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ُٕٓ 

 
 

 ادلقذيح
الحمد  العميـ الخبير، السميع البصير، غافر الذنب كقابؿ التكب شديد 
العقاب ذم الطكؿ ال إلو إال ىك إليو المصير، كالصالة كالسالـ عمى نبينا كحبيبنا 
كمعممنا سيدنا محمد البشير النذير، كعمى آلو أىؿ الفضؿ كالتقدير، كعمى أصحابو 

ار عمى دربيـ كسمؾ طريقيـ بإحساف إلى يـك لقاء أىؿ السبؽ كالتبكير، كمف س
 العمي القدير.

 أما بعد ...،
فقد انتشرت األلعاب اإللكتركنية في عصرنا انتشارا غير مسبكؽ بكؿ أنكاعيا 
ككافة منتجاتيا : ألعاب الكمبيكتر، كألعاب الفيديك، كألعاب اليكاتؼ الخمكية، ألعاب 

لسيارات، كألعاب الذكاء، كألعاب المغامرات، الحركب االستراتيجية، كألعاب سباؽ ا
أنكاع كثيرة، كفي الكقت ذاتو تعالت أصكات أكلياء األمكر ألمان مف ىذه األجيزة 

نظرا لعامؿ اإلثارة كالتفاعؿ الذم صمـ -الحديثة حيث استقطبت أبناءىـ كبناتيـ 
باتيـ مما أثر عمى تحصيؿ أبنائيـ الدراسي، كاىتماميـ بكاج -في ىذه األلعاب

المدرسية، فضال عف األضرار الصحية كالنفسية التي قد يحدثيا إدماف ىذه األلعاب 
ات طكاؿ؛ كحتى نككف عمى الحياد ال ننكر أف ممارسة بعض ىذه ػكممارستيا لساع

األلعاب بكعي كباقتصاد كبمتابعة مف أكلياء األمكر قد يككف لو أثر إيجابي عمى 
ب األطفاؿ ال يستطيع أف يتحكـ في نفسو ػأغم ؼػف لألسػ، كلك األطفاؿ كالشباب

تجاه ىذه األلعاب، في الكقت الذم ينشغؿ فيو أكلياء األمكر بأعماليـ لتكفير حياة 
 . كريمة ألكالدىـ
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ُٕٔ 

كلما ىممت بالكتابة في ىذه القضية أخذت أبحث عف مؤلفات كأبحاث تناكلت 
كؿ مف كتب فييا تناكليا ىذه النازلة، فمـ أجد مف تناكليا مف الناحية الشرعية، ف

 مف الناحية التربكية كالرياضية كالنفسية، فمف ىذه المؤلفات:
أثر األلعاب اإللكتركنية عمى سمكؾ األطفاؿ، رسالة ماجستير لمباحثة مريـ  -1

 قكيدر، في كمية العمـك السياسية كاإلعالـ، جامعة الجزائر.

ني الرياضي الجماعي ألعاب الفيديك كأثرىا في الحد مف ممارسة النشاط البد -2
الترفييي عند المراىقيف المتمدرسيف، لمباحث بشير نمركد، رسالة ماجستير في 

 جامعة الجزائر، معيد التربية الرياضية كالبدنية . 

تأثير ألعاب الفيديك عمى رسـك األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المتأخرة، رسالة  -3
ف الغامدم، في جامعة أـ ماجستير لمباحث: عبد الرحمف بف سالـ بف عبد الرحم

 القرل، كمية التربية.    
كنظرا لعدـ كجكد كتابات شرعية في ىذه القضية كنظرا الىتماـ الناس ببياف 
حكـ اإلسالـ فييا؛ أقدمت عمى الكتابة في ىذا المكضكع، كقد اتبعت في بحثي ىذا 

 الخطة التالية:
 ات السابقة .كاشتممت عمى أسباب اختيار المكضكع كالدراس : ادلقذيح

 مطالب: أربعة : التركيح كاإلدماف، كفيو  ادلثحث األٔل
 : تعريؼ التركيح  ادلطهة األٔل

 سالـ مف التركيح  إل: مكقؼ ا ادلطهة انثاَي
 : أىمية التركيح  ادلطهة انثانث
 : اإلدماف كأنكاعو  ادلطهة انزاتع
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اعيا كآثارىا عمى : تعريؼ األلعاب االلكتركنية كنشأتيا كانك  ادلثحث انثاَي
 الفرد كالمجتمع، كفيو مطمباف:

 : تعريؼ األلعاب االلكتركنية كنشأتيا ادلطهة األٔل 
 : أنكاع األلعاب االلكتركنية كآثارىاادلطهة انثاَي

أربعة : تكييؼ األلعاب االلكتركنية كحكميا الشرعي، كفيو  ادلثحث انثانث
 مطالب:  

 ممارستيا: تكييؼ األلعاب كحكـ ادلطهة األٔل 
 : حكـ شيادة مف يمارسيا ادلطهة انثاَي
 : حكـ إلقاء السالـ عمى العبيياادلطهة انثانث
 : حكـ بيع أجيزة األلعاب اإللكتركنية ادلطهة انزاتع

 كفييا أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث . : اخلامتح
 فيرس المصادر .   
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 ادلثحث األٔل
 انرتٔيح ٔاإلدياٌ

 
 :  مطالبأربعة كفيو 

 : تعريؼ التركيح  ادلطهة األٔل
 سالـ مف التركيح  إل: مكقؼ ا ادلطهة انثاَي
 : أىمية التركيح  ادلطهة انثانث
  : اإلدماف كأنكاعو ادلطهة انزاتع
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 ادلطهة األٔل 
 تعزيف انرتٔيح 

 : انرتٔيح نغح
لشيء ركحا مصدر مف الفعؿ رٌكح كىذه المادة ليا عدة معاف يقاؿ : ركح ا

 اتسع كمحمؿ أركح كاسع كقصعة ركحاء قريبة القعر كاسعة .
كاألريحي: الكاسع الخمؽ النشيط إلى المعركؼ ، ك راكح بيف الشيئيف 
كالعمميف: تناكؿ ىذا مرة كىذا مرة ، يقاؿ: راكح بيف جنبيو: انقمب مف جنب إلى 

أغاديو كأراكحو أذىب آخر ، كراكح بيف رجميو قاـ عمى كؿ منيما مرة ، كيقاؿ: أنا 
إليو في الغداة كالركاح  ، كرٌكح عميو بالمركحة: حركيا ليجمب إليو نسيـ اليكاء 
كبالقـك صمى بيـ التراكيح كرٌكح عنو أراحو ، كارتاح لألمر: نشط كسر بو ، كأراح 
الرجؿ: إذا رجعت إليو نفسو بعد اإلعياء ، كتراكح : يقاؿ: فالف يداه تتراكحاف 

تعاقباف بو، كتراكحا العمؿ تعاقباه ، كالتراكيح: جمع تركيحة كىي في بالمعركؼ ت
األصؿ اسـ لمجمسة مطمقا ثـ سميت بيا الجمسة التي بعد أربع ركعات في ليالي 
رمضاف الستراحة الناس بيا ثـ سميت كؿ أربع ركعات تركيحة مجازا ، كالركح: 

د نسيميا جمعيا أركاح ، الراحة كالرحمة كنسيـ الريح تقكؿ كجدت ركح الشماؿ بر 
 (1)كيـك ركح طيب الريح كعشية ركحة كذلؾ كالركح : السركر كالفرح .  

 
 انرتٔيح اصطالحا : 

                                           

، ابف منظكر ، لساف العرب ،  ُّٖ-َّٖ/ُ( إبراىيـ مصطفى، كآخركف، المعجـ الكسيط، ُ)
 ،، الرازم ، مختار الصحاح ّٖٕ/ِرس معجـ مقاييس المغة ، كما بعدىا ، ابف فا ْٓٓ/ِ

أبك   ،ُّّ/ُ، ابف سيده، المخصص ، َِْ/ٔ، الزبيدم ، تاج العركس ،  ِٕٔص
 . ِٖٔ/ِ، الجكىرم ، الصحاح،  ُُْ/ٓمنصكر األزىرم ، تيذيب المغة ، 
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 عرفو عمماء التربية كاالجتماع بعدة تعريفات منيا : 
( التركيح : يعني النشاط ك األعماؿ التي يقـك بيا  GORDAN: غكردف ) األٔل

 فراغ .   الفرد أك الجماعة خالؿ كقت ال
( التركيح : ىك زمف نككف في غضكنو غير P.Foulquie: فكلكي ) انثاَي

مجبريف عمى عمؿ ميني محدد، كيستطيع كؿ كاحد منا أف يقضيو كما يشاء أك كما يرغب 
. 

( التركيح: يعد نكعا مف أكجو النشاط التي تمارس (Petller: بتمر  انثانث
فع شخصي لممارستيا كالتي يككف مف في كقت الفراغ كالتي يختارىا الفرد بدا

 نكاتجيا اكتسابو لمعديد مف القيـ البدنية كالخمقية كاالجتماعية كالمعرفية . 
( التركيح : ىك تمؾ األكجو مف النشاط التي تجمب  Nash: ناش ) انزاتع

لمفرد السعادة كتتيح لو الفرصة لمتعبير عف الذات كتتفؽ كدكافعو كتتكافر فييا حرية 
 ار.االختي

( التر كيح : ىك النشاط الذم يسيـ في  De geazzia: جيازيا ) اخلايض
 تكفير الراحة لمفرد مف عناء العمؿ كيكفر لو سبؿ استعادة حيكيتو.

( التركيح: ىك تمؾ األكجو مف النشاط أك الخبرات Kraus: كراكس ) انظادص
رد كذلؾ بغرض تحقيؽ التي تنتج عف كقت الفراغ، كالتي يتـ اختيارىا كفقا إلرادة الف

 (1)السركر كالمتعة لذاتو كاكتساب العديد مف القيـ الشخصية كاالجتماعية . 
مما سبؽ يظير أف التركيح عبارة عف نشاط ممتع يختار الفرد ممارستو في 

 أكقات الفراع الستعادة حيكيتو بدكافع ذاتية .  
                                           

،  ّٓ-ِٗ، ص ( د.محمد الحمامي ، ك د.عايدة عبدالعزيز، التركيح بيف النظرية كالتطبيؽُ)
، بشير حساـ ، فعالية النشاط  ِْٖنكر الديف غندير ، النشاط الرياضي التركيحي ، ص

دماج المعاؽ حركيا، ص ، عبد اإللو ْٓالرياضي التركيحي في تحقيؽ الصحة النفسية كا 
 . ُّ-ُِالصمكم ، معكقات ممارسة األنشطة التركيحية الرياضة ، ص
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 : خصائص انُشاط انرتٔحيي
 غيره مف األنشطة ، أىميا: لمنشاط التركيحي خصائص تميزه عف

 : اذلادفيح -1
المقصكد بيا أف يككف النشاط ىادفا كبناء، أم يكتسب الفرد الميارات كالقيـ 
كاالتجاىات التربكية، كيساىـ في تنمية كتطكير شخصية الفرد مف خالؿ ممارستو 

 لمنشاط التركيحي.
 : انذافعيح -2

 لنشاط التركيحي بدافع ذاتي.كيقصد بيا رغبة الفرد الممارس االشتراؾ في ا
 : االختياريح -3

كيقصد بيا قياـ الفرد باختيار نكع النشاط الذم يفضمو عف غيره مف األنشطة 
 التركيحية.

 : يف ٔقت انفزاغ -4
بمعنى أف يتـ النشاط التركيحي في كقت الفراغ الذم يتحرر فيو الفرد مف 

 قيكد العمؿ كبعد االنتياء مف تمبية احتياجاتو.
 : انتٕاسٌ انُفظي -5

يحقؽ التركيح لمفرد التكازف النفسي مف خالؿ األنشطة التركيحية ، فمكؿ 
إنساف أعمالو الخاصة التي يؤدييا في حياتو ، كىذه األعماؿ تككف غير كافية 
إلشباع الميكؿ المتعددة لمفرد ، كلذا تبقى لدل الفرد ميكؿ أخرل ال تزاؿ في حاجة 

 ؿ يمكف إشباعيا خالؿ كقت الفراغ.إلى إشباع ، كىذه الميك
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 يذخم انظزٔر : -6
أم إف النشاط التركيحي يجمب السركر كالمرح كالبيجة إلى نفكس الممارسيف 

 (1)، كبذلؾ يككف الفرد في حالة سارة أثناء الممارسة. 

                                           

، عبد اإللو الصمكم ، معكقات  ِٕفراغ كالتركيح،ص( د.عطيات محمد خطاب، أكقات الُ)
، أحمد عبد العزيز أبك سمؾ، التربية  ِِ-ُِممارسة األنشطة التركيحية الرياضة، ص 

 . ُُالتركيحية في اإلسالـ، ص
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 ادلطهة انثاَي  
 يٕقف اإلطالو يٍ انرتٔيح
أنو كحث عميو كرغب لـ يمنع اإلسالـ مف التركيح بؿ عمى العكس عظـ ش

فيو ، فاإلسالـ ديف منيجي كاقعي، ييتـ ببناء االنساف مف جميع نكاحيو الدينية 
كالدنيكية، فيك ديف الفطرة، كاإلنساف بفطرتو مياؿ الى مزاكلة ألكاف النشاط 
التركيحي الستثمار أكقات فراغو بميك نافع كبناء يبعث في النفس الرضا كالبيجة 

سالـ مف الناس اف يككف كؿ إلركر كالمتعة كالراحة، كلـ يطمب اكالمرح البرمء كالس
كالميـ ذكرنا، ككؿ صمتيـ فكرنا، ككؿ سماعيـ قرآننا، ككؿ فراغيـ في المسجد. 
(1) 

 : يقٕل االياو انغشايل
الميك مركح لمقمب كمخفؼ عنو أعباء الفكر كالقمكب إذا كرىت عميت 

القمب في داء اإلعياء كالمالؿ، فينبغي  كتركيحيا إعانة ليا عمى الجد فالميك دكاء
ا ، كلكف ال ينبغي أف يستكثر منو كما ال يستكثر مف الدكاء .   (2)أف يككف مباحن

الذم قاؿ :" كا إني ألرجك  –صمى ا عميو كسمـ -فيذا ىك نبي اإلسالـ 
 في –صمى ا عميو كسمـ  –يرخص  – (3)أف أككف أخشاكـ  كأعممكـ بما أتقى" 

التركيح بالميك المباح كفي أم مكاف ! في المسجد الذم ىك مكاف العبادة ، فعف 

                                           

 . ُّٖ، القرضاكم، الحالؿ كالحراـ، ص ّ( د.كامؿ طو الكيس، اإلسالـ كالتركيح، صُ)

 . ِٕٖ/ِعمكـ الديف، ( أبك حامد الغزالي، إحياء ِ)

، ُّٖ/ّ( صحيح مسمـ ، كتاب الصياـ ، باب صحة صـك مف طمع عميو الفجر كىك جنب، ّ)
 .  ِْٗٔرقـ
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ِْٕ 

 (1)قالت : ككاف يـك عيد يمعب السكداف بالدرؽ -رضي ا تعالى عنيا–عائشة 
م ػ صمى ا عميو ك سمـ ػ فإما سألت النبي  (2)كالحراب  اؿ: ) تشتييف ػا قػكا 

، خدم عمى خده كىك يقكؿ: ) دكنكـ يا  . فأقامني كراءه : نعـ تنظريف ( . فقمت
: ) فاذىبي ( .  اؿػ. ق : نعـ . قمت : )حسبؾ( اؿػ( . حتى إذا مممت ق(3)بني أرفده 

(4)   
صمى ا -قالت:"كا لقد رأيت رسكؿ ا -رضي ا عنيا–كعف عائشة 

 يقـك عمى باب حجرتي كالحبشة يمعبكف بحرابيـ في مسجد رسكؿ ا -عميو ك سمـ
يسترني بردائو لكي أنظر إلى لعبيـ، ثـ يقـك مف أجمى  -صمى ا عميو ك سمـ-

عمى  حتى أككف أنا التي أنصرؼ، فاقدركا قدر الجارية الحديثة السف حريصة ن
 (5)الميك". 

                                           

( الدرؽ : ضرب مف الترسة ، الكاحدة درقة ، كجمعو أدراؽ ، يتخذ مف جمكد . اسماعيؿ بف ُ)
،  ٓٗ/َُ، ابف منظكر، لساف العرب،  ّْٔ/ٓإدريس الطالقاني ، المحيط في المغة، 

 .  ْٓ/ٗاألزىرم ، تيذيب المغة، 

( الحراب: جمع حربة كىي آلة قصيرة مف الحديد كالرمح أصغر منو محددة الرأس تستعمؿ في ِ)
، الزبيدم، تاج  َٕ، الفيكمي، المصباح المنير،ص ِْ/ِالحرب . ابف سيده ، المخصص، 

 .   ُْٔ/ُالعركس، 

 .لقب لمحبشة أك اسـ جنس ليـ أك اسـ جدىـ األكبر( بفتح اليمزة كسككف الراء ككسر الفاء ّ)
، السندم ، حاشية السندم عمى سنف  َُُْ/ُالمناكم ، التيسير بشرح الجامع الصغير ، 

 .  َُٗ/ٖ، الزبيدم ، تاج العركس،  ُٔٗ/ّالنسائي، 

،  َٕٗ، رقـ  ِّّ/ُ( صحيح البخارم، كتاب العيديف، باب الحراب كالدرؽ يـك العيد، ْ)
مسمـ، كتاب صالة العيديف ، باب الرخصة في المعب الذم ال معصية فيو في أياـ صحيح 
 . ِٖٗ، رقـ  َٕٔ/ِالعيد، 

( صحيح مسمـ، كتاب صالة العيديف ، باب الرخصة في المعب الذم ال معصية فيو في أياـ ٓ)
 . ِٖٗ، رقـ  َٕٔ/ِالعيد، 
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ِٕٓ 

كفي ركاية قاؿ النبي صمى عميو كسمـ يكمئذ:"لتعمـ ييكد أف في ديننا فسحة 
 (1)إني أرسمت بحنيفية سمحة". 

إنو حنيفية سمحة لقد نظـ اإلسالـ حياة اإلنساف تنظيمنا محكمنا كمتكازننا،  حقان 
لـ ينظر إلى إشباع الرغبات كالشيكات المادية فقط بؿ اعتبر الجكانب االجتماعية 
كالنفسية التي يكتسبيا الفرد مف التركيح، كلـ يركز عمى ما يصمح اآلخرة عمى 

نو طبيعة النفس التي جبمت عمى حب حساب الحاجات الدنيكية بؿ كضع في حسبا
 التركيح كالترفيو، فكازف بيف كؿ الجكانب كاحتـر كؿ الرغبات .

التركيح عف  -صمى ا عميو كسمـ–ا مكقؼ آخر مارس فيو النبي كأيضن 
صمى -قالت : خرجت مع النبي  -رضي ا عنيا–نفسو كعف أىمو فعف عائشة 

ارية لـ أحمؿ المحـ كلـ أبدف فقاؿ لمناس: في بعض أسفاره كأنا ج -ا عميو كسمـ
تقدمكا . فتقدمكا ، ثـ قاؿ لي: تعاؿ حتى أسابقؾ، فسابقتو فسبقتو ، فسكت عني 
حتى إذا حممت المحـ كبدنت كنسيت خرجت معو في بعض أسفاره ، فقاؿ لمناس: 
تقدمكا. فتقدمكا، ثـ قاؿ: تعاؿ حتى أسابقؾ ، فسابقتو فسبقني، فجعؿ يضحؾ كىك 

 (2)كؿ: ىذه بتمؾ " . يق
مثاالن رائدنا، كسنة يقتدل  -صمى ا عميو كسمـ–كىكذا كانت حياة الرسكؿ 

قاؿ أبك الدرداء:  -رضكاف ا عمييـ-بيا ، كعمى دربو سار الصحابة كالتابعكف 

                                           

 :رنؤكط في تعميقو عمى المسند، كقاؿ شعيب األ  ََِْٔ، رقـ  ِّّ/ٔ( أحمد في مسنده ، ُ)
 إسناده حسف .

 َِٖٓ، رقـ  ّّْ/ِ( أبك داككد ، سنف أبي داككد، كتاب الجياد ، باب السبؽ عمى الرجؿ، ِ)
، النسائي ، سنف النسائي الكبرل ، كتاب عشرة النساء ، باب مسابقة الرجؿ زكجتو ، 

، كصححو  َِِّٔ، رقـ  ِْٔ/ٔ، أحمد بف حنبؿ ، المسند ،  ْْٖٗ، رقـ  َّْ/ٓ
 شعيب األرنؤكط كاأللباني في تذييميما عمى السنف كالمسند .
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ِٕٔ 

ألنشط لمحؽ ، كقاؿ عمي  -أم الميك الجائز  -إني ألجـ فؤادم ببعض الباطؿ 
 (1)القمكب فإنيا تمؿ كما تمؿ األبداف.  رضي ا عنو أجمكا ىذه

كقاؿ ربيعة الرأم : المركءة ست خصاؿ : ثالثة في الحضر ، كثالثة في 
السفر ، ففي الحضر تالكة القرآف، كعمارة مساجد ا ، كاتخاذ القرل في ا ، 
كالتي في السفر ، فبذؿ الزاد ، كحسف الخمؽ ، ككثرة المزاح في غير معصيةو ، كقيؿ 

سفياف بف عيينة : المزاح ىجنة ؟ قاؿ : بؿ سنةه ، كلكف الشأف فيمف يحسنو ل
 (2)كيضعو مكاضعو. 

                                           

 . َْ/ْ، المناكم ، فيض القدير ،  ّْٓ/ُ( العجمكني، كشؼ الخفا ، ُ)

 .  ٓ/ْ، شياب الديف النكيرم، نياية األرب،  ُْٖ/ُّ( البغكم ، شرح السنة، ِ)
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ِٕٕ 

 ادلطهة انثانث
 أًْيح انرتٔيح عٍ انُفض

يعد التركيح مظير مف مظاىر النشاط اإلنساني كلو دكر ميـ في تحقيؽ 
نساف، التكازف بيف العمؿ كالراحة مف عنائو، كلو إسياماتو في تحقيؽ السعادة لل 

( إلى  AHPERحيث تشير الجمعية األمريكية لمصحة التربكية البيئية لمتركيح ) 
 إسيامات التركيح في حياة المجتمعات المعاصرة ، في النقاط التالية :

 تحقيؽ الحاجات اإلنسانية لمتعبير عف الذات . -
 تطكير الصحة البدنية ، كالصحة االنفعالية ك الصحة العقمية لمفرد . -
 التحرر مف الضغكط ك التكتر العصبي المصاحب لمحياة العصرية . -
 تكفير حياة شخصية ك عائمية فاخرة بالسعادة ك االستقرار . -
 (1)تنمية كدعـ القيـ الديمقراطية .  -

  -كيمكف إبراز أىمية األنشطة التركيحية مف خالؿ النكاحي التالية: 
 أٔال : انُاحيح االجتًاعيح :

ح بكافة أنكاعو عمى تنمية العالقة االجتماعية بيف األفراد ك يشجع التركي
يخفؼ مف العزلة كاالنغالؽ أك االنطكاء عمى الذات، ك يستطيع أف يحقؽ انسجاما 
كتكافقا بيف األفراد فالجمكس جماعة في مقيى أك في نادم أك مع أفراد األسرة ، 

لجيدة بيف األفراد، كيجعميا كتبادؿ اآلراء ك األحاديث مف شأنو أف يقكم العالقات ا
أكثر أخكة كتماسكا ، كيبدك ىذا جميا في البمداف األكربية االشتراكية حيث دعت 

                                           

، محمد عمي محمد ، كقت  ِٖٓ-ِْٖ( نكر الديف غندير، النشاط الرياضي التركيحي، ص ُ)
، بشير حساـ ، فعالية النشاط الرياضي ِِالفراغ كالتركيح في المجتمع الحديث، ص

، عبداإللو الصمكم، معكقات ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية،  ْٖالتركيحي، ص
 . ُِ-ُٗص
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ِٕٖ 

الحاجة الماسة إلى الدعـ االجتماعي خالؿ أنشطة أكقات الفراغ ؛ إلحداث المساكاة 
 المرجكة ، ك المرتبطة بظركؼ العمؿ الصناعي.

لقيـ االجتماعية لمتركيح ( الجكانب ك اCOACLYكقد استعرض كككمي )
 فيما يمي : 

الركح الرياضية ، التعاكف ، تقبؿ اآلخريف ، التنمية االجتماعية ، المتعة ك 
 (1)البيجة،اكتساب المكاطنة الصالحة،االرتقاء االجتماعي،ك التكيؼ االجتماعي .

سيامات اجتماعية إيجابية أىميا ما ػال عػفض ف ذلؾ فإف التركيح لو آثار كا 
  -يمي :

احتراـ  - احتراـ القانكف ك  تنمية القيـ االجتماعية المرغكبة كذلؾ كالتعاكف ك 
 الغير كالمكاعيد ، كخدمة اآلخريف. 

تككيف كتكطيد الصداقات كذلؾ مف خالؿ المشاركة في جماعات المعب أك  -
 في جماعات اليكايات .

 الشعكر باالنتماء كالكالء لمجماعة. -
 اىـ مع اآلخريف ك احتراـ آرائيـ . تنمية القدرة عمى التف -
 تنمية العالقات اإلنسانية. -
 التدريب عمى القيادة مف خالؿ تبادؿ األدكار في الجماعات . -
 تقدير العمؿ الجماعي. -
تكافر االستقرار كاليدكء كالتالحـ كالتكافؿ بيف أفراد األسرة الذم ينعكس  -

ة األكلى في المجتمع ، كالجك العاـ بدكره عمى المجتمع ؛ ألف األسرة تمثؿ المبن
لممجتمع صكرة مف الجك الداخمي لألسرة، كالتركيح في األسرة يجمب إلييا االستقرار 

                                           

، مرجع سابؽ ، ، بشير حساـ  ٖٔ( لطفي بركات أحمد، الرعاية التربكية لممعكقيف عقميا،صُ)
 .  َٓ-ْٗص
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ِٕٗ 

مف  -ككذلؾ المجتمع–كالكد كالتآلؼ بيف أفرادىا ، كىك عامؿ ميـ يحفظ األسرة 
 (1)التفكؾ كاالنييار .  

 ثاَيًا : انُاحيح انُفظيح 
ألطباء األمريكية إلى أف برامج التركيح تمعب دكرا يشير أحد تقارير نقابة ا

ميٌما في اإلقالؿ ك الحد مف التكتر العصبي ، كاالكتئاب النفسي ك القمؽ ، كالعديد 
 مف األمراض النفسية كالعصبية التي يعاني منيا اإلنساف في المجتمع المعاصر .

ة التركيح كما يرل الباحثكف في مجاؿ التركيح كالصحة النفسية ، أف أنشط
ذات الطابع التنافسي تتيح لمفرد التعبير عف الميكؿ ك االتجاىات ك إشباع حاجاتو 
مٌكػف الفرد مف التعبير عف ذاتو كعف ميكلو ،مف خالؿ  النفسية ، كمف ثـ ًمُي
مشاركتو في تمؾ األنشطة فيذه األنشطة تؤدم بدكرىا إلى الكقاية مف الممؿ 

اط كالصراع النفسي، كالتي تعد مف أمراض العصر كالقمؽ، كاالكتئاب النفسي كاإلحب
المرتبطة باالضطرابات النفسية ك العقمية ك التي ينتج عنيا كبت الرغبة في إشباع 

 (2)بعض الميكؿ .  
 

