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  بلوو ا اليا وول غبوو، واووساب ةالمسووابول  ووان مب ةغوو    وو   مسوو  بلب  :السَّببب ق

  حسب النال ةالوص ب ةالسَّبَق: ه  الع ض المبذةل لمن سبق.

  :حكمة مشروعية المسابقة 

المسابول ةالمصارعل من م اسن اإلسالمب ةهما مشسةع ا ؛ لما فاهموا مون 

عسو س لب ةال وس ةالنوسب ة و  ول ام سوامب المسةنل ةال  ر ب علو  الننو   ال

 ةالصبس ةالجل ب ة هائل امعضاء ةامب ا  للجهاد في سبا، هللا  عال . 

  المسابقة: أنواع 

     بالعَْ ة بان امشواا،ب ة  و   بوالسمي بالسوهام ةامسول لب المسابول: 

 ة     بالاا، ةاإلب،. 

  :شروط صحة المسابقة 

 ي:يشترط لصحة المسابقة ما يل

 أ       المسك ب أة اآللل ال ي  سمي بها من ن ع ةاح .  -1

       المسافل ةم ى السمي.  -2

 أ       الع ض معل ماً مباحاً.  -3

  عاان المسك بان أة الساماان.  -4

 :حكم المصارعة والمالكمة 

ة بعووع علوو  الصووبس  بةكوو، مووا  ووو م الجسوو  ب بوواا المصووارعل ةالسووباحل -1

أة     فاه ار  اب  بأة عن ما ه  أه  منه ب ُشي، عن ةا ب إذا ل  :ةالجل 

 .ب أة   ثس أخطارام ظ ر
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المالكمل ةالمصارعل ال سم ال ي  مارس الا م في حلبات الس اضل م سمول؛  -2

 .ب ة   ا  واس شسع هللاةكشف الع رات بلما فاها من الاطس ةالضسر

 ال  جو ز ا ااذهوا ال  ج ز ال  س ش بوان البهوان  ةإووساء بعضوها بوبع ب ة

 وسضاً للسمي. 

 :حكم أخذ العوض في المسابقات 

ال  صووـا المسابوووـل بعووـ ض إال فووي إبووـ،ب أة خاووـ،ب أة رمووي؛ لو لووـه علاووـه 

ٍ أَْة َحافِسٍ »الصالم ةالسالم:  أخس ه أبو  داةد «. ال َسبََق إالَّ فِي نَْصٍ، أَْة ُخف 

 .(1)ةال سمذم

 الت:أخذ العوض في المسابقات له ثالث حا 

 ةه  المسابول في اإلب، أة الاا، أة السمي. ب ج ز بع ض -1

 ال  ج ز بع ض ةال بياس ع ض كالنسد ةالشطسنج ةالومار ةن  ها. -2

 جو ز بوال عو ض ةال  جو ز بعو ض ةهوذا هو  املو، ةامولوب كالمسوابول  -3

علوو  امغوو ام ةالسوونن ةالمصووارعل ةن  هوواب ل وون  جوو ز أ   عطوو  النووان  

 ةال مسم . بان م أة ع ضاً واس م  د شجاعاً له  

  :ه  ك، معاملل مالال   ص، بها اليُن  أة اليُسم بال  ه .القمار 

 :حكم القمار والميسر 

 د:سْ ــ  سم الومارب ةالماسسب ةاللعب بالنَّ 

 .[90]المان م/(  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)  غال هللا  عال : -1

َموْن لَِعوَب بوالنَّْسدَ ِشواِس فََ انَّمواَ : »غوالَ  × بويَّ النَّ  أ َّ  هُ ْنوعَ  هللاُ  يَ ِضورَ  س و مَ بُ  نْ عَ ةَ  -2

 .(2)أخس ه مسل «. َلبَـَغ  َ َاُ في لَـْ ـِ  ِخْنِ  ٍس ةدَِمهِ 

                                                           

 (ب ةهذا لنظه.1700(ب  ةأخس ه ال سمذم بسغ  )2574/أخس ه أب داةد بسغ  )صحيح( 1)

 (.2260بسغ  ) أخرجه مسلم( 2)
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 :حكم اللعب بالكرة المعاصرة 

  .اللعب بال سم المعالسم من الله  الباط،

  .ال  ج ز عن طس ق امن  ل ةالنسق ةال ةل  ةاللعب بها

ةال  وواك  إلوو  الطوواو ت ةالوووان   عنوو   ..ال شووبه بال نووار موونذلوو   لمووا فووي

 ..ةإضواعل اممو ال ..ةضااع امةغات في اللهو  ةاللعوب ..اإللابل ةواسها

.. ةاالخوو الط بووان الس ووال ةالن نوول بووالمسدا  ..ةكشووف العوو رات ةامفاوواذ

ةإ وواع النسغول  ..ةالص  عن ذكس هللا ةعن الصالم  سكواً أة  واخاساً  ةالنساء..

ةإثارم  ..لع اةم ةالبيضاء بان الالعبان ةالمشجعان خالل عن  المبار اتةا

ةاإلشويال  ..ةحص ل السوب ةالشو   مون بعضوه  لوبع  ..الن ن ةال   بات

ةلما  سوببه والبواً مون ال صوادم ةال سو ر  ..ةال ع م إل  هللا ..عن طلب العل 

 .بان الالعبان

اس عما خلو ا من أ لوه ةهو  فهي من الله  الباط، الذم شي، امع اء به الن

العبووادم ةالوو ع مب نسووال هللا السووالمل ةالعافاوولب فووك  خلووذ موون  لوو  الم وواذ س 

 أبا ذ.

 :حكم أخذ الهدايا من األسواق التجارية 

اله ا ا ةالج ان  ال ي  و م في امس اق عل  كمال المباعاتب ةفي المسابوات 

ةمسووابوات السسوو  ةالعووسةض ةالمهس انووات الس اضووال ةال جار وول ةالنناوول 

ةال صوو  س لووذةات امرةاا ةمسووابوات عووسض امز وواء ةمسووابوات مل ووات 

 .ن   ذل  مما   غع فاما حسم هللاالجمال ة

ك، ذل  من اللعب بعوو ل اممولب ةأكو، أم الهوا بالباطو،ب ةإضواعل أةغا هواب 

ةإفساد د نها ةأخالغهاب ةاش يالها بوذل  عموا خلووذ مون أ لوهب فعلو  المسول  

 ن ذل .ال ذر م
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