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 ملخص بحث
 َبق وتطبيقاتها المعاصرة الضوابط العامة في مجال الس  

 د. عبد هللا بن إبراهيم بن عبد هللا النـاصر
 األستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسالميـة 

 الرياض –جامعة الملك سعود  –كلية التربية 
 

ــبال       ــبال وا ل األعمــاأ جاأللعــا  التــ  ببــو  يي ــا بــ أ السا البحــم متص ــ  يــ  بيــال مبــاأ السا
 يي ا ب له .جالت  ال ببو  

بال هو ل ) الماأ المص   للسابل على سبقه ( سواًء كال مب جاًل من بعض المتسـابقين وج       جالسا
 من م جميعًا وج كال مب جاًل من وجنب  عن م .

  جيشــترل ل ــحته ول بمــول مــااًل متقومــًا مباًــًا معلومــًا مقــدجرًا علــى نســليمه   جول ال بمــول  مــاراً      
 ب له فيه . اًل فيما ب ح  جول بمول مب ج 

ـبال يي ـا مـن       ج د نبين من خالأ ه ا البحم ول األعماأ جاأللعا  ال نصلو بالنسـبة لحمـم بـ أ السا
 ثالثة و سام ل

بال فيه ل جضابط ذلك ول ) كل ما ًرم يعلـه ًـرم القسم األول :  ما انفل العلماء على ًرمة ب أ السا
بال فيه ( سواًء كال ه  طرو عليه .ٍ   ا الفعل محرمًا ب انه وج بسبب  ب أ السا

 
بال فيه ل جهـ  األوـواا الثالثـة التـ  جرد الـنا القسم الثاني :  ب ـا   ما انفل العلماء على جوا  ب أ السا

 ( جيقاس علي ا ل كل سالح نحققت فيه علة وًدها . ف   ل   جالحاير   جالص  ) النا 
بال فيه ل جيشمل ه ا القسم ووعين لما اختلف العلماء ي  جو القسم الثالث :   ا  ب أ السا
مــا كـــال يــ  معنـــى مــا جرد بـــه الــن    كالمســـابقة علــى األ ـــدام جالســباًة جالمســـابقات النــوا األجأ ل 
ـبال يـ  هـ ا النـوا   جول ضـابفه ) النفـ  يـ     العلمية جوحوها ج ـد نوصـل الباًـم إلـى جـوا  بـ أ السا

بال فيه . الدين (   يكل عمل وج لعب ي نتف   به ي  ومور الدين يإوه ببو  ب أ السا
النـوا الثــاو  ل المباًــات التــ  ليسـت يــ  معنــى مــا جرد بــه الـن    جذلــك كالمســابقات الثقافيــة العامــة  

ـبال ول األصـل عـدم ج ـد نوصـل الباًـم إلـى   جالكرة بأوواع ا جوحو ذلك من المباًـات  جـوا  بـ أ السا
إذا كال مب جاًل من وجنبـ  عـن المتسـابقين   جكـال السـبا  و الحاجة إليه جي ستثنى من ذلك ما ندعيي ا 

  لق د معتبر شرعًا   جلم يتضمن شيئًا من المفاسد .
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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مة للعالمين   جعلى آله جصحبه جمن نبـ   الحمد هلل ر  العالمين   جال الة جالسالم على المبعوث ًر
 د لهداه إلى يوم الدين   جبع

 
وســاليبه    تيــإل عقــد الســبا  مــن العقــود التــ  كثــر اوتشــارها يــ  الع ــر الحــديم   ًيــم نعــدد     

 جننوعت وشماله .
جعقد السبا   د بمول بدجل عوض فيح ـل الاالـب فيـه علـى الباوـب المعنـوا جهـو للبتـه علـى      

الـب علـى الباوـب المـادا منايسه جما يتب  ذلك من نكريم المبتم  له   ج د بمول بعوض فيح ل الا
جهو الماأ ال ا ب عفاه بسبب سـبققه   جهـ ا مـا ب فلـل عليـه مسـمى )  –إضاية إلى الباوب المعنوا  –

بال ( .  السا
ج ــــد كاوــــت المبتمعــــات الباهليــــة نبعــــل مــــن عقــــد الســــبا  بعــــوض جســــيلة لالكتســــا  جســــبياًل      

بال يب أ ي  كل عمل ًتـى لـو كـال لفرد بـاليـر وـاي    بـل ًتـى لـو كـال مضـرًا  لالستر ا    يكال السا
 جكاوت المقامرة نتم على كل ش ء سواًء  ام به المتسابقول وج  ام به ليرهم .  لمبتم  اوج 
ـبال فيـه       جشـرا يوضـ  الضـوابط التـ  نضـبفه   وما اإلسالم يإوه  د اعتنى بعقـد السـبا  جبـ أ السا

ًتى ال بمول جسيلة ألكل الماأ بالباطل وج إوفا  الماأ  جمن ذلك نحديد مبالهاألًمام الت  نوج ه   
 باير ًل .

جهــ ا راجــ  إلــى ًــرع اإلســالم علــى نوجيــه المبتمــ  المســلم إلــى ول بمــول مبتمعــًا  ويــًا جــادًا      
  م ما ينفع م   جإنقال ما ي م م من جسائل القوة جالعزة   متسابقين ي  ذلك منتبًا بسعى ويراده إلى نعل  

 سين عليه .متناي
يــم ول موضــوا       ــبال ًج ســائله   مبمــ  يرجعــه ج بمــن األهميــة بممــال   يقــد رويــت بحثــه مبــاأ السا

   جكال مما دعاو  إلى ذلك األسبا  التالية لالعامة فيه ججض  الضوابط 
أ يكــال مــن الم ــم بيــال ًمــم بــ   ح   جنعــدد جســائله جوســاليبه الســبا  العــالم  يــ  مبــاأ التســل   أواًل :

بال يي ا جذلك بمقاروت ا بما جرد به الن    جمعرية ما يدخل من ا مما ال يدخل .  السا
 

كثرة ووواا اللعب   جاختالف وجناسـ ا جوصـناي ا ًتـى وصـبح مـن ال ـعب اإلًاطـة ب ـا   جهـ ا  ثانيًا :
 راج  إلى اوفتاح الشعو  بعض ا على بعض مما سـبب اوتقـاأ األلعـا  فيمـا بين ـا   إضـاية إلـى

إلـى األلعـا  ججسـائل التسـلية جالترفيـه جاألعمـاأ التنايسـية   جالشعو  المعاصرة ميل المبتمعات 
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  جقيــام الشــركات التباريــة باســتاالأ هــ ه النــاهرة يــ  إوتــاع الكثيــر مــن ووــواا اللعــب جنفويرهــا 
 ا جمنح لأللعا  الرياضية جإ امة المسابقات الدجرية عليالرياضة العالمية دعم الدجأ جمننمات ج 

 .القيمة بوائز يي ا ال الفائزين
ــبال بوضــ  الضــوابط العامــة فيــه    –ًســب إطالعــ   –لــم وجــد  ثالثااًا : مــن بحــم موضــوا مبــاأ السا

 جنفبيق ا على األعماأ جاأللعا  الحديثة .
 :وتقسيمه حدود البحث 

ـــبال جيقـــًا أل      العلمـــاء يي ـــا مـــة جدراســـة خـــالف اه الع ســـامالبحـــم متص ـــ  يـــ  بيـــال مبـــاأ السا
 ي ا .يجذكر األمثلة المعاصرة الضوابط العامة علي ا   

مت البحم إلى وربعة مباًم جخانمة على النحو التال  ل       ج د  سا
بال جمشرجعيته جشرجطه .المبحث األول :   نعريف السا
بال فيه .المبحث الثاني :   ما انفل العلماء على ًرمة ب أ السا
بال فيه . ماالمبحث الثالث :   انفل العلماء على جوا  ب أ السا

بال فيه . المبحث الرابع :  ما اختلف العلماء ي  ًمم ب أ السا
 جيي ا وهم النتائج الت  نوصلت إلي ا . الخاتمة :

 
وأن يجعله في موازين األعمال , وهللاَ أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه وعامة المسلمين 

 المتوكلون . فليتوكلعليه توكلت وعليه , ي هو حسب ,الصالحة يوم ألقاه 

 
 
 
 
 

 المبحث األول
َبق ومشروعيته وشروطه  تعريف الس 

َبقالمطلب األول  :وأسماؤه  : تعريف الس 
َبق في اللغةالمقصد األول :    :واالصطالح  تعريف الس 
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بال بفـتح السـين ـ جالبـاء السا ـبقل ل   جهـو بصتلـف عـن اب    اسـم للعـوض الـ ا بمـول للسا  -بالتسـمين –السا
 جالالبة .ال ا هو التقدم جالفو  

جاء ي  معبم مقـايي  اللاةل)السـين جالبـاء جالقـاف وصـل جاًـد صـحيح يـدأ علـى التقـدبم   ب قـاأ      
بال ي و ال بققًا   يأما السا ب ل سا بقل باسق  .(1)ر ال ا بأخ ه السابل(فا صا سا

بالج        لعند الفق اء   جمن نعريفانهعن التعريف اللاوا له  ال بصتلف التعريف االصفالً  للسا
 .(2)عند الحنفيةل ) ما ب بعل من الماأ للسابل على سبقه ( -1
 .(3)عند المالكيةل ) الماأ ال ا يوض  بين وهل السبا  ( -2
 .(4)عند الشايعيةل ) الماأ المشرجل للسابل على سبقه ( -3
 .(5)ل عليه (عند الحنابلةل ) الب عل ال ا ب سابا  -4

ــبال هــو )المــاأ المص ــ  للســابل علــى ســبقه( ســواًء كــال هــ ا  جهــ ه التعــاريف متقاربــة جنعنــ  ول السا
الماأ وقدبًا وج عينيًا وج منفعة من المنـاي    جسـواًء كـال باذلـه وًـد المتسـابقين وج كـال مـن م جميعـًا وج 

لـه جلمـن بـأن  بعــده  وج كــالل ليـره   هـ ا التص ـ  للفـائز األجأ دج كــال   جسـواًء كـال وجنبيـًا عـن م 
 .(6)المتقدم وكثر من و يب المتأخر عنهبشرل ول بمول و يب المرنبة ي  

بال مرنبط بعقد السبا    إذ ال يوجد إال بوجـوده   جالسـبا  هـول عقـد بـين طـريين وج وكثـر علـى  (7) جالسا
 .(8) فيهلمعرية الاالب من م  بعملووهعمل 
     
 ل ثة ثال جوركاوه     

 .جه  اإلببا  جالقبوأ ل ال ياة 
 جالعا دل جهما طري  العقد وج وطرايه سواًء كاووا اثنين وج وكثر . 

  . هجالالبة في  جالمعقود عليهل جهو العمل المحدد 

                                                

 .215, والمصباح المنير صـ 1152والقاموس المحيط  ,6/161لسان العرب  :, وانظر 482صـ  (1)

 .6/227حاشية شلبي على تبيين الحقائق  :, وانظر 6/402المختار رد ( حاشية 2)

 .2/208( الشرح الكبير على مختصر خليل 3)

 .4/293ح التنبيه للسيوطي شر :وانظر ,10/394( شرح السنة 4)

 , وهو قريب من هذا التعريف.13/406ه ابن قدامة بأنه ) الُجعل المخرج في المسابقة ( ف, وفي موضع آخر عر   13/412( المغني 5)

 .412-15/411, والمغني  1/415( انظر : المهذب 6)

الكية والشافعية ) عقدد المسدابقة ( , انظدر الشدرح الكبيدر علدى ويسمى عند الم 6/206( هذه التسمية عند الحنفية انظر: بدائع الصنائع 7)

 . 13/404, وعند الحنابلة ) عقد الس بَق ( انظر: المغني  8/164, ونهاية المحتاج  2/208مختصر خليل وحاشية الدسوقي عليه 

 ( انظر:  المراجع السابقة.8)
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ـــ      ـــباقًا ( يإوـــه بضـــاف إلـــى ركـــنجإذا نضـــمن عقـــد الس   العا ـــدل بـــاذأ العـــوض      با  عوضـــًا ) سا
بال (.جيضاف إلى ركن المع   قود عليهل العوض ) السا

َبق المقصد الثاني : أسماء  :الس 
بق         اأ ابن األعراب ل   جنعددهال جمماوته عند العر  كثرة وسماءه عندهم مما يدأ على وهمية السا

بال   جالصفر   جالنادا  بل وخـ ه ال يمـن سـاأ جالر  هاـضا ب كله ال ا يوض  ي  الن   ا   جالواجا را قا     جال) السا
 .الب عل   جالع وض   جالبائزة الراهان   جمن نسميانه وبضًال  (1)(
ـبال   ب قـاأ راهنـت يالوـًا علـى كـ ا رهاوـًا   جنـراهن القـوم فيمـا  -1 الراهقن   جالر  هالل اسم ب فلـل علـى السا

 .(2)بين م   إذا وخرع كل جاًد من م رهنًا ليأخ ه السابل من م
على الحب    ب قاأ رهنت المتاا وبضًا ي فلل ج ووه الش ء ال ا يثبت جيدجم    جاألصل ي  الرهن     

ين رهنــًا وا ًبســته   ي ــو مرهــول  ــي ن   (3(.بالــدا ــبا راه  سا ــا كا َ  ب ما ــر  ــل  اقمق جمنــه  ولــه نعــالى   ك 
[ 21]الفــورل   

بال بالرهن   بنتيبة المسابقة. محبوس   هوو  إذ جلعل ه ا هو سبب نسمية السا
بال هان جالر  هاال ب فلل على الرا       خاصـة   ج د ب فلل على المسابقة ي  ركو  الصيل ذانه بمعنى السا

ــال جالن   لحــديم ال  جــاء يــ   ــ) إلا المالئكــة ال نحضــر مــن ل ــوكم إال الر  ها  ــاأ األ هــرال     (4) اأ (ضا
 .(5)  النضاأ ي  الرم    جالر  هال ي  الصيل   جالسبا  يي ما

بال ال ا يترامى عليه الالصا  -2  لل   جالبم  وخفار   ب قـاأل نصـاطرجا علـى األمـرناتراهمفارل جهو السا
ــ ــبال بــالصفر    (6)هم عليــهل راهــن مرا اطا نراهنــوا   جخا عــدم إدرار رجوعــه إلــى صــاًبه ل جججــه نســمية السا
 خاطر به.ب له من ماله ج ي و  د 

ا  رفا النادا ل بالفتح الصا  -3  .(7)  وفسه جبنفسه وا خاطر ب مادا     ب قاأل ووق جالبم  ووقدا
فار ال ا بستبل عليه.ج بالفتح ال را القا  -4  (1)هو الصا

ــبل بــالفتح  -5 ــالصا  جهــوالواجا بــوا وا نراهنــوا   يكــأل بعضــ م وججــب  بســتبلر الــ ا فا عليــه ب قــاأل نواجا
 (2)شيئًا.اآلخر على 

                                                

 . 15/402, والحاوي الكبير  13/412, وانظر هذه التسميات في المغني  14/88( لسان العرب 1)

 . 14/88, ولسان العرب  1551, والقاموس المحيط صـ 242( انظر: المصباح المنير صـ2)

 .1551, والقاموس المحيط صـ 407نظر: معجم مقاييس اللغة صـ( ا3)

 .2/172رواه سعيد بن منصور في سننه  (4)

 .13/406( المغني 5)

 . 173( انظر: المصباح المنير صـ6)

 .597, والمصباح المنير صـ 175, والقاموس المحيط صـ 14/88( انظر: لسان العرب 7)
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ـلل بالضـم وج الفـتح -6 عق ــبال لكووـه بشـبه البا هـ ا االسـم طلـل الــة   جو  عا مـن البا  ؛ الب  الـة مــن عا علـى السا
بق    (3)ل.ج ة ووه ال ب ستحل إال بعد نمام العمل ال ا هو السا

ـبال عنـد الفق ــاء -7 ـواضل جهـو مـن نسـميات السا الع 
ـواض هـو البـدأ للشـ ء (4)   يكـأل الســابل   (5)  جالع 

بققه.  وخ  عوضًا عن سا
ـبال   إذ  (6)العفيةالبائزةل البائزة ي  اللاةل  -8   جلعل ه ه التسمية من اإلطال ات المتأخرة علـى السا

   .(7)لم ورها ي  كتب المتقدمين
ـبال مـن المتسـابقين وج       جال ا بن ر ول التسميات الصم  األ جأ نصـت  فيمـا إذا كـال م ـدر السا

بال سواًء كال مب جاًل م  ن طري  العقد وج ليرهم.بعض م   وما التسميات األخرى يتفلل على السا
 

َبق:المطلب الثاني  : مشروعية الس 
بال ي  عقد السبا  عدأا       السنة المف رة جإجماا األمـة   جبيـال ذلـك ًسـب لى مشرجعية ب أ السا
 التال  ل

َبق من السنة :  المقصد األول: أدلة جواز بذل الس 
بال       ما يل  ل من األًاديم الت  جردت ي  مشرجعية ب أ السا
بال بــين الصيــل  ســ) ًــديم عبــد هللا بــن عمــر رضــ  هللا عن مــا ول النبــ  صــلى هللا عليــه جســلم  -1
 ( . عفى السابلجوا 
   

 

 

 

 .  499( انظر: المصباح المنير صـ1)

 .  499( انظر: المصباح المنير صـ2)

 .15/216نظر: لسان العرب ا( 3)

 .6/227وتبيين الحقائق  3/154نظر: حاشية العدوي على الخرشي ا( 4)

 . 13/404المغني  نظر:ا( 5)

 .615نظر: معجم مقاييس اللغة صـا( 5)

 .2/417نظر: لسان العرب ا( 6)

 . 13/404, والمغني  8/164, ونهاية المحتاج  2/208, والشرح الكبير على مختصر خليل  6/206نظر: بدائع الصنائع ا (7)

  جلكنـه  ـد  (2)الع مـرا جهـو ضـعيف مـن ج ـة ًفنـه  بـن عمـرجرجاله ثقات لير عبـد هللا (1)رجاه وًمد
مـن طريقـه عـن وـاي  عـن ابـن عمـر   (4)  يقد رجاه اإلمـام وًمـد (3)د هللا بن عمرينوب  من   بل وخيه عب

 ول رسوأ هللا صلى هللا عليه جسلم سبال بين الصيل جراهن  .
                                                

 . 5398برقم  –المسند : مسند المكثرين من الصحابة  (1)
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سـتة وميـاأ يتسـبل يـأعفى رسـوأ هللا صـلى إل الصيل كاوـت نبـرا مـن  بلفظل  (5)جوخرجه البي ق      
 . (6)هللا عليه جسلم السابل  . جوصل الحديم ي  ال حيحين جلكن بدجل ذكر المراهنة

ــد  ــاأل -2 و جريــت الصيــل يــ   مــن الحبــاع   جالحمــم بــن ويــو  علــى الب ــرة  يأنينــا  )جعــن وبــ  لبي
يسـألناه   وكـاووا يراهنـول علـى ع ـد ك الرهال يلما جاءت الصيل    األ  لنا  لو ملنـا علـى ووـ  بـن مالـ

رسـوأ هللا صــلى هللا عليــه جســلم    ــاأل يأنينــاه جهــو يــ    ــره يــ  الزاجيــة   يســألناه   يقلنــا لــهل بــا وبــا 
ًمــزة   وكنــتم نراهنــول علــى ع ــد رســوأ هللا صــلى هللا عليــه جســلم هللا وكــال رســوأ هللا صــلى هللا عليــه 

( ل لك جوعببه  ش  يسبل الناس يأب سبحه على يرس ب قاأ لهل  جسلم يراهن هللا  األ وعم لقد راهن وهللا
. 

. جرجالـــه ثقـــات ليـــر ســـعيد بـــن  يـــد  (10)  جالبي قـــ  (9)  جالـــدار فن  (8)  جالـــدارم  (7)رجاه وًمـــد     
ن كل  ــم يــ  ًفنــه   ليــر ول وكثــر وهــل البــرح جالتعــديل علــى نوثيقــه    ــاأ عنــه بحيــ  بــن يقــد األ دا 

 .(12)ن ه ا الحديم ابن القيم جليرهج د ًسا    (11)أ عنه اإلمام وًمدل لي  به بأسمعينل ثقة   ج ا
ـبال إال يـ  و ـل )ول رسوأ هللا صـلى هللا عليـه جسـلم  ـاأل  ًديم وب  هريرة رض  هللا عنه -3 ال سا

 (.وج ًاير وج خف 
 
 
 

بال( ـ م بفتح البيعـ  جم (4)داجد جوبو (3)جالترم ا   جاللفظ له (2)جالنسائ  (1)رجاه وًمد  اء )ال سا

                                                                                                                                                                

 . 2/465, وميزان االعتدال  389-2/388انظر: تهذيب التهذيب  (2)

 . 23-3/22تهذيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة , انظر في ترجمته وتوثيقه تهذيب ال (3)

 . 5095برقم  –المسند : مسند المكثرين من الصحابة  (4)

 . 10/20سنن البيهقي  (5)

كتاب اإلمارة , باب المسابقة بين  –, وصحيح مسلم  403كتاب الصالة , باب هل يقال مسجد بني فالن برقم  –صحيح البخاري  (6)

 . 3477برقم  –الخيل وتضميرها 

 . 13194و  12166برقم  –مكثرين من الصحابة المسند , مسند ال (7)

 . 2323كتاب الجهاد , باٌب في رهان الخيل برقم  –سنن الدارمي  (8)

 . 4/301كتاب السبق بين الخيل  –سنن الدارقطني  (9)

 . 3/60السنن الكبرى للبيهقي  (10)

 . 2/19انظر: تهذيب التهذيب  (11)

 . 5/338إرواء الغليل  – , كما حسنه األلباني 38الفروسية صـ (12)

 . 9123, ورواه أيضاً بدون ذكر " النصل " برقم  9754المسند , كتاب المكثرين برقم  (1)

 . 3539كتاب الخيل , باب السبق برقم  –سنن النسائي  (2)

 . 1623كتاب الجهاد , باب ما جاء في الرهان والسبق برقم  –سنن الترمذي  (3)

 . 2210لجهاد , باب في السبق برقم كتاب ا –سنن أبي داود  (4)
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ــبقل( مــ   ــاء )ال سا جابــن  (5)وًمــدجبــدجل ذكــر الن ــل اخــتالي م يــ  التقــدبم جالتــأخير  جرجاه بتســمين الب
 .(6)هماج
 .  (9)آخرجل  جصححه  (8)جالباوا  (7)جالحديم رجاله ثقات   ج د ًسنه الترم ا     
 عليـه جسـلم ب ـف  عبـد هللا جعبيـد هللا كـال رسـوأ هللا صـلى هللا )ًديم عبد هللا بن الحـارث  ـاأل -4

جكثيرًا من بن  العباس ثم بقوأل من سبل إل ا يله ك ا جك ا    األ ييتسابقول إليـه فيقعـول علـى ه ـره 
 .(جصدره فيقبل م جيلتزم م 

ًديم جرير بن عبد الحميد   عن يزيد بـن وبـ   يـاد   عـن عبـد هللا بـن  من  (10)رجاه اإلمام وًمد     
 حارث.ال

 . (11)جرجاله ثقات عدا يزيد بن وب   ياد يقد ضعفه بعض وهل البرح جالتعديل     
 جه ا الحديم اوفرد به اإلمام وًمد.     
ول ركاوـه صـارا ) م ارعة الرسوأ صلى هللا عليـه جسـلم لركاوـهل عـن محمـد بـن ركاوـه عـن وبيـه  -5

 .(جسلم النب  صلى هللا عليه جسلم ي رعه النب  صلى هللا عليه
 .(14)اجليرهم   (13)  جرجاه وبو داجد (12)جاسناده لي  بالقائمرجاه الترم ا ج اأ عنهل ه ا ًديم لريب 

بال ذكرها البي ق       ول رسـوأ هللا صـلى ) جليره عن سعيد بـن جبيـر  (15) جالرجابة الت  يي ا ب أ السا
عنـز لـه يقـاأ لـه بـا و ركاوـه بـن يزيـد   جمعـه  هللا عليه جسلم كال بالبفحاء يأنى عليه يزيد بـن ركاوـه وج

ـب قان عن  يقـاأل مـا  ـار  محمدل هل لـك ول ن    ي ـارعه ي ـرعه يأخـ  شـاة  هللا  ـاأل شـاة مـن لنمـ   ن سق
د   يقاأل با محمد وهللا   ذكر ذلك مرارًا   قن     األ وخرى ب  سق  األ ما ن     اأ ركاوه ل هل لك ي  العاوق
يأسلم جرد عليه رسـوأ هللا صـلى   -بعن  –جما ووت ال ا ن رعن  ما جض  وًد جنب  إلى األرض 

 .(هللا عليه جسلم لنمه

                                                

 . 8339المسند , مسند المكثرين برقم  (5)

 . 2869سنن ابن ماجه , كتاب الجهاد , باب الس بَق والرهان برقم  (6)