                                           

، د.كماؿ دركيش كآخركف، اتجاىات  ِٖٔ-ِٖٓ( نكر الديف غندير، مرجع سابؽ، ص ُ)
، أحمد عبد العزيز أبك سمؾ، التربية التركيحية  َٓحديثة في التركيح كأكقات الفراغ، ص

، د/بمقاسـ دكدك ، أحميدة نصير، أىمية التكجيات كالممارسات  ُِ-َِفي اإلسالـ، ص
 . ٔ-ٓتركيحية في استقرار كتماسؾ األسرة ، صال

، نكر الديف غندير،  ُِ-ُٗ( عبد اإللو الصمكم ، معكقات ممارسة األنشطة التركيحية، صِ)
،  َُِ، فاركؽ عبده، مشكمة كقت الفراغ ، ص ِٖٔالنشاط الرياضي التركيحي، ص 

ة النشاط الرياضي ، بشير حساـ ، فعالي َُٓالخكلي كراتب ، التربية الحركية لمطفؿ،ص
، عبدا السدحاف،  ُٓ، محمد صالح المنجد، صناعة الترفيو، ص ْٖالتركيحي، ص

 . َُّ-َُِقضاء كقت الفراغ ، ص
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 : ثانثًا : انُاحيح االقتصاديح 
تنطمؽ عجمة اإلنتاج مف خالؿ العامؿ الذم يقـك بالعمؿ ، كالمدير الذم يناط 

ات ، ككالىما إنساف لو جسد كركح ، لو مشاعر كعكاطؼ كأعضاء بو اتخاذ القرار 
كجكارح ، يحتاج إلى التركيح النفسي كالبدني ؛ لكي يعمؿ بنشاط كىمة كيتقف عممو 

 كيبتكر كيبدع فيو .  
كمف ىنا تظير أىمية التركيح االقتصادية ؛ فاإلنتاج يرتبط بمدل كفاءة 

نفسي كالبدني، كىذا ال يتأتى إال بقضاء العامؿ كمثابرتو عمى العمؿ كاستعداده ال
ف االىتماـ بالطبقة العاممة في تركيحيا  ا  أكقات فراغ جيدة في راحة مسمية، ك 
كتككينيا تككينا سميما قد يمكف مف اإلنتاجية العامة لممجتمع فيزيد كميتيا كيحسف 

فاءة نكعيتيا ، فالتركيح يؤدم إلى : زيادة الرغبة كالتحفيز لمعمؿ ، زيادة الك
اإلنتاجية لمفرد، زيادة اإلنتاج عمى مستكل الدكلة، تحسيف نكعية الحياة لألفراد أك 
الجماعات الممارسيف لألنشطة التركيحية الرياضية، التقميؿ مف الفاقد اإلنتاجي 
لممجتمع كالناتج عف خفض معدالت الجريمة كتقميص انتشار تعاطي المخدرات بيف 

أكقات الفراغ في المشاركة في األنشطة التركيحية  األفرا د، كذلؾ بفضؿ استثمار
 (1)الرياضية . 

 : راتعًا : انُاحيح انرتتٕيح 
لمتركيح اليادؼ بشكميو الفردم كالجماعي آثار نافعة في مجالي التربية 
كالتعميـ فالتركيح الجماعي يربي النفس عمى التعاكف كيضفي ركح المكدة كاألخكة 

 ع المسمـ . كالتسامح بيف أفراد المجتم

                                           

 ِٔ-ِٓ، عبد اإللو الصمكم ، مرجع سابؽ، ص ِٖٔ( نكر الديف غندير، مرجع سابؽ، ص ُ)
. 
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ُّٕ 

كما أف التركيح اليادؼ يزيد ثقافة اإلنساف كينمي عممو ، فيتعمـ مف خالؿ 
 (1)التركيح كيتربى مف خالؿ التركيح ،إضافة إلى تجدد النشاط كتقكية العزيمة.

كعمى الرغـ مف أف التركيح يمبي حاجات نفسية كغرائز فطرية لدل اإلنساف 
تربكية تعكد عمى الفرد الممارس ألنشطة فقد أجمع العمماء عمى أف ىناؾ فكائد 

 -التركيح أىميا ما يمي:
 تعمـ ميارات كسمكؾ جديديف. -
 تقكية الذاكرة كتنشيطيا. -
 تعمـ حقائؽ المعمكمات . -
 (2)اكتساب القيـ.  -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 . ِِ( أحمد أبك سمؾ ، التربية التركيحية، صُ)

، بشير حساـ ، مرجع سابؽ،  ِّ-ُّضا القزكني، التربية التركيحية، ص( حزاـ محمد ر ِ)
 . ُٓص
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ِّٕ 

 ادلطهة انزاتع
 تعزيف اإلدياٌ ٔإَٔاعّ

 : تعزيف اإلدياٌ
  ،كمعناه المداكمة كالمكاظبة عمى الفعؿاإلدماف : في المغة مصدر الفعؿ أدمف 

 يقاؿ: أدمف الشراب كغيره: أدامو كلـ يقمع عنو، كيقاؿ أدمف األمر كعميو: كاظب .

 (2). كفي الحديث " مدمف الخمر كعابد الكثف"  (1)

 
ً
 :  ااإلدياٌ اصطالح

( اإلدماف )االعتماد( بأنو حالة  ُّٕٗت ىيئة الصحة العالمية )سنة ػعرف
حيانا عضكية تنتج عف تفاعؿ الكائف الحي مع العقار. كمف خصائصيا نفسية كأ

استجابات كأنماط سمكؾ مختمفة تشمؿ دائما الرغبة الممحة في تعاطي العقار بصكرة 
متصمة أك دكرية لمشعكر بآثاره النفسية أك لتجنب اآلثار المزعجة التي تنتج مف 

                                           

، محمد بف عبد الرازؽ الزبيدم، تاج ِٖٗ/ُ( إبراىيـ مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، ُ)
، محمد بف ّْٗ/ُ، عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم، غريب الحديث، ِٓ/ّٓالركس، 

 . ُٕٓ/ُّمكـر بف منظكر، لساف العرب، 

، َُُِ/ِ( محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، كتاب األشربة ، باب مدمف الخمر، ِ)
، كقاؿ محمد فؤاد عبدالباقي في تعميقو عمى ابف ماجو: محمد بف سميماف ضعفو ّّٕٓرقـ 

النسائي كابف عدم، كقكاه ابف حباف، كقاؿ أبك حاتـ يكتب حديثو كال يحتج بو . كباقي رجاؿ 
كقاؿ األلباني : حسف، محمد بف حباف البستي، صحيح ابف حباف، كتاب  اإلسناد ثقات.

، كضعفو األرنؤكط في تذييمو، أحمد بف ّْٕٓ، رقـ ُٕٔ/ُِاألشربة ، باب آداب الشرب، 
 ، كضعفو أيضا األرنؤكط في تذييمو عمى المسند. ِّْٓ، رقـ ِِٕ/ُحنبؿ، مسند أحمد، 
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ّّٕ 

كاحدة. كيضاؼ لمتعريؼ عدـ تكفره، كقد يدمف المتعاطي عمى أكثر مف مادة 
 السابؽ الخصائص التالية للدماف:

 . الرغبة الممحة في االستمرار عمى تعاطي العقار كالحصكؿ عميو بأم كسيمة -أ
ف كاف بعض  -ب زيادة الجرعة بصكرة متزايدة لتعكد الجسـ عمى العقار، كا 

 المدمنيف يظؿ عمى جرعة ثابتة.
 ر.االعتماد النفسي كالعضكم عمى العقا -ج
 ظيكر أعراض نفسية كجسمية مميزة لكؿ عقار عند االمتناع عنو فجأة. -د
 (1)تمع. لمجاآلثار الضارة عمى الفرد المدمف كعمى ا -ق

كعرفت مكسكعة الممؾ عبدا اإًلدمافي بأنو: غيابي السَّيطرة عمى ًفعؿ شيء 
 (2)ما أك التَّعامؿ معو أك اسًتخدامو لدرجة قد تككف ضارَّة. 

ف ػجكاد فطاير بقكلو: اإلدماف ىك الرغبة المرضية الجامحة )كلع( م كعرفو
ا ا مادين ػاإلنساف نحك المكضكع اإلدماني، كقد يككف ىذا المكضكع اإلدماني مكضكعن 

ا كالقمار أن كف حدثػد يكػ، كق كالمكاد المخدرة كالخمر كالحبكب كالسجائر كغيرىا
 (3)لمحمكؿ كاإلنترنت إلخ . كالجنس كالحب كالعمؿ كالكمبيكتر كالتميفكف ا

ؿ ػ: عبارة عف اضطراب سمككي يظير تكرار الفع كعرفتو المكسكعة الحرة بأنو
 ف قبؿ الفرد لكي ينيمؾ بنشاط معيف بغض النظر عف العكاقب الضارة ػم

 (4)بصحة الفرد أك حاالتو العقمية أك حياتو االجتماعية. 
                                           

 .  َِعالجو، ص( د. عادؿ الدمرداش، اإلدماف مظاىره ك ُ)

 ( مكسكعة الممؾ عبد ا بف عبد العزيز العربية لممحتكل الصحي .ِ)
http://www.kaahe.org/health/ar/3646/اإلدمافall.html- 

 . ّْ-ّّ( د. جكاد فطاير، اإلدماف أنكاعو، مراحمو، عالجو، صّ)
 
 ( المكسكعة الحرة كيكيبيديا ْ)
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ّْٕ 

 مف خالؿ تعريؼ اإلدماف يظير أف لو نكعيف: 
إلدماف الجسدم أك العضكم : كىك عبارة عف تعاطي الشخص لعقار معيف ا -1

أك أكثر فيتفاعؿ مع ىذا العقار، فتحدث تغيرات داخمية عضكية ينتج عنيا الرغبة 
الممحة في تعاطي العقار بصكرة متصمة أك دكرية لمشعكر بآثاره النفسية أك لتجنب 

 اآلثار المزعجة التي تنتج مف عدـ تعاطيو. 

ماف السمككي: كىك عبارة عف مكاظبة اإلنساف عمى ممارسة شيء اإلد -2
معيف كمعب القمار أك مشاىدة التمفزيكف أك االتصاؿ باإلنترنت أك ممارسة ألعاب 

 إلكتركنية سكاء عمى الياتؼ المحمكؿ أك مف خالؿ جياز فيديك أك كمبيكتر . 

ر منو كمف عكاقبو كقد كرد في السنة النبكية المطيرة ذكر النكع األكؿ كالتحذي
صمى ا -األليمة، مف ذلؾ ما ركاه ابف ماجو كغيره عف أبي الدرداء عف النبي 

 (1). قاؿ : " ال يدخؿ الجنة مدمف خمر"  -عميو ك سمـ
فًٍ كما كرد عند الفقياء كال النكعيف اإلدماف الجسدم كاإلدماف السمككي    

 انُٕع األٔل يا يهي: 

                                                                                                           
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7

%D9%86- 

، ( أحمد بف شعيب النسائي، المجتبى مف السنف، كتاب األشربة، باب الركاية في المدمنيف في الخمرُ)
، كقاؿ األلباني في تذييمو : صحيح. أىػ، محمد بف يزيد، سنف ابف ماجو، ِٕٔٓ، حديث رقـُّٖ/ٖ

، كقاؿ األلباني في تذييمو: صحيح، ّّٕٔ، حديث رقـَُُِ/ِكتاب األشربة، باب مدمف الخمر، 
، كقاؿ محمد فؤاد عبد الباقي في تعميقو: في الزكائد إسناده حسف، كسميماف بف عتبة مختمؼ فيو

، كقاؿ ِٖٖٔـ ػ، حديث رقَُِ/ِكباقي رجاؿ اإلسناد ثقات. انتيى، أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، 
شعيب األرنؤكط في تذييمو: صحيح لغيره.أىػ ، عبد ا بف عبد الرحمف الدارمي، سنف الدارمي، كتاب 

اده ، كقاؿ حسيف أسد في تذييمو: إسنَِْٗ، حديث رقـُّٓ/ِاألشربة، باب في مدمف الخمر، 
، كقاؿ: ِّٕٓ، حديث رقـُّٔ/ْجيد. أىػ ، محمد بف عبدا الحاكـ، المستدرؾ، كتاب األشربة، 

 ىذا حديث صحيح اإلسناد ك لـ يخرجاه، ككافقو الذىبي في التمخيص. أىػ  
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ّٕٓ 

عناية كفي البحر : )كمدمف الشرب عمى الميك( ذكر في فتح القدير كفي ال -1
كمعناه ال تقبؿ شيادة المداـك عمى شرب شيء مف األشربة المحرمة خمرا كانت أك 
غيرىا ، كشرط اإلدماف ليظير ذلؾ عند الناس ، فإف المتيـ بشرب الخمر في بيتو 

ف كاف كبيرة .  (1)مقبكؿ الشيادة كا 
 

كىؿ يطاؼ بشارب الخمر ؟ قاؿ ابف كعند الباجي في شرح المكطأ: مسألة:  -2
حبيب : ال يطاؼ بو كال يسجف إال المدمف المعتاد المشيكر بالفسؽ فال بأس أف 
يطاؼ بو كيفضح كمثؿ ذلؾ ركل أشيب عف مالؾ في العتبية، ككجو ذلؾ أنو إذا 
ذالال لو  بمغ ىذا الحد مف الفسؽ كالفجكر فكاجب أف يفضح ألف في ذلؾ ردعا لو كا 

عالما لمناس بحالو فال يغتر بو أحد مف أىؿ الفضؿ كالتصاكف في  لما ىك فيو كا 
نكاح كال غيره، كأما السجف فقد قاؿ ابف حبيب : كاستحب مالؾ لمدمف الخمر 

(2)المشيكر بالفسؽ أف يمـز السجف. 
 

كذكر الرممي في النياية كالشربيني في المغني: كلك غمبت النجاسة في  -3
اب مدمني الخمر، كمتدينيف بالنجاسة كالمجكس ، شيء، كاألصؿ فيو الطيارة كثي

(3)كمجانيف ، كصبياف، كجزاريف، حكـ لو بالطيارة عمال باألصؿ. 
 

كذكر البيكتي في كشاؼ القناع: ككذا آنية مدمني الخمر كثيابيـ كآنية مف  -4
 (4)البس النجاسة كثيرا كثيابيـ طاىرة. 

                                           

، كماؿ الديف بف عبد الكاحد، َْٗ-َْٖ/ٕ( محمد بف محمد البابرتي، العناية شرح اليداية، ُ)
-ٖٔ/ٕ، زيف الديف ابف نجيـ الحنفي، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ُُْ/ٕفتح القدير، 

ٖٕ . 

 . ُْٓ/ّ( سميماف بف خمؼ الباجي، المنتقى شرح المكطأ، ِ)

، محمد بف أحمد َُُ/ُ( محمد بف شياب الديف الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، ّ)
 . ُّٓ/ُالشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، 

 . ّٓ/ُ( منصكر بف يكنس البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ْ)
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ّٕٔ 

مف المدمنيف عمييا مف كذكر ابف حـز في المحمى: كقد صح عندنا أف كثيرا  -5
(1)الكفار كالخالع ال يشربكف الماء أصال مع شربيـ الخمر. 

 

كعند أطفيش في شرح النيؿ : ال تجكز شيادة المحدكد في قذؼ كال مدمف  -6
(2)خمر. 

 

كذكر الصنعاني في التاج: كيحـر التداكم بالنجس كالبكؿ كالدـ كلبف  -7
نو ال يجكز التداكم بو كالخمر كال الحمير كنحك ذلؾ بؿ ككمما أجمع عمى تحريمو فإ

بدكاء فيو أم شيء نجس ال ابتالعو كال احتقانو كال كضعو في الفـ أك األذف أك 
نحك ذلؾ . فإف قيؿ: كيؼ بمف أدمف  عمى شرب الخمر أك أم شيء مف المخدرات 
كاألفيكف كنحكه كلك أكال أك غير ذلؾ حتى إذا تركو خشي عمى نفسو الضرر أك 

كقكع في محذكر أشد مف ذلؾ سكاء كاف  في الحاؿ أك االستقباؿ فيؿ التمؼ أك ال
 يجكز لو التداكم مف ذلؾ بما يدفع عف نفسو الضرر أك اليالؾ أـ ال فييمؾ . قمت
: أما مدمف الخمر فيجب عميو تركو سكاء خشي عمى نفسو الضرر أك اليالؾ أك 

المخدرات كاألفيكف غير ذلؾ في الحاؿ أك بسببو في المستقبؿ، كأما مدمف أم 
كنحكه فمتى خشي التمؼ بتركو جاز لو استعماؿ ما يسد رمقو في حاؿ الضركرة 

 (3).  فقط
كذكر العاممي في الركضة: الفصؿ الرابع في الشرب: أم شرب المسكر ،  -8

كال يختص عندنا بالخمر، بؿ يحـر جنس كؿ مسكر، كال يختص التحريـ بالقدر 

                                           

، المحمى باآلثار، ُ)  . ِْٔ/ٕ( عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز

 . ُِٗ/ُّ( محمد بف يكسؼ أطفيش، شرح النيؿ كشفاء العميؿ، ِ)

 . ْٖٕ-ْٕٔ/ّ( أحمد بف قاسـ العنسي الصنعاني، التاج المذىب ألحكاـ المذىب، ّ)
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ّٕٕ 

ف لـ يسكر بعض المسكر منو، فما أسكر جنسو: أ م كاف الغالب فيو اإلسكار، كا 
 (1)الناس إلدمانو أك قمة ما تناكؿ منو، أك خركج مزاجو عف حد االعتداؿ. 

 :  ٔيٍ انُٕع انثاَي يا يهي
أم  -ذكر عميش في شرح خميؿ عف سحنكف: مف قبؿ الجكائز مف العماؿ -1

فٌكض إلييـ أم الذيف لـ ي–المضركب عمى أيدييـ  -المقاميف عمى قبض الخراج
سقطت شيادتو ، كمف كانت منو الزلة كالفمتة فغير  -صرؼ ما يقبضكنو في كجكىو

مردكد الشيادة ؛ ألف األمر الخفيؼ مف الزلة كالفمتة ال يضر في العدالة ، كالمدمف 
 (2)عمى األكؿ منيـ ساقط الشيادة. 

ي كعند ابف فرحكف في التبصرة: قاؿ ابف عبد الحكـ : كمف سمع رجال يغن -2
لـ أرٌد بذلؾ شيادتو إال أف يككف مدمنا ، ككذلؾ شيادة المغني كالمغنية إذا عرفكا 

 (3)بذلؾ، ...........، كمنو اإلدماف عمى المعب بالحماـ . 
ف عمى سماع غناء ردت شيادتو ....... ػف أدمػاج : مػي التػكاؽ فػكعند الم -3
 .(4) 
تح الشيف المعجمة كفي الفكاكو : كال يجكز أيضا المعب بالشطرنج بف -4

كالقياس كسرىا كيقاؿ بالسيف الميممة أيضا ، كما ذكرناه مف عدـ جكاز المعب 
بالشطرنج ىك الذم ارتضاه الحطاب فإنو حمؿ الكراىة الكاقعة في كالـ بعض عمى 
التحريـ كىك قكؿ أحمد بف حنبؿ كالشافعي أيضا ، حتى قاؿ إمامنا مالؾ رضي ا 

                                           

 . ُٕٗ/ٗ( زيف الديف بف عمي العاممي الجعبي الشييد الثاني، الركضة البيية، ُ)

 . ُّْ/ٖ( محمد بف أحمد عميش، منح الجميؿ، ِ)

( إبراىيـ بف عمي ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، ّ)
ُ/ُِٔ،ِٔٓ . 

 . ُٓٔ/ٖؿ، ( محمد بف يكسؼ العبدرم، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميْ)
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ّٕٖ 

النرد كأشر ، كمقتضى اشتراط اإلدماف في المعب بو لرد عنو : الشطرنج أليى مف 
 (1)شيادة مف يمعب بو إبقاء الكراىة عمى بابيا . 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ّْٗ-ّْٖ/ِ( أحمد بف غنيـ النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، ُ)
. 
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ّٕٗ 

 
 
 
 
 
 

 ادلثحث انثاَي 
تعزيف األنعاب االنكرتَٔيح ٔإَٔاعٓا ٔآثارْا عهى 

 انفزد ٔاجملتًع
 كفيو مطمباف :

 يا : تعريؼ األلعاب االلكتركنية كنشأتادلطهة األٔل
 : أنكاع األلعاب االلكتركنية كآثارىاادلطهة انثاَي
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َْٕ 

 ادلطهة األٔل
 تعزيف األنعاب االنكرتَٔيح َٔشأتٓا 

 : تعزيف األنعاب اإلنكرتَٔيح
  -عرفت األلعاب اإللكتركنية بأكثر مف تعريؼ أىميا ما يمي :

األلعاب اإللكتركنية : ىي النشاط الترفييي األكثر استعماال في مجاؿ  -ُ
أللعاب المختمفة أينما تكجد، العنصر األساسي فييا ىك الشعكر بالصكرة التي ا

تنتجيا كتصدرىا مختمؼ أجيزة نظاـ اإلعالـ اآللي المستعممة مف طرؼ الفرد، ىذا 
األخير الذم يدعى: الالعب، يمكف أف يتفاعؿ مع الغير أك الرمكز التي تظير عمى 

الجياز األكثر استعماال سنة  -الكمبيكترنظاـ اإلعالـ اآللي بكاسطة لكاحؽ جياز 
مثؿ الفأرة، الكحدة المركزية، أجيزة القيادة ككسائؿ التحكـ المكصكلة  -ََِٓ

بالكحدة المركزية، إضافة إلى مختمؼ أجيزة األلعاب االلكتركنية الحديثة كالقديمة . 
 Play Station  .(1 )، كالبالم ستايشف   X-Boxكالتي مف أىميا إكس بككس 

األلعاب اإللكتركنية : ىي نشاط ينخرط فييا الالعبكف في نزاع مفتعؿ،  -ِ
محكـك بقكاعد معينة، بشكؿ يؤدم إلى نتائج قابمة لمقياس الكمي. كيطمؽ عمى لعبة 

ادة عمى ػا عػـ تشغيميػكيت، ما بأنيا إلكتركنية في حاؿ تكفرىا عمى ىيئة رقمية 
 (2)ديك كالبالم ستيشف كاليكاتؼ النقالة . الحاسب اآللي كاإلنترنت كالتمفاز كالفي

-األلعاب اإللكتركنية ىي عبارة عف "أنظمة إعالـ آلية بينيا تجييزات  -ّ
تعكض عند المستعمؿ ردكد الفعؿ المعركفة في المحيط الكاقعي  -المداخؿ كالمخارج

د بردكد أفعاؿ اصطناعية"  كبالتالي فإف الشرط األكؿ لكجكد لعبة الفيديك ىك كجك 
                                           

 .  ّٖ( بشير نمركد ، ألعاب الفيديك كأثرىا في الحد مف ممارسة النشاط البدني ، صُ)

 ( أبك ىاني ، تعريؼ األلعاب االلكتركنية، منتديات سدكاف الرسمية، ِ)
http://www.sadawan.com/showthread.php?t=12711 
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نظاـ إعالـ آلي، حيث أف ىذا النظاـ يمكنو أف يأخذ عدة أشكاؿ لكنو يقـك دكما 
عمى تجميع مككنات إلكتركنية مكجية لمعالجة المعمكمات المقدمة لو مف طرؼ 
أدكات اإلدخاؿ، الجكاب الناتج عف ىذه المعالجة يرسؿ إلى المستعمؿ بأدكات 

المستعمؿ لدل عمـك الناس، تتكافؽ  اإلخراج )الخركج( كأجيزة الكمبيكتر مف النكع
مع ىذا المبدأ: كحدة مركزية )نظاـ معمكماتي( تعالج المعمكمات الكاردة مف لكحة 
المفاتيح أك مف الفأرة )أدكات اإلدخاؿ( لتقدـ الجكاب عمى الشاشة )أدكات اإلخراج(، 

يكف، إضافة إلى كؿ التجييزات التي تسمح بتشغيؿ لعبة الفيديك عمى غرار التميفز 
ف كانت الكحدة المركزية غير ظاىرة كما ىك الحاؿ في بعض أنكاع أجيزة  حتى كا 

 (1)الكمبيكتر كالتي تشكؿ كحداتيا المركزية كحدة مع الشاشة. 
زة كالبرامج اإللكتركنية يم األلعاب المثبتة في األجھة: ياأللعاب اإللكتركن -ْ

از جيكتر ك ياز الكمجيزة ياألج ىذهالمعركفة كالمتداكلة بيف الناس، كمف 
  (2)ر ذلؾ . يتؼ النقاؿ كالتمفاز كغلياز اجياشف ك ايستيبال

 
األلعاب اإللكتركنية: ىي ألعاب تفاعمية، ال يمكف أف يستسمـ الالعبكف  -ٓ

فييا سمبيا بسبب حبكة المعبة. حيث صممت ألعاب الفيديك لينخرط الالعبكف في 
    (3)ترتبا عمى سمككيات الالعبيف . أنظمتيا كألجؿ ىذه النظـ يأتي رد الفعؿ م

                                           
- Katie Salen and Eric Zimmerman, Rules of Play - Game Design 

Fundamentals, ch.7, p.11 . 

 . َُِ-َُُ( أحمد فالؽ ، الطفؿ الجزائرم كألعاب الفيديك ، صُ)

 . ُ، الرؤية الفقيية لأللعاب اإللكتركنية، صد. نكر الديف مختار الخادمي( ِ)

(ّ                 )- Isabela Granic, Adam Lobel, and Rutger C. M. E. 

Engels, The Benefits of Playing Video Games, P. 67 .  
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األلعاب اإللكتركنية : ىي برمجيات تفاعمية تحاكي كاقعان حقيقيان أك  -ٔ
افتراضيان باالعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ اآللي )كمبيكتر فيديك ىاتؼ( في التعامؿ مع 
صدار الصكت، بيدؼ التعميـ أك  الكسائؿ المتنكعة كعرض الصكر كتحريكيا كا 

 ( 1)ة كالترفيو . التسمي
 صراع ينخرط فيو الالعبكف في بقكاعد نظاـ محدد ىي األلعاب اإللكتركنية -ٕ

ىي  مطردة المعبة الذم يجعؿ الفكز، ك حالة قابمة لمقياس اصطناعي يؤدم إلى نتائج
التحدم، كالمنافسة، كالتفاعؿ،  كعنصر القاعدة، كاليدؼ، كردكد الفعؿ، كالصعكبة

(2)كة . كالحب كطريقة العرض
  

األلعاب اإللكتركنية : ىي جميع أنكاع  األلعاب المتكفرة عمى ىيئات   -ٖ
الكتركنية، كتشمؿ ألعاب الحاسب، كألعاب اإلنترنت، كألعاب الفيديك كألعاب اليكاتؼ 

 (3)النقالة . 

                                           

 . ِّٓ/ّية، ( المكسكعة العربية السكر ُ)

(ِ)Dr. Selim Gunuc, Epidemiology of Game Addiction, P.3  . 

( د. عبدا بف عبدالعزيز اليدلؽ، إيجابيات كسمبيات األلعاب اإللكتركنية كدكافع ممارستيا، ّ)
 . ٗ-ٖص
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 انتعزيف ادلختار : 
 إذا دققنا النظر في ىذه التعريفات نجد أف كؿ تعريؼ يركز عمى اعتبارات
معينة فمنيا ما ركز عمى طبيعة ىذه األلعاب كىي أنيا تفاعمية ، كمنيا ما ركز 
عمى األجيزة التي يتـ مف خالليا ممارسة ىذه األلعاب )الكمبيكتر ، الفيديك ، 
الياتؼ( كمنيا ما ركز عمى فكرة بعض األلعاب كىك أنيا صراع مفتعؿ ، كمنيا ما 

ه األلعاب كىك أنيا برمجيات إلكتركنية ركز عمى التككيف اليندسي كالكيربي ليذ
 عمى ىيئة رقمية . 

كعمى كؿ حاؿ فاأللعاب اإللكتركنية معركفة لدل الجميع كيمكف تعريفيا بعبارة 
مكجزة بأنيا : نشاط ذىني إلكتركني تفاعمي تتـ ممارستو عف طريؽ كسيمة مف 

اء كاف مثبت عمى كسائؿ اإلعالـ اآللي )الكمبيكتر ، الفيديك ، الياتؼ النقاؿ( سك 
 ( .  onlineىذه األجيزة أك عبر االنترنت ) 

 َشأج األنعاب اإلنكرتَٔيح : 
ـ ، حينما حصؿ ُْٖٗ-ُْٕٗيعكد تاريخ ألعاب الفيديك إلى سنة 
( عمى Thomas T. Goldsmithالبركفسكر األمريكي تكماس جكلدسميث )

اه : أداة أنبكب األشعة براءة اختراع أكؿ جياز فيديك جيمز في التاريخ كىك ما اسم
 ( . cathode ray tube amusement deviceالميبطية المسمية )
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كىي لعبة الكتركنية  NIMRODـ ، ظير جياز نيمركد ُُٓٗكفي عاـ 
مف تطكير بريطاني تتككف المعبة مف العبيف ، كىي لعبة استراتيجية مقتبسة مف 

 (1)لعبة تاريخية صينية كتتككف مف العبيف فقط . 
 Alexander Shaftoـ قاـ السيدالكسندر دكغالس ُِٓٗكفي عاـ 

Douglas  [ بتطكير أكؿ لعبة صح كخطا كالمعركفة بػX - O  كلقيت ركاجا ، ]
 (2)كبيرا ككنيا اكؿ لعبة تككف أنت ضد الكمبيكتر ! 

