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 -لإلرشاد باللعب :رة اإلسالم نظ

 . المعب فعل يرتبط بعمل ال يجدي أو بالميل إلى السخرية بل ىو نشاط ضد الجد     
( ٓٚ :األنعام )  " جاء في القرآن الكريم بقولو تعالى :" الذين اتخذوا دينيم لعبا وليوا

المعب بمعنى وجاء  (  ٖٛ :وفي موضع آخر:" فذرىم يخوضوا ويمعبوا " ) الزخرف 
يرتع غدًا " أرسمو معنا  االستمتاع والتسمية عمى لسان إخوة يوسف ألبييم ، قال تعالى :

( وليذا فإن المعب في المجتمعات العربية اختمط فيمو عند  ٕٔ :ويمعب " ) يوسف 
العامة إلى درجة التباين ، فعندما ننظر إليو في إطار النشاط الذي يقابل النشاط الديني 

التفاضل فإنو يشكل نشاطًا عبثيًا ، وأما إذا ُفيم بأنو نشاط لمصغار والكبار في  لغاية
                                                                  إطار تقسيمي ال يفضل النشاط الديني فإنو يقبل مع التحفظ . 

 (ٙٚٔ، ٕ٘ٓٓ) الحيمة ، 
وب لمطفل من وجية نظر اإلسالم وذلك لما واألصل في المعب أنو مرغوب ومطم     

يضفيو من سعادة عمى الطفل ويكسبو من خبرات ، فإخوة يوسف عميو السالم حين 
طمبوا من أبييم السماح بأخذه معيم عمموا ذلك بأنو سوف يرتع ويمعب وأنيم سوف 
 يحافظون عميو ولو لم يكن ذلك مقبواًل بل حقًا من حقوق الطفل لما سمح أبوىم ليم

 (ٕٛ،ٜٜٙٔحنورة ، عباس . ) بمصاحبة يوسف وأخذىم لو 
عْن َعْبِد المَِّو ْبِن َشدَّاٍد، َعْن َأِبيِو َقاَل: َخَرَج َعَمْيَنا َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل و             

َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي ِإْحَدى َصاَلَتِي اْلِعَشاِء َوُىَو َحاِمٌل َحَسًنا َأْو ُحَسْيًنا، َفَتَقدََّم َرُسوُل المَِّو 
اَلِة َفَصمَّى َفَسَجَد َبْيَن َظْيَراَنْي َصاَلِتِو َسْجَدًة َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َفَوضَ  َعُو، ثُمَّ َكبََّر ِلمصَّ

ِبيُّ َعَمى َظْيِر َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم،  َذا الصَّ َأَطاَلَيا، َقاَل َأِبي: َفَرَفْعُت َرْأِسي َواِ 
اَلَة َوُىَو َساِجٌد َفَرَجْعُت ِإَلى ُسُجوِدي،  َفَممَّا َقَضى َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم الصَّ

ُو َقاَل النَّاُس: َيا َرُسوَل المَِّو، ِإنََّك َسَجْدَت َبْيَن َظْيَراَنْي َصاَلِتَك َسْجَدًة َأَطْمَتَيا َحتَّى َظَننَّا َأنَّ 
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ُكلُّ َذِلَك َلْم َيُكْن َوَلِكنَّ اْبِني اْرَتَحَمِني َفَكِرْىُت َأْن " : َقْد َحَدَث َأْمٌر َأْو َأنَُّو ُيوَحى ِإَلْيَك، َقالَ 
َمُو َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَتوُ   ( ٖٔ، ص ٛج" )البخاري ،  ُأَعجِّ

في ىذه القصة تأكيد عمى أىمية حصول الطفل عمى حقو في المعب وأن المعب ميم 
كل يمفت انتباه المصمين حتى لمطفل ، فالنبي صمى اهلل عميو وسمم يطيل السجود يش

ظنوا أن وحيا نزل أو حدث أمر فيبين ليم أنو أطال السجود ألجل أن يتمتع الطفل 
بحقو كامال فال يرفع حتى تنتيي حاجة الطفل ، وىذا يؤكد أن المعب حق من حقوق 

 الطفل ينبغي إعطاؤه كامال ميما كانت األسباب.
ْنَيا، َقاَلْت: ُكْنُت َأْلَعُب ِباْلَبَناِت ِعْنَد النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعْن َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو عَ        

