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 الشكر

 أن أُقدم خالص شكري وامتناين إىل والدي الكرميني اللذين كان هلما ال يسعين يف هذا املقام إال 
يف وصول كل خري يل، أسأله سبحانه أن جيزيهما عين خري اجلزاء وأن يغفر هلما  -بعد هللا-الفضل 

 .ويرفع درجتهما إنه مسيع قريب جميب
تغااليت ابلبحث  كما ال يفوتين شكر أهل بييت زوجيت وأبنائي الذين منحوين وساحموين يف اش

 كل عون ومساعدة مادية ومعنوية.
كما أتقدم ابلشكر واالمتنان وكل االحرتام لفضيلة األستاذ املشارك الدكتور خالد محدي 
عبدالكرمي الذي غمرين بتوجيهاته وتصويباته من خالل اإلشراف على هذا البحث كي خيرج ذا قيمة 

 .وعن كل املسلمني علمية عالية فصرب وحتّمل فجزاه هللا خريا عين
كما وأقدم شكري لكل أستاذ أو زميل أو طالب علم أو مكتبة ساهم يف إجناز هذا البحث 

 شكر هللا هلم مجيعا. ،بكلمة طيبة أوومشورة أو اقرتاح أو إرشاد إىل فكرة أو مرجع أبرأي 
أحد طالهبا كون أ دينة العاملية اليت مسحت يل أنوأخريا كل التقدير واالحرتام إىل جامعة امل

أسأله سبحانه أن يُبقيها منارة للعلم تنري الدرب لكل طالب علم أىن كان خدمة هلذا  ،ومنتسبيها
 الدين العظيم.

 
  



 ط 

 اإلهداء

لكل طالب علم وابحث عن احلقيقة مريد للحق ورفعة هذا الدين بتجلية أحكامه ونشرها لكل الناس 
 أُهدي هذا العمل.

 



 ي 

 امللخص

" املسابقات" من املوضوعات املهمة يف الدين نظرا لعدم وضوح الرؤية فيها عند كثري  إن هذا املوضوع
هذا األمر يبعث املعتين بشؤون الدين على البحث والتفتيش عن أنواع وأصناف وأحكام  ،من الناس

ومشكلة هذا املوضوع تكمن يف قلة املراجع والبحوث وتفرق املعلومات يف  ،املسابقات واملناضالت
هذا األمر وغريه بعث الباحث على البحث والتقصي عن هذا املطلب الشرعي "معرفة  ،ون الكتببط

أحكام املسابقة واملناضلة يف الفقه اإلسالمي " وقارنه مع التشريع املدين األردين فكان دراسة مقارنة 
وخالصة  .القانونمقاران ومظهرا للفروق بني الفقه و  ،مكانموصفا لألحكام الشرعية قدر اإل ،ابلقانون

فهناك أنواع عديدة  ،ا فهما شرعيا واعيامأمهية املسابقة واملناضلة وضرورة فهم الناس هل :البحث
واإلسالم على إابحة كل مسابقة أاي كان نوعها  ،للمسابقة واملناضلة تتنوع حسب بواعثها وغاايهتا

م أن النص ورد يف إابحة أنواع ودليل مرونة اإلسال .ابلوسائل املشروعة مادامت حتقق مقاصد الشرع
وأخذ العوض  .خمصوصة من السباق لكن العلماء قاسوا عليها أنواعا حديثة اشرتكت معها يف الغرض

وقد تبني من خالل  .على هذه املسابقات يدور مع إفادة هذه املسابقة يف اجلهاد والعون عليه
ول لتعزيز الرايضات واملسابقات النافعة ضرورة توجه احلكومات والد انة اليت قام هبا الباحثاالستب

   وتوجيه اإلعالم هلا لفائدهتا ونفعها للناس. 
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Abstract  
“Competitions” is one of the most important topics in Islam due to the lake of information 

about it among most of people. This reason encouraged the researcher to dig deep into the 

Islamic sharia in order to search for more types of competitions as well as shooting 

competitions. One of the main challenges that faced the researcher in this regard is the 

shortage of references and research papers, besides the fact that many related information 

scattered in many different books. These reasons led the researcher to write a research over 

this demanding topic “The provisions of Competitions and shooting competitions in the 

Islamic jurisprudence” then he compared these provisions to the Jordanian Civil Legislation 

by using the latest scientific research tools. The Research Summary was as follows: It is 

crucial to raise the awareness among people over the sharia aspects of Competitions and 

shooting competitions. There are many models and types of competitions, and Islam has 

permitted these competitions based on their goals and aims as long as they do not contradict 

with the Sharia and by using the allowed means. Islam is flexible when it comes to 

competitions, in the past, the permission was made for certain types of races only, and then 

the Sharia specialists performed the “qiyās” process on variety of modern competitions and 

permitted them. The main aspect of permitting these modern competitions was the fact that 

they help in building one’s body and prepare them for Jihad. It was clear after the researcher 

performed the questioner that the governments must work toward enhancing and promoting 

these types of sports through media because it is very beneficial and helpful to a wide 

segment of people.   
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 :قدمةم
سيدان حممد وعلى آله واملرسلني،  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء

 حسان إىل يوم الدين. وصحبه أمجعني ومن تبعهم إب
ونزول القرآن الكرمي فإن األمة اإلسالمية منذ بعثة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  :أما بعد

ت فكان ،هبا ذات اليمني وذات الشمال طوهي حتمل مشعل اهلداية والنور لتبدد الظالم الدامس احملي
حيجييهىهمهجهينىنمن﴿ خري أمة أخرجت للناس قال تعاىل

 .[110:] آل عمران ﴾ييىيميخي
فخريية األمة بني األمم جعلت منهجها شامال لكل ما حتتاجه يف هذه احلياة، فهي ال حتتاج 

رئٍَُِّّّّّٰ﴿منهجها يف حياهتا، لقوله تعاىل  إىل غريها يف شيء من
، لذلك ما من أمر يقع يف هذه احلياة إال وله إجابة [89: النحل] ﴾ىئنئمئزئ

 كان انجتا عن تطبيقه يف حياهتا.  يف منهج هذه األمة إذا

الذي وقع عليه اختياري، فكل  ،ومن هذه األمور اليت هتم األمة موضوع املسابقة واملناضلة 
ىتنتمتزترت﴿قال تعاىل  ،يف شريعتنا الغراء لون أو نوع من املسابقات أاي كان له حكم

 .[38:األنعام] ﴾ىثنثمثزثرثيت

، إن مل يكن احلكم مباشرا من خالل قدميا أو معاصرا وسواء كان هذا اللون من املسابقات 
مل يرد فيه نص على مثيله الذي ورد النص فيه وظهر ذي لااملعاصر  النص، فمن خالل مقايسة

 حكمه.
هذا البحث دراسة أكادميية معاصرة فقهية مقارنة ابلقانون املدين األردين يف موضوع مهم هو و 

رمحهم -الوصول إىل الراجح من أقوال العلماء مع مقارنة كالمهم أحاول فيه  ،" املسابقة واملناضلة"
 مبا استقر عليه واضع القانون املدين األردين يف تشريعاته القانونية. -هللا 

 :أمهية املوضوع
 :أمور ونقاط ميكن إمجاهلا فيما يلي ةتكمن أمهية املوضوع يف عد
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ط الشرعية املتعلقة ابملسابقة حاجة األمة امللحة إىل بيان وتوضيح األحكام والضواب -أ
 .واملناضلة

الدراسات السابقة غري مستوفية وغري شاملة للبحث على ما سيتبني الحقا يف الفصل  -ب
 .الثاين

حاجة املكتبة اإلسالمية لرفدها ببحث علمي أكادميي معاصر متخصص وشامل قدر  -ج
 الطاقة يف موضوع املسابقة واملناضلة.

 .ديدة واملتجددة واحلادثة كل يوم يف جمال املسابقاتاحلاجة لبيان أحكام الصور اجل -د
 .التأكيد على مشول واعتدال ووسطية التشريع اإلسالمي يف جمال املسابقات -ه

بيان وجه الفرق بني حكم القانون الوضعي والتشريع اإلسالمي السمح يف عقود  -و
 املسابقات.

ولية ترعى هذه حىت صارت له اليوم هيئات د ،تعلق املسابقات بكثري من الناس -ز
املسابقات مبختلف أنواعها وقد وضعت هلا لوائح وقوانني تنظمها، وهذا يستدعي من املسلمني حبث 

 أحكامها خاصة املسابقات املعاصرة.
حيرص رموز الفكر احلداثي املعاصر على بيان أمهية إدخال الروح العلمية العلمانية يف  -ح

وحنن حنرص على إبراز أصالة البحث اإلسالمي  ،ميأحباثهم وتطبيقها على الدين والرتاث اإلسال
 .مبفاهيمه وقيمه ومناهجه

 :أسباب اختيار موضوع البحث
 وقد دعاين الختيار هذا املوضوع األسباب التالية:

 أكرب ابعث على اختيار البحث فيه. -كما بينت سابقا-أمهية املوضوع  -أ
اج إىل جتلية وتوضيح وأتصيل استحداث كثري من املسابقات يف العامل اليوم، وهذا حيت -ب

 وفق منهج علمي شرعي.
 هذا املوضوع )املسابقات( منثور يف كتب الفقه مما حيتاج إىل مجع وتوضيح.  -ج
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احلرص على سالمة فهم الناس وفقههم هلذا املوضوع ِوفَق قواعد وأسس ومقاصد   -د
 الشريعة.

قال  يفعلونه من احلالل،لئال يدخلها احلرام وهم يظّنون أن ما  ،احلرص على حياة الناس  -ه
إن احلالل بنّي وإن احلرام بنّي وبينهما مشتبهاٌت ال يعلمهن كثري من )عليه الصالة والسالم 

 .(1)الناس(
هذا املوضوع بعد مجعِه إن شاء هللا فيه فائدة لكل ابحث عن احلّق يف هذه املسألة، فهو  

 خدمة للعلم واملتعلمني وحميب الثقافة.
 ة:الدراسات السابق

تسىن يل بعد البحث  ،بعد أن وفقين هللا سبحانه وتعاىل إىل اختيار هذا املوضوع اهلام
ختدم املوضوع بشكل كبري  دراسات عدةوالتحري يف املكتبات اليت استطعت الوصول إليها على 

ري، : كتاب " امليسر والقمار، املسابقات واجلوائز" للدكتور رفيق يونس املصمنهاواستفدت منها كثريا 
وكتاب " املسابقات وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية دراسة فقهية أصولية" للدكتور سعد بن انصر، 

 يف هذا املوضوع. الباقية وسأتطرق للكالم عليها وعلى غريها من الدراسات السابقة 
 الدراسة األوىل:  -1
 .(املسابقات واجلوائز)امليسر والقمار  العنوان: •
 صري.د. رفيق يونس امل الباحث: •
 م.1993الطبعة األوىل  ،بريوت -الدار الشامية ،دمشق -دار القلم  الناشر: •
 :حمتوايت الدراسة •

 :نظم الباحث هذه الدراسة يف نطاق ستة فصول
 مدخل إىل املسابقة والقمار. :الفصل األول

                                           
  ،صحيحال يفمسلم  أخرجهو  .(52) رقم 1/176 ابب فضل من استربأ لدينه ،كتاب اإلميان  ،الصحيحيف البخاري أخرجه ( 1)

 .(3097)رقم  ابب أخذ احلالل وترك الشبهات، ،كتاب املساقاة
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 أدلة املسابقة. :الفصل الثاين
 الفصل الثالث: حكم املسابقة.

 يف املسابقة.الفصل الرابع: أحكام اجلعل 
 الفصل اخلامس: املسابقات احلديثة.

 مؤسسات املسابقات. :الفصل السادس
 .وختم ابخلامتة والتوصيات واملصطلحات

 نبذة خمتصرة عن البحث: •
قال الباحث يف مقدمة دراسته: )يف حياتنا اليوم الكثري من املسابقات واجلوائز، سواء كان 

يف جمال احلذق واملهارة، وسواء كانت هذه املهارة يف أعمال  ذلك يف جمال ألعاب احلظ واملصادفة، أو
اجلهاد أو يف الرايضات البدنية أو يف املنافسات العلمية أو الثقافية العامة. يضاف إىل ذلك انتشار 

املسابقات واجلوائز يف جمال األعمال التجارية، ويف الصحف واجملالت وسائر وسائل اإلعالم،  
أجل الدعاية للسلع واخلدمات، وترويج املبيعات، السيما يف شهر رمضان  كاإلذاعة والرائي، من

املبارك الذي جيب أن تزداد فيه اخلريات، وتنحسر فيه املعاصي واحملرمات. إننا نشعر ابحلاجة إىل 
تنظيم هذه املسابقات واجلوائز، وإىل التحقق من أهنا شرعية موافقة لتعاليم اإلسالم، وليست داخلة يف 

نصيب أو القمار احملرم، أو يف غريه من احملرمات. فال بد من وضع شروط هلذه املسابقات واجلوائز، اليا
جهاد، علم، )جتعلها بعيدة عن أي شبهة من شبهات القمار، سواء كان ذلك من حيث موضوعها 

و أو من حيث الشخص الذي خيرج اجلائزة، هل أو أحد املتسابقني أو كالمها، أ (رايضة، حظ، هلو
. فهل هذه املسابقات اليت جتري حولنا هنا وهناك هي (اإلمام، أو انئبه، أو غريه)هو شخص اثلث 

مسابقات حقيقية مشروعة، أم هي يف بعض حاالهتا على األقل مقامرات يف صورة مسابقات؟ أضف 
إىل ذلك أن حديث " ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل "، هل لفظ " السبق " فيه يتعلق 

رة حمددة، هي صورة إخراجه من الطرفني، أم يشمل، كما توحي به معاجلات الفقهاء، صورة بصو 
أخرى مثل صورة إخراجه من أحد الطرفني أو من غريمها؟ فإذا كان السبق متعلقاً ابلصورة احملددة فهو 

 قيقة(.فعالً استثناء ورخصة من القمار احملرم، كما ذكر بعض الفقهاء، وإال فال يكون كذلك يف احل
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 :من أهم نتائج الدراسة •
 .اليانصيب الوطين واخلريي غري جائز؛ ألنه قمار -أ

 ،املسابقات بعضها غري جائز ال بعوض وال بغري عوض، وبعضها جائز بغري عوض -ب
 .وذلك حبسب أمهيتها ومدى صلتها ابجلهاد وآالته ،وبعضها جائز بعوض وبغري عوض

ما إذا اقرتان مبال، فاحلرمة عندئٍذ عند اجلميع الغالب النرد والشطرنج أهنما حرام، ال سي -ج
 .بال خالف

ً عند اجلميع، أما إذا أخرجه غريه )اجلعل إذا أخرجه اإلمام    -د من بيت املال( كان جائزا
 .إال مبحلل()فهو غري جائز عند اجلمهور، وإذا أخرجه كال املتسابقني فهو حرام عند اجلمهور 

اإلمام، أو انئبه، أو  :ج اجلعل ميكن أن خيرج اجلعليف املسابقات اليت جيوز فيها إخرا  -ه
أحد الرعية، أو أحد املتسابقني، فإذا أخرجه كال املتسابقني مل جيز عند مجهور العلماء إال مبحلل، 

 وأجازه ابن تيمية وابن القيم بال حملل.
  رجح الباحث مذهب ابن تيمية وابن القيم يف عدم اشرتاط احمللل عند إخراج اجلعل من -و

 كال املتسابقني، فهي عندهم مستثناة من القمار احملرم.
 ما متيزت به دراسيت عن هذه الدراسة: •

 :ومع ذلك متيزت دراسيت عن دراسته مبا يلي ،قد استفدت من دراسة د.املصري كثريا
أن حبثي ختصص يف املسابقة واملناضلة، بينما جاء حبث د.املصري شامال ملا يندرج حتت  -أ

 القمار ".اسم " امليسر و 
 أن حبثي سيجيء مقاران ابلقانون املدين األردين، ومل يكن كذلك حبث الدكتور. -ب

أن حبثي سيتطرق ألنواع جديدة من املسابقات مل يتأَت للدكتور اإلتيان على ذكرها   -ج
  كاملسابقات االلكرتونية.

 سأضمن حبثي رسومات وصوراً توضيحية لبعض أدوات وأشكال السبق والنضال. -د
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 :(1)الحظات على ما كتب الباحث بعض امل •
 ،يكاد يكون الكتاب صورة عن كتاب الفروسية البن القيم رمحه هللا، حيث أثبت ما أثبته -أ

واألصل ذكر ما أغفله من ابب البحث العلمي واملوضوعية. فمثال يف مسألة: هل  ،وأغفل ما أغفله
ومل يعرّج على رأي  ،احلنفية واحلنابلةذكر الدكتور أقوال الشافعية و  95املسابقة عقد جائز أم الزم؟ ص

 املالكية، وهو ما فعله ابن القيم رمحه هللا يف الفروسية.
ساق الباحث حفظه هللا حوايل سبعة وثالثني دليال على عدم اشرتاط احمللل يف  -ب

، وهو ما قام به الشيخ ابن القيم رمحه هللا يف كتاب الفروسية، واكتفى بذكر حجة 131-120ص
مث رّجح الدكتور رأي الشيخ دون  ،ريق اآلخر الذي خيالفه وهم األئمة األربعة وأتباعهم!واحدة للف

 مناقشة اآلخرين له والرد عليه يف مسألة احمللل، وهذا خيالف منهج طرح املسائل اخلالفية.
جنده يف مسألة الشروط  ،كما أغفل الدكتور ذكر رأي املالكية يف املالحظة األوىل -ج

ومن خالل كتاب مغين احملتاج للشربيين حيث قال: )وبتقليب   ،لى رأي الشافعيةالشرعية قصرها ع
كتب الفقه املختلفة مل أجد أفضل مما ذكره صاحب مغين احملتاج فآثرت حلسنه أن أنقله للقارئ 

، ولو استقصى الباحث الشروط عند بقية املذاهب والعلماء لكان حبثه أتبع للمنهج 149حبروفه( ص
  .العلمي

 راسة الثانية:الد -2
 دراسة فقهية أصولية(.)املسابقات وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية  العنوان: •
 د. سعد بن انصر الشثري. الباحث: •
الطبعة األوىل  ،الرايض ،دار الغيث للنشر للتوزيع -دار العاصمة للنشر والتوزيع  الناشر: •

 م.1997
 
 

                                           
للباحث عبد الصمد بلحاجي،  -أحكام املسابقات يف الشريعة اإلسالمية  :استفدت بعض هذه املالحظات من حبث( 1)

 .وسأتطرق هلذا البحث ابلذكر والنقد بعد قليل
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 حمتوايت الدراسة:  •
 .نوع عقدهالتمهيد: تعريف السبق وأدلته و 

أركانه وشروطه وبذل العوض فيه وحكمه من حيث اللزوم مع  :الباب األول )عقد السبق(
 مبطالته.

وعلى األقدام واملصارعة والسباحة  ،بني احليوان وبني غريه :الباب الثاين )جماالت املسابقة(
 ومبارايت الكرة واملسابقات الثقافية واملسابقات الثنائية كالنرد والشطرنج.

شروطها وأقسامها والغرض )اهلدف( فيها واإلصابة، واملناضلة بني  :لباب الثالث )املناضلة(ا
 فئتني، مبطالت عقد املناضلة.

 أهم التوصيات والنتائج اليت توصل إليها البحث. اخلامتة:
 نبذة خمتصرة عن البحث: •

م عن فهم بنّي الدكتور أن سبب أتليف هذا الكتاب هو قصور فهم بعض الناس هذه األاي
لذا جندهم ومهوا فقالوا أبن الشريعة ال تستطيع أن تواكب العصر حيث  ،وتشريعاهتا،مقاصد الشريعة

ال هتتم برتبية اجلسد، وهذا افرتاء على الشريعة الغرّاء، كما زعموا أن الشريعة ليس فيها احكام لبعض 
 اقف صرحية هلا.أو أن تصدر أحكاما جديدة واضحة ومو  ،املمارسات الرايضية احلديثة

من هنا رغب الدكتور كما يقول الكتابة يف هذا املوضوع وجتليته، فكتب عن أحكام عقد 
وليبني كمال  ،وعن أحكام املسابقة القدمية واملعاصرة منها، لريّد على مزاعم امللحدين املنكرين ،السبق

 ليتها وصالحيتها لكل زمان ومكان.الشريعة ومشو 
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 :من أهم نتائج الدراسة •
عقد بني متعاقدين على عمل يعملون ملعرفة األحذق  :تعريفه االصطالحي لعقد السبق -أ

 .منهم
والدليل النصوص املتظافرة من الكتاب والسنة  ،جواز عقد املسابقات يف اجلملة -ب

 .واإلمجاع
ويشرتط فيه ما يشرتط يف  ،أكثر العلماء على أن عقد املسابقة من عقود املعاوضات -ج

 عقد املعاوضة 
واجلمهور على جوازه من أجنيب أو من  ،عقد اإلمجاع على جواز بذل العوض من اإلمامان -د

هناك قول جبوازه ولكل  ،أما إذا كان بذله من مجيع املتسابقني فاجلمهور على منعه ،أحد املتسابقني
 .دليله

وكذلك إن كان بعوض حسبما  ،عقد املسابقة عقد غري الزم إن مل يكن بعوض اتفاقا -ه
 دكتور الشثري.ترّجح لل

ويدخل فيها الرمي ابلبنادق واملسدسات  ،املناضلة هي املسابقة ابلرمي ابلسهام وحنوها -و
 والرشاشات واملدافع وما كان مماثال هلا. 

 :أهم ما متيز به حبثي عن هذه الدراسة
 أن حبثي سيجيء مقاران ابلقانون املدين األردين. -أ

 وات وأشكال السبق والنضال.سأضمن حبثي رسومات وصوراً توضيحية لبعض أد -ب
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 :(1)مالحظات على الدراسة  •
أغفل شرطّي الذكورة واإلسالم واخلالف  51ملّا تكلم على الشروط املتعلقة ابملتعاقدين ص -أ

 الواقع يف هذين الشرطني.
عند حديثه عن املسابقات العلمية والثقافية اخلالَف فيها ورجح  187ذكر الباحث ص  -ب

كما أنه مل يشر إىل حكم مسابقات ثقافية معاصرة كمسابقات   ،كر شروط اجلوازإال أنه مل يذ  ،اجلواز
مع أنه جزاه هللا خريا حتدث عن  ،اجملالت والصحف، ومسابقة امللك فيصل العاملية يف اآلداب والعلوم

 مسابقات معاصرة كالسيارات والدراجات.
 الدراسة الثالثة: -3
 المية وتطبيقاته املعاصرة.أحكام املسابقات يف الشريعة اإلس العنوان: •
 عبد الصمد بن حممد بلحاجي. الباحث: •
 -حبث قدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن يف جامعة اجلنان جهة البحث: •

 لبنان. -طرابلس
 م.2004الطبعة األوىل  ،األردن -دار النفائس الناشر: •
 حمتوايت الدراسة: •

ضوع، الدراسات السابقة، خطة البحث، منهج أمهية املوضوع، أسباب اختيار املو  :املقدمة
 البحث.