 Tennis for Twoـ ، تـ تطكير أكؿ لعبة تنس كىي ُٖٓٗكفي عاـ 
ـ . ُٖٓٗكتـ اصدارىا في  William Higinbothamاف مطكرىا ىك السيد ػكك
(3) 

كفي مطمع الستينيات ، استطاع االنساف البشرم اقتحاـ عصر جديد مف 
أك حرب الفضاء ، كذلؾ حينما جمس  SpaceWarالفيديك جيمز مف خالؿ لعبة 

في القاعة المعتمة لمسينما يشاىد   Stephen Russellاألمريكي ستيفف راسيؿ 
في إنتاج فيمـ ىكليككد الذم حقؽ ضجة كبيرة، كالذم يعتمد عمى  أسماء المشاركيف

الرسـك المتحركة المصممة بكاسطة الككمبيكتر. في ذلؾ الكقت تذكر راسيؿ تصميـ 
مشاىد خيالية باستخداـ ككمبيكتر متطكر يمكف أف يتـ تصكيرىا ككتابتيا كتجربتيا 

                                           

 ،   ُُ( عبد الرحمف الغامدم، تأثير ألعاب الفيديك عمى رسكـ األطفاؿ ، صُ)
 Maxim Likhachev, Computer Game ProgrammingIntroduction, p. 13 , 

- 
Cinema Journal 48 ,p.107-  

(ِ  ) 
- school of engineering, Video Games, p. 4 , Maxim Likhachev, 

Computer Game Programming Introduction, p. 17 . 

 ،  ٖ( كليد الشكبكي ، العربي العممي ، ص ّ)
Prof. Pier Luca Lanzi, A Short History of Videogames, p.9 , John E. 

Laird, History of Computer Games, p. 1 . 
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كقت يسير لمجمكعة صغيرة كمف ثـ تغميفيا لمتكزيع في أشير قميمة، ككؿ ذلؾ في 
 مف األصدقاء.

ـ عندما كانت نتائج ىذه التقنية تعرض عمى ُُٔٗتحديدا، كاف ذلؾ في عاـ 
شاشة ككمبيكتر في معيد ماساشكسيتس لمتقنية في أمريكا ، ككاف العرض يمثؿ 
سفينتيف فضائيتيف صغيرتيف تدخالف في معركة قكية أثناء دكرانيما حكؿ شمس 

( أك حرب الفضاء ، Space war« )سبيس ككر»ه المعركة كىمية، كسميت ىذ
كقد قاـ بتصميـ ىذه المشاىد مجمكعة صغيرة مف مبرمجي الككمبيكتر الركاد في 

بقيادة  معيد ماساشكسيتس لمتقنية في الكاليات المتحدة األمريكية، البرمجة
ـ ُِٔٗ، ككاف اطالقيا فعميا في عاـ  Stephen Russellاألمريكي ستيفف راسؿ 

فكانت تعتبر أكؿ لعبة فيديك في العالـ ، كاعتبر األمر إشارة مبكرة تنبئ بظيكر 
 (1)كسيمة ترفيو قكية كجديدة . 

ثـ أنشأت شركات متخصصة لأللعاب كأجيزتيا كأخذت كؿ شركة تطكر مف 
منتجاتيا حتى تستطيع المنافسة في سكؽ األلعاب كجذب أكبر عدد مف العمالء 

 (2)ف المبيعات . كتحقيؽ أكبر رقـ م
 

 ادلطهة انثاَي
 إَٔاع األنعاب اإلنكرتَٔيح ٔآثارْا عهى انفزد ٔاجملتًع

                                           

-http://zm( منتديات لعبة زمف المحاربيف ،     ُ)

online.net/vb/showthread.php?t=33565  ، 
 - Gentile , D.A. & Anderson, C. A, Video games, vol.3, p.1033 , 

- school of engineering, Video Games, p. 4 .   

 ( لمراجعة تطكر األلعاب بالتفصيؿ في ىذه المرحمة يراجع المراجع في اليامشيف السابقيف .  ِ)
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 :َٕاع األنعاب اإلنكرتَٔيح أ
       -ىناؾ العديد مف أنكاع األلعاب اإللكتركنية أىميا ما يمي : 

 ( : Actionألعاب األكشف ) -ُ
البان ما ترتبط كىي األلعاب التي تتطمب مف الالعب الحركة السريعة، كغ

 بالقتاؿ، كيضـ ىذا النكع تحتو الكثير مف األلعاب مثؿ : 
 (Beat'em Upبيتـ أب ) -أ

ألعاب البيتـ أب تركز عمى مقاتمة الالعب لمعديد مف األعداء مف خالؿ المكـ 
أك الركؿ، أك باستخداـ السيكؼ كما في ألعاب الياؾ آند سالش )باإلنجميزية: 

Hack & Slashيد مف المراحؿ أك المناطؽ. اليدؼ غالبان ىك قتؿ جميع ( في العد
 األعداء في المنطقة كمف ثـ ىزيمة زعيميـ .

 (Fightingالقتاؿ ) -ب 
ألعاب القتاؿ عبارة عف مقاتالت العب ضد العب في مكاف معيف كلمدة 
معينة. كفييا يقـك الالعبكف بالضربات البدنية السريعة، كفي كقت قصير )غالبان 

أك أقؿ( يحصؿ الالعب الذم حقؽ ضرران أكبر ضد الالعب اآلخر كقضى عميو دقيقة 
عمى نقطة تدؿ عمى أنو فاز في الدكر، تتطمب الكثير مف ألعاب القتاؿ الفكز في 
دكريف لكي يكاصؿ الالعب المعبة، مف أشير ألعاب ىذا النكع ستريت فايتر 

(Street Fighter.) 
 (First-Person Shooterتصكيب منظكر الشخص األكؿ ) -ج

ىي ألعاب األكشف التي تركز عمى القتؿ بكاسطة األسمحة كخصكصان 
المسدسات، يتحكـ الالعب بشخصية كاحدة بكاسطة المنظكر األكؿ حيث ال يرل مف 

( كككؿ أكؼ Doomالالعب سكل يده كسالحو، مف أشير ألعاب ىذا النكع: دـك )
 (.Call Of Dutyديكتي )
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 (Shoot'em Upشكتـ أب ) -د
في ألعاب الشكتـ أب يتـ التحكـ بمركبة فضائية أك بشخصية خيالية طائرة 
حيث يتـ تفجير المركبات األخرل أك األغراض المتناثرة في المراحؿ، مف أشير 

 (.Star Foxألعاب ىذا النكع ستار فككس )
 (Third-Person Shooterتصكيب منظكر الشخص الثالث ) -ىػ 

شخص الثالث مشابية كثيران لممنظكر األكؿ، ألعاب تصكيب منظكر ال
االختالؼ الرئيسي ىك كضع الكاميرا حيث في المنظكر الثالث يمكف مشاىدة جسد 

 Grandالالعب كما يحيط بو، مف األمثمة عمى ىذا النكع غراند ثفت أكتك )

Theft Auto .)(1) 
 ( : Adventureالمغامرات ) -ِ

غامرة كاالستكشاؼ حيث  يخكض ىي األلعاب التي تركز عمى عنصر الم
الالعب مغامرة يستكشؼ بيا عالمان ك يسير في خط قصة معيف عميو اف ينجزه ك 

 ( 2)ينييو ، كغالبان ما تككف خالية مف القتاؿ . 
 ( : Strategyاإلستراتيجية ) -ّ

األلعاب اإلستراتيجية تركز عمى حذر الالعب كميارتو كتخطيطو لكي ينتصر، 
ب تكضع الكاميرا في مكقع عمكم لكي يتمكف الالعب مف مشاىدة في معظـ األلعا

مساحة كبيرة مف الساحة فيتحكـ بكحدات جيشو لمياجمة الخصـ، تعتمد ىذه 
األلعاب عمى مبدأ إدارة المدف ك المكارد لمبناء لمكصكؿ بالمدينة ألفضؿ مستكل، 

                                           

 ( المكسكعة الحرة كيكيبيديا ، أنكاع ألعاب الفيديك .  ُ)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%

D8%B9_%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8

%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88.  

 ( منتدل األلعاب العربية ، أنكاع ألعاب الفيديك .ِ)
http://www.games-arabia.com/news/16  
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م ، لكف الغالبية بعض االلعاب االستراتيجية تعتمد مبدأ التطكير السممي االقتصاد
 ( 1)معركؼ انيا تعتمد عمى مبدأ الحركب . 

 ( : Role-Playingتمثيؿ األدكار ) -ْ
ألعاب تمثيؿ األدكار، كتسمى أيضان آر بي جي، تشتمؿ عمى العديد مف األنكاع 
الفرعية، كلكنيا تشترؾ في عدة أمكر، مثالن يتحكـ الالعب بمجمكعة مف المغامريف 

ة أك سحرية، تحتكم ألعاب تمثيؿ األدكار عمى قصة غالبان ما لدييـ ميارات قتالي
تككف أطكؿ مف األنكاع األخرل في عالـ كبير يحتكم عمى المدف كالمناطؽ األخرل 
كالتضاريس المختمفة، يقاتؿ المغامركف أنكاع مختمفة مف الكحكش، ابتداء مف 

تكاىـ الكحكش األضعؼ، كمع حصكؿ الشخصيات عمى نقاط الخبرة يزداد مس
 (2)كيتمكنكا مف ىزيمة األعداء األقكل . 

 األلعاب الفكرية :  -ٓ
كىي األلعاب التي تعتمد عمى إعماؿ العقؿ مباشرة كمف ثـ تعمؿ عمى تطكير 

 (3)الذكاء لدل الالعب  كألعاب االلغاز المعقدة ، كالمتاىات كالشطرنج كنحكىا . 
 :  (Sport)األلعاب الرياضية  -ٔ

ي تعتمد عمى رياضة مف الرياضات البدنية كلكف بطريقة ىي األلعاب الت
حديثة عمى جياز الكمبيكتر أك الفيديك مف أشير ىذه األلعاب كرة القدـ تمعب 
بالصكرة التقميدية بفريؽ كرة قدـ لمفكز بالمبارة ، لكف أصبحت العاب كرة قدـ تحمؿ 

ب أك اف تمعب تنكعان فأصبحت بعض األلعاب تتيح لؾ إدارة فريؽ كرة قدـ كمدر 
                                           

 المكسكعة الحرة كيكيبيديا ، مرجع سابؽ ، منتدل األلعاب العربية ، مرجع سابؽ .( ُ)

 ( المكسكعة الحرة كيكيبيديا ، مرجع سابؽ .ِ)

 ( المكسكعة العربية ، األلعاب اإللكتركنية.ّ)
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=d

isplay_term&id=14881  
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ْٕٗ 

بالعب كاحد ضمف فريؽ ك تعمؿ عمى تحسينو ك تطكير مستكاه الفردم ، مف أمثمة 
( كىي لعبة كرة قدـ أمريكية. Madden NFLىذه المعبة: فيفا كمادف إف إؼ إؿ )

(1) 
 : آثار األنعاب اإلنكرتَٔيح عهى انفزد ٔاجملتًع

رة حقيقية في يعترؼ اخصائيك الصحة أف األلعاب االلكتركنية أضحت ظاى
ذ ال يكاد يخمك منيا بيت، كتعمؿ عمى جذب األطفاؿ بالرسـك كاأللكاف ؛إمجتمعاتنا

كالخياؿ كالمغامرة، حيث انتشرت انتشاران كاسعان ككبيران كنمت نمكان ممحكظان كأغرقت 
األسكاؽ بأنكاع مختمفة منيا كدخمت الى أغمبية المنازؿ كأصبحت الشغؿ الشاغؿ 

اآلراء ككجيات النظر حكؿ ايجابيات كسمبيات ىذه األلعاب لألطفاؿ،كتتبايف 
كانعكاساتيا الصحية كالنفسية عمى الفرد كالمجتمع ، فبينما يرل البعض أنيا تنمي 
الذكاء كترتقي بمستكل الطفؿ،ينظر البعض اآلخر إلييا عمى أنيا تؤثر سمبا عمى 

كمباشرة بيف السمكؾ  األداء المدرسي ، كبينما يرل ىذا البعض كجكد عالقة كثيقة
العدكاني كانتشار الجريمة كبيف ىذه األلعاب ، يرل البعض اآلخر أف مشاىد العنؼ 

س ػك فميػمكجكدة أيضا في التمفزيكف كالسينما كليست مقتصرة عمى ألعاب الفيدي
 رر عمى العالقة بيف ألعاب الكمبيكتر كالسمكؾ العدكاني . ػة مبػثم

                                           

 ( المكسكعة الحرة كيكيبيديا ، مرجع سابؽ ، منتدل األلعاب العربية ، مرجع سابؽ .ُ)



 

  

 

 
                              "       د/ أحمد عطا ا عبدالباسط              دراسة فقيية مقارنة"  بيف التركيح كاإلدماف األلعاب اإللكتركنية 

 

َٕٓ 

    -ألنعاب اإلنكرتَٔيح :ٔإنيكى تاختصار أْى آثار ا
 : اآلثار اإلجياتيح :  أٔال

 . سرعة البديية -ُ
في الحقيقة ك نحف نمعب ك نطمؽ النار ك نقتيؿ مف أمامنا نحف ننمي ميارات 
ك نحف ال نشعر، عندما يظير أمامؾ عدك فجأة فأنت تستدير بالمسدس باتجاىو 

المعب يصبح التكجيو ناحية  في أسرع كقت ممكف، ألـ يالحظ أحد منكـ أنو مع كثرة
العدك أسرع؟ نعـ إنؾ تصبح أسرع في اتخاذ القرارات، فاإلحصائيات أشارات إلى أف 
مف يمعبكف األلعاب اإللكتركنية يتخذكف القرارات أسرع مف األناس الذيف ال يمعبكف 

%، كتمؾ النسبة قد تفرؽ بيف أف تىقتؿ أك تيقتؿ! أيضا إنيا تزكد سرعة ِٓبنسبة 
ر الشخص عمكما بحيث يككف ذىنو أكثر حضكرا في الحياة، فيككف رد فعمو تفكي

أسرع . ففي أمريكا الحظت قيادة الجيش أف المجنديف الجدد ليـ رد فعؿ أحسف مف 
سابقييـ، كىذا راجع إلى استخداميـ ألعاب الفيديك التي تستعمؿ فييا العمميات 

كالتي أصبحت أكثر محاكاة لمكاقع كالمناكرات العسكرية مع استخداـ أسمحة مجانية، 
كالتي تجعؿ الالعب يحس في داخمو أنو جندم حقيقي كبذلؾ يكتسب خبرات حقيقية 

 يمكف استخدميا كيستفيد منيا أثناء تجنيده . 
 . اإلبداع-ِ

عندما نبدأ بتشغيؿ المعبة إننا نرل عالما لـ نستطع أف نعيشو في الكاقع، فمرة 
نة مفقكدة، ك األخرل نككف في عالـ سحرم نقاتؿ نككف مستكشفكف نبحث عف مدي

مخمكقات مف عالـ آخر، ك األخرل نقـك بقيادة سيارات قد ال نمتمكيا أبدا في 
حياتنا! خكضنا لتمؾ المغامرات الشيقة يفتح لعقمنا أماكف لـ نكف نحمـ بيا ك بذلؾ 

في أعماؽ نبدأ بتخيؿ أشياء لـ تكف تأتي في عقمنا أبدا، فقد يسبح الكاحد منا 
 أفكاره ك في نياية تفكيره تضرب رأسو فكرة فيقكؿ مف أيف جاءت لي تمؾ الفكرة؟!

 . التنسيؽ بيف الرؤية ك الفعؿ-ّ
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ُٕٓ 

ىؿ خطر ببالؾ مرة أف المعب عمى جيازؾ قد يفيدؾ يكما ما في لعب 
الرياضة؟ نعـ إنو يفيد فعال في التنسيؽ بيف ما تراه العيف ك ما يفعمو الجسد، ك 

د يساعدؾ عمى ضرب الكرة بقدمؾ عندما تأتي سريعة جدا ك أنت مع بيذا ق
أصدقائؾ بالنادم، أك عندما تككف تمعب التنس، كثير مف الناس يجدكف صعكبة في 
ضرب الكرة بالمضرب ك لكف األلعاب اإللكتركنية ستساعدؾ في ذلؾ، بؿ ك األغرب 

ا بيف العيف ك الجسد أف األلعاب تساعدؾ عمى القيادة في الضباب ألف التنسيؽ م
 ميـ جدا في ىذه الحالة.

 . التركيز-ْ
عندما يأتيني صديقي ليشتكي لي أنو يعاني مف قمة التركيز ك أنو ال يستطيع 
التركيز في دركسو، سأقكؿ لو اذىب إلى منزلؾ في الحاؿ كشغؿ جيازؾ ك ابدأ 

اء ؛ ألننا عندما بالمعب مرة صباحا قبؿ اإلفطار ك مرة بعد العشاء ك مرة أثناء الغد
نمعب نككف في قمة التركيز، ك لذلؾ كثرة المعب تساعد عمى رفع مستكل تركيزنا في 

 األمكر األخرل أيضا كالمذاكرة . 
 . تعدد المياـ -ٓ

بأعجكبة ترل كؿ كاحد فينا ممسكا جياز التحكـ، ك يتكمـ في الجكاؿ، ك يأكؿ، 
اإلنساف عمى اف يفعػؿ أكثػر مػف  ك يشرب، كؿ ذلؾ في الكقت ذاتو! فاأللعاب تساعد

ميمة في نفس الكقت، حتى إف بعض الدراسػات أثبتػت أف الالعػب يسػتطيع التركيػز 
درة ػو القػػب لديػػعمى ستة أشياء في الكقت ذاتػو بػدكف خمطيػـ بػبعض، بػؿ إف الالعػ

 عمى أف يحؿ عدة مشاكؿ بأكثر مف طريقة مختمفة ك في 
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 (1)مكاقؼ مختمفة التساع ذىنو لكؿ ذلؾ.  
  . تقكم الذاكرة -ٔ

الشخص الذم يمارس ىذه األلعاب يزيد تركيزه كمف ثـ قدرتو عمى التذكر 
تككف أعمى ، حيث تربط ىذه األلعاب األحداث بمشاىد كلقطات ترسخ في الذىف 

 كيسيؿ عمى الشخص تذكرىا . 
تحد مف خركج الطفؿ خارج المنزؿ ، كتكسبو ميارات بتعاممو مع  -ٕ

لحديثة ، كالثقة بالنفس فيستطيع أف يكتب دكف أف ترتعش يديو التكنكلكجيا ا
 كيستطيع فتح البرامج كيعتاد التعامؿ مع لكحة المفاتيح . 

تعكض األبناء عف النزىة خارج المنزؿ كتكسبيـ حيكية كنشاط يجعميـ  -ٖ
يقبمكف عمى المذاكرة كالتحصيؿ، كتكفر لمكالديف أمكاليـ التي ينفقكنيا في الفسح 

 (2)نزىات البرية . كال
 ثاَيا : اآلثار انظهثيح :

                                           

  ِٗ( بشير نمركد، ألعاب الفيديك كأثرىا فػي الحػد مػف ممارسػة النشػاط البػدني الرياضػي الجمػاعي، صُ)
مكقع اخبار متميزة ، االلعاب االلكتركنية تعريفيا كأىـ الفكائد كالسمبيات عمي األطفاؿ ، مكقػع الحيػاة 

 نيكز االخبارم، فكائد كأضرار العاب فالش، األىراـ الرقمي، فكائد كأضرار األلعاب اإللكتركنية،  
http://www.specialsnews.com/funny/11802.html - 

http://www.elhyatnews.com/mnwat-news/10992.html- 
http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1164770- 
Isabela Granic, and Others, The Benefits of Playing Video Games, P.68 . - 

( مجمػة عػالـ الصػػحة، االلعػاب االلكتركنية....فكائػدىا كمضػػارىا، مكقػع الحيػػاة نيػكز، مرجػع سػػابؽ ، مكقػع رسػػالة ِ) 
لعػػاب االلكتركنيػػة تحػػٌكؿ األطفػػاؿ إلػػى مػػدمنيف االسػػالـ، حيػػاة أفضػػؿ بػػال: باليستيشػػف، مكقػػع صػػيدا سػػيتي، األ 

نعزالييف،   كا 
http://alamalsahha.com/web/content.php?pid=897- 
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502- 
http://saidacity.net/_NewsPaper.php?NewsPaperID=23729&Action=Details- 
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 . األضرار الصحية-ُ
أظيرت نتائج الدراسات أف المعب باأللعاب اإللكتركنية لفترة طكيمة يضع 
جياد العينيف كاحتماؿ ظيكر  األطفاؿ في خطر البدانة، كنكبات متكررة مف التكتر، كا 

العنؼ تزيد مف اإلثارة نكبات الصرع لدل بعض األطفاؿ، كما أف المعب بألعاب 
الفسيكلكجية كضربات القمب كضغط الدـ، كما أثبتت البحكث العممية لألطباء في 
الياباف أف الكمضات الضكئية المنبعثة مف الفيديك كالتمفاز تسبب نكعا نادرا مف 
الصرع، كأف األطفاؿ أكثر عرضة للصابة بيذا المرض، فقد استقبؿ أحد 

طفؿ بعد مشاىدة أحد أفالـ الرسـك المتحركة، كبعد  ََٕالمستشفيات اليابانية 
دراسة مستمرة تبيف أف األضكاء قد تسبب تشنجات كنكبات صرع فعمية لدل 

% مف مجمكع ُاألشخاص المصابيف بالحساسية تجاه الضكء كالذيف يشكمكف 
 (1)سكاف أم دكلة. 

 . السمكؾ العدكاني كالعنؼ الزائد -ِ
يمقكف المـك عمى األلعاب اإللكتركنية عمى أنيا  الكثير مف أطباء عمـ النفس

السبب األساسي في زيادة العنؼ في المجتمع، كقالكا أف األلعاب تنمي العنؼ بشكؿ 
غير ىادؼ، حيث يتأثر الطفؿ كالمراىؽ سمبان بما يشاىده مف األلعاب اإللكتركنية 

اإللكتركنية،  كاألقراص المدمجة عبر شاشات التمفزيكف كالكمبيكتر كقاعات المعب
فيي تعمؿ عمى تكليد نزعة الجبف لدل األطفاؿ كتقكم إرادتيـ لتكليد العنؼ 

                                           

بؽ، ، بشير نمركد، مرجع سإِْ( فيد بف عبد الرحمف الشميمرم، التربية اإلعالمية ، صُ)
ا، ھا كما عمیھا حسني الشحركرم، األلعاب اإللكتركنية في عصر العكلمة، ما ؿھ، ـَٗص
، مجمة المتميزة، طفمؾ كاأللعاب اإللكتركنية، مزايا كأخطار، ركف الطفؿ، العدد الثالث  ٕٖص

 ىػ ، ُِْٓكالعشركف، ذك القعدة 
http://saaid.net/tarbiah/163.htm.- 
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كالعدكانية كالتقميد ، كقادتيـ إلى اكتساب سمكؾ كحاالت مرضية نتيجة لاللتصاؽ 
الشديد بيذه األلعاب الخطيرة، بإضافة إلى تأسيس نزعة الشر كالعدكانية كالجريمة 

مف مظاىر السمكؾ المكتسب بسبب ىذه المشاىدات  في نفكس ىؤالء، كغير ذلؾ
المتنكعة كالمثيرة، كيبقى أسمكب تصرؼ الطفؿ كالمراىؽ في مكاجية المشاكؿ التي 
تصادفو يغمب عميو طابع العنؼ، بحيث أثبتت األبحاث التي أجريت في الغرب كجكد 

عاب، كما عالقة بيف السمكؾ العنيؼ لمطفؿ كمشاىد العنؼ التي يراىا في ىذه األل
أنيا تصنع طفالن أنانيا ال يفكر في شيء سكل إشباع حاجتو مف ىذه المعبة، ككثيرا 
ما تثار المشكالت بيف اإلخكة األشقاء حكؿ مف يمعب؟ عمى عكس األلعاب الشعبية 
الجماعية التي يدعك فييا الطفؿ صديقو لمعب معو، كما أنيا قد تعمـ األطفاؿ أمكر 

ؿ يحتاؿ عمى كالديو ليقتنص منيما ما يحتاج إليو مف النصب كاالحتياؿ، فالطف
أمكاؿ للنفاؽ عمى ىذه المعبة، كما أف بعض مضاميف األلعاب اإللكتركنية الخيالية 
تعمؿ عمى التأثير في نفسية األطفاؿ كتجعميـ يبتعدكف عف الكاقع كيقتربكف مف 

الكاقعية ليظير عالـ خيالي غير مكجكد، كتعزز فييـ التفكير الخيالي عمى حساب 
مف خالؿ سمككياتيـ كأقكاليـ كنظرتيـ إلى الحياة،  فممارسة األلعاب اإللكتركنية 
العنيفة كالعدكانية يمكف أف تقكد إلى زيادة في عدكانية األشخاص الذيف يمعبكف بيا 
عمى المدل القريب، كما يمكف أف يككف ليا تأثيرات كبيرة عمى المدل الطكيؿ، جاء 

مثيرة لمجدؿ نشرتيا مجمة "بيرسكناليتي أند سكشياؿ سايككلكجي"  ىذا في دراسة
"الشخصية كالسيككلكجية االجتماعية" األمريكية، كيثير بعض الخبراء الجدؿ 
كيتساءلكف إف ىناؾ سبب فعمي أك نتيجة مممكسة في ىذه الدراسة، كقد اختبرت 

بة تعميمية، كقاـ طالب مف الكميات بحيث لعبكا لعبة عدكانية أك لع ََِالدراسة 
الباحث "كريج أندرسف" مف جامعة "ميسكرم" ك"كاريف دبؿ" مف كمية "لينكير رايف" 
في "كاركلينا" الشمالية، بتكجيو األسئمة إلى المشاركيف في كمتا المجمكعتيف كطمب 
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منيـ معاقبة كاحد مف خصكميـ ب "انفجار صكتي مدكم" كالحظ الباحثاف أف أكلئؾ 
لعاب العدكانية استخدمكا "دفقات صكتية" أطكؿ زمنيا، كجاء اىتماـ الذيف يمعبكف األ 

في مدرسة لتمتكف  ُٗٗٗالخبراء بيذا البحث بعد الحادثة الدمكية التي كقعت عاـ 
طالبا آخر مف قبؿ طالبيف انتحرا  ِّطالبا كجرح  ِّفي "ككلكرادكف"، حيث ذبح 

ركنية العدكانية بشكؿ متكاصؿ. فيما بعد، كظير أنيما كانا يمارساف األلعاب اإللكت
(1)  

 . اإلدماف-ّ
في الحقيقة اإلدماف ىك مشكمة كبيرة لدل الكثير مف الالعبيف، فالالعب 
المدمف غير قادر أف يتكقؼ عف المعب، ك اإلدماف يكلد الكثير مف المشاكؿ 
فاإلدماف يدخؿ الالعب في حالة العزلة ك بذلؾ يفقد حياتو الشخصية، ك يفقد 

ه ك عائمتو، أيضا اإلدماف يكلد مشكمة كبيرة أخرل منيا قمة التركيز، فمع أف أصدقاء
األلعاب اإللكتركنية ترفع نسبة التركيز لدل الالعبيف، ك لكف اإلكثار مف المعب 
لدرجة اإلدماف يجعؿ الالعب غير قادر عمى التركيز البتة، ألنو عندما يقـك بعمؿ 

                                           

ؾ كاأللعاب اإللكتركنية، مزايا كأخطار، مرجع سابؽ ، نشأت صبكح، رمزية ( مجمة المتميزة ، طفمُ)
 ُُ، المجمد  ْْنعماف، سناء شطح، األلعاب اإللكتركنية ك العدكانية، مجمة الثقافة النفسية، العدد 

 ،   ُٕ-ُٔ، ص
-Jodi L. Whitaker, Brad J. Bushman, A Review of the Effects of Violent Video 

Games on Children and Adolescents, p. 1035 .  
- The Parliamentary Office of Science and Technology, Impacts of Video 

Games, postnote, p.2 . 
- Douglas A. Gentile and others, The effects of violent video game habits on 

adolescent hostility, Journal of Adolescence, p. 7 . 
- Steven J. Kirsh, The effects of violent video games on adolescents, Elsevier 

Science, p. 378-379 . 
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تو عمى التركيز، ألف عقمو مشغكؿ بالتفكير أم شيء آخر غير المعب فإنو يفقد قدر 
في األلعاب لدرجة أف الشخص يككف حاضر جسديا ك غائب ذىنيا ، كىناؾ عالمات 
سمككية مرافقة للدماف لدل المراىقيف مثؿ : السرقة، التغيب عف المدرسة، إىماؿ 

 (1)الكاجبات المنزلية، كالتييج اذا لـ يتمكف مف المعب، الخ . 
قت ، كالجمكس لساعات ممتدة يكميان لممارسة المعب، بما يعكد ضياع الك  -ْ

 ( 2)بالتأثيرالسمبي عمى األداء الدراسي كالتحصيؿ العممي . 
 