 . 1623انظر: سنن الترمذي حديث رقم  (7)

 . 10/393انظر: شرح السنة  (8)

 . 5/333لأللباني  –انظر: إرواء الغليل  (9)

 . 1739ند , مسند بني هاشم برقم المس (10)

 . 4/413انظر: تهذيب التهذيب  (11)

 . 1706كتاب اللباس , باب العمائم على القالنس برقم  –سنن الترمذي  (12)

 . 3556كتاب اللباس , باٌب في العمائم برقم  –سنن أبي داود  (13)

 . 10/18, والبيهقي في السنن الكبرى  3/452مستدركه , والحاكم في  1/1/82/221ورواه البخاري في التاريخ الكبير  (14)

 . 10/18السنن الكبرى  (15)
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وخــرى عنـد ابــن    الحـديم كمـا هــو هـاهر مرســل   جيـ  سـنده مباهيــل   إال ووـه  ــد رجا مـن طـر ج    
  .(1)الشيخ جليره موصوالً 

الترم ا  ارجاه جالق ة .(2)ش على للبة الرجم لفارسيمراهنة وب  بمر ال ديل رض  هللا عنه لقر  -6
 .(3)ي  سننه

َبق :  المقصد الثاني : دليل اإلجماع على مشروعية بذل الس 
بال يـ  سـبا  الصيـل   جانفقـوا علماء وجم  ال      ا  اإلبـل بيـ  سـ علـى جـوا  ب لـهعلى جوا  ب أ السا

 جالمناضلة .
ــد البــر         (6)  جالنــوجا  (5)حــايظ العرا ــ   جال (4)جممــن ًمــى اإلجمــاا جاالنفــا  علــى ذلــك ل ابــن عب

 .(9)  جليرهم (8)  جابن ًبر العسقالو  (7)جشيخ اإلسالم ابن نيمية
َبق:صحة : شروط المطلب الثالث  الس 

بال الشرجل التاليةل  بشترل ل حة السا
 ل(10)ول بمول مااًل متقوماً الشرط األول: 

ــبال ول بمــول متقومــًا شــرعًا   بــأل بمــو       ل مــااًل معتبــرًا يــ  ًمــم الشــريعة اإلســالمية   ببــب يــ  السا
م بأل كال خنزيرًا وج خمرًا وج وًد ووواا المصدرات يإوه ال ب ح. بال مااًل لير متقوا  يإل كال السا

  جي ح ول بمـول ًـااًل  جيستوا ول بمول ه ا الماأ مااًل وقدبًا   وج عينيًا   وج منفعة من المناي      
 .(11)أ جبعضه مؤجلوج مؤجاًل وج بعضه ًا

 

 , ولم أقف عليه , وقد حس نه . 1503برقم  5/329( ذكر ذلك األلباني في اإلرواء 1)

 .3117كتاب تفسير القرآن , باب ومن سورة الروم برقم  –نظر: الحديث بطوله , سنن اللترمذي ا( 2)

 .2251برقم  نظر: المرجع السابق , وقد صحح القصة األلباني في صحيح سنن الترمذيا( 3)

 . 14/88( التمهيد 4)

 . 7/246( طرح التثريب 5)

 . 13/22( شرح مسلم 6)

 . 28/22( الفتاوى الكبرى 7)

 . 6/73( فتح الباري 8)

 . 9/146( انظر: القرطبي في تفسيره 9)

إذ قرنوا العوض فدي عقدد السدبا             ( لم ينص الفقهاء على هذا الشرط بعينه إال أنه من الشروط المسلمة وهو مستفادٌ من كالم العلماء 10)

 .15/208نظر: الحاوي الكبير ابالعوض في عقد البيع وهو مما يشترط فيه هذا الشرط , 

 .15/409نظر: المغني ا (11)

 
 ل(1)ول بمول مباًاً لشرط الثاني: ا
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بال ول بمـول مباًـًا شـرعًا          وج مسـرج ًا يإوـه يـإل كـال محرمـًا بـأل كـال ما ـوباً يلزم ي  ماأ السا
ـبال ليـر معـين بـأل كـال محـددًا قًا. جه ا ي  الماأ المعيا ال ببو  ول بمول سبا  ن   وما إذا كـال مـاأ السا

 بأجصايه   وج مؤجاًل ي  ال مة يإوه يلزم ًين نسليمه ول بمول مباًًا.
 ل(2)ول بمول معلوماً : ثالثالشرط ال
بال ًتـى بمـول عقـد المسـ      ابقة صـحيحًا ول بمـول معلومـًا   جذلـك بتعيينـه   وج بيـال بشترل ي  السا

 .(3)صفانه بما يزيل الارر وج االختالف بشأوه
 يـد وج علـى مـا يـ  ال ـندج  كـال العقـد يإل نسابقا على ما يتفقال عليه   وج على ما بحمم بـه       

  .(4)باطاًل للب الة ي  محله
با       ل من عقود المعاجضات كالبي  جاإلجارة جوحوهمـا   يالبـد جججه اشترال ه ا الشرلل ول عقد السا

 .(5)من معرية كال العوضين من العمل جالعوض
 

 ل(6)ول بمول مقدجرًا على نسليمه: بعار الشرط ال
ــبال       ــًا بشــترل يــ  السا ول بمــول مقــدجرًا علــى نســليمه مــن   بــل باذلــه ســواًء كــال وًــد إذا كــال معين

يـ  الاـرر  هيإل كال لير مقدجر  على نسليمه يـإل العقـد ليـر صـحيح لتضـمن   ليرهماالمتعا دين وج 
 .وًد وركاوه جهو المعقود عليه 

ــبال ويــال ب ــح       مــن   بــل مالكــه األصــل  ألوــه ال  اً عقــارًا ما ــوب جول بمــول ســيارة مســرج ة   السا
 .(7)بستفي  نسليمه للسابل

بال جإخراجه من ماأ باذله        بل بدء المسابقة يإوه ال بشترل. وما نسليم السا
 

 ول ال بمول  مارًالالشرط الخامس: 

                                                

 .15/409والمغني  15/208( هذا الشرط كسابقه من الشروط المسل م بها وإن لم ينص عليه الفقهاء بعينه , أنظر: الحاوي الكبير 1)

   , وشدرح  3/153, والزرقداني علدى مختصدر خليدل  10/352وروضدة الطدالبين  2/209الشرح الكبير على مختصدر خليدل انظر:   (2)

 .13/409, والمغني 10/208, والحاوي الكبير 10/395السنة للبغوي 

 15/208( الحاوي الكبير 3)

 ( المرجع السابق .4)

 .13/409( انظر المرجع السابق المغني 5)

 .13/409, والمغني  2/209( انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل 6)

 وكذلك ال يصح ممن هو في يده ألنه ليس ماالً مباحاً ) الشرط الثاني (. (7)
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بال ًتى بمول صحيحًا جمعتبـرًا شـرعًا ول ال بمـول  مـار       بـأل ال بمـول مبـ جاًل  ًا  بشترل ل حة السا
 من   بل طري  العقد إذا كاوت المسابقة بين طريين وج من جمي  المتسابقين إذا كاووا جماعة.

ــبال ول بمــول مبــ جاًل مــن وًــد   (1) ا الشــرل علــى  ــوأ جم ــور العلمــاءجهــ      الــ ين يــرجل ل ــحة السا
يإل كـال مبـ جاًل مـن جمـيع م يإوـه ال ب ـح جيعتبـر   وطراف العقد وج من بعض م وج من وجنب  عن م 

ى يـ  هــ ه القمـار   جيسـتثن هـو اول بمـول لاومـًا وج لارمـًا جهـ إمـا مـن م  مـارًا ألوـه ال بصلـو كـل جاًـد 
ل ــم بــأل كــال اًتمــاأ  ئــاً الحالــة إذا كــال بيــن م محلــاًل بأخــ  جال بعفــ  يــإل العقــد صــحيح إذا كــال مماي

 .(2)يو ه مممنًا بين م
عـدم اشـترال المحلـل   في ـح العقـد ًتـى لـو  (4)جنلمي ه ابن القـيم (3)جيرى شيخ اإلسالم ابن نيمية     

بال مب جاًل من جمي  المتسابقين  المعتبر شرعًا . مباله بشرل ول بمول ي   كال السا
بال فيما ب ح ب له فيهلالشرط السادس:   ول بمول السا

بشترل ل حة السبل ول بمول مب جاًل فيما ب ح ب له فيه جهـ  األعمـاأ جاأللعـا  المباًـة شـرعًا      
  ا البحم .جه ا الشرل هو محل ه .   على خالف بين العلماء ي  وفا  ه ه األعماأ وج األلعا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 الثانيالمبحث 

َبق فيه  ما اتفق العلماء على حرمة بذل الس 

                                                

 .13/492والمغني  314-4/313, ومغني المحتاج  3/393, ومواهب الجليل  6/206انظر : بدائع الصنائع   (1)

 انظر: المراجع السابقة .  (2)

 وما بعدها . 527(  انظر: الفتاوى المصرية صـ3)

 وما بعدها . 37وسية صـ(  انظر: الفر4)
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بال ي  المسـابقات علـى األعمـاأ جاأللعـا  المحرمـة شـرعًا جهـ        يتفل العلماء على ًرمة ب أ السا
الت  نكول مصالفة ألصل من وصـوأ العقيـدة وج الشـريعة   وج بمـول يي ـا نعـريض الـنف  للصفـر   وج 

   وج كال العمل بق د به مفسدة وج يؤدا إلي ا .الميسر  لعا  يب للحيوال   وج نكول من ونع
 جسنبين ذلك ي  المفالب التالية ل

 
 األعماأ جاأللعا  المصالفة ألصوأ العقيدة وج الشريعة اإلسالميةلالمطلب األول: 

 األعماأ وج األلعا  المصالفة للعقيدةلأواًل: 
وج األلعا  نتضمن مصالفة ألصل  مـن وصـوأ العقيـدة اإلسـالمية يإوـه ال ببـو   إذا كاوت األعماأ    

 وجلى إ امة المسابقات علي ا جمنح البوائز على ذلك.لعب ا جمن با  
جيستوا ي  ذلك ول نكول اللعبة  ائمة من ًيم وصل ا على مصالفة صريحة ألصل مـن وصـوأ      

  ه المصالفة.العقيدة   وج كاوت نتضمن ي  وًد جواوب ا ه
 جمن ومثلة ه ا النوا من المسابقات ل     
بــأل جن ـوير هـؤالء    األلعـا  التـ  بمـول يي ــا نعنـيم ليـر هللا مــن الشـياطين وج الملـور جليــرهم -1

 .جوحو ذلك  ل م  درة ي  ًدجث ش ء وج منعه
ل   جول مــن مســابقات استشــراف المســتقب يــ  الايــب   جمــن ذلــكلرجــم األلعــا  التــ  بمــول يي ــا  -2 

 ب د  ًدسه يي ا ب عفا  البائزة.
 

 األعماأ وج األلعا  المصالفة للشريعةلثانيًا: 
  وج كـال مباًــًا جلكــن طــرو  اً محرمــ هذانــيـ  إذا كـال العمــل وج اللعــب ال ببـو  شــرعًا   بــأل كــال      

 .فيه بال ب أ السا ال يإوه ال ببو  لعبه جال المسابقة عليه ج   عليه ما بفسده من المحرمات 
 جمن األمثلة على ذلك ما يل ل     
  ثـم  ليـرهبرا مسابقات العزف على الموسيقى لمعريـة المـتممن من ـا مـن مسابقات الموسيقى ل ن   -1

 . هيو  ش ادة نقدير ججائزة وقدبة على الفائز ب منح 
رد ول النبــ  ج ــد ج    جهــ ه المســابقة محرمــة شــرعًا ألو ــا  ائمــة علــى عمــل محــرم جهــو المعــا ف     

 .(1)جالصمر جالمعا ف ( را يق ر  جالحا  را حل ول الح  ستا ) ليموون من ومت  و وام با ل صلى هللا عليه جسلم  اأ 
                                                

أخرجه البخاري في كتاب األشربة , بداب مدا جداء فديمن يسدتحل الخمدر ويسدميه بغيدر اسدمه بددون رقدم , والحدديث الدذي بعدده بدرقم  (1)

5162 . 
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ـــين الرجـــاأ جالنســـاء جالتبـــرع  -2 ـــ ا يتضـــمن االخـــتالل ب ـــل ال ـــابطل جهـــو التمثيـــل ال مســـابقات التمثي
ًا ال ببــو  عملــه جال الننــر إليــه جال   ي ــ ا التمثيــل محــرم شــرعجليرهــا مــن المنــاه  الشــرعية جالســفور 

 .جمنح البوائز علي ا نشبي  القائمين عليه جمن ذلك إجراء المسابقات عليه 
مســابقات ملكــات البمــاأ ل جهــ  مســابقات محرمــة شــرعًا لمــا يي ــا مــن نبــرع النســاء جاخــتالط م  -3

 بالرجاأ جليرهما من المصالفات الشرعية الت  ال نصفى .
 

 األعماأ جاأللعا  الت  يي ا نعريض النف  وج وًد وعضاءها للصفرل: المطلب الثاني 
إذا كاوت األعماأ وج األلعا  نؤدا إلى هلكة النف  البشـرية وج نلـف عضـو مـن وعضـاءها يإوـه      

بال يي ا .  ـاأ نعـالى م لقق ـو اق ب أايقـد  ن   ) جاال لال ببو  يعل ا جمن با  وجلى نحرم المسابقة علي ا جب أ السا ب كق
ل ك ة  ( ]البقرةل ي ماًا ( ]النساءل ل[ ج اأ195إ لاىا اقلقتا ق  ً مق را االا ب م  مق إ لا اقهللا كا م  ت ل و اق واوقف سا  [ 29) جاال ناقق

يـم ول وعمــاأ الفرجســية جالب ــاد  ـد بمتنف ــا شــ ء مــن الصفـر يــإل ضــابط األعمــاأ جاأللعــا        ًج
جيمثـل الفق ـاء ل ـ ا القسـم ل بـأل يـه   رر جسـوء العاقبـة فالضـً ـوأ الب على النـن ب ) ماالمحرمة 

ـا لـو رمـى  كـل  إلـى صـاًبه يحـرام  فعـًا يرم  كل مناضل إلى اآلخر   جاء ي  و ابة المحتـاع ل ) وما
 . (2)ألوه يؤذا كثيرًا (

ــا إذا كــال ًــدجث الضــرر مــن العمــل وج اللعــب وــادرًا وج  لــياًل يإوــه ب        بــه شــرعًا يعلــه جلع بــو وما
بال فيه إذا كال داخاًل  بال . ي  مباأجي ح ب أ السا  ب أ السا

ــل ذلــك ججــه ج       ًا لا العمــل وج ول وًمــام الشــريعة مبنيــة علــى الاالــب   يــإل للــب جاوــب الســالمة 
م العمل وج اللعب   .اللعب   جإل للب جاوب الصفر وج الضرر ًر 

 كلاًتماأ ً وأ الضرر من سقول الفارس وج ر يمسابقة الصيل  د بمتنف ا ش ء من الصفر ج       
الفــرس جوحــو ذلــك إال ول هــ ه االًتمــاالت  ليلــة يــ  مقابــل الســالمة يأنــت الشــريعة اإلســالمية ببــوا  
بال يي ا لما ي  إنقـال هـ ا العمـل جالم ـارة بـه مـن م ـلحة م مـة  المسابقة علي ا   بل جوجا ت ب أ السا

 لألمة جالمبتم  المسلم .
نكـول الدجلـة اإلسـالمية بحاجـة إلـى إنقـال بعـض ك األمر ي  األعماأ المشاب ة األخرى يقد ك لج      

خاصــًة   فيبــو  نعل ـم مـا نـدعو الحاجــة إليـه من ـا  جموهفي ـا األعمـاأ الصفـرة مـن   بــل بعـض جنودهـا

                                                

(2) 8/ 165.  
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بالـب  بشرل ول بمول المتعل  م جالممارس للعمل ًاذ ـًا بحيـم   الناي  للمسلمين ي  ًرجب م م  عدجهم
 .(1)على النن سالمته من الصفر

 جمن األلعا  الت  اوتشرت ي  الع ر الحاضر جيي ا نعريض النف  للصفر جالضرر ما يل ل     
  جنقــوم المالكمــة علــى ضــر  اآلخــر (2)المالكمــة ل المالكمــة يــ  اللاــة ل الضــر  باليــد مبموعــة -1

األلعـا  الصفـرة التـ   ـد ينـتج عن ـا  بمبموا اليد ي  جسم الص ـم العلـوا جخاصـة جج ـه   جهـ  مـن
 .(3)الضرر ي  جسم الالعب وج عقله

بال يي ا       .(4)جعلى ه ا يإوه ال ببو  لعب ا   جال ب أ السا
الم ارعة الحرة ل نقوم الم ـارعة الحـرة علـى إمسـار الص ـم جضـربه بشـدة باليـد وج بالرجـل يـ   -2

 .(5)جمي  وجزاء البسم
بال يي اي   من الرياضات ا       .(6)لصفرة الت  ال ببو  لعب ا جال ب أ السا

 
 األعماأ جاأللعا  الت  يي ا نع يب للحيوال باير ًاجة معتبرة شرعًا لالمطلب الثالث : 

ر لإلوسال   ووعم هللا به عليه ليستفيد منه كما  اأ نعـالى       ) مسصا الحيوال من ًيم األصل      
ا لا  لاقا ا اام خا قواعا ولا * جااقألا  ً ـرا ـي نا ناسق  ً ـولا جا ـي نا ن ر ي ح   ً ـاأ   ما ـا جا لاك مق ي يا ا لا * جا ا ناأقك ل و  نق ا م  مانااي    جا ا د ف  جا ك مق ي ي  ا

ــي    ً ــرا جف  را ــمق لا باك  ــ   إ لا را وقف  ــل   اقألا ــه  إ الا ب ش  ي  ــواق باال ب  و  ــمق ناك و  ــد  لا ــالاك مق إ لاــىا بالا ــل  واثققا م  ناحق ــاأا م  * جا جا ــلا جااقلقب اا يق اقلقصا
لام ولا ( ]النحلل ل ل  ماا الا ناعق يقصق كاب وهاا جا  ي ناًة جا م ي را ل تارق   (7)[8-5جاالقحا

جي  مقابل ذلك ببب على اإلوسال ول بقوم بحقو  الحيوال من نا يته جعدم نكليفه بما ال بفيل      
  يعـن عبـد هللا بـن جعفـر رضـ  هللا عنـه ول جال ببو  له نع يبه باير   د معتبر شـرعًا    جوحو ذلك

النب  صلى هللا عليه جسلم دخل ًائفًا لرجل من األو ار يإذا جمل    يلما روى النب  صلى هللا عليـه 
يراه  يسمت   يقـاأ ل مـن ر   هـ ا  (1)جسلم ًنا جذريت عيناه   يأناه النب  صلى هللا عليه جسلم يمسح ذ 

                                                

 . 8/165نهاية المحتاج   (1)

 . 12/323انظر: لسان العرب  (2)

 . 334سمير عطا صـ –, وموسوعة الرياضة  153يل روحي صـجم –انظر في صفتها : الموسوعة الرياضية  (3)

 الدورة العاشرة . –انظر: القرار الثالث المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي  (4)

 146من ذلك : أن قوانين اللعبة تقضي بأن للخصم أن يرمي بخصمه على األرض , انظر: الموسوعة الرياضية لجميل روحي صدـ (5)

) اليونانية         , وهي تختلف عن المصارعة العربية التي تعتمد على مسك الخصم ثم تثبيته على األرض , أو المصارعة الرومانية

 ( التي ال يسمح فيها باللقطات المؤلمة , وتكون اللقطات في الجزء الواقع بين الرأس والوسط . انظر: المرجع السابق .

 الفقهي السابق العزو إليه .انظر: قرار المجمع   (6)

 .542 /2تفسير ابن كثير  –انظر: في تفسير اآليات   (7)

 .5/46الذفر: أصل األُذن وطرفيها انظر: لسان العرب   (1)
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يتًى من األو ار يقاأ ل ل  با رسوأ هللا   يقاأ ل ويال نتق  هللا يـ  البمل هللا لمن ه ا البمل هللا يباء 
 (3) .(2)ندئبهج            كك هللا إباها   يإوه شما إل ا ووك نبيعهه ه الب يمة الت  ملا 

جمن جسائل نع يب الحيوال نسليط الحيواوات بعض ا على بعـض جإجـراء المسـابقات علـى ذلـك        
ليــر   ــا إذ ال م ــلحة يي(4)هــاوحو بالمناطحــة بــين الشــياة   جالم ارشــة بــين الدبمــة ج جيمثــل لــه الفق ــاء 

لمــا يترنــب علي ــا مــن نعــ يب   يــ  هــ ه الحــاأ التســلية جاالســتمتاا جهــ  م ــلحة ليــر معتبــرة شــرعًا 
 .(5)و ى عن التحريش بين الب ائم (جرد ) ول النب  صلى هللا عليه جسلم الحيوال باير ًل   ج د 

من جسائل نع يب الحيوال وبضًا انصاذه لرضًا ي  المناضـلة ج ـد جرد ول ووـ  بـن مالـك رضـ  ج      
و ـى  ل)هللا عنه دخل علـى الحمـم بـن ويـو  يـروى للماوـًا وج يتياوـًا و ـبوا دجاجـة يرموو ـا   يقـاأ ووـ 

بار الب ائم (  .(6)رسوأ هللا صلى هللا عليه جسلم ول ن  ق
جمن ذلك إجراء   ة معتبرة شرعًا فيبو  ًتى لو نرنب على ذلك نعبه وما استصدام الحيوال لحاج     

جسرعة ًركته كإضماره جضـربه جوحـو ذلـك ه ج  المسابقة عليه   جانصاذ األسبا  الت  نؤدا إلى  وة عدق 
 .(7)  جل ا ي كر الفق اء ول المسابقة بين الحيوال مستثناة من نع يب الحيوال ألو ا لحاجة معتبرة شرعاً 

يــ  الو ـت المعاصــر جنعتبـر مــن المسـابقات الوطنيــة  سـ جمـن المسـابقات التــ  اوتشـرت بشــمل جا     
بعض الــبالد ل م ــارعة الثيــرال ًيــم ي ــؤنى بــالثور إلــى ًلبــة الم ــارعة جمــن يريــد م ــارعته جهــو لــ

 قدم الم ارا إلى الثور متحرشـًا بـه جمعـه  مـام وًمـر إلثارنـه   ثـمتالم ارا الرئيس  جمساعدبه   يي
را  ييديعول الثور لم اجمة البياد المحميـة بالـدرجا    يدخل بعض المساعدين على جيادهم مع م الح 
ثــم يــدخل بعــض المســاعدين جيقــ يول الثــور بالســ ام مــ  ر بتــه جيؤخــ  إلــى جاوــب ذلــك مالعبــوا الثــور 

ت  نثيره   ثـم يتقـدم ال ين بقومول بإل اءه جنحويل ووناره مستصدمين األعالم الحمراء جاأللوال الزاهية ال
الم ارا الرئيس  جيبدو ي  االلتفاف ًوأ الثور ًتى ن فسح له الفرصة ي  ضر  الثور ي  ر بته من 

الثـور باالوقضـاض علـى الم ـارا جضـربه بقرجوـه الحـادة ممـا األعلى   ج د بحدث العم  ًيم بقوم 
 .(1)يتسبب ي  هالكهبسبب األضرار به   جهنا  د ب فلل النار على الثور مباشرة ًتى ال 

                                                

 .4/271انظر: لسان العرب  –: أي تتعبه وتشق عليه  تدئبه  (2)

بداب مدا يدؤمر بده مدن القيدام علدى  –للفد  لده فدي كتداب الجهداد , وأبدو داود وا 1654مسند أهل البيت برقم  –رواه أحمد في مسنده   (3)

 .2186الدواب والبهائم برقم 

 , وقد حكى االتفا  على حرمة ذلك. 8/166انظر: نهاية المحتاج  (4)

يددة , والترمددذي فددي الجهدداد , بدداب مددا جدداء فددي كراه 2199بدداب فددي التحددريا بددين البهددائم بددرقم  –كتدداب الجهدداد  –رواه أبددو داود   (5)

 .1631التحريا بين البهائم برقم 

كتاب  –, ومسلم 5089باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة برقم  –كتاب الذبائح والصيد  –متفق عليه , أخرجه البخاري   (6)

 .3616باب النهي عن صبر البهائم برقم  –الصيد والذبائح 

 .3/152, وحاشية البناني على الزرقاني  3/390والتاج واإلكليل ,  2/209انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (7)

 . 346سمير عطا صـ –انظر: موسوعة الرياضة  (1)
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بال لما يي ا من نع يب الحيوال باير   د       جه ه الم ارعة ال نبو  شرعًا جال ببو  يي ا ب أ السا
  .(2)معتبر شرعاً 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولعا  الميسر لالمطلب الرابع : 
ر س  يق الما       را باسق  .(1)االوقياد جاللينل   جهو ي  وصل اللاة  اً ر م در باسا
ماا إ ثقـم   ج د ر    لق ي ي    ر  جااقلقمايقس  مق واك عان  اقلقصا أال و  جرد ذكره ي  القرآل الكريم ي  موضعين    اأ نعالى ) باسق

ماا ...( ]البقرةل ع    بار  م نق وافق مانااي    ل لقنااس  جاإ ثقم   ماا واكق ي نا آامان و اق 219كاب ي ر  جا ا اقلا   ـا [   ج اأ نعالى ) باا وايق ا  إ واما
ل   ـــمق ن فق لاك  تان ب و ه  لاعا ـــاقجق ـــيقفاال  يا ـــل  اقلقشا ـــنق عاما ـــِ  م  م  ر جق ـــا   جااقألا قالا ـــر  جااقألاوق ا ـــر  جااقلقمايقس  ما ـــد  اقلقصا ـــا ي ر يق ـــولا * إ واما ح 

ر  جااقلقما  مق اءا ي  ق اقلقصا اجاةا جااقلقبااقضا دا يقفاال  وقلق ي وق   ا بايقناك م  اقلقعا لق اقلقشا ة  يا ا الا ر  اقهلل  جاعان  اقلق ا كق ك مق عانق ذ  دا يا   ر  جا يقس 
 [91-90واوقت مق م نقتا  ولا ( ]المائدةل

                                                

 الدورة العاشرة . –انظر: القرار الثالث المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي  (2)

 .680نير صـ, والمصباح الم 643, والقاموس المحيط صـ1070انظر: معجم مقاييس اللغة صـ  (1)



 18 

ف العلماء ي  نعريف الميسر ي  االصفالح   يقيل ووه هو القمار   ج يـل ووـه كـل ل ـو ج د اختل     
مـه هللا ) (2)ول ى عن ذكر هللا جعن إ ام ال الة   ج يل ووه األمرين معاً     ـاأ اإلمـام مالـك بـن ووـ  ًر

القمــار ل جهــو مــا   الميســر ميســرال ل ميســر الل ــو ل يمنــه النــرد جالشــفروج جالمالهــ  كل ــا   جميســر 
 ل ي  المق دين التاليينجسنبين القسمين  (3)يتصاطر الناس عليه (

  ميسر اللهو ::  المقصد األول
 ر الل و بشمل ومرينل  جميس(4)كل ش ء ول ى عن ش ء ي و ل و     

 .(5)و( الل و الحرام ل جهو الل و المحرم ي  وصل الشريعة   ج د سبل الحديم عنه
ًسـية وج معنويـة فيـه جإومـا يـؤدا إلـى إشـااأ  ( الل و الـ ا ال منفعـة فيـه ل إذا كـال الل ـو ال منفعـة 

  ا يإوه من الميسر .األج ات بما ال ينف  جالاالب ووه يؤدا إلى نرر الواجبات وج التق ير بشأو
جيمثــل الفق ــاء ل ــ ا القســم بلعبــة النــرد   جبعضــ م وضــاف لعبــة الشــفروج إلي ــا علــى خــالف  بــين      

بال ي  كال اللعبتين جما يلحل ب ما من األلعا  الشبي ة إذ ول  العلماء ي  ذلك   جسنبين ًمم ب أ السا
 .ه ا مق د البحم جلايته 

 
 
 

 :  النرد أواًل :
 (1)  النردشير    يل وسبًة إلى جاضعه وردشير وًد ملور الفرسالنرد ل لفظ يارس  وصله فه ل نعري -1
. 