 حقيقة السبق وبيان حكمه: وفيه مخسة مباحث::الفصل األول
 املبحث األول: تعريف السبق لغة واصطالحا.

 املبحث الثاين: أدلة مشروعية السبق من الكتاب والسنة واإلمجاع.
 املبحث الثالث: حكم السبق.

                                           
وسأتطرق هلذا البحث  -أحكام املسابقات يف الشريعة اإلسالمية  -ت من عبد الصمد بلحاجياستفدت هذه املالحظا( 1)

 .ابلذكر والنقد بعد قليل
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 املبحث الرابع: أركان السبق.
 -القمار -النذر -اجلعالة -بحث اخلامس: التفريق بني عقد السبق وعقود أخرى )اإلجارةامل

 الغرر(. -امليسر
 أنواع السبق: وفيه أربعة مباحث: :الفصل الثاين

 واحلافر(. -اخلف -النصل) املبحث األول: ما حيوز فيه العوض
األلعاب الرايضية  -نالصوجلا -الشطرنج)املبحث الثاين: ما جيوز السبق فيه بدون عوض 

 .اخلطرة(
نطاح الكباش ونقار  -النرد)املبحث الثالث: السبق الذي ال جيوز بعوض وال بغري عوض 

 األوراق(. -الديكة
 -املصارعة -األقدام)املبحث الرابع: ما فيه خالف هل جيوز بدون عوض أم جيوز بعوض؟ 

 السباحة والسفن(.
 : وفيه متهيد وثالثة مباحث.الفصل الثالث: أحكام اجلائزة يف السبق

 املبحث األول: حقيقة اجلائزة وبيان صفتها.
 املبحث الثاين: شروط اجلائزة.

 صور اجلائزة. :املبحث الثالث
 الفصل الرابع: شروط السبق وبيان أحكامه: وفيه أربعة مباحث.

 خاصة(. -عامة) املبحث األول: شروط صحة السبق
 فاسدة(. -صحيحة املبحث الثاين: الشروط يف السبق)

 .املبحث الثالث: األحكام الطارئة أثناء السبق
 انتهاء عقد السبق. :املبحث الرابع

 الفصل اخلامس: السبق احلديث: وفيه أربعة مباحث.
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 املبحث األول: السبق العلمي.
 السبق التجاري. :املبحث الثاين

 املبحث الثالث: السبق الفين.
 .املبحث الرابع: السبق الرايضي

 .أهم النتائج :خلامتةا
 نبذة خمتصرة من البحث: •

قال الباحث )حث النيب صلى هللا عليه وسلم على اجلهاد يف سبيل هللا إدراكا منه لِعظم هذه 
لة يف حفظ الدين من جانب الوجود وذلك إبقامة أركانه وتثبيت قواعده، ومن جانب العدم يالوس

 وذلك بدرء االختالل الواقع أو املتوقع فيه.
من وسائل االستعداد للجهاد إجراء السبق بني املتنافسني، إذ له دور كبري يف إذكاء روح و 

 ...املنافسة، ومن مث رفع الكفاءات واملهارات سواء كانت قتالية أو علمية
وألمهية السباق يف االستعداد للجهاد فإنه مل يكتف النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتوجيه إليه، 

رع وراكض وحضر السباق والنضال. وكان جييز أصحابه يف البَ ْعِث ابلغلبة بل ثبت عنه أنه صا
لقد  :واملصارعة كما حدث لسمرة بن جندب رضي هللا عنه ملّا رده وأجاز أحد الغلمان، فقال له

 أجزَت هذا ورددتين، ولو صارعته لصرعته! قال: فدونكه. فصارعه فصرعه مسرة بن جندب.
يف  هريعة اإلسالمية رأيت أن هذا املوضوع جديٌر ابلدراسة ومّل شتاتفنظرا ألمهية السبق يف الش

 .(1)ومبيناً صحيح السبق من فاسده(  ،رسالة واحدة حماوال إبرازه كقعد مستقل له أحكام وشروط
  

                                           
 .9-8ص  :من مقدمة الباحث يف حبثه( 1)
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 من أهم نتائج الدراسة: •
أو عقد بني طرفني أو أكثر على املغالبة بينهما يف اجملال الرايضي  :تعريف املسابقة عنده -أ

 العلمي وحنوه ملعرفة الفائز منهما بعوض أو بدونه.
 له أحكام يتميز هبا عن غريه من العقود األخرى. ،عقد السبق عقد مستقل بذاته -ب

رايضة السبق على األقدام واملصارعة وغريها من الرايضات كرايضة اجلودو والكراتيه يف  -ج
كبري يف تنمية القدرات القتالية لدى عصران، جيوز بذل العوض فيها؛ ألن هذه الرايضات هلا دور  

 اجليش اإلسالمي.
 اجلائزة الزمة يف عقد السبق إذ جيب الوفاء هبا ويقضى هبا على املغلوب إن امتنع. -د

جيوز أن يكون املخرج للجائزة: إمام املسلمني أو الوايل عنه من ماله اخلاص أو من بيت  -ه
من مال نفسه، أو أحد املتسابقني ابتفاق أو يكون املخرج أحد الرعية خيرجها  ،مال املسلمني

 .الفقهاء
يخلصه من فُيشرتط يف املسابقة إذا كان بذل العوض من املتسابقني مجيعا إدخال احمللل  -و

 .القمار
 جيوز إجراء مسابقات علمية يف خمتلف العلوم وتكرمي الفائز جبائزة بشروٍط. -ز

تعطي الفائزين يف السحب جوائز  السبق التجاري الذي جتريه احملالت التجارية وعلى إثره -ح
 هو سبق جائز بشروط، وتعد اجلوائز املقدمة للزابئن هدااي مقدمة من الشركة هلم.

 مسابقات التمثيل جائزة بضوابط، وكذا الغناء أو النشيد اإلسالمي جائز بشروط. -ط
 .رايضة كرة القدم جيوز إجراء السبق فيها إذا كان جماان -ي
واإليالم فإنه ال جيوز إجراء السبق فيها ال بعوض وال بغري  كل رايضة تقوم على اإليذاء -ك

 عوض.
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 :ما متيز به حبثي عن هذه الدراسة •
 أن حبثي سيجيء مقاران ابلقانون املدين األردين. -أ

بينما تتطرق الدراسة  ،سأستوعب الكالم على عقد املناضلة وما يتعلق به من أحكام -ب
 لعقد املناضلة وأحكامه ابقتضاب.

 ثي رسومات وصور توضيحية لبعض أدوات وأشكال السبق والنضال.سأضمن حب -ت
 املالحظات على هذه الدراسة:

 مل يتطرق الباحث لتعريف عقد املناضلة. -أ
كأمهية الرمي يف   ،أغفل الباحث كثريا من التفاصيل املتعلقة بعقد املناضلة وأحكامها -ب

 ن التفاصيل املتعلقة ابملناضلة.وأنواع الغرض اخل م ،وأنواع السهم ،اإلسالم، وأنواع الرماية
 :البحث صعوبة

فقد جاءت لرتشد املسلم يف كل جزئيات حياته  ،كمال الشريعة وعمومها من أعظم مميزاهتا
 وصعوبة ،فال بد من حكم فيها للشريعة السمحاء ،املسابقات :ومن مجلة هذه التفاصيل ،وتفاصيلها

 .بقات ومعرفة القيود والشروط املتعلقة هباالبحث الرئيسة هي البحث عن احلكم الشرعي للمسا
 البحث إىل األمور التالية: صعوبةلذا ترجع 

ويف القرنني  ،مع ظهور نوع جديد من أنواع املسابقات الصعوبةيتجدد ظهور هذه  -أ
وال بّد من حبث أحكام هذه  ،األخريين ظهرت أنواع جديدة من املسابقات لعلها مل ختطر ببال فقيه

 .ديدة ليسرتشد املسلم اليوم على ضوء الشريعةاملسابقات اجل
 مل يطرح هذا املوضوع يف كتب الفقه القدمية إال بشيء يسري ومتناثر.  -ب

 قلة الكتب املعاصرة املصنفة يف هذا اجملال بشكل جامع. -ج
 بّد من الرتجيح.وال ،العلماء املعاصرين فمنهم اجمليز ومنهم املانع اختالف -د
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 :أسئلة البحث
 أسئلة البحث فيما يلي: ميكن إمجال

 ؟ما مفهوم املسابقة -أ
 ؟ما مفهوم املناضلة -ب

 ما أهم املسابقات املعاصرة؟ -ج
 ؟فها شرعيا وقانونيايكيف نستطيع توصيفها وتصويرها وتكي -د

 ؟ما تكييف هذا العقد من الناحية الشرعية والقانونية -ه
 ؟وما القول الراجح فيها من جهة العلماء املختصني -و
 ؟ة للموضوع يف حياة الناسوما اإلضافة اجلديد -ز

 ؟وما العالقة بني اجلديد منها والقدمي -ح
 ؟ما هي األمور املرتتبة على هذا العقد شرعا وقانوانو  -ط
 ؟ما هي املسؤولية املرتتبة على عقد املسابقة واملناضلة شرعا وقانوان -ي
 ؟ما هو الفرق بني عقد املسابقة واملناضلة -ك
 ؟أم حمرمة أم هناك تفصيل ةمباحهل كل أشكال عقدّي املسابقة واملناضلة  -ل

هذه األسئلة وغريها سنحاول إن شاء هللا أن جنيب عنها يف ثنااي هذا البحث. نسأل هللا 
 سبحانه العون والسداد يف اجلمع والرأي.

 :أهداف البحث
 التعرف على مفهوم املسابقة واملناضلة. -أ

 التعرف على املسابقات املعاصرة. -ب
 ال بد من جتليتها.تساؤالت الناس عنها ف كثُرت -ج

 البحث عن وجه احلق فيها بعد االطالع واملقارنة واملقايسة والرتجيح. -د
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 إبراز أمهية هذا املبحث الفقهي إبظهار عقد السبق. -ه
 متييز عقد السبق عن القمار واملراهنات احملرمة. -و
 إظهار مساحة التشريع اإلسالمي واعتداله. -ز

 ا يفعلون فال بد من تنبيههم.يلهو الناس فينسون حتّري احلل واحلرمة فيم -ح
 إضافة نوعية للمكتبة اإلسالمية ببحث مقارن يف موضوع املسابقات. -ط
 مجع شتات هذا البحث ومتفرقاته من بطون الكتب بعد توفيق هللا عّز وجّل. -ي
 :طلحات البحثمص

 -الفقه  -املناضلة -املسابقة  -العقد -احلكم) :ما يليتنحصر مصطلحات هذا البحث في
 (نالقانو 

 :احلكم -أ
يقال حكم له وحكم عليه وحكم  ،ابألمر حكما قضى حكم)قال يف املعجم الوسيط:  :لغة

 .(1)بينهم(
احلكم: إسناد أمر إىل آخر إجيااًب أو سلًبا، فخرج هبذا ما ليس حبكم،  )اجلرجاين: قال  :اصطالحا  

 (2)عال املكلفني.(احلكم الشرعي: عبارة عن حكم هللا تعاىل املتعلق أبف كالنسبة التقييدية.
 :الفقه اإلسالمي -ب

الِفْقُه، ابلكسر: الِعْلُم ابلشيِء، والَفْهُم له، والِفْطَنُة، وَغَلَب على ِعلِم ) :قال يف القاموس احمليط لغة:
 .(3)الديِن لَشَرِفه.(

يل: )هو العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية، وق :اجلرجاينقال  :اصطالحا  
هو اإلصابة والوقوف على املعىن اخلفي الذي يتعلق به احلكم، وهو علم مستنبط ابلرأي واالجتهاد، 

                                           
 .1/190 ،د.ط ،املعجم الوسيطالقاهرة،  -جممع اللغة العربية( 1)
 .92ص ،1ط. التعريفات ،اجلرجاين( 2)
 .1250ص ،8ط. ،اموس احمليطالق ،الفريوزآابدي( 3)
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 . (1)وحيتاج فيه إىل النظر والتأمل، وهلذا ال جيوز أن يسمى هللا تعاىل فقيًها؛ ألنه ال خيفى عليه شيء.(
يون الشراح على أنفسهم لفظ ويطلق القانون ،الفقه هو جمموع آراء ُشرّاح القانون :ويف القانون

 .(2)ويسمون عملهم التفسريي فقها  ،الفقهاء
فإن لكل ملة فقها خمتصا  ،اإلسالمي أي املنسوب إىل اإلسالم :وقولنا يف املصطلح "الفقه اإلسالمي"

 .وحبثنا يف الفقه اإلسالمي ،هبا
 :القانون -ج

أحكامها منه، كقول النحاة: الفاعل  )كلي منطبق على مجيع جزئياته اليت يتعرف :اجلرجاينقال  لغة:
الواحد القواننُي: األصول ، ) :وقال يف الصحاح .(3)مرفوع، واملفعول منصوب، واملضاف إليه جمرور.(

 .(4)بعريب.(قانوٌن، وليس 
فراد داخل اجملتمع ويرتتب وك األلجمموعة من القواعد العامة اجملردة امللزمة والىت حتكم س) :اصطالحا  

 .(5)تها جزاء توقعه السلطة العامة(لفاعلى خم
  

                                           
 .168ص ،1ط. ،لتعريفاتاجلرجاين، ا( 1)
فقد استفدت هذا املعىن  ،يُراجع أوائل الصفحات يف مقدمة السنهوري يف اجلزء األول من كتاب الوسيط شرح القانون املدين( 2)

 .من كالمه وإن مل يقله بنفس األلفاظ اليت كتبت
 .171ص  ،1ط.،التعريفاتاجلرجاين، ( 3)
وليس هو أبو نصر الفارايب حممد بن طرخان الفيلسوف  .6/2185 ،4ط. الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري( 4)

  .املنطقي املشهور ابملعلم الثاين
يت الق ،حماضرة مبادئ قانونية ل  أ. خالد بن رشاد خياط املدرس بكلية االقتصاد واإلدارة يف جامعة امللك عبد العزيز يف جدة( 5)

 . ه 13/3/1430بتاريخ الثالاثء 
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 :اإلطار النظري
إىل  -كما سيتبني يف ثنااي البحث  -نوع وهي تت ،للمسابقات أثر كبري يف حياة وسلوك الناس

والرايضية قد تتعلق بتنمية املهارة الفردية كمسابقات  ،مسابقات رايضية وفنية وجتارية وعلمية وثقافية
واجلري ورفع األثقال وسباقات احملركات، ومنها  (و الثقل أو ابألسلحة الناريةالقوس أو الرمح أ)الرماية 

ومنها ما يتعلق بتنمية املهارة  ،ما يتعلق بتنمية املهارة اجلماعية ككرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة
ب الذكاء ومنها ما يتعلق بتنمية املهارة العقلية كالشطرنج وألعامن الرايضات البدنية كبعض ما سبق 

 .كلعبة البولنج  ومنها ما يتعلق ابحلذق والدقة
ومنها ما يتعلق ابلتصوير  ،كالرسم والنحت  :املسابقات الفنية فمنها ما يتعلق ابلفنون البصريةو 

 ومنها ما يتعلق ابلتمثيل املسرحي ومنها ما يتعلق بعرض األزايء!  ،الفتوغرايف أو الفيديو
 م هبا الشركات اليوم للرتويج عن سلعها ومنتجاهتا.واملسابقات التجارية كاليت تقو 
والثقافية كاليت جتري على التلفاز واجملالت والصحف اليت تتناول واملسابقات العلمية 

 .موضوعات ثقافية وعلمية متنوعة هبدف تثقيف املشاركني ونشر املعرفة
 العامل االفرتاضي يف ومنها املسابقات اليت جتري يف العامل الواقعي ومنها مسابقات جتري يف

 .جتماعيلعنكبوتية وعلى مواقع التواصل االالشبكة ا
 .ومنها مسابقات ترفيهية فقط ال هتدف لرايضة جسم وال بناء عقل

فإن التشريع اإلسالمي احلنيف أوىل  ،وال بد هنا من التعليق على مسابقات الرايضات البدنية
 :(1)بديعة وأهداف عظيمة أمهها كمٍ حو وذلك ألسباب  ،الرايضة البدنية مزيد عناية

فإن املسلمني لن يزالوا يف حرب مع من سواهم من  ،التحريض على االستعداد للقتال -أ
اعلموا ) :بن العريب املالكيا واالستعداد. قالوال بد من إعداد العّدة والعتاد والتحضري  ،الكفار

وقد فعله النيب صلى هللا  ،على احلرب وفقكم هللا أن املسابقة ِشرعة يف الشريعة وخصلة بديعة وعون

                                           
 -جامعة آل البيت  -دراسة مقارنة " رسالة ماجستري كلية الشريعة -" أحكام املسابقات يف الفقه اإلسالمي  ،يُنظر اجلابري( 1)

 .16-14ص :بتصرف ،غري منشورة ،األردن
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والغرض من املسابقة على األقدام تدريب النفس على ). وقال القرطيب: (1) (عليه وسلم بنفسه وخبيله
. وقال ابن حجر العسقالين يف معرض شرح حديث املسابقة بني (2)العْدِو؛ ألنه اآللة يف قتال العّدو(

أنه ليس من العبث بل من الرايضة احملمودة املوصلة إىل ويف احلديث مشروعية املسابقة و )اخليل 
 (3).حتصيل املقاصد يف الغزو واالنتفاع هبا عند احلاجة(

 :املسابقات رايضة للبدن وتقوية لألعضاء -ب
، وتكسب العقل قوة وذكاًء. يقول ابن العريب املالكي افالرايضة البدنية ُتكسب البدن نشاط

: رايضة النفس والداوب، ويف ذلك من الفوائد) [17]يوسف: ﴾ٰىٰرٰذ ﴿ :عند تفسري قوله تعاىل
  .(4) (وتدريب األعضاء على التصرف

 رفع السآمة وامللل: -ج
َواْلَغم َعن اْلقلب َلَكاَن َذِلك َكاِفيا يف  اهْلمفَ َلو مل يكن يف النضال ِإالا أَنه يْدفع ) :ابن القيمقال 

  (5)َفضله َوقد جرب َذِلك َأهله(
وغريها ال بد أن هلا  -املذكورة آنفا- كل واحدة من هذه املسابقات  :أقول ،ا سبقعودة مل

فمن الثوابت يف الشريعة اإلسالمية أن كل أمر يف حياتنا فإن له حكما  ،حكما من الشارع احلكيم
 ،[38]األنعام: ﴾ىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترت﴿ قال تعاىل: من هللا جل شأنه

 .الوجوب والندب واإلابحة والكراهة والتحرمي :ام التكليفية اخلمسةوهذا احلكم هو واحد من األحك
وقد يعرتي الواحد من هذه املسابقات األحكام اخلمسة بعد توصيفها وتكييفها فقهيا حبسب ما 

 .وجب احلكم عليها ابلوجوب وقد تستوجب احلكم عليها ابلتحرميتيتعلق هبا من أمور قد تس
وث الفقهية جيب أن تدور على البحث عن حكم هللا يف أفعال يف البح (1)إن النظرية العامة

جخمحجحٱٱ﴿وقوله تعاىل [67]يوسف: ﴾ختحتجتهبٱ﴿ :املكلفني وهذا يُفهم من قوله تعاىل
                                           

 .3/39 ،3ط ،أحكام القرآن ،بن العريبا( 1)
 .9/145 ،2ط،آناجلامع ألحكام القر  ،القرطيب( 2)
 . 6/72 ،د.ط ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقالين( 3)
 .3/39 ،3ط ،أحكام القرآن ،ابن العريب( 4)
 .124ص ،1ط ،الفروسية ،قيمالابن ( 5)
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 الكتاب والسنة أو وحكم هللا إما أن يكون منصوصا يف ،[49]املائدة: ﴾حصمسخسحسجسمخ
الك وأصول جاء علم أصول الفقه لضبطها ، والستخراج احلكم من النص الشرعي مسمفهوما منهما

فيجب  ،وهذا البحث ال خيرج عن كونه دراسة فقهية حلكم عقد املسابقة وعقد املناضلة .(2) وبياهنا
 أن يكون السري يف هذا البحث على ما قُرر.

 منهجية البحث: -
 :حبثي إن شاء هللا ما يليسوف أتبع يف 

يف مسائل  ملذاهب األربعة والقانون املدين األرديناملنهج االستقرائي ألقوال الفقهاء يف ا -1
 املسابقة واملناضلة.