 
 

 
 

                                           

( مكقع اخبار متميزة، االلعاب االلكتركنية، مكقع الحياة نيكز ، فكائد كأضرار العاب فالش، ُ)
 مرجع سابؽ 

.http://www.specialsnews.com/funny/11802.html 
      Dr. Selim Gunuc, Epidemiology of Game Addiction, P.4 .- 

- ANTONIUS J. VAN ROOIJ, and others, Video game addiction and 

social responsibility, p. 490 .  
   Aviv MalkielWeinstein, Computer and Video Game Addiction, p. 268 

. - 

، صحيفة الحريؽ االلكتركنية، إدماف ألعاب  ِْٕ( فيد الشميمرم، التربية اإلعالمية، صِ)
الفيديك مشكمة العصر لدل األطفاؿ كالمراىقيف ، مكقع رسالة االسالـ ، حياة أفضؿ بال 

 )باليستيشف( ، مرجع سابؽ . 
http://www.hareqnews.com/news.php?action=show&id=5828- 
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 ادلثحث انثانث
 تكييف األنعاب االنكرتَٔيح ٔأحكايٓا انشزعيح

 
 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب :

 : تكييؼ األلعاب كحكـ ممارستياادلطهة األٔل 
 : حكـ شيادة مف يمارسيا َيادلطهة انثا

 : حكـ إلقاء السالـ عمى العبيياادلطهة انثانث
 نية : حكـ بيع أجيزة األلعاب اإللكتركادلطهة انزاتع
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ٕٖٓ 

 ادلطهة األٔل
 تكييف األنعاب اإلنكرتَٔيح ٔحكى ممارطتٓا

 :أٔال : تكييف األنعاب اإلنكرتَٔيح 
لكتركنية ليكه مضيعه ذىب فريؽ مف العمماء المعاصريف إلى أف األلعاب اإل 

لمكقت دكف فائدة تذكر بؿ عمى العكس يسبب مضار كأخطار أىميا : إىماؿ 
الكاجبات الشرعية المفركضة عمى المسمـ كالكاجبات الحياتية التي أمر بيا اإلنساف 
تجاه األسرة كالمجتمع ، ىذا فضال عف األضرار الصحية كالنفسية ، حيث يؤدم 

نطكائية كعزلة عف المجتمع فيخمؽ إنسانا عنيفا عاكفا إدماف ىذه األلعاب إلى ا
عمى األجيزة متفاعال معيا ال يعبأ بما يدكر حكلو مف أحداث بؿ يندمج مع ىذه 
العكالـ االفتراضية ساخطا عمى مجتمعو الذم يعيش فيو ألنو يكبؿ نفسو التي تريد 

خياؿ كخرافات أف تظؿ سابحة في ىذه العكالـ االفتراضية مستمتعة بما فييا مف 
 (1)كأباطيؿ . 

يقكؿ د. خالد الحميبي: لقد اتصؿ بي أحد اآلباء ، كذكر لي بأف لو ابنان في 
ذا أصيب بالتشنج ازدادت  الثالثة عشرة مف عمره، كأنو مصاب بتشنج في يديو ، كا 
رغبتو في العدكانية مباشرة ، كربما ضرب حتى أمو إذا كانت بجانبو ، كبعد عدد مف 

 بيف أنو كاف يمعب البالم ستيشف خمس ساعات في اليـك تقريبان.األسئمة ت
( : إف ألعاب الفيديك مثؿ البالم Sal Severيقكؿ الدكتكر ساؿ سيفر)

ر عمى الطفؿ فيصبح عنيفان، فالكثير مف ألعاب القاتؿ األكؿ  ) ػستيشف يمكف أف تؤث

                                           

ا حسني الشحركرم، ھ( فيد الشميمرم، المرجع السابؽ، بشير نمركد، المرجع السابؽ، ـُ)
المرجع السابؽ، مجمة المتميزة، طفمؾ كاأللعاب اإللكتركنية، المرجع السابؽ، نشأت صبكح ، 

 المرجع السابؽ .
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ٕٓٗ 

First Pearson Schutter زايد عدد قتاله ( تزيد رصيد الالعب مف النقاط كمما ت
 ، فينا يتعمـ الطفؿ ثانية أف القتؿ شيء مقبكؿ كممتع.

إف الطفؿ ىنا يشارؾ في العنؼ بالقتؿ كالضرب كالتخريب كالسحؽ كالخطؼ 
كنحك ذلؾ ، كربما كاف ذلؾ بمسدس في يده ، فتككف بمثابة تدريب شخصي فردم 

 ( 1)لو . 
لكتركنية نكع حديث كشكؿ بينما يرم فريؽ آخر مف المعاصريف أف األلعاب اإل 

متطكر مف أشكاؿ التركيح فاألمر ال يعدك أف يككف تمشيا مع العصر ؛ فالرماية 
التي كانت قديما بالحراب كالرماح تطكرت اليـك كأصبحت بالمسدسات كالرشاشات 
التي يتحكـ فييا الشخص كيعيش دكر مف يكجييا كيصكبيا كيطمؽ الرصاص منيا 

المشاىد التي يشارؾ فييا مف خالؿ األلعاب اإللكتركنية ، ، كيتفاعؿ مع الحركات ك 
ككذلؾ رككب الخيؿ كاإلبؿ قديما تطكر اليـك كأصبح رككب الطائرات كالدبابات بؿ 
تطكر األمر كثيرا حيث أصبحت الطائرات بدكف طيار ، فمكضكع ىذه األلعاب ىك 

ة العصر ػكبارؽ مكاػنفس مكضكع أنماط التركيح التي حث عمييا اإلسالـ مع ف
كالتقدـ العممي ؛ ألف أنماط التركيح بشكميا القديـ قد ال تتناسب مع العصر الحاضر 

ف كانت متكافقة مع العصكر األكلى .   كا 
 
ً
 : ا : حكى ممارطح األنعاب اإلنيكرتَٔيح ثاَي

 حتزيز حمم انُشاع : 
يدؼ اتفؽ العمماء المعاصريف عمى أف األلعاب اإللكتركنية التعميمية التي ت

إلى تحسيف المستكل التعميمي مف خالؿ تنمية التحصيؿ الدراسي لدل الدارسيف 
كغرس قيـ كأخالؽ سامية لدييـ اتفقكا عمى أنو ال حرج فييا، كما اتفقكا عمى أف 
األلعاب اإللكتركنية التركيحية التي كانت معركفة قديما ككرد الشرع بتحريميا لما 

                                           

 د بف سعكد الحميبي، ألعاب الفيديك الخطر كالبديؿ ، صيد الفكائد . ( د/ خالُ)
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َٕٔ 

ب ال يجكز شرعا ممارستيا مثؿ ألعاب الكرؽ فييا مف قمار كميسر ، ىذه األلعا
 )الككتشينة( كالنرد شير )الطاكلة( كنحكىا .

كما اتفقكا عمى أف األلعاب اإللكتركنية التركيحية إذا كانت بعكض، أك ترتب 
 عمييا ترؾ كاجب أك تأخيره، ففي ىذه الحالة تحـر ممارستيا.  

ية التي استحدثت مثؿ ألعاب كلكنيـ اختمفكا في األلعاب اإللكتركنية التركيح
الحركة، كألعاب كرة القدـ، كاأللعاب االستراتيجية، كسباؽ السيارات، كنحكىا، كلـ 

 تؤد إلى إىماؿ الكاجبات الشرعية، اختمفكا في حكميا عمى ثالثة أقكاؿ :   
 انقٕل األٔل :

اب نكع حديث كنمط متطكر لمتركيح عف النفس فيي ػذه األلعػأف ممارسة ى
   (1)ي ممارستيا طالما لـ يقترف بيا محظكر شرعي . ػرج فػا كال حػن ة شرعػمباح

                                           

، اسالـ ُُِِٔٓ( إسالـ كيب، الضابط الذم يميز ما يحؿ كما اليحؿ مف األلعاب، فتكل رقـ ُ)
كيب، حكـ األلعاب المحتكية عمى صكرة كصكت امرأة كرفعيا عمى اليكتيكب، فتكل رقـ 

 لبالم ستاشف، مكقع طريؽ اإلسالـ حكـ لعب ا ، ناصر بف سميماف العمر، مإُِّٗٔ
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=

FatwaId&Id=121526-  
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=

FatwaId&Id=269173- 
-http://ar.islamway.net/fatwa/12829/%D9%85%D8%A7-

%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A-

%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%86-play-station 
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ُٕٔ 

 انقٕل انثاَي : 

أف ىذه األلعاب يحـر تضييع األكقات فييا حيث ال فائدة مف ممارستيا بؿ 
ت كثير مف األطباء كالعمماء كالمفكريف ضررىا كخطرىا خصكصا عمى األطفاؿ . ػأثب
(1) 

 انقٕل انثانث : 

ة ىذه األلعاب مكركىة إذا لـ يترتب عمييا ترؾ كاجب أك فرض كلـ أف ممارس
ال حرمت .   ( 2)يصاحبيا محظكر شرعي كا 

 طثة اخلالف : 

يرجع اختالؼ العمماء المعاصريف في ىذه المسألة إلى جدة ىذه القضية 
كحداثتيا فميس فييا نص شرعي، كأيضا اشتراكيا في الشبو بيف ما كرد النص 

عميو كىك الرمي كالتصكيب كالتدبير لمحرب كبيف ما كرد النص بإباحتو كالحث 
 بالنيي عنو لعدـ فائدتو كىك النرد لشبيو باألزالـ .   

                                           

جد، األلعاب اإللكتركنية، مجمكعة زاد، منشكر عمى يكتيكب، د. مصطفى ( محمد صالح المنُ)
 أبك السعد، األلعاب اإللكتركنية، منشكر عمى يكتيكب .

https://www.youtube.com/watch?v=MOz4Fevtmaw- 
https://www.youtube.com/watch?v=F0hDN4j1M2M- 

( ناصر بف سميماف العمر ، المرجع السابؽ، الييئة العامة لمشؤكف االسالمية كاالكقاؼ بدكلة ِ)
 اإلمارات ، حكـ األلعاب اإللكتركنية .  

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11249- 
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ِٕٔ 

 األدنح ٔادلُاقشح : 
 أدنح انقٕل األٔل : 

ككاف مف كتاب رسكؿ ا صمى ا عميو -الدليؿ األكؿ: عف حنظمة األسيدم 
نت؟ يا حنظمة قاؿ: قمت: نافؽ حنظمة قاؿ": لقيني أبك بكر فقاؿ كيؼ أ -ك سمـ

صمى ا عميو ك -قاؿ: سبحاف ا ما تقكؿ ؟ قاؿ: قمت: نككف عند رسكؿ ا 
-يذكرنا بالنار كالجنة حتى كأنا رأم عيف فإذا خرجنا مف عند رسكؿ ا  -سمـ

عافسنا األزكاج كاألكالد كالضيعات فنسينا كثيرا. قاؿ أبك  -صمى ا عميو ك سمـ
-ر: فكا إنا لنمقى مثؿ ىذا. فانطمقت أنا كأبك بكر حتى دخمنا عمى رسكؿ ا بك

صمى -قمت: نافؽ حنظمة يا رسكؿ ا . فقاؿ رسكؿ ا  -صمى ا عميو ك سمـ
: كما ذاؾ ؟ قمت: يا رسكؿ ا نككف عندؾ تذكرنا بالنار كالجنة  -ا عميو ك سمـ

عندؾ عافسنا األزكاج كاألكالد كالضيعات نسينا حتى كأنا رأل عيف فإذا خرجنا مف 
: كالذم نفسي بيده إف لك تدكمكف -صمى ا عميو ك سمـ-كثيرا . فقاؿ رسكؿ ا 

عمى ما تككنكف عندم كفي الذكر لصافحتكـ المالئكة عمى فرشكـ كفي طرقكـ ، 
 (1)كلكف يا حنظمة ساعة كساعة ثالث مرات " 

 ٔجّ انذالنح : 
ث بعمكمو يدؿ عمى إباحة ممارسة اإلنساف لأللعاب اإللكتركنية أف ىذا الحدي
لمصحابي الجميؿ أنو ال حرج في تمبية  -صمى ا عميو ك سمـ-حيث أكضح النبي 

ف كاف فييا غفمة عف الذكر كدكاـ العبادة  حاجات النفس البشرية مف المباحات كا 
كالعبادة دكف تركيح أك كالمراقبة ؛ ألنو يصعب عمى المرء أف يظؿ عمى حاؿ الذكر 

استجماـ ، يدؿ لذلؾ قكؿ المباركفكرم في شرح سنف الترمذم في معنى قكؿ 

                                           

( مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، كتاب التكبة ، باب فضؿ دكاـ الذكر كالفكر في أمكر اآلخرة ُ)
 . َِٕٓ، حديث رقـ َُِٔ/ْ، 
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: أم ساعة كذا كساعة كذا يعني ال -صمى ا عميو ك سمـ-الرسكؿ المعصـك 
يككف الرجؿ منافقا بأف يككف في كقت عمى الحضكر كفي كقت عمى الفتكر ففي 

  (1)كر تقضكف حظكظ أنفسكـ . ػة الفتػساع يػساعة الحضكر تؤدكف حقكؽ ربكـ كف
  (2)كقاؿ المناكم : ساعة كساعة يعني : ساعة لمذكر كساعة لمنفس . 

كجاء في شرح سنف ابف ماجو : لفظ المصابيح ساعة فساعة بالفاء قاؿ 
التكربشتي: ساعة في الحضكر تؤدكف حقكؽ ربكـ كساعة في الغيبة فتقضكف 

قيب في الثانية تنبيا عمى اف إحدل الساعيتف معقبة حقكؽ أنفسكـ فأدخؿ فاء التع
  (3)باألخرل كاف اإلنساف ال يصبر الى الحؽ الصرؼ كالجد المحض . 

 يعرتض عهى ْذا االطتذالل : 
بأف ىذا الحديث في غير محؿ النزاع فالصحابي الجميؿ قاؿ ألبي بكر: فإذا 

األزكاج كاألكالد  (4)عافسنا -صمى ا عميو ك سمـ-خرجنا مف عند رسكؿ ا 
ساعة  -صمى ا عميو ك سمـ-فنسينا كثيرا . فمعنى قكؿ النبي  (5)كالضيعات

كساعة معناه عمى ىذا : ساعة في  أمر المعاش كساعة في أمر المعاد ، الساعة 

                                           

 .  ُْٖ/ٕ( المباركفكرم، تحفة األحكذم، ُ)

 .  َْ/ْ( المناكم، فيض القدير،ِ)

 .  ُّّ/ُكآخركف، شرح سنف ابف ماجو،  ( السيكطيّ)

(المعافسة : المعالجة كالممارسة كالمداعبة، قاؿ اليركل كغيره معناه حاكلنا ذلؾ كمارسناه ْ)
، المباركفكرم،  ٔٔ/ُٕكاشتغمنا بو أل عالجنا معايشنا كحظكظنا. النككم ، شرح مسمـ، 

 ِِٖ/ٖكر، لساف العرب ، ، ابف منظ ٓ/ّ،  الزمخشرم، الفائؽ،  ُّٖ/ٕتحفة األحكزم، 
. 

( الضيعات : جمع ضٍيعىة كىي : ما ييتىعىيَّشي منو ًحٍرفىةن كانٍت أك صناعة أك غيرىا ، كالضيعة ٓ)
، الطالقاني،  ّّْ/ُِماؿ الرجؿ مف النخؿ كالكـر كاألرض . الزبيدم ، تاج العركس، 

 .  َُٓ/ِالمحيط ، 
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ْٕٔ 

ألمر المعاد ، كالساعة التي  -صمى ا عميو ك سمـ-التي يككنكف مع النبي 
 مع أكالدىـ كأزكاجيـ ىذه ألمر المعاش . يككنكف فييا في معايشيـ ك 

 جياب عهى ْذا مبا يهي :

 العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب .  -1

لك سممنا لكـ ىذا المعنى فال نسمـ لكـ عدـ داللة الحديث عمى المراد ؛ ألنو  -2
–الصحابي عمى معالجة أمكر المعاش  -صمى ا عميو ك سمـ-إذا أقر النبي 

فيذا يدؿ باألكلى عمى جكاز ممارسة األلعاب  -كالحرؼ كالصناعاتاألكالد كاألزكاج 
اإللكتركنية بجامع أف الغفمة عف الذكر في الحاليف كاحدة، كدليؿ األكلكية في حالتنا 
ىذه أف فييا استعادة لنشاط الجسـ لئال يخيـ عميو الممؿ كالفتكر ، فينصرؼ عف 

تثقؿ كاىؿ اإلنساف كتزيده ىٌما  الحؽ بالكمية ، بخالؼ معالجة أمكر المعاش التي
 كغٌما . 

 انذنيم انثاَي : 

قالت :" كاف يـك عيد يمعب السكداف بالدرؽ  -رضي ا عنيا–عف عائشة 
ما قاؿ: تشتييف تنظريف  -صمى ا عميو ك سمـ-كالحراب فإما سألت رسكؿ ا  كا 

ي أرفدة . حتى ؟ فقمت: نعـ. فأقامني كراءه خدل عمى خده كىك يقكؿ: دكنكـ يا بن
 (1)إذا مممت قاؿ: حسبؾ ؟ قمت: نعـ. قاؿ: فاذىبي " 

                                           

 ( سبؽ تخريجو .ُ)
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ٕٔٓ 

 ٔجّ انذالنح : 

صمى -كاز المعب باأللعاب اإللكتركنية ؛ ألف النبي ػى جػيدؿ ىذا الحديث عم
أقٌر المعب بالحراب كالتركس كأقر مشاىدتيا ، كاأللعاب  -ا عميو ك سمـ

غاية األمر  -حراب كمسدسات كطائراتفييا سيكؼ ك –اإللكتركنية مف ىذا القبيؿ 
 أنيا عمى ىيئة رقمية كىذا ال يمنع جكازىا طالما جاز أصميا . 

 يعرتض عهى ْذا االطتذالل : 

أف المعب بالحراب الكارد في الحديث كاف يـك العيد كمعمـك أف يـك العيد  -1
 يتسامح فيو في التكسع في أمكر ال يتسامح فييا في غيره . 

ال يترتب عميو  -صمى ا عميو ك سمـ-اب الذم أقره النبي أف المعب بالحر  -2
محظكر شرعي ، فميس فيو تدريب عمى القتؿ كالتدمير ، بخالؼ األلعاب اإللكتركنية 
التي تحث عمى القتؿ كالتدمير كتجعمو طريقا لمفكز كاالستمرار في مستكيات المعبة، 

ستعراض أك حفؿ تخرج عبارة عف ا -صمى ا عميو ك سمـ-فما أقره المعصـك 
 يعرض فيو األفراد الميارات التي اكتسبكىا دكف إيذاء أحد أك إزىاؽ ركحو . 

 انذنيم انثانث : 

صمى ا عميو ك -: أنيا كانت مع النبي -رضي ا عنيا-عف عائشة 
في سفر قالت: فسابقتو فسبقتو عمى رجمٌي، فمما حممت المحـ سابقتو  -سمـ

 (1)بتمؾ السبقة". فسبقني، فقاؿ: " ىذه 

                                           

 ( سبؽ تخريجو .ُ)
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ٕٔٔ 

 انذنيم انزاتع : 
 -صمى ا عميو كسمـ-: " أف رسكؿ ا  -رضي ا عنيما-عف ابف عمر 

 (3)ككاف أمدىا ثنية الكادع  (2)مف الحفياء  (1)ؿ التي قد أضمرت ػؽ بالخيػساب
، ككاف ابف (4)كسابؽ بيف الخيؿ التي لـ تضمر مف الثنية إلى مسجد بني زريؽ 

 (5)سابؽ بيا" . عمر فيمف 
 

                                           

الخيؿ : أم قمؿ عمفيا مدة ليخؼ لحميا كتقكل عمى الجرم، قاؿ ابف منظكر:  ( أضمرتُ)
مَّؿ باألىًجمَّة حتَّى تىٍعرؽ تحتيا فيذىب رىىىمييا كيشتٌد  يا كتيجى كتىٍضميريىا أىف تيشىٌد عمييا سيركجي

كنيا كال يىٍعنيفكفى بيا . السيكطي، الديباج،    ْٖٔ/ْلحميا كييٍحمؿ عمييا ًغممافه ًخفاؼه ييٍجري
 . ُْٗ/ْ، ابف منظكر ، لساف العرب ،  ُُّ/ُالسيكطي ، تنكير الحكالؾ، 

( الحفياء : مكضع بينو كبيف ثنية الكداع خمسة أمياؿ أك ستة . محمد بف إسماعيؿ ، صحيح ِ)
د اليادم ػد بف عبػ، محمُُْٗ/ّ، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، َُِٓ/ّالبخارم، 

 . ُِٖ/ْبخارم، السندم، حاشية السندم عمى ال

( ثنية الكداع : عند المدينة سميت بذلؾ ألف الخارج مف المدينة يمشى معو المكدعكف الييا . ّ)
، محمد بف عبد الباقي الزرقاني ، شرح الزرقاني  ُْ/ُّالنككم ، شرح النككم عمى مسمـ،

 .  ِٔ/ّعمى المكطأ،

ابف عامر قبيمة مف  -حتية فقاؼبضـ الزام ثـ راء مفتكحة كسككف الت -( مسجد بني زريؽ: ْ)
ضافة مسجد إلييـ إضافة تمييز ال ممؾ. قاؿ سفياف: كبينيما ميؿ . الزرقاني ،  األنصار كا 

 . ُّٕ/ٕ، محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، عكف المعبكد،  ّٔ-ِٔ/ّمرجع سابؽ،

 ( محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير ، باب السبؽ بيف الخيؿ،ٓ)
، مسمـ بف الحجاج ، صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب  ُِّٕ، حديث رقـ َُِٓ/ّ

 .َُٕٖ، حديث رقـ ُُْٗ/ّالمسابقة بيف الخيؿ، 
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 انذنيم اخلايض : 
صمى ا عميو -أبك داكد عف ابف ركانة عف أبيو "أف ركانة صارع النبى 

 (1)". -صمى ا عميو كسمـ-فصرعو النبى  -كسمـ
 ٔجّ انذالنح : 

تدؿ ىذه األحاديث عمى إباحة ممارسة األلعاب التي تندرج تحت المسابقة 
كحث عمييا ؛ ألنيا تعكد بالنفع عمى  -يو كسمـصمى ا عم-حيث مارسيا النبي 

 أعضاء الجسـ، كيستفاد بيا في تدبير الحركب كالدفاع عف النفس. 
قاؿ القرطبي ال خالؼ في جكاز المسابقة عمى الخيؿ كغيرىا مف الدكاب كعمى 
األقداـ ككذا الترامي بالسياـ كاستعماؿ األسمحة لما في ذلؾ مف التدريب في الحرب 

 ( 2) .انتيى.
 يعرتض : 

بأنو يسٌمـ لكـ ىذا إذا كاف الشخص يمارس ىذه المسابقة كىذه الرياضة 
بنفسو فينزؿ إلى الممعب كيسابؽ جريا أك عمى حصاف أك سيارة ، أما أف يخيؿ 
لمطفؿ أنو ىك الذم يجرم عمى الشاشة بدليؿ أف يتحكـ في الشخص الذم يجرم 

صمى ا -غير ما حث عميو النبي  عف طريؽ األزرار التي يضغط عمييا ، فيذا
 كفعمو .  -عميو ك سمـ

                                           

، حديث رقـ ٓٗ/ْ( سميماف ابف األشعث ، سنف أبي داكد ، كتاب المباس، باب في العمائـ، ُ)
عمى القالنس، ، محمد بف عيسى، سنف الترمذم، كتاب المباس، باب العمائـ  ََْٖ

، قاؿ الترمذم : ىذا حديث غريب ، كليس إسناده بالقائـ ، كال نعرؼ  ُْٖٕ، رقـ  ِْٕ/ْ
أبا الحسف كال ابف ركانة . كقاؿ النككم : مرسؿ . كقاؿ الذىبي في الكاشؼ : ال يصح . ابف 

، ابف حجر ، التمخيص  ِْٔ/ٗالممقف عمر بف عمي بف أحمد الشافعي، البدر المنير، 
 . ُْٓ/ٓ، الحافظ المزم، تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ،  ّٕٗ/ْير، الحب

 . ِٖٔ/ٓ، المباركفكرم ، تحفة األحكذم،  ُْٕ-ُّٕ/ٕ( العظيـ آبادم، عكف المعبكد، ِ)
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ٕٖٔ 

 جياب : 
ف كاف يختمؼ في الييئة عف ما كاف عمى عيد النبي  صمى ا عميو -بأنو كا 

إال إنو مف جنسو فيأخذ حكمو كالتغيير في الييئة نظرنا الختالؼ العصر  -ك سمـ
ال فيمـز مف ذلؾ أف يقاؿ ال يجكز لممساف ر بالطائرة أف يفطر في كتقدـ العمـ ، كا 

 رمضاف . 
 يعرتض عهى ْذا اجلٕاب :

بأنو يكجد فرؽ بيف ترخص المسافر بالطائرة كبيف ممارسة األلعاب 
ف كان، ر نكعا مف المشقة ػرة يباشػاإللكتركنية فمف يسافر بالطائ ؼ عف ػت تختمػكا 

كتركنية المشقة في السفر باإلبؿ ، أما مف يمارس التصكيب مف خالؿ األلعاب اإلل
فال يعيش متعة إصابة اليدؼ كمف يرمي ببندقية أك مسدس، كما أنو ال تتحقؽ 
الغاية المنشكدة مف رياضة الرمي في ممارسة ىذه األلعاب ، فالطفؿ الذم يمارس 
ىذه األلعاب ال يستفيد منيا شيئا في الحركب كالمعارؾ بؿ ال يدرم كيؼ تستخدـ 

بيا ، فمك كاف األمر كما تقكلكف يعني اختالؼ  األسمحة التي ييخٌيؿ إليو أنو يصيب
ىيئات األدكات المستخدمة في الرياضة أك التركيح بسبب التقدـ العممي فتككف 

عمى كيفية القيادة  الممارسة اليادفة الفاعمة عف طريؽ رككب طائرة حقيقية كالتدرب
ذلؾ الدخكؿ ، كك كالتدرب عمى التصكيب بيا،  ، كقيادة دبابة مادية  كالرمي منيا

فإذا صار التركيح كأصبحت  ، كمعرفة كيفية إسقاط الطائرات، إلى مضاد الطائرات 
 الرياضة ىكذا فتككف فعال إفرازا إيجابا لمثكرة الصناعية. 
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ٕٔٗ 

 : انذنيم انظادص 
 عف عقبة بف عامر الجيني قاؿ: 

كؿ شيء يميك بو بف آدـ فيك : "-صمى ا عميو ك سمـ-قاؿ رسكؿ ا 
الث رمية عف قكسو، كتأديبو فرسو، كمالعبتو أىمو، فإنيف مف الحؽ " ػال ثإؿ ػباط

(1)     
 :  ٔجّ انذالنح 

أف ىذه األلعاب تشتمؿ عمى تعميـ الرماية كتعميـ التصكيب فتككف جائزة بيذا 
 الحديث . 

  -يعرتض مبا يهي :
عيؼ ، اسناده فيو مقاؿ ، قاؿ العراقي : فيو اضطراب ، كقاؿ األلباني : ض -1

 ( 2كقاؿ شعيب األرنؤكط: كىذا إسناد ضعيؼ لجيالة عبد ا األزرؽ . )

ليست األلعاب اإللكتركنية كميا تشتمؿ عمى تعميـ الرماية كالتصكيب بؿ  -2
فييا ما ال يندرج تحت الرماية ، فالقكؿ بجكازىا مطمقا بيذا الحديث ىي دعكل أعـ 

 مف الدليؿ فال يصمح الدليؿ إلثباتيا. 

                                           

، حديث رقـ َِّ/ِ( سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، كتاب الجياد ، باب في الرمي، ُ)
كتاب فضائؿ الجياد، باب فضؿ الرمي في سبيؿ ، محمد بف عيسى، سنف الترمذم،  ُِٓٓ
، محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، كتاب الجياد،  ُّٕٔ، حديث رقـ ُْٕ/ْا ، 

، أحمد بف شعيب المجتبى مف  ُُِٖ، حديث رقـ  َْٗ/ِباب الرمي في سبيؿ ا ، 
، أحمد بف  ّٖٕٓ، حديث رقـ  ِِِ/ٔالسنف، كتاب الخيؿ ، باب تأديب الرجؿ فرسو، 

 . ُّّٖٕ، حديث رقـ  ُْْ/ْحنبؿ ، المسند ، 

، سنف ابف  َِّ/ِ، سنف أبي داكد،  ْٕٓ/ُ( أبك الفضؿ العراقي، المغني عف حمؿ األسفارِ)
 . ُْْ/ْ، مسند أحمد ،  ِِِ/ٔ، سنف النسائي،  َْٗ/ِماجو، 
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َٕٕ 

 :  أجية
القكؿ بأف إسناد الحديث فيو مقاؿ غير مسمػٌـ حيث أخرجو الحاكـ في  -1

المستدرؾ كقاؿ : ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه . ككافقو الذىبي في 
التمخيص . كأخرجو ابف الجاركد في المنتقى ، كقاؿ حسيف سميـ أسد في تذييمو 

  (1)عمى الدارمي ، إسناده جيد . 