القفـ  ًسـب مـا بن ـر علـى  لعب ـا بتحريـكجهو لعبة ذات منقلة جمبموعة من القف  جي ـين   جيـتم 
 .(2)الف    من ور ام

ًـديم بريـدة بـن الح ــيب  يـرجل ًرمـة اللعــب بـالنرد لمـا جرد مـن (3)جم ـور العلمـاءًمـم لعبـه ل  -2
رضـ  هللا عنـه ول النبــ  صـلى هللا عليــه جسـلم  ــاأ ل ) مـن لعــب النردشـير يكأومــا صـب  يــده يـ  لحــم 

                                                

, وأحكام المسابقات فدي الشدريعة اإلسدالمية  32-27انظر في تفصيل هذه األقوال وغيرها : الميسر والقمار د. رفيق المصري صـ  (2)

انظدر: الفتداوى الكبدرى  –, ويفهدم مدن كدالم شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة أن الميسدر أعدم مدن القمدار  64-57عبد الصمد بلحاجي صـ –

32/221 

 .2/157ير القرطبي تفس  (3)

 .905انظر: معجم مقاييس اللغة صـ  (4)

 .13انظر صـ (5)

 .9/219, وتاج العروس  14/103انظر: لسان العرب   (1)

 .2/318انظر: كف الرعاع في آخر كتاب الزواجر البن حجر الهيتمي   (2)
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ديم وب  موسى األشعرا رضـ  هللا عنـه ول النبـ  صـلى هللا عليـه جسـلم  ـاأ ل )  (4)خنزير جدمه ( ًج
  ج ــاأ بعضـــ م (6)كراهيـــة لعبــه  جيـــرى بعــض الشــايعية  (5)مــن لعــب بــالنرد يقـــد ع ــى هللا جرســوله (

جكـال بـدجل  (9)جه ا الصـالف فيمـا إذا كـال لعب ـا لـم يتضـمن محرمـًا وج بشـال عـن جاجـب (8).(7)بإباًته
 .عوض 

بال ي  اللعب بـالنرد -3 م   العلماء على ًرمة ب أ السا بال فيه ل ب بق    ـاأ شـيخ اإلسـالم  ًمم ب أ السا
لنرد جالشـفروج ًـرام إذا كـال بعـوض جهـو مـن القمـار جالميسـر ) ج ـد وجمـ  العلمـاء علـى ول اللعـب بـا

  .(10)هللا ( ال ا ًرمه
 
 
 
 

  إذ لي  فيه إعمـاأ يكـر  (1)  معتمد النرد هو ل الحزر جالتصمين  ي كر الفق اء ول  ل بهما يلحل  -4
لحـل بـالنرد وج ندبير جإوما ما بصرجه الف     ياللعب فيه مبن  على ال دية جالحـظ جعلـى ذلـك يإوـه ي

بال فيـه سـواًء كـال البـاذأ وًـد (2)ما بشب ه مما بعتمد على الحظ جالتصمين  الالعبـين يال ببو  ب أ السا
 وج كالهما وج كال وجنب  عن ما .

 جمن األلعا  الت  ينفبل علي ا ه ا الوصف ما يل  ل
  جهـ  لعبـة (3)العلماء سـابقاً و( الور ة ل جي فلل علي ا ) الكونشينة ( ج د نكول ه  الكنبفة الت  ذكرها 

جر ـة ( ن لعـب بفـر  متعـددة من ـا لعبـة ل البلـوت ًيـم نـو ا األجرا   54ممووة من مبموعـة وجرا  ) 
                                                                                                                                                                

  .14/154, والمغني  8/295, ونهاية المحتاج  2/246, والفواكه الدواني  6/31انظر: تبيين الحقائق   (3)

 .4194رواه مسلم في كتاب الشعر , باب تحريم اللعب بالنردشير برقم   (4)

                18700, وأحمددد فددي أول مسددند الكددوفيين بددرقم  4287رواه أبددو داود فددي كتدداب األدب , بدداٌب فددي النهددي عددن اللعددب بددالنرد بددرقم   (5)

 . 3752باب في اللعب بالنرد برقم   -األدب, وابن ماجه في كتاب  18759و18730و

 .32/243, وانظر: الفتاوى الكبرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  4/428انظر: مغني المحتاج   (6)

 .2/425انظر: حاشية الشرقاوي على التحرير   (7)

, والميسددر والقمددار د. رفيددق  118-114عبددد الفتداح إدريددس صددـ –انظدر: فددي تفصدديل هددذه األقددوال ومناقشدتها كتدداب :عقددد السددبا    (8)

, وأحكدام المسدابقات فدي الشدريعة  223-219, والمسابقات وأحكامها في الشريعة اإلسالمية د. سدعد الشدتري صدـ 84المصري صـ

مدادون رشديد  –, وقضايا الترفيه واللهدو بدين الحاجدة النفسدية والضدوابط الشدرعية  109-106عبد الصمد بلحاجي صـ –اإلسالمية 

 .153-145صـ

 .218و 32/216انظر: الفتاوى الكبرى   (9)

 .220, وانظر صـ 32/244الفتاوى الكبرى   (10)

 .4/428وانظر: مغني المحتاج  8/295نهاية المحتاج   (1)

 . 2/318انظر: المراجع السابقة , وانظر:  كف الرعاع  في آخر كتاب الزواجر   (2)

 .  8/280انظر: نهاية المحتاج   (3)
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فيقــوم كــل العــب بــإوزاأ جر ــة   ثــم يننــر وكبرهــا عــددًا يتكــول األجرا  مــن بــين وربعــة مــن الالعبــين 
هو من بحو  وكبر عدد من ا   جنوجـد ولعـا  و يب ال ا ووزل ا   جهم ا ًتى اوت اء اللعب   جالفائز 

 . (4)وخرى ليرها كالكنكال   جالبريدع   جلالب ولعاب ا بعتمد على ال دية جالحظ
 ( ل جه  لعبة  ريبة الشبه بلعبة الور ة .onu ( األوو )

ع( الضومنة ل جه  لعبة ممووة من مبموعة  ف  مستفيلة   يلعب ب ـا ولعـا  متعـددة لالب ـا معتمـد 
 ى الحظ جال دية .عل

 جليرها. (5)جالرسك    جالسلام كما يوجد ولعا  وخرى لير ه ه كلعبة الموووبول       
جالــ ا ببمــ  بــين هــ ه األلعــا  ول معتمــدها هــو الحــدس جالتصمــين   ج ــد بن ــر يي ــا شــ ء مــن      

لعب ـا جال المسـابقة  التدبير جالتحليل جلكن عامل التصمين هو الاالب فيمول ل ا ًمم الاالـب يـال ببـو 
بال ي  لعب ا .  يي ا جال ب أ السا

إذا كال معتمده التصمين جال دية يإوه ملحل بالنرد يـال  (6)ل بالنرد ) ول اللعبحيالضابط فيما يل     
بال فيه (.  ببو  ب أ السا

 
 
 

 الشطرنج : ثانيًا :
 منقلــة يــ   جهــو لعبــة (1)تح ــاالشــفروج ل لفــظ يارســ  األصــل   ي نفــل بمســر الشــين جبف نعريفــه ل -1

مرب ( نمثل دجلتين متحاربتين   كل دجلة ل ا ملك جج ير جعدد من الصيالـة جالبنـود  64مربعات )ذات 
ول بقوم بت فية الدجلة المقابلة جي ل جالفيلة جالقالا بمول مساج  للدجلة األخرى   جيحاجأ كل العب 

 .(2)إلى ملك ا فيقتله

                                                

    432ت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في المملكة العربية السعودية بتحريم اللعب بها في الفتوى رقم صدر  (4)

 , وانظر في هذه اللعبة كتاب ور  اللعب , تاريخه , ورموزه , وحكمه , عبد الرحمن الشقير . هـ2/4/1393بتاريخ 

 على هذه األلعاب الثالث : ) ألعاب النرد ( . يطلق بعض أصحاب المحالت التجارية  (5)

عبرنا بلف  اللعب ال باللعبة ألن بعض هذه األلعاب قد يلعب بها بطريقة يكون معتمدها على التحليل والتدبير فتكون قريبة الشبه     (6)

 بالشطرنج ال بالنرد .

 .7/118نظر: لسان العرب ا  (1)

 .155دون رشيد صـما –نظر: قضايا اللهو والترفيه ا  (2)
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جكـال بـدجل  (3)لماء ي  ًمم لعبه إذا لم يتضمن نرر جاجـب وج يعـل محـرماختلف الع ًمم لعبه ل -2
  جذهب الشايعية ي  ال حيح عندهم إلى  (4)ي هب البم ور إلى نحريمه لعلى ثالثة و واأ   عوض 
 .(6)  جيرى بعض العلماء إباًته (5)كراهيته

ــبال فيــه ل  -3    (7)ء يتفقــول علــى نحريمــهإذا كــال اللعــب بالشــفروج بعــوض يــإل العلمــاًمــم بــ أ السا
) جكــل الميســر ًــرام بانفــا  المســلمين جإل لــم بعريــه النبــ  صــلى هللا عليــه جســلم  لبقــوأ شــيخ اإلســالم

 .(8)كاللعب بالشفروج جليره بالعوض يإوه ًرام بإجماا المسلمين (
 
ـــد يل جا ل همـــا ي لحـــل بـــضـــابط  -4 ـــ كر يق ـــاء الشـــايعية ول   معتمـــد الشـــفروج ل الحاســـب ال لفكـــر ي

جعلى ه ا يإوه يلحل به ما بشاب ه من ووـواا الل ـو  (9)ال حيح   يفيه ن حيح الفكر جووا من التدبير 
 ي  ه ه العلة . 

 .(10)في كره لعبه جيحرم ب أ العوض فيه   جه ا بناًء على  ول م بمراهة اللعب بالشفروج دجل نحريمه
علـى ضـابط مـا  –ًسـب اطالعـ   –ين وا  وما جم ور العلماء ال ين يرجل ًرمة لعب الشفروج يلم

 يلحل بالشفروج من األلعا  .
 

الـ ا بن ـر ول الوصــف الـ ا ذكــره الشـايعية لــي  هـو العلــة المعتبـرة التــ  بقـاس ب ــا مـا بماثــل ج      
محرمـة شـرعًا   بـل إل الشـريعة اإلسـالمية  ت  ياأللعا  الت  يي ا ندبير جنحليـل ليسـعندهم الشفروج 

نفعة للفـرد جالمبتمـ  المسـلم جمـن ذلـك ننميـة مواهبـه ال هنيـة   جنفـوير  درانـه التحليليـة نأمر بما فيه م
 و رن ـاجليـر ذلـك مـن الم ـالح التـ   ت ـاًتى بستفيد د ة المالًنة جندبير األمور جال بر ي  معالب

 الشريعة اإلسالمية .
ترنب على لعبه من إشـااأ  جالعلة الت  ه  سبب نحريم الشفروج عند جم ور العلماء ه  ل ما ي     

 . كثيرة ال نقارل بمنايعهلعقل العبه   جضياا  لو ته مما بسبب مفاسد 
                                                

 .218و  32/216نظر: الفتاوى الكبرى ا  (3)

 .14/154, والمغني  2/246, والفواكه الدواني  6/31نظر: تبيين الحقائق ا  (4)

 .8/295, نهاية المحتاج  4/428نظر: مغني المحتاج ا  (5)

مناقشددتها كتداب : عقددد السدبا  د. عبددد الفتدداح , وانظددر فدي تفصدديل هدذه األقددوال و 2/320مددي تنظدر: كددف الرعداع البددن حجدر الهيا  (6)

وقضدايا اللهدو والترفيده  100-870عبد الصمد بلحاجي صـ –, والمسابقات وأحكامها في الشريعة اإلسالمية  131-119إدريس صـ

 .88-86, والميسر والقمار د. رفيق المصري صـ 179-154مادون رشيد صـ –بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية 

 .13نظر صـا  (7)

 .243, 240, 218, 216, 32/220, وانظر  32/244الفتاوى الكبرى   (8)

 .4/428, وانظر: مغني المحتاج  8/295نهاية المحتاج   (9)

 نظر: المراجع السابقة.ا  (10)
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ي ــو كثيــر التفكيــر بــه   بشــدة  هلعبــعنــد جبيــال ذلــك ل ول عقــل العــب الشــفروج بمــول منشــااًل      
جهــ ا جالتحليــل لــه ممــا بســبب لــه يــ  لالــب الحــاالت الافلــة عــن ذكــر هللا جعــن الصشــوا يــ  ال ــالة 
البقـر     جاضح عند نأمل ًاأ العبيه   جل  ا يوصف العبي ا بأو م ل   إذا اجتمعـوا نالًنـوا نالًـظ

شبه علـ  رضـ  هللا عنـه العبي ـا بعبـاد األصـنام ًيـم  ـاأ ) مـا هـ ه التماثيـل التـ  ووـتم ل ـا   د  ج (1) 
 .(2)عاكفول (
بعـــادأ هـــ ا اإلشـــااأ   يالعبيـــه  كمـــا ووـــه يـــؤدا إلـــى إشـــااأ ج ـــت العبيـــه بـــال مقابـــل محســـوس     
مـا ينفـ  المسـلم بل الساعات الفواأ ي  لعبه   جالشريعة اإلسالمية ومرت بحفظ الو ـت جإشـااله مضو ب

 ي  دوياه جوخراه .
الحسـا   ل معريـة  الشفروج يائدة لالعبيه منلمن ول  (3)ج د يرد على ذلك ما ذكره بعض الشايعية   
 .جوحوهاسن التدبير ي  الحرج  ًج  نحليل األمورالقدرة على ج 

مضــى يـــ  لعبــه   جال نقابـــل جيبــا  عــن ذلـــك ل بــأل هـــ ه الفائــدة ال نعـــادأ قيمــة الو ــت الـــ ا و       
 اأ  كماو نر إلى وللب ما يقدم   ما ننتج عنه   جإذا اجتمعت الم الح جالمفاسد ي  ومر المفاسد الت  
ـــر   -روا بعـــض العلمـــاء  الــ ا منـــه الشـــفروج علــى –بشـــأل الميســـر هللا نعــالى  مق ـــن  اقلقصا واكا عا ــأال و  ) باسق

ه ماا ...( ]البقـرةل  ٍ بار  م نق وافق   مانااي    ل لقنااس  جاإ ثقم   ماا واكق ب ير  جا ماا إ ثقم  كا ر      لق ي ي   [   بقـوأ شـيخ 219جااقلقمايقس 
جووقـل كالمـه  -ًـين اللعـب بـه اإلسالم ابن نيمية معلقـًا علـى هـ ه اآلبـة جمبينـًا ًـاأ العبـ  الشـفروج 

  ل - ه بالموضواـه جصلتـبن ه ألهميت
ه على علـة التحـريم جهـ  مـا يـ  ذلـك مـن ً ـوأ المفسـدة ج جاأ الم ـلحة الواجبـة جالمسـتحبة  ) ينب   

اللـ ين كـل   -من وعنم الفساد   جصدجد القلب عن ذكر هللا جعن ال ـالة جالباضاء يإل ج وا العداجة 
جمن المعلوم ول ه ا بح ل ي  اللعب بالشفروج   من وعنم الفساد  -جإما مستحب جاجب إما من ما 

جالنـرد جوحوهمــا جإل لــم بمـن فيــه عــوض   جهــو يـ  الشــفروج و ــوى   يــإل وًـدهم بســتار   لبــه جعقلــه 
جيكره فيمـا يعـل خ ـمه   جفيمـا يريـد ول بفعـل هـو   جيـ  لـوا م ذلـك   جلـوا م لوا مـه   ًتـى ال بحـ  

جال بحــاأ وهلــه   جال بايــر ذلــك مــن ضــرجرات وفســه جمالــه    م عليــه  عفشــه جال بمــن ب ســل    ببوعــه جال
ـ يضاًل ول ي كر ربه وج ال الة   جه ا كما بح ـل لشـار  الصمـر   بـل كثيـر   ا  بمـول عقلـه را مـن الش 

                                                

 .156مادون رشيد صـ –نظر: قضايا اللهو الترفيه ا  (1)

كتاب الشهادات , باب االخدتال  فدي اللعدب بالشدطرنج  –البيهقي في السنن الكبرى , واألثر رواه  32/245نظر: الفتاوى الكبرى ا  (2)

 . 8/550باب في اللعب بالشطرنج  –كتاب األدب  -, وابن أبي شيبة في المصنف ,  10/212

عدن الخسدران ,  , وقد جمعهدا بعدض الشدافعية بقدولهم ) إذا سدلمت األمدوال 8/295, ونهاية المحتاج  4/428نظر: مغني المحتاج ا  (3)

نظر:كف الرعاع البدن حجدر اواللسان عن الطغيان , والصالة عن النسيان , فهو أنٌس بين اإلخوان , واشتغال عن الغيبة والبهتان ( 

  مطبوع مع كتابه الزواجر . 2/320تمي الهي
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آثـار    جنبقى وثارهـا يـ  الـنف  بعـد اوقضـائ ا وكثـر مـن... صحى من كثير من وهل الشفروج جالنرد وا 
  شــار  الصمــر   ًتــى نعــرض لــه يــ  ال ــالة  جالمــرض جعنــد ركــو  الدابــة   بــل جعنــد المــوت ... 
جك لك العداجة جالباضاء بسبب للبة وًد الشص ين لآلخر جما يـدخل يـ  ذلـك مـن التنـالم جالتكـاذ  

لام عـن شـ ء مـن  جالفعـل   ذلـك جالصياوة الت  ه  و وى وسبا  العداجة جالباضاء   جما بماد العب ا باسق
  مـه الشـارا  فعـًا إذا اشتمل كثيرًا على ذلك جكاوت الفباا نقتضـيه جلـم بمـن فيـه م ـلحة راجحـة ًرا 

 .(1)جه ا وصل مستمر من وصوأ الشريعة ...( !هللا اً يكيف إذا اشتمل على ذلك لالب
تمــد علــى ذكــر الشــايعية بعــض األلعــا  الملحقــة بالشــفروج التــ  نع األلعـا  الملحقــة بالشــفروج ل -5

 الحسا  جالتحليل جمن ذلكل
ر  ل لعبة يلعب ب ـا وهـل الحبـا  جهـ  خـط مربـ  يـ  جسـفه قر  ل بقوأ ابن األثير ) القلعبة ال     

ثم خط ي  كل  اجية من الصط األجأ إلى  اجية الصط الثالـم جبـين   خط مرب    ي  جسفه خط مرب  
 .(2)كل  اجيتين خط في ير وربعة عشر خفًا (

  جوم  14  جوم  9  جوم  3لعــل هــ ه اللعبــة هــ  المشــ ورة بلعبــة المربعــات التــ  ب فلــل علي ــا وم ج      
 التحليل .ال كاء ج ه  لعبة نحتاع إلى ش ء من ج    28
جلكـن بحـرم بـ أ بناًء على  ول م بعدم ًرمـة الشـفروج  (3)ي  ه اللعبة ال نحرم على  وأ الشايعية     

بال يي ا  البم ور ال ين يرجل ًرمة الشفروج يال ا بن ر ول ه ه اللعبـة ال نقـاس    وما على  وأالسا
  ي   جإل كـال على الشفروج   ألل العلة ي  نحريم الشفروج عند جم ور العلماء لير موجودة يي ا 

يي ـا شـبه بالشـفروج مـن جاوـب اسـتارا  ا الو ـت إال وو ـا ال نسـرا يي ـا المفاسـد الموجـودة  بالشــفروج 
 بن نيمية .اا شيخ اإلسالم ل  ا كما ي
ول هـ ه اللعبـة مـن المباًـات جيسـرا يي ـا خـالف وهـل العلـم يـ   –وهللا وعلم  –جال ا بن ر ل       

بال ي  المباًات  . (1)ًمم ب أ   السا
 ما  ررواه ل نفبل علي اجمن األلعا  المعاصرة الت  نشبه لعبة المربعات جي     
علـى ســتة وججــه   لكـل ججــه لـول   جيمــول اللعــب يي ـا ببمــ  كــل  عبـة الممعبــات ل جهـ  لعبــة ممعبــةل

 .(3)  جليرها من األلعا  األخرى  (2)لول ي  ججه مستقل

                                                

مصالح والمفاسد المترتبدة علدى الشدطرنج , ثم تعرض رحمه هللا لقاعدة الموازنات والمقارنة بين ال 228-32/227الفتاوى الكبرى   (1)

 .230-228نظر صـا –

 .8/295ونهاية المحتاج  4/428أنظر: مغني المحتاج  –ولعلها هي لعبة الحَزة  4/47النهاية في غريب الحديث   (2)

 .8/295نظر: نهاية المحتاج ا  (3)

 .13انظر صـ  (1)
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 : ميسر القمار : المقصد الثاني

القمــار كــل  ) ــاأ البقــاع  ل  (4)لاــة ل المراهنــة   بقــاأ ل  ــاماراه مقــامرة ج مــارًا وا راهنــه يالبــهالقمــار  
مــأخوذ  مــن القمــر آبــة الليــل ألوــه يزيــد مــاأ المقــامر نــارة جينق ــه  (5)كأوــه ض  حــمراهنــة علــى لــرر م

 .(6)(وخرى كما يزيد القمر جينق  
 .(7)جالقمار ي  اصفالح الفق اء ل   ول ال بصلو كل جاًد من طري  العقد من ول بانم وج بارم     

 .(8)لمالو  (ميسر القمار هو ) اللعب على ماأ  بأخ ه الاالب من ا جعلى ه ا يإلا 
جيتفــل العلمــاء علــى ول العــوض إذا كــال مــديوعًا مــن جميــ  المتســابقين   جكــال اللعــب مــن          

 .(9)ميسر الل و يإوه  مار محرم   جك ا إل كاوت المسابقة بعوض ي  لير وفا  ا البائز شرعاً 
ن الفــريين يإوــه  مــار ومــا إذا كاوــت المســابقة يــ  وفا  ــا البــائز شــرعًا جكــال العــوض مــديوعًا مــ     

 .(10)على روا جم ور العلماء دجل شيخ اإلسالم ابن نيمية جابن القيم كما سبقت اإلشارة إليه
جعلى ه ا يإل العمل وج اللعب  د بمول فيه ميسر الل و يقط كما إذا كال محرمًا وج ال يائدة فيـه      

عــوض مــديوعًا مــن البــاوبين   ج ــد جكــال بــدجل عــوض   ج ــد بمــول فيــه ميســر القمــار كمــا إذا كــال ال
 .من الباوبين  ببتم  فيه الميسرال بأل بمول اللعب محرمًا جفيه عوض مديوا  

 
 المقامرة على عمل الغير : 

بال إذا كال مب جاًل من وطراف المسابقة ول بمول على عمـل بقومـول بـه لمعريـة الاالـب  األصل ي  السا
 من م فيه.
بال       مب جاًل لمن صد  نو عه ي  عمل لم بقم به. جلكن  د بمول السا

                                                                                                                                                                

تعتبر من أصعب األلعاب , فال يستطيع تركيبها إال من اجتمعت فيه صفتي الذكاء هذه اللعبة مشهورة يلعب بها الكبار والصغار , و  (2)

 والصبر .