َفَكاَن َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَذا " َعَمْيِو َوَسمََّم، َوَكاَن ِلي َصَواِحُب َيْمَعْبَن َمِعي، 
ُبُينَّ ِإَليَّ فَ  ىذا في و  ( ٘، ص ٕج" ، )البخاري ،  َيْمَعْبَن َمِعيَدَخَل َيَتَقمَّْعَن ِمْنُو، َفُيَسرِّ

داللة واضحة عمى حق الصغير في المعب فعائشة رضي اهلل عنا تحكي ذلك وفي بيت 
النبوة وقد تزوجت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولم يمنعيا ذلك ممن ممارسة 

ى ذلك بل ويييئ ليا حقيا في المعب بل أ ن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرىا عم
ُبُينَّ ِإَليَّ َفَيْمَعْبَن َمِعي( مما يدل عمى إيمانو صمى اهلل عميو وس مم ذلك كما تقول : )َفُيَسرِّ

عناية التربية اإلسالمية وحفظيا لحق ، وداللة عمى  بحق الصغير في المعب والترويح
 الطفل في المعب كنشاط ضروري يساىم في تشكيل شخصيتو .

عممية تربوية تيتم بالجوانب " ويعني المعب عند العمماء العرب والمسممين بأنو     
نشاط حر ينطمق من "  "  ابن سينا ، فيو عند ""  النفسية والبدنية والعقمية والترفييية

، أما عند الغزالي فإن "  حاجة الطفل الجسمية والحركية والعقمية واالجتماعية والمغوية
ترويض جسم الولد ، إدخال السرور إلى  -:، ىي ائف أساسية ثالث وظالمعب يؤدي 

راحتو من تعب الدروس في الكتّاب عمم اليوم وكل ىذه األفكار ينادي بيا  ، قمبو ، وا 
 (ٖٕ، ٜٚٛٔ) حسين ، النفس العام والتربوي بشكل خاص .
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صور تساعده عمى شفاء الق" ن األلعاب الرياضية المفضمة لمطفل ويرى الغزالي أ      
، وىذا ال يتم إال  الذي يظير عمى بنية الطفل منذ والدتو والذي يطرأ عميو إثناء نموه

باستمرار مراقبة نمو البدن مراقبة واعية يقظة لكل خمل يطرأ عمى أي عضو من 
فإذا ما تحقق ،  أعضاء الفرد ويعوقو عن القيام بوظيفتو الطبيعية التي خمق من أجميا

لعقل من القمق عمى سالمة البدن، وتفرغ لتحقيق أىداف لمجسم صحة جيدة تحرر ا
اإلنسان األخرى وتمكن البدن من القيام باألعمال التي يكمف بأدائيا، وبذلك يحيى 

  (ٕٗٓ ،ٜج الغزالي، إحياء عموم الدين، " . )  اإلنسان حياة سعيدة
لذلك يدعو ، "  أن مواصمة الدروس بدون راحة مممة ومتعبة" الغزالي ويستطرد       

الميو مروح لمقمب ومخفف عنو أعباء الفكر "  -إلى ترويح القمب بين حين وآخر فيقول:
ومن ثم ينبغي أن يؤذن لو ،  والقموب، إذا كرىت عميت وترويحيا إعانة ليا عمى الجد

بعد االنصراف من الكتاب أن يمعب لعبًا جمياًل يستريح إليو من تعب المكتب بحيث ال 
رىاقو في التعميم دائمًا يميت قمبو ويعطل يتعب في المعب ، فإن منع الصبي من المعب وا 

الغزالي، )  ." ذكاؤه، وينغص عميو العيش حتى يطمب الحيمة في الخالص منو رأساً 
 (ٕ٘ٓ،ٜجإحياء عموم الدين، 

وسيمة ميمة في االتصال عند العمماء العرب والمسممين يعد الشك أن المعب و      
والتفاعل االجتماعي بين األطفال، وأن من واجب المربي أن يييئ الجو األخالقي 
المناسب لمطفل ويجنبو اكتساب العادات السيئة ومن مخالطة األطفال السيئين خالل 
المعب، وعمى األب أن يحمي الطفل من قرناء السوء؛ ألن الطفل إذا خالطيم فإنو 

ب منيم العادات السيئة والسموكية المنحرفة دون دراية، ويطمق الغزالي سرعان ما يكتس
وأما مسارقة الطبع مما يشاىده "   -فيو يقول: " مسارقة الطبع" عمى ىذه الظاىرة اسم 

من أخالق الناس وأعماليم فيو داء دفين يتنبو لو العقالء فضاًل عن الغافمين، إذ يصير 
 ( ٜٙ ،ٜجالغزالي، " .)  عمى الطبع الفساد بكثرة المشاىدة مييمناً 

 