ا يندرج تحت الرماية كفييا ما ال ػا مػكفيي، كاع ػاب أنػلك سممنا أف األلع -2
يندرج ، فيقاؿ : ما يندرج تحت الرماية يجكز بيذا الحديث ، كما عداه يجكز 

 بالقياس عميو بجامع أف فيو فائدة كىك إعماؿ العقؿ كالتفكير كالتدبير . 

 انذنيم انظاتع :
أنو يحؿ منيا ما فيو  القاعدة عند الشافعية فى األلعاب التى ال نص فييا:

حساب كتفكر يشحذ الذىف كالشطرنج دكف ما كاف كالنرد أك كاف مف العبث، كىذه 
القاعدة تأتى بالقياس كالتخريج عمى النرد كالشطرنج؛ فما كاف مف األلعاب شبييان 
بالنرد فى اعتماده عمى الحظ الذل يأتى بو النرد، يمنع كىك أشبو بأزالـ الجاىمية، 

 يا معتمدان عمى الميارة كالذكاء مف الالعب يباح كالشطرنج. كما كاف من
كأصؿ ابف حـز يختمؼ عف ىذا، فعنده كؿ ما ليس فيو نص بالتحريـ يككف 

ًميعان﴾ )البقرة  مىؽى لىكيـ مَّا ًفي األىٍرًض جى (، كقكلو ِٗحالالن، لقكؿ ا تعالى: ﴿خى
مىٍيكي  ـى عى رَّ ؿى لىكيـ مَّا حى قىٍد فىصَّ ﴾ )األنعاـ تعالى: ﴿كى ذا لـ يأت نص بتحريـ ُُٗـٍ (، كا 

شيء مف ذلؾ يككف حالالن، كىذا ما ذىب إليو الشيخ محمد رشيد رضا؛ أنو ال يحـر 
مف ىذه األلعاب إال ما كاف ضارٌان، كالقاعدة عنده فى حكـ المالىى إف العمة فى 

ض أك الماؿ، تحريـ كؿ حراـ منيا ىى المضرة فى الديف أك النفس أك العقؿ أك الًعرٍ 

                                           

ارمي ، سنف الدارمي، ، الد ُٔٔ/ُ، ابف الجاركد ، المنتقى ،  َُْ/ِ( الحاكـ ، المستدرؾ، ُ)
ِ/ِٔٗ . 
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ُٕٕ 

، كاأللعاب اإللكتركنية مف ىذا القبيؿ  فما ال ضرر فيو مما ليس فيو نص ال يحـر
 (1)فتككف جائزة . 

 يعرتض عهى ْذا االطتذالل :
عماؿ العقؿ ىذا ػ     ُ القكؿ بأف مذىب الشافعي حؿ األلعاب التي فييا تفكر كا 

نما يعتمد  غير صحيح؛ فمذىب الشافعي كراىة الميك الذم ال يعتمد عمى الحظ كا 
عمى الفكر كالتدبير كالشطرنج، كمثمو سائر األلعاب اإللكتركنية العتمادىا عمى 
إعماؿ الفكر كتنشيط العقؿ، فتككف ىذه األلعاب مكركىة تخريجا عمى مذىب 
الشافعي، محرمة تخريجا عمى مذاىب الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة 

 (2)ية. كالزيدية كاإلباضية كاإلمام

                                           

، ابف حجر ِٓٗ/ٖ، الرممي، نياية المحتاج، ّّْ/ْ( األنصارم، أسنى المطالب، ُ)
، المحمى، ُِٔ-ُِٓ/َُالييتمي، ، د.أنس أبك شادم، حكـ المعب ُٔ/ٗ، عمي بف حـز

 بالكرؽ، مكقع خدمة الياتؼ االسالمي.
http://fixyourdeen.com/htm/final/ar/qacategorysub112.asp 

، مالؾ ِّٓ/ٓ، الشيخ نظاـ كآخركف، الفتاكل اليندية، ِّٓ/ٖ( ابف نجيـ، البحر الرائؽ، ِ)
، محمد بف إدريس، األـ، ُٔٔ/ٖ، المكاؽ، التاج كاإلكميؿ، ُٗ/ْبف أنس، المدكنة الكبرل، ا
، محمد بف احمد الشربيني، ُٖٕ-ُٕٕ/ُٕاكردم، الحاكم في فقو الشافعي، ، المِِْ/ٔ

، عمي بف سميماف المرداكم، ّٔ/ُِ، ابف قدامو، المغني، ِْٕ/ٔمغني المحتاج، 
بف يكسؼ ا، محمد ِٖٓ/ْ، احمد بف قاسـ الصنعاني، التاج المذىب، ِٓ/ُِاإلنصاؼ، 

 . ُُٕ/ْشرائع اإلسالـ، ، جعفر بف الحسف اليذلي، ّّ/َُأطفيش، شرح النيؿ،



 

  

 

 
                              "       د/ أحمد عطا ا عبدالباسط              دراسة فقيية مقارنة"  بيف التركيح كاإلدماف األلعاب اإللكتركنية 

 

ِٕٕ 

ضرر األلعاب اإللكتركنية متحقؽ كىك كاقع مرير مممكس تعاني منو أغمب ػ    ِ
(1)األسر كالمجتمعات كطالما ترتب عمى ممارستيا ضرر فال تجكز . 

 

 انذنيم انثايٍ :  
القياس عمى الشطرنج حيث أباحو جمع مف الصحابة كالتابعيف كلـ يركا بو 

كاأللعاب اإللكتركنية مثؿ الشطرنج فيي  (2)بأسا بؿ ركم عف بعضيـ المعب بو،
 تعتمد عمى الفكر كالذكاء كسرعة البديية فتككف مباحة مثمو.  

 يعرتض :
ال بد لصحة القياس مف ككف حكـ األصؿ المقيس عميو متفؽ عميو بيف  -1

باحة المعب بالشطرنج ال يتفؽ عميو الطرفاف، فالجميكر عمى أنو  (3)الخصميف،  كا 
كابف حـز  -مف قاؿ نيي تحريـ كمنيـ مف حممو عمى الكراىة منيـ –منيي عنو 

 قاؿ باإلباحة، فال يصمح القياس .  

القكؿ بأف بعض الصحابة كالتابعيف لعب بالشطرنج أك أقر لعبو ىذا كالـ  -2
غير صحيح كغير ثابت، كقد ذكر الحافظ السخاكم ىذه الركايات كبيف ضعفيا كقاؿ 

                                           

( يراجع في أضرار كأخطار األلعاب اإللكتركنية: زينة أرزكني، األلعاب االلكتركنية تحٌكؿ ُ)
نعزالييف، مكقع صيدا سيتي، السعيد منصكر، األلعاب  األطفاؿ إلى مدمنيف كا 

 اإللكتركنية...كأثرىا عمى الحالة الصحية ك السمككية لألطفاؿ، صحيفة الجديد اليكمي
 اإللكتركنية، تأثيرات ألعاب الفيديك عمى دماغ األطفاؿ، مكقع بيت الصياد . 

http://saidacity.net/_NewsPaper.php?NewsPaperID=23729&Action=De

tails- 
http://www.aldjadidonline.com/permalink/14315.html- 
http://bliss.baytalsayyad.com/?p=2409- 

، أحمد بف ِِٖ/َِ، المطيعي، تكممة المجمكع، ُٕٗ-ُٖٕ/ُٕ( الماكردم، الحاكم، ِ)
 . ُِِ-ُُِ/َُسيف، سنف البييقي الكبرل، الح

 . ُُُ-َُُ/ٕ، الزركشي، البحر المحيط، ْٖٓ( الفتكحي، شرح الكككب المنير، صّ)
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ف لـ : القسـ الثاني : مف الصحابة ال منسكب إلييـ أنيـ لعبكه أك أقركا عميو، كا 
أقؼ لبعضيـ عمى سند صحيح إليو . ثـ قاؿ : كمف نقؿ عف أحد مف الصحابة أنو 
رخص فيو فيك غالط . كقد كردت في ذلؾ آثار عف التابعيف كميا آثار ضعيفة ال 

رد حجة فييا عمى إباحة الشطرنج كأمثالو مف أنماط الميك. كقاؿ المنذرم: كقد ك 
     (1)ذكر الشطرنج في أحاديث ال أعمـ لشيء منيا إسنادا صحيحا كال حسنا. 

كقاؿ ابف القيـ: كال يعمـ أحد مف الصحابة أحميا كال لعب بيا كقد أعاذىـ ا 
مف ذلؾ ككؿ ما نسب إلى أحد منيـ مف أنو لعب بيا كأبي ىريرة فافتراء كبيت 

بة ككؿ عارؼ باآلثار، ككيؼ يبيح خير عمى الصحابة ينكره كؿ عالـ بأحكاؿ الصحا
القركف كخير الخمؽ بعد رسكؿ ا المعب بشيء صده عف ذكر ا كعف الصالة 
أعظـ مف صد الخمر إذا استغرؽ فيو العبو؟ كالكاقع شاىد بذلؾ، ككيؼ يحـر 
الشارع النرد كيبيح الشطرنج كىك يزيد عميو مفسدة بأضعاؼ مضاعفة؟ ككيؼ يظف 

أصحابو إباحة ميسر العجـ كىك أبغض إلى ا كرسكلو مف ميسر برسكؿ ا ك 
 (2)العرب؟ بؿ الشطرنج سمطاف أنكاع الميسر. انتيى 

 أدنح انقٕل انثاَي:
استدؿ القائمكف بحرمة ممارسة األلعاب اإللكتركنية بأدلة مف الكتاب كالسنة 

 -كالمعقكؿ كىي كالتالي:

                                           

، محمد بف ٕٖ-ّٖ( محمد بف عبد الرحمف السخاكم، عمدة المحتج في حكـ الشطرنج، صُ)
كالترىيب، ، المنذرم، الترغيب ُْٓالحسيف اآلجرم، تحريـ النرد كالشطرنج كالمالىي، ص

ْ/ِْ . 

 . ُُّ( ابف القيـ، الفركسية، صِ)
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 :  انذنيم األٔل
ًمفى  ًديًث ًلييًضؿَّ عىٍف سىًبيًؿ المًَّو ًبغىٍيًر قكلو تعالى :" كى النَّاًس مىٍف يىٍشتىًرم لىٍيكى اٍلحى

ـٍ عىذىابه ميًييف"  كان أيكلىًئؾى لىيي يىتًَّخذىىىا ىيزي ًعٍمـو كى
(1) 

 ٔجّ انذالنح :

أف األلعاب اإللكتركنية نكع مف الميك ، كىي سبب مف أسباب اإلضالؿ عف 
فتككف محرمة بنص ىذه اآلية، كلذلؾ فسر بعض  سبيؿ الحؽ كاإلعراض عف ذكره،

التابعيف الميك في ىذه اآلية بأنو كؿ ما يميي عف الحؽ ، فعف مجاىد في معنى 
ليك الحديث قاؿ: الغناء ككؿ لعب ليك. كقاؿ قتادة: ىك كؿ ليك كلعب. كقاؿ 

 (2)كذكره.  -تعالى–الحسف:كؿ ما شغمؾ عف عبادة ا 
 :يعرتض عهى ْذا االطتذالل

بأف جميكر المفسريف عمى أف المراد بميك الحديث : الغناء، حيث ىك مركم 
عف جمع مف الصحابة كالتابعيف، فتككف ىذه اآلية في غير محؿ النزاع ، يؤيد ذلؾ 
قكؿ القرطبي : ك " ليك الحديث ": الغناء، في قكؿ ابف مسعكد كابف عباس 

ف مسعكد كابف عباس كجابر بف كغيرىما. ثـ قاؿ نقال عف ابف عطية: كبيذا فسر اب
عبد ا كمجاىد، كذكره أبك الفرج ابف الجكزم عف الحسف كسعيد بف جبير كقتادة 
كالنخعي. قاؿ القرطبي: قمت: ىذا أكلى ما قيؿ في ىذه اآلية، كحمؼ عمى ذلؾ ابف 

بف جبير عف امسعكد با الذم ال إلو إال ىك ثالث مرات إنو الغناء. كركل سعيد 
صيباء البكرم قاؿ: سئؿ عبد ا بف مسعكد عف قكلو تعالى: " كمف الناس أبي ال

                                           

 . ٔ( سكرة العنكبكت ، آية رقـ : ُ)

، محمد بف أحمد الشربيني، السراج َٓٓ/ٔ( جالؿ الديف السيكطي، الدر المنثكر، ِ)
 . ٕٔ/ُِ، محمكد اآللكسي، ركح المعاني، ُُٔ/ّالمنير،
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مف يشترم ليك الحديث " فقاؿ: الغناء كا الذم ال إلو إال ىك، يرددىا ثالث مرات. 
 (1)كعف ابف عمر أنو الغناء، ككذلؾ قاؿ عكرمة كميمكف بف ميراف كمكحكؿ. 

 :  انذنيم انثاَي

ٍمًر قكلو تعالى:"ًإنَّمىا ييرً  اءى ًفي اٍلخى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى يدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييكًقعى بىٍينىكي
 " الًة فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍنتىييكفى ـٍ عىٍف ًذٍكًر المًَّو كىعىًف الصَّ دَّكي يىصي ٍيًسًر كى كىاٍلمى
(2 ) 

 ٔجّ انذالنح : 

ييع األكقات أف األلعاب اإللكتركنية مف الميسر الذم نيانا ا عنو كعف تض
فيو ؛ ألنيا تنشئ العداكة كالبغضاء بيف أفراد األسرة كأفراد المجتمع، كما أف 
ممارسة ىذه األلعاب يصٌد كيميي عف ذكر ا كعف الصالة، كمف ثـ تككف ىذه 

رجسان مف عمؿ الشيطاف ليصد ابف  -كما كصؼ الحؽ سبحانو كتعالى -األلعاب
 كال تجكز ممارستيا .    آدـ عف سبيؿ الرحمف، فتككف محرمة، 

 يعرتض عهى ْذا االطتذالل:

بأف الميسر ما يكجب دفع الماؿ مف المغمكب لمغالب، كىذه األلعاب ليست 
كذلؾ، قاؿ ابف عباس كالحسف : كؿ قمار ميسر. مف شطرنج كنٍرد كنحكه، حتى 

ٍكز كالًكعىاب، إذا كاف بالفيمكس، كسمي ميسران لييٍسر صا حبو بالماؿ لىًعب الصبياف بالجى

                                           

ؿ الديف السيكطي، مرجع سابؽ، ، جال ِٓ-ُٓ/ُْ( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ُ)
 . ِّٖ/ْ، عمي بف محمد بف حبيب الماكردم، النكت كالعيكف، َٓٓ-َْٓ/ٔ

 . ُٗ( سكرة المائدة ، اآلية رقـ: ِ)
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الذم يأخذه، كأما إذا كاف بغير ًعكض، إنما ىك لىًعب فقط، فال بأس. قالو ابف 
 (1)عرفة.

 أجية عٍ ْذا االعرتاض:
بأف تخصيص الميسر بما فيو عكض، ىك قصر لمفظ عمى بعض معانيو، 
كىك غير مسمػٌـ، فيك أعـ مف ذلؾ بدليؿ أنو كرد تفسير لفظ الميسر بأنو كؿ ما 

ر ا كعف الصالة، فعف القاسـ بف محمد أنو قاؿ: كؿ ما أليى عف يميي عف ذك
ذكر ا كعف الصالة، فيك مف الميسر. كقاؿ مالؾ : الميسر ميسراف : ميسر الميك 
فمنو : النرد كالشطرنج كالمالىي كميا، كميسر القمار : كىك ما يتخاطر الناس عميو 

 .(2) 
 انذنيم انثانث:

: -صمى ا عميو ك سمـ-قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف عقبة بف عامر الجيني
"كؿ شيء يميك بو بف آدـ فيك باطؿ إال ثالث رمية عف قكسو، كتأديبو فرسو، 

 (3)كمالعبتو أىمو، فإنيف مف الحؽ " 

                                           

، عبد الحؽ بف غالب بف عطية، المحرر ِٕٓ/ُ( أحمد بف محمد بف الميدم، البحر المديد، ُ)
، عمي بف ِٗٔ/ِسير ابف عرفة، ، محمد بف محمد بف عرفة المالكي، تفِْٗ/ُالكجيز، 

، فخر الديف ُِِ/ُمحمد بف إبراىيـ البغدادم الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، 
 . َْ/ٔمحمد بف عمر التميمي الرازم، مفاتيح الغيب،

، محمد بف يكسؼ الشيير بأبي ُٖٕ/ّ( إسماعيؿ بف عمر بف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ِ)
، محمد بف جرير الطبرم، جامع البياف في ُٔٔ/ِير البحر المحيط، حياف األندلسي، تفس

 . ِٓ/ّ، محمد بف أحمد القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ِّْ/ْتأكيؿ القرآف، 

 ( سبؽ تخريجو .ّ)
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 ٔجّ انذالنح : 
أف لفظة )كؿ( مف صيغ العمـك فتفيد أف كؿ أنكاع الميك مف الباطؿ إال ما 

صؼ الحديث الميك بأنو مف الباطؿ يدؿ عمى حرمة استثناه الحديث الشريؼ، كك 
ال لـ يكف لالستثناء فائدة، ألف االستثناء يفيد المغايرة بيف المستثنى  ممارستو، كا 
كالمستثنى منو في الحكـ، فممارسة الميك باطمة باقية عمى الحرمة إال الثالثة 

ر في الشطرنج : ال خي-رحمو ا-المذككرة في الحديث؛ كلذلؾ قاؿ اإلماـ  مالؾ
كغيرىا ككره المعب بيا كعدىا مف الباطؿ كتمى ىذه اآلية  "فماذا بعد الحؽ إال 

، كقاؿ البغكم: كفيو بياف أف جميع أنكاع الميك محظكرة ، ِّالضالؿ" يكنس 
كاستثني منيا ىذه الثالث؛ ألف كؿ كاحدة منيا إذا تأممتيا، كجدتيا معينة عمى حؽ، 

  (1)أك ذريعة إليو. 
 رض عمى ىذا االستدالؿ : يعت

 ، بأف معنى قكلو : باطؿ أم ال منفعة فيو كال ثكاب كليس معناىا أنو محـر
قاؿ ابف تيميو: كالباطؿ مف األعماؿ ىك ما ليس فيو منفعة فيذا يرخص فيو 

     (2)لمنفكس التي ال تصبر عمى ما ينفع . 
 جياب عٍ ْذا االعرتاض مبا يهي:

(3)نييا عنو ، كاألصؿ في النيي التحريـ . الباطؿ خالؼ الحؽ فيككف م -أ
 

كالـ ابف تيميو في األلعاب التي ال تشتمؿ عمى ضرر، بدليؿ قكلو: كلكف ما  -ب
أعاف عمى المذة المقصكدة مف الجياد كالنكاح فيك حؽ كأما ما لـ يعف عمى ذلؾ 

                                           

، ّٕ/ٗ، عمي بف خمؼ بف بطاؿ، شرح صحيح البخارم، َْٔ/ٖ( ابف عبد البر، االستذكار، ُ)
 . ُِّ/ُٓ، عمماء نجد، الدرر السنية، ّّٖ/َُالسنة،  الحسيف بف مسعكد البغكم، شرح

 . ِٕٕ/ُ( أحمد بف عبد الحميـ الحراني، االستقامة، ِ)

، أحمد بف غنيـ النفراكم، الفكاكو الدكاني، ُْ/َُ( كماؿ الديف ابف اليماـ، فتح القدير، ّ)
ِ/ِٖٗ . 
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فيك باطؿ ال فائدة فيو، كلكف اذا لـ يكف فيو مضرة راجحة لـ يحـر كلـ ينو عنو 
كلكف قد يككف فعمو مكركىا ألنو يصد عف المذة المطمكبة اذ لك اشتغؿ الالىي حيف 

( فيككف كالمو ىذا دليال 1ليكه بما ينفعو كيطمب لو المذة المقصكدة لكاف خيرا لو. )
عمى حرمة ىذه األلعاب لما فييا مف أضرار كسمبيات تفكؽ اإليجابيات بمراحؿ، كقد 

 عاب اإللكتركنية.  سبؽ ذكرىا في مطمب آثار األل
 انذنيم انزاتع :

يقكؿ:"  -صمى ا عميو ك سمـ-عف أبي عامر األشعرم أنو سمع النبي 
 (2)ليككنف مف أمتي أقكاـ يستحمكف الحر كالحرير كالخمر كالمعازؼ...." 

 ٔجّ انذالنح:
أف ىذه األلعاب تشتمؿ عمى ألكاف مف المعازؼ كالمكسيقى فتككف محرمة 

 ىذا المحـر .الشتماليا عمى 
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل:

ا مكسيقى فالقكؿ بأف كؿ األلعاب محرمة غير دقيؽ ػبأف ىناؾ ألعابا ليس فيي
 . 

                                           

 . ُْٓ/ِ( أحمد بف عبد الحميـ الحراني، االستقامة،ُ)

إسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب األشربة، باب ما جاء فيمف يستحؿ الخمر،  ( محمد بفِ)
 .ِٖٔٓ، حديث رقـ،ُِِّ/ٓ
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 جياب: 
يشتمؿ عمى  -إف لـ يكف جميعيا-بأف الكاقع يشيد بأف أغمب األلعاب

 مكسيقى ألنيا تشكؿ عامؿ اإلثارة أثناء األحداث كعند الفكز كالتغمب عمى المنافس،
 (1)فيذا االعتراض غير صحيح كال يؤيده الكاقع. 

 انذنيم اخلايض:
يقكؿ:  -صمى ا عميو ك سمـ-عف عبد ا بف مسعكد قاؿ: سمعت النبي 

 (2)"إف أشد الناس عذابا عند ا يـك القيامة المصكركف" 
 ٔجّ انذالنح:

يي عف أف ىذا الحديث صريح في حرمة ممارسة األلعاب اإللكتركنية، ألف الن
 تصكير ما فيو ركح يقتضي تحريـ المعب بيذه التصاكير . 

 يعرتض عٍ ْذا االطتذالل:
بأف ىذه األلعاب مصنكعة ألجؿ األطفاؿ، فتككف داخمة في الرخصة الكاردة 

قالت: "كنت ألعب بالبنات عند  -رضي ا عنيا-في المعب بالبنات، فعف عائشة 

                                           

( سمير الممحـ، البالم ستيشف أخطار كأضرار .! مكقع صيد الفكائد، حرمة المعب بمعبة ُ)
قصتيا حرب، ممتقى الرحمة، حكـ برمجة األلعاب اإللكتركنية،  - Dissidia -إلكتركنية 

 ،   ٕٖٗٔٗسؤاؿ كجكاب، فتكل رقـ اسالـ 
 http://www.saaid.net/tarbiah/164.htm- 

http://alra7ma-akhawat.net/1/showthread.php?t=26062- 
http://islamqa.info/ar/98769- 

( محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب المباس، باب عذاب المصكريف يـك القيامة، ِ)
، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة، باب َٔٔٓ، حديث رقـ،َِِِ/ٓ

، حديث رقـ َُٕٔ/ّيو صكرة غير ممتينة، تحريـ تصكير صكرة الحيكاف كتحريـ اتخاذ ما ف
َُِٗ . 
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-صكاحب يمعبف معي فكاف رسكؿ ا  ككاف لي -صمى ا عميو ك سمـ-النبي 
إلي  -يرسميف–منو فيسربيف  -يستترف-إذا دخؿ يتقمعف  -صمى ا عميو ك سمـ

فحتى لك لعب بيا الكبار فمف باب التبع فيتسامح فيو. كما أف ىذا  (1)فيمعبف معي" 
النكع مف التصاكير ليس محال لمتعظيـ بؿ إنيا عرضة للىانة في كؿ لحظة، فيي 

ـٌ ال يخشى مف كجكد مثؿ ىذا النكع أف يككف طريقا كذريع لعبة ة ػكاسميا؛ كمف ث
نما يخشى ذلؾ في الصكر التي تككف مقدسة كمعظمة.     (2)لمكثنية كالشرؾ، كا 

 جياب عٍ ْذا االعرتاض مبا يهي: 
الرخصة كاردة في لعب البنات الصغار فيؿ مف يمارس ىذه األلعاب ىف  -أ

بة البنات التي تمارس ىذه األلعاب ضئيمة جدا ال تقارف البنات الصغار فقط؟ نس
 بنسبة الصبياف، فضال عف نسبة البالغيف. 

ذكر العمماء في حكمة ىذه الرخصة أنيا لتدريب البنات عمى تربية  -ب
فيؿ األلعاب اإللكتركنية تدرب عمى التربية أـ تدرب عمى الجريمة  (3)األطفاؿ، 

 كتقكد إلى االنحطاط ؟
ؿ بأف لعب الكبار بيذه األلعاب مف باب التبع ىذا ال يصح ألف المعب القك -ج

بالبنات رخصة كالرخص يقتصر فييا عمى مكرد النص ، قاؿ صاحب الفكاكو: 
                                           

، َِِٕ/ٓ( محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب اآلداب، باب االنبساط إلى الناس، ُ)
، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب في فضؿ ٕٕٗٓحديث رقـ،

 . َِْْ، حديث رقـ َُٖٗ/ْعائشة رضي ا عنيا، 

، كتربية األكالد في اإلسالـ، ٓٔصح عمكاف، حكـ اإلسالـ في كسائؿ اإلعالـ، ص( عبدا ناِ)
، محمد بف أحمد ُِٔ-َِٔ/ُ، د. أحمد الشرباصي، يسألكنؾ في الديف كالحياة، َِٗص

 . ُٖٓكاصؿ، أحكاـ التصكير، ص

، محمد بف أحمد الشربيني، مغني المحتاج، ِِٔ/ّ( زكريا األنصارم، أسنى المطالب، ّ)
 . ّْْ/ٕ، أحمد بف محمد بف حجر الييتمي، تحفة المحتاج، َْٖ/ْ
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يستثنى مما لو ظؿ قائـ المجمع عمى حرمتو صكر لعب البنات فإنو ال تحـر ...، ثـ 
 (1)قاؿ: كأما فعميا لمكبار فحراـ. 

ف كانت القكؿ بأف ىذه ا -د أللعاب ليست محال لمتعظيـ يجاب عنو : بأنو كا 
عمة التعظيـ منتفية، فإف عمة مضاىاة خمؽ ا ال تزاؿ باقية كىذه العمة كافية في 

 (2)التحريـ. 
 : انذنيم انظادص

تشتمؿ ىذه األلعاب عمى كثير مف المخالفات العقدية : فمنيا ألعاب تبنت 
البككيمكف التي تتبنى نظرية النشكء كاالرتقاء نظرية التطكر كاالرتقاء:مثؿ لعبة 

التي نادل بيا العالـ الييكدم )داركيف( كالتي تقـك عمى تطكر المخمكقات كالتي 
تيرجع أصؿ اإلنساف إلى سمسمة مف الكائنات الحية المتطكرة التي كاف مف آخرىا 

يث إنؾ القرد، كالعجب أف كممة تطكر أصبحت كثيرة التردد عمى ألسنة األطفاؿ ح
تسمع مف الطالب أف ىذا الحيكاف المكجكد في الكرت قد تطكر كأصبح بشكؿ 

 مختمؼ كيتابعكف تطكره بشغؼ شديد.
 كمف ىذه األلعاب ما يشتمؿ عمى رمكز كشعارات لديانات كمنظمات منحرفة:

                                           

 . ُّٓ/ِ( أحمد بف غنيـ النفراكم، الفكاكو الدكاني، ُ)

، أبك بكر السيكطي، شرح سنف َٓٓ/ُ( محمكد بف أحمد العيني، شرح سنف أبي داكد، ِ)
 ، محمد بف كاصؿ، المرجع السابؽ .ُِْ/ُالنسائي، 
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 : ٔيٍ ْذِ انزيٕس
النجمة السداسية: ىذه النجمة التي ال يخفى عمى الجميع ارتباطيا  -أ

 صييكنية العالمية، كما أنيا الرمز األكؿ لممنظمات الماسكنية في العالـ.بال
الصميب: يكجد في كثير مف األلعاب العديد مف الصمباف المختمفة  -ب

 األشكاؿ كىك الشعار المقدس لدل النصارل.
المثمثات كالزكايا: كىي رمكز ليا مدلكالت ىامة عند الكثير مف المنظمات  -ج

 كنية.المنحرفة كالماس
رمكز مف المعتقد الشنتكم: الشنتكية عقيدة سكاف الياباف، كالتي تقـك  -د

عمى تعدد اآللية فالشمس كاألرض كالكثير مف الحيكانات كالنباتات مقدسة لدييـ 
 كىي تأخذ صفة اآللية. 

