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 المسابقة -19

 هي السباق بين اثنين أو أكثر.المسابقة : 

 والسَّْبق: بلوغ الغاية قبل غيره.

 :حكمة مشروعية المسابقة 

شرع اإلسالم المسابقة لما فيها من المرونة، والتدرب على الكر والفر، 

وتقوية األجسام، والصبر والجلد، وتهيئة األبدان واألعضاء للجهاد في 

 سبيل هللا.

 لمسابقة:حكم ا 

 المسابقات ثالثة أقسام:

 المسابقة في اإلبل والخيل والرمي. -1

 فهذه تجوز بعوض؛ لما فيها من مصلحة االستعداد للجهاد في سبيل هللا.

ِ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ   فِـيالَ َسبََق إِالَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

ٍ أَْو َحافِرٍ   .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«نَْصٍل أَْو ُخف 

 المسابقة بالمحرمات كالقمار والنرد والشطرنج ونحوها.  -2

 وهذه ال تجوز سواء كانت بعوض، أو بغير عوض.

 .[90]المائدة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) قال هللا تعالى: -1

َمْن لَِعَب بِالنَّْردَِشيِر، »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ نَّ النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أَ  بَُرْيدَةَ  َوَعنْ  -2

                                                 

 .وهذا لفظه(, 1700برقم ) وأخرجه الترمذي(, 2574برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 .(1)أخرجه مسلم .«ِخْنِزيٍر َودَِمهِ  ْحـمِ ـلَ  فِـيفََكأَنََّما َصبََغ يَدَهُ 

 . المسابقة على األقدام والدراجات ونحوها -3

كالمصارعة والسباحة وغيرها مما ال يشغل عن طاعة، وال يجر إلى 

 بال عوض؛ ترويحاً للنفس.مفسدة، وال يترتب عليه ضرر، فهذه جائزة 

ويجوز أن يعطى الفائز جائزة أو عوضاً غير محدد وال مسمى؛ تشجيعاً 

 له.

 :شروط المسابقة 

 أن تكون الوسيلة التي يسابق عليها من نوع واحد. -1

 أن تكون المسافة معلومة.  -2

 أن يكون العوض مباحاً معلوماً. -3

 :حكم المصارعة والسباحة 

والسباحة، وكل ما يقوي الجسم ويبعث على القوة تباح المصارعة  -1

ح عن النفس وذلك إذا لم يشغل عن واجب، أو عن ما هو  ِ والصبر، ويرو 

 أهم منه، أو يؤدي إلى ارتكاب محظور.

المصارعة والمالكمة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما  -2

امات، وتحكيم فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وإهدار الكر

 القوانين، وارتكاب المحرمات.

 :حكم التحريش بين الحيوانات 

ال يجوز التحريش بين الحيوانات والطيور، وإغراء بعضها ببعض، 
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وتسليط بعضها على بعض في مكان مغلق، فكل هذا محرم؛ ألن 

 الحيوانات لم تخلق لهذا، وإنما ُخلقت لألكل والركوب واالنتفاع.

 :أنواع المسابقات 

 المسابقات ثالثة أنواع:

، الواجبة والمستحبة، للحصول على المسابقة في األعمال الصالحة -1

 مرضاة هللا، والفوز بالجنة، وهذه هي المسابقة العالية التي أمر هللا بها.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قال هللا تعالى: 

 .[21]الحديد:(   ه ه ه ه ے

 ة في األمور المباحة:المسابق -2

كالسباق على الخيل واإلبل، والسباق على األقدام، والرمي، والسباحة 

 والمصارعة المباحة.

 فهذه كلها جائزة، وقد تكون مستحبة بحسب نية من يسابق.

  ( ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)قال هللا تعالى:  -1

 .[17]يوسف:

َخْيِل الَن بَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسابََق َرُسوُل االَ قَ  اَعْنـُهـمَ  َي هللاُ ِض َعِن اْبِن ُعَمَر رَ وَ  -2

َودَاعِ َوَسابََق الةَ نِـيَّ اِء، َوَكاَن أَمدَُها ثَ ْفـيَ حَ الا ِمَن لَـهَ قَْد أُْضِمَرْت، فَأَْرسَ  تِـيالَّ 

ْر، فَأْرسَ  لَـمْ  تِـيَخْيِل الَّ الَن بَـيْ  ، َوَكاَن أَمدَُها َودَاعِ الِة نِـيَّ ا ِمْن ثَ لَـهَ تَُضمَّ

 .(1)متفق عليه .َهافِـيْن َسابََق ِمـمَّ َوَكاَن اْبُن ُعَمَر  ،ُزَرْيقٍ  نِـيَمْسِجدَ بَ 

 المسابقة في األمور المحرمة: -3

                                                 

 .(1870ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2870أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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كالمسابقة في النرد والشطرنج، ومسابقات الميسر والقمار، ومسابقات 

ة التي الجمال، ومسابقات عرض األزياء وغيرها من المسابقات المحرم

يحصل بها الصد عن ذكر هللا، وترك الواجبات، واقتراف المحرمات، 

 وإضاعة األوقات.