األلعاب الحديثة التي تعتمد على التحليل والتدبير كثير منها مثالً لعبة " األربعة تربح " وهي لعبة على منقلة بالستيكية مربعة   (3)

ن صفاً من أربعة أحجار  بشكل أفقي أو عامودي أو مائل .   تحتوي على دوائر ويوجد أحجار لهذه الدوائر وعلى كل ِّ  العب أن يكو 

, ولسان العرب  598, وانظر القاموس المحيط صـ 126د. نزيه حماد صـ –معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء  (4)

11/300. 

 في األصل ) وكأنه (. (5)

  .832الشتقا  ابن فارس في المعجم صـ, وقد أشار إلى هذا ا 1/409تفسير نظم الدرر  (6)

 . 6/73, وفتح الباري  527بتصر  , وانظر الفتاوى المصرية صـ 13/408المغني  (7)

 . 306سعدي أبو حبيب صـ –انظر: القاموس الفقهي لغة واصطالحاً  (8)

 . 6/73, وفتح الباري  13/408انظر: المغني  (9)

 .12انظر صـ (10)
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  يالقمـار عنـدهم مـا كـال بـين  جه ا ما بفلل عليه علماء القاوول   الرهال   جيفر ول بينـه جبـين القمـار
طريين على عمل بعملووه لمعرية الاالب من م فيه   جالر  هال ما كال بين طريين على نو   من مـا يـ  

 ـد  نو عـه مـن م فيـه   يالمقـامرة نكـول علـى عمـل المقـامر جالمراهنـة ومر بفعله ليرهما لمعريـة مـن ب
 .(1)على عمل ليره

جهـ ا التفريـل يـ  االصـفالح لـي  موجـودًا يــ  كتـب الفق ـاء يالقمـار يتضـمن األمـرين معـًا   ومــا      
 .(2)الر  هال يقد بمول  مارًا ج د ال بمول 

يم ول محل القمار إذا كال على عمل الاير       هو ما بقـوم بـه الشـص  األجنبـ  مـن عمـل يـ  ًج
ه ه الحالة من التصمين فيمول شبي ًا بالنرد من ًيم محلـه   جعلـى هـ ا يـإلا األصـل عـدم جـوا  بـ أ 

بال ي  ه ا النوا ألل مبناه على الحظ جال دية  .(3)السا
وج ياســل    جيســتثنى مــن ذلــك ًالــة هــ  ل إذا كاوــت المراهنــة علــى بيــال الحــل جكاوــت مــ  كــاير     

 فيبو  ب أ العوض يي ا جال بمول  مارًا محرمًا.
يدأ على ذلـك   ـة مراهنـة وبـ  بمـر ال ـديل لكفـار  ـريش يـ  للبـة الـرجم لفـارس   ًيـم كـال      

الق د من ا بيال صد  الرسوأ صلى هللا عليه جسلم فيما وخبر بـه مـن ول الـرجم سـيالبول يـارس بعـد 
مــه  هللا يــ  بيــال هــ ه المراهنــة ) جهــ ا يعلــه ال ــديل رضــ  هللا عنــه جو ــره للــب م   بقــوأ ابــن نيميــة ًر

يل وجــل   عليــه رســوأ هللا صــلى هللا عليــه جســلم جلــم ي نكــر عليــه   جال  ــاأ ل هــ ا ميســر ج مــار   جال ــد  
 . (4) درًا من ول بقامر (
 لنؤدا إليه وج  محرم   د ب ا ومر  ق ا المسابقات الت  ب  المطلب الخامس : 

ـبال يـ  المفالـب الســابقة نعـود إلـى الفعـل ذانـه   ًيــم ول كـل مـا ًـر        م يعلـه ًــرم ًرمـة بـ أ السا
بال فيه .  السبا  عليه جب أ السا

 .بالق د من نعلمه جإجادنه وما الحرمة ي  ه ا المفلب يإو ا ليست متعلقة ب ات العمل جإوما 
ع ـوم الـدم جالمـاأ   وج اإليسـاد يـ  األرض      إذا كال الق د من نعلـم الرمابـة ل االعتـداء علـى مي     

يإوـه ال ببـو  نعلم ـا جال وج كال   ده من السبا  على الصيل المقامرة جالتعل    على ليـره جوحـو ذلـك 
بال يي ا جذلك بناًء على ًرمة الق د   .المسابقة علي ا جب أ السا

                                                

 . 7/2/985رح القانون المدني انظر: الوسيط في ش  (1)

 . 11/300, وكذا في االصطالح اللغوي انظر: لسان العرب  6/72وانظر فتح الباري  12انظر صـ  (2)

 . 2/701انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين  –وهذا ما يفتي به بعض أهل العلم   (3)

 .534الفتاوى المصرية صـ  (4)
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ب علـى النــن ول السـبا  يـؤدا إلــى كمـا بشـترل يـ  المســابقة ول ال نـؤدا إلـى مفســدة   يـإذا للـ     
بال فيه .  مفاسد من    عن ا يإوه ال ببو  إ امته جمن با  وجلى ال ببو  ب أ السا

جمــن األمثلــة علــى ذلــك ل إذا كــال يترنــب علــى الســبا  التع ــب الــ ا  ــد يــؤدا إلــى االخــتالف      
 جاال تتاأ .

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لثالثاالمبحث 

َبق فيهما اتفق العلماء على ج   واز بذل الس 
َبق فيما ورد به النص (  ) الس 

 
ـبال يي ـا هـ ل )النا       ج ـد انفـل    ( ـل( ج)الحـاير( ج)الصـف  األوواا الت  جرد الـن  ببـوا  بـ أ السا

ــبال يــ  هــ ه األوـــواا الثالثــة جإل اختلفــوا يــ  نفســير المــراد ب ــا   بـــل إل  العلمــاء علــى جــوا  بــ أ السا
بال علي ا دجل ليرها.  رجا جم ور العلماء   جوا  ب أ السا
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ـبال يـ  هـ ه األوـواا الثالثـة شـيخ اإلسـالم ابـن نيميـة  االنفا  علـى جمن ال ين ًموا      جـوا  بـ أ السا
مـه هللا )يـإذا وخـرع جلـ  األمـر مــااًل مـن بيـت المـاأ للمتسـابقين بالن   ـًيـم بقـوأ ًر ا  جالصيـل جاإلبــل شا

 .(1)ب أ الب عل ي  ذلك كال مأجورًا على ذلك(برجل مسلم  نبرامة   جلو كال ذلك جائزًا بانفا  األئ
جمسـتند هـ ا االنفــا  ًـديم وبــ  هريـرة رضــ  هللا عنـه ول النبــ  صـلى هللا عليــه جسـلم  ــاأل ) ال      

ــبال إال يــ  و ــل  وج ًــاير  وج خــف  ( وا ذج و ــل جذج ًــاير جذج خــف ي ــو مــن نســمية الشــ ء (2)سا
 .(3)باسم جزئه

وصـحا  الـروا مـن القـوأ بعـدم جـوا  وخـ  المـاأ علـى  عـن (4)وما ما ًماه الباوا ي  شرح السنة     
المناضــلة جالمســابقة يفــ  وســبة ذلــك إلــي م ونــر خاصــة ووــه ًمابــة مــن ليــر وهــل المــ هب   ومــا كتــب 

بال ي  يلم ن كر ه ا القوأ جإوما نن  على جوا  ب أ السا   - (5)الت  اطلعت علي ا -الم هب الحنف  
 ه ه األوواا الثالثة جنضيف إلي ا المسابقة على األ دام.

 ي  المفالب التاليةل  بقاس علي اجسنبين المق ود ب  ه األوواا الثالثة جما    
 
 

َبق في النصل   : المطلب األول: الس 
ــل  يــ  اللاــة ال   ــن   وج ســتر   لنا ا الــرمح   ل الســيف   جالســ م   ج  همنــج بــرج  الشــ ء جه ــوره مــن ك 

اأوق جالبم  وا  وأ   جو  ا ل   جو      (1).  
يــ  اللاــةل الرمــ    ب قــاأل هــو ج النضــل مــن  (2)ل العلمــاء علــى المســابقة بــالرم   المناضــلة فل ــجي       

 .(3)واضله إذا باراه ي  الرم 

                                                

وممن حكى االتفا  أيضاً ابن حزم فدي مراتدب اإلجمداع غيدر أنده جعدل بددل المسدابقة فدي الرمدي المسدابقة  28/22الفتاوى الكبرى   (1)

 ذكر اإلجماع على الخيل. 22-13/21, والنووي في شرح صحيح مسلم  254على األقدام وهي من مسائل الخال  صـ

 .5سبق تخريجه صـ  (2)

 .7/58انظر: شرح الزركشي   (3)

حكى اإلمام الماوردي هذا القول عن اإلمام أبي حنيفة بصيغة التمريض فقال بعد أن ذكر الس دبَق والرمدي ) وُحكدي   , وقد  394 /10 (4)

 .15/182عن أبي حنيفة أنه منع من أخذ العوض عليه بكل حال , فمن متأخري أصحابه من أنكره من مذهبه وجعله موافقاً ( 

-6/72وانظدر فدتح البداري  9/147ع الرهان في كل شيء إال في الخيل ( تفسدير القرطبدي كما ذكر القرطبي أن ) بعض العلماء من      

 . 8/88ونيل األوطار  73

, والبحدر  6/227, وتبيدين الحقدائق  4/168, واالختيدار فدي تعليدل المختدار  6/206, وبددائع الصدنائع  3/347نظر: تحفة الفقهداء ا  (5)

 .5/324والفتاوى الهندية  6/402د المختار عليه , والدر المختار وحاشية ر 8/554الرائق 

 .609والمصباح المنير  14/167, ولسان العرب  992نظر: معجم مقاييس اللغة صـا  (1)

 .13/406والمغني  4/311نظر: مغني المحتاج ا  (2)

 .14/181نظر: لسان العرب ا  (3)
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ذلك ي  جسنبين وجاًل المراد ب ا الن ل ي  الحديم ثم وبين ما بقاس عليه من األسلحة الحديثة ج      
 المق دين التاليين ل

 المقصد األول : المراد بذي النصل :
 الن ل الوارد ي  الحديم على  ولينل ا د اختلف العلماء ي  نفسير ذ     

 ول المق ود ب ا الن ل الس ام دجل ليرها.  القول األول:
 .(5)  جالحنابلة(4)جه ا  وأ المالكية     
 ( (6)ببعل ي  الصيل   جاإلبل   جبين ما جي  الس مجاء ي  مصت ر خليل )المسابقة      

ا  جالنابل دجل ليرها(  (7)ججاء ي  المان  )يالمراد بالن لل الس ام من الن شا

ا   .(8)جنشمل الس امل الس ام العربية جه  النابل   جاألعبمية جه  الن شا
 جيستدأ وصحا  ه ا القوأ بما يل ل     

ريرة )ال سبل..( جججه االستدالأ منهل ول النب  صلى هللا عليه جسلم عبر ًديم وب  ه الدليل األول:
ي ــو إذا و طلــل او ــرف إلــى الســ م ألوــه هــو المع ــود عــن الســ م ببــزء منــه بصــت  بــه جهــو الن ــل 
 .(9)استصدامه ي  ج ت النب  صلى هللا عليه جسلم

 
يإوه جإل استصدم ي  الرم  إال ووـه ال ول الس م هو ال ا بستصدم ي  القتاأ   وما ليره  الدليل الثاني:

بستعال به ي  الحر  ألوه لـي  بقـوة السـ م   جإومـا بسـتصدم يـ  اللعـب جالل ـو   ج ـد بسـتصدم لإليسـاد 
بال فيه  .(01)ي  األرض جالحرابة يال ببو  ب أ السا

لل كل سالح بممن ول ي  القول الثاني:   .ستصدم ي  القتاأى به جي  رما ول المق ود بالنا ق
 .(2)جالشايعية (1)جه ا  وأ الحنفية     
جاء ي  نحفة الفق اء )جنفسير المسابقة ي  الن ـلل هـو الرمـ  بالسـ ام   جالرمـاح   جكـل سـالح      

 .(3)بممن ول يرمى به(
                                                

, والشرح الكبير على مختصر خليل  3/154على مختصر خليل  , والخرشي 3/152نظر: مختصر خليل وحاشية الزرقاني عليه ا  (4)

 .3/390, والتاج واإلكليل  3/390ومواهب الجليل  2/209وحاشية الدسوقي عليه 

 .3/126وشرح منتهى اإلرادات وحاشية النجدي عليه  15/8, والشرح الكبير والمقنع واإلنصا   13/406نظر: المغني ا  (5)

 .209-2/208ع الشرح الكبير عليه وحاشية الدسوقي مختصر خليل مطبوع م  (6)

 .13/406, وانظر 13/407 (7)

 نظر مراجع المذهبين السابقين على خال  ضعيف في دخول النشاب في ذي النصل.ا  (8)

 .13/406نظر: المغني ا  (9)

 .13/407المرجع السابق   (10)

عبدرون عدن )النصدل( بدالرمي حتدى يشدمل كدل مدا يُرمدى بده , جداء فدي كندز , أما بقية كتدب المدذهب في 3/347نظر: تحفة الفقهاء ا  (1)

, وتبيدين الحقدائق علدى  8/554الدقائق )والمسابقة بالفرس واإلبل واألرجل والرمي جائزة( أنظدر: البحدر الرائدق علدى كندز الددقائق 

 . 4/168, واألختيار في تعليل المختار  6/402, والدر المختار  5/324, والفتاوى الهندية  6/206, وبدائع الصنائع  6/227الكنز 

 .5/184, والحاوي الكبير  1/414, والمهذب  10/351نظر: روضة الطالبين ا  (2)

(3)  3/347. 
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ـججاء ي  رجضة الفالبين )جوما المناضلة يتبو  على السـ ام العربيـة جاألعبميـة جهـ  الن        ا    شا
ًتـى نبـو  علـى الرمـ  بالمسـالت جاإلبـر   جيـ  المزاريـل جالراوـات جرمـ  سـ    ووـواا الق  جعلى جمي  

 .(4)يل...(نالحبارة باليد جبالمقالا جالمنب
 جيستدأ وصحا  ه ا القوأل     
بحديم وب  هريرة رض  هللا عنه )ال سبل..( جججه االستدالأ منهل ووه عام ي  كل ذا و ل ي رمـى  

 .(5)  فيشمل الس ام جليرهابه جيستصدم ي  الحر 
ـبال فيـه ألوـه وكـرة يـ  إثبـات         جوو ش ه ا االستدالأل بأل الحديم لي  عامًا فيما ببو  ب أ السا

ـبال فيـه ألوـه وكـرة يـ  سـيا  النفـ    في حمـل ذلـك علـى مـا ع ـدت  جإوما هو عام فيما ال ببو  ب أ السا
 .(6)جه  الس ام دجل ليرهاعلى نعلمه  المسابقة عليه ججرد الشرا بالحم   

 
 الترجيح :
هــو مــا ذهــب إليـــه الحنفيــة جالشــايعية مــن شــموأ لفــظ الن ــل يـــ   –وعلــم وهللا  –الــ ا بن ــر      

 الحديم لكل سالح ذج و ل بممن ول ي رماى به ي  القتاأ جذلك لما يل  ل
ذج و ـل جمنـه  ول لفظ الن ل ي  المعنى اللاوا لي  خاصـًا بالسـ ام يقـط بـل بشـمل كـل سـالح -1

الرمح جليره   جلو كال الق د بالن ـل السـ م لـ كره بعينـه   يالعـدجأ عـن ذكـره إلـى ذكـر الن ـل بفيـد 
   د التعميم .

ة بـن بـقععلـى نعلمـه جإنقاوـه   يمـن ذلـك ًـديم  ما جرد ي  يضل الرم  من ودلة نأمر به جنحـم   -2
) جوعـدجا ل ـم مـا اسـتفعتم مـن  ـوة ( وال لأ عامر ووه سم  النب  صلى هللا عليه جسلم على المنبر بقـو 
 (1)إل القوة الرم    وال إل القوة الرم    وال إل القوة الرم  (

 .(2)كل ما ي رمى به ي  القتاأ لشمبالرم  بالس ام يقط بل  ي جه ا الفضل لي  خاصًا      
 عليـه جســلم   ووـه  ـد جرد اسـتصدام بعـض آالت الرمــ  مـن ليـر السـ ام يـ  ج ــت النبـ  صـلى هللا -3

جمن ذلك المنبنيل    اأ ابن هشام ) جرماهم رسوأ هللا صلى هللا عليه جسلم بالمنبنيل   ًـدثن  مـن 
                                                

, أمدا المزاريدق: فهدو جمدع مدزرا  وهدو رمدح  1نظر: المصباح المنير صـا, والمقصود باإلبر: هي إبرة المخيط الدقيقة.  10/351 (4)

 : آلة يُرمى بها الحجر وكذلك المنجنيق. , والمقالع 252. المصباح المنير صـ عنزةقصير أخف من ال

 .13/407نظر: المغني ا  (5)

 .408-13/407نظر: المغني ا  (6)

, وأبدو  3008, والترمذي في كتاب تفسير القدرآن بدرقم  3541باب فضل الرمي والحث عليه برقم  –رواه مسلم في كتاب اإلمارة   (1)

, والددارمي  16781, وأحمد فدي مسدند الشداميين بدرقم  2803كتاب الجهاد برقم  –, وابن ماجه  2153ي كتاب الجهاد برقم داود ف

 .2297في كتاب الجهاد برقم 

 وما بعدها . 57و  30كتاب الفروسية البن القيم صـ –وأحكامه أنظر في أدلة فضل الرمي   (2)
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وثــل بــه ول رســوأ هللا صــلى هللا عليــه جســلم وجأ مــن رمــى يــ  اإلســالم بــالمنبنيل رمــى وهــل الفــائف 
)(3). 
 وما ما استدأ به وصحا  القوأ األجأ يينا ش بما يل  ل -4
ول م ل ول الحديم محموأ على ما ع دت المسـابقة عليـه ج ـت الرسـوأ صـلى هللا عليـه جسـلم يـ  و(  

 الرم  جه  الس ام .
 ينا ش ل بأل ه ا نص ي  من دجل مص   جاألصل عموم اللفظ لكل ما ي رماى به ي  القتاأ .

نح ـل بالسـ ام  ثم إل الحممة من نعلم الرم  ه  القدرة علـى نحديـد ال ـدف جإصـابته جهـ ه كمـا     
 نح ل بايرها من ودجات الحر  ججسائله الت  ي رمى ب ا .

 (  ول م ول لير الس ام نستصدم لل و جاللعب ج د نستصدم للحرابة جاإليساد ي  األرض يلم ببز ب أ 
بال على المسابقة ب ا .  السا

ــل  م يــ  بعضــ ا  ــإينــا ش ل بــأل هــ ا إل س  ــدل ــو ل هــ ا الل ــو ي ــنف  إنقــال ينــول  محمــود   جفيــه نعوي ال
الحر  جالقدرة على نحديد ال دف جإصابته   ج د جرد ي  الحديم ) جلي  الل و إال ي  ثالثة ل نأديب 
الرجل يرسه   جمالعبته امرونه   جرميه بقوسه جوبله   جمـن نـرر الرمـ  بعـد مـا علمـه رهبـة عنـه يإو ـا 

 .(4)وعمة كفرها وج  اأ كفر ب ا (
نستصدم للحرابة جاإليساد ي  األرض يإل لول  األمـر ول جوحوها ل ه ه اآلالت كما ووه إذا ثبت و     

األمـر  منالشارا  د   ق ا بل بشمل المن وع عليه   إذ  ا بمن  استصدام ا جنعلم ا جه ا لي  خاصًا ب 
اسـتصدامه للقتــاأ يـ  سـبيل هللا   يــإذا نايـر الق ــد نايـر الحمــم جوحــوه مـن ودجات الب ــاد بـتعلم الرمـ  

 . مه جه ا األمر مرنبط بالسياسة الشرعيةا  لول  األمر من  استصدام السالح جنعل  جج
 

 :من األسلحة الحديثة نصل العلى ما يقاس المقصد الثاني : 
وجـا  الشـارا بــ أ  االـ ا مـن وجل ـ(  الن ـل) ول العلـة يـ  األصـل  –وهللا وعلـم  –الـ ا بن ـر      
بال  ذلـك ول السـ ام جمـا ماثل ـا يرمـى ب ـا يـ  القتـاأ في ـا  ب ـا   أ ( ) الرم  ي  القتـال ه  فيه السا
 العدج.