كمنيا ألعاب تسكؽ لمسحر كالشعكذة ، كمنيا ألعاب تركج لتعدد اآللية مثؿ 
لو الشر .  كىي ع Dissidiaلعبة    (1)بارة عف حرب بيف إلو الخير كا 

 يعرتض عهى ْذا االطتذالل: 
بأف التعميـ في اشتماؿ األلعاب عمى مخالفات عقدية غير دقيؽ فيناؾ ألعاب 
كألعاب الذكاء ال تتعرض لمناحية العقدية أصال فيي عبارة عف نمط لتنمية الذكاء 

                                           

، حرمة ُّٗٓ-ُّٖٓمكسكعة األحكاـ كالفتاكل الشرعية، ص ( عبدالعزيز بف باز كآخركف،ُ)
قصتيا حرب، ممتقى الرحمة، المرجع السابؽ، دار  -Dissidia -المعب بمعبة إلكتركنية 

 القاسـ، لعبة بككيمكف كمحاذيرىا الشرعية،مكقع طريؽ اإلسالـ،
http://ar.islamway.net/article/447/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8

%A9%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%88%

D9%86%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0%D9%8

A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8

%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9 
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ع نقدية متتالية في أم اتجاه، فقط كمعبة ترتيب المكعبات، كلعبة رص ثالث قط
 كغيرىا مف ىذا النكع الذم ال يتعرض مف قريب كال مف بعيد لمناحية العقدية.

 جياب عٍ ْذا االعرتاض:
بأف ىذه األلعاب التي يقاؿ إنيا لتنمية الذكاء كال تشتمؿ عمى ما يخؿ 
ؿ باألصكؿ الشرعية كال باآلداب اإلسالمية، ىي أكؿ خطكة في مسمسؿ ربط الطف

باأللعاب اإللكتركنية، كطبيعي أف تككف أكؿ خطكة بسيطة كغير معقدة، فيي في 
ذاتيا قد ال تحتكم عمى ما يحرميا كلكف ككنيا ىدفا لربط الطفؿ باأللعاب ليكبر 
الطفؿ كيتطكر في خطكات المعب مف لعبة إلى لعبة حتى يصؿ إلى األلعاب 

عؿ ىذه المعبة إلى الحرمة أقرب؛ المشتممة عمى المخالفات العقدية فيذا ال شؾ يج
 ألف لمكسائؿ أحكاـ المقاصد .     

  انذنيم انظاتع
األلعاب اإللكتركنية ذريعة إلى التفريط في الفرائض كالكاجبات الشرعية 

 كالضركرات الحياتية: 
كثير مف العمماء كالمفتيف عندما يسأؿ عف حكـ ىذه األلعاب يقكؿ إذا لـ 

باحة. كالكاقع أف ىذه األلعاب كسيمة إلى التفريط في تشغؿ عف الكاجبات فيي م
ف كانت في البداية مجرد ساعة لمترفيو إال إف اإلدماف  الكاجبات الشرعية حتى كا 
عمييا يجعميا سبيال كطريقا مكصال إلى اإلىماؿ في الكاجبات الشرعية كالضركرات 

ات كاألذاف يرفع كال الحياتية، فكـ مف مقيى لأللعاب اإللكتركنية تشتد فيو المنافس
يأبو أحد لذلؾ، ككـ مف فتى مشدكد االنتباه أماـ شاشة في إحدل زكايا غرفتو، 
كالصالة تقاـ، بؿ صمكات! كال يبرح مكانو، بؿ إف اإلنساف يقصر في حؽ نفسو 

 يتركيا دكف أكؿ كشرب حتى يكشؾ عمى اليالؾ، بسبب االنشغاؿ بيذه األلعاب. 
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ْٕٖ 

ر الجائز. ػى غيػعناىا : منع الجائز ألنو يجرُّ إلالذرائع أصؿ شرعي كم ػدكس
(1) 

 يعرتض عهى ْذا االطتذالل يٍ ٔجٓني:
: قاعدة سٌد الذرائع لـ يعمؿ بيا الحنفية كالشافعية، كلـ يعتبركىا مف األٔل

 -صمى ا عميو كسمـ–بعد ذكره حكـ النبي  -رحمو ا–أدلة الفقو، قاؿ الشافعي 
د مع كجكد عالمة الزنا، كىك أف المرأة أتت بالكلد عمى في المتالعنيف بدرء الح

الكصؼ المكركه،  قاؿ : كىذا يبطؿ حكـ الداللة التي ىي أقكل مف الذرائع ، فإذا 
 (2)أبطؿ األقكل مف الدالئؿ أبطؿ األضعؼ مف الذرائع كميا . 

: القضية ليست ككف االلعاب تكصؿ الى محـر كلكف القضية في ككف انثاَي
يراقب ربو كيضبط نفسو بحيث إنو يجيب الداعي إذا سمع النداء أيان كاف ما المسمـ 

عميو ، فإذا كاف المسمـ كذلؾ فمف يستطيع  -تعالى–يمارسو كيستحضر اطالع ا 
فالقكؿ بأف األلعاب إللكتركنية  -جؿ كعال-إنس كال جاف أف يصرفو عف عبادة ا 

ـ بؿ خاصة بضعاؼ اإليماف، سبيؿ إلى المحـر ىذه دعكل ليست عمى العمك 
كصاحب الدعكل يستدؿ بيا عمى جميع المسمميف، فال يصمح االستدالؿ بيذه 

 الدعكل عمى ما ادعي .     
 :  جياب عٍ ْذا االعرتاض

القكؿ بأف الحنفية كالشافعية لـ يعتبركا سٌد الذرائع مف أدلة الفقو. ىذا الكالـ أ ػ 
كالحنابمة كاإلباضية اعتبركا سٌد الذرائع، بؿ ليس بحجة؛ ألف الجميكر مف المالكية 

                                           

، إبراىيـ بف ِٗٔ/ُ( عبد القادر بف بدراف الدمشقي، المدخؿ إلى مذىب أحمد بف حنبؿ، ُ)
، محمد بف عبد ا الزركشي، البحر المحيط، َُْ/ُمكسى المخمي الشاطبي، االعتصاـ، 

ْ/ِّٖ . 

 . ِٕٗ/ٕمحمد بف إدريس، األـ، ( ِ)
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ٕٖٓ 

قاؿ بعض األصكليكف إف مف لـ يعتبر الذرائع تأصيال، عمؿ بيا في أغمب فركعو؛ 
فإف مف الذرائع ما ىك معتبر باإلجماع، كالمنع مف حفر اآلبار في طريؽ المسمميف، 

لقاء السـ في طعاميـ، كسب األصناـ كآلية المشركيف عند مف يعمـ مف حالو أنو  كا 
(1).  -عز كجؿ–يسب ا 

 

ثبت شرعا كعرفا أف مف تربي عمى شيء شاب عميو كىذه األلعاب الغالبية ب ػ  
العظمى ممف يتعمقكف بيا ىـ أطفاؿ كشباب في مقتبؿ العمر، فتربيتيـ عمى ىذه 
ـٌ يعتادكف ممارستيا  األلعاب كارتباطيـ بيا يجعميـ يدمنكف ىذه األلعاب كمف ث

يمة حتى تنسييـ أكقات الطاعات فيؤخركىا عنيا ركيدا ركيدا حتى تجعميـ فترات طك 
 ينسمخكف منيا تماما. 

كحتى لك سمػٌمنا أف اإلنساف يستطيع أف يراقب أكالده كال يجعؿ أكقات الصالة 
تفكتيـ كال تككف ىذه األلعاب ذريعة إلى محـر بالنسبة ليـ، فيقاؿ: إف الطفؿ 

لعاب حتى يككف جسده في المسجد كقمبو كعقمو في كالصبي يتعمؽ قمبو بيذه األ 
المعبة كماذا سيحدث فييا، ككيؼ يستطيع تحقيؽ أكبر عدد مف النقاط ليفكز، كبذلؾ 
يتحقؽ الصٌد عف الصالة معنى؛ ألف المقصكد األعظـ مف الصالة الخشكع كالخضكع 

 كىذه األلعاب تحكؿ دكنو.     
 انذنيم انثايٍ:

ضياع األكقات فيما ال يفيد حيث إف ىذه األلعاب يمكف  ىذه األلعاب تؤدم إلى
أف تستغرؽ ساعات اليـك كمو دكف أف يمؿ الالعب كا سبحانو سائمنا يـك القيامة 

                                           

، تقي الديف الفتكحي، شرح الكككب المنير، ِّ/ِ( أحمد بف إدريس القرافي، الفركؽ، ُ)
، محمد بف ِٗٔ، ِٕ/ٖ، محمد بف يكسؼ أطفيش، شرح النيؿ كشفاء العميؿ، ٔٗٓص

، محمد بف عبد ُْٗ/ِعمي الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، 
 . ّّٖ/ْ الزركشي، البحر المحيط، ا
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ٕٖٔ 

مف إضاعة  -صمى ا عميو كسمـ–عف أكقاتنا كأعمارنا. كقد حذرنا المصطفى 
يما أفناه كعف الكقت فقاؿ:" ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حتى يسأؿ عف عمره ف

 (1)عممو ما فعؿ بو كعف مالو مف أيف اكتسبو كفيما أنفقو كعف جسمو فيما أباله" 
فيؿ يقكؿ اإلنساف لربو يـك القيامة أنو قضى عمره أك جزءا كبيرا منو في المعب بما 

 ال يفيد.
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل:

اد مف ممارسة بأف قكلكـ ضياع األكقات فيما ال يفيد غير مسمػٌـ حيث يستف
 ىذه األلعاب فكائد عديدة سبؽ ذكرىا في مطمب آثار األلعاب اإللكتركنية. 

 : انذنيم انتاطع
صمى ا عميو –ممارسة ىذه األلعاب يترتب عمييا أضرار، كقد قاؿ النبي

 (2):" ال ضرر كال ضرار"  -كسمـ
                                           

( محمد بف عيسى الترمذم، سنف الترمذم، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، باب في القيامة، ُ)
، كقاؿ: حديث حسف صحيح، عبد ا بف عبد الرحمف الدارمي، سنف ُِْٕ، حديث رقـ ُِٔ/ْ

، كقاؿ حسيف سميـ أسد في تعميقو ّٕٓ، حديث رقـ ُْْ/ُالدارمي، باب مف كره الشيرة كالمعرفة، 
عمى الدارمي: إسناده حسف مف أجؿ أبي بكر بف عياش كالحديث صحيح، سميماف بف أحمد الطبراني، 

، كصححو المنذرم في الترغيب، عبدالعظيـ بف ُُُٕٕ، حديث رقـ َُِ/ُُالمعجـ الكبير، 
 . ُِْ-ُِّ/ْعبدالقكم المنذرم، الترغيب كالترىيب، 

، عمي بف ُِْٗ، رقـ ْٕٓ/ِأنس، المكطأ، كتاب األقضية، باب القضاء في المرفؽ، ( مالؾ بف ِ)
، أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، ِٖٖ، رقـ ٕٕ/ّعمر الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب البيكع، 

، محمد بف عبدا النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب البيكع، ِٕٖٔ، رقـ ُّّ/ُ
ؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، ككافقو الذىبي، كتعقبو غير كاحد مف عمماء ، كقآِّْ، رقـ ٔٔ/ِ

بف أبي االجرح كالتعديؿ، كحسنو في أسنى المطالب، كصححو صاحب اإللماـ بمجمكع طرقو . محمد 
، محمد بف دركيش بف محمد الحكت، أسنى ِّٕ/ُالحسف عمى القشيرم، اإللماـ بأحاديث األحكاـ، 

، عبد ا بف يكسؼ الزيمعي، نصب الراية ِّْ-ِّّختمفة المراتب، صالمطالب في أحاديث م
 .ّْْ-ِّْ/ٔألحاديث اليداية، 
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" كقاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى :"فىاٍسأىليكا أىٍىؿى الذٍِّكًر ًإٍف كينٍ  تيـٍ الى تىٍعمىميكفى
(1)  ،

كبالرجكع إلى أىؿ الخبرة كىـ األطباء كاألخصائييف االجتماعييف ككذلؾ مف خالؿ 
القصص كالمآسي التي يركىا اآلباء كاألميات، ثبت أف ممارسة ىذه األلعاب تمحؽ 

ضعؼ النظر كالسمنة كآالـ -أضرارا بالغة باألفراد كاألسر كالمجتمعات، أضرارا صحية
اإلصابة بالصرع كالتشنجات -كأضرارا نفسية -قبة كاألطراؼ كالعمكد الفقرمالر 

العزلة كاالنطكائية كضعؼ -كأضرارا اجتماعية -كاعتياد العنؼ كالسمكؾ العدكاني
( ىذه األضرار تفكؽ بكثير ما يزعمو كيركج 2)-التحصيؿ الدراسي كتفشي الجريمة

 ت إلى الكاقع بصمة . لو منتجكا ىذه األلعاب مف منافع مكىكمو ال تم
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل : 

بأف ىذه األضرار مكجكدة في مشاىدة التمفزيكف حيث إف العنؼ مكجكد في  -أ
المسمسالت كاألفالـ، كأيضا يضعؼ النظر كيجعؿ الطفؿ انطكائي، كال يمكف القكؿ 
 بأف مشاىدة التمفزيكف ممنكعة شرعا، فكذلؾ ىذه األلعاب ال يمكف القكؿ بمنع

 ممارستيا . 

                                           

 . ّْ( سكرة النحؿ، آية رقـ: ُ)

( االلعاب االلكتركنية....فكائدىا كمضارىا، مجمة عالـ الصحة، عالء أبكالعينيف، حياة أفضؿ ِ)
(، صيد ُمزايا كأخطار ) -اب اإللكتركنيةبال "باليستيشف"، مكقع رسالة االسالـ، طفمؾ كاأللع

الفكائد، محمد الحيدر، األلعاب اإللكتركنية تيدد األطفاؿ بالصرع كضعؼ المناعة، جريدة 
 الرياض اإللكتركنية،

 Dr. Selim Gunuc, Epidemiology of Game Addiction, P.4 .-    
http://alamalsahha.com/web/content.php?pid=897- 
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502-  
http://www.saaid.net/tarbiah/163.htm- 
http://www.alriyadh.com/790479- 
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 :  جياب
بأف ىناؾ فرقا بيف مشاىدة التمفزيكف كبيف ممارسة األلعاب اإللكتركنية، 
ففي مشاىدة التمفزيكف الطفؿ أك الشاب يرل مف يضرب أك يقتؿ، أما في ىذه 
األلعاب فالطفؿ ىك الذم يضرب أك يقتؿ، فممارسة ىذه األلعاب تتسـ بخاصية 

فزيكف فيك سمبي كليس تفاعمي، أيضا العبك التفاعمية، بخالؼ العنؼ في التم
ألعاب الفيديك العنيفة أكثر عرضة لمتطابؽ مع طابع العنؼ، ففي لعبة منظكر 
الشخص األكؿ الالعبكف لدييـ نفس المنظكر البصرم باسـ القاتؿ، كفي لعبة 
منظكر الشخص الثالث، العب يتحكـ في تصرفات عنيفة طبيعتيا مف منظكر 

اال، ففي كمتا الحالتيف الالعب يرتبط مباشرة بطابع العنؼ، في حيف البصرية أبعد من
أنو في مشاىدة برنامج تمفزيكني المشاىد قد تككف أك ال تتطابؽ مع الطابع 
العنيؼ، كأخيرا تختمؼ ألعاب الفيديك عف برامج التمفزيكف كأفالمو مف حيث اشتماؿ 

يؼ مثؿ: منح النقاط ، أك ألعاب الفيديك العنيفة عمى مكافأة عمى السمكؾ العن
السماح لالعبيف لمتقدـ إلى مستكل المعبة المقبؿ، كفي بعض األلعاب تتـ مكافأة 
الالعبيف مف خالؿ الثناء المفظي، كمف المعركؼ جيدا أف المكافأة عمى السمكؾ 

  (1)تزيد التردد عمى ىذا السمكؾ. 
كثر تركيزا ىذه السمات التي تختص بيا ألعاب الكمبيكتر تجعؿ الطفؿ أ

كأكثر اندماجا مع ىذا العالـ الخيالي الممتع، كىي أيضا تجعمو يدمف عمى ىذه 
األلعاب كيقضي المزيد كالمزيد مف الكقت في المعب دكف أف يمؿ أك يشعر بذىاب 

                                           

(ُ) -Jodi L. Whitaker, Brad J. Bushman, A Review of the Effects of 

Violent Video Games on Children and Adolescents, p. 1035-1036, 

Isabela Granic, Adam Lobel, and Rutger C. M. E. Engels, The 

Benefits of Playing Video Games, P. 67. 
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الكقت، كىذه الخاصية غير مكجكدة في مشاىدة التمفزيكف كال حتى في الممارسات 
 ف في الكاقع كليست في عالـ افتراضي.      الترفييية المباشرة؛ ألنيا تكك

 أدنح انقٕل انثانث: 
استدؿ القائمكف بكراىة ممارسة األلعاب اإللكتركنية بنفس األدلة التي استدؿ 
بيا أصحاب القكؿ الثاني غير أنيـ قالكا إف ىذه األدلة مصركفة عف التحريـ إلى 

كيح عف النفس ، كمشركعية الكراىة بأدلة القكؿ األكؿ الدالة عمى مشركعية التر 
الرياضات التي ليا أصؿ في العيد النبكم كالرمي كالتصكيب كالمسابقة، كنحكىا 
كرغـ مشركعيتيا فيي مكركىة، ألف القمب قد يتعمؽ بيا ، فالطفؿ يمارسيا كلكف 
في أكقات متباعدة كدكف استغراؽ كقت طكيؿ في لعبيا، تجنبا لما قد يترتب عمى 

 ا مف أضرار . كثرة الجمكس عميي
 انرتجيح :

تمكـ ىي أقكاؿ العمماء في ىذه النازلة مقركنة بأدلتيا كالمناقشات الكاردة 
عمييا كأجكبتيا، كبإمعاف النظر في األدلة كالمناقشات كاألجكبة يظير قكة أدلة 
القكؿ القائؿ بكراىة ممارسة ىذه األلعاب إذا لـ تؤد إلى ترؾ كاجب شرعي؛ لذا فيك 

ىذه األقكاؿ بشرط أال يدمف اإلنساف ممارستيا؛ ألف المسمـ أمامو  المختار مف
أعباء كمسؤكليات لك قضى عمره كمو ألجميا عساه أف ينجزىا، فيؿ مف يضيع 
الساعات الطكاؿ أماـ شاشات الفيديك كالكمبيكتر يستطيع أف يكفي بما عميو مف 

ا كاآلخرة ، بدؿ كاجبات، فأكلى بالمسمـ أف ينشغؿ بما أمر بو مف أمكر الدني
االنشغاؿ بما ال يسمف كال يغني مف جكع، كلينتبو المسمـ كال يضيع كقتو في ما قد 
يمحقو الضرر، ىك كمجتمعو المسمـ، كيذىب بثركات األمة اإلسالمية، إلى الدكؿ 
الغربية كاألجنبية، رغـ أف المسمميف في أمس الحاجة إلى ىذه الثركات، فعمى سبيؿ 

في مجاؿ األلعاب اإللكتركنية حجـ إنفاؽ الطفؿ السعكدم عمى  المثاؿ قدر خبراء
دكالر سنكينا، كأكدكا أف السكؽ  ََْـ  بنحك َُِِألعاب الترفيو اإللكتركني عاـ 
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السعكدية تستكعب ما يقرب مف ثالثة مالييف لعبة إلكتركنية في العاـ الكاحد، منيا 
سؤكلي التسكيؽ بشركة عشرة آالؼ لعبة أصمية كالباقي تقميد، كيشير أحد م

متخصصة في مجاؿ األلعاب اإللكتركنية إلى أف أسكاؽ المممكة استكعبت حكالي 
ا أف أكثر مف  ََٖمميكف ك % مف البيكت َْألؼ جياز بالم ستيشف، مكضحن

السعكدية تضـ جيازنا كاحدنا عمى األقؿ. كالجدير بالذكر أف ألعاب البالم ستيشف لـ 
 صارت ىكس الكثير مف الشباب كتعدل ذلؾ لمكبار!تعد حكرنا عمى الصغار بؿ 

: الرابح في ىذا المجاؿ الشركات األمريكية كاليابانية المنتجة ٔيضيف
كالمسكقة ليذه األلعاب كالبرامج، فقد أعمنت شركة سكني اليابانية المتخصصة في 

 َِٖ% إلى َُٖصناعة اإللكتركنيات أنيا تتكقع ارتفاع أرباح مجمكعاتيا بنسبة 
ميار خالؿ السنكات المقبمة، كأرجعت الشركة ىذا االرتفاع في أرباحيا إلى نجاح م

     (1)لعبة البالم ستيشف. 
إف األعداء يبذلكف كؿ الكسائؿ كيسمككف كؿ الطرؽ مف أجؿ انحراؼ الشباب 
بعادىـ  المسمـ عف الجادة كعدـ الكصكؿ إلى أسباب النيكض في الحياة الدنيا، كا 

لتي قادت العالـ، ففي بركتكككالت حكماء صييكف : كلكي عف أصكؿ دينيـ ا
عف أف تكشؼ بأنفسيا أم خط عمؿ جديد  -أم الجماىير مف غير الييكد-نبعدىا

سنميييا أيضان بأنكاع شتى مف المالىي كاأللعاب كمزجيات لمفراغ كالمجامع العامة 
 كىمـ جرا.

                                           

، مممكة المعمـ ممتقى تربكم، طفمؾ كاأللعاب تأثير األلعاب اإللكتركنية عمى عقؿ الطفؿ (ُ)
$ دكالر حجـ ََْ(، صيد الفكائد، ميندس ىاني الزىراني،  ُمزايا كأخطار) -اإللكتركنية 

 إنفاؽ الطفؿ عمى ألعاب الفيديك، صحيفة االقتصادية السعكدية.
http://forum.nooor.com/t23511.html- 

 http://www.saaid.net/tarbiah/163.htm- 
- http://www.aleqt.com/2012/07/14/article_674236.html 
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دخكؿ في كسرعاف ما سنبدأ االعالف في الصحؼ داعيف الناس إلى ال
مباريات شتى في كؿ انكاع المشركعات: كالفف كالرياضة كما الييما، ىذه المتع 
الجديدة ستميي ذىف الشعب حتمان عف المسائؿ التي سنختمؼ فييا معو، كحالما 
يفقد الشعب تدريجيان نعمة التفكير المستقؿ بنفسو سييتؼ جميعان معنا لسبب كاحد: 

كحيديف الذيف يككنكف أىالن لتقديـ خطكط تفكير ىك أننا سنككف أعضاء المجتمع ال
     (1)جديدة.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلطهة انثاَي
 حكى تيع أجٓشج األنعاب اإلنكرتَٔيح

يمكف ممارستيا عمى جياز الكمبيكتر كما يمكف  -كما سبؽ–ىذه األلعاب 
ممارستيا عمى أجيزة فيديك كذلؾ يمكف ممارستيا عمى أجيزة الياتؼ المحمكؿ، 

                                           

  .ٔٗ، ترجمة محمكد عباس العقاد، ص( محمد خميفة التكنسي، بركتكككالت حكماء صييكفُ) 
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كاف مف ىذه األجيزة يستخدـ في األلعاب كفي غيرىا مثؿ أجيزة الكمبيكتر فما 
كأجيزة الياتؼ الجكاؿ، فيذه األجيزة يجكز بيعيا فيي تصمح ألكثر مف غرض 
مثميا في ذلؾ مثؿ السكيف تستخدـ في الذبح المشركع كما يمكف استخداميا في 

، كمع ذلؾ فبيعيا كشراؤىا مباح.  إزىاؽ الركح المحـر
أما األجيزة المختصة باأللعاب كالمعدة لذلؾ بحيث ال تستخدـ لغيرىا مثؿ 
أجيزة ألعاب الفيديك كأجيزة البالم ستيشف ك إكس بككس كنينتيندك كالتي تعمؿ 
بنظاـ أقراص الميزر كعصا التحكـ كشاشة عرض، فيذه اختمؼ في حكـ بيعيا عمى 

 قكليف: 
 :       انقٕل األٔل

ة فيي صالحة ألف تككف محال لعقد البيع . ىذا مقتضى يصح بيع ىذه األجيز 
ة كالشافعية مع الكراىة، كمقتضى مذىب الظاىرية كلكف دكف كراىة . ػالـ الحنفيػك
(1) 

                                           

، زكريا األنصارم، َِٖ/ٓ، ابف نجيـ، البحر الرائؽ، ُْْ/ٓ( الكاساني، بدائع الصنائع، ُ)
، المحمى، ّّْ/ِ، الشربيني، مغني المحتاج، َُ/ِى المطالب، ػأسن  ٓٓ/ٗ، عمي بف حـز
. 
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 انقٕل انثاَي: 
ال يصح بيع ىذه األجيزة، كبيعيا فاسد . ىذا مقتضى قكؿ أبي يكسؼ 

    (1)كمحمد كالمالكية كالحنابمة. 
 األدنح ٔادلُاقشح:

 أدنح انقٕل األٔل:
 استدؿ مف قاؿ بصحة بيع أجيزة ىذه األلعاب بما يمي: 

ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى ") -1 ـى ِٕٓ/ِقكلو تعالى:"كىأىحى رَّ ؿى لىكيـ مَّا حى قىٍد فىصَّ ( كقكلو:" كى
(" ـٍ مىٍيكي  ( ُُٗ/ٔعى

 ٔجّ انذالنح:
يـ أف األصؿ في البيع الحؿ إال ما كرد النص بتحريمو، كلـ يأت نص بتحر 

  (2)بيع ىذه األجيزة، فتككف باقية عمى األصؿ كىك حؿ بيعيا. 
أف ىذه األجيزة ليا قيمة مالية، كيمكف االنتفاع بيا بأف تجعؿ ظركفا  -2

  (3)ألشياء كنحك ذلؾ مف المصالح فال تخرج عف ككنيا أمكاال . 
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل: 

الميك ، كيبعد أف تككف بأف األصؿ في ىذه األجيزة استخداميا في المعب ك 
مصممة تصميما يجعميا صالحة لكجو آخر مف كجكه االنتفاع، كحتى لك صمحت 
لمنفعة فالغالب أنيا لميك كالمعب كالحكـ يبنى عمى الغالب الكثير دكف اعتبار 

 النادر. 
                                           

-ِّٔ/ْ( الكاساني، المرجع السابؽ، ابف نجيـ، المرجع السابؽ، الحطاب، مكاىب الجميؿ، ُ)
، المرداكم، ُٓٓ/ّ، البيكتي، كشاؼ القناع، ْٔ-ٗٓ/ٔ، المكاؽ، التاج كاإلكميؿ، ِْٔ

 . ِْٗ/ٔاإلنصاؼ، 

، المرجع السابؽ .ِ)  ( عمي بف حـز

 ( الكاساني، المرجع السابؽ .ّ)
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ْٕٗ 

 أدنح انقٕل انثاَي:
 استدؿ القائمكف بعدـ صحة بيع ىذه األجيزة بما يمي:

: -صمى ا عميو ك سمـ-جيني قاؿ: قاؿ رسكؿ ا عف عقبة بف عامر ال -1
"كؿ شيء يميك بو بف آدـ فيك باطؿ إال ثالث رمية عف قكسو، كتأديبو فرسػػو، 

 (1)كمالعبتو أىمو، فإنيف مف الحؽ" 
 ٔجّ انذالنح:  

أنو إذا كانت ممارسة األلعاب عمى ىذه األجيزة باطؿ فكذلؾ اآلالت 
ـٌ ال يصح بيعيا. المستخدمة في ىذه األلعاب تك  كف مف الباطؿ كمف ثػػ

 يعترض عمى ىذا االستدالؿ:
(2)بأف فيو عبد ا بف زيد بف األزرؽ مجيكؿ.  -أ

 

كما ال يمـز مف كصفو بالباطؿ ككنو محرما أك ال يصح بيعو، فالمراد  -ب
ككنو ال فائدة فيو كال منفعة، كبالتالي ليس فيو ما يدؿ عمى  -كما سبؽ–ببطالنو 

 ع ىذه األجيزة. عدـ صحة بي

مف المعقكؿ: ال ينعقد بيع ىذه األشياء ألنيا آالت معدة لمتميي بيا  -2
 (3)مكضكعة لمفسؽ كالفساد فال تككف أمكاال فال يجكز بيعيا. 

 يعرتض عهى ْذا االطتذالل:
بأف قكلكـ أنيا آالت التميي كالفسؽ بيا. قمنا: نعـ. لكف ىذا ال يكجب سقكط 

اف كبدف الفاسؽ كحياتو كمالو كىذا ألنيا كما تصمح لمتميي ماليتيا كالمغنيات كالقي

                                           

 ( سبؽ تخريجو .ُ)

 كما بعدىا  . ٓٓ/ٗ( ابف حـز ، المحمى، ِ)

 . ُْْ/ٓ( الكاساني، بدائع الصنائع، ّ)
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ٕٗٓ 

تصمح لغيره عمى ماليتيا بجية إطالؽ االنتفاع بيا ال بجية الحرمة كلك كسرىا 
  ( 1)إنساف ضمف عند أبي حنيفة رحمو ا . 