 ل فقهاء اإلسالم والقانون.اأقو  منملا استقرأته  التحليلي املنهج -2
قدر  وأُرجح األقرب إىل احلق حسب ما يتوصل إليه البحث الفقهاء آراءأُقارن بني  -3

 .طاقيت
 األردين.املدين نون أُقارن الرتجيحات اليت توصل إليها البحث ابلقا -4
 استشارة أهل اخلربة والدراية يف هذه املسألة إذا أشكل األمر. -5
ت هلذا املوضوع سواء كانت الرتاث الفقهي أو الكتب الرجوع إىل الكتب اليت تعرض -6

 .الرايضية أو القانونية ذات االختصاص
 سأضع الضوابط والتصورات لبعض املسابقات من أجل احلكم عليها. -7
إىل الكتاب حاديث واآلاثر من الصحيحني وكتب السنة األخرى، حيث أعزو ُأخرّج األ -8

 ورقم احلديث فيه مع ذكر اجلزء والصفحة.
 أعزو اآلايت الواردة يف البحث إىل السورة ورقم اآلية فيها. -9

                                           
= 

 .القاعدة والقانون الكليّ  :بل املراد منها ،النظرية هنا ليس املراد منها " ما مل يصل لدرجة احلقيقة العلمية "( 1)
)معرفة دالئل الفقه إمجاال، وكيفية االستفادة منها،  :هذا مأخوذ من تعريف علماء األصول لعلم أصول الفقه حيث قالوا أنه( 2)

 .16ص  ،1ط ،يف منهاج الوصول إىل علم األصول ،البيضاوي   :هكذا عرّفه .وحال املستفيد(
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 وكالم العلماء. توضيح املفردات الغريبة الواردة يف األحاديث واآلاثر -10
 .كرهم يف البحثألعالم الوارد ذ ترمجة خمتصرة ل -11

ج اليت ختدم حبثي اهاملن األهن :االستقرائي والتحليلي واملقارن :وقد اخرتت املناهج الثالثة
 .وهللا املوفق .فاحتاج الستقراء أقوال الفقهاء وحتليلها ومقارنتها ببعضها وابلقانون الوضعي
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 :متهيد يف العقود
 :وفيه ستة مطالب

 لغة واالصطالح والقانون. تعريف العقد يف ال :املطلب األول
 .املطلب الثاين: أركان العقد يف الفقه والقانون

 .املطلب الثالث: شروط العقد يف الفقه والقانون
  .املطلب الرابع: حمل العقد وشروطه يف الفقه والقانون

  .املطلب اخلامس: العاقدان يف الفقه والقانون
 ن من أكثر من جهة. املطلب السادس: أقسام العقود يف الفقه والقانو 



22 

 :تعريف العقد يف اللغة واالصطالح والقانون :املطلب األول
 :تعريف العقد

َعقْدُت احلبَل عقدا من ابب ضرب فاْنعقد، والعقدة  :))ع ق د( :قال يف املصباح املنري :غةل
وعاقدته  ما ميسكه ويوثقه، ومنه قيل عقدت البيع وحنوه وعقدت اليمني وعّقْدهُتا ابلتشديد توكيد،

على كذا. وَعَقْدتُه عليه مبعىن عاهدته. وَمعِقد الشيء مثل جَمِلس موضع ُعْقَدٍة. وُعقدة النكاح وغريِه 
 .(1)إحكامه وإبرامه(

 .(2)العقد: ربط أجزاء التصرف ابإلجياب والقبول شرًعا() :قال اجلرجاين اصطالحا :
 . (3)وغريمها(امي كعقد البيع والنكاح ارتباط اإلجياب ابلقبول االلتز ) عرفه الزركشي بقوله:

املراد هبا يعم مجيع ما ألزم ) :[1]املائدة: ﴾ىقيف ﴿ ل األلوسي يف تفسري قوله تعاىل:اق
هللا عباده وعقد عليهم من التكاليف واألحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود األماانت 

 .(4) (واملعامالت وحنومها مما جيب الوفاء به

الصادر من أحد املتعاقدين بقبول اآلخر  اإلجياب ارتباط) :املدين األردين القانون ويف
 .(5) (وتوافقهما على وجه يَثُبت أثره يف املعقود عليه

ومن هنا جند أن القانون خيص العقد مبا كان فيه توافق إرادتني، أما ما يتم إبرادة واحدة وما 
د عند القانونني وإمنا هو إرادة منفردة يرتتب عليها التزام تشمله كلمة عقد عند اللغوين فهو ليس بعق

. والتعريف القانوين وإن كان سهال واضحا إال أن تعريف الفقهاء يف نظر (6)من جانب واحد
الشرعيني أدق؛ ألن العقد ليس هو اتفاق )توافق( اإلرادتني ذاته، وإمنا هو االرتباط الذي يقره الشرع 

                                           
 .3/421 ،د.ط ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،الفيومي( 1)
 .153ص  ،1ط. ،التعريفات ،اجلرجاين( 2)
 .2/397 املنثور يف القواعد، د.ط، ،الزركشي بدر الدين( 3)
 .6/48 روح املعاين، د.ط، ،اآللوسي( 4)
 .80-79ص ،د.ط،نظرية القعد ،. وانظر السنهوري87املادة  :م1976سنة  43رقم  القانون املدين األردين(  5)
 .365ص ،د.ط ،ميةالشريعة اإلسال ،بدران( 6)
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إلرادتني ويكون العقد ابطال لعدم توافر الشروط املطلوبة شرعا، فالتعريف فقد حيدث االتفاق بني ا
 . ويتفق الباحث مع هذا الرأي يف النظرة إىل تعريف العقد. (1)القانوين يشمل العقد الباطل

 :أركان العقد يف الفقه والقانون :املطلب الثاين
د يدل على قوة، فركن الشيء: الراء والكاف والنون أصل واحيف معجم املقاييس:  :الركن لغة

وهو أيوي إىل )ركن( شديد أي إىل عز ومنعة. وجبل )ركني( له  :. ويف خمتار الصحاح)2(جانبه األقوى
 .)3(أركان عالية

على معىن أنه إذا مل يوجد  ،ما ال يتحقق إال هبا :عند اجلمهور: أركان كل عقد :واصطالحا
 :افر ثالثة أشياءوكل عقد ال يتحقق إال بتو  .الركن فال عقد

 .العاقدان اللذان يصدران اإلجياب والقبول -1
 وهو املعقود عليه ألنه هو امللتزم به، وال يوجد التزام بدونه. ،احملل الذي يرد عليه العقد -2
 .)4(ألنه ال يوجد املدلول إال إذا وجد ما يدل عليه ،الصيغة الدالة على العقد -3

الصيغة تتضمن العاقدين ألن الصيغة ن إوقالوا عقد وجعل احلنفية الصيغة هي الركن الوحيد لل
وكذلك تتضمن احملل  ،هي اإلجياب الصادر من الطرف األول والقبول الصادر من الطرف الثاين

 .فال حاجة يف جعل كل واحد منهما ركنا مستقال. هذا رأيهم خالفا للجمهور ،املعقود عليه
ينعقد العقد مبجرد ارتباط اإلجياب ) 90ملادة ورد يف القانون املدين األردين ا :ويف القانون

. يُفهم من هذا أن  )5((ابلقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد
 ركن العقد هو الصيغة فقط يف القانون املدين األردين.

 لفا للجمهور.ويرى الباحث أن القانون يتفق مع رأي احلنفية يف اعتبار أركان العقد خما

                                           
 4/2919 ،4ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي( 1)
 2/430 ،د.ط ،س اللغةمعجم مقايي ،ابن فارس( 2)
 .128ص، 5ط ،خمتار الصحاح ،الرازي( 3)
 .202ص، 1ط. ،امللكية ونظرية العقد ،أبو زهرة .369ص  ،د.ط ،الشريعة اإلسالمية ،بدران( 4)
 .42ص ،1ط ،اهلامشية نظمة والقوانني يف اململكة األردنيةامع املتني لألاجل ،الزعيب( 5)
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 :يف الفقه والقانون :شروط العقد :املطلب الثالث
ْرطُ  :قال يف القاموس احمليط :يف اللغة :تعريف الشرط : إلزاُم الشيِء، والِتزَاُمُه يف البيِع الشا

والَشَرط بفتحتني العالمة واجلمع  :. ويف املصباح املنري)1( وحنوِه... ج: أْشرَاٌط، وابلتحريك: العالَمةُ 
 . )2(شراطأ

رط :قال يف التعريفات :ويف االصطالح : تعليق شيء بشيء، حبيث إذا وجد األول وجد الشا
: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارًجا عن ماهيته، وال يكون مؤثرًا يف الشرطالثاين. وقيل: 

 .)3(وجوده
ق صحة الصالة كتعلي  ،نفهم من التعريف االصطالحي أن الشرط: تعليق الشارع أمرًا أبمر

وينبين على هذا أن هناك شروطا سائغة  .وال يلزم من وجود الوضوء وجود الصالة ،بوجود الوضوء
 فما الضابط ملعرفة السائغ من غريه عند الفقهاء؟ ،شرعا وشروطا غري سائغة

واختلفوا يف الشروط اليت ال ختالف الشريعة على  ،اتفقوا أن الشروط اليت ختالف الشريعة ابطلة
 ثالثة مذاهب:

أكثر فقهاء احلنفية والشافعية على بطالن الشروط اليت ال ختالف الشرع ولكن  :املذهب األول
 ،كأن تشرتط املرأة يف عقد النكاح أن متكث يف بلدها وال تسافر خارجه  ،تزيد على ما يقتضيه العقد

 .)4(إذا هو شرط ابطل  ،فقد عدوا هذا الشرط زائدا على مقتضى العقد
أكثر املالكية واحلنابلة على صحة الشروط اليت ال ختالف الشرع ولكن تزيد  :هب الثايناملذ

على مقتضى العقد، ففي املثال السابق يصححون اشرتاط املرأة بقاءها يف بلدها يف عقد النكاح، 
 .)5(املالكية هذا الشرط مع الكراهة لكن صحح 

 .)1(شروط إال ما ورد النص ابعتباره شرطاال يعتربون من ال :مذهب الظاهرية :املذهب الثالث
                                           

 .673 ،8ط ،القاموس احمليط ،الفريوزآابدي( 1)
 . 163ص 5ط. ،خمتار الصحاح ،الرازي :. وانظر309 د.ط، ص ،املصباح املنري ،الفيومي( 2)
 .125 ، ص1ط ،التعريفات ،اجلرجاين( 3)
 .2/32 ،د.ط ،أسىن املطالب شرح روض الطالب ،األنصاريو  .4/57، 1ط ،قتبيني احلقائق شرح كنز الدقائ ،الزيلعي( 4)
 .192-3/189 د.ط،،كشاف القناعالبهويت، و  .4/405 ،1ط، الذخرية يف الفقه املالكي ،القرايف( 5)
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 :ويرى الباحث بعد النظر أن املذهب الثاين هو الراجح
ألنه أوسع املذاهب يف اعتبار الشروط يف العقود حيث صحح كل شرط ال يقتضيه العقد وال 

يفرق  فهو ال ،وهذا يناسب العرف التجاري احلديث والواقع يف عصران ،يناقضه مادام مل يُنه عنه شرعا
  .بني شرط وشرط يف العقود

)جيوز أن يقرتن العقد بشرط يؤكد  :1( فرع 164)أما القانون املدين األردين ففي املادة 
: كما جيوز أن يقرتن بشرط فيه نفع ألحد 2فرع  .مقتضاه أو يالئمه أو جرى به العرف والعادة

 ،وإال لغى الشرط وصح العقد ،أو اآلداب العاقدين أو للغري ما مل مينعه الشارع أو خيالف النظام العام
 . )2(ما مل يكن الشرط هو الدافع إىل التعاقد فيبطل العقد أيضا( 

يتبني لنا توافق كبري بني الرأي الفقهي والقانوين يف النظر إىل الشروط وخاصة عند احلنفية 
 واحلنابلة.

                                           
= 

 7/320 ،د.ط ،احمللى ابآلاثر ،بن حزما( 1)
 .48ص ،1ط ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 2)
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 :حمل العقد وشروطه يف الفقه والقانون :املطلب الرابع
أعيان  :املعقود عليه ؛ وهو ما يَثبت فيه أثر العقد وأحكامه، مث هو إما :مبحل العقداملراد 

مالية أو منافع أو أعمال، وتبعا هلذا تنوعت أمساء العقود، فإذا كان املعقود عليه عينا مالية مسّي بيعا 
رة أو إعارة أو أو رهنا أو هبة حسب القيود املوضوعة لكل عقد، وإذا كان منفعة أوانتفاعا مسّي إجا

 .زواجا، وإذا كان عمال مسّي استصناعا أو إجارة أشخاص أو مزارعة أو وكالة اخل
 :حبتمية توافرها، وهذه الشروط هي وقد اشرتط الفقهاء يف املعقود عليه شروطا قالوا

فإذا كان املعقود عليه معدوما وكان عينا  :شاء العقدأن يكون حمل العقد موجودا عند إنأواًل: 
و منفعة أو عمال فال خالف بني الفقهاء على أن املعدوم الذي يستحيل وجوده يف املستقبل ال أ

يصلح أن يكون حمال للعقد، كالتعاقد مع طبيب على عالج مريض قد تويف، ألن امليت ال يصلح أن 
 يكون حمال للعالج.

ثر املرتتب على العقد، واملراد حبكم العقد: األ :أن يكون احملل قابال حلكم العقد شرعا :اثنيا
ة وال مخر يتوخيتلف أثر العقد من عقد آلخر، ففي عقد البيع ال جيوز بيع حلم وال دم وال جلد امل

ويشرتط لصحة البيع كون املبيع مما ال حيرمه  ،وكذلك اخلنزير واملخدرات، ألن احملل مما حيرمه الشارع
 الشارع.

لما ينفي عنه اجلهالة املفضية إىل النزاع بني أن يكون احملل معلوما لطريف العقد ع :اثلثا
املتعاقدين، وقد يتحقق هذا العلم إما برؤية املعقود عليه عند العقد أو قبله بوقت ال حُيتمل تغيريه فيه 
أو ابإلشارة إليه أو برؤية جزء منه إذا كانت أجزاؤه غري متفاوتة تفاوات معتدا به أو بوصف مانع 

ن املال مثليا ومل يكن موجودا يف جملس العقد وذلك ببيان اجلنس والنوع للجهالة الفاحشة إذا كا
 .واملقدار

 ،كبيع بضاعة مل َتصل من اخلارج:أن يكون احملل مقدور التسليم وقت العقد ولو حكما :رابعا
أما عقود التربعات فاجلمهور على اعتبار هذا  ،وهذا الشرط متفق عليه يف عقود املعاوضة يف اجلملة
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ط يف اجلملة وخالف املالكية فقالوا ال يشرتط يف التربعات القدرة على التسليم فأجازوا هبة الشر 
 .)1(احليوان الفار وإعارته والوصية به

)إذا كان احملل مستحيال يف ذاته وقت العقد كان العقد  :(159أما القانون ففي املادة )
 ابطال(.

وضات املالية أن يكون احملل معينا تعيينا انفيا : )يشرتط يف عقود املعا1( فرع 161ويف املادة )
 ،: إذا كان احملل معلوما للمتعاقدين فال حاجة إىل وصفه وتعريفه بوجه آخر2للجهالة الفاحشة. فرع 

 فإذا مل يعني احملل على النحو املتقدم كان العقد ابطال(. 
فإن منع الشارع  :2فرع .يشرتط أن يكون احملل قابال حلكم العقد) :1( فرع 163ويف املادة )

 التعامل يف شيء أو كان خمالفا للنظام العام أو لآلداب كان العقد ابطال(.
 معلوميته لطريف العقد،و  وجود احملل، :يتبني من هذا أن القانون يعترب ثالثة شروط يف حمل العقد

ن جنده يف بعض العقود لك ،القدرة على التسليم :ومل يذكر القانون الشرط الرابع .قابليته حلكم العقدو 
 ( يُلزم البائع بتسليم املبيع للمشرتي، فكأنه يشرتطه يف بعض العقود.488املادة )مثل عقد البيع 

                                           
. زكراي 3/2. عليش املالكي، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، د.ط، 4/203بدين، حاشية ابن عابدين، د.ط، ابن عا( 1)

-419ص د.ط،،الشريعة اإلسالميةبدران، . 4/304. ابن قدامة، املغين، 2/122األنصاري، أسىن املطالب، د.ط، 
 . 297-295 ، ص1ط.،امللكية ونظرية العقدوأبو زهرة،  .423
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 :املطلب اخلامس: العاقدان يف الفقه والقانون
 .العاقدان: مها طرفا العقد اللذان ينشئان العقد ابإلجياب والقبول

عقد. والبد هلما من شروط حىت يصح إنشاء العقد من أركان ال -كما مر -ويعترب العاقدان 
 :من قبلهما

 :األهلية :أوال
وهي أهلية اكتساب احلقوق. وأهلية أداء: وهي أهلية اكتساب  :أهلية وجوب :وهي نوعان

الواجبات والقيام هبا، وال يتصور انعدام أهلية الوجوب للشخص، لكن يتصور انعدام أهلية األداء ألن 
 .وقد تكون منعدمة كما يف اجلنونمناطها التمييز 

فال  ،ابلبلوغ والرشد :وحتصل عند الفقهاء ،و املقصود ابشرتاط األهلية هنا هي: أهلية األداء
وقد قسم الفقهاء تصرفات  ،لكن يُتصور من مميز مل يبلغ بعد ،يتصور العقد شرعا من جمنون أو معتوه

 :املميز غري البالغ إىل ثالثة أقسام
 وقد أجازوا له هذا التصرف. ،كقبول اهلدية  :النافعة نفعا حمضاالتصرفات  -1
 وقد منعوها مطلقا. ،كإنشاء اهلبة والوصية  :التصرفات الضارة ضررا حمضا -2
اخلسارة كالبيع و  أي ما حيتمل بطبيعته املكسب :التصرفات الدائرة بني النفع والضرر -3

 .)1( هور الفقهاءمج واإلجارة، فتصح هذه التصرفات إبجازة الويل عند
 :الوالية :اثنيا

 .)2( الوالية: مأخوذة من الويل، وهو يف اللغة: مبعىن القرب، والوالية: النصرة
 .)3( ويف االصطالح: تنفيذ القول على الغري شاء الغري أو ال

                                           
 3/151 د.ط، ،كشاف القناع ،، البهويت 2/170 ،2ط ،التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام ،احلاج بن أمريا( 1)
 .15/407 ،3ط ،لسان العرب -ابن منظور ( 2)
 254 ، ص1ط. ،التعريفات -اجلرجاين ( 3)
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 -جبانب أهلية األداء  -ولكي ينعقد العقد صحيحا انفذا تظهر آاثره شرعا ال بد يف العاقد 
 .ن له والية التصرف ليعقد العقدأن تكو 

أن الوالية صالحية الشخص للقيام أبعمال قانونية تنتج أثرها يف  :والفرق بني األهلية والوالية
 . )1(بينما األهلية صالحية الشخص للقيام أبعمال قانونية تنتج أثرها يف حقه هو ،حق الغري

  :اثلثا: الرضا واالختيار
أساس العقود، وعرف مجهور الفقهاء الرضا: أبنه قصد الفعل اتفق الفقهاء على أن الرضا 

اجلهل، والغلط، والتدليس، والغنب،  :دون أن يشوبه إكراه أو أي عيب من عيوب الرضا األخرى مثل
والتغرير، واهلزل، واخلالبة، وحنوها، والذي يعنينا من هذه العيوب بعضها، وسوف نتطرق هلا يف 

 .)2(حملها
( مدين 116ففي األهلية ورد يف املادة ) ،نيالعاقدالفقه يف هذه النظرة حنو يتفق مع  القانون

 :(117املادة )و  (كل شخص أهل للتعاقد مامل تسلب أهليته أو حيد منها حبكم القانون) :أردين
 .ليس للصغري غري املميز حق التصرف يف ماله وتكون مجيع تصرفاته ابطلة()

تصرفات الصغري املميز صحيحة مىت كانت انفعة  -1: )(118ويف الوالية يقول يف املادة )
 وابطلة مىت كانت ضارة ضررا حمضا.  ،نفعا حمضا
أما التصرفات الدائرة بني النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الويل يف احلدود اليت  -2

 . )3((جيوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد
 .)4(عترب القانون اإلكراه والتغرير والغنب والغلط عيوب الرضا املؤثرة يف انعقاد العقدويف الرضا ا

                                           
 .456-455 د.ط، ص ،الشريعة اإلسالمية -بدران ( 1)
 .2/5د.ط ،كشاف القناع -البهويت  .5/9 ،د.ط ،شرح خمتصر خليل - اخلرشي( 2)
 45ص ،1ط. ،اجلامع للقوانني األردنية -الزعيب ( 3)
 47-46ص ،1ط. ،اجلامع للقوانني األردنية -الزعيب ( 4)
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 :املطلب السادس: أقسام العقود يف الفقه والقانون من أكثر من جهة
 :تنقسم العقود إىل أقسام متعددة تبعا العتبارات خمتلفة

 .صحيحة وابطلة :ه إىلحبسب اعتبار الشارع هلا وحبسب ترتب أاثرها عليها وعدم :أوال
عقود عينية وعقود  :حبسب االكتفاء إبرادة املتعاقدين أو اشرتاط شيء آخر معها إىل :اثنيا

 غري عينية.
عقود متليكات وإسقاطات وإطالقات  :حبسب موضوعها والغرض املقصود منها إىل :اثلثا

 دات وشركات وتوثيقات واستحفاظات.يوتقي
 .منّجزة ومضافة ومعلقة :لعقود هبا أو أتخرها عنها إىلمن حيث اتصال أحكام ا :رابعا

من حيث تسميتها ووضع الشارع أمساء خاصة هبا وتكفل التشريع ببيان أحكامها  :خامسا
 .)1( عقود مسماة وعقود غري مسماة :وعدم ذلك إىل

قود وهذا التقسيم ال يعين أن العقود ال تتداخل فيما بينها، فهناك عوامل فيما بني هذه الع
جتعل بعضها يشبه اآلخر من هذه اجلهة ومن جهة أخرى تتشابه مع عقد آخر، ومع هذا فلكل عقد 

 .استقالليته وخصوصيته ومساته اخلاصة به اليت جتعله وإن تشابه مع غريه عقدا متميزا هبذه املواصفات
 :لذا هنالك تقسيم آخر ولكنه ثالثي كالتايل

 والشركة وحنوها.كالبيع واإلجارة   :عقد معاوضة حمضة -1
 كاهلبة والصدقة والعارية والضمان وحنوها.  :عقد تربع حمض -2
ومعاوضة حيث أنه  ،فهو تربع ألنه يف معىن الصدقة ،كالقرض  :عقد تربع ومعاوضة معا -3

 .)2( يُرد مثله
 :أما القانون املدين األردين فقد قسم العقود على النحو التايل

 .كةكالبيع واهلبة والشر   :عقود التمليك -
                                           

 .3099-3086 /4 ،4ط. ،الفقه اإلسالمي وأدلته -الزحيلي ( 1)
 .695ص ،6ط ،خمتصر الفقه اإلسالمي -التوجيري ( 2)
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 كاإلجارة واإلعارة.  :عقود املنفعة -
 كاملقاولة والوكالة واإليداع.  :عقود العمل -
 كالرهان واملقامرة والتأمني.  :عقود الغرر-
 .كالوكالة واحلوالة  :عقود التوثيقات -

 .)1( ويالحظ أن هذه التقسيمات حبسب موضوع العقد
 :عقد السبق :فرع

 ؟هل هو جزء منها اتبع هلا ؟ذه العقود املتنوعة هوواآلن عقدان الذي حنن بصدده من أي ه
 ؟مث حتت أي هذه األنواع الثالثة الكربى ميكن تصنيفه ؟هل هو مستقل له خصوصيته اليت متيزه عنها

أما من حيث اعتبار الشارع له فهو عقد معترب شرعا كما سنرى يف األدلة على مشروعيته من 
 .الكتاب والسنة واإلمجاع

 .يه األحكام اخلمسة حسب الغاية أو الباعث الذي انعقد العقد من أجلهوهو عقد تعرت 
وهو عقد مسمى ورد ذكره يف   .وقد يكون الزما أو غري الزم حسب حال العوض ومقدمه

وهو عقد منجز تنبين عليه آاثره ابنعقاده  كتاب هللا سبحانه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم.
وهو عقد يقوم على املالية  .مستقبلي يرتبط وجوده بتحققه أو عدمهوال يقبل التعليق على أمر 

بعوض( سواء كان من احلاكم أو من طرف اثلث خارج السباق أو من كليهما بوجود احمللل كما )
 سنرى، ففيه تربع ومعاوضة.