                                                

 .4/176السيرة النبوية   (3)

باب فدي الرمدي بدرقم  –, وأبو داود في  كتاب الجهاد  3522لنسائي واللف  له في كتاب الخيل باب تأديب الرجل فرسه برقم رواه ا  (4)

بدداٌب فددي فضدل الرمددي بددرقم  –والددارمي فددي كتدداب الجهداد  16697و  16683و 16662وأحمدد فددي مسدند الشدداميين بددرقم  2152

2298. 
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  جمـن ذلـك  (1)يـ  األسـلحة الحديثـةجعلى ه ا يإوه بقاس علي ا ما نوجد به ه ه العلة من الفـرجا      
 ما يل  ل

 الرصاع ل ال ا ب فلل من البناد  جالمسدسات جالرشاشات جليرها . -1
     مـــن المــــداي  ســــواًء كاوـــت ثابتــــة وج متحركــــة وج محمولـــة   جكــــ ا  ــــ ائف القـــ ائف ل التــــ  ن فلــــل  -2

 ر ب  ج  الت  نوجه إلى الدبابات جالعربات الم فحة جالفائرات .اآل
ال واريخ ل الت  ن فلل من محفات ورضية إلى وهـداف  ريبـة وج بعيـدة   وج ن فلـل مـن الفـائرات  -3

 وج الاواصات جوحوها .
بال عليه (.ي  القتاأ ل ) ول كل سالح ي رمى به ما بقاس عليه ي  الن ل ج يالضابط   ببو  ب أ السا

 
ومــا إذا كــال الســـالح يرمــى بـــه جلكــن ال بســتصدم يـــ  القتــاأ لضـــعف إصــابته وج وحــو ذلـــك يإوــه مـــن 

بال يي ا .  المباًات الت  اختلف العلماء ي  ًمم ب أ السا
)     ج ـاأ ل صلى هللا عليـه جسـلم و ـى عـن الصـ ف جيستثنى من ذلك الص ف باليد لما جرد ول النب  

 .(2)(إو ا ال ن يد صيدًا جال ننكأ عدجًا   جلكن ا  د نكسر السن جنفتأ العين 
 
 
 
 

َبق في ذ   والخف : الحافر يالمطلب الثاني: الس 
 ربالحـايجالباـل جالحمـار   ل  الش ء من األسفل   جسـميت وسـفل رجلـ  الفـرس لالحفر ي  اللاة      

 .(1)ألوه بحفر ب ما األرض بشدة ججطئه علي ا
ـقا جالصف ي  اللاة ل ما ب صالف الث         ـل   بقـاأ خا ـه   جمنـه الص  فا ف جهـو مـا ي لـب  فا الشـ ء بصـف  خ 

فااف  .(2)على األرجل ألل الماش  باص ف  جهو البسه   جخ ف  البعير   ججمعه واخق
ثـــم وبـــين مــا بقـــاس علي مـــا مـــن األســـلحة الحديثـــة جذلـــك يـــ   جســنبين وجاًل المـــراد بـــ ا الحـــاير جالصـــف

 المق دين التاليين ل

                                                

 . 6/36انظر: تفسير روح المعاني  (1)

في كتاب الصيد  -واللف  له  -, ومسلم 4464متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد , باب الخذ  والبندقة برقم  (2)

 . 3613, و 3612, و 3614والذبائح , باب إباحة ما يستعان به على االصطياد وكراهية الخذ  برقم 

 .141, والمصباح المنير صـ3/236, ولسان العرب 255نظر: معجم مقاييس اللغة صـا  (1)

 .176, والمصباح المنير صـ 3/236, ولسان العرب  286نظر: معجم مقاييس اللغة صـا  (2)
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 المقصد األول : المراد بذي الحافر والخف :
 ي  ًديم وب  هريرة رض  هللا عنه على  ولينل جالصف  د اختلف العلماء ي  نفسير الحاير      

 .دجل ليرهال   جذا الصف اإلبول المق ود ب ا الحايرل الصيل القول األول: 
 .(6)  جالم هب عند الحنابلة (5)عند الشايعية جججه (4)المالكيةالم هب عند ج  (3)عند الحنفية  وأ   جه ا
ه نبيـين الحقـائل )       .. جال ببـو  فيمـا   جالمسـابقة بـالفرس جاإلبـل ...  جاء ي  كنز الـد ائل جشـًر

 .(7)عدا األربعة الم كورة ي  الكتا  كالبال (
ه مواهــب البليــل ) ججــا      عــل يــ  الصيــل جاإلبــل جبين مــا   ء يــ  مصت ــر خليــل جشــًر المســابقة بب 
 .(8)جال نبو  ي  لير ه ه األشياء الم كورة من بااأ وج ًمير جك لك الفيل جالبقر (    جالس م

دهالحايرل الصيل ج ججاء ي  المان  ي  بياوه للمراد باألوواا الثالثة ) دها   جالصف ل اإلبل ًج  .(9)ا(ًج
 جيستدأ وصحا  ه ا القوأل     

  جكــ ا الصــف إذا و طلــل ن ــرف إلــى الصيــل دجل ليرهــا مــن ذجات الحــايريبــأل الحــاير إذا و طلــل يإوــه 
  ألو ـا هـ  التـ  نسـتصدم للقتـاأ جالكـر   جالفـر    يإوه ين رف إلى اإلبل دجل ليرها مـن ذجات األخفـاف  

 .(01)ال نستصدم ل لك يلم ببز ب أ العوض على المسابقة ب او ا وج البقر جالفيلة يإوما البااأ جالحمير 
إل كاوـت ال نسـتصدم للكـر   جالفـر   جكـ ا البقـر جالفيلـة يإو ـا جوو ش ه ا الدليلل بأل البااأ جالحمير      

  جالشــارا ووــال يــالبقر جالفيلــة  ــد نكــول وشــد جووكــى يــ  مال ــاة العــدج مــن اإلبــل    إال ووــه بقانــل علي ــا
 .(1)عليه جيفر   ال بما بمر  جالصف حمم ب ات الحاير ال
 

ــاأ وج خــف ًــاير  اًيــوال ذجــن  كــل ل جالصــف  الحــايربول المق ــود القااول الثاااني:  ب ســتصدم للقت
 عليه.
 .ي  نفبيل ه ا الضابط بين م على خالف  (3)جاأله ر عند الشايعية (2)الحنفيةلبعض جه ا  وأ     

                                                

 .6/402تار عليه ح, والدر المختار وحاشية رد الم 8/554, والبحر الرائق  6/227نظر: تبيين الحقائق ا  (3)

, والشدرح الكبيدر علدى مختصدر خليدل 3/154والخرشي على مختصر خليل  ,3/152نظر: مختصر خليل وحاشية الزرقاني عليه ا  (4)

 .3/390, والتاج واإلكليل 3/390, ومواهب الجليل 2/209وحاشية الدسوقي عليه 

 .8/166, ونهاية المحتاج 4/312نظر: مغني المحتاج ا  (5)

 .3/126منتهى اإلرادات وحاشية النجدي عليه , وشرح 15/8, والشرح الكبير والمقنع واإلنصا  407-13/406نظر: المغني ا  (6)

(7)  6/227. 

(8)  3/390. 

(9) 13/407. 
 .13/407المغني  انظر:  (01)

  .1/413, والمهذب  10/350, وروضة الطالبين  4/312انظر: مغني المحتاج   (1)

, وفيهدا ذكدر 5/324, والفتداوى الهنديدة 4/168, واالختيدار فدي تعليدل المختدار 6/402, والدر المختدار 3/347نظر: تحفة الفقهاء ا  (2)

الفرس والبغل دون الحمار , وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته الخال  في المسألة وصحح جواز بذل الس بَق في الفدرس والبغدل دون 

ل والحمدار , ومدن الحمار ثم عل ق على ذلك بقوله )والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام , فمن نظر إلى عمومده أدخدل البغد

 .6/402نظر إلى العلة أخرجها ألنهما ليسا آلة جهاد( 

 .15/184, والحاوي الكبير 1/413, والمهذب 4/312, ومغني المحتاج 8/166نظر: نهاية المحتاج ا  (3)
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ج الفـرس جالحمـار جالباـلجاء ي  نحفـة الفق ـاء )جنفسـ ـدق   جالمـراد بـالصف ل  ير المسـابقة بالحـاير هـو عا
 .(4)(ركب علي ا ي  با  الب اد بعض الناساإلبل جالبقر ألوه  د يا 

مـار يـ  األه ـر  ن ـح المسـابقة علي ـا  ه مان  المحتاع ) جك ا ييل جباـل ًج ججاء ي  المن اع جشًر
 .(5)بعوض جليره(

 لقوأل جيستدأ وصحا  ه ا ا     
بحديم وب  هريرة رض  هللا عنه )ال سبل..( جججه االستدالأ منهل ول الحديم عام ي  كـل ذا      
ستصدم للقتاأ عليـه   ب على ه ه ال فةعم كل ًيوال ي  ف امن دجل نص ي  بنوا من  وج خف ًاير

الحـاير  جلـو كـال الق ـد الصيـل وج اإلبـل دجل ليرهـا لص  ـت بـ كر   يالعـدجأ عـن ذكرهـا إلـى جصـف
 . (6)جالصف دليل على   د التعميم

جوـو ش هـ ا االســتدالأ ل بـأل الحــديم لـي  عامـًا فيمــا نبـو  المســابقة بـه ألوـه وكــرة يـ  إثبــات        
 .(7)جه  ال نفيد العموم   فيمول ذلك محمواًل على المع ود ج ت النب  صلى هللا عليه جسلم دجل ليره

 
 

 الترجيح :
ب قانـل  ـد ًيـوال  ذا ًـاير وج خـف جـن  شموأ الحاير جالصف لكـل  – وعلم وهللا –ال ا بن ر      

 عليه جإل لم بمن بستصدم للكر   جالفر   .
جيشمل ذلك بالنسبة للحاير ل الصيـل جهـ  محـل إجمـاا بـين وهـل العلـم   جالباـاأ ألو ـا مـن ذجات      
رسـوأ صـلى هللا عليـه جسـلم يـ  لـزجة جه  متولدة  عن الصيل   ج د نسـتصدم للقتـاأ علي ـا   يالالحاير 

 .(1)ًنين كال راكبًا على بالته البيضاء
وما الحميـر يإو ـا جإل كاوـت مـن ذجات الحـاير إال ووـه ال بقانـل علي ـا   جلـم ي ـ كر اسـتصدام ا يـ       

علـى عـدم صـالًيت ا  أمن بعده   ممـا يـد الحرج لزجات النب  صلى هللا عليه جسلم جسراباه جال ي  
بال   جإوما نعتبر من المباًات الت  اختلف العلماء يـ  ًمـم للقت اأ يال نقارل بالصيل ي  ًمم ب أ السا

بال على المسابقة علي ا .  ب أ السا
                                                

(4) 3/347. 

 .10/352, أما البقر فال تصح المسابقة عليه على المذهب أنظر: روضة الطالبين  4/312 (5)

 . 6/402انظر: رد المحتار   (6)

 .408-13/407نظر: المغني ا  (7)

, ومسدلم  2662الحديث متفق عليه , أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير , باب بغلة النبي صلى هللا عليه وسلم البيضاء بدرقم   (1)

 .2325في كتاب الجهاد والسير , باٌب في غزوة حنين برقم 
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وما بالنسبة للصف ي و بشمل ل اإلبل جه  محل انفا  بـين وهـل العلـم   كمـا بشـمل الفيلـة   ألو ـا      
ول ي  القتاأ وشد من اإلبل كمـا ً ـل يـ  معركـة القادسـية من ذجات الصف جي قانل علي ا   بل  د نك

 .(2)جليرها
 وهللا وعلم .  وما البقر ييرد علي ا ما وجردواه على الحمير      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من األسلحة الحديثة : لحافر والخفما يقاس على االمقصد الثاني : 
بال       هـ   ذا الحاير جالصـفي  المسابقة على إل العلة الت  من وجل ا وباح الشارا جوا  ب أ السا
مـن جســائل الب ـاد   ًيــم كاوـت نســتصدم للقتـاأ علي ــا   جعلـى هــ ا يإوـه بقــاس  –وهللا وعلــم  –كوو ـا 

علي ا ما يتفل مع ا ي  ه ه العلة من المركوبات الت  نستصدم للقتاأ ي  الع ر الحديم   جمـن ذلـك 
 ما يل  ل

  ًيم بحتاع ًرااس األمن ي  الـداخل جعلـى الحـدجد   جرجـاأ  المسابقة على السيارات العسمرية -1
القــدرة علــى المـرجر جممايحــة المصـدرات ج ائــدا مركبـات البنــود جليــرهم إلـى إنقــال يـن قيــادة السـيارة ج 

وثـر الكبيـر يـ  القـبض علـى المبـرمين جالمصـالفين   جنـدارر مـن لـ لك  لمـاالسـرعة ب ـا    التحمم ًـاأ
 مالًقت م بإذل هللا . األخفار الت  نق  عند

ــم  –يكــال مــن البــائز       إجــراء المســابقات بــين المــوهفين المصت ــين علــى ذلــك جمــنح  –وهللا وعل
 البوائز للفائزين   جك لك الشأل ي  المسابقة على الدراجات النارية جالعادبة بالنسبة للبنود .

                                                

 .9/630ة نظر: البداية والنهايا  (2)
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 ي ة ب ما .المسابقة على الدبابات جالمدرعات جوحوهما من الوسائل الشب -2
 المسابقة على الفائرات العسمرية جوحوها من جسائل الحر  البوية . -3
 المسابقة على السفن العسمرية جالاواصات جوحوهما من جسائل الحر  البحرية . -4
يــ  العديــد مــن ويتــت اللبنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة جاإليتــاء يــ  المملكــة العربيــة الســعودبة  ج ــد     

ــدد جواب ــا التــال  ل  جمــن ذلــك ممــا ذكــرت  بنحــواألجوبــة  ) الســبا  علــى الصيــل جاإلبــل جوحوهــا مــن ع 
الب اد كالفائرات جالدبابات للتدريب علي ا جك ا الفرجسية جاجب وج مستحب ًسب ما نقتضـيه ًاجـة 
ره المسلمين ي  الب اد دياعًا عن ًو ن م جو رة لدين م جنيسيرًا لنشر اإلسالم   جلمن بساعد عليه بفك

 .(1)وج م ارنه فيه وج بماله األجر جالثوا  (
 
 
 
 
 
 

   لرابعالمبحث ا
َبق فيه   ما اختلف العلماء في جواز بذل الس 

بال فيه   جيشمل ذلك ما   ليل  ما عدا القسمين السابقين اختلف العلماء ي  ًمم ب أ السا
 ما كال ي  معنى ما جرد به الن  .:  أوالً 

 جاأللعا  المباًة من لير ما سبل .سائر األعماأ :  ثانياً 
بال ي  ه ين القسمين ي  المفلبين التاليين ل       جسنبين ًمم ب أ السا

َبق في معنى ما ورد به النصالمطلب األول   : : الس 
ـبال يـ  األوـواا الثالثـة الـواردة يـ  ًـديم وبـ  هريـرة       لعل الحممـة جاضـحة مـن مشـرجعية بـ أ السا

   وو ا من جسائل الب اد الت  بستفاد من ا ي   تاأ العدج.رض  هللا عنه جه

                                                

 هـ.19/12/1400بتاريخ  3323هـ , وانظر الفتوى رقم 11/9/1400بتاريخ  3219الفتوى رقم   (1)
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مــه هللا هــ ه الحممــة بقولــهل ) ألو ــا مــن آالت الحــر  المــأمور بتعلم ــا       ج ــد وجضــح ابــن  دامــة ًر
جإًمام ــا جالتفــو  يي ــا   جيــ  المســابقة مــ  العــوض مبالاــة يــ  االجت ــاد جيــ  الن ابــة ل ــا جاإلًمــام 

 .(2)باألمر ب ا جالترليب ي  نعلم ا (   ج د جرد الشرا(1)ل ا
ج ـد اختلـف وهــل العلـم يـ  بعــض الوسـائل التـ   ــد بسـتفاد من ـا يــ  القتـاأ كالم ـارعة جالمبــار ة      

ــد المبتمــ  المســلم جنقــوا بنيتــه الحســية  جالمشــابمة باأليــدا جوحوهــا جكــ لك الوســائل األخــرى التــ  نفي
لى األ دام جالمسابقة ي  ًفظ القرآل وج السنة وج متول العلوم وجالمعنوية كالسباًة جينوو ا جالمسابقة ع

بال  الشرعية وج ليرها مما بحتاع إليه المبتم  المسلم هل نلحل بما جرد به الن  فيبو  يي ا ب أ السا
بال إعمااًل لناهر الن   هللاإعمااًل للحممة الت  من وجل ا وجا  الشارا ب له   هللاوم ال ببو  يي ا ب أ السا

 ين ي  المق دين التاليين الصالف ي  المسألة   ثم ضابط ما يلحل بما جرد به الن  .جسنب
      

 
 
 
 
 
 األول : الخالف في المسألة : مقصدال

بال ي  لير ما جرد به الن  مما هو ي  معناه على  ولين رئيسينل  اختلف العلماء ي  ًمم ب أ السا
بال إال فيمالقول األول:   ا جرد به الن .عدم جوا  ب أ السا

 .(4)جالناهرية (3)  جم هب الحنابلة (2)  جججه عند الشايعية(1)جه ا م هب المالكية     
عـل يـ  الصيـل جاإلبـل جبين مـا جيــ        جـاء يـ  مصت ـر خليـل جالشـرح الكبيـر عليـه )   المسـابقة بب 

 .(5)مباوًا(الس م   جوما لير ه ه الثالثة يال ببو  إال 
 .(6)مان  ) جوما المسابقة بعوض يال نبو  إال بين الصيل جاإلبل جالرم  (ججاء ي  ال     

                                                

 ) وإحكامها (. :ولعلها ,كذا في األصل  (1)

 . 13/405المغني   (2)

 3/154وشددرح الخرشددي علددى مختصددر خليددل  3/152, وشددرح الزرقدداني علددى مختصددر خليددل 9/146نظددر: تفسددير القرطبددي ا  (1)

 .3/390, والتاج واإلكليل 3/390ومواهب الجليل  2/209والشرح الكبير على مختصر خليل 

 .4/311ومغني المحتاج  10/350نظر: روضة الطالبين ا  (2)

 .15/8, والشرح الكبير والمقنع واإلنصا  13/406نظر: المغني ا  (3)

 .5/426المحلى  انظر:  (4)

(5)  2/209. 

(6)  13/405. 
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ــبال جباذلــه )  ــاأ وبــو محمــدل مــا عــدا هــ ا ي ــو وكــل مــاأ       ججــاء يــ  المحلــى بعــد ذكــره ألوــواا السا
 .(7)بالباطل (
 جيستدأ وصحا  ه ا القوأ بما يل ل     

رسوأ هللا صـلى هللا عليـه جسـلم  ـاأل   ال سـبل إال ًديم وب  هريرة رض  هللا عنه ول الدليل األول: 
 .(8)  وج خف ي  و ل وج ًاير 

بال على ه ه األ جججه االستدالأ من الحديمل ول النب  صلى هللا عليه جسلم   وـواا ر جوا  ب أ السا
الثالثة   ججاء ذلك ب ياة النف  م  إال الت  ه  من و وى صي  الح ـر يـدأا ذلـك علـى عـدم جـوا  

 .(9)أ العوض فيما عداها من األعماأ جاأللعا  ًتى لو كاوت وايعةب 
 ل(01)نيجوو ش ه ا الدليل جاالستدالأل بأوه  د جرد ي  ضبط لفظ   السبل   رجايت     

ــبال( بــالفتح  الرجابــة األجلــىل جهــ  األشــ ر   فيمـــول المــراد مــن الحــديمل ول وًــل مــا بــ أ فيـــه )ال سا
  (11)وف  الكمـاأ ال وفـ  البـن ع ا جعموم م لحت ا   يالمراد بالنف  هنا العوض ه ه الثالثة لكماأ وف

مــ  ول الربــا بمــول يــ  الفضــل كمــا  (12) جيمــول كقولــه صــلى هللا عليــه جســلم   ال ربــا إال يــ  النســيئة  
مـ  ول  (1) دلات على ذلك السنة   ج وله صلى هللا عليه جسلم   ال صالة لمن لـم بقـرو بفانحـة الكتـا   

 نار وركاوًا وخرى ليرها ال ن ح ال الة بدجو ا كالركوا جالسبود جليرهما.ه
ـــبقل( بالســـمول  الرجابـــة الثاويـــةل ـــة ووـــه ال مســـابقة ويضـــل جووفـــ  مـــن )ال سا ـــى هـــ ه الرجاب   جالمعنـــى عل

ال يــدأ علــى وفــ  البــوا  فيمــا  –كمــا هــو هــاهر  –المســابقة بــ جات الصــف جالن ــل جالحــاير   جهــ ا 
 .(2)عداها
جوجيب عـن هـ ه المنا شـةل بـأل صـرف النفـ  مـن ال ـحة إلـى الكمـاأ لـي  بمسـلك صـحيح   إذ      

رف إلى مـا يناسـبه   لـ ا يـإل  الواجب ي  كالم الشارا ول ب حمل على الحقيقة ما وممن   يإل نع ر ص 
مـل عالواجب ي  ه ا الحديم   ً لـى ول ب حمل على وف  ال ـحة وجاًل   يـإل جـاء مـا بمنـ  ًملـه علي ـا 
 .(3)وف  الكماأ جه ا لم يتحقل

                                                

, انظر المسائل المرموز  ابن حزم أن المسابقة على األقدام داخلة ضمن المسابقة الجائزة بعوض يرى, و972-970مسألة  5/426  (7)

 .لها

 . 8سبق تخريجه صـ  (8)

 .13/407نظر: المغني ا  (9)

 . 5نظر صـا (10)

 .49و 28نظر الفروسية البن القيم صـا (11)

فدي كتداب البيددوع , بداب بيدع الفضددة بالدذهب وبيدع الددذهب بالفضدة بددرقم  , والنسددائي 20767( رواه أحمدد فدي مسددند األنصدار بدرقم 12)

وبلفد  ) أنمدا الربدا فدي النسدي ة ( بدرقم  2990والحديث أصله رواه مسلم في كتاب المساقاة بلف  ) الربا فدي النسدي ة ( بدرقم  ,4504

2991. 
 

, ومسدلم فدي كتداب  714القدراءة لممدام والمدأموم فدي الصدلوات بدرقم  متفق عليه , أخرجه البخاري في كتاب األذان , باب وجوب  (1)

 .595الصالة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 

 .49نظر: الفروسية صـا  (2)

 .137صـ –خالد المصلح  –نظر: الحوافر التجارية التسويقية ا  (3)



 38 

  إال ووـه  ـد جردت  لت ل جه ا صحيح ي  ًالة عدم ججود ما ب رف النف  من ال ـحة إلـى الكمـاأ 
بال يـ  ليـر هـ ه األوـواا الثالثـة   كالم ـارعة ج  مراهنـة يـ  ن ـديل  ـوأ الوًاديم وخرى با أ يي ا السا

 .الرسوأ صلى هللا عليه جسلم 
)           يم عقبة بن عامر رض  هللا عنه ول النب  صلى هللا عليه جسلم  األ ًدالدليل الثاني : 

لـه ( جججـه     (4).. جلي  الل و إال ي  ثالثة ل نأديب الرجل يرسه   جمالعبته وهله   جرميـه بقوسـه جوابق
يـ  هـ ه االستدالأ من الحديم ل ول النب  صلى هللا عليه جسلم بيان ول وصل الل و باطل إال مـا كـال 

 .  (5)يأكل الماأ باير ه ه األمور الثالثة وكل  بالباطلاألمور الثالثة يإوه من الحل 
 

ول العلماء  د وجمعوا على عدم جوا  ب أ العوض ي  المسابقات إال ي  ذجات الصف : لث الدليل الثا
 جالن ل جالحاير.

 
بقل ال ببو  ع ) اأ ابن عبد البرل لى ججه الرهـال إال يـ  الصـف جالحـاير وجم  وهل العلم على ول السا

 يإجا ة ب أ العوض ي  لير ه ه الثالثة خر  ل  ا اإلجماا. (2)  جوقله القرطب  بعده (1)( جالن ل
ول ليــر هـ ه األوـواا الثالثــة جمـا ب قـاس علي ــا ال ب حتـاع إلي ـا يــ  القتـاأ كالحاجـة إلــى  الادليل الراباع :

ج ـد بحتـاع   تاأ جالب اد   وما ليرها يإل األصل عـدم الحاجـة إلي ـااألوواا الثالثة الت  علي ا عماد الق
ــبال   إلي ـا يــ  بعــض الحــاالت يــال نقــارل ب ــ ه األوــواا الثالثــة يــ  األهميــة جالمماوــة يــال ببــو  بــ أ السا

 . (3)علي ا
 

بال ي  معنى ما جرد به الن لالقول الثاني:   جوا  ب أ السا
جهـو اختيـار شـيخ اإلسـالم  (6)جرجابـة عنـد الحنابلـة, (5)د الشـايعيةعنـ بجالمـ ه (4)جه ا  وأ الحنفية     

 .(8)جنلمي ه ابن القيم (7)ابن نيمية
                                                

, وأبدو داود فدي كتداب الجهداد بداب فدي فضدل  3522لرجدل فرسده بدرقم بداب تأديدب ا –رواه النسائي واللف  لده , فدي كتداب الخيدل   (4)

, وأحمدد فدي مسدند 1561, والترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضدل الرمدي فدي سدبيل هللا بدرقم 2152الرمي  برقم 

 .2298, والدارمي في كتاب الجهاد باب فضل الرمي برقم  16683و  16662لشاميين برقم ا

 .6/206بدائع الصنائع  انظر: (5)

 .14/88التمهيد   (1)

 .9/146تفسير القرطبي   (2)

 .49, والفروسية صـ 532, والفتاوى المصرية صـ 13/407نظر: المغني ا  (3)

د , والدر المختدار وحاشدية ر5/324, والفتاوى الهندية 8/555, والبحر الرائق 6/228, وتبيين الحقائق 3/347نظر: تحفة الفقهاء ا  (4)

 .6/403تار عليه حالم

 .4/311, ومغني المحتاج 8/165, ونهاية المحتاج 10/350, وروضة الطالبين 1/414نظر: المهذ ب ا  (5)

 .11-15/8نظر: اإلنصا  ا  (6)
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على ول وصحا  ه ا القوأ لـم نتفـل كلمـت م يـ  ضـابط مـا يلحـل بمـا جرد بـه الـن    فيصتلفـول       
بال مما ال يدخله. مباأسعًة جضيقًا ي    ما يدخله السا

عـاًل  جاء ي  نبيين      الحقائل ) جعلى ه ا الفق ـاء إذا ننـا عوا يـ  المسـائل جشـرل للم ـيب مـن م ج 
جــا  ذلــك إذا لــم بمــن مــن البــاوبين علــى مــا ذكروــا يــ  الصيــل ألل المعنــى ببمــ  الكــل إذ التعلــيم يــ  

  .(9)البابين يرج  إلى نقوية الدين جإعالء كلمة هللا (
بال ) األجأل ول بمول المعقود عليه عـدة للقتـاأ ججاء ي  رجضة الفالبين عند نعداده لش      رجل السا

 .(01)  ألل المق ود منه التأهب للقتاأ (
) يالماالبــة البـائزة نحــل بـالعوض إذا كاوــت ممـا ي ــبقنا علـى الــدين   كمـا يــ   ججـاء يــ  اإلو ـاف     

وًـد الـوج ين عنـدوا   مراهنة وب  بمر ال ديل رض  هللا عنه   جاختار ه ا كله نق  الدين   جذكر ووه
لقيـام معتمدًا علـى مـا ذكـره ابـن البنـا    ـاأ يـ  الفـرجال جهـاهره جـوا  المراهنـة بعـوض يـ  بـا  العلـم 

  .(1)الدين بالب اد جالعلم   جه ا هاهر اختيار صاًب الفرجا   جهو ًسن (
 جيستدأ وصحا  ه ا القوأ بما يل ل     

 الدليل األول:
جعموم وفع ا لمـا جوهميت ا ي  الحديم يدأ على يضل ا بال كر اا الثالثة ه ه األوو  نص ي ول       

جإعـالء كلمـة و ـر اإلسـالم فيـه يتحقـل ل ا من وثر ي   وة المسلمين   يي لحل ب ـا مـا يـ  معناهـا ممـا 
  .(2)هللا

 الدليل الثاني:
ليل ول السـنة جـاءت ول الن  على ه ه األوواا الثالثـة ال يـدأ علـى وفـ  البـوا  فيمـا عـداها بـد      

ـبل يـ  ليرهـا كالمراهنـة التـ  ً ـلت بـين ال ـديل رضـ  هللا   هـو يـ  معناهـا  ممـا (3)ببوا  ب أ السا
ــبال    (5)ركاوــةل  جم ــارعة الرسـوأ صــلى هللا عليــه جسـلم  (4)عنـه ج ــريش   جكالهمــا  ـد بــ أ يي مــا السا

                                                                                                                                                                

 .535-533نظر: الفتاوى المصرية صـا  (7)

 البن القيم .نظر: الفروسية ا  (8)

(9)  6/228. 