 : انرتجيح
بعد عرض األقكاؿ كاألدلة كالمناقشات، يختار الباحث القكؿ األكؿ القائؿ 

ع ىذه األجيزة، كذلؾ لقكة أدلتيـ كلما في ىذه األجيزة مف اإللياء عف بكراىة بي
الكاجبات كالذكر كالصالة، فيككف اإلقداـ عمى بيع ىذه األجيزة كشرائيا مكركىا، 

 كلكنو إذا كقع يككف صحيحا. كا أعمـ    
 

                                           

 ( المرجع السابؽ .ُ)
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ٕٗٔ 

 ادلطهة انثانث
 حكى انتظهيى عهى العثي ْذِ األنعاب

صمى –كقد أمرنا حبيبنا المصطفى  -جؿ كعال– السالـ اسـ مف أسماء ا
قاؿ: قاؿ رسكؿ  -رضي ا عنو–بإفشاء السالـ فعف أبي ىريرة  -ا عميو كسمـ

: "ال تدخمكف الجنة حتى تؤمنكا كال تؤمنكا حتى  -صمى ا عميو ك سمـ-ا 
 (1)تحابكا أكال أدلكـ عمى شيء إذا فعمتمكه تحاببتـ؟ أفشكا السالـ بينكـ". 

كلكف ىؿ ىذا األمر مطمؽ يشمؿ كؿ المسمميف الطائع كالعاصي، المجاىر 
بالمعصية كمستكر الحاؿ؟ أـ ىك مقصكر عمى الطائع كمستكر الحاؿ فقط؟ اختمؼ 

 العمماء في ىذه المسألة عمى ثالثة أقكاؿ: 
 انقٕل األٔل: 

عتمد يحـر إلقاء السالـ عمى المشتغميف بممارسة ىذه األلعاب. ىذا قياس الم
 (2)مف مذىب المالكية. 

 انقٕل انثاَي: 
ف سممكا ىـ رد عمييـ إال  يكره إلقاء السالـ عمى مف يمارس ىذه األلعاب، كا 
أف يغمب عمى ظنو انزجارىـ بتركو الرد عمييـ فإذان ال يرٌد . ىذا قياس مذىب 

                                           

خؿ الجنة إال المؤمنكف، ( مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف أنو ال يدُ)
 . ْٕ، رقـْٕ/ُ

، محمد بف أحمد بف عرفو الدسكقي، ْٗٓ/ُ( محمد بف محمد الحطاب، مكاىب الجميؿ، ِ)
 . ُٗٗ/ُحاشية الدسكقي، 
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ٕٕٗ 

، في قكؿ ليـ، كقياس قكؿ الحنابمة في المتمبس بالمنكر كالسالـ عميو–المالكية 
 (1)مف الحنفية.  -أبك يكسؼ كمحمد–كىك أيضا مقتضى كالـ الصاحباف 

 انقٕل انثانث: 
يباح إلقاء السالـ عمى ممارسي ىذه األلعاب كال بأس بذلؾ كال حرج. ىذا 
قياس قكؿ الحنفية كالشافعية، كىك أيضا قياس قكؿ مالؾ في غير حاؿ تمبسيـ 

  (2)بالمعب . 
 األدنح ٔادلُاقشح: 

 ٕل األٔل:أدنح انق
استدؿ القائمكف بحرمة التسميـ عمى المشتغميف بممارسة األلعاب اإللكتركنية 

 بما يمي:
–حديث الثالثة الذيف تخمفكا عف غزكة تبكؾ كفيو يقكؿ كعب بف مالؾ  -1

المسمميف عف كالمنا  -صمى ا عميو ك سمـ-: كنيى رسكؿ ا  -رضي ا عنو
قاؿ: فاجتنبنا الناس، كقاؿ: تغيركا لنا ... ثـ أييا الثالثة مف بيف مف تخمؼ عنو 

                                           

-ّٕٓ/ٔ، ك الفركع ّّٕ/ّ( محمد بف مفمح المقدسي، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية، ُ)
، عثماف بف ُْٕ/ْالختيار لتعميؿ المختار، ، عبدا بف محمكد بف مكدكد المكصمي، إْٓ

، عمي ِٖٕ/ٕ، الباجي، المنتقى، ِّ/ٔعمي الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، 
 . ََٓ-ْٗٗ/ِالعدكم، كفاية الطالب الرباني، 

، ُٖٕ/ُٕ( الزيمعي، المرجع السابؽ، المكصمي، المرجع السابؽ، الماكردم، الحاكم، ِ)
 ، الحطاب، المرجع السابؽ .ِٖٕ/ٕالباجي، المنتقى، 
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ٕٖٗ 

قاؿ: مشيت حتى تسكرت جدار حائط أبي قتادة كىك ابف عمي كأحب الناس إلي 
 (1)فسممت عميو فكا ما رد عمي السالـ.." 

 ٔجّ انذالنح: 
نيى الصحابة عف إلقاء السالـ عمى ىؤالء  -صمى ا عميو كسمـ–أف النبي 

بمعصية محرمة؛ ليزجرىـ كيردع غيرىـ، فكذلؾ مف يمارس ىذه  الثالثة ألنيـ تمبسكا
األلعاب في حالتيـ ىذه متمبسكف بمعصية محرمة، فيحـر إلقاء السالـ عمييـ؛ 

 تغميظا عمييـ كزجرا ليـ كليرتدع غيرىـ . 
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل: 

ا التخمؼ عف الجياد دكف عذر ذنب عظيـ ككبيرة كرد تحريميا كالكعيد عميي
 في النصكص الشرعية، بخالؼ ما نحف بصدد حيث اختمؼ فيو كليس فيو نص. 

أف في ترؾ السالـ عمييـ تحقيرا ليـ كحمميـ عمى ترؾ ىذه المالىي التي  -2
(2)يضيع فييا الكقت ىباء دكف فائدة أك مصمحة. 

 

 أدنح انقٕل انثاَي: 
كتاب استدؿ مف قاؿ بكراىة التسميـ عمى مف يمارس ىذه األلعاب مف ال

 كالمعقكؿ:  
كًؼ  -1 كفى ًباٍلمىٍعري يىٍأميري ٍيًر كى ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي قكلو تعالى:" كى

[ " كفى ـي اٍلميٍفًمحي يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئؾى ىي  [َُْ/ّكى

                                           

، َُّٔ/ْ( محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب حديث كعب بف مالؾ، ُ)
، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، كتاب التكبة، باب حديث تكبة كعب ابف مالؾ ُْٔٓرقـ 

 . ِٕٗٔ، رقـ َُِِ/ْكصاحبيو، 

 عثماف بف عمي الزيمعي، المرجع السابؽ .( عبدا مكدكد المكصمي، المرجع السابؽ، ِ)



 

  

 

 
                              "       د/ أحمد عطا ا عبدالباسط              دراسة فقيية مقارنة"  بيف التركيح كاإلدماف األلعاب اإللكتركنية 

 

ٕٗٗ 

 ٔجّ انذالنح : 
لعاب يطمب منا أف ننيى مف يمارس ىذه األ  -سبحانو كتعالى–أف الحؽ 

 عف ممارستيا كلك احتاج األمر إلى ىجر أىؿ المنكر كترؾ السالـ عمييـ . 
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل: 

بأف النيي عف المنكر ىذا أمر ثابت ال مراء فيو ، كلكف ال تالـز بيف 
النيي عف المنكر كبيف ترؾ السالـ عمى أىؿ المعاصي، فقد يسمـ اإلنساف عمى 

عف المعاصي، بؿ قد يرل الداعية الفقيو أف ىجر أىؿ  أىؿ المعاصي ثـ ينياىـ
 المعاصي يأتي بنتيجة عكسية، فال ييجرىـ .    

 مف المعقكؿ:  -2

ذه األلعاب مظير لممعصية مجاىر بيا ، فال يسمـ عميو زجرا لو. ػأف مف يمارس ى
(1)

 

 يعرتض عهى ْذا : 
يمارس  بأنو ليس كؿ مف يمارس ىذه األلعاب مظيرا لممعصية، فيناؾ مف

ىذه األلعاب في منزلو، كىناؾ مف يمارسيا مع صديقو في منزلو، فميس المعب بيا 
 عمى قارعة الطريؽ.    

 أدنح انقٕل انثانث: 
 استدؿ مف قاؿ بإباحة إلقاء السالـ عمى مف يمارس ىذه األلعاب بما يمي: 

رضي -عف الخصيب مكلى سميماف بف يسار قاؿ : كاف عمر بف الخطاب  -1
 (2)يمر بنا كنحف نمعب بالشطرنج، فيسمـ عمينا كال ينيانا"  -وا عن

                                           

 . ّّٕ/ّ( محمد بف مفمح المقدسي، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية، ُ)

، اآلجرم، تحريـ النرد ْٖ-ّٖ، السخاكم، عمدة المحتج، صُٖٕ/ُٕ( الماكردم، الحاكم، ِ)
 ، كضعفاه .ُّْكالشطرنج كالمالىي، ص
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ََٖ 

كجو الداللة مف ىذا األثر كاضح حيث كاف الفاركؽ عمر يسمػٌـ عمى مف 
يمعب بالشطرنج، كاأللعاب اإللكتركنية أقرب ما يككف إلى الشطرنج، حيث تعتمد 

ذا كانت كذلؾ فيباح التسميـ عمى مف يمارسي  مثؿ الشطرنج .  اػعمى إعماؿ الفكر، كا 
يعترض عمى ىذا األثر بأنو باطؿ، ألف الخصيب كذاب متركؾ منكر الحديث، 
كلك سممنا بصالحية ىذا األثر لمحجية، فال يدؿ عمى إباحة إلقاء السالـ عمى مف 
يمارس ىذه األلعاب، ألنو غاية ما يفيده أف عمر بف الخطاب، سمػٌـ عمى مف يمعب 

مف الصحابة كالتابعيف يركف عدـ جكاز لعب الشطرنج بالشطرنج، في حيف أف كثيرا 
 كعدـ جكاز إلقاء السالـ عمى مف يمعبو، فال تككف فيو حجة.

إلقاء السالـ عمى مف يمارس ىذه األلعاب فيو مصمحة أال كىي شغميـ عما  -2
سيما إذا كاف مف يمر عمييـ ىـ أىؿ صالح كتقكل، حيث قد يستحيكف  (1)ىـ فيو،

 ىذا الحاؿ.    مف رؤيتيـ كىـ عمى
 يعترض عمى ىذا االستدالؿ:  

بأف قكلكـ: السالـ عمييـ يشغميـ عما ىـ فيو. ىذا الكالـ فيو نظر حيث 
الكاقع ال يؤيده؛ ألف مف ينيمؾ كيندمج في ىذه األلعاب ال يشعر بمف حكلو كقد ال 
ف رد ، فمف باب العادة كدكف أف ينشغؿ عف ىذه األلعاب التي سيطرت عمى  يرد كا 

 قمبو كعقمو. 
 انرتجيح:

بعد استعراض أقكاؿ العمماء في ىذه المسألة كأدلتيـ، يختار الباحث إباحة 
إلقاء السالـ عمى مف يمارس ىذه األلعاب في غير أكقات المعب؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ 
كردىـ عمى استدالؿ مخالفييـ، كألنو ال يكجد إنساف معصـك مف الخطأ كمعنى ىذا 

 أحد كفي ىذا نقض شعيرة اإلسالـ كىي السالـ.أال يسمـ أحد عمى 
                                           

 ؽ، عثماف بف عمي الزيمعي، المرجع السابؽ .( عبدا مكدكد المكصمي، المرجع السابُ)
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َُٖ 

أما في أكقات المعب بيا فالمختار كراىة إلقاء السالـ عمييـ، ككسيمة مف 
كسائؿ إنكار المنكر، كحتى يفكر مف يمارس ىذه األلعاب لماذا ال يسمـ عميو 

 . ىذا كا ذه األلعابػي ىػكال يقضى كؿ أكقاتو ف، ع نفسو ػكيراج، ر ػالناس؟ فينزج
  .أعمـ   
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َِٖ 

 ادلطهة انزاتع
 حكى شٓادج يٍ ميارص ْذِ األنعاب

إف األلعاب اإللكتركنية لـ تعد مقتصرة عمى األطفاؿ بؿ تعدت ذلؾ حتى صارت 
ىكس الشباب بؿ أبعد األمر حتى أدمنيا كثير مف الكبار كالشيكخ األمر الذم يفرض 

 يمارس ىذه األلعاب. مسألة بالغة األىمية أال كىي حكـ قبكؿ شيادة مف
 اختهف انعهًاء يف ْذِ ادلظأنح عهى قٕنني: 

 : انقٕل األٔل
تػيرٌد شيادة مف يمارس ىذه األلعاب كال تقبؿ، ىذا في حؽ مف يمعبيا كىك 
معتقد حرمتيا، أما مف يمعبيا معتقدا إباحتيا، فال ترد شيادتو إال إذا شغمو لعبيا 

الحمؼ الكاذب أك نحكه مف المحرمات أك عف الصالة عند أكقاتيا أك يخرجو إلى 
يعمب بيا عمى الطريؽ أك يفعؿ في لعبو ما يستخؼ بو مف أجمو كنحك ىذا مما 

  (1)يخرجو عف المركءة، ىذا مقتضى كالـ الحنابمة في المالىي كاأللعاب . 
 

نما  القكؿ الثاني: ال تػيرٌد شيادة مف لعب ىذه األلعاب مرة في السنة مثال، كا 
شيادة مف أدمف لعب ىذه األلعاب كداـك عمييا، فأليتو عف الصالة كنحكىا مف تػيرٌد 

الفرائض كالكاجبات أك خرج بيا إلى خالعة أىميا بأف استخؼ بمغك الكالـ عمييا، 
أك اشتمؿ عمى يميف كاذب، أك جاىر بيا، بأف لعب بيا عمى الطريؽ كفي األماكف 

                                           

( كمقتضى كالـ القاضي مف الحنابمة : رد الشيادة بيذه األلعاب مطمقا لحرمتيا كالنرد ُ)
، ّٔ/ُِكالشطرنج، دكنما فرؽ بيف مف يعتقد حرمتيا أك إباحتيا . ابف قدامو، المغني، 

 . ِٖٔ-ِٕٔ/ِإبراىيـ بف محمد بف مفمح، النكت كالفكائد السنية، 
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َّٖ 

يقدح في عدالتو ك يػرٌد شيادتو. ىذا  العامة، أك انقطع إلييا ليمو كنياره، فذلؾ
     (1)مقتضى كالـ الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية. 

 األدنح ٔادلُاقشح:
 : أدنح انقٕل األٔل

استدؿ القائمكف بسقكط عدالة مف يمارس ىذه األلعاب كرد شيادتو بأف ىذه 
ىماؿ  -تعالى- األلعاب مف الميك المنيي عنو لما فييا مف الصٌد عف ذكر ا كا 

لياء الشباب عف القياـ بمسؤكلياتيـ تجاه أىميـ  الكاجبات الشرعية بؿ كا 
كمجتمعيـ، كاإلقداـ عمى المنيي عنو يقدح في العدالة كطالما أنو يقدح في العدالة 

 فال تقبؿ شيادتو.
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل:

د ترد الشيادة بأنو ال عالقة بيف ارتكاب المنيي عنو كبيف رد الشيادة فق
كقد تقبؿ الشيادة مع ارتكاب كبيرة  (2)بارتكاب شيء مباح كلكنو يسقط المركءة، 

                                           

، الباجي، ُّٕ/ْ، عمي حيدر، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، ُٗ/ٕ( ابف نجيـ، البحر الرائؽ، ُ)
، محمد بف محمد ُٕٗ/ُٕ، الماكردم، الحاكم،ُٔٔ/ٖ، المكاؽ، التاج كاإلكميؿ، ِٕٗ/ٕالمنتقى، 

 . ّّٓ/ٕبف محمد الغزالي، الكسيط في المذىب، 

نصب مائدة في السكؽ ثـ يأكؿ كالناس ينظركف كال يعني بو أكؿ ( كاألكؿ في السكؽ يعني بو الذم يِ)
ف كاف يكشؼ ما جرت العادة بتغطيتو مف بدنو أك يمد رجميو في  الشيء اليسير كالكسرة كنحكىا كا 
مجمع الناس أك يتمسخر بما يضحؾ الناس بو أك يخاطب امرأتو أك جاريتو أك غيرىما بحضرة الناس 

راتو بحضرة الناس كنحك ىذا مف األفعاؿ الدنيئة ففاعؿ ىذه ال تقبؿ بالخطاب الفاحش أك يقبؿ ام
شيادتو ألف ىذا سخؼ كدناءة فمف رضيو لنفسو كاستحسنو فميست لو مركءة فال تحصؿ الثقة بقكلو 
قاؿ أحمد في رجؿ شتـ بييمة قاؿ الصالحكف : ال تقبؿ شيادتو حتى يتكب . محمد بف محمد بف 

، ِِٓ-ِِْ/َُ، الييتمي، تحفة المحتاج، ِْٓ-ِْْ/ِتحبير، أمير  الحاج، التقرير كال
، محمد بف أطفيش، ّّ/ُِكما بعدىا، ابف قدامو، المغني،  ُّٓ/ٔالشربيني، مغني المحتاج، 

 . ِٓ/ٔ، أحمد بف يحيى المرتضى، البحر الزخار، ِِ/ُّشرح النيؿ، 
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َْٖ 

غير مجاىر بيا؛ كلذلؾ تجد األحناؼ يقكلكف في رد الشيادة بشرب الخمر ال بد مف 
اإلدماف حتى ترد الشيادة بشرب الخمر مع أف الخمر كبيرة ثبتت حرمتيا بنصكص 

  (1)القرآف كالسنة. 
 ح انقٕل انثاَي: أدن

استدؿ القائمكف بعدـ سقكط عدالة مف يمارس ىذه األلعاب مطمقا بؿ بإدمانيا 
كالمداكمة عمييا لدرجة أنيا تشغؿ عف الكاجبات، استدلكا عمى ذلؾ بأف ىذه األلعاب 

كاألمكر المختمؼ  -كقد سبؽ ذكر أقكاؿ العمماء فييا–مف األمكر المختمؼ فييا 
ييا مساغ فال ترد الشيادة بيا بمجرد المعب بؿ إذا انضـ إليو فييا يككف لالجتياد ف

 (2)شيء مما ذكر، أما المعب في ذاتو فال تسقط العدالة بو مفردا . 
 يعرتض عهى ْذا االطتذالل: 

عدا –بأف القكؿ بأنيا مختمؼ فييا. ىذا كالـ فيو نظر فمقتضى كالـ األئمة 
مف حمؿ النيي عمى التحريـ كمنيـ أف ىذه األلعاب منيي عنيا فمنيـ  -ابف حـز

مف حممو عمى الكراىة كلكنيـ مجمعكف عمى أنيا منيي عنيا فالقكؿ بأف ىذه 
األلعاب مختمؼ فييا غير سديد ، كقكؿ ابف حـز بحميا ال يقدح في اإلجماع، فيبقى 

 حجة. 
 جياب عٍ ْذا االعرتاض:  

ة كالتحريـ، بؿ بأنو ليست العبرة في سقكط العدالة كرد الشيادة باإلباح
باجتناب األمكر الدنيئة المزرية التي تخؿ بالمركءة، كاألكؿ في الطريؽ، ككثرة 
المزاح، ككشؼ شيء مف جسده غير العكرة، كىذه األلعاب ليست مف ىذا القبيؿ بؿ 

                                           

ده، مجمع األنير في ، عبد الرحمف بف محمد شيخي زاَْٗ-َْٖ/ٕ( البابرتي، العناية، ُ)
 . ُٖٗ/ِشرح ممتقى األبحر، 

 . ُْْ-ُّْ/ٕ( ابف نجيـ، المرجع السابؽ، كماؿ الديف ابف اليماـ، فتح القدير، ِ)
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إف العرؼ يجعؿ مف يمعبيا نبييا كمتقدما كعصريا كمكاكبا لمتطكر كالتكنكلكجيا، فال 
 ئا كال مزريا.    تعد عرفا شيئا دني

 انرتجيح : 
بعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ في حكـ شيادة مف يمارس ىذه األلعاب 
فالمختار مف األقكاؿ ىك القكؿ الثاني القائؿ بعدـ رد شيادة مف يمارس ىذه األلعاب 
إال في حالة اإلدماف أك حالة االنشغاؿ عف الصالة أك غيرىا مف الكاجبات، أم مف 

في الشير مثال، كال تمييو عف الكاجبات، كلـ يقارنيا فعؿ محـر فال ترد  يفعميا مرة
بذلؾ شيادتو، ألنو لك بكلغ في ذلؾ لذىب كؿ مذىب فيشؽ األمر عمى الناس، كا 

 يقكؿ :"كما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج".  كا أعمـ  -عز كجؿ–
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 اخلامتـح
بفضمو تتـ األمكر، كبقدره يسير الحمد  العفك الغفكر، الغني الشككر، الذم 

لألسباب المأمكر، كالصالة كالسالـ عمى مف أرسمو ربو بالقرآف دستكر، كعمى آلو 
 كصحبو خير الدىكر، كعمى التابعيف كتابعييـ بإحساف إلى يـك النشكر،  

 أما بعد ،،،
فيذا بحث متكاضع عف نازلة معاصرة أال كىي األلعاب اإللكتركنية كحكميا 

جمعت فيو ما يسػٌر ا لي مف معمكمات كأدلة كمناقشات قدر استطاعتي،  الشرعي،
كال أدعي الكماؿ فالكماؿ  كحده كىذا عمؿ بشرم كأعماؿ البشر مف سماتيا 
القصكر، كلكف ىذا عمؿ عساه أف يضيؼ إلى مكتبة القضايا المعاصرة مادة، قد 

ء مف األىمية، ألف ىذه تفتح الباب أماـ الباحثيف ليتناكلكا ىذه القضية بشي
القضايا ىي التي تستحؽ بذؿ الجيد لتكضيح مكقؼ الفقو اإلسالمي منيا، ىذا كما 
كاف مف تكفيؽ فبفضؿ ا كمٌنػو ككرمو، فمو الحمد كالمٌنػة، كما كاف مف خطأ أك 

 تقصير، فمف نفسي، كا أسأؿ أف يصمحيا، كيتجاكز، إنو عفك غفكر.
 ىذا إلى النتائج التالية:كقد تكصمت مف خالؿ بحثي 

أف اإلسالـ ال يمنع التركيح عف النفس بؿ يحث عميو كيشجعو، فميس  -1
اإلسالـ ديف الكجو العابس، بؿ ديف البشاشة كالسركر يحتـر النفس البشرية كيقدر 
حاجاتيا مف التنفيس كالترفيو ككراىية الممؿ، كلكف بشرط عدـ اإلسراؼ كعدـ 

 الضرر .

دماف سمككي  أف اإلدماف نكعاف: -2 إدماف عضكم كإدماف المخدرات ، كا 
 كإدماف اإلنترنت، كقد تناكؿ فقياؤنا األجالء كال النكعيف في مؤلفاتيـ. 
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َٖٕ 

أف األلعاب اإللكتركنية السائدة اليـك تختمؼ عف أنماط التركيح كالترفيو  -3
فيي أنماط مبتكرة لمتسمية  -صمى ا عميو كسمـ–التي كانت عمى عيد المصطفى 

 تركيح.كال

أف األلعاب اإللكتركنية في كقتنا الحاضر ليا أنكاع كثيرة ككؿ نكع يشتمؿ  -4
 عمى مئات المعبات بؿ آالؼ المعبات . 

أف المجتمع المسمـ ال بد أف يحتـر حاجات األطفاؿ كيكفر ليـ البديؿ كىي  -5
 األلعاب النابعة مف المجتمع المسمـ كالتي تتمشى مع تعاليمو كقيمو.

ه األلعاب إف اقترنت بفعؿ محـر كتأخير الصالة عف كقتيا أك أف ممارسة ىذ -6
عقكؽ الكالديف أك إىماؿ الكاجبات الحياتية، فيي محرمة قكال كاحدا، ككذلؾ األلعاب 
التي ثبت يقينا اشتماليا عمى مخالفات لمعقيدة اإلسالمية، كاأللعاب المشتممة عمى 

تو؛ ألنو ذريعة إلى اإلدماف الذم عرم كسفكر، أما ما عدا ذلؾ فالراجح كراىة ممارس
 يؤدم إلى العككؼ عمى ىذه األجيزة كترؾ ىذه الحياة كاالنعزاؿ عنيا . 

أف إلقاء السالـ عمى مف يمارس ىذه األلعاب في غير حاؿ تمبسو بالمعب  -7
 مباح، أما كقت المعب فيكره إلقاء السالـ عمييـ . 

ل كالكمبيكتر كالياتؼ أف بيع أجيزة األلعاب التي تستخدـ في أغراض أخر  -8
 صحيح كجائز شرعا، أما األجيزة التي ال تستخدـ في أغراض أخرل فمكركه.

أف شيادة مف يمارس ىذه األلعاب مقبكلة كعدالتو غير ساقطة، كلكف  -9
بشرط عدـ اإلدماف عمى ىذه األلعاب كعدـ تضييع الصمكات بسببيا كعدـ إطالة 

مف الحمؼ الكاذب، كسكء األخالؽ،  األكقات فييا، كعدـ التخمؽ بأخالؽ أىميا
 كفحش القكؿ.             
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ىذه ىي أىـ النتائج التي تكصمت إلييا، كا أسأؿ أف يقبؿ ىذا العمؿ 
كيثيبني عميو أفضؿ الثكاب، كأف يجعمو في ميزاف الحسنات، إنو عمى ما يشاء 

 ميف .  قدير، نعـ المكلى كنعـ النصير، كآخر دعكانا أف الحمد  رب العال
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 فٓزص ادلزاجع
  أٔال : انقزآٌ انكزيى ٔعهٕيّ

 القرآف الكريـ . -أ
 كتب التفسير كعمـك القرآف   -ب

أحمد بف محمد بف ميدم ، البحر المديد ، ط : الثانية ، دار الكتب العمميػة   -1
 ـ .ََِِىػ/ ُِّْبيركت ، 

          العظػػيـ ،  إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي أبػػك الفػػداء ، تفسػػير القػػرآف -2
 ـ ، تحقيؽ : محمكد حسف .ُْٗٗىػ / ُُْْط : دار الفكر 

عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي ، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب  -3
ـ، ت : عبػػػد ُّٗٗىػػػ/ُُّْالعزيػػز،ط: األكلػػى ، دار الكتػػب العمميػػة ، بيػػركت ، 

 السالـ عبدالشافي محمد .

الػديف السػيكطي، الػدر المنثػكر فػي التفسػير  عبد الرحمف بف أبي بكر جػالؿ -4
 ىػ، دار الفكر، بيركت .ُّٗٗبالمأثكر ، ط : 

عمػػي بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ البغػػدادم الشػػيير بالخػػازف ، لبػػاب التأكيػػؿ فػػي  -5
ىػػػ / ُّٗٗمعػػاني التنزيػػؿ المعػػركؼ بتفسػػير الخػػازف ، ط: دار الفكػػر ، بيػػركت ، 

 ـ .ُٕٗٗ
لنكت كالعيكف، ط: دار الكتػب العمميػة، عمي بف محمد بف حبيب الماكردم، ا -6

 بيركت، لبناف.

فخػػػػػر الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػر التميمػػػػػي الػػػػػرازم، مفػػػػػاتيح الغيػػػػػب، ط:  -7
 ـ، دار الكتب العممية، بيركت .َََِاألكلى

محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف المعركؼ بتفسير  -8
 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓ، القرطبي ، ط: دار إحياء التراث العربي، بيركت
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َُٖ 

 محمد بف أحمد الشربيني، السراج المنير، ط: دار الكتب العممية، بيركت .   -9

محمد بف جرير بف يزيد الطبػرم ، جػامع البيػاف فػي تأكيػؿ القػرآف المعػركؼ  -11
ـ ، َََِىػػػ/ َُِْبتفسػػير الطبػػرم، ط: األكلػػى ، مؤسسػػة الرسػػالة ، بيػػركت ، 

 تحقيؽ : أحمد محمد شاكر .

ـ، ُٖٔٗمد بف عرفة المالكي، تفسػير ابػف عرفػة، ط: األكلػى محمد بف مح -11
 مركز البحكث بالكمية الزيتكنية، تكنس، تحقيؽ : د. حسف المناعي . 

محمد بف يكسؼ األندلسي أبك حياف ، تفسير البحر المحػيط ، ط: األكلػى ،  -12
 ـ .ََُِىػ / ُِِْدار الكتب العممية ، بيركت ، 

اآللكسي المفتي البغدادم ، ركح المعاني فػي محمكد بف عبد ا أبي الثناء  -13
  .دار إحياء التراث العربي، بيركتتفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، نشر : 

 ثاَيا : كتة احلذيث ٔعهٕيّ 
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى البييقي ، السنف الكبػرل ، ط : مكتبػة  -1

 محمد عبد القادر عطا .ـ ، تحقيؽ: ُْٗٗىػ/ ُُْْدار الباز، مكة المكرمة ، 
أحمد بف شعيب النسائي ، السػنف الكبػرل ، ط: األكلػى ، دار الكتػب العمميػة  -2

ـ ، تحقيػػؽ: د عبػػد الغفػػار سػػميماف البنػػدارم ، سػػيد ُُٗٗىػػػ/ ُُُْ، بيػػركت ، 
 كسركم حسف .