أنه وأخريا عقد املسابقة وإن كانت فيه كل هذه املواصفات املشرتكة بني العقود األخرى وبينه إال 
عقد مستقل بنفسه له مساته وخصائصه اليت متيزه فإن شاهبها فإنه ليس بواحد منها كما وصفه ابن القيم 

فإذا ُعرف هذا فالصواب أن هذا العقد عقد مستقل بنفسه له أحكام يتميز هبا عن ) :يف فروسيته فقال
  .عقود املعاوضات ولكن األقرب أن يكون من .)2( (.سائر هذه العقود، فال تؤخذ أحكامه منها

                                           
اجلامع  ،الزعيب ،ولكن استخرجتها من فهرس القانون املدين ، القانون تذكر أقسام العقود على هذا النحوال توجد مادة يف( 1)

 .31-28 ،1ط. ،للقوانني األردنية
 .349، ص 1ط ،الفروسية ،ابن قيم اجلوزية( 2)
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 :املسابقة يف الفقه والقانونعقد الباب األول: 

 فصول: أربعةوفيه 

  .حقيقة عقد املسابقة يف الفقه والقانون الفصل األول: •
 .حقيقة عقد املسابقة يف الفقه املبحث األول: ▪

 املسابقة. عقد تعريف :املطلب األول •
 .املسابقة عقد األدلة على مشروعية :املطلب الثاين •
 .املسابقة عقد أنواع :املطلب الثالث •
 .بعوض أو بدون عوض()طبيعة عقد املسابقة  :املطلب الرابع •

 حقيقة عقد املسابقة يف القانون. املبحث الثاين: ▪
 املسابقة. عقد تعريف •
 املسابقة. عقد األدلة على مشروعية •
 .املسابقة عقد أنواع •
 .بعوض أو بدون عوض()طبيعة عقد املسابقة  •

 .مقومات عقد املسابقة يف الفقه والقانون لثاين:الفصل ا •
 .مقومات عقد املسابقة يف الفقه املبحث األول: ▪

 .املسابقة عقد أركان :املطلب األول •
 .املسابقة عقد شروط :املطلب الثاين •
 املسابقة. عقد اجلعل يف أحكاماملطلب الثالث:  •
 .أحوال احمللل يف السباق :املطلب الرابع •

 مقومات عقد املسابقة يف القانون. املبحث الثاين: ▪
 .املسابقة عقد أركان •
 .املسابقة عقد شروط •
 املسابقة. عقد أحكام اجلعل يف •
 .أحوال احمللل يف السباق •
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 .املسابقة يف الفقه والقانونعقد : أحكام الفصل الثالث •
 .املسابقة يف الفقه عقد أحكام املبحث األول: ▪

 .اللزوم وعدمه حكم عقد املسابقة من حيث :املطلب األول •
 .(مبطالت عقد املسابقة)انتهاء عقد املسابقة  :املطلب الثاين •

 املسابقة يف القانون. عقد أحكام املبحث الثاين: ▪
 .حكم عقد املسابقة من حيث اللزوم وعدمه •
 .(مبطالت عقد املسابقة)انتهاء عقد املسابقة  •

 :تطبيقات أحكام املسابقة يف الفقه والقانون :الفصل الرابع •
 :تطبيقات قدمية :املبحث األول ▪

 .املسابقة على احليوان يف الفقه والقانون األول: املطلب •
 .على األقدام يف الفقه والقانون املسابقة الثاين: املطلب •
 .ة وما شاهبها يف الفقه والقانوناملصارع :املطلب الثالث •
 .السباحة وما يلحق هبا يف الفقه والقانون الرابع: املطلب •
 .املسابقات الذهنية: النرد والشطرنج، يف الفقه والقانون امس:اخل املطلب •

 :مطالب مثانيةتطبيقات حديثة، ويشتمل على  :الثاين املبحث ▪
 .ية والثقافية يف الفقه والقانوناملسابقات العلم األول: املطلب •
 .املسابقات التجارية يف الفقه والقانون :الثاين املطلب •
 .رتوحيية يف الفقه والقانوناملسابقات ال :الثالث املطلب •
 .مسابقات األلعاب اإللكرتونية يف الفقه والقانون :الرابع املطلب •
 .مسابقات الصحف ووسائل اإلعالم يف الفقه والقانون :اخلامس املطلب •
السفن ) املسابقات على املركوابت غري احليوان :السادس املطلب •

 .والسيارات...(، يف الفقه والقانون
 .منوذجاً يف الفقه والقانون املسابقات الرايضية كرة القدم :عالساب املطلب •
 .الفقه والقانون مسابقات ألعاب القوى يف :الثامن املطلب •
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 .الفصل األول: حقيقة عقد املسابقة يف الفقه والقانون

 :املبحث األول: حقيقة عقد املسابقة يف الفقه

 :املطلب األول: تعريف املسابقة

 املسابقة:
)السني والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقدمي. يقال سبق  :يف معجم املقاييس قال :لغة

 .(1)يسبق سبقا. فأما الَسَبُق فهو اخلطر الذي أيخذه السابق(
املرجع يف معرفة املعاين االصطالحية يف مثل هذا املقام خمصوص ابلفقهاء دون  اصطالحا :

وال بد من تصّور أفعال  ،شرعي املتعلق أبفعال املكلفنيألن عمل الفقيه معرفة احلكم ال ،غريهم
 .فاملرجع يف معرفة تصور أو تعريف هذه األفعال للفقهاء ،املكلفني قبل احلكم عليها

)والَسَبق: بفتح الباء ما جيعل من املال للسابق على سبقه،  :قال ابن عابدين :عند احلنفية
)املسابقة( مشتقة من الَسْبق بسكون  :ال اخلرشيق :. عند املالكية(2) (وابلسكون: مصدر سبقت

 .(3)الباء مصدُر َسَبَق إذا تقدم، وبفتحها املال الذي يوضع بني أهل السباق.(
السبق، فيذكر اترة بتسكني الباء، واترة بفتحها، وهو ) :قال املاوردي :وعند الشافعية

 :وعند احلنابلة .(4)خرج يف املسابقة.(بتسكني الباء فعل سبق من املسابقة، وهو بفتح الباء العوض امل
)السبق بفتح الباء( و السبق بسكون الباء بلوغ الغاية قبل غريه والسباق فعال منه) :قال البهويت

                                           
 .3/129 ،د.ط ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس( 1)
 .6/403 ،2ط ،اررد احملتار على الدر املخت ،ابن عابدين( 2)
وكذا يف  .3/461 ،1ط الذخرية يف فروع املالكية ،القرايف :. وانظر يف3/154 د.ط، ،شرح خمتصر خليل ،اخلرشي( 3)

  .2/323 د.ط، حاشية الصاوي على الشرح الصغري للدردير على أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك ،الصاوي
 .15/189 ،1ط ،ام الشافعي شرح خمتصر املزيناحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلم ،املاوردي( 4)
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والسبقة )اجلعل الذي يسابق عليه و( السبق )بسكوهنا( أي الباء مصدر سبق وهو )اجملاراة بني حيوان 
 . (1)وحنوه( كسفن.(

عقد بني فردين أو حزبني أو أكثر يقوم على  :-كما يرى الباحث  -ف أوضح وأمجع تعري و
  . )2(التنافس واملغالبة يف اجملاالت العسكرية أو الرايضية أو العلمية وحنوها بعوض أو بدونه

 :الفرق بني املسابقة واإلجارة واجلعالة والتربعات :فرع
لب الفقهاء جيوز فسخه قبل عقد املسابقة جائز عند أغ :الفرق بني املسابقة واإلجارة -1

 .خبالف اإلجارة فإهنا عقد الزم ال جيوز فسخه إال ابلرتاضي ،الشروع يف العمل فيه
بينما كان يف  ،مقدورا للعامل وإال كان غررا ملمن شروط صحة اإلجارة أن يكون الع -2

 السباق العمل غري معلوم أو مقدور فال يدري أَيسبق أم ُيسبق؟
 واإلجارة مال يف مقابل منفعة. ،ل عملاملسابقة مال يف مقاب -3
واملراهن إذا مل جييء سابقا غرم ماله إذا كان  ،إن األجري إذا مل يوفٍّ العمل مل يلزمه غرم -4

 .هو املخرج
 .ويف اإلجارة ال يلزم ،ضرورة وجود احمللل يف السباق عند اجلمهور -5
العوض ابلعقد وال  ويف السباق ال جيب ،إن األجرة جتب بنفس العقد وُتستحق ابلتسليم -6

 .ُيستحق ابلتسليم
 .وال جتوز يف السباق ،جتوز اإلانبة يف اإلجارة إلمتام العمل واستحقاق األجرة -7
بينما عقد  ،يف اإلجارة ال جيوز لكل طرف أن يشرتط إجارة الطرف اآلخر ابلتبادل -8

 .جعالة السباق ال يصح إال أبن يشرتط كل طرف أن يسابقه اآلخر وإال انقلب إىل تربع أو

                                           
  .4/455 ،1ط،املبدع يف شرح املقنع ،بن مفلحا .4/47 ،د.ط ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،البهويت( 1)
، 1ط. ،حكام املسابقات يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته املعاصرةأ ،بلحاجي :( استفدت هذا التعريف وزدت عليه من 2)

 28 ص
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ويف املسابقة حيرص كل منهما  ،يف اإلجارة حيرص األجري على أن يويف املستأجر غرضه -9
 .)1( فكل يريد الفوز وهزمية صاحبه ،على ضد غرض مراِهنه

 :الفرق بني السباق واجلعالة -أ
العامل ال جيعل جعال ملن يغلبه ويقهره وإمنا جيعله لتحقيق نفع يعود إليه ويف املسابقة إذا   -1

 .الباذل أحدمها فهي خبالف اجلعالةكان 
 ،من رّد علّي دابيت فله كذا وكذا :جيوز يف اجلعالة أن يكون العمل جمهوال كقول اجلاعل -2

 .وال يصح هذا يف املسابقة فمن شرطها أن يكون العمل معلوما
من دلين على حصن أو قلعة فله ثلث ما  :جيوز أن يكون العوض يف اجلعالة جمهوال كقوله -3

 .نه أو ربعه، خبالف عقد السباق فال بّد من علم العوضيغنم م
ويف السباق يقصد املراهن  ،قصد اجلاعل يف اجلعالة حصول العمل اجملعول له وتوفيته إايه -4

 .)2( تعجيز خصمه وأال يوىف عمله
 :الفرق بني السباق والتربع -ب

 ،عات: القصدمن ابب الِعدات والترب  -أي السباق -والذي يُبطل كونه  :قال ابن القيم
 .واحلكم ،واالسم ،واحلقيقة

بل غرضه الكسب وأن يكون  ،فإن املراهن ليس غرضه التربع وأن يكون مغلواب :أما القصد
 .غالبا فهو ضد التربع
ومىت كانت على عمل خرجت عن أن  ،فإن التربع واهلبة ال تكون على عمل:وأما احلقيقة

 .وكان من نوع املعاوضات ،تكون هبة
 غري اسم اهلبة والصدقة والتربع. ،فإن اسم الرهان والسبق واخلطر واجلعل :سموأما اال

                                           
 .97-96 ،1ط. ،امليسر والقمار ،املصري .345-344، 1ط. ،الفروسية ،القيم ابن( 1)
 .98 ،1ط. ،امليسر والقمار ،املصري .346 -345 ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 2)
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وإن اجلامع بينهما جمرد  ،)1( الرهان من كل وجهألحكام مغايرة فأحكام اهلبة  :وأما احلكم
 .إخراج املال إىل الغري على وجه ال يعتاض ابذله عنه

 .بة والتربعوبني اهل -عقد السباق  -فهذا هو القدر املشرتك بينه 
فإذا ُعرف هذا فالصواب أن هذا العقد عقد مستقل بنفسه له أحكام يتميز هبا عن سائر 

 .)2( هذه العقود فال تؤخذ أحكامه منها
 :األدلة على مشروعية املسابقة املطلب الثاين:

  .[17]يوسف:  ﴾ٰىٰرٰذ ﴿قوله تعاىل  :أواًل: من القرآن الكرمي -

املسابقة شرعة يف ): قولهابن العريب  قال ،أو على الفرس أو على األقدامنستبق أي يف الرمي  :املعىن
وفيها  ،والغرض من املسابقة التدرب بذلك يف القتال ، )3((عة، وخصلة بديعة، وعون على احلربالشري

 .من الطب ورايضة النفس والدواب ومترين األعضاء على التصرف واقتناص الصيد
 :اثنيا: من السنة النبوية -
o عائشة، رضي هللا عنها، أهنا كانت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر قالت:  عن

 .)4( فسابقته فسبقته على رجلي، فلما محلت اللحم سابقته فسبقين فقال: )هذه بتلك السبقة(
يف احلديث دليل على مشروعية املسابقة على األرجل وبني الرجال والنساء احملارم وأن مثل ذلك ال 

                                           
أن من أوجه املغايرة بني اهلبة والرهان: أن اهلبة ميكن أن تصدر من طرف واحد فال يشرتط فيها القبول والرهان ليس كذلك، و ( 1)

اهلبة ال يضر لو كانت فيها جهالة، واملال يف الرهان ال بد أن يكون معلوما. واهلبة ال تكون مبقابل، أما الرهان فإن املال 
 يكون مبقابل عمل. وهللا أعلم.

 .349-348 ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 2)
 .3/13، 1ط، فتح القدير ،الشوكاينو  .3/14 ،د.ط ،النكت والعيون ،املاوردي .3/40 ،1ط، أحكام القرآن ،ابن العريب( 3)

 .6/158، 1ط ،حماسن التأويل -القامسي و 
ختريج . صححه العراقي يف (2578)، رقم 3/29 ،ابب السبق على الرجل ،كتاب اجلهاد  ،سننال أخرجه أبو داود يف( 4)

 . 1/482، 1ط ،اإلحياء
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مل يتزوج عائشة إال  -صلى هللا عليه وسلم  -وقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن فإنه ينايف ال
 .)1( بعد اخلمسني من عمره

o  :فصرعه  -صلى هللا عليه وسلم  -أن ركانة صارع النيب )وعن حممد بن علي بن ركانة
 .)2( (صلى هللا عليه وسلم -النيب 

واملصارعة  ،رعة بني املسلم والكافر، وهكذا بني املسلمنيرواية املصارعة فيها دليل على جواز املصا
 نوع من أنواع املسابقة لوجود املغالبة يف املصارعة.

o  عن ابن عمر رضي هللا عنهما، قال: )أجرى النيب صلى هللا عليه وسلم ما ضمر من اخليل
قال ابن عمر: وكنت  ،من احلفياء إىل ثنية الوداع، وأجرى ما مل يضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق(

فيمن أجرى، قال سفيان: بني احلفياء إىل ثنية الوداع مخسة أميال أو ستة، وبني الثنية إىل مسجد بين 
 .)3(زريق ميل

يقال أضمرت وضّمرت وهو أن يُقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وجتلل فيه لتعرق وجيف  :ُأضمرت
 . )4(موضع عند املدينة مشهور :وداععرقها فيجف حلمها وتقوى على اجلري. وثنية ال

فاحلديث فيه مشروعية املسابقة وأهنا ليست من العبث بل من الرايضة احملمودة املوصلة إىل حتصيل 
وهي دائرة  ،وذلك ألن إجراء اخليل نوع من أنواع املسابقة ،هبا عند احلاجة املقاصد يف الغزو واالنتفاع

ضمري اخليل وفيه مشروعية اإلعالم ابالبتداء واالنتهاء عند بني االستحباب واإلابحة، وفيه جواز ت
 املسابقة.

                                           
 .8/105 ،1ط ،نيل األوطار ،الشوكاين( 1)
جّود إسناده ابن القيم وخّرجه يف  .(4078)رقم  ،4/55ص ،ابب يف العمائم ،كتاب اللباس  ،السنناد يف أبو داو أخرجه ( 2)

 .203-199 :ونقل ذلك عن البيهقي الفروسية
  ،. وعند مسلم(2868)رقم احلديث  4/31، ابب السبق بني اخليل ،كتاب اجلهاد والسري  ،الصحيح يفالبخاري أخرجه ( 3)

 .(1870)برقم  ،ملسابقة بني اخليل وتضمريهاابب ا ،كتاب اإلمارة
والتعليق للشيخ حممد فؤاد عبد الباقي على  ،4/31، ابب السبق بني اخليل ،كتاب اجلهاد والسري  ،الصحيح يفالبخاري ( 4)

 احلديث الشريف.
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o  عن أنس رضي هللا عنه، قال: كان للنيب صلى هللا عليه وسلم انقة تسمى العضباء، ال
فجاء أعرايب على قعود فسبقها، فشق ذلك على املسلمني  -قال محيد: أو ال تكاد ُتسبق  -ُتسبق 

 .)1(  أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه(حق على هللا)حىت عرفه، فقال: 
وأقل ذلك أن يكون ابن  ،هو البكر حىت يُركب :وقال اجلوهري ،ما استحق الركوب من اإلبل :القعود

سنتني إىل أن يدخل يف السادسة فيسمى مجال، قال األزهري: ال يقال إال للذكر وال يقال لألنثى 
 .القعود من اإلبل ما يقتعده الراعي حلمل متاعه :ليلقعودة وإمنا يقال هلا قلوص، وقال اخل
وفيه التزهيد يف الدنيا لإلشارة إىل أن كل  ،املسابقة عليهاو  يف احلديث دليل على اختاذ اإلبل للركوب

 .)2(منها ال يرتفع إال اتضع وفيه حسن خلق النيب صلى هللا عليه وسلم وتواضعه  شيء
أمجع املسلمون على أن السبق ال جيوز على وجه  :يبقال اإلمام القرط :اإلمجاع :اثلثا -

 .)3( قال الشافعي: ما عدا هذه الثالثة فالسبق فيها قمار .الرهان إال يف اخلف واحلافر والنصل
 .)4( وأمجع املسلمون على جواز املسابقة يف اجلملة :قال ابن قدامة

النووي، و العمراين، و  ،حزمابن و  ،ابن عبد الربو اجلصاص، و  ،وحكى اإلمجاع حممد بن احلسن
  .)5(مع خالف يف التفاصيل  ،الزركشي، وابن حجر العسقالينو 

                                           
 . (2872)قم احلديث ر  4/32 ،ابب انقة النيب صلى هللا عليه وسلم ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحال يفالبخاري أخرجه ( 1)
 .8/90 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 2)
 .9/146 ،2ط ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب( 3)
 . 9/446 ،د.ط ،املغين ،ابن قدامة( 4)
 .16ص  ،مؤمتر الفقه الرابع عشر التابع جملمع الفقه اإلسالميحبوث  ضمن ،املسابقات املعاصرة ،أبو الليلو  سلطان العلماء( 5)



40 

 :املطلب الثالث: أنواع املسابقة -
  :متهيد

لذا  ،ولكن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما ،املسابقة مشروعة يف مجلتها كما قدمنا يف األدلة
الذي يناسب هذا الباعث وتلك الغاية هلذه  تتعدد غاايت وبواعث املسابقات، وعندها يصدر احلكم

 املسابقة.
  :وقد نظر العلماء يف أنواع املسابقات من حيث احلكم من جهتني

 إىل ثالثة أقسام:وتنقسم  ،املصلحة واملفسدةمن حيث  :األوىل
ما فيه مفسدة راجحة على منفعته كالنرد والشطرنج، فهذا حيرمه الشرع بعوض وبغري  -1

 عوض.
وهو متضمن ملا حيبه هللا ورسوله كالسبق يف اخلف واحلافر  ،حة راجحةما فيه مصل -2

 فهذا حيض عليه الشارع ويبيحه بعوض وبغري عوض. ،والنصل
كاملصارعة والعْدو   ،ما ليس فيه مضرة وال هو متضمن ملصلحة راجحة مأمور هبا شرعا -3

  .(1)والسباحة وشيل األثقال، فهذا القسم مباح بال عوض فقط
 حكم املسابقة:) :)2(قال الشاطري :من حيث أقسام احلكم التكليفي :والثانية

 الندب للرجال املسلمني ولو بعوض بقصد اجلهاد. -1
 أي اجلهاد(.)واإلابحة بغري قصده  -2
 والوجوب إن تعينت طريقا لقتال الكفار. -3
 والكراهة إذا كانت سببا يف قتال قريٍب كافٍر مل يسب هللا ورسوله. -4

                                           
 .بتصرف 172-170 ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 1)
ه  يف ترمي ونشأ وترعرع فيها، درس العلوم الشرعية والعربية وحفظ كتب الشافعية 1312أمحد بن عمر الشاطري ولد سنة ( 2)

س وغريها، واشتغل ابلتدريس مث ابلقضاء، من مؤلفاته نيل الرجاء شرح سفينة النجاء، والياقوت النفيس يف مذهب ابن ادري
  .5-3، حتقيق فضل بن حممد ايفضل الرتميي: مقدمة كتاب الياقوت النفيسه يف مدينة ترمي. من 1360وتويف سنة 
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 .)1( (حمرم كقطع الطريق احلرمة إن ُقصد هبا -5
املسابقة واملناضلة فرض   يكوانإنه ينبغي أن ) :قولهالزركشي  ونقل ابن شهاب الرملي عن

 . )2((كفاية
 أنواع املسابقة:

 :كن إمجاهلا ابالعتبارات التاليةتتعدد أنواع املسابقات حبسب جهة النظر إليها ومي
 علمية أو ثقافية أو ذهنية اخل. فقد تكون عسكرية أو رايضية أو :ابعتبار موضوعها -1
وقد تكون مسابقة حذق ومهارة  ،ابعتبار نفعها: فقد تكون مسابقة حظ وهلو ولعب -2

وأعالها ما  ،ويتفاوت نفع هذه املهارة من مسابقة إىل أخرى ،واسرتاتيجية لالنتفاع أبوقات الفراغ
 يتصل ابملهارات اجلهادية.

عوض مادي وقد تكون بعوض مادي خيرجه قد تكون املسابقة بغري  :ابعتبار عوضها -3
 أحد املتسابقني أو كالمها أو شخص اثلث كاحلاكم أو أحد الرعية.

