ إٔ إخٛتٞ يف اهلل، 
 ٚاملالعطف١ املُاصح١َٚٔ ايًٗٛ املباح  املباح، ٛلٚايًٗ  للبايًع
 َٓاداتِٗ، يف ٜٚتًطف األعطفاٍ، ٜذاع  ◘ ايٓيب نإ فًكذ
،  َٚٔ ايًٗٛ املباح يًضٚد  ادتُاع بٌ بعضِٗ اسحتً٘ ٚسمبا

َقاُيٛا:   َ ِم ُبْضِ  َأَحِدُكْل َصَدَقةٌ :  ◘ ، يكٍٛ ايٓيبٜؤدش عًٝ٘
ِ٘ َأَِٜأِتٞ َأ َّ ٍَ اي ٍَ: َٜا َسُطٛ َٗا َأِدْش؟ َقا ُ٘ ِفٝ ُٕ َي ََُٜٚهٛ  ُ٘ ََٛت ِٗ َحُذَْا َػ

ٍم َأَكاَ  َعَؾقِْن فِقِن ِ ْفٌر؟ َفَؽَذلَِه إَِعا  َأَرَأيُْتْل َلْه َ َ َعَفا ِم َحَرا

َُظًِ) َ َ َعَفا ِم اْْلَََليِف َكاَ  َلُن أجر  ُٙ َٚا  ( .َس
   بعض األىشطة يف األجازة الصيفية 
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