أحمػػػد بػػػف شػػػعيب النسػػػائي ، المجتبػػػى مػػػف السػػػنف ، ط: الثانيػػػة ، مكتػػػب  -3
 دة .ػـ ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبكغُٖٔٗىػ/ َُْٔ المطبكعات اإلسالمية، حمب ،

أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني ، التمخيص الحبير فػي تخػريج  -4
أحاديػػػػػػػػث الرافعػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػر ، ط: األكلػػػػػػػػى ، دار الكتػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػة ، بيػػػػػػػػركت ، 

 ـ .ُٖٗٗىػ/ُُْٗ
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ُُٖ 

مػػذيؿ بأحكػػاـ شػػعيب -أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيباني ، مسػػند أحمػػد  -5
 ، ط: مؤسسة قرطبة ، القاىرة . -األرناؤكط

إسماعيؿ بف محمد الجراحػي العجمػكني، كشػؼ الخفػاء كمزيػؿ االلبػاس عمػا  -6
 اشتير مف االحاديث عمى ألسنة الناس، ط : دار إحياء التراث العربي . 

الحسيف بف مسعكد البغػكم، شػرح السػنة، ط : الثانيػة ، المكتػب اإلسػالمي،  -7
 األرناؤكط ، محمد زىير الشاكيش . ـ ، تحقيؽ شعيبُّٖٗىػ/َُّْدمشؽ 

سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب الطبرانػػي ، المعجػػـ الكبيػػر ، ط: الثانيػػة مكتبػػة  -8
 ـ ، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي.ُّٖٗىػ/ َُْْالعمـك كالحكـ، المكصؿ، 

مذيمة بأحكاـ -سميماف بف األشعث السجستاني ، أبك داكد ، سنف أبي داكد  -9
 الكتاب العربي ، بيركت . ، ط : دار -األلباني

عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػػيف الكػػردم المصػػرم الشػػافعي أبػػك الفضػػؿ العراقػػي،  -11
 ـ، الرياض.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓالمغني عف حمؿ األسفار، نشر مكتبة طبرية، 

عبد العظيـ بف عبد القكم المنذرم أبك محمد، الترغيب كالترىيب، ط: األكلى  -11
 .ىػ، دار الكتب العممية، بيركت ُُْٕ، 

ىػ، دار َُْٕعبد ا بف عبد الرحمف الدارمي، سنف الدارمي، ط: األكلى،  -12
 الكتاب العربي، بيركت، تحقيؽ: فكاز أحمد زمرلي ، خالد السبع العممي . 

ي، نصب الراية ألحاديػث اليدايػة، ط: دار الحػديث ػعبد ا بف يكسؼ الزيمع -13
   . 
الغني ، فخػػر الحسػػف عبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػر أبػػك الفضػػؿ السػػيكطي ، عبػػد -14

 الدىمكم، شرح سنف ابف ماجو، نشر: قديمي كتب خانو، كراتشي.

عبدالرحمف بف أبي بكر أبك الفضػؿ السػيكطي، الػديباج عمػى مسػمـ، ط: دار  -15
 ابف عفاف .
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ُِٖ 

عبػدالرحمف بػف أبػػي بكػر أبػك الفضػػؿ السػيكطي، تنػكير الحكالػػؾ شػرح مكطػػأ  -16
 ـ . ُٗٔٗىػ / ُّٖٗمالؾ، نشر : المكتبة التجارية الكبرل، مصر ، 

عبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػر أبػػك الفضػػؿ السػػيكطي، شػػرح سػػنف النسػػائي، ط:  -17
 ـ، مكتب المطبكعات اإلسالمية،حمب،تحقيؽ : عبدالفتاح أبك غدة . ُٖٔٗالثانية، 

عبدالرحمف بف عمي بف محمد بػف عمػي بػف عبيػد ا بػف حمػادم بػف أحمػد  -18
ى،  دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، بػػف جعفػػر ابػػف الجػػكزم، غريػػب الحػػديث، ط: األكلػػا

 ـ، تحقيؽ : د.عبدالمعطي أميف قمعجي.ُٖٓٗ
عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم ، شػرح صػحيح البخػارم ، ط:  -19

 ـ .َِّّىػ/ُِّْالثانية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 

عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم، البدر المنير في تخريج األحاديث  -21
ـ ، دار اليجرة لمنشر ََِْىػ/ُِْٓكاقعة في الشرح الكبير، ط: االكلى، كاألثار ال

 كالتكزيع، الرياض .

مالؾ بػف أنػس األصػبحي ، المكطػأ ، ط : دار إحيػاء التػراث العربػي ، مصػر   -21
 تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي .

محمد بف أبػي الحسػف عمػى القشػيرم، اإللمػاـ بأحاديػث األحكػاـ، ط: الثانيػة  -22
، الرياض السعكدية . ـ، ََِِ  دار ابف حـز

محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ البخػػػارم، الجػػػامع الصػػػحيح المشػػػتير باسػػػـ صػػػحيح  -23
ـ ، تحقيؽ: د ُٕٖٗىػ/َُْٕالبخارم، ط: الثالثة، دار بف كثير اليمامة، بيركت ، 

 مصطفى ديب البغا .
محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي، صػحيح ابػف حبػاف، ط:  -24

 ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط.ُّٗٗىػ/ُُْْالثانية، 
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ُّٖ 

محمػػد بػػف دركيػػش بػػف محمػػد الحػػكت، أسػػنى المطالػػب فػػي أحاديػػث مختمفػػة  -25
 المراتب، ط: دار الكتب العممية، بيركت .  

محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني ، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلمػاـ  -26
 ىػ .ُُُْركت ، مالؾ ، ط: دار الكتب العممية ، بي

مػذيؿ  –محمد بف عبد ا الحاكـ النيسابكرم ، المستدرؾ عمػى الصػحيحيف  -27
، ط: األكلػػػػى، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، -بتعميقػػػػات الػػػػػذىبي فػػػػػي التمخػػػػػيص

 ـ، تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا .َُٗٗىػ/ُُُْ

محمػد بػػف عبػػد اليػادم السػػندم، حاشػػية السػندم عمػػى البخػػارم، نشػػر: دار  -28
 فكر . ال

محمد بف عبداليادم أبك الحسف السػندم ، حاشػية السػندم عمػى النسػائي،  -29
ـ ، مكتػػب المطبكعػػات اإلسػػالمية، حمػػب، تحقيػػػؽ : ُٖٔٗىػػػ/ َُْٔط: الثانيػػة، 

 د.عبدالفتاح أبك غدة . 
محمػػد بػػف عيسػػى أبػػك عيسػػى الترمػػذم، الجػػامع الصػػحيح المعػػركؼ بسػػنف  -31

ار إحياء التراث العربػي، بيػركت ، تحقيػؽ: ، ط: د -مذيمة بأحكاـ األلباني-الترمذم 
 أحمد شاكر كآخركف .

محمد بف يزيد القزكيني ، سػنف ابػف ماجو،مذيمػة بأحكػاـ األلبػاني، ط : دار  -31
 الفكر ، بيركت ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي . 

محمػػد شػػمس الحػػؽ العظػػيـ آبػػادم، عػػكف المعبػػكد شػػرح سػػنف أبػػي داكد،  -32
 ىػ .ُُْٓممية ، بيركت ، ط:الثانية، دار الكتب الع

محمد عبد الرؤكؼ بف تاج الديف بف عمي المناكم ، التيسير بشرح الجػامع  -33
 ـ.ُٖٖٗىػ/ َُْٖالصغير ، ط: الثالثة ، مكتبة اإلماـ الشافعي ، الرياض، 
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ُْٖ 

محمػد عبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػاج الػػديف بػػف عمػػي المنػػاكم ، فػػيض القػػدير شػػرح  -34
 ىػ .ُّٔٓلتجارية الكبرل ، مصر ، الجامع الصغير، ط : األكلى ، المكتبة ا

محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم، تحفة األحػكذم بشػرح سػنف   -35
 الترمذم، ط: دار الكتب العممية ، بيركت .

ـ، مكتبػة ُٗٗٗمحمكد بف أحمد العيني، شػرح سػنف أبػي داكد، ط: األكلػى  -36
 الرشد ، الرياض. 

افعي، الجامع الصحيح المشتير مسمـ بف الحجاج  القشيرم النيسابكرم الش -37
بػ صػحيح مسػمـ، ط: دار إحيػاء التػراث العربػي بيػركت، تحقيػؽ كتعميػؽ: محمػد فػؤاد 

 عبد الباقي .

يحيى بف شرؼ النككم ، شرح صحيح مسمـ المسمى المنياج شرح صػحيح  -38
 ىػ .ُِّٗمسمـ بف الحجاج ، ط : الثانية ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، 

د الػػرحمف بػػف يكسػػؼ ابػػف عبػػد الممػػؾ المػػزم الحػػافظ المػػزم، يكسػػؼ بػػف عبػػ -39
ـ، المكتب اإلسػالمي ُّٖٗىػ ، َُّْتحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ، ط: الثانية، 

 ، تحقيؽ: عبد الصمد شرؼ الديف . 

يكسػػؼ بػػف عبػػد ا بػػف عبػػد البػػر أبػػك عبػػد ا النمػػرم ، االسػػتذكار ط :  -41
 ـ .َََِىػ/ُُِْ األكلى، دار الكتب العممية ، بيركت ،

 ثانثا : كتة انهغح ٔادلعاجى 
إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات ، حامػد عبػد القػادر، محمػد النجػار ، المعجػـ  -1

 الكسيط ، دار الدعكة ، تحقيؽ: مجمع المغة العربية .
أبي نصر إسماعيؿ بف حمػاد الجػكىرم، الصػحاح فػي المغػة،  ط الرابعػة دار  -2

 .ىػ َُْٕالعمـ لممالييف، بيركت، 
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ُٖٓ 

أحمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب النػػكيرم، نيايػػة األرب فػػي فنػػكف األدب، ط: األكلػػى،  -3
 ـ .  ََِْىػ/  ُِْْدار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 

 -ىػػ ُّٗٗأحمد بف فارس بف زكريا، معجـ مقاييس المغة، ط: دار الفكػر،  -4
 ـ، ت: عبد السالـ محمد ىاركف . ُٕٗٗ

المنير في غريب الشرح الكبير،  أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي، المصباح -5
 ط: المكتبة العصرية، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد .

إسماعيؿ ابف عباد بف العباس بف أحمد بػف إدريػس الطالقػاني، المحػيط فػي  -6
ـ، تحقيػؽ: محمػد ُْٗٗىػػ /ُُْْالمغة، ط: األكلى، عالـ الكتب، بيػركت، لبنػاف، 

 حسف آؿ ياسيف. 

ألندلسػػػػي المعػػػػركؼ بػػػػابف سػػػػيده، عمػػػػي بػػػػف إسػػػػماعيؿ النحػػػػكم المغػػػػكم ا -7
ىػػػػ ، ت:خميػػػؿ ُُْٕالمخصػػػص، ط: األكلػػػى، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، بيػػػركت، 

 إبراىيـ جفاؿ. 
محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الػرازم، مختػار الصػحاح،  ط مكتبػة لبنػاف  -8

 ىػ، ت: محمكد خاطر .ُُْٓناشركف، بيركت 
ـ ، دار إحيػاء ََُِلػى ، محمد بػف أحمػد األزىػرم تيػذيب المغػة ، ط: األك  -9

 التراث العربي، بيركت ، تحقيؽ : محمد عكض مرعب .
بيػػدم ،  -11 محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد الػػرزٌاؽ الحسػػيني ، الممقٌػػب بمرتضػػى ، الزَّ

 تاج العركس مف جكاىر القامكس ، دار اليداية.

محمد بف مكـر بػف منظػكر األفريقػي المصػرم، لسػاف العػرب، ط: أكلػى، دار  -11
 ت.صادر، بيرك 

محمكد بف عمر الزمخشرم ، الفائؽ في غريب الحػديث ، ط : الثانيػة ، دار  -12
 المعرفة، لبناف ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ .
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ُٖٔ 

 رابعا : كتب أصكؿ الفقو كقكاعده 
إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػى المخمػػػي الشػػػاطبي، االعتصػػػاـ، ط: المكتبػػػة التجاريػػػة  -1

 الكبرل، مصر.

س الصنياجي القرافي، أنكار البركؽ فػي أنػكاع الفػركؽ ، ط : أحمد بف إدري -2
 عالـ الكتب، بيركت .

محمد بف أحمد بػف عبػد العزيػز بػف عمػي الفتػكحي المعػركؼ بػابف النجػار ،  -3
ـ ،  ُٕٗٗىػػػ / ُُْٖشػػرح الكككػػب المنيػػر ، الطبعػػة الثانيػػة ، مكتبػػة العبيكػػاف ، 

 تحقيؽ : د/محمد الزحيمي كد نزيو حماد .

عبد ا بف بيادر الزركشي، البحر المحػيط فػي أصػكؿ الفقػو، ط:  محمد بف -4
ـ ، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، لبنػػاف، تحقيػػؽ: محمػػد َََِىػػػ / ُُِْاألكلػػى، 

 محمد تامر.

محمد بف عمي بف محمد الشػككاني ، إرشػاد الفحػكؿ إلػي تحقيػؽ الحػؽ مػف  -5
ـ ، تحقيػػػؽ: ُٗٗٗىػػػػ / ُُْٗعمػػػـ األصػػػكؿ، ط : األكلػػػى، دار الكتػػػاب العربػػػي، 

 الشيخ أحمد عزك عناية .
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ُٖٕ 

 خايظا : كتة انفقّ اإلطاليي ٔيذاْثّ 
 

إبػػراىيـ بػػف عمػػي ابػػف فرحػػكف، تبصػػرة الحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األقضػػية كمنػػاىج  -1
 األحكاـ، ط: دار الكتب العممية، بيركت . 

ىػػػ، مكتبػػة َُْْإبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف مفمػػح، النكػػت كالفكائػػد السػػنية، ط:  -2
 ض . المعارؼ ، الريا

ىػػػػ، نشػػػر: َُّْأحمػػػد بػػػف عبػػػد الحمػػػيـ الحرانػػػي، االسػػػتقامة، ط: األكلػػػى  -3
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، تحقيؽ: د.محمد رشاد سالـ . 

أحمد بف غنػيـ بػف سػالـ بػف مينػا النفػراكم المػالكي ، الفكاكػو الػدكاني عمػى  -4
 .ـُٓٗٗىػ /ُُْٓرسالة ابف أبي زيد القيركاني،  ط : دار الفكر ، بيركت ، 

أحمد بف قاسـ العنسي اليماني الصنعاني، التػاج المػذىب ألحكػاـ المػذىب ،  -5
 ط: مكتبة اليمف الكبرل .

أحمد بف محمد بػف حجػر الييتمػي المكػي ، تحفػة المحتػاج بشػرح المنيػاج،  -6
 كبيامشو حاشيتا الشركاني كالعبادم، ط : دار صادر ، بيركت .

لمػذاىب عممػاء األمصػار ، أحمد بف يحيى المرتضى ، البحر الزخار الجامع  -7
 ط : دار الكتاب اإلسالمي .

جعفػػر بػػف الحسػػف اليػػذلي المعػػركؼ بػػالمحقؽ الحمػػي ، شػػرائع اإلسػػالـ فػػي  -8
 مسائؿ الحالؿ كالحراـ ، ط : مؤسسة مطبكعاتي إسماعيمياف ، إيراف . 

زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا االنصارم شيخ اإلسالـ ، أسنى المطالػب  -9
ىػػػ/  ُِِْالػػب ، ط : األكلػػى، دار الكتػػب العمميػػة ، بيػػركت ، فػػي شػػرح ركض الط

 ـ ،  تحقيؽ : د محمد محمد تامر .َََِ

زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد الشيير بابف نجيـ ، البحر الرائؽ شػرح كنػز  -11
 الدقائؽ ، ط : دار المعرفة ، بيركت .
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يد زيػػف الػػديف بػػف عمػػي بػػف أحمػػد الشػػامي العػػاممي الجعبػػي المعػػركؼ بالشػػي -11
الثػػاني، الركضػػة البييػػة شػػرح الممعػػة الدمشػػقية، ط: مؤسسػػة األعممػػي لممطبكعػػات، 

 بيركت، لبناف، تحقيؽ كتعميؽ: السيد محمد كالنتر .

سػػػميماف بػػػف خمػػػؼ البػػػاجي ، المنتقػػػى شػػػرح المكطػػػأ ، ط األكلػػػى، مطبعػػػة  -12
 ىػ .ُُّّالسعادة، مصر، 

ى األبحػر، ط: عبد الرحمف بف محمد شيخي زاده ، مجمع األنيػر شػرح ممتقػ -13
 دار إحياء التراث العربي . 

عبػػد القػػادر بػػف بػػدراف الدمشػػقي، المػػدخؿ إلػػى مػػذىب أحمػػد بػػف حنبػػؿ، ط:  -14
 ـ، دار الكتب العممية، بيركت .ُٔٗٗاألكلى

عبػػد ا بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي أبػػك محمػػد، المغنػػي فػػي فقػػو اإلمػػاـ  -15
 ىػ .َُْٓ، أحمد بف حنبؿ الشيباني، ط : أكلى، دار الفكر، بيركت

عبد ا بف محمكد بف مػكدكد المكصػمي الحنفػي، االختيػار لتعميػؿ المختػار،  -16
ـ ، تحقيػػػؽ : عبػػػد ََِٓىػػػػ/ ُِْٔط: الثالثػػػة ، دار الكتػػػب العمميػػػة ، بيػػػركت ، 

 المطيؼ محمد عبد الرحمف .

عثمػػاف بػػف عمػػي الزيمعػػي فخػػر الػػديف الحنفػػي، تبيػػيف الحقػػائؽ شػػرح كنػػز  -17
 ىػ .   ُُّّاإلسالمي ، القاىرة ، الدقائؽ، ط: دار الكتب 

ـ، تحقيػػػؽ: عبػػػدالرحمف ُٔٗٗعممػػػاء نجػػػد، الػػػدرر السػػػنية، ط: السادسػػػة  -18
 محمد قاسـ.

 عمي الصعيدم العدكم المالكي، كفاية الطالب الرباني، ط: دار الفكر .   -19

عمي بف أحمد بف سعيد بف حػـز األندلسػي الظػاىرم ، المحمػى باآلثػار، ط :  -21
 دار الفكر، بيركت .
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عمػػي بػػف حبيػػب أبػػك الحسػػف المػػاكردم ، الحػػاكم فػػي فقػػو الشػػافعي ، ط :  -21
 ـ .ُْٗٗىػ/ ُُْْاألكلى، دار الكتب العممية ، 

عمػػي بػػف سػػميماف المػػرداكم أبػػك الحسػػف، اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف  -22
 الخالؼ، ط: دار إحياء التراث العربي، بيركت، تحقيؽ: محمد حامد الفقي .

رح مجمة األحكاـ، ط: دار الكتب العممية، بيركت، عمي حيدر، درر الحكاـ ش -23
 لبناف . 

مالؾ بف أنس الحميػرم األصػبحي، المدكنػة الكبػرل، ط: دار الكتػب العمميػة،  -24
 بيركت .

محمد بف أحمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفػة معػاني ألفػاظ  -25
 . ـُْٗٗىػ/ ُُْٓالمنياج، ط: األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت 

محمد بف أحمد الرممي المصرم ، نياية المحتاج إلى شرح ألفػاظ المنيػاج ،   -26
 ـ .ُْٖٗىػ/َُْْط : األخيرة ، دار الفكر ، بيركت ، 

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عرفػػة الدسػػكقي ، حاشػػية الدسػػكقي عمػػى الشػػرح     -27
ة الكبير ، ط: دار إحياء الكتب العربية ، فيصؿ عيسى البابى الحمبي كأكالده ، القػاىر 

 . 

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد المعػػركؼ بالشػػيخ عمػػيش ، مػػنح الجميػػؿ شػػرح  -28
 ـ .ُٖٗٗىػ/َُْٗمختصر خميؿ ، ط: دار الفكر ، بيركت ، 

محمػػد بػػف إدريػػس الشػػافعي أبػػك عبػػد ا، األـ ، ط: دار المعرفػػة، بيػػركت،  -29
 ىػ .ُّّٗ

محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد السيكاسػػي الحنفػػي المصػػرم المعػػركؼ بالكمػػاؿ ابػػف  -31
ـ ، فػػػتح القػػػدير، ط : األكلػػػى، مصػػػطفى البػػػابى الحمبػػػي كأكالده ، القػػػاىرة ، اليمػػػا
 ىػ.ُّٖٗ
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محمد بف محمد بف عبد الرحمف الرعيني  المعركؼ بالحطاب ، مكاىب     -31
الجميػػػػؿ شػػػػرح مختصػػػػر خميػػػػؿ ، ط : الثالثػػػػة ، دار الرشػػػػاد البيضػػػػاء ، المغػػػػرب ، 

 ـ .ُِٗٗىػ/ُُِْ

ىػػ، دار ُُْٕيط فػي المػذىب، ط: محمد بف محمد بف محمد الغزالي، الكس -32
 السالـ، القاىرة.

محمد بف محمكد أكمؿ الديف البابرتي ، العناية شرح اليداية ، ط : األكلى ،  -33
 ـ  .َُٕٗىػ ُّٖٗمصطفى البابى الحمبي كأكالده ، مصر ، 

محمد بػف مفمػح المقدسػي، اآلداب الشػرعية كالمػنح المرعيػة، نشػر:  -34
 عالـ الكتب، بيركت. 

 فمح المقدسي، الفركع ، نشر: عالـ الكتب ، بيركت . محمد بف م -35

محمد بف يكسؼ العبدرم الشيير بالمىكَّاؽ ، التػاج كاإلكميػؿ لمختصػر خميػؿ،  -36
 ط : دار الكتب العممية ، بيركت .

محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عيسػػى أطفػػيش ، شػػرح النيػػؿ كشػػفاء العميػػؿ ، ط :  -37
 ـ .ُٖٓٗىػ / َُْٓالثالثة ، مكتبة اإلرشاد ، جدة ، 

مسعكد بف أحمد عالء الديف الكاساني ، بدائع الصنائع فػي ترتيػب الشػرائع،  -38
 ـ .ُِٖٗط: دار الكتاب العربي ، بيركت ، 

منصكر بف يكنس بف إدريػس البيػكتي ، كشػاؼ القنػاع عػف مػتف اإلقنػاع ،  -39
 ىػ ، تحقيؽ ىالؿ مصيمحي .َُِْدار الفكر ،  بيركت ، 

ينػد ، الفتػاكل الينديػة فػي مػذىب نظاـ الديف البمخي كجماعة مػف عممػاء ال -41
 ـ .ُُٗٗ -ىػ ُُُْاإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف ، ط : دار الفكر ، 

يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم محيػػي الػػديف، المجمػػكع شػػرح الميػػذب لمشػػيرازم ،  -41
 كيميو تكممة المجمكع لمسبكي، كتكممة المجمكع لممطيعي، ط: دار الفكر .
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 صزج طادطا : كتة فقٓيح ٔاقتصاديح يعا
ـ، دار ُِٕٗد.أحمػػد الشرباصػػي، يسػػألكنؾ فػػي الػػديف كالحيػػاة، ط: الثانيػػة  -1

 الرائد العربي، بيركت، لبناف. 

أحمػػد عبػػد العزيػػز أحمػػد أبػػك سػػمؾ، التربيػػة التركيحيػػة فػػي اإلسػػالـ، رسػػالة  -2
ماجستير في جامعػة اليرمػكؾ، كميػة الشػريعة كالدراسػات اإلسػالمية، تخصػص تربيػة 

 ـ . ُٔٗٗ/ىػُُْٕإسالمية، عاـ 

أحمػػد فػػالؽ ، الطفػػؿ الجزائػػرم كألعػػاب الفيػػديك دراسػػة فػػي القػػيـ كالمتغيػػرات،  -3
أطركحػػػػة دكتػػػػكراه فػػػػي جامعػػػػة الجزائػػػػر، كميػػػػة العمػػػػـك السياسػػػػية كاإلعػػػػالـ، عػػػػاـ 

 ـ . ََِٗ/ََِٖ

أميف أنكر الخكلي، أسامة كامػؿ راتػب، التربيػة الحركيػة لمطفػؿ، ط: الثانيػة،  -4
 ـ . ُِٗٗ، دار الفكر العربي، القاىرة

بشير حساـ، فعالية النشاط الرياضي التركيحي في تحقيػؽ الصػحة النفسػية  -5
دمػػاج المعػػاؽ حركيػػا، أطركحػػة دكتػػكراه فػػي جامعػػة الجزائػػر بمعيػػد التربيػػة البدنيػػة  كا 

 ـ . َُُِ/ََُِكالرياضية، عاـ 

بشػػير نمػػركد ، ألعػػاب الفيػػديك كأثرىػػا فػػي الحػػد مػػف ممارسػػة النشػػاط البػػدني  -6
جماعي الترفييي عند المراىقيف المتمدرسيف، رسالة ماجستير في جامعة الرياضي ال

 ـ . ََِٖالجزائر، معيد التربية الرياضية كالبدنية، عاـ 

د.بمقاسػػـ دكدك ، أحميػػدة نصػػير، أىميػػة التكجيػػات كالممارسػػات التركيحيػػة  -7
 في استقرار كتماسؾ األسرة، كرقة بحثيػة مقدمػة إلػى الممتقػي الػكطني الثػاني حػكؿ:
ة، ػاالتصاؿ كجكدة الحياة في األسرة، الذم أقيـ في كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعي

 ـ .   َُِّأبريؿ  َُ-ٗجامعة قاصدم مرباح، كرقمة، في الفترة مف 

 د. جكاد فطاير، اإلدماف، أنكاعو، مراحمو، عالجو، دار الشركؽ، القاىرة. -8
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دار العربيػػػة لمطباعػػػة، حػػزاـ محمػػػد رضػػػا القزكنػػػي، التربيػػة التركيحيػػػة، ط:  -9
 ـ.ُٖٕٗبغداد، 

، ضمف سمسمة كتػب  ٔٓد. عادؿ الدمرداش، اإلدماف مظاىره كعالجو، رقـ  -11
ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الػكطني لمثقافػة كالفنػكف كاآلداب، الككيػت، ط: عػالـ 

 المعرفة. 

عبد اإللو بف أحمد الصمكم ، معكقات ممارسة األنشطة التركيحية الرياضػة  -11
ب كميػات المعممػيف بالمممكػة العربيػة السػعكدية، رسػالة ماجسػتير فػي جامعػة لد طػال

ـ ََِٔ/ََِٓالممؾ سعكد بكمية التربية، قسـ التربية البدنية كعمـك الحركة، عػاـ 
 . 

عبد الرحمف بف سػالـ بػف عبػد الػرحمف الغامػدم، تػأثير ألعػاب الفيػديك عمػى  -12
ة ماجسػتير فػي جامعػة أـ القػرل، رسـك األطفػاؿ فػي مرحمػة الطفكلػة المتػأخرة، رسػال

 ـ . َُُِكمية التربية، عاـ 

عبدالعزيز بف باز كآخركف، مكسكعة األحكاـ كالفتاكل الشػرعية، ط: األكلػى  -13
 ـ، دار الغد الجديد، القاىرة.ََِٕ

د.عبػػدا بػػف عبػػدالعزيز اليػػدلؽ، إيجابيػػات كسػػمبيات األلعػػاب اإللكتركنيػػة  -14
مكقػػػػػع األلككػػػػػة)المجمس العممػػػػػي( .  كدكافػػػػػع ممارسػػػػػتيا، بحػػػػػث منشػػػػػكر عمػػػػػى 

www.alukah.net  

عبدا بف ناصر بف عبدا السدحاف، قضاء كقت الفػراغ كعالقتػو بػانحراؼ  -15
األحػػػداث، ط: دار النشػػػر بػػػالمركز العربػػػي لمدراسػػػات األمنيػػػة كالتػػػدريب بالريػػػاض، 

 ـ .ُْٗٗىػ/ُُْٓالسعكدية، 

 ناصح عمكاف، تربية األكالد في اإلسالـ، ط: دار السالـ، القاىرة . عبدا  -16

عبػػػدا ناصػػػح عمػػػكاف، حكػػػـ اإلسػػػالـ فػػػي كسػػػائؿ اإلعػػػالـ، ط: السادسػػػة  -17
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