وتكون حمرمة أو مكروهة  ،املسابقة تعرتيها األحكام اخلمسة كما مر :ابعتبار مشروعيتها -4
 .)3( وذلك حبسب غاايهتا وبواعثها (وجوب عني أو كفاية)أو مباحة أو مندوبة أو واجبة 

 حلكمة من املسابقة وغاايهتا:ا -
ما أمر هللا سبحانه خلقه يف شرعه أبمر أو هناهم عنه إال كان فيه مصلحتهم، كيف وهو 

فأنزل ما يالئم ويوافق اإلنسان يف هذه الدنيا إذا ما سار  ،سبحانه صاحب السطور وخالق األنفس
اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما ما هنيتكم عنه ف)وفق شرع هللا سبحانه، قال عليه الصالة والسالم:

 ﴾جئييىينيميزيريٰىٱٱ﴿ :. وهذا مأخوذ من قوله تعاىل)4(استطعتم( 

 .[7سورة احلشر:]
                                           

  .848-847 ص ،2ط ،الياقوت النفيس يف مذهب ابن ادريس ،الشاطري( 1)
 .8/165 ،د.ط ،هناية احملتاج لشرح املنهاج ،ابن شهاب( 2)
 2/424 ،، د.طعلى التحريرحاشية الشرقاوي  ،الشرقاوي( 3)
 9/94 ،ابب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة  ،صحيحال يفالبخاري أخرجه ( 4)

= 
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وما غاايهتا؟ وما  ؟فما احلكمة من مشروعيتها ،ومن هذه املأمورات املسابقات بشىت أنواعها
 أهدافها؟

 فمن هذه الغاايت واألهداف:
 .(1)ألنه اآللة يف قتال العدّو، ودفع الذئب عن الغنم  ،تدريب النفس على الَعْدو -1
 .(2)فيه من الطب رايضة النفس والدواب ومترين األعضاء على التصرف  -2
 .(3) كالتدريب على املنازلة وركوب اخليل.  ،تربية أفراد اجملتمع املسلم على اجلد -3
 العمل على حتقيق الرتابط األسري وتقويته والتقرب لزوجته. -4
 إعداد اإلنسان املؤمن القوي بدنيا ونفسيا واجتماعيا. العمل على -5
إظهار الفسحة يف الدين وإبراز حماسن اإلسالم وتيسريه يف مراعاة النفس واستعداداهتا،  -6

 . )4(لتعلم يهود أن يف ديننا فسحة، أين بعثت حبنيفية مسحة() :قال صلى هللا عليه وسلم
 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجبمن ابب  ،الوسيلة املؤدية إىل الواجب واجبة -7

وال يتم اجلهاد عن خاصة الدين والوطن إال بتمام  ،واجلهاد قويّل وفعلّي يكون ابلسيف والسنان)
 .(5) (االستعداد بوسائل احلرب وأسبابه إذ العلم ابلشيء ليس كاجلهل به

 .(6)حتقيق الكسب املادي كحافز للتفوق يف األلعاب النافعة  -8

                                           
= 

، (1337)رقم احلديث  2/957ابب احلج مرة يف العمر ،كتاب احلج  ،صحيحاليف مسلم وأخرجه . (7288)رقم احلديث 
 فظ.مع اختالف يسري يف الل

 .9/145 ،2ط ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب( 1)
 .3/39 د.ط،،أحكام القرآن ،ابن العريب( 2)
 .92-89 ،(74)كتاب األمة العدد  الرتويح وعوامل االحنراف ،السدحان( 3)
رقم  41/349 ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنها ،مسند النساء ،مسند اإلمام أمحد يفبن حنبل أخرجه ا( 4)

 .حديث قوي إسناده حسن :قال احملقق شعيب األرانؤوط.(24855 )احلديث 
 .17ص  ،1ط. ،اجلندية ،آل حممود( 5)
 .7/993 ،1ط.،الوسيط شرح القانون املدين السنهوري( 6)
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 بعوض أو بدون عوض()طبيعة عقد املسابقة  :ابعاملطلب الر 
 :املسابقة بعوض :والأ

 :وميكن إمجاهلا يف أقوال ،تعددت األقوال يف املسابقة بعوض عند الفقهاء
أن  (3)يف األصح عنهم ووجه عند الشافعية (2)واحلنابلة (1)ذهب املالكية  :القول األول -

 .(النصل واخلف واحلافر)ة يف احلديث املسابقة بعوض ال جتوز إال يف الثالثة الوارد
 أدلة هذا القول:

 -ووجه الداللة فيه أن السَبق  ،(4) (ال َسَبَق إال يف نصل أو خف أو حافر)حديث  -1
مث  ،وجاء لفظ السبق هنا نكرة يف سياق النفي فيفيد عموم حترمي أخذ املال ،هو املال -بفتح الباء

 الثالثة فاستثنيت من التحرمي وبقي غريها على عموم جاء االستثناء مباشرة بعد النفي العام يف
 .التحرمي

 .أي ملصلحة اجلهاد ألن هذه األنواع املقاتل عليها غالبا -2
 .(5)للحاجة إىل أتديبها وتدريبها وتدريب من يسابق عليها  -3

  :مناقشة األدلة
ليس هذا هو احلديث الوحيد يف الباب بل هناك أحاديث أخرى ُيستفاد منها جواز  -1

 العوض يف غري هذه الثالثة كحديث مصارعة النيب صلى هللا عليه وسلم لركانة.
 .مصلحة اجلهاد تتحقق أبي آلة يقاتل عليها وليست هذه األنواع الثالثة فقط -2

                                           
 .2/323 د.ط،،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي( 1)
 .7/190، 1ط ،الفروع ،بن مفلحا( 2)
 . 4/266 د.ط،، حاشيتا قليويب وعمرية على كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني ،وعمرية قليويب( 3)
قال احلافظ ابن  .(1700)رقم احلديث  4/205 ،ابب ما جاء يف الرهان والسبق ،أبواب اجلهاد ،سنناليف الرتمذي أخرجه ( 4)

 .وأعله الدارقطين .العيد صححه ابن القطان وابن دقيق :4/297حجر العسقالين يف التلخيص احلبري ص
 -. الكاساين 4/609 ،1ط. ،شرح خمتصر خليل - املواق. و 4/266 د.ط،،حاشيتا قليويب وعمرية -قليويب وعمرية ( 5)

 . 9/466 ،د.ط ،املغين -. ابن قدامة 6/206 ،2ط.،بدائع الصنائع
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 .غريها يقاس عليها يف غاية تدريبها وتدريب من يسابق عليها -3
يف قول إىل جواز العوض  (3)ة يف قول واحلنابل (2)والشافعية  (1)ذهب احلنفية  :القول الثاين -

 وزاد احلنابلة العلم. ،يف املسابقة على األقدام ويف الصراع
 األدلة على هذا القول:

وصارع عليه الصالة  ،سابق صلى هللا عليه وسلم عائشة رضي هللا عنها)ورود األثر هبما  -1
 عنها يدل على إابحة أن سباقه عليه السالم لعائشة رضي هللا :ووجه الداللة ،)4( (والسالم ركانة

السباق على األقدام مطلقا عن العوض أو عدمه وإابحة أخذ العوض عليه ثبتت أبدلة أخرى. أما 
فكانت هذه  ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملّا صارع ركانة صارعه على شاة :املصارعة فوجه الداللة

 .فدل ذلك على إابحة أخذ العوض على املصارعة ،الشاة هي العوض
 .)5(أذن النيب صلى هللا عليه وسلم للصحابة ابلسباق على األقدام بعد غزوة ذي قرد -2
، وهذا دليل جواز أخذ العوض على )6(األقدام يف قتال الرجالة كاخليل يف قتال الفرسان  -3

 .السباق أعين القياس
 مناقشة األدلة:

 .مسابقة النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة مرتني مل يكن على عوض -1
 .فأسلم ورد عليه غنمه ،ارعة النيب صلى هللا عليه وسلم لركانة لرييه عظمة اإلسالممص -2
أذن النيب صلى هللا عليه وسلم للصحابلة ابلسباق على األقدام ومل يذكر العوض، كسباق  -3

 .)1(سلمة بن األكوع بعد غزوة ذي قرد 
                                           

 . 6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 1)
بدائع  ،. الكاساين4/609 ،1ط. ،شرح خمتصر خليل -املواق. و 4/266، د.ط ،يويب وعمريةحاشيتا قل ،قليويب وعمرية( 2)

 . 9/466 ،د.ط ،املغين -. ابن قدامة 6/206 ،2ط. ،الصنائع
 .7/190، 1ط، الفروع ،بن مفلحا( 3)
 .105-8/104 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 4)
 .(1807)رقم احلديث  3/1433 ،ب غزوة ذي قرد وغريهااب ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحاليف مسلم أخرجه ( 5)
 .404-6/403 د.ط، ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 6)
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كما جوزوه على رأي   ،القول الثالث: جّوز الشافعية العوض يف سباق الفيل والبغل واحلمار -
 .)2(يف الطري

 :األدلة على هذا القول
 .عموم اخلف واحلافر للبغل والفيل واحلمار -1
 .)3(الطري يف احلرب  ىلللحاجة إ -2

 مناقشة األدلة: 
 .ولفظة اخلف ال تشملهم ،نص احلديث مل يذكر الفيل والبغل واحلمار -1
 .أن هذه احليواانت ليست من آلة احلرب والقتال -2
 .حة أخذ العوض على املسابقة فيهاىل الطري يف احلرب ال تستلزم إاباحلاجة إ -3

د. وهو رأي  ،إابحة املسابقة يف كل ما يعلم الفروسية ويعني على اجلهاد :القول الرابع
 .)4(الصديق الضرير

النصل واخلف واحلافر( جبامع  )القياس على األصناف املذكورة يف احلديث  :دليل هذا القول
 .)5(كوهنا طريقا لتعلم الفروسية اليت هي مقصودة للشارع مطلوبة من ِقبله و  جهادكوهنا آلة لل

وهناك أقوال أخرى ضعيفة من حيث ثبوهتا ونقلها كالقول الذي نُقل عن عطاء يف إجازة 
وقد ُتؤوِّل قوله، ألن محله على العموم يف كل  :قال القرطيب ،املسابقة بعوض والرهان يف كل شيء

إجازة القمار، وهو حمرم ابتفاق. وكذلك ما نُقل عن اإلمام أيب حنيفة يف حترمي املال شي يؤدي إىل 
 .)6( ومل أره للحنفية يف كتبهممطلقا يف املسابقات 

                                           
= 

 (.1807)رقم احلديث  3/1433 ،ابب غزوة ذي قرد وغريها ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحاليف مسلم أخرجه ( 1)
 .8/166 د.ط، ،هناية احملتاج ،الرملي( 2)
 .8/166 د.ط، ،اجهناية احملت ،الرملي( 3)
 . والصديق الضرير من علماء السودان املعاصرين.625، 2، طالغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالميالصديق الضرير، ( 4)
 .11-10التابع ملؤمتر الفقه اإلسالمي(: ص ،الدوحة -) مؤمتر الفقه الرابع عشر  بطاقات املسابقات ،سانو( 5)
 .9/147 ،2ط.،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب. و 8/88 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 6)
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 الرتجيح:
بعوض( حتل يف مجيع )ويتفق الباحث مع وجهة نظر د. الصديق الضرير أبن املسابقة جبعل 

ا حتل يف األنواع واملوضوعات اليت جاد هبا هذا الزمان من كم  ،األنواع اليت ذكرها الفقهاء األقدمون
 .مما يعني على االستعداد للجهاد وتقوية آلة احلرب مسابقات فكرية أو رايضية أو علمية

: مدى إفادته خذ العوض على مسابقة ما أو حرمتهوينبغي أن يكون الضابط يف معرفة حل أ
يدا أكثر يف اجلهاد كلما توجه حنو إابحة أخذ العوض فكلما كان املوضوع مف ،يف االستعداد للجهاد

 .يف املسابقة عليه
 اثنيا: املسابقة بغري عوض:

بعد دراسة أدلة الشرع يتبني لنا أن املسابقة جتوز بال عوض يف كل لعب قصد به الرتويح عن 
ية لكل مع استحضار الضوابط الشرع ،النفس أو التدريب للبدن أو أي منفعة مل يرد نص بتحرميها

حيث ال تضّيع الواجبات الدينية أو الدنيوية وليس فيه أذى إلنسان أو حيوان أو طري، ومل  ،هذا
 .خيالطه حمرم أو ترتب عليه مفسدة

وتتأكد هذه املشروعية فيما إذا كان يعني على اجلهاد واكتساب العلم وتنمية املواهب 
واألقدام والسفن والبغال واحلمري والرمي والقدرات وعلى هذا جازت املسابقة بال عوض على اخليل 

 .. وغريها..ابألحجار والصراع
فقد اتفقت كلمتهم على إابحتها يف ما يعني على  :أما آراء الفقهاء يف املسابقة بغري عوض

 .اجلهاد ويساعد يف النكاية يف العدو يف اجلملة على خالف يف بعض التفاصيل
اق األقدام خالفا للجمهور الذي مينع أخذ العوض فاحلنفية مثال جيوزون أخذ العوض يف سب

عليه ويبيحه بغري عوض. والشافعية يقولون إبابحة املسابقة بغري عوض يف الشطرنج والصوجلان 
 .وإابحة هذا مما اختص الشافعية به ،(التخمني)والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما يف اليد 

ع األثقال والسباق ابلطيور والبغال واحلمري فالسباق ابلسفن والسباحة والرمي ابلبندق ورف
 يف شأن اجلهاد فيباح. -ولو من بعيد -والغنم والبقر وكل ما ميكن أن يساعد 
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واحلاصل أن املسابقة بغري األمور الثالثة املتقدمة جائزة بشرطني أن يكون السباق جماان، وأن 
  )1(يقصد هبا االنتفاع يف نكاية العدو. وهللا أعلم.

 :ما ال جتوز املسابقة فيه بعوض وال بغري عوض )حيرم مطلقا(: اثلثا
 :منها ،هناك رأي للفقهاء يف بعض األلعاب واملالهي ابملنع حترميا أو كراهة

 :اللعب ابلنرد والشطرنج -1
على حرمة اللعب ابلنرد للحديث الوارد فيها عن سليمان بن بريدة عن  )2(اتفق الفقهاء •

، )3(يه وسلم قال: )من لعب ابلنردشري، فكأمنا صبغ يده يف حلم خنزير ودمه(أبيه أن النيب صلى هللا عل
إذا  ،الالعب ابلنرد يشبه من يتعاطى حلم ودم اخلنزير احملرمانو  ،دم اخلنزير وحلمه حمرم :ووجه الداللة

 إذ كل منهما يتعاطاه بيده ،نزيراللعب ابلنرد حمرم مثل تعاطي حلم ودم اخل
وأما  ،واملالكية واحلنابلة إىل حترميها ،احلنفية إىل كراهتها حترميا أما الشطرنج فقد ذهب •

 .الشافعية فكرهوها
o و( كره حترميا )اللعب ابلنرد و( كذا )الشطرنج(... هذا  :يف حاشية ابن عابدين :احلنفية(

 .)4(إذ مل يقامر ومل يداوم ومل خيل بواجب وإال فحرام ابإلمجاع 
o حىت قال إمامنا .)وال( جيوز أيضا اللعب )ابلشطرنج( :يف الفواكه الدواين :املالكية ..

 .)1(: الشطرنج أهلى من النرد وأشر -رضي هللا عنه  -مالك 
                                           

 ،. الصاوي6/402 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين. و 554 /8 :2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم( 1)
اف كش ،. البهويت8/166 ،د.ط ،هناية احملتاج ،. الرملي2/326 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الشرح الصغري

 .4/47، د.ط ،القناع
اجلويين رمحه هللا ترتيب حسن بديع يف بيان ما يباح املسابقة فيه ) بعوض أو بدون ( مع ترتيب أّي املسابقات أحق ولإلمام 

 ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،اجلويين :ابإلابحة ابعتبار داللة حديث ) ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل( فانظره
 .18/232 ،1ط

. زكراي األنصاري، 4/241، د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،. الصاوي4/223 ،1ط. ،تبيني احلقائق ،الزيلعي( 2)
 6/424 ،د.ط ،كشاف القناع ،. البهويت4/343 د.ط، ،أسىن املطالب

 .(2260)رقم احلديث  4/1770 ،ابب حترمي اللعب ابلنردشري ،كتاب الشعر  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 3)
 394 /6 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 4)
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o ويكره( اللعب )بشطرنج( بكسر أوله وفتحه معجما ومهمال  :يف هناية احملتاج :الشافعية(
ه العبه حىت خيرجها عن وقتها ألنه يلهي عن الذكر والصالة يف أوقاهتا الفاضلة بل كثريا ما يستغرق في

وهو حينئذ فاسق غري معذور بنسيانه كما ذكره األصحاب... وفارق الشطرنج أبن معتمده احلساب 
الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبري، ومعتمد النرد احلزر والتخمني املؤدي 

 .)2(إىل غاية من السفاهة واحلمق 
ْطَرنْج، وقال احملققون: إنه مكروه، أطل :ويف هناية املطلب ق كثري من أصحابنا اإلابحة يف اللعب ابلشِّ

مث قال األصحاب: ال حيرم ما مل تنضم إليه ُمسابٌّة أو ترُك صالٍة، وهذا كالم  وهذا هو الصحيح،
إن غث؛ فإن احملّرم هو الرتك واملسابّة، وقالوا: حيرم إذا قصد به القمار، وهذا أيضًا ليس بشيء؛ ف

 .)3(القمار ال يلزم، واحملرام قصُده وإلزاُمه، والشطرنج يف نفسه ال يتغري اللعب به.( 
o 4( .. فال يباح حبال.وأما اللعب ابلنرد والشطرنج :يف كشاف القناع :احلنابلة(. 

 مناطحة الكباش ومهارشة الديكة: -2
نقار )مهارشة الديكة نص الشافعية واحلنابلة على منع وحترمي املسابقة يف مناطحة الكباش و 

فقالوا: وال جتوز املسابقة على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة ال بعوض وال بغريه ألهنا  (الديكة
 .)5(سفه ومن فعل قوم لوط 

  :األلعاب اخلطرة -3
واألصل منعها ملا فيها من اخلطر واألذى، ولكن  ،كاصطياد احلية وكذا املسمى ابلبهلوان

 :ُأجيزت بشروط
o  املتسابق فيها حاذقا.أن يكون 

                                           
= 

 .2/349 ،د.ط ،الفواكه الدواين شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين ،النفراوي( 1)
 .8/295 ،د.ط ،هناية احملتاج ،الرملي( 2)
 .19/21، 1ط. ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،اجلويين( 3)
 .4/48، د.ط ،كشاف القناع ،البهويت( 4)
 .4/48 ،د.ط ،كشاف القناع ،. البهويت1/538 ،1ط ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،احلصين( 5)
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o  1(يُرجح فيها سالمة العاقبة(. 
 :السباق بني الرجال والنساء -4

وصرح الصيمري من  ،حيرم املسابقة بني الرجال والنساء أو اخلناثى بعوض ويكرهان بدونه
  .)2(علماء الشافعية بتحرمي املسابقة بعوض على النساء 

لو تراهن رجالن على  :بعض العوام والناس قالوهناك لفتة لطيفة لإلمام الشربيين يف ما يفعله 
اختبار قوهتما بصعود جبل أو إقالل صخرة أو أكل كذا فهو من أكل أموال الناس ابلباطل وكله 

..قال الدمريي ومن هذا النمط ما يفعله العوام من الرهان على محل كذا من موضع كذا إىل .حرام
الغروب وكل ذلك ضاللة وجهالة مع ما اشتمل  مكان كذا أو إجراء الساعي من طلوع الشمس إىل

 .)3(عليه من ترك الصلوات وفعل املنكرات 
لبعض األلعاب واملالهي، ولكن  (حترمي أو كراهة)هذا بعض ما ورد يف كتب الفقه من منع 

بعض األمور اليت ورد منعها عند بعض الفقهاء ال يسلم هلم فيها وخاصة إذا مل يرد هبا نص صريح 
فإنه قد جتري فيها املسابقة إذا كان هلا فائدة يف معاين اجلهاد ونكاية العدو، وقد  ،و التحرميابملنع أ

واحلاصل أن ما يعينه على  :. جاء يف السري الكبريمعاين اجلهاد ونكاية العدوخُيتلف فيما يفيد يف 
 .)4(ن وقهر املشركني اجلهاد فهو مندوب إىل تعلمه وإىل أن يُعوَِّد نفسه ذلك ملا فيه من إعزاز الدي

                                           
 8/165 د.ط، ،هناية احملتاج ،الرملي( 1)
 .4/349 ،د.ط ،حاشية البجريمي على اخلطيب ،البجريمي( 2)
 2/599 ،د.ط ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع -الشربيين ( 3)
 .1/113 ،د.ط ،سري الكبريشرح ال ،السرخسي( 4)
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 :املبحث الثاين: حقيقة عقد املسابقة يف القانون
 :تعريف عقد املسابقة يف القانون-

 ،وإمنا اعتربه شكال من أشكال عقد الرهان ،مل يذكر القانون األردين املسابقة كعقد مستقل
 مبلغا أبن يبذل امرؤ فيه يلتزم عقد :( أبنه909)املادة  وقد عّرف القانون املدين األردين عقد الرهان

 .املعنّي يف العقد بتحقيق اهلدف يفوز ملن عليه يُتفق جعال آخر شيئا أو النقود من
 .)1(.. .جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية :(910مث قال يف املادة )

غري أنه مل  ،يتفق القانون املدين األردين يف هذا التعريف مع الفقه اإلسالمي إىل حد بعيد
 (.السباق بغري عوض)فصل يف أحكامه طرق للسباق بغري عوض فلم يذكر وييت

 األدلة على إجازة املسابقة يف القانون: -
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من الرايضة واالستعداد  :(910قال يف املادة )

 .)2(ألسباب القوة 
 . )3(أو رهان حمظور يكون ابطال : كل اتفاق على مقامرة 1( فرع915وقال يف املادة )

لكن القانون يبطل عقد املسابقة  ،فإمنا جاز عقد املسابقة يف القانون ألهنا من أسباب القوة
 إذا كان فيه قمار.