(10) 10/350. 

 .4/461ر الفروع , وانظ15/9-11 (1)

والفروسية  ,          6/403تار ح, وحاشية رد الم8/555والبحر الرائق  6/228,  وتبيين الحقائق 15/185نظر:  الحاوي الكبير ا  (2)

48-49. 

 .49والفروسية  527نظر: الفتاوى المصرية صـا  (3)

 .10سبق تخريجه صـ  (4)

 .9سبق تخريجه صـ  (5)
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بال لي  مح ورًا ب  ه األوواا الثال بل يلحل ب ـا مـا يـ  معناهـا ًتـى لـو لـم   ثة يدأا ذلك على ول السا
 بمن داخاًل ي  لفن ا كالم ارعة جالسباًة جمسائل العلم جوحوها.

 
 الترجيح :
ــائم علــى نفســير النفــ  يــ        ــة يــ  المســألة محــل البحــم يتبــين ول مبناهــا   مــن خــالأ نأمــل األدل

بال ... ( هل هو للبن  هريرة ًديم وب    وم للكماأ هللارض  هللا عنه ل ) ال سا
يــالفريل األجأ ًملــوا النفــ  علــى البــن  يعملــوا   بنــاهر الــن  يا ت ــرجا علــى مــا وثبتــه الــن       

بعد النف  العام   جه  الثالثـة المـ كورة يـ  الحـديم يقـط جلـم ببـو جا ذلـك يـ  ليرهـا ألو ـا ليسـت يـ  
 . (6)معناها ًتى بممن ول يلحل ب ا  

النفــ  يــ  الحــديم علــى الكمــاأ   جول معنــاه   إلا وًــل مــا ب ــ أ فيــه  ومــا الفريــل الثــاو  يقــد ًمــل     
بال ه ه األوواا الثالثة لكماأ وفع ا جعموم م لحت ا    .  (7)السا

ول النف  ي  الحـديم للكمـاأ ال للبـن  جول المق ـود بـه ل ال سـبل  –وهللا وعلم  –جال ا بن ر      
ــبال يــ  ذا الن ــل جذا ا ــبال يي ــا مــن األعمــاأ ويضــل جوكمــل مــن السا لحــاير جذا الصــف   يبــ أ السا

الفاضلة لما ل ا من وثر ي  القوة العسـمرية للمبتمـ  جالدجلـة اإلسـالمية يتص ي ـ ا بالـ كر يـدأ علـى 
بال ي  ليرها.  يضل ا جعنم مماوت ا   جه ا ال بمن  من جوا  ب أ السا

بال ي  ل      يرها كالم ـارعة بـين الرسـوأ صـلى هللا عليـه يدأ على ه ا التفسير ووه  د جرد ب أ السا
يل رض  هللا عنه لكفار  ريش ي  للبة الرجم  جهما ليسـا  جسلم جركاوه رض  هللا عنه   جمراهنة ال د  

 من ذجات الن ل وج الحاير وج الصف   جإوما ببم  بين ا النف  ي  الدين .
بال فيما كال ي  معنى ما هو القو  –وهللا وعلم  –إذا نبين ذلك يإل ال ا يترجح       أ ببوا  ب أ السا

 جرد به الن  . جمما يؤيد ه ا الترجيح ما يل  ل
ـبال يـ  ج ـت الرسـوأ  أواًل : ما سبل بياوه من ججود ووواا وخرى لير هـ ه األوـواا الثالثـة ب ـ أ يي ـا السا

 صلى هللا عليه جسلم .
مــه هللا –كمــا ذكــر ابــن القــيم  –ول الب ــاد  ثانيااًا : لــي  مق ــورًا علــى الب ــاد بالســنال   بــل  – (1)ًر

 بشمل الب اد باللسال   ج د بمول النوا األخير وعنم وفعًا جو وى شميمة على العدج من النوا األجأ .

                                                

 . 48الفروسية صـ  (6)

 .28المرجع السابق صـ  (7)

 .19انظر: الفروسية صـ  (1)
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ـوا وهللا سبحاوه جنعالى ومر بإعداد القوة بأوواع ا المصتلفة يقاأ ل ) جا       ـلا  جاق د  ع  ـ مق    ـاق  اا ما ـ مق ت  عق فا تا سق  ة  وا   ـ نق م 
  كمـا ومـر سـبحاوه     بالب ـاد (2)ول ن ضعف العدج[ جه ا بشمل كل  وة من شأو ا 60... ( ] األوفاأل

ــ ن  الا يــ  القــرآل الكــريم يقــاأ ل ) ياــ ــلق اق     ف  ــاا جا جا  نا ي ر  ي  اا كا ــج   ه  ب ــ مق ه  دق ه  ــب  ًا كا ادا  ا [    ــاأ ابــن 52( ]الفر ــالل اً را يق
 .(3)وا بالقرآل (ججاهدهم  )عباسل 
جا   اليـوم وبـد ول األمـة اإلسـالمية بحاجـة ماسـة إلـى القـوة العلميـة جالتقنيـة جالبسـمية ًتـى  جي      

نستفي  ول ن مد ومام عدجها ال ا بحاجأ ول ببتث ا من ج جرها ي  ثقايت ا جيكرها جهويت ـا جيبعل ـا 
 ومة مقودة يوج  ا كيفما شاء .

الفـرد جالمبتمـ  يـ  دينـه جنـؤدا إلـى  ـوة نمسـمه بـه ول من المسلام به ول المسابقات التـ  ننفـ  ثالثًا : 
العنابة ب ا جنشبي  الناس علي ا جمن وهم جسائل نحقيل ذلك منح البوائز يند  إلى جمعريته بأًمامه 

   للفائزين جإكرام م معنويًا جمادبًا . 
 وما ما استدأ به وصحا  القوأ األجأ فيبا  عنه بما يل  ل رابعًا :

 ة رض  هللا عنه ج د سبل البوا  عن ججه االستدالأ منه .ًديم وب  هرير  (1
ًديم عقبة بن عامر رض  هللا عنه ) جلي  الل و ... ( جالبوا  عـن ججـه االسـتدالأ منـه  ريبـًا  (2

ن   يــ  الحــديم لــي  للح ــر جإومــا لبيــال األيضــل جاألكمــل لممــا ذكروــاه يــ  ًــديم وبــ  هريــرة   يــا
 و بأوواا وخرى لي  من ه ه األوواا الثالث المـ كورة   ثـم إل الل ـو بمـا اللبدليل ووه  د جرد ي  السنة 

  ينف  الفرد ي  دينه جينف  المبتم  المسلم ي   ونه لي  من الل و الباطل .
 –وهللا وعلم  –جلم ي كر ي  الحديم السبا  باإلبل   جه  م كورة ي  ًديم وب  هريرة مما يدأ      

 للكماأ ال للبن  . على ما رجحناه من ول النف 
ــه ًــديم عقبــة بــن عــامر      رضــ  هللا عنــه ووــه ســم  رســوأ هللا صــلى هللا عليــه جســلم علــى  جمثل

 األمـر بـالقوة مـن يالنـاهر (1)جوعدجا ل م ما استفعتم مـن  ـوة وال إل القـوة الرمـ  ... ()  المنبر بقوأ ل
وـه و ـوى مـا ي تقـوى بـه ي ـو مـن  بيـل  ولـه إال ووه عليه ال الة جالسالم خ ا الرم  بالـ كر أل  العموم 

 .(3)((2)الحج عرية ل )صلى هللا عليه جسلم 
                                                

 .6/35انظر: تفسير روح المعاني   (2)

 . 9/398تفسير الطبري   (3)

 .30سبق تخريجه صـ  (1)

, وفي كتاب التفسير, باب ومن  814(  رواه الترمذي في كتاب الحج , باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 2)

, وابن ماجه في كتاب  2994و 2966, والنسائي في كتاب مناسك الحج , باب فرض الوقو  بعرفة برقم  2901البقرة برقم سورة 

 .18187و 18023, وأحمد في أول مسند الكوفيين برقم  3006المناسك , باب من أتى عرفة قبل الفجر برقم 

 .36-6/35تفسير روح المعاني   (3)

 لحنفية والشافعية .(  انظر في ذلك مراجع ا4)
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ـبال يـ  األوـواا  (3 ًمابة اإلجماا ال ا وقله ابـن عبـد البـر جالقرطبـ  مـن بعـده علـى ً ـر جـوا  السا
 .(4)الثالثة محل ونر   ي  ه المسألة من المسائل الصالفية بين وهل العلم  بل ابن عبد البر جبعده

  ول م ل ول لير ه ه األوواا الثالثة ال بحتاع إلي ا ي  القتاأ كالحاجة إلي ا . (4
ــبال علــى جســائل       ــر  جــوا  بــ أ السا ببــا  عنــه ل بــأل هــ ا الــدليل  ــد بمــول متوج ــًا يــ  ًــاأ  ا ق

 القتاأ الحسية   جه ا محل ونر كما سبل .
 
 
 
 
 

 : النص : ضابط ما يلحق بما ورد به الثاني قصدالم
ـــن  يـــ  ضـــابط ذلـــك         ـــ  معنـــى مـــا جرد بـــه ال ـــبل ي ـــ أ السا ـــائلول ببـــوا  ب ـــف العلمـــاء الق اختل

 لثم وبين ما وراه راجحًا  جسنعرض ي  نف يل ذلك لكل م هب يق   بشمل مستقل
 

 أواًل : الحنفية :
ن نعلـيل م لم ين  الحنفية على ضابط محدد فيما يلحـل بالمن ـوع عليـه   ليـر ووـه بسـتفاد مـ     

يـــ  إجـــا ة بعـــض األلعـــا  التـــ  نلحـــل بالمن ـــوع بـــأل يي ـــا ًثـــًا علـــى الب ـــاد جنعلـــم العلـــم جإنقـــال 
بال ي  جسائل ما فيبو   .(1)كل ما يرج  إلي ما دجل ليرهما ب أ السا

     
بال ب أ جمن األشياء الت  وجا  الحنفية يي ا         لما يل   لير ما جرد به الن ي  السا
بال  رى بقة على األ دامل يالمسا -1 جيضيفوو ا إلى  (2) ي  المسابقة على األ دامالحنفية جوا  ب أ السا

بحـديم مسـابقة الرسـوأ صـلى هللا عليـه جسـلم علـى ذلـك ل و سـتدلاألوواا الثالثة الت  جرد الن  ب ـا جي
ول بسـابل رجـاًل  صلى هللا عليه جسلم لسلمة بن األكوا رضـ  هللا عنـه جإذوه (3)لعائشة رض  هللا عن ا

                                                

 

, والبحدر الرائدق 6/228وتبيدين الحقدائق  4/168, واالختيار في تعليل المختدار6/206, وبدائع الصنائع 3/347نظر: تحفة الفقهاء ا  (1)

 .6/403تار ح, ورد الم5/324, والفتاوى الهندية 8/555

 نظر: المراجع السابقة.ا  (2)

كانت مع النبي صلى هللا عليه وسدلم فدي سدفر فسدابقته فسدبقته علدى  كما قالت عن نفسها ) اونص الحديث أن عائشة رضي هللا عنه  (3)

و  25051و  23833جلي , فلما حملُت اللحدم سدابقته فسدبقني فقدال: هدذه بتلدك السدبقة( رواه أحمدد فدي بداقي مسدند األنصدار بدرقم ر

 .1969في كتاب النكاح برقم  ه, وابن ماج2214رجل برقم , وأبو داود واللف  له في كتاب الجهاد باٌب في السبق على ال25075
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يــ  الب ـاد يكــال مــن رياضــة  احتــاع إلي ــب  التـ  ء اشــياألمــن  هجألوــ  (4)كـال ال ب ســابال وبــدًا يســبقه سـلمة
بالاالنف  المحمودة يب  .(5)فيه   ب أ السا

لم ــــارعة الرســــوأ صــــلى هللا عليــــه جســــلم لركاوــــة   جألو ــــا مــــن الرياضــــات  جذلــــك لالم ــــارعة  -2
 .(6)الب ادالمحمودة الت  نعين على 

 . (7)من المنايسة على نعلم العلم الما يي جذلك المسابقة ي  مسائل العلمل  -3
 

 ثانيًا : الشافعية :
ـبال يـ  المسـابقات هـول       ول بمـول وايعـًا يـ  ) و  الشايعية علـى ول الضـابط يـ  جـوا  بـ أ السا
 .(الحر 
 .  نفبيل ه ا الضابط على المسابقاتم  اختالي م ي (8)جه ا هو المعتمد عندهم ي  الم هب     
 جمن المسابقات الت  وجا جا يي ا ب أ العوض بناًء على ه ا الضابط ما يل ل   
 .(1)المسابقة على األ دام ي  األصح -1
 .(2)السباًة ي  الماء   وج على الفيارات   وج الزجار  ي  األصح -2
 .(3)الم ارعة ي  األصح -3
 ججه.المشابمة باأليدا ي   -4
 إل جرت العادة باالستعاوة به ي  الحر . (4)المقل ي  الماء -5
 ًمل الحبارة باليد ي  ججه. -6
ة  -7  .(5)خبار العدج ي  ججهألالمسابقة بين الفيور الم عدا
 

ـــبال علي ـــا        عنـــدهم  ومـــا إذا كاوـــت المســـابقة ال بن ـــر وفع ـــا يـــ  الحـــر  يإوـــه ال ببـــو  بـــ أ السا
 .(6)( الو وف على رجل  جاًدة) ـ ب اجيمثلول ل 

                                                

 .3372أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب غزوة ذي قرد وغيرها برقم   (4)

 .3/347نظر: تحفة الفقهاء ا  (5)

 .6/403تار حنظر: رد الما  (6)

 نظر: المرجع السابق.ا  (7)

, ويلحدد  االخددتال  فددي بعددض  166-8/165ونهايددة المحتدداج  313-4/311ج , ومغنددي المحتددا 10/351نظددر: روضددة الطددالبين ا  (8)

المسائل بين الروضة والمنهداج , فالسدباحة يجدوز فيهدا بدذل الس دبَق فدي الروضدة , أمدا فدي المنهداج فدال يجدوز , الدذي يظهدر أن هدذا 

 وإال لم يجز بذل العوض فيه. االختال  راجع إلى مدى تحقق االستفادة من األمر في الحرب , فإذا كان متحققاً جاز 

 .10/351نظر: روضة الطالبين ا  (1)

 نظر: المرجع السابق.ا  (2)

 .4/311نظر: المرجع السابق , وفي المنهاج في غير األصح أنظر: مغني المحتاج ا  (3)

 .577نظر: المصباح المنير صـا  (4)

 .15/184بير والحاوي الك 1/414نظر: المراجع السابقة وانظر: المهذب ا  (5)
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 ثالثًا : الرواية عند الحنابلة :

ــة الــ ا عليــه جمــاهيرهم ج فــ  بــه   ل  (7)ذكــر المــاجردا يــ  اإلو ــاف      ول المــ هب عنــد الحنابل
بال على الثالثة الت  جرد ب ا الن  دجل ليرها. مباأ  ر ل الكثير من م   السا

ـــ       ـــا ذكـــر جج ـــًا ي ـــار  إال ول ابـــن البن ة ألخب ـــر الم عـــدا ـــ  الفي المـــ هب ببـــوا  المســـابقة بعـــوض ي
 .(8)  األعداء
ول الم ارعة جالسـبل باأل ـدام جوحوهمـا بعتبـرال طاعـة إذا    ـد  (9)كما ذكر ابن مفلح ي  الفرجا     
يالماالبـة البـائزة نحـل بـالعوض إذا كاوـت ممـا   ا و ر اإلسالم   جوخ  العوض علي ا وخ   بالحل مب 
 .(01)على الدين بعين

ــبال يــ  ليــر مــا جرد بــه  -علــى هــ ه الرجابــة  -جمــن األمــور التــ  وجــا  يي ــا بعــض الحنابلــة  بــ أ السا
 لما يل   الن 

ة ألخبار العدج -1  ألو ا مما ب حتاع إلي ا ي  الب اد. لالمسابقة ي  الفير الم عدا
 دميه.على   جالفر    لحاجة المقانل للكر    األ دامالمسابقة على  -2
 الم ارعة. -3
 .(1)المسابقة ي  مسائل العلم -4

ــبال علــى هــ ه الرجابــة عنــد الحنابلــة هــول       ول نكــول ) جعلــى هــ ا يــإل الضــابط يــ  جــوا  بــ أ السا
 .(  ي  الدينه ما ي نتف  بماألعماأ وج األلعا  

 
 ابن القيم :تلميذه ابن تيمية و شيخ اإلسالم رابعًا : 
يل رضـ  هللا عنـه  بستفاد من ًديم      شيخ اإلسالم ابن نيمية جنلميـ ه ابـن القـيم عـن مراهنـة ال ـد  

بال يي ا لتحقل و ر اإلسالم ي  ه ه المراهنة .إوما لقريش ووه   جا  ب أ السا
مـــه هللا ل ) جهـــ ه المراهنـــة       هـــ  مثـــل المراهنـــة يـــ  ســـبا  الصيـــل جالرمـــ  بقـــوأ شـــيخ اإلســـالم ًر

ــا    جكاوــت جــائ زة ألو ــا م ــلحة لإلســالم   ألل يي ــا م ــلحة بيــال صــد  الرســوأ صــلى هللا بالن شا
                                                                                                                                                                

, كما يوجد أمثلة أخرى غيرها لكنها داخلة ضمن المباحات التي سنتعرض لها في المطلب القدادم  10/351نظر: روضة الطالبين ا  (6)

 كاللعب بكرة الصولجان ونحوها.

(7)  15/8. 

 .بتصر   المرجع السابق  (8)

(9)  4/461-462. 

 .9-15/8نظر: اإلنصا  ا (10)

 جع السابقة .نظر: المراا  (1)
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بـول بعـد ذلـك   جيي ـا ه ـور و ـر  الفـائفتين إلـى المسـلمين عليه جسلم فيما وخبر به من ول الرجم باال  
 .(2)على وبعدهما (

مــه هللا       منفعــة فيــه يــ  ) إومــا الرهــال المحــرم الرهــال علــى الباطــل الــ ا ال  لجيقــوأ ابــن القــيم ًر
يل ي ـو مـن وًـل الحـل  الدين   جوما الرهال على مـا فيـه إعـالء اإلسـالم جودلـة براهينـه كمـا راهـن ال ـد  

  . (3)الصيل جاإلبل ( با جهو وجلى بالبوا  من الرهال على النضاأ جس
ـبال مـن جابن القـيم لـم وجـد مـا وجـا ا فيـه بـ أ اجمن خالأ نتب  ما كتبه شيخ اإلسالم ابن نيمية       لسا

يل  األعمــاأ جاأللعــا  يــ  ليــر مــا جرد بــه الــن  ليــر المســابقة يــ  العلــم قياســًا علــى مــا يعلــه ال ــد  
 رض  هللا عنه.

ومــا المســابقة علــى األ ــدام جالم ــارعة جليرهمــا يإوــه لــم يــرد وــ  صــريح من مــا يــ  إجــا ة بــ أ      
ـبال علي مــا   بــل بســتفاد مــن كالم مـا عــدم  ــبال بــ أ ال إجــا ةالسا ل ) جومــا بقــوأ شــيخ اإلســالم   ي مـا يسا

جالم ارعةل ي  ه األعماأ لم ن بعل ي  األصل لعبادة هللا نعـالى جطاعتـه  (4)وخ  العوض ي  المسابقة
د ب ا ي  الاالب راًـة النفـوس جطاعة رسوله   يل  ا لم بحض الشارا علي ا جال رلاب يي ا   إوما ب ق ا 

ــب يي ــا   وج االســتعاوة علــى المباًــات    يأباً ــا الشــارا لعــدم الضــرر الــراجح   جلــم بــأمر ب ــا جال رلا
ألو ـــا ليســـت ممـــا بحتاجـــه المســـلمول   جال يتو ـــف قيــــام الـــدين علي ـــا كـــالرم  جالركـــو    جلـــو خــــال 
المسلمول من م ارا جمسابل على األ دام لم بضرهم ال ي  دين م جال ي  دوياهم بصالف مـا لـو خلـوا 

بالعن الرم  جالركو    .(1)(لالب الكفار على المسلمين جل  ا لم يدخل يي ا السا
      
ما الماالبات إلى ثالثة و سام ل         يؤيد ذلك وو ما  سا
جي شـرا فيـه كـل مـا يـدعو إلـى   الـرهن  بـدجل فـردًا نمي  ا ب شـرا  ل  سم محبو  مرض   هلل جرسوله -1

معــًا وج مــن وجنبــ    جوكــل المــاأ بــه لــي  وكــاًل نح ــيله كبــ أ الــرهن مــن وًــد المتســابقين وج من مــا 
 . بالباطل

جذلــك كســائر الماالبــات التــ  نو ــ  العــداجة  ل ســم مســصط  هلل جرســوله موصــل  إلــى مــا بمرهــه هللا  -2
ر ده جم  الرهال   جوكل الماأ به مايقس   ج مار. جالباضاء جن د  عن ذكر هللا   ي  ا محرم  ًج

                                                

 .534-533الفتاوى المصرية صـ  (2)

 .30الفروسية صـ  (3)

 يقصد بها المسابقة على األقدام .  (4)

, وفدي موضدع آخدر ذكدر شديخ اإلسدالم قدول أبدي حنيفدة فدي إجازتده  32/224, وانظر: الفتاوى الكبرى  532( الفتاوى المصرية صـ1)

صارعة وأنده مدن بداب الجعالدة , ثدم قدال معلقداً عليده : ) والدذي قالده هدو القيداس ( الفتداوى لبذل الس بَق في المسابقة على األقدام والم

, فهذه العبارة من شيخ اإلسالم وإن لم تكن صريحة في إجازته لبذل الس بَق في المسابقة على األقدام والمصدارعة 527المصرية صـ

يجيز بذل الس بَق عليهما , وقد رأيدت البعلدي  –مكتوباً أو غير مكتوب  –ة إال أنها تدل على أن له رحمه هللا قوالً آخر في هذه المسأل

في جمعه الختيارات شديخ اإلسدالم قدد ندص علدى ذلدك حيدث قدال ) والصدراع والسدبق باألقددام ونحوهدا طاعدة , إذا قصدد بده نصدر 

ينتفع به في الدين , كمدا فدي مراهندة أبدي بكدر  اإلسالم , وأخذ السبق عليه أخذ بالحق , فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما

 .138رضي هللا عنه وهو أحد الوجهين في المذهب ( صـ
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راة الراجحة سم لي  بمحبو  هلل جال  -3 جمثالـه السـبا  علـى  ل مباوض له   بل هو مباح لعدم الماضا
مل األثقاأ جالم ارعة   ي ـ ا يبـاح اللعـب فيـه جلكـن ال ببـو  بـ أ العـوض فيـه    األ دام جالسباًة ًج
ألل نبويز وكل الماأ به ذريعة إلى اشتااأ النفـوس بـه   جانصـاذه ممسـبًا   يـأ بيح يـ  وفسـه ألوـه إعاوـة 

ر م وكل الماأ به لئال ي تص  عادة جصناعةللنف ًا  .(2)  جراًة ل ا   ج
ــبال عنــدهما ) ول ننكــول األعمــاأ جاأللعــا  ممــا       جعلــى ذلــك يــإل ضــابط مــا ببــو  فيــه بــ أ السا

 يتحقل ب ا و ر الدين (.
 