 .[59]مريم:(   ڭہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ) قال هللا تعالى: -1

َمْن لَِعَب بِالنَّْردَِشيِر، »َل: قَاملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن بَُرْيدَةَ وَ  -2

 .(1)أخرجه مسلم .«ِخْنِزيٍر َودَِمهِ  ْحـمِ ـلَ  فِـيفََكأَنََّما َصبََغ يَدَهُ 

 :صور من القمار والميسر 

: هو الميسر، وهو كل معاملة مالية يحصل بها الغُْنم أو الغُْرم بال القمار

 جهد.

 ومن صور الميسر:

 البيع عن طريق سحب األرقام: -1

ً محدداً، أو يأخذ رقماً  بأن تكون البضاعة مرق مة، فيدفع المشتري مبلغا

يستلم به بضاعة أعلى مما دفع أو أقل مما دفع، كأن يدفع عشرة، ويأخذ 

 سلعة بمائة، أو بريال.

 بيع اليانصيب: -2

وهو أن تباع أوراق كثيرة، وكل واحدة تحمل رقماً، فتباع بثمن قليل 

السحب يختار البائع بعض األوراق عشوائياً،  كريال مثالً، وفي يوم

فيفوز من اختير رقمه، ويخسر الباقون، وبذلك يكسب البائع أو الشركة 
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 الماليين، ويدفع جوائز بمائة ألف مثالً. 

 كسب المراهنة: -3

يَّ كذا، ويقول اآلخر: إن فاز ـكأن يقول إنسان: إن فاز الفريق الفالني فَعَلَ 

 يَّ كذا.ـالفريق اآلخر فَعَلَ 

 أن يلعب أو يتسابق اثنان فأكثر، ويدفعون ماالً على أن من فاز أخذ المال. -4

كل بيع مجهول العاقبة كبيع الطير في السماء، والسمك في البحر، فهذه  -5

الصور من الميسر، وكلها محرمة؛ لما فيها من الغرر والجهالة، وأكل 

 أموال الناس بالباطل.

 ها األسواق:حكم الجوائز التي تقدم 

الهدايا والجوائز التي تقدم في األسواق التجارية على كمية المبيعات.. 

وفي المسابقات والعروض.. وفي المهرجانات التجارية والرياضية 

والفنية.. ومسابقات الرسم والتصوير لذوات األرواح.. ومسابقات 

رم عرض األزياء.. ومسابقات ملكات الجمال ونحو ذلك مما يوقع فيما ح

هللا ورسوله، كل ذلك من اللعب بعقول األمة.. وأكل أموال الناس 

بالباطل.. وإضاعة األوقات.. وإفساد الدين واألخالق.. وإشغال الناس 

 بذلك عما ُخلقوا من أجله.

 فيحرم ذلك كله، على البائع بذالً، وعلى المشتري أخذاً.

چ چ چ چ ڇ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )قال هللا تعالى: 

 .[29]النساء:(   ڇ ڇ ڇ ڍ

 :حكم المسابقات الرياضية 
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اللعب بالكرة إذا لم يكن على عوض، ولم يشغل عن واجب، ولم يؤد إلى  -1

 ارتكاب محرم، أو حصول ضرر فهو جائز.

ها من اللهو لعب الفرق الرياضية بالكرة المعاصرة مهما اختلف اللعب ب -2

 لما يلي:الباطل الذي ال يجوز 

ما فيه من التشبه بالكفار.. والتحاكم إلى الطاغوت.. وإضاعة األوقات 

واألموال.. وكشف العورات.. والصد عن ذكر هللا وطلب العلم وإضاعة 

الصلوات أو تأخيرها.. وحصول العداوة بين الالعبين والمشجعين.. 

وإثارة الفتن.. ونشأة التحزبات.. وحصول السب والشتم.. وحدوث 

 صادم بين الالعبين.الكسور والت

ً في المباريات الرياضية على طول العام، فهي من  ويحصل ذلك جليا

ه، ــا ُخلقوا من أجلــداء الناس عمــذي شغل به األعــل الــاللهو الباط

 ادة هللا عز وجل، والدعوة إليه، وتعليم شرعه.ــوهو عب

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ی ی يي ېئ ېئ ىئ ىئ ) قال هللا تعالى:

 .[52-51]األعراف:(   ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ جئجئ
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