 :املسابقة يف القانون أنواع- 
ورد يف القانون املدين األردين اإلشارة إىل جماالت السباق مما هي من الرايضة أو االستعداد 

 ب القوة.ألسبا
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من الرايضة أو  :(910جاء يف املادة )

 .)1(االستعداد ألسباب القوة 

                                           
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية -الزعيب ( 1)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية -الزعيب ( 2)
 .121ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية -الزعيب ( 3)
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 يُفهم من هذا أن جماالت السباق يف القانون مها اثنان فقط: 
 .وهذا مما خيص البدن ،ما هو من الرايضة -1
منها العسكري ومنها العقلي ومنها وهي ذات ألوان متعددة  ،االستعداد ألسباب القوة -2

 .العلمي ومنها ما يكون ابحليوان ومنها ما يكون ابآللة
ويرى الباحث أن جماالت املسابقة يف القانون تتفق متاما مع الفقه إال أهنا حمصورة ومعدودة، 

 بينما الفقه أوسع يف نظرته إىل تعدد وتنوع اجملاالت.
 :ضطبيعة عقد املسابقة بعوض وبغري عو  -

فإذا دخل قمار يف عقد املسابقة َبطل  ،مينع القانون املدين األردين من القمار جبميع أشكاله
: كل اتفاق على مقامرة أو رهاٍن 1( فرع915قال يف املادة ) .سواء كانت بعوض أو بعري عوض

 .)2(حمظوٍر يكون ابطال
السباق والرماية وفيما هو  جيوز عقد الرهان يف :(910أما املسابقة بعوض فقد قال يف املادة )

 .)3(من الرايضة واالستعداد ألسباب القوة 
يتفق القانون املدين األردين مع الفقه اإلسالمي يف جواز أخذ العوض على املسابقة يف األنواع 

وخيتلف مع الفقه اإلسالمي يف أنه يبيح العوض على كل ما   ،-أو األربعة على قول احلنفية  -الثالثة 
 .باب القوة بشرط خلو العقد عن القماركان من أس

ال شك أن العبارة القانونية " أسباب القوة " أعم وأوسع من العبارة الفقهية " أسباب اجلهاد 
ما يفيد يف صحة اجلسم ولو مل يُعن بشكل و  "، فإن أسباب القوة يدخل فيها مطلق الرايضة البدنية

 .املباشرةفإن أسباب اجلهاد هي وسائله  ،مباشر يف اجلهاد

                                           
= 

 .121ص :اجلامع املتني للقوانني األردنية -تيسري الزعيب ( 1)
 .121ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب (2)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 3)
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لكن  ،فلم يتطرق القانون املدين األردين ألحكام املسابقة بغري عوض :أما املسابقة بغري عوض
ملا أابح القانون املسابقة بعوض يف كل ما هو من أسباب القوة فمن ابب أوىل أن يبيحها بغري 

 .عوض
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 عقد املسابقة يف الفقه والقانون: مقوماتالفصل الثاين: 
 .قومات عقد املسابقة يف الفقهم املبحث األول: ▪

 .أركان املسابقة :املطلب األول •
 .شروط املسابقة :املطلب الثاين •
 اجلعل يف املسابقة. أحكاماملطلب الثالث:  •
 .أحوال احمللل يف السباق :املطلب الرابع •

 مقومات عقد املسابقة يف القانون. املبحث الثاين: ▪
 .أركان املسابقة •
 .شروط املسابقة •
 ل يف املسابقة.أحكام اجلع •
 .أحوال احمللل يف السباق •
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 :مقومات عقد املسابقة يف الفقه والقانون :الفصل الثاين
 :يف الفقه املسابقةمقومات عقد  :املبحث األول

 :هيدمت 
 ،ولكن ال مينع أن يكون لكل عقد منها خصوصيته ،هنالك إطار عام جيمع بني العقود مجيعا

فهو عقد قائم  ،أي أركانه وشروطه ع عقد مستقل له مقوماته اخلاصة بهيف الواق (املسابقة)وعقدان هنا 
قائم برأسه غري  ،عقد مستقل بنفسه -عقد املسابقة  -إنه  :قال ابن القيم ،بنفسه مستقل عن غريه

  .)1(داخل يف شيء من هذه العقود النتفاء أحكامها عنه 
 :أركان املسابقة :املطلب األول

ومها املتسابقات اللذان تكون بينهما املنافسة على الفوز ابملسابقة  :اناملتعاقد الركن األول: -
لذا ال تصح املسابقة إال ابثنني وال تنعقد بواحد  ،إن كان موجودا (العوض)أو احلصول على السَبق 

 .)2(ومها اللذان يصدران اإلجياب والقبول  ،فتكون جعالة
 :ويشرتط هلما شرطان

يف املتسابقني البُلقيين من الشافعية، حيث اعترب الشافعية تعرض هلذا الشرط  :اإلسالم -1
وكسر َسْورَِة   ،ولكنهم قالوا جبوازها للكفار على أن ُيستفاد من حذقهم ،املسابقة سنة للرجال املسلمني

 .)3(كربهم بغلبتهم 
 وحيرمان على ،للذكور املسلمني)قال الشافعية واحلنابلة أن املسابقة سنة للرجال  :الذكورة -2

 .)4(ألهنم ليسوا من أهل احلرب  (النساء واخلناثى بعوض ويكرهان بدونه
 :أداة وآلة السباق :الركن الثاين -

وإن   ،فإن كانت على األقدام فمحلها األقدام مع اجلهد ،وهي ختتلف ابختالف نوع املسابقة
                                           

 .343ص ،1ط ،الفروسية ،ابن قيم( 1)
 .48، ص1ط  ،املسابقات وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية ،الشثري( 2)
 .4/349 ،د.ط ،حاشية البجريمي على اخلطيب ،البجريمي( 3)
 .4/49 ،د.ط ،كشاف القناع -. البهويت 8/164 ،د.ط ،هناية احملتاج -الرملي ( 4)
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 . وحنوها .جاتاأو الدر  ،أو اإلبل، أو السيارات ،كانت بني اخليل فمحلها اخليل
  :الصيغة :لركن الثالثا -

 ،؟أو تسابقين ،!سابقين :كأن يقول أحدمها  ،عقودوهي املعرّب عنها ابإلجياب والقبول يف كل ال
 .أو ما يقوم مقام الرد مما يدل على الرضى ،أو نعم ،قبلت :فريد عليه اآلخر

 .خالفا لبقية األئمة ،وهذا الركن هو الركن الوحيد عند األحناف فقط
وهناك أركان أخرى متُيز  ،الثالثة اليت يشارك فيها عقد السبق غريه من العقودهذه األركان 

 .عقد السباق عن غريه من العقود
  :مكان السباق :الركن الرابع -

فمضمار اخليل  ،ولكل جمال ونوع من السباق ما يناسبه ،وهو املكان الذي جيري فيه السباق
 .اجلري( وكذا مالعب الكرة أبنواعها) وعن مكان سباق األقدام ،خمتلف عن مضمار اإلبل

 :زمان السباق :الركن اخلامس -
أي بداية انطالق السباق حبسب نوع املسابقة والزمن  ،هو الوقت الذي جيري فيه السباق

 .الذي ينتهي فيه السباق يف بعض األنواع
 :العوض الذي يُدفع للسابق :الركن السادس -

قد يكون بال عوض يف بعض املسابقات و  ،قد يكون السباق على عوض ،كما مر بنا
  .)1(حسب نوعها وآراء العلماء فيها 

                                           
 48-47 ص ،1ط ،املسابقات وأحكامها ،الشثري :استفدت هذا الرتتيب من( 1)
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 :شروط املسابقة :املطلب الثاين
 ومنهم فمنهم من قصرها ،تعددت الشروط يف املسابقة واختلفت حسب نظرة كل فقيه 

 ،واختلفت أيضا إذا كانت املسابقة بعوض أو بغري عوض ،من زاد فيها حسب املذهب الذي ينتهجه
احمللل( فإن )وأحياان  (اجلعل)ولكن الشروط الواردة يف املسابقة بعوض إذا نزعت منها شروط املالية 

 :من هذه الشروططرفا وإليك  .بقية الشروط تصلح للمسابقة بغري عوض
 :شروط املسابقة بعوض -

  :أوال: يف العاقدين
 .أن يكون العاقدان ممن يصح تصرفهما -1
 .)1(حتقق الرضا من العاقدين  -2

 من حيوان وحنوه(:)اثنيا: ما ُيشرتط يف حمل عقد السباق 
 ،النصل والقدم( ال يف غريها عند احلنفيةو  احلافر واخلف)أن يكون يف األنواع األربعة  -1

 .)2(واجلمهور يف الثالثة األوىل فقط 
ألن القصد  ،ك : هذا الفرس أو هذا البعري  ،أن يُعني املركوب أي ما يُركب من خيل أو إبل -2

 .)3(والتعيني يكون ابلرؤية  ،عرفة جوهر الدابتنيم
 .)4)إذ القصد اخلربة ،فلو ُعلم عجز أحدمها مل يصح ،إمكان سبق كل منهما لآلخر -3
 .)5(فال تصح بني عريب وهجني  ،احتاد جنس املركوبني -4

                                           
 ) العاقدان يف الفقه والقانون (مقدمة هذا البحث  انظر هذا( 1)
 .6/4880 4ط. ،لفقه اإلسالمي وأدلتها -الزحيلي و  .6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 2)
شرح  ،البهويتو  .2/324 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي. و 8/88 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 3)

 .2/278 ،1ط ،منتهى اإلرادات
 ،األنصاريو  .2/324 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي. و 8/88 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 4)

 .2/278 ،1ط. ،شرح منتهى اإلرادات ،البهويتو  .4/231 ،د.ط ،أسىن املطالب شرح روض الطالب
 .2/278 ،1ط. ،شرح منتهى اإلرادات ،البهويتو  .4/267 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،قليويب وعمرية( 5)
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 .)1(أن يكون املعقود عليه ُعدة للقتال  -5
 .)2(دواب لِئال تتنافر ال ،أن يركبا الدابتني وال يُرسالمها -6

 :(العوض)ما ُيشرتط يف اجلعل  :اثلثا
حىت لو   ،إال إذا وجد فيه حملل ،السباق( من أحد اجلانبني)فيه  (اجلعل)أن يكون اخلطر  -1

 .)3(كان اخلطر من اجلانبني مجيعا ومل يدخال فيه حملال ال جيوز ألنه يف معىن القمار 
ره مقدورا على اجنسه ومقدأبن كان طاهرا معلوما  ،أن يكون اجلعل مما يصح بيعه -2

 .)4(تسليمه 
كأن يقول: إن سبقتين فلك هذا الدينار وال   ،اجتناب شرط مفسد متعلق ابلعوض -3

ألنه يف املثال األول اشرتط شرطا مينعه من القرىب ،أو شرط أن يطعم املال أصحابه ،أسابقك بعدها
 .)5(ويف الثاين شرط شرطا مينع كمال التصرف  ،(السباق مرة أخرى)

لئال يتأخر اجلميع طمعا يف الزايدة مما يؤثر على  ،هأال يقل نصيب األول عمن خلف -4
 .)6(السباق وعدم إيثار أن يكون سابقا 

 :شروط مسافة وزمن السباق :رابعا
أن تكون املسافة فيما حُيتمل أن َيسبق وُيسبق من األشياء األربعة حىت لو كانت فيما  -1

 .)7( يعلم أنه يسبق غالبا ال جيوز

                                           
 .4/229 ،د.ط ،أسىن املطالب شرح روض الطالب ،األنصاري( 1)
 .4/229 ،د.ط ،أسىن املطالب شرح روض الطالب ،األنصاري( 2)
الوسيط  ،الغزايلو  .3/238 ،د.ط ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،عليشو  .6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 3)

 .2/279 ،1ط. ،شرح املنتهى ،البهويتو  .7/177 ،1ط ،يف املذهب
 .2/324، د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي( 4)
 .9/469 ،د.ط ،املغين ،ابن قدامة .4/231 ،د.ط ،أسىن املطالب شرح روض الطالب ،زكراي األنصاري( 5)
 .9/470 ،د.ط ،املغين ،ابن قدامة( 6)
 .6/206، 2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 7)
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 .)1( تعيني املبدأ والغاية اليت يتنهى إليها يف املسابقة ابحليوان -2
 .)2( (االنطالق معا)تساويهما يف االنطالق من املبدأ  -3

 :(بذل العوض يف السباق)أحكام اجلعل يف املسابقة  :املطلب الثالث
 :ال خيلو بذل العوض يف املسابقة من حيث جهة البذل أن يكون من إحدى جهات أربع 

 اإلمام. من -1
 .من أجنيب غري اإلمام -2
 .من أحد املتسابقني -3
 .من املتسابقني مجيعا -4

 :بذل العوض من اإلمام :أوال 
 ،جيوز لإلمام أن جيعل جعال للمتسابقني سواء كان من بيت مال املسلمني أو من ماله اخلاص

 ذلك مصلحة فإن كان من اإلمام جاز سواء كان من ماله أو من بيت املال ألن يف :قال ابن قدامة
 .)3(وحثا على تعلم اجلهاد ونفعا للمسلمني 

ووجه اجلواز هنا من ابب التحريض على االستعداد ألسباب اجلهاد خصوصا من السلطان 
 .فكانت املسابقة ملحقة أبسباب اجلهاد

 :بذل العوض من أجنيب غري اإلمام: اثنيا 
واألئمة الفقهاء  ،ن املتسابقنيالعوض( شخص آخر غري اإلمام وليس م)جيوز أن يبذل اجلعل 

ال جيوز بذل  :قال اإلمام مالك ،إال ما ورد عن اإلمام مالك منعه يف حكاية عنه)4( على جواز ذلك
                                           

 ،البهويتو  .4/268 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،. قليويب وعمرية2/324 ،د.ط ،احلاشية على الشرح الصغري ،الصاوي( 1)
 .2/278 ،1ط. ،شرح منتهى اإلرادات

 .425ص 1ط.،الفروسية ،ابن القيم .4/268 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،قليويب وعمرية( 2)
 ،بدائع الصنائع ،. الكاساين2/275 ،د.ط ،املهذب يف الفقه الشافعي ،. الشريازي9/468 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة( 3)

 .6/206 ،2ط.
 .9/468 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامةو  .2/275 ،د.ط ،املهذب ،الشريازي .8/555 ،2ط. ،البحر الرائق ،ابن جنيم( 4)
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. لكن املشهور واملوجود )1( العوض من غري اإلمام ألن هذا مما حُيتاج إليه للجهاد فاختص به اإلمام
 .)2( نيب غري اإلماميف كتب املالكية إابحة إخراج العوض من شخص أج

 :هبذا يرى الباحث
أن اجلواز أوىل من املنع ألن ما فيه معونة على اجلهاد جاز أن يفعله غري األئمة كارتباط  -1

 .اخليل وإعداد السالح
وكذلك ما جاز أن خيرجه اإلمام من بيت املال جاز أن يتطوع به كل واحد من املسلمني  -2

 .العوض للمسابقة لبناء املساجد والقناطر، فليجز إخراجه
خُمرج العوض األجنيب( فيما فيه مصلحة وقربة فجاز كما لو اشرتى به )وأن فيه بذٌل ملاله  -3

 .خيال وسالحا
 :من أحد اجلانبني (العوض)اثلثا: بذل اجلعل  

إن سبقتين فلك علّي كذا وإن سبقتك فال شيء يل  :أن يقول أحدمها لصحابه :صورة ذلك
  .عليك

 :رة خالف بني الفقهاءففي حكم هذه الصو 
فإن سبق  ،قالوا جبواز هذه الصورة :(احلنفية والشافعية واحلنابلة)قول اجلمهور  :القول األول

 .)3( وإن سبق خمرج اجلعل أخذه فعاد ماله إليه ،أخذ اجلعل (غري خمرج اجلعل)اآلخر 
نه إذا سبق اآلخر جواز هذه الصورة بشرط أ :مجهور املالكية وهو املشهور عنهم :القول الثاين

وإن سبق خمرج اجلعل مل أيخذه بل يطعم السبق من حضر من الناس  ،أخذ اجلعل (غري خمرج اجلعل)
                                           

 .9/468 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة( 1)
 النوادر ،أيب زيد القريواينابن  .مل أر هذه الرواية يف كتب املالكية اليت اطلعت عليها ولكن ذكرها ابن القيم يف فروسيته( 2)

 ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،الشيخ عليشو  .3/435 ،1ط ،والزايدات على ما يف املدونة وغريها من األمهات
 ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،. والصاوي3/465، 1ط. ،الذخرية يف الفقه املالكي ،القرايفو  .3/237 ،د.ط
 .2/325، د.ط

 ،د.ط ،كشاف القناع ،. البهويت4/230 ،د.ط ،أسىن املطالب ،صاري. األن6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 3)
4/50. 
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 .)1( (أي صاحب املركز الثاين)أو جيعله للمصلي 
فإذا  ،سوف يسبق نألن خُمرج اجلعل إمنا أخرجه مل ،ويرى الباحث أن رأي اجلمهور أرجح

ومنعه منه رمبا  ،فجاز له أخذه ،الذي سوف يسبق( ينطبق عليه)ألن اسم  ،سبق هو نفسه استحقه
 .وسبقه هيكون فيه تضييع جلهد

 :بذل العوض من املتسابقني مجيعا :رابعا 
سواء كان اجلعل متساواي أو متفاوات  ،تسابق اثنني فأكثر وإخراج اجلميع جعال :صورته  

 :ففيه للفقهاء قوالن .أيخذه الفائز منهم
وال جتوز إال  ،ذهب اجلمهور إىل أن هذه الصورة من القمار احملرم :مهورقول اجل :األول

يسمى حملال ألنه خيرج الصورة من  ،إبدخال شخص أجنيب ال خيرج جعال يتسابق معهم يغنم وال يغرم
 :ولصحة العقد ابحمللل شروط ،إىل احلالل (القمار)احلرام 

 .أن يكون فرسه كفؤا لفرسيهما أو أكفأ منهما :أوال -
 اثنيا: أن يكون احمللل غري خمرج لشيء وإن قل. -
 .أن أيخذ إن سبق :اثلثا -
 .)2( أن يكون فرسه معينا عند العقد :رابعا -

 :األدلة على قول اجلمهور
من أدخل فرسا بني فرسني ) :حديث أيب هريرة املشهور عن النيب صلى هللا عليه وسلم -1

 .)3( ( فرسني وهو آمن أن ُيسبق فهو قمارومن أدخل فرسا بني ،وهو ال أيمن أن َيسبق فال أبس

                                           
 .3/391 ،3ط ،مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،احلطاب( 1)
 ،د.ط ،أسىن املطالب ،. األنصاري3/391 ،3ط. ،مواهب اجلليل ،احلطاب .6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 2)

  .4/50 ،د.ط ،كشاف القناع ،. البهويت4/230
 )رقم احلديث  16/327 ،مسند أيب هريرة رضي هللا عله ،مسند املكثرين من الصحابة ،املسند يفاإلمام أمحد أخرجه ( 3)

  ،السننيف  ابن ماجهعند . و (2579)برقم  3/30ابب يف احمللل  ،كتاب اجلهاد  ،السننيف  . وهو عند أيب داود(10557
احلديث ضعيف وأحسن أحواله أنه  :(. ويف تعليقات احملقق2876)برقم  ،2/960 ،ابب السبق والرهان ،كتاب اجلهاد

= 
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أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن املتسابقني مىت أدخال بينهما فرسا قد أُمن  :ووجه الداللة فيه
وإمنا شرط النيب صلى هللا عليه وسلم أن ال أيمن أن ُيسبق ألنه مل يكتف بصورة  ،أن ُيسبق فهو قمار

له حيلة جمردة بل ال بد أن يكون فرسه حَيْصل معه إنتفاء القمار احمللل( حىت يكون دخو )الدخيل 
 .مبكافئته لفرسيهما

ومما ال بد من ذكره أن يف سند احلديث مقال وخالف بني احملدثني وأقوى أحواله أن يكون موقوفا 
 .)1( ففيه إشكال أما رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،على التابعي سعيد بن املسيب

ويف احلديث دليل على أن التوصل إىل املباح  :أمر آخر ذكره اخلطايب يف معامل السنن قالوهناك 
 .)2(ابلذرائع جائز وأن ذلك ليس من ابب احليلة والتلجئة املكروهتني

عن حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول: ليس برهان  :يف موطأ اإلمام مالك -2
 بق أخذ الَسَبق وإن ُسِبق مل يكن عليه شيء.اخليل أبس إذا دخل فيها حملل فإن سَ 

بشرط أن ال خيرج احمللل  :قال الزرقاين يف شرح املوطأ معلقا على هذا األثر ،ووجه الداللة فيه واضحة
من عنده شيئا ليخرج العقد من صورة القمار وهو أن خيرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذه فهذا 

 .)3(ممنوع اتفاقا 
وأمجع سائر العلماء على أنه ال جيوز أن جيعل كل واحد  :معلقا على هذا األثر وقال ابن عبد الرب

منهما َسَبقه إال أن يكون َسَبقهما فرس اثلث ال جيعل شيئا وهو مثلهما يف األغلب وهو الذي يدعى 
 .)4(احمللل 

ث اتفق الفقهاء على حترمي ميسر القمار. والقمار: عقد ُشرَِط فيه مال من اجلانبني حبي  -3

                                           
= 

 .16/327:املسند -موقوف على سعيد بن املسيب
رواه معمر وشعيب وُعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا  :ذكر أبو داود يف سننه عقيب نقله هذا احلديث( 1)

 .3/30 ،د.ط ،أيب داودسنن  ،عندان أصح ) يعين أنه موقوف ( أبو داود
 .2/256 ،1ط ،معامل السنن شرح سنن أيب داود ،اخلطايب( 2)
 .3/72 ،1ط ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،الزرقاين( 3)
 .140 /5، 1ط ،االستذكار ،عبد الرب ناب( 4)
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 .)2(فهذا هو القمار احملرم، وصرحوا أبنه حينئذ كبرية من الكبائر .)1(يكون املال ملن غلب من الالعبني
املتسابقني إذا أخرجا جعال معا ومل يكن هناك حملل كان قمارا وهو حرام ألنه يبقى كل منهما  مث إن

 دائر بني أن يغرم وبني أن يغنم وهذا هو القمار احملرم.
كما مر قريبا كالم ابن عبد الرب   -ماء نقل االتفاق على حترمي هذه الصورة يف كالم العل -4

واتفقوا على جوازها بعوض بشرط  :قال ابن حجر العسقالين يف فتح الباري عن املسابقة ،-والزرقاين
أن يكون من غري املتسابقني كاإلمام حيث ال يكون له معهم فرس، وجوز اجلمهور أن يكون من 

ج رُ خْ ليَ ج من عنده شيئا ِر من املتسابقني، وكذا إذا كان معهما اثلث حملل بشرط أن ال خيُ أحد اجلانبني 
. )3( عن صورة القمار وهو أن خيرج كل منهما َسَبقا فمن غلب أخذ الَسَبقني فاتفقوا على منعهالعقد 

 .فكالمهم ُيشعر بوقوع إمجاع على منع هذه الصورة
فقالوا جبواز بذل اجلعل من  ،إابحة هذه الصورة :ن القيمقول الشيخني ابن تيمية واب :الثاين