 
 

 الترجيح :
هنـار انباهـال من خالأ استعراض الم اهب الفق ية ي  ضابط معنى مـا جرد بـه الـن  وبـد ول      

 رئيسال هما ل
) النفـ  يـ  الـدين (   يـإذا كـال العمـل وج لول الضـابط فيمـا يلحـل بمـا جرد بـه الـن  االتجاه األول : 

بال فيه .  اللعب وايعًا ي  الدين يإوه يلحل بما جرد به الن  جه  األوواا الثالثة فيبو  ب أ السا
لـدين جإومـا ينفـ  يـ  األمـور الدويويـة وج ي تصـ  للتسـلية وما إذا كال العمل وج اللعب لير واي  يـ  ا     

بالجالترفيه جوحو ذلك يإوه ال ببو  ب أ ال  فيه . سا
جشـيخ جعلى ه ا االنباه الحنفية كما بستفاد من نعليل م   جالرجابـة التـ  عنـد الحنابلـة كمـا و ـوا عليـه 

 .نف  كما سبل اإلسالم ابن نيمية جابن القيم جإل كاووا بشترطول التحقل ي  ال
) النف  ي  الحر  ( يإذا كال العمـل وايعـًا لول الضابط فيما يلحل بما جرد به الن  االتجاه الثاني : 

 من األوواا الثالثة .ًتى لو لم بمن ي  القتاأ يإوه يلحل بما جرد به الن  
ه يـ  الحـر  جعلى ه ا االنباه الشايعية الـ ين نوسـعوا يـ  نفبيقـه علـى كـل مـا بالـب علـى النـن وفعـ

 وصبح وجس  ي  التفبيل من الضابط األجأ ال ا وخ  به البم ور .ًتى 
      

                                                

, وقد ذكر ابن القيم رحمه هللا بعد ذكره للندوع الثالدث " أن النداس اتفقدوا علدى تحدريم أكدل العدوض فدي هدذا 46نظر: الفروسية صـا  (2)

غير صحيح ألن أكثر مسائل هذا القسم محدل خدال  بدين أهدل العلدم , والدذي يظهدر  النوع " مما يوهم أنه يقصد النوع الثالث ,وهذا

أنه يقصد بهذا النوع النوع الثاني الذي  هو مسخط هلل ورسوله يدل على ذلك أنه ذكر خال  العلمداء مباشدرة فدي هدذه األندواع التدي 

 .47نظر: صـاغيرها . مث ل بها من المصارعة والسباحة وحمل األثقال والمسابقة على األقدام و
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هـو مـا ذهـب إليـه وصـحا  االنبـاه األجأ جول ضـابط مـا يلحـل بمـا  -وهللا وعلـم  -جال ا بن ـر      
فـ  جذلـك ًتـى بمـول شـاماًل لمـا ينت  ) ول بمول العمل وج اللعب وايعًا يـ  الـدين ( لجرد به الن  هو 

ـلقم   يكـل عمـل وج لعـب يترنـب علـى إجادنـه وفـ  الفـرد يـ  دينـه جيحقـل للمبتمـ   به ي  الحر  وج الس  
بال يإوه المسلم القوة جالالبة بأوواع ا المصتلفة   .ي  المسابقة عليه ببو  ب أ السا

نحتـاع  جمرج  نفبيل ه ا الضابط إلى وهل العلم المصت ين الـ ين يـدركول جا ـ  مبتمعـان م جمـا     
 إليه من جسائل نؤدا إلى  ون ا جنفو  ا .

 ه ا الضابط علي ا ي  الزمن المعاصر ما يل ل  بافجمن ووواا األعماأ جاأللعا  الت  ورى او     
 جنشمل األجناس التالية لأواًل : المسابقات العلمية : 

 مسابقات الحفظ ل -1
فظ وًاديم السـنة جيشمل ذلك مسابقات ًفظ القرآل الكريم   جنبويد      سن ال وت فيه   ًج ه   ًج

 جوحو ذلك .  المف رة   جالمتول العلمية 
 مسابقات التأليف ل -2

عمــل دراســـة وج يــ    جهــ  المســابقات التــ  نفًر ــا المؤسســات العلميــة وج الصيريــة المصت ــة      
 بحم .دراسة وج يضل ألبائزة المنح ني  موضوا محدد ج علم   نأليف بحم 

 قات اإلجابة على األسئلة لمساب -3
 جذلك ي  األسئلة المتعلقة بعلوم الدين اإلسالم  وج ليره من العلوم الت  نحتاع إلي ا األمة .     
مــن هــ ا القســم جإومــا  -كمــا ورى  –ومــا األســئلة الثقافيــة العامــة وج التباريــة جوحوهــا يإو ــا ليســت      

 المباًات . سم ه  من 
 

 لعاب المفيدة في الحرب من غير ما ورد به النص :ثانيًا : األعمال واأل 
جهـــ ه األعمـــاأ وج األلعـــا  كثيـــرة يـــ  الـــزمن المعاصـــر   ًيـــم وصـــبحت جســـائل القتـــاأ ليســـت      

 مح ورة باألسلحة المباشرة بل نشمل كل ما من شأوه إضعاف العدج جإو ار  واه . 
 ه ه األعماأ جاأللعا  ما يل  لجمن ووواا      
 ًة بأوواع ا المصتلفة   جمن ا الاف  .السبا -1
 جالمشابمة باأليدا .  الم ارعة العربية   جالرجماوية  -2
 . أ األجسامماك -3
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 األثقاأ . ري  -4
 . (1)المسابقة على األ دام بأوواع ا المصتلفة -5
 جوحوها . (3)  جالكارانيه(2)ولعا  الدياا عن النف    كالبودج -6
جاأللعا  الت  نبعل الفرد المسـلم  ـوا البنيـة    ـادرًا علـى الـدياا عـن وفسـه  ذلك من الرياضات ليرج 

 جمبتمعه .
جإجادة ه ه الرياضات يتأكد يـ  ًـل المـوكلين بالـدياا عـن الدجلـة اإلسـالمية جاسـتقرار ومن ـا يـ       

تـدر  علـى الداخل جالصارع إال ول ذلك لي  خاصًا ب م   بل ينبا  للقادرين ي  المبتمـ  المسـلم ول ي
 ه ه الرياضات   جيتناي  ي  إجادن ا جعلى المسئولين نكريم الفائزين جمنح م البوائز المناسبة .

َبق في المباحات التي ليست في معنى ما ورد به النص :  المطلب الثاني : الس 
بال يي ا إلى ثالثة و سام ل  ننقسم المباًات بالنسبة لحمم ب أ السا

ـبال يي ـا مسـتحب ول نكـول ممـا ج  أواًل : رد بـه الـن  جهـ  األوـواا الثالثـة جمـا بقـاس علي ـا   جبـ أ السا
 لما ل ا من وثر مباشر ي  القوة العسمرية للمبتم  المسلم جالدجلة اإلسالمية .

ـبال يي ـا جرجحنـا ثانيًا :  ول نكول ي  معنى مـا جرد بـه الـن  ل ج ـد اختلـف العلمـاء يـ  ًمـم بـ أ السا
 عماأ من وثر مساعد للقسم األجأ ي   وة الدجلة جالمبتم  المسلم .جوا ه لما ل  ه األ

ول نكول المباًات ليست من القسمين السابقين   جه ا القسـم هـو وجسـ  األ سـام جوكثرهـا ووواعـًا  ثالثًا :
  يكل عمل وج لعب مباح شرعًا لي  من األوواا الت  جرد ب ا الن  وج ي  معناها بعتبر داخـاًل 

 .سم ي  ه ا الق
 ما يل  له ا القسم على الت  وراها ننفبل جمن األمثلة  
 (1)( األلعا  الرياضية   كمرة القدم   جالفائرة   جالسلة   جاليـد... الـخ   جكـ ا لعبـة البيسـبوأ جالبـولنج1

 .(2)جوحوها

                                                

وما  9حمد األفندي صـم –, والمسابقات الرياضية  وما بعدها 29صـ –روحي جميل  –انظر هذه األنواع : الموسوعة الرياضية  (1)

 .بعدها

 .66صـ روحي جميل انظر في تعريف هذه الرياضة : الموسوعة الرياضية (2)

 .352صـ جع السابقمرلانظر في تعريف هذه الرياضة : ا (3)

وما بعدها , والموسوعة الرياضية , روحي جميل  8صـ , سمير عطا هللا  موسوعة الرياضة –انظر في تعريف هذه األلعاب  (1)

 وما بعدها . 110صـ

يجدر التنبيه إلى أن هذه األلعاب وغيرها من األلعاب التي تتضمن بعض الفوائد الصحية أو تكسب بعض المهارات يصنفها بعض  (2)

ين ضمن القسم الثاني ) معنى ما ورد به النص ( فيُجيزون بذل الس بَق فيها بناًء على هذا التصنيف , أنظر مثالً في ألعاب الباحث

المسابقات وأحكامها في  –, وفي سبا  الدراجات والسيارات د. سعد الشثري  87عقد السبا  صـ –الكرة د. عبد الفتاح إدريس 

الذي يظهر لي أن هذه األلعاب ونحوها وإن كان يترتب عليها بعض الفوائد إال أن طابع التسلية , و 151صـ –الشريعة اإلسالمية 

 وهللا أعلم . –يغلب عليها فتأخذ حكم الغالب 
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المـرح ب ـدف إمضـاء الو ـت ج يـ  يـرجا المعريـة ( المسابقات الثقافية الت  نعتمد على األسئلة العامة 2
 وسئلة األلاا  جاألًاج  .  اجمن  جوحو ذلك 

 جوحوها. (3)( المسابقات العقلية ل جه  الت  نعتمد على التحليل جال كاء كلعبة المربعات جالممعبات3
سن ال وت جوحو ذلك .4  ( مسابقات ًسن األداء ي  اإللقاء جالتمثيل ال ادف ًج
 وك  على العشب وج على البليد   جالتزلج على الثلج   ( ولعا  الم ارات ل كالبمبا    جالقفز   جال5

   جوحوها . (4)جنسلل البباأ
 جوحوها . (6)كالسبا  على الدراجات جسبا  اليصوت   جالقوار  (5)( سبا  السرعة لعامة الناس6
 .(7)( ولعا  الترفيه ل كلعبة البليارد   جالتن  جوحوها7
ها المؤسسـات التباريـة ب ـدف الدعابـة ل ـا   جنكـول معتمـدة ( المسابقات التبارية ل جه  الت  ن در 8

 .(1)على وسئلة جاضحة   بعض ا متعلل بنشال المؤسسة
 . (2)كما نوجد ولعا  وخرى ال ندخل ي  ه ا الت نيف

جيتفل العلماء على جوا  المسابقة ي  المباًات بدجل عوض    اأ ابن  دامه ل ) يأمـا المسـابقة      
 .(3)مفلقًا من لير نقييد بش ء معين (باير عوض فيبو  

بال يي ا على ثالثة و واأ ه ل  وما إذا كال السبا  يي ا بعوض يإل العلماء بصتلفول ي  ًمم ب أ السا
 

بال ي  المباًات من لير ما جرد به الن  وج كال ي  معناه .القول األول :   عدم جوا  ب أ السا
 .(8)  جالناهرية(7)  جالحنابلة(6)  جالشايعية(5)جالمالكية  (4)فيةجه ا  وأ جم ور وهل العلم من الحن     

 .(9)ج د سبقت النقوأ ل  ه الم اهب ي  المفلبين السابقين
                                                

 سبق التعريف بها صـ . (3)

 انظر في تعريف هذه األلعاب الموسوعات آنفة الذكر .  (4)

 ول كما سبق صـ أما بالنسبة للعسكرية فإنه يدخل في القسم األ (5)

 بعض أنواع سبا  السرعة محل نظر في حكمه الشرعي كسبا  السيارات والتطعيس ونحوها . (6)

 انظر الموسوعات الرياضية  (7)

هذا الصنف له أنواع متعددة وحاالت مختلفة ليس هذا محل بحثها , إنما القصد بيان أن هذا الصنف داخل ضمن هذا القسم , وتنبه  (1)

 ال  في هذا الصنف وفيما قبله في حالة ما إذا كان غير مشتمل على محذور شرعي كما أسلفنا في شروط الس بَق .إلى أن الخ

 فمثالً ما يسمى بسبا  مزايين اإلبل الذي انتشر في السنوات األخيرة من هذا النوع . (2)

 .13/404المغني  (3)

 5/324, والفتاوى الهندية  8/554, والبحر الرائق  6/227, وتبيين الحقائق  6/206, وبدائع الصنائع  3/347نظر: تحفة الفقهاء ا  (4)

 .6/403, والدر المختار  4/168, واالختيار في تعليل المختار 

,  3/154, وشدرح الخرشدي علدى مختصدر خليدل  3/152, وشدرح الزرقداني علدى مختصدر خليدل  9/146نظر: تفسدير القرطبدي ا  (5)

 .2/209والشرح الكبير على مختصر خليل  3/390والتاج واإلكليل ,  3/390ومواهب الجليل 

, والحدداوي الكبيددر  1/414, والمهددذب  8/165, ونهايددة المحتدداج  4/311, ومغنددي المحتدداج  10/350نظددر: روضددة الطددالبين ا  (6)

15/185. 

ومدا  527, والفتداوى المصدرية صدـ 32/224والفتداوى الكبدرى  15/8, والشرح الكبير والمقنع واإلنصا   3/406نظر: المغني ا  (7)

 .7/56, وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  3/126بعدها , وشرح منتهى اإلرادات وحاشية النجدي عليه 

 .5/426نظر: المحلى ا  (8)

 .   49وصـ 36انظر صـ (9)
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ــــبال ســــواًء كــــال ب      لــــه وًــــد  ذاجالحمــــم بــــالمن  عنــــد البم ــــور ب ــــرف الننــــر عــــن ج ــــة بــــ أ السا
 .(01)وجنب  عن م كالالمتسابقين وج 

 ل التاليةدلة األلى ما ذهبوا إليه بجيستدأ البم ور ع     
. جمـن (11)ًديم وب  هريرة رض  هللا عنه ) ال سبل إال ي  و ـل وج ًـاير وج خـف (الدليل األول : 

بال على ه ه األوواا   وما القائلول بإلحا   الواضح ججه االستدالأ من الحديم عند القائلين بق ر السا
بال يوجه االسـتدالأ عنـدهم ل ول المباًـات نتصـ  للتسـلية ما كال ي  معناها ي  ًمم ا ببوا  ب أ ا لسا

يـ  إلحا  ـا بمـا جرد بـه الـن  مـن  جراًة النفوس يليست ي  معنى ما جرد به الن  يـال نأخـ  ًمم ـا
بال ي  المسابقة علي ا  . (21)جوا  ب أ السا

بال عدم جوا  ب له لما فيـه مـن نعليـل التالدليل الثاني :  مليـك علـى الصفـر   جإومـا ول األصل ي  السا
وجا  الشارا ب له فيما نـدعور إليـه الحاجـة مـن آالت الحـر  جوحوهـا المـأمور بتعلم ـا جوًمام ـا   ومـا 

بال  .(1)المباًات يإو ا نتص  للتسلية يلم ببز يي ا ب أ السا
 

نصاذهــا   ول يــ  نبــويز وكــل المــاأ يــ  المباًــات ذريعــة إلــى اشــتااأ النفــوس ب ــا جاالاادليل الثالااث : 
م وكـل المـاأ بــه لـئال يتصــ   ــرا ممسـبًا   يأبـاح الشــارا العمـل يـ  وفســه ألوـه إعاوـة للــنف  جراًـة ل ـا   ًج

 .(2)عادة جصناعة   
 

بال ي  سائر المباًات إذا كال من وجنب  .القول الثاني :   جوا  ب أ السا
 .(3)جهو  وأ لبعض المالكية     

                                                

 انظر المراجع السابقة . (10)

 .8سبق تخريجه صـ (11)

 .532انظر: الفتاوى المصرية صـ (12)

 .403-6/402, وحاشية رد المحتار  6/227انظر: تبيين الحقائق  (1)

 بتصر  . 46الفروسية صـ  (2)

, وقدد نقدل الدسدوقي فدي حاشديته علدى  3/156, وانظر: حاشية العدوي على مختصدر خليدل مطبوعدة مدع شدرح الخرشدي  3/393  (3)

, ولعل ما ذكره الحطاب أقرب لتقدمه وقربه من المنقدول  2/210الشرح الكبير للدردير كالم الزناتي ولكن بحكم الكراهة والحرمة 

 وهو الزناتي. عنه 

 هـ (954ذكر هذا القول في المذهب المالكي قبل الحطاب )ت  –حسب ما اطلعت عليه  –ولم أجد أحداً        

جداء فدي مختصدر الفتداوى المصدرية عندد نسب شيخ اإلسدالم ابدن تيميدة وتلميدذه ابدن القديم مضدمون هدذا القدول إلدى أبدي حنيفدة , تنبيه : 

الحديث عن النوع الثالث من المغالبات وهو ما كان مباحاً لعدم المضرة الراجحة فيه ) وأبدو حنيفدة أبداح السدبق عندده مدن الجعالدة , 

نسدبة صدحيحة , وهدذه ال 49, وانظدر: الفروسدية البدن القديم صدـ 527والجعالة تجوز على العمل المباح والذي قاله هو القياس ( صـ

فيما مثلوا به من المسابقة على األقدام والمصارعة , أما غيرها فلم أجد أحداً من علماء الحنفية ندص علدى جدواز السدبق فيهدا إال فدي 

, والفتداوى  8/554, والبحدر الرائدق  6/227, وتبيدين الحقدائق  6/206, وبدائع الصنائع  3/347مسائل العلم , أنظر: تحفة الفقهاء 

وهذه الكتب متأخرة , ولعل شيخ اإلسالم وتلميذه رحمهما هللا إطالعا على كتب قبلها  6/402, وحاشية رد المحتار  5/324ة الهندي

في المذهب الحنفي تجيز بذل الس بَق في غير المسابقة على األقدام والمصارعة من سائر المباحدات خاصدةً إذا كدان العدوض مبدذوالً 

 د الجعالة.من أجنبي فيكون أقرب إلى عق
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وــــان  ل جاختلــــف فــــيمن نفــــوا بــــإخراع شــــ ء للمت ــــارعين جــــاء يــــ  مواهــــب البليــــل )  ــــاأ الز      
جالمتسـابقين علـى ورجلي مـا وج علـى ًماري مـا وج علـى ليــر ذلـك ممـا لـم نـرجه السـنة بـالبوا  جالكراهــة 

)(4). 
 ل جلم ي كر ل  ا القوأ دليل   إال ووه بممن ول بستدأ له بالدليل التال 

يإل ه ا و ر  إلى عقـد البعالـة   جالبعالـة نبـو   ول العوض إذا كال من وجنب  عن المتسابقين     
 .(5)ي  كل عمل مباح

 
 

بال ي  سائر المباًات لالقول الثالث :   جوا  ب أ السا
مه هللا  –جه ا القوأ مرجا عن عفاء ابن وب  رباح        . -ًر
جا عن عفاء ول المراهنـة يـ  كـل شـ ء جـائزة   ج ـد نـؤج       أ  ولـه   جاء ي  نفسير القرطب  ) جر 

 .(1) (ألل ًمله على العموم ي  كل ش ء يؤدا إلى إجا ة القمار   جهو محرم بانفا  
أ بـه  ـوأ عفـاء   جلكنـه ذكـر السـبب يـ  مقتضـى هـ ا       مـه هللا عـن مـا و ج   جلم بف ح القرطب  ًر

 إجا ة القمار .نؤدا إلى التأجيل جهو ول إجا ة المراهنة ي  كل ش ء 
ـبال ال بجه ارنبـال القمـار جلم بن ر ل  ج       مـه هللا   ذلـك ول  ولـه متعلـل بمبـاأ السا قـوأ عفـاء ًر

ــبال الــ ا بــأن  منــه  ــبال يــ  كــل عمــل وج لعــب مبــاح  شــرعًا   ومــا بــاذأ السا بباذلــه   ي ــو ببيــز بــ أ السا
 اًتماأ القمار يإل ه ا القوأ لم يتعرض له .

بال مب جاًل من جمي  المتسـابقين بحيـم بمـول جبيال ذلك ل ول القمار إوما بمول ي  ًالة       كول السا
ـبال الـ ا يتضــمنه  ــبقل   جهـ ا لـي  لـه عال ــة بمبـاأ السا كـل مـن م إمـا لــاوم  وج لـارم ًسـب وتيبـة السا

 ه ا القوأ .
ـبال   جهـو مص ـوع بالمباًـات كمـا هـو هـاهر   إذ       جه ا القوأ هو وجس  األ واأ ي  مباأ السا

بال علي ا .المحرمات ال نب  و  المسابقة يي ا جمن با  وجلى ال ببو  ب أ السا

                                                

(4)  3/393. 

 . 49, والفروسية صـ 527نظر: الفتاوى المصرية صـا  (5)

 .8/88, ونيل األوطار  6/73, وانظر: فتح الباري  9/147  (1)
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ــبال يـ  ســائر المباًـات ســواًء كــال       جالفـر  بــين هـ ا القــوأ جسـابقه   ول هــ ا القـوأ وجــا  بـ أ السا
ــبال  المتســابقين وج وجنبــ  عــن م   ومــا القــوأ الســابل يقــد خ ــ  البــوا  بمــا إذا كــال  وًــدالبــاذأ للسا
 .الباذأ وجنب  

 جلم ي  كر ل  ا القوأ دليل   جيممن ول بستدأ له بالدليل التال  ل     
إذا كاوــت األعمــاأ جاأللعــا  المباًــة جــائزة مــن ًيــم األصــل   فيبــو  يعل ــا جلعب ــا جالمســابقة      

بال يي ا علي ا   يإل ه ا بقتض  جوا    . خال من المقامرةب أ السا
 
 
 
 
 

 الترجيح :
هـو ل ووـه ال يلـزم مـن كـل م ـم  بل الترجيح ي  ه ه المسألة ول وشير إلى ومر  ناسبلعل من الم     

مـا ب فلـل عليــه مسـابقة يـ  الع ــر الحـديم ول بمـول داخــاًل ضـمن عقـد الســبا    فـبعض المســابقات 
جذلك ًسب اوفبـا  جصـف العقـد ن كيف ضمن عقد البعالة وج اإلجارة وج ليرهما من العقود األخرى 

 علي ا .
ي ـ  ل إذا كـال العقـد عقـد سـبا  جكـال محلـه عمـاًل   ـاألة البحم الت  وحـن ب ـدد التـرجيح ييوما مس 

بال وم ال هللا.  مباًًا لي  من األوواا الت  جرد ب ا الن  وج معناها ي ل ببو  فيه ب أ السا
م  ــوأ جم ــور وهــل العلــ –وهللا وعلــم  –بعــد نأمــل األ ــواأ يــ  هــ ه المســألة جاألدلــة علي ــا بن ــر      
ـبال علـى مـا جرد بـه الـن  وج كـال يـ  معناهـا   جذلـك لقـوة مـا اسـتدلوا بـه جعـدم  بق ر جوا  بـ أ السا

 ججود ما بقابل ا لأل واأ األخرى .
 جمما يؤيد ه ا الترجيح ما يل  ل     
ــ  يــ   وجاًل ل ــاه   جرخا ول اإلســالم ومــر بحفــظ األج ــات جاســتاالل ا فيمــا ينفــ  اإلوســال يــ  دينــه جدوي
جـزء من ـا يـ  جسـائل الترفيـه المباًــة يأجـا  لعب ـا جالمسـابقة يي ـا   جهـ ا ال بقتضـ  ول ن  ــدر  صـرف

كثــرة بسـبب ممــا ذلـك ول إنقاو ـا الب ــود جالفا ـات   جنبــ أ يي ـا األمــواأ   إذ ب ـا األج ــات جنوجـه إلــى 
  عـن طريق ـاب سـكاالشتااأ ب ا   جنقدبم ا على ليرها مما هـو وهـم من ـا   جانصاذهـا عـادة جصـنعة يت
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ه مادبـًا جمعنويـًا   تـجمن يتأمل وًواأ الدجأ جالمبتمعـات اإلسـالمية ببـد وو ـا اهتمـت ب ـ ا القسـم جدعم
ه اإلسالم إلى المنايسـة يـ  إنقاو ـا جإجادن ـا األاأل سام ليره من على ًسا   ذلكج  هم منه   جالت  ججا

 من جسائل القوة بأوواع ا المصتلفة .
بال ي  المباًات ال ببو  بالنسبة للباذأ ألوه من إوفـا  المـاأ يـ  ليـر محلـه جهـ ا ول ب أ السا  ثاويًا ل

خـ  ألوـه اكتسـب مـااًل بوسـيلة لـم ببزهـا الشـارا لمن   عنه   جال ببـو  بالنسـبة لآلداخل ي  اإلسراف ا
 . جه ا من وكل الماأ بالباطل

إليــه مــن المســابقات ال اديــة التــ  جإذا كــال هــ ا هــو األصــل يإوــه بســتثنى منــه مــا نــدعو الحاجــة      
 جذلك بالشرجل التالية ل  سواًء كاوت خاصة وج عامة جيائدن ا  بن ر وفع ا

 ول ال يتضمن السبا  شيئًا من المفاسد جالمحاذير . -1
بال وجنب  عن المتسابقين . -2  ول بمول الباذأ للسا
 ول بمول السبا  لق د معتبر شرعًا . -3

 ثناء ما يل  لجججه ه ا االست     
إذ العـوض يي ـا مـن وجنبـ  فيمـول شـبي ًا بـه    ر  عقد السبا  ي  ه ه الحالـة مـن عقـد البعالـة  -1

 ه .فيجإل لم بمن داخاًل 
ي ـو جإل لـم بمـن داخـاًل فيـه إال ووـه   ل ي  ه ه الحالة من معنى ما جرد به الـن  با السا ب أ  ر   -2

 ينفع م . بق د به نوجيه األيراد جالمبتم  وحو ما
كثــرة المل يــات ججســائل البــ   المحرمــة   يكــال مــن الم ــم إببــاد البــدائل الشــرعية المناســبة جمــن  -3

 ذلك إ امة المسابقات ال ادية جمنح البوائز المناسبة علي ا .
جمـن صــور ذلـك ل المســابقات الثقافيــة العامـة وج الصاصــة التـ  ن ــدف إلــى وشـر الثقايــة العامــة        

ركت ه ه المسـابقات بـدجل جـوائز مباًات الت  ليست فيما جرد به الن  وج معناها   جإذا ن  ي   من ال
 وهللا وعلم   يكال من المناسب جض  البوائز المناسبة علي ا . قبل علي ا البم ور لم ب  
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 الخاتمة 
ر ل  إنمام ه ا البحم   جوذكر ي  و ايته وه        م النتائج الت  نوصلت إلي ا فيه الحمد هلل ال ا بسا

 لجه  ما يل  
بقل  -1 بال ي  اللاة على العوض ال ا بمول للسابل   جهو بصتلف عن السا بسـمول البـاء  –ب فلل السا

ـبال عـن المعنـى اللاــوا   الـ ا بعنـ  التقـدم جالفــو  جالالبـة  – جال بصتلـف المعنـى االصــفالً  للسا
 ي و ل

 سبقه ( . ) الماأ المص   للسابل على
فا  -2 بال نسميات متعددة من ا   الصا ـللسا عق ـب   جالـراهان   جالب  ـواض ر   جالنادا    جالقاراا   جالواجا ل   جالع 

   جالبائزة .
بال ي  عقد السبا  السنة المف رة جإجماا األمة . -3  دأا على مشرجعية ب أ السا
بال ول بمول مااًل متقومًا    -4 مباًًا   معلومًا   مقدجرًا على نسليمه   جول ال بمـول ب شترل ل حة السا

  مارًا   جول بمول مب جاًل فيما ب ح ب له فيه ) مباله ( .
ـــبال يـــ  المســـابقات علـــى األعمـــاأ جاأللعـــا  المحرمـــة شـــرعًا  -5 يتفـــل العلمـــاء علـــى ًرمـــة بـــ أ السا

ًا  بال فر  يالقاعدة ول ) كلا ما  ما با قأ  السا ر  ًا ل ه    يه ( .ما ي عق
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إذا كال اللعب وج العمل مصالفًا ألصل من وصوأ العقيدة يإوه الببو  لعبه جال المسـابقة عليـه جال  -6
جكـ ا     بال فيه جمن ذلك األلعا  الت  يي ا نعنيم لير هللا   وج كال يي ا رجـم بالايـب لسا ب أ ا

 لتمثيل ال ابط جوحوها .إذا كال مصالفًا ألصل من وصوأ الشريعة كالمسابقات الانائية   وج ا
إذا كال العمل وج اللعب يتضمن نعـريض الـنف  وج وًـد وعضـاء البسـم للضـرر جالصفـر يإوـه ال  -7

بال فيه   جضابط ذلك ) ووـه إذا للـب علـى النـن ً ـوأ الضـرر جسـوء  ببو  لعبه جال ب أ السا
ــبال فيــه (  األمثلــة علــى هــ ا القســم جمــن   العاقبـة يــ  العمــل وج اللعــب يإوــه بحــرم يعلــه جبـ أ السا

 الم ارعة الحرة   جالمالكمة .
إذا كال العمل وج اللعب فيه نع يب للحيوال باير ًاجة معتبرة  شرعًا يإوه ال ببو  لعبه جال بـ أ  -8

بال فيه ذلـك ل المناطحـة بـين الشـياة   جالم ارشـة بـين الدبمـة   جالم ـارعة جمن األمثلة علـى    السا
 بين الثيرال .

بال ي  ولعا  الميسر سواًء كال ميسر ل و وج ميسر  مار .يت -9  فل العلماء على ًرمة ب أ السا
ل ) عليه   جمنه النرد   جيقاس   الل و المحرم   جالل و ال ا ال منفعة فيه  لبق د بميسر الل و  -10

ومنة . إذا كـال جمن ذلك ل الور ة   جاألوـو   جالموووبـول    الضـ (  كل لعب معتمده الحزر جالتصمين 
 معتمدًا على الحزر جالتصمين .  لعب ه ه األوواا 

بال ي  الشفروج   جكـل مـا بقـاس عليـه   جضـابط -11  ذلـك ووـه ل ) إذا كـال اللعـب ال ببو  ب أ السا
يــؤدا إلــى إشــااأ عقــل العبــه جضــياا ج تــه بمــا ال ينفــ  جيســبب مفاســد كثيــرة ال نقــارل بمنايعــه 

بال فيه يإوه ال ببو  لعبه جال   .( ب أ السا
التـ  معتمــدها الحســا  جالتحليـل علــى الشـفروج محــل ونــر   جالـ ا بن ــر وو ــا  قيـاس األلعــا  -12

بال ي  المباًات .  من األلعا  المباًة جيشمل ا خالف العلماء ي  ًمم ب أ السا
ـبال مبـ جاًل   يـإذا كـال ال( كل لعب علـى مـاأ  بأخـ ه الاالـب مـن المالـو   )ميسر القمار هو ل -13 سا

خاليـًا البـن نيميـة جابـن القـيم    من جمي  المتسابقين يإوه القمـار جهـ ا علـى روا جم ـور العلمـاء 
بال من جمي  المتسابقين إذا كال  بال ي  مباله جال بعدال ذلك  مارًا.ًيم ببيزال ب أ السا  السا

لــك يإوــه ال ببــو  يعلــه جال بــ أ إذا    ــد بالســبا  ومــرًا محرمــًا   وج كــال يــؤدا إلــى شــ ء مــن ذ -14
بال فيه .  السا

بال فيما جرد به الن  جهو  -15  جالصـف (   ) الن ل   جالحـاير   ليتفل العلماء على جوا  ب أ السا
. 
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اختلــف العلمــاء يــ  نفســير المق ــود بــ ا الن ــل يــ  الحــديم   يمــن م مــن   ــره علــى الســ ام  -16
سالح بممن ول ي رمى به ي  القتاأ كالرماح جالمنبنيل  دجل ليرها   جمن م من جعله شاماًل لكل

 .  ا بن رجوحوها   جه ا هو ال
جمـن  (   السـالح الـ ا ي رمـى بـه يـ  القتـاأل ) ب قاس على كل ذا و ـل مـن األسـلحة الحديثـة  -17

 ذلك ل الرصاع   جالق ائف   جال واريخ .
 م من جعله  اصرًا على الصيل   جمـن م اختلف العلماء ي  نفسير ذا الحاير ي  الحديم   يمن -18

 . من جعله شاماًل لكل ًيوال ذا ًاير  د بستصدم للقتاأ عليه كالبااأ   جه ا هو ال ا بن ر
اختلف العلماء ي  نفسير ذا الصف ي  الحديم   يمـن م مـن جعلـه  اصـرًا علـى اإلبـل   جمـن م  -19

 ليه كالفيلة   جه ا هو ال ا بن ر .من جعله شاماًل لكل ًيوال ذا خف  د بستصدم للقتاأ ع
المركوبـات التـ  نسـتصدم للقتـاأ علي ـا ل ) بقاس على كل ذا ًاير جخف من األسلحة الحديثـة  -20

جالاواصـات جوحوهـا  حربيـةكالسيارات العسمرية   جالدبابات   جالمدرعات   جالفائرات   جالسفن ال
. 
الـن  علـى انبـاهين رئيسـين همـا ل ) النفـ  يـ  اختلف العلماء ي  ضابط ما يلحل بما جرد بـه  -21

 الدين ( ج ) النف  ي  الحر  ( على خالف بين م ي  نفبيل ه ين الضابفين .
) النف  يـ  الـدين ( يكـل عمـل وج لعـب ل ال ا بن ر ول ضابط ما يلحل بما جرد به الن  هو  -22

علميـًا يإوـه بمـول داخـاًل ضـمن ينف  الفرد ي  دينه جيؤدا إلى نقوية المبتم  المسـلم عسـمريًا وج 
ــم المــدركين لوا ــ  مبتمعــان م جي    هــ ا الضــابط  ــت م جمــا رجــ  يــ  نقــدير ذلــك إلــى وهــل العل جدجل

 .ينفع ا ي  نقدم ا العلم  جالعسمرا 
من المسابقات الحديثة الت  نلحل بما جرد به الن  جينفبل علي ا الضابط ) النف  ي     الدين  -23

ميــة كمســابقات ًفــظ القــرآل جالســنة   جالمتــول العلميــة   جمســابقات البحــوث ( ل المســابقات العل
 .العلمية ي  العلوم الت  ننف  الدجلة جالمبتم  المسلم 

بال ي  المباًات الت  ليست ي  معنى ما جرد به الن    يقـاأ  -24 اختلف العلماء ي  ًمم ب أ السا
ن المتسـابقين   ج يـل ببـوا ه مفلقـًا   جالـ ا البم ور بمنعه   ج يل ببوا ه إذا كـال مـن وجنبـ  عـ

إذا كــال ول األصــل عــدم جــوا ه جي ســتثنى مــن ذلــك مــا نــدعو الحاجــة إليــه  –وهللا وعلــم  –بن ــر 
 جكال السبا  لق د معتبر شرعًا   جلم يتضمن شيئًا من المفاسد . اً وجنبي الباذأ
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 لحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات او 
 نبينا محمد ؛؛؛ وصلى هللا وسلم على

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المراجع
 

من الببــرين  –وًمــام المســابقات التباريــة  -  دار  –إعــداد ســليمال الصراشــ   –لفضــيلة الشــيخ عبــد هللا بــن عبــد الــًر
 هـ .1419الفبعة األجلى  –الرياض  –القاسم 
 –دار النفـــائ   –حمـــد بلحـــاج  وًمـــام المســـابقات يـــ  الشـــريعة اإلســـالمية جنفبيقانـــه المعاصـــرة   عبـــد ال ـــمد م -

 هـ .1424الفبعة األجلى  –األردل 
 دار الفكر العرب  . –هـ( 683لعبد هللا بن مودجد الموصل  )ت –االختيار ي  نعليل المصتار  -
ــــ  بعــــالء الــــدين وبــــو الحســــن علــــ  بــــن محمــــد الل –بــــن نيميــــة ااالختيــــارات الفق يــــة مــــن يتــــاجى شــــيخ اإلســــالم  - عل

 هـ .1416الفبعة األجلى  –بيرجت  –كتب العلمية هـ( دار ال803)ت
األلعـا  الرياضـية   وًمام ــا جضـوابف ا يـ  الفقــه اإلسـالم    علـ  ًســين ومـين يـوو    دار النفــائ    األردل    -

 هـ .1423الفبعة األجلى 
هــــ(   885لعــالء الــدين وبـــ  الحســن علــ  بـــن ســليمال المــرداجا )ت  اإلو ــاف يــ  معريـــة الــراجح مــن الصـــالف  -

 هـ .1415الفبعة األجلى  –م ر  –دار هبر للفباعة جالنشر  –نحقيل د. عبد هللا الترك  
الفبعـة الثاويـة  –بيـرجت  –دار الفكـر  –هــ( 855البنابة ي  شرح ال دابة ألبـ  محمـد محمـود بـن وًمـد العينـ  )ت -

 هـ .1411
دار إًيــاء التــراث العربــ     –هـــ( 671د القرطبــ  )تلإلمــام وبــ  عبــد هللا محمــد بــن وًمــ –البــام  ألًمــام القــرآل  -

 هـ .1405بيرجت 
دار النـدجة  –د. خالـد رشـيد البميلـ   –ونريـة الوعـد بالممايـأة  –البعالة جوًمام ا ي  الشريعة اإلسالمية جالقاوول  -

 هـ .1406الفبعة الثاوية  –البديدة 
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هـــ( نحقيــل علــ  محمــد معــوض   جعــادأ عبــد 450تألبــ  الحســن علــ  بــن محمــد المــاجردا ) –الحــاجا الكبيــر  -
 هـ .1414الفبعة األجلى  –بيرجت  –دار الكتب العلمية  –الموجود 

 –دار ابـــن البـــو ا  –خالـــد بـــن عبـــد هللا الم ـــلح  –الحـــواير التباريـــة جالتســـويقية جوًمام ـــا يـــ  الفقـــه اإلســـالم   -
 هـ( .1420الفبعة األجلى  –الرياض 

من بن  دامة المقدس  )تالشرح الكبير على ا - دار  هبـر  –هــ(   نحقيـل د. عبـد هللا التركـ  682لمقن    لعبد الًر
 هـ .1415الفبعة األجلى  –م ر  –
 دار الفكر للفباعة جالنشر. –هـ( 1201ألب  البركات وًمد الدردير )ت  الشرح الكبير على مصت ر خليل  -
من م –دراسات ي  ين الصفة   الشفروج  -  م  1977المدينة الم رية العامة للكتا     –حفوظ محمد عبد الًر
طنفـا    -دار ال ـحابة للتـراث  –هــ( ن ـ يب جنعليـل سـمير ًسـين ًلبـ  752البـن القـيم البو يـة )ت  الفرجسـية  -

 هـ .1411الفبعة األجلى  -م ر
 القاهرة . –هـ( ممتبة ابن نيمية 763ألب  عبد هللا محمد بن مفلح )ت  الفرجا  -
يل   -  هـ .1409الفبعة الثالثة  –بيرجت  –دار الفكر  –الفقه اإلسالم  جودلته   د. جهبة الًز
 بيرجت . –دار الفكر  –هـ( 1125ألًمد بن لنيم النفراجا )ت –يرجاو  قوب   يد ال ةالفواكه الدجاو  على رسال -
 هـ .1407الفبعة الثاوية  –بيرجت  –مؤسسة الرسالة  –هـ( 817القاموس المحيط   للفيرج  وبادا )ت -
 هـ .1408بيرجت    –دار الكتب العلمية  –هـ( 456المحلى باآلثار   ألب  محمد عل  بن ًزم )ت -
 م .1956الفبعة الثاوية  –م ر  –مفبعة إبراهيم مصيمر  –محمد ًامد األيندا  –المسابقات الرياضية  -
دار الحبيــب  –را ثد. ســعد بـن واصـر الشـ –يق يـة وصـولية  دراسـة –المسـابقات جوًمام ـا يـ  الشـريعة اإلســالمية  -

 هـ.1420الفبعة الثاوية  –الرياض  –
مم ــا يـ  الشــريعة اإلســالمية    كريـا محمــد ط - الفبعــة األجلــى  –األردل  –ال   دار جائـل حــالمسـابقات جالبــوائز ًج

 م .2001
 م .1949م ر  –ف دار المعار  –هـ( 241لإلمام وًمد بن محمد بن ًنبل )ت  المسند  -
 –دار عــالم الكتــب  –هـــ(   نحقيــل د. عبــد هللا التركــ  620)تالمقدســ  ألبــ  محمــد عبــد هللا بــن  دامــة   المانــ   -

 هـ .1417الفبعة الثالثة 
 هـ.1416الفبعة الرابعة  –الرياض  –دار ابن البو ا  –د. صالح بن يو ال الفو ال   الملص  الفق    -
 م ر . –مفبعة عيسى اليماو  الحلب   –هـ( 476بن عل  الشيرا ا )تإلبراهيم   الم     -
 . -الرياض  –دار العلوم  –رًج  جميل   الموسوعة الرياضية  -
 هـ .1413د. رييل يوو  الم را   دار القلم   بيرجت   الفبعة األجلى   المسابقات جالبوائز   الميسر جالقمار  -
 م .1964 –بيرجت  –دار إًياء التراث العرب   –عبد الر ا  وًمد السن ورا   الوسيط ي  شرح القاوول المدو   -
دار الكتـب العلميـة    –هــ( 587لعـالء الـدين وبـ  بمـر بـن مسـعود الكسـاو  )ت  بدائ  ال نائ  ي  نرنيب الشـرائ   -

 بيرجت .
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 –دار الكتــب اإلســالمية  –هـــ( 743نبيــين الحقــائل شــرح كنــز الــد ائل   لفصــر الــدين عثمــال بــن علــ  الزيلعــ  )ت -
 الفبعة الثاوية .

نحقيـل م ـففى عبـد القـادر  –هــ( 360ألبـ  بمـر محمـد بـن الحسـين اآلجـرا )  نحريم النرد جالشـفروج جالمالهـ   -
 هـ( .1408الفبعة األجلى  –بيرجت  –دار الكتب العلمية  –
هــ( دار 310فـر محمـد بـن جريـر الفبـرا )تنفسير الفبـرا المسـمى ) جـام  البيـال يـ  نأجيـل القـرآل (   ألبـ  جع -

 هـ .1412الفبعة األجلى  –بيرجت  –الكتب العلمية 
مؤسسـة  –هــ( عنابـة إبـراهيم الزريـل جعـادأ مرشـد 852ن  يب الت  يب   ألًمد بن علـ  بـن محمـد العسـقالو  )ت -

 هـ .1416الفبعة األجلى  –الرسالة 
هـــ(   مفبوعــة مــ  الشــرح الكبيــر علــى 1230ن عريــة الدســو   )تًاشــية الدســو   علــى الشــرح الكبيــر   لمحمــد بــ -

 هـ( .776مصت ر خليل )ت
 هـ .1399 –بيرجت  –دار الفكر  –هـ( 1252البن عابدين )ت   ًاشية رد المحتار على الدر المصتار -
هــــ( دار 1207رجح المعــاو  يــ  نفســير القـــرآل العنــيم جالســب  المثـــاو    ألبــ  شــ ا  الـــدين محمــود األلوســ  )ت -

 هـ .1414بيرجت  –الفكر 
 –بيــرجت  –الممتــب اإلســالم   –هـــ( 676لإلمــام بحيــى بــن شــرف النــوجا )ت  رجضــة الفــالبين جعمــدة المفتــين  -

 هـ .1412 الفبعة الثالثة 
 دار إًياء التراث العرب  . –هـ( 275ألب  عبد هللا محمد بن يزيد القزجين  )ت  سنن ابن ماجه  -
 بيرجت . –الممتبة الع رية  –هـ( 275ألب  داجد سليمال بن األشعم )ت   سنن وب  داجد -
 هـ( دار الكتب العلمية .279لمحمد بن عيسى الترم ا )ت  سنن الترم ا  -
 م .1987دار الكتا  العرب   –هـ( 255ألب  محمد الدارم  )ت  سنن الدارم   -
 م .1986 –البشائر اإلسالمية هـ( دار 303ألًمد بن شعيب النسائ  )ت  سنن النسائ   -
 هـ 1398بيرجت    –دار الفكر  –هـ( 1099شرح الزر او  على مصت ر خليل   لعبد البا   الزر او  )ت -
نحقيــل عبــد هللا  –هـــ( 772لشــم  الــدين محمــد بــن عبـد هللا الزركشــ  )ت  شـرح الزركشــ  علــى مصت ــر الصر ـ   -

من الببرين   هـ .1412الفبعة األجلى  –الرياض  –ممتبة العبيمال  –بن عبد الًر
 –الممتـــب اإلســـالم   –هــــ( نحقيـــل شـــعيب األروـــؤجل 516لإلمـــام الحســـين بـــن مســـعود الباـــوا )ت  شـــرح الســـنة  -

 هـ .1403الفبعة الثاوية  –بيرجت 
 م .1987 –بيرجت  –هـ( دار القلم 256لإلمام محمد بن إسماعيل البصارا )ت  صحيح البصارا  -
 هـ .1414الفبعة الثاوية  –م ر  –بشرح النوجا   مؤسسة  رطبة    صحيح مسلم -
 م.1954 –بيرجت  –هـ( دار إًياء التراث العرب  261لإلمام مسلم بن الحباع القشيرا )ت  صحيح مسلم  -
 هـ .1420د. عبد الفتاح محمود إدري    الفبعة األجلى  –بحم يق   مقارل   عقد السبا   -
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يم   ل ـــالح العثيمـــين يتـــاجى الشـــيخ محمـــد ا -  –دار عـــالم الكتـــب  –إعـــداد جنرنيـــب وشـــرف عبـــد المق ـــود عبـــد الـــًر
 هـ .1411الفبعة األجلى  –الرياض 

 بيرجت . –هـ( دار الفكر 852البن ًبر العسقالو  )ت  يتح البارا شرح صحيح البصارا  -
الفبعـــة الثاويـــة  –ممـــة  –لم اإلســـالم  رابفـــة العـــا   ـــرارات المبمـــ  الفق ـــ  اإلســـالم  لرابفـــة العـــالم اإلســـالم   -

 هـ .1412
الفبعـــة  -الريـــاض –مـــادجل رشـــيد   دار طيبـــة     ضـــابا الل ـــو جالترفيـــه بـــين الحاجـــة النفســـية جالضـــوابط الشـــرعية -

 هـ.1420الثاوية 
 هـ .1408الفبعة األجلى    –بيرجت  –دار إًياء التراث العرب   –هـ( 711لسال العر    البن مننور )ت -
من بن محمد بـن  اسـم  –هـ( 728مبموا يتاجى شيخ اإلسالم وًمد بن نيمية )ت - الرئاسـة  –جم  جنرنيب عبد الًر

 المملكة العربية السعودبة . –العامة لشئول الحرمين الشريفين 
 هــ(  777اخت ـار وبـ  عبـد هللا محمـد بـن علـ  البعلـ  )ت –مصت ر الفتاجى الم رية لشـيخ اإلسـالم ابـن نيميـة  -

المملكــة -نو يــ  الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة جاإليتــاء جالــدعوة جاإلرشــاد  –جمعــه محمــد ًامــد الفقــ  
 العربية السعودبة .

هـــ( دار ابــن ًــزم   456لإلمــام ابــن ًــزم النــاهرا )ت –مرانــب اإلجمــاا يــ  العبــادات جالمعــامالت جاالعتقــادات  -
 هـ .1419الفبعة األجلى  –بيرجت 

بيـرجت  –دار إًيـاء التـراث العربـ   –هــ( 395ألبـ  الحسـين وًمـد بـن يـارس بـن  كريـا )ت –بم مقايي  اللاة مع -
 هـ .1422الفبعة األجلى  –
مان  المحتاع إلى معرية معـاو  ولفـاظ المن ـاع   لمحمـد الشـربين  الصفيـب )مـن علمـاء القـرل العاشـر ال بـرا(    -

 .هـ 1377م ر    –مفبعة م ففى الحلب  
لتقــ  الـدين محمـد بـن وًمــد القنـوج  الشـ ير بـابن النبــار  –منت ـى اإلرادات يـ  جمـ  المقنــ  مـ  التنقـيح ج يادانـه  -

 هـ .1419الفبعة األجلى  –بيرجت  –مؤسسة الرسالة  –هـ( نحقيل عبد هللا بن عبد المحسن الترك  972)ت
الفبعـة  –بيـرجت  –دار الفكـر  –هــ( 954ا  )تمواهب البليل لشرح مصت ر خليـل   ألبـ  عبـد هللا محمـد الحفـ -

 هـ .1412الثالثة   
 م .1986الفبعة الرابعة  –القاهرة  –دار المعارف  –د. محمد ًسن عالجا   موسوعة األلعا  الرياضية  -
 هـ .1412الفبعة األجلى  –بيرجت  –شركة الفب  اللبناوية  –سمير عفا هللا   موسوعة الرياضة  -
 بيرجت . –دار الفكر  –هـ(   نحقيل عل  الببادا 748تداأ   لمحمد با وًمد ال هب  )تميزال االع -
دار الكتـب العلميــة  –هــ( 885لبرهـال الـدين إبـراهيم بــن عمـر البقـاع  )ت  ونـم الـدرر يـ  نناسـب اآلبــات جالسـور  -

 هـ .1415الفبعة األجلى  –بيرجت  –
 هـ.1404بيرجت    –دار الفكر  –هـ( 1004ين الرمل  )تو ابة المحتاع إلى شرح المن اع   لشم  الد -
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مفبعــة  –هـــ( 1250لمحمــد بــن علــ  الشــوكاو  )ت  ويــل األجطــار شــرح منتقــى األخبــار مــن وًاديــم ســيد األبــرار  -
 الفبعة األخيرة . –م ر  –م ففى اليماو  الحلب  

من الشقير دار الفي –ناريصه   رمو ه   ًممه  –جر  اللعب  -  هـ.1423 -الرياض – ل الثقافية عبد الًر