 .)4( املتسابقني مجيعا بدون حملل
 :األدلة

ومل يكن  ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم صارع وراهن على الصراع وكان ذلك من اجلانبني -1
 .)5( بل يستحيل دخول احمللل بني املتصارعني بينهما حملل

على تصديق النيب صلى  )6( نه يف رهانه لكفار قريشقصة أبو بكر الصديق رضي هللا ع -2
 .)7( وكان الرهان من اجلانبني ،هللا عليه وسلم فيما أخربه من غلبة الروم فارس

على عهد تراهنون ويف مسند اإلمام أمحد عن أيب لبيد ملازة بن زابر قال: قلنا ألنس أكنتم  -3
                                           

،حاشيتا قليويب وعمرية قليويب، 105، القوانني الفقهية، د.ط،ابن جزي، 2،5/127، بدائع الصنائع، طالكاساين( 1)
 9/472، املغين، د.ط، ابن قدامة ،4/319وعمرية، د.ط، 

 .2/328 ،1ط ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،اهليتمي( 2)
 .6/73 ،د.ط ،فتح الباري ،العسقالين( 3)
 .164 ص،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 4)
 .199ص ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 5)
 .2 /14 2ط. ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب :ا يف تفسري أول سورة الرومالقصة مذكورة بتمامه( 6)
 .207ص ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 7)
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ل هللا صلى هللا عليه وسلم على فرس يقال له نعم لقد راهن رسو  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 .)2( وهو حديث جيد اإلسناد .)1( )سبحة( فسبق الناس. فهّش لذلك وأعجبه

قد أطلق النيب صلى هللا عليه وسلم جواز أخذ السبق يف اخلف واحلافر والنصل إطالق  -4
و كان احمللل شرطا فل. مشرع إلابحته ومل يقيده مبحلل فقال: ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل

لكان ذكره أهم من ذكر حمال السباق إن كان السباق بدونه حراما وهو قمار عند املشرتطني فكيف 
يطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جواز أخذ السبق يف هذه األمور ويكون أغلب صوره مشروطا 

وال ينقل عنه وال عن أصحابه مدة ابحمللل وأكل املال بدونه حرام وال يبينه بنص وال إبمياء وال تنبيه 
 .)3( رهاهنم يف احمللل قضية واحدة

 .)4( ما علمت بني الصحابة خالفا يف عدم اشرتاط احمللل :قال ابن تيمية -5
 :الرتجيح

رأي  نإ :بعد استعراض هذه األدلة جلميع أصحاب هذه األقوال ال يسعنا إال أن نقول
ول جبواز بذل العوض من اجلانبني مع وجود احمللل سواء هو الراجح والذي يق (الرأي األول)اجلمهور 

 :يف سباقات اخليل أو يف غريها من السباقات وذلك لآليت
هذه السباقات فيها قوة للمسلمني وعزة ومنعة واستعداد للجهاد الذي هو ذروة سنام  -1

 .اإلسالم سواء كان ابلسالح أو ابلعقل أو ابلعلم
ويكفي هذا املأل وهذا اجلمع من العلماء  ،القمارابحمللل خترج املسابقات عن صورة  -2

 والفقهاء الذين قالوا جبواز احمللل يف هذه الصورة من املسابقات.
 ،اإلمجاع على حترمي امليسر والقمار وثبوت حترميه ابألدلة القطعية من الكتاب والسنة -3

بل نقل ابن القيم رمحه  ،شرعاواعتبار العلماء إخراج اجلعل من مجيع املتسابقني من صور القمار احملرم 
أمجعت األمة اليت ال جيوز عليها اخلطأ فيما نقلته  :هللا نفسه يف كتاب الفروسية عن ابن حزم قوله

                                           
  (12627)رقم احلديث  20/76 ،مسند أنس بن مالك ،مسند املكثرين من الصحابة ،املسنديف  اإلمام أمحدأخرجه ( 1)
 .166ص  ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 2)
 .165ص  ،1ط. ،الفروسية ،يمابن الق( 3)
 .166ص  ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 4)
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جممعة عليه: أن امليسر الذي حرمه هللا هو القمار، وذلك مالعبة الرجل صاحبه على أن من غالب 
تصارعني يتصارعان والراكبني يرتاكبان على أن منهما أخذ من املغلوب قمرته اليت جعالها بينهما كامل

من غلب منهما فللغالب على املغلوب كذا وكذا خطارا وقمارا فإن ذلك هو امليسر الذي حرمه هللا 
 .)1( تعاىل

بقصة  لاالستدال :فمثال ،إن أدلة اجملوزين للسباق بال حملل ال ُيسلم استدالهلم هبا -4
ال يتم ألنه مل يُذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد قدم رهاان مصارعته صلى هللا عليه وسلم لركانه 

وكذلك مراهنة الصديق رضي هللا عنه كانت  ،العوض( من طرف ركانه رضي هللا عنه)وإمنا كان اخلطر
طالق حديث السبق ابلثالثة ال ُيسلم ألنه قُيد أبحاديث إب لوكذلك االستدال ،قبل حترمي القمار

 .وابإلمجاعأخرى كحديث احمللل 
إن املعارضني للجمهور مل جيزموا يف الغالب مبا رأوه وقالوه كما يُفهم من كالم ابن القيم يف  -5

فقد قال ابن حجر يف الدرر الكامنه يف ترمجة  ،ورمبا رجعوا عن قوهلم هذا ووافقوا اجلمهور ،فروسيته
بسبب فتواه جبواز املسابقة وجرت له حمن مع القضاة منها يف ربيع األول طلبه السبكي  :ابن القيم

 .وهللا أعلم )2( بغري حملل فأنكر عليه، وآل األمر إىل أنه رجع عما كان يفىت به من ذلك

                                           
 .225ص  ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 1)
 .5/140، 2ط ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،العسقالين( 2)
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 :أحوال احمللل يف السباق :املطلب الرابع
 ،فمن جميز له يف السباق بشروط ،قد رأينا يف املطلب السابق نظرة وآراء العلماء إىل احمللل 

 ومن مانع له.
ة نظر اجمليزين له اعتربوا وجوده يف السباق على صورته هذه أيخذ وال يعطي، فهو ومن وجه

 .عن احلرام وشبهة القمار خراجهإبحاّل ملشكلة السباق  ،غامن ال غارم بل سامل
 :ألمرين ؟وملاذا مسّي ابحمللل

 لصريورة العقد به حالال.  -أ
 .)1( ويكفي حملل واحد لكل السباق ،حِلّل املال بسببه -ب

 ال احمللل يف السباق:أحو 
وال  ،النظرة عند الفقهاء يف توزيع العوض حال وجود احمللل فهو آخذ غري معطٍ  تلقد تعدد

 .أيخذ إال يف حال سبقه حسب شروط دخوله املسابقة
 .وهذه بعض اآلراء يف توزيع العوض حال وجود حملل يف السباق

 :)2( عند ابن القيم فقد وزع األنصبة كالتايل :التوزيع األول
 .املسبوق بينهما -عوض -فَسَبق  ،إذا جاء احمللل مع أحد املتسابقني -1
 .إذا جاء احمللل وحده أخذ الَسَبقني -2
 إذا جاء املتسابقان وأتخر احمللل مل أيخذا منه شيئا. -3
 وال شيء للمحلل. ،معا فلكل سَبقه جاءواإذا  -4

                                           
 .15/192 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 1)
 .337-336ص  ،1ط. ،الفروسية، ابن القيم( 2)
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 :يب كما يف اجلدول التايلم( فيكون الرتت)وللمحلل  (ب ،ب)فإذا رمزان للباذَلني برمز 
 توزيع املال املتأخر السابق رقم احلالة

ويوزع مال املتأخر بني السابقني  -)ب( له ماله  ب م+ب 1
 نصفني

 احمللل أيخذ السبقني ب+ب م 2
 احمللل ال يغرم شيئا ،لكٍل سبقه م ب+ب 3
 لكل سبقه وال شيء للمحلل - ب+ب+م 4

 صورة أخرى لتوزيع املال ابحمللل جاءت على الصورة التالية:وقد وردت عند األئمة الفقهاء 
 وال شيء للمحلل ألنه ال فائز منهم. ،إذا جاء الباذالن مع احمللل أحرز كٌل مال نفسه -1
 أحرز كل مال نفسه وال شيء للمحلل. ،إذا جاء أحد الباذلني مع صاحبه وأتخر احمللل -2
 حُيرز احمللل ماليهما. ،إذا جاء احمللل وأتخر الباذالن معا أو مرتبني -3
أحرز السابق ماله ومال اآلخر وال شيء  ،إذا جاء أحد الباذلني وأتخر اآلخر مع احمللل -4

 .للمحلل ألنه مل يسبقه
إذا جاء أحد الباذلني مع احمللل فإن الباذل السابق حيرز ماله ومال اآلخر يقسم بني  -5

 السابق واحمللل.
 التوزيع امل املتأخر السابق رقم احلالة

 لكٍل ماله وال شيء للمحلل - ب+ب+م 1
 لكل ماله وال شيء للمحلل م ب+ب 2
 للمحلل ماليهما ب+ب م 3
 حيرز ماله ومال صاحبه وال شيء للمحلل ب+م ب 4
 السابق حيرز ماله، وماُل املسبوق مناصفة بينه وبني احمللل ب ب+م 5
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رتب هذه األحوال فقهاء الشافعية  ، ولكن خري من)1( هذه بعض الصور عند األئمة الفقهاء
رمبا كانت بصورة أفضل وأوضح من هذه  ،حيث اعتنوا أبحوال احمللل مزيد اعتناء فوضحوا كل أحواله

فاإلمام الشافعي  ،كيف ال وهم أصحاب السبق يف طرح هذا املوضوع  ،الصور كما وردت يف كتبهم
 .)2( ب كما قال فقهاء الشافعية يف كتبهمعترب مؤسسا يف هذا البااأول من كتب يف السبق والرمي ف

قد جاءت يف احلاوي الكبري للماوردي   ،هذا وقد طرحت كتب الشافعية للمحلل صورا مثانية
 :)3( كما يلي

 .أن يسبق احمللل الباذلني وجييئان معا -1
 .أو مرتبا -2
 .أويسبقاه وجييئان معا -3
 .أو مل يسبق أحد -4
 أو جييئ احمللل مع أوهلما ويتأخر اآلخر. -5
 .أو يتوسطهما -6
 أو يسبقاه وجييئان مرتبني. -7
 أو يسبقه أحدمها وجييء مع املتأخر. -8

 و يوزع املال عليهم كاآليت: 
 .أيخذ احمللل مجيع العوض يف األوىل والثانية -1
 ال شيء ألحد يف الثالثة والرابعة. -2
 ويشارك احمللل السابق يف مال املتأخر يف اخلامسة. -3

                                           
 ،مغين احملتاج ،. الشربيين3/392 ،3ط. ،مواهب اجلليل ،احلطاب .6/403 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،عابدينابن ( 1)

 .7/61 ،1ط ،شرح خمتصر اخلرقي ،. الزركشي6/171 ،د.ط
 .4/348 ،د.ط ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،. البجريمي8/164، د.ط ،هناية احملتاج ،الرملي( 2)
 .196-15/195 ،1ط. ،لكبرياحلاوي ا ،املاوردي( 3)
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 الثة األخرية.ومال املتأخر للسابق وحده يف الث -4
 :)1( وإليك بياهنا يف اجلدول التايل

 توزيع املال املتأخر السابق رقم احلالة
 أيخذ احمللل مجيع املال ب+ب معا م 1
 أيخذ احمللل مجيع املال ب+ب مرتبني م 2
 أيخذ كٌل سبقه وال شيء للمحلل م ب+ب 3
 أيخذ كٌل سبقه وال شيء للمحلل - ب+ب+م 4
 ومال اآلخر بني احمللل والسابق ،السابق سبقهللباذل  ب م+ب 5
 أيخذ السابق كل املال  م مث ب ب 6
 أيخذ السابق كل املال ب مث م ب 7
 أيخذ السابق كل املال ب+م معا ب 8

 

                                           
 .113ص :ُأخذت فكرة التوزيع يف جدول من كتاب امليسر والقمار د. رفيق املصري :مالحظة( 1)
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 املبحث الثاين: مقومات عقد املسابقة يف القانون.
 .أركان املسابقة •
 .شروط املسابقة •
 أحكام اجلعل يف املسابقة. •
 .احمللل يف السباقأحوال  •
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 :مقومات عقد املسابقة يف القانون املبحث الثاين:
 :أركان عقد املسابقة يف القانون -

قدمنا سابقا أن القانون مل يفصل مواد خاصة بعقد السباق، لكن جعله ضمن عقود الرهان 
 :ويستفاد من تعريف القانون للرهان األركان التالية .واملقامرة

 .مها طرفا العقد :دانالعاق :الركن األول
يشرتط القانون يف تكوين عقد الرهان أن يكون على  :(العوض)االلتزام املايل  :الركن الثاين

 .عوض مايل
هو الغرض واهلدف املراد حتقيقه من عقد الرهان  :(حمل العقد)املعقود عليه  :الركن الثالث

 .الذي يكون الرهان عليه
الرهان عقد يلتزم فيه أمرؤ أبن  :( قانون مدين أردين909)كل هذا ُيستفاد من املادة رقم 

 .)1( يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعال يُتفق عليه ملن يفوز بتحقيق اهلدف املعني يف العقد
 :وإذا ما قاران القانون مع الفقه سنصل إىل النتائج التالية

 .ن أركان عقد املسابقةيتفق القانون مع الفقه يف نظرته إىل اعتبار العاقدين ركنا م -1
يتفق القانون مع الفقه يف نظرته كذلك إىل اعتبار العوض املايل ركنا يف أركان عقد  -2

 .املسابقة
يتفق القانون مع الفقه يف نظرته إىل اعتبار حمل العقد الذي يسميه الفقهاء حمل السباق  -3

 .أو آلة السباق ركنا من أركان العقد
حيث مل  ،الصيغة :وهي ،بار أركان أخرى مهمة ال بد منهاميتاز الفقه عن القانون يف اعت -4

وكذلك مل ُيشر القانون إىل ضرورة  .يلتفت القانون املدين األردين إىل الصيغة يف إنشاء عقد الرهان
 .-أو الرهان حبسب تعبري القانون -حتديد مكان وزمان السباق 

 :شروط املسابقة يف القانون -
                                           

 .120ص  ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
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 :يف العاقدين
 ألداء االلتزام عند استحقاقه. ،دينأهلية املتعاق -1
 الرتاضي بني املتعاقدين. -2

  :يف العوض املايل
 .أن يكون العوض معلوم املقدار والنوع -1
 .العلم مبخرج العوض بذاته -2
 يلزم خمرج العوض إخراجه مىت التزم هو بذلك. -3
 .أن يكون له قيمة يف القانون أبن يكون نقودا أو شيئا آخر له قيمة يف القانون -4
  .يكون مقدار العوض ابلرتاضيأن  -5

 :يف حمل العقد
ولكن كما يُعلم فإن أمورا كثرية  ،ذكر القانون شرطا واحد يف حمل العقد هو انتفاء اجلهالة

آبلة السباق من حيوان أو حنوه أو كانت يف مكان السباق  ةتندرج يف انتفاء اجلهالة سواء كانت متعلق
 .لسباق أو زمانهمن حلبة أو مضمار وحنوه أو يف مسافة ا

الرهان عقد يلتزم فيه أمرؤ أبن يبذل مبلغا من النقود  :(909ذكر القانون مدين أردين مادة )
  أو شيئا آخر جعال يُتفق عليه ملن يفوز بتحقيق اهلدف املعني يف العقد.

وامللتزِم ببذله معينا  ،: أن يكون اجلعل معلوما1يشرتط لصحة العقد: فرع :(911ويف املادة )
كأن حيدد يف السباق بني البداية   ،: أن يتم وصف موضوع العقد بصورة انفية للجهالة2فرع .بذاته

 .)1(والنهاية 
 :والقانون كالتايل يوابلنظر إىل هذا جند أن أوجه االتفاق واالختالف بني الفقه اإلسالم

تعاقد فكالمها يعترب أهلية ال ،يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي يف شروط العاقدين -1

                                           
 .120ص  ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
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 .والرضى
يعترب القانون يف العوض املايل شروطا مل يعتربها الفقهاء كضرورة معرفة خمرج العوض وكون  -2

ويتفق مع الفقه يف كون العوض له قيمة وأن يكون معلوما وكذلك لزوم  ،ر العوض ابلرتاضيامقد
 .إخراج العوض

لكن امتاز الفقه عن  ،قداتفق القانون مع الفقه يف ضرورة اعتبار نفي اجلهالة يف حمل الع -3
 ،القانون أبن حدد السباق بعوض يف األنواع الثالثة على قول اجلمهور واألربعة على قول احلنفية

 .وكذلك امتاز الفقه ابشرتاط حمل السباق أن يكون مما يعني على اجلهاد
 أحكام اجلعل يف القانون: -

 :ذكر القانون ثالثة أحوال لبذل اجلعل وهي
 .فهذه احلالة يبيحها القانون ويسمح هبا :عل أحد املتسابقنيأن خُيرج اجل -1
 .فهذه احلالة مباحة يف القانون :أن خُيرج اجلعل شخص غري املتسابقني -2
 .فهذه حالة ممنوعة ابطلة يف القانون ألهنا قمار :أن خيرج اجلعل مجيع املتسابقني -3

أحد املتسابقني أو من غريمها  إذا كان اجلعل من :(914ذكر القانون املدين األردين املادة )
فال جيوز ألن العقد إذا شرط املتعاقدان أن للفائز ِقَبل اآلخر جعال وأما  ،على أن اجلعل للفائز جاز

 ينقلب قمارا.
 .أي فال جيوز أن يكون اجلعل من الطرفني

 كل اتفاق على مقامرة أو رهان حمظوٍر يكون ابطال.  :1( فرع915)ويف املادة 
إال أنه أغفل موضوع احمللل الذي  ،ن مع الفقه يف النظرة إىل أحكام اجلعليتفق القانو 

وهذا له أثر يف  ،استفاض فيه الفقه. كما أن الفقه امتاز عن القانون بزايدة صورة رابعة مما خيص اإلمام
 .إبراز أمهية املسابقة

 أحوال احمللل يف القانون: -
 أحكاما متعلقة ابحمللل.مل يذكر القانون املدين األردين أحواال أو 
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 الفقه والقانون: املسابقة يفعقد الفصل الثالث: أحكام 
 .املسابقة يف الفقه عقد أحكام املبحث األول: ▪
 .حكم عقد املسابقة من حيث اللزوم وعدمه :املطلب األول •
 .(مبطالت عقد املسابقة)انتهاء عقد املسابقة  :املطلب الثاين •
 .سابقة واإلجارة واجلعالة والتربعاتالفرق بني امل :املطلب الثالث •
 املسابقة يف القانون.عقد أحكام  املبحث الثاين: ▪
 .حكم عقد املسابقة من حيث اللزوم وعدمه  •
 .(مبطالت عقد املسابقة)انتهاء عقد املسابقة  •
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 ملسابقة يف الفقه والقانون، وفيه مبحثان:عقد االفصل الثالث: أحكام 
 .ملسابقة يف الفقهاعقد أحكام  املبحث األول:
 :حكم عقد املسابقة من حيث اللزوم وعدمه وفيه :املطلب األول

 .انتهاء عقد املسابقة :هل عقد املسابقة عقد جائز أم الزم؟ واثنيا :أوال
 هل عقد املسابقة عقد جائز أم الزم؟ :أوال

 ما ال يكون ألحد العاقدين فيه حق الفسخ دون رضا اآلخر. :معىن العقد الالزم
 .)1(ومعىن العقد اجلائز أو غري الالزم: وهو ما يكون ألحد العاقدين فيه حق الفسخ 

إذا كان عقد السباق بغري عوض فاالتفاق بني العلماء أن هذا العقد من العقود اجلائزة ال 
 .ألنه ال يقع على أحد من الطرفني ضرر إذا فسخ العقد ،الالزمة

 لة كون السباق على عوض على ثالثة أقوال:ولكن اختلفوا يف لزومه أو جوازه يف حا
 .)2(وبه قال املالكية وقول مرجوح عند الشافعية  ،أنه عقد الزم -1

 واستدلوا مبا يلي:
 من شروط السبق أن يكون العوض واملعّوض معلومني فكان الزما كاإلجارة. -أ

بطال إ املقصود بعقد السباق، وما أفضى إىل بطالإالقول ابجلواز فيه يفضي إىل  -ب
 املقصود ابلعقد كان ممنوعا، فتعنّي القول ابللزوم.

مامل يظهر جائزا لكن زاد احلنابلة أن العقد يبقى  ،أنه عقد جائز وبه قال احلنفية واحلنابلة -2
 .)3(يف حق السابق ويلزم يف حق املسبوق  جائزافضل ألحدمها فيبقى 

                                           
، 1، األشباه والنظائر طابن جنيم ،276-275، ص1، األشباه والنظائر،طسيوطيال ،2/400، 2ط،، املنثورالزركشي( 1)

 290ص
 ،هناية احملتاج ،. الرملي2/325 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،. الصاوي465 ،1ط. ،الذخرية ،القرايف( 2)

 .8/166 ،د.ط
 .4/53 ،د.ط ،القناعكشاف  ،البهويت .403-6/402 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 3)
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 واستدلوا مبا يلي:
 فكان جائزا كاجلعالة. ،لى تسليمهأن املسابقة عقد على ما ال تتحقق القدرة ع -أ

العوض فيه موجبا لتعجيل استحقاقه كان  -خراجإأي التزام و -طالق إأن ما كان  -ب
 . )1(العوض يف السبق والرمي ال يوجب التعجيل فيكون جائزا  طالقإو  ،الزما

سواء كان العوض  -وجائز ملن مل يلتزم العوض  ،أنه عقد الزم ملن التزم العوض :التفصيل -3
 .)2(وهو مذهب الشافعية  -أحدمها أو من غريمها من

 واستدلوا مبا يلي:
فإنه إما أن  ،إن لزوم العقد يف حق من مل خيرج العوض ال فائدة فيه إذ ال يلزمه شيء -أ

 فال فائدة إللزامه بعقد ال يكون معطيا فيه ألحد. ،يكسب ماال أو ال يعطي شيئا
فعقد الرهن الزم من  ،الرهن والكتابة أنه جائز من جانب والزم من جانب قياسا على -ب

 وكذا عقد السباق الزم من جهة من أخرج العوض ،وعقد الكتابة الزم من جهة السّيد ،جهة الراهن
)3(. 

 :املسابقة أمورعقد  خلالف بني الفقهاء يف لزوم وجوازينبين على ا
 :أوال: الفسخ

 .املسابقة إذا قلنا أنه جائز فلكل املتعاقدين الفسخ قبل الشروع يف -1
 .إمتامهإذا قلنا إنه الزم ليس ألحدمها حّله إال برضى اآلخر وال االمتناع عن  -2
 .ليس مللتزم العوض وحده فسخه :وعلى الرأي الثالث -3

 اثنيا: الزايدة والنقصان يف املال أو العمل:

                                           
 .15/184 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 1)
يف  هناية املطلب ،. اجلويين10/361 ،3ط ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،. النووي8/166 ،د.ط ،هناية احملتاج ،الرملي( 2)

 .18/241 ،1ط. ،دراية املذهب
 .18/241 ،1ط. ،هناية املطلب ،اجلويين( 3)
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لزم إذا قلنا ابجلواز جيوز النقصان فيه والزايدة ألنه عقد جائز ال ضرر فيه على أحد وال ي -1
 .الطرف اآلخر اإلجابة

 وعلى اللزوم ال جيوز الزايدة وال النقصان يف املال وال العمل امللتزم فيه ابلعقد إال برضامها -2
 .أي يفسخا األول ويعقدا اثنيا()

 وعلى الرأي الثالث: جتوز الزايدة ال النقصان. -3
 اثلثا: موت أحد املتعاقدين:

 .إذا قلنا ابجلواز انفسخ العقد مبوته -1
 .ى اللزوم ال ينفسخ مبوت الراكب، ويقوم وارثه مقامهوعل -2

 :أتخري وقت السباق بغري عذر :رابعا
 .جيوز أتخري الوقت بغري عذر :على اجلواز -1
 .ال جيوز فعله :وعلى اللزوم -2

وهو أن العقد الزم  -مذهب الشافعية  -وعلى هذا نرى وهللا أعلم أن الراجح هو التفصيل 
 . )1(غري املخرججهة م من من جهة خمرج العوض غري الز 

 :مبطالت عقد املسابقة()انتهاء عقد املسابقة  :اثنيا
إذا اختل ركن من أركان املسابقة أو فقد شرط من شروطها مع وجود اختالف األئمة فإن 

 .املسابقة تنتهي وتبطل وال ترتتب عليها آاثرها اليت تُعوقد ألجل حتقيقها
 :ومن هذه املبطالت

ألنه ال جيوز إبداله إذا  .عنّي ال املوصوف أو تلفه قبل السباق أو أثنائهموت املركوب امل -1
. فيبطل السباق يف حق )2( ويف معىن املوت العمى وذهاب اليد والرجل ،تعنّي الختالف الغرض

                                           
أحكام  ،عبدالصمد بلحاجي .95ص  ،1ط. ،امليسر والقمار ،. املصري26 ،1ط. ،سابقات وأحكامهاامل ،الشثري( 1)

 .93-89ص  ،1ط. ،املسابقات
 .4/231 ،د.ط ،أسىن املطالب ،األنصاري( 2)
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 .اثننيكاان   الراكب فقط إن كانوا مجاعة ويف حقهما إن
فيبطل السباق يف  .يف األرض توقف املركوب لعلة حنو تعثره يف األرض أو ساخت أقدامه -2

 .اثنني كاانحق الراكب فقط إن كانوا مجاعة ويف حقهما إن  
اِبقِ و َشر لَ  كما.)1( اشرتاط شرط خيالف مقتضى العقد -3 َم َأْي اْلَماَل َأْن يُْطعِ  َط َعَلى السا

َأْن اَل  طر شيئا بش صار كما َلو اَبعهفَ  ،فرّ ط مَينع كمال التصِبَشرْ  ؛ ألَنه مَتِْليك وأصدقائه َأصَحابَه
 .يَِبيَعهُ 

معىن اجلنب: أن جينب املسابق إىل فرسه فرسا ال راكب و  ،اجللب واجلنب يف الرهان -4
عليه، حيرض الذي حتته على الَعْدو.ومعىن اجللب، فهو أن يتبع الرجل فرسه، يركض خلفه، وجيلب 

 .)2( عليه، ويصيح وراءه، يستحثه بذلك على الَعْدو
 .نموت أحد العاقدي -5
وعلى قول بعد الشروع فيه إذا قلنا  ،فسخ أحد املتعاقدين لعقد السباق قبل الشروع فيه -6

 بعدم اللزوم.
 .)3( التفاوت يف وقت ومكان انطالق املتسابقني -7

                                           
 .4/231 ،د.ط ،أسىن املطالب ،األنصاري( 1)
 .9/486، 2ط. ،املغين ،ابن قدامة( 2)
 .354-353 ،1ط. ،الفروسية -ابن القيم ( 3)
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 املسابقة يف القانون.عقد أحكام  املبحث الثاين:
 :حكم عقد املسابقة من حيث اللزوم وعدمه -

 . يتجه إىل القول بلزوم عقد املسابقة ابلنسبة إىل ابذل العوضيبدو أن القانون املدين األردين
الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ أبن يبذل مبلغا من : (909املادة ) فقد جاء يف القانون املدين األردين

 .)1( النقود أو شيئا آخر جعال يُتفق عليه ملن يفوز بتحقيق اهلدف املتفق عليه يف العقد
 .لتزم فيه امرؤ( ظاهر يف كون العقد الزما من جهة ابذل العوضي)فنص القانون يف قول 

وهذا يتفق مع الرأي الثالث من آراء الفقهاء يف لزوم عقد املسابقة القائل ابلتفصيل وهو رأي 
 الشافعية.

 انتهاء عقد املسابقة: -
تهاء إذا اختل ركن من أركان عقد املسابقة أو شرط من شروطها فإنه قد يؤدي إىل بطالن وان

 :ومن هذه املبطالت ،عقد املسابقة
 أن ال يكون اجلعل معلوما أو ال يكون امللتزم ببذله معينا بذاته. -1
 مدة السباق اخل( -حمل السباق )حصول جهالة يف موضوع العقد  -2
 .إذا دخلت شبهة القمار أو الرهان احملظور يف العقد -3

اجلعل معلوما وامللتزم ببذله معينا ُيشرتط لصحة العقد أن يكون  :1( فرع911املادة ) جاء يف
 .أن يتم وصف موضوع العقد بصورة انفية للجهالة :2فرع  .بذاته

 .مقامرة أو رهان حمظور يكون ابطال كل اتفاق على  :1( فرع 915ويف املادة )
يلتقي القانون مع الفقه يف مبطالت عقد املسابقة يف بعض اجلهات كحصول اجلهالة يف 

العوض ودخول شبهة القمار فيه. وميتاز الفقه اإلسالمي عن القانون بذكر  موضوع العقد أو يف
 .)2(مبطالت مل يتطرق هلا القانون 

                                           
 .120 ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
 .121 ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 2)
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 :تطبيقات أحكام املسابقة يف الفقه والقانون :الفصل الرابع
 :تطبيقات قدمية :املبحث األول ▪
 .املسابقة على احليوان يف الفقه والقانون األول: املطلب •
 .على األقدام يف الفقه والقانون املسابقة الثاين: املطلب •
 .ة وما شاهبها يف الفقه والقانوناملصارع :املطلب الثالث •
 .السباحة وما يلحق هبا يف الفقه والقانون الرابع: املطلب •

 .املسابقات الذهنية: النرد والشطرنج، يف الفقه والقانون اخلامس: املطلب •
 :مطالب مثانيةلى تطبيقات حديثة، ويشتمل ع :الثاين املبحث ▪
 .ية والثقافية يف الفقه والقانوناملسابقات العلم األول: املطلب •
 .املسابقات التجارية يف الفقه والقانون :الثاين املطلب •
 .املسابقات الرتوحيية يف الفقه والقانون :الثالث املطلب •

 .مسابقات األلعاب اإللكرتونية يف الفقه والقانون :الرابع املطلب •
 .مسابقات الصحف ووسائل اإلعالم يف الفقه والقانون :امساخل املطلب •
السفن والسيارات...(، يف ) املسابقات على املركوابت غري احليوان :السادس املطلب •

 .الفقه والقانون
 .منوذجاً يف الفقه والقانون املسابقات الرايضية كرة القدم :السابع املطلب •
 .لفقه والقانونا مسابقات ألعاب القوى يف :الثامن املطلب •
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 :األول: تطبيقات قدمية املبحث
 :: املسابقة على احليوان يف الفقه والقانوناملطلب األول

 :املسابقة على احليوان املتفق عليه أوال: -
وجوزوا السباق على كل  ،(1)بعوض  اإلبل واخليلاتفق األئمة األربعة على جواز السباق يف 

عوض سوى أنواع حمرمة من السباق تقدم ذكرها فيها أذًى  حيوان طاملا أن السباق جماان بغري
 )2(للحيوان

 :املسابقة على احليوان املختلف فيه :اثنيا -
ولكن اختلفوا يف غريمها من  ،األئمة اتفقوا على جواز املسابقة بعوض يف اخليل واإلبل نإ قلنا

 :وهاك تفصيلها مذهبا مذهبا ،حيث جوازه بعوض أو بغري عوض
 ،النصل واحلافر واخلف والقدم :قالوا ال أبس يف املسابقة بعوض يف أربعة أشياء :احلنفية

وتفسري احلافر هو الفرس واحلمار والبغل واملراد ابخلف هو اإلبل والبقر ألنه قد يَركب عليها يف ابب 
 .)3(وأما السباق بغري عوض فيجوز يف كل شيء  ،اجلهاد بعض الناس

اختص  -بينهما  -هذه الزايدة  ،بق بعوض يف اإلبل واخليل وبينهماجوز املالكية الس :املالكية
 .)4(وجوزوها بغري عوض ،املالكية بذكرها وإابحتها، ومنعوا السباق على حيوان غريها بعوض

وال يدخل الفيل يف ذي اخلف وال احلمار وال البغل يف ذي احلافر ألنه ال يقاتل  :قالوا
 .)5(عليها

                                           
. قليويب 2/323 ،د.ط،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي .6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 1)

 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،بن مفلحا. 4/266 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،وعمرية
. 6/402 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين. و 554 /8 ،2ط. ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم( 2)

 ،. البهويت8/166 ،د.ط ،هناية احملتاج ،. الرملي2/326 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الشرح الصغري ،الصاوي
 .4/47 ،د.ط ،كشاف القناع

 . 6/402 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين. و 3/347 ،2ط. ،حتفة الفقهاء ،السمرقندي( 3)
 .2/350 ،د.ط ،الفواكه الدواين ،. النفراوي2/323 ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي( 4)
 . 3/154 ،د.ط، شرح خمتصر خليل للخرشي ،اخلرشي( 5)
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لعموم اخلف واحلافر هلذه  )1(ية العوض يف سباق الفيل والبغل واحلمار جّوز الشافع :الشافعية
 .احليواانت. وابلطبع السباق بغري عوض عليها أوىل ابجلواز

حصر احلنابلة جواز العوض يف احليوان يف اإلبل واخليل ومنعوها يف احلمار والبغل  :احلنابلة
 .)3(فيصح على كل حيوان  ، أما بغري عوض)2(والفيل ألهنا ال تصلح للكر والفر وال يقاتل عليها 

أن املسابقة على البغال واحلمري والفيلة والبقر جائز إذا كان  -كما تقدم   -ويرى الباحث 
ألن علة إابحة أخذ العوض هي كوهنا معدة  ،يعني على احلرب واجلهاد ويصلح أن يكون آلة للقتال

 .؟لم ال جيوز أن يؤخذ العوض عليهفإذا استعمل البغل أو الفيل يف احلرب ف ،للجهاد
 .وعلى كل حال جوز مجيع الفقهاء السباق فيها بغري عوض

لكن عند  ،أما يف القانون املدين األردين، فلم يذكر نصا خاصا ابلسباق على احليوان أصال
جيوز عقد الرهان يف السباق  :(910قال يف املادة ) ،حديثه عن القمار حتدث عن جواز عقد الرهان

 .)4(لرماية وفيما هو من الرايضة واالستعداد ألسباب القوة وا
ومل حيدد القانون إذا ما كان  ،وال شك أن السباق على احليوان يندرج يف هذا النص ضمنا

 .هناك منع من السباق على حيوان معني
 وهبذا نرى أن الفقه اإلسالمي متيز عن القانون بذكر وتفصيل حكم املسابقة على احليوان.

 :د قمت بعمل استبيان الكرتوين وكان من أهدافه قياس اآليتوق
 .مدى معرفة الناس بسباقات الفروسية -1
 .مدى اهتمام اجملتمع هبذه السباقات -2
 .مدى أثر هذه السباقات على اجملتمع من حيث القبول أو الرفض -3
 .مدى معرفة اجملتمع ابحلكم الشرعي هلذه املسابقات -4

                                           
 4/266 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،قليويب وعمرية .8/166 ،د.ط ،هناية احملتاج ،الرملي( 1)
 . 9/468 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة( 2)
 .4/47 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت( 3)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 4)
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من خمتلف  ،عاما 60 -25وائية أبعمار ترتاوح بني وكانت عينة االستبيان عينة عش
ومنهم  ،التخصصات احلياتية فمنهم املختص ابهلندسة أو العلوم الشرعية ومنهم الباحث األكادميي

طالب املرحلة الثانوية ؛ وعددهم يزيد على أربعني شخصا، وإمنا كان هذا التنوع ليضفي قياسا 
 .عطي مصداقية أكرب للنتائجوي ،حقيقيا وموضوعيا ألهداف االستبيان

 :أما أسئلة االستبيان فقد متحورت حول أهدافه وإليك األسئلة
 ؟هل لديك معلومات عن سباق الفروسية -
  ؟هل لديك معرفة عن أنواع سباق الفروسية -
 -سباق املضمار، قفز احلواجز، مجال اخليل، سباق التحمل  - ؟أيها تفضل -
 ؟هل شاركت يف إحدى سباقات الفروسية -
  ؟هل جتد الدعم من جمتمعك / عائلتك ملمارسة الفروسية -
 ؟ما مدى تقبلك ملمارسة املرأة لرايضة الفروسية -
 ؟هل وفرت دولتك نواٍد ملمارسة الفروسية مبا فيه الكفاية -
 الفروسية؟ هل يساهم اإلعالم يف التشجيع على -
  ؟هل ترى ضعف اإلقبال على رايضة الفروسية مشكلة تستحق الدراسة -
عدم اهتمام اجلهات احلكومية، عدم وجود  - ؟سباب ضعف اإلقبال على الفروسيةمن أ -

 -حمفزات هلا، عدم تركيز اإلعالم عليها، ارتفاع تكاليف األندية والتدريب
 هل لديك املعرفة ابحلكم الشرعي ملمارسة هذه الرايضة؟ -
  ؟هل جيوز شرعا رهان اجلمهور على سباق الفروسية -
  قني أنفسهم يف رهان الفروسية؟هل جيوز رهان املتساب -
 ؟هل تعتقد أن ممارسة سباقات الفروسية طاعة هلل عز وجل -

 :حتليل االستبيان ابلرسوم
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 :التحليل الوصفي
 :بعد دراسة االستبيان وابلنظر إىل التحليل البياين تتبني لنا املؤشرات اآلتية

ومما يؤكد ذلك متاما أن  ،عالم هبذه الرايضةمن العينة عدم اهتمام اإل %63حيث يرى  ،وقد يدل أيضا على ضعف االهتمام اإلعالمي والدويل هبذه الرايضة ،هذا يدل على تراجع شعبية هذه الرايضة ،فقط من املشاركني يف االستبيان لديه املعلومات حول هذه السباقات %57 حيث أن هناك ،ضعف املعرفة واالهتمام بسباقات الفروسية-1
 .ة مل يسبق هلا ممارسة هذه الرايضةمن العين 89%

 .دعم ملمارسة هذه الرايضةإىل هذه الدرجة وصلت ضبابية الصورة وسلبيتها عند الناس فيما يتعلق ابل .تدعي أن دوهلا مل توفر مرافق هلذه الرايضة %45بينما  ؟من العينة ال يدرون هل وفرت الدولة مرافق أم ال %22و ،من العينة ال جيد الدعم ملمارسة هذه الرايضة 2-74%
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 .من العينة ترى أن ضعف االهتمام برايضة الفروسية مشكلة تستحق الدراسة وإجياد احللول املناسبة لتجاوزها %64من املبشرات أن -3
 .ليت تقدمت من عدم تكشف للعورات وااللتزام ابألخالق اإلسالمية هلذه الرايضةوهذا أمر إجيايب إن روعي بضوابطه الشرعية ا ،نسبة جيدة من العينة املشاركة تتقبل مشاركة املرأة لرايضة الفروسية-4
 ن جواز رهان املتسابقني أنفسهم يف سباق الفروسية.فقط يدركو  %19و ،الذين يعرفون عدم جواز رهان اجلمهور يف سباقات الفروسية ألنه قمار حمرم %60بينما  .وهذا أمر حسن جدا ،من العينة تعرف احلكم الشرعي ملمارسة رايضة الفروسية وهو اإلابحة 5-86%

وهذه الِنسب وغريها  ،من العينة يعرفون أن ممارسة رايضة الفروسية طاعة هلل عز وجل 64%
 . كتابة مثل هذه الرسالة العلمية  ولعل هذا األمر كان من بواعث ،تدعو إىل التأمل والنظر

  



85 

 .نالفقه والقانو الثاين: املسابقة على األقدام يف  املطلب
 :املسابقة على األقدام يف الفقه -

وانفرد احلنفية جبوازها  ،)1(اتفق األئمة الفقهاء على جواز املسابقة على األقدام بغري عوض 
.. .ال أبس ابملسابقة يف أربعة أشياء يف النصل واحلافر واخلف والقدم :قال يف حتفة الفقهاء ،بعوض

املشي ابلقدم وهذا مما حيتاج إليه للكر وللفر يف اجلهاد فكان من رايضة املراد ابملسابقة ابلقدم هو و 
 .)2(النفس 

يصّف عبد كان   :ومما يدعم مذهب احلنفية ويرسخه ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
بين العباس مث يقول: " من سبق إيل فله كذا وكذا " قال: فيستبقون إليه، من  هللا وعبيد هللا وكثريا

 . )3(عون على ظهره وصدره، فيقبلهم ويلتزمهم فيق
 :املطلب الثاين املسابقة على األقدام يف القانون

لكن عند حديثه عن  ،مل يرد يف القانون املدين األردين نص خاص ابلسباق على األقدام 
 جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية :(910قال يف املادة ) ،القمار حتدث عن جواز عقد الرهان

 .)4(وفيما هو من الرايضة واالستعداد ألسباب القوة 
فإن يف اجلري  ،وال شك أن السباق على األقدام من أظهر أنواع االستعداد ألسباب القوة

والركض والعْدو فيه حركة للبدن كله فهو ال شك من أسباب القوة بل هو اخلطوة األوىل واليت تسبق  
 إليها. كل أنواع االستعداد األخرى اليت يُندب

ويتفق  ،ونرى هنا أن القانون يتفق مع الفقه اإلسالمي يف نظرته جتاه مسابقات اجلري واألقدام
 .حتديدا مع رأي احلنفية القائلني جبواز أخذ العوض على هذه املسابقات

                                           
 ،د.ط ،حتفة احملتاج ،اهليتمي. 2/350 ،.طد ،الفواكه الدواين ،. النفراوي6/402 ،2ط.،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 1)

 .4/47 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت .9/399
 .3/347 ،2ط. ،حتفة الفقهاء ،السمرقندي( 2)
 (9352 )رقم احلديث  5/263 ابب املسابقة والرهان وما جيوز فيه ،كتاب اجلهاد والسري  ،جممع الزوائد يفاهليثمي أخرجه ( 3)

 .واحلديث إسناده حسن
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 4)
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 :املصارعة واملالكمة يف الفقه والقانون :الثالث املطلب
 :املصارعة واملالكمة يف الفقه -

 :عةأوال املصار 
الصرع: الطرح ابألرض، وخصاه يف التهذيب ابإلنسان، صارعه فصرعه  :املصارعة يف اللغة

 .)1(يصرعه صرعا... واملصارعة والصراع: معاجلتهما أيهما يصرع صاحبه 
)املصارعة( رايضة بدنية عنيفة جتري بني اثنني حياول كل منهما أن  :و يف املعجم الوسيط

 .)2( يصرع اآلخر على أصول مقررة
 :اتريخ املصارعة

لكن هناك  ،ليس من السهل حتديد املوطن األول الذي نشأت فيه املصارعة بشكل واضح
وهناك أدلة أن  ،صور فرعونية تدل على أساليب املصارعة الفنية وعلى وقوع املصارعني أرضا

أول بطولة سنة  وأن الياابنيني قد عرفوها وأقاموا هلا ،اآلشوريني والصينيني قد مارسوا املصارعة
 ق.م( وكانت تعرف ابلسومو.25)

واملصارعة اليت تبدأ  ،املصارعة اليت تبدأ وقوفا :وعرفت الشعوب اإلغريقية نوعني من املصارعة
 .)3(وأطلقوا على املصارع اسم " حنالدايتور" يعين املقاتل بسيف ذو حّدين  ،جلوسا

 :حكم املصارعة
إْذ هي مندرجة يف مجلة املسابقات اليت  (4)ن عوض اتفق الفقهاء على جواز املصارعة بدو 

 .أابحوها بغري عوض كما تقدم أول هذا الباب
 :أما بعوض فقد اختلفوا على قولني

                                           
 .8/197 ،3ط. ،لسان العرب ،ابن منظور( 1)
 .513 /1 ،د.ط ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية( 2)
 .275 ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار(  3)
. قليويب 2/323 ،د.ط ،الشرح الصغريحاشية الصاوي على  ،الصاوي .6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 4)

 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،بن مفلحا. 4/266 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،وعمرية



87 

. ودليلهم عموم النهي يف (1)وهو رأي اجلمهور من املذاهب األربعة  :املنع :القول األول
 .لعوض، فلم يذكر احلديث املصارعةا :والسبق ((2 (ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل)احلديث 

مراهنة أيب بكر  :. ودليلهم(3)وهو وجه عند الشافعية وعند احلنابلة  :اجلواز :القول الثاين
والصراع والسبق ابألقدام وحنومها طاعة إذا قصد به نصر  :قال ابن مفلح .الصديق ومصارعة ركانة

ئزة حتل ابلعوض إذا كانت مما ينفع يف الدين، كما اإلسالم وأخُذ السبق عليه أخذ ابحلق، فاملغالبة اجلا
  .(4)يف مراهنة أيب بكر

لالعتبارات  ،يرى الباحث أن القول جبواز أخذ العوض على املصارعة أوىل ابلقبول :الرتجيح
 التالية:

 يف الصراع نصرة احلق وإعالئه ابلقوة. -أ
 على اجلهاد.إذا وجد يف املصارعة قصد االنتفاع واالرتياض للحرب فهي تعني  -ب

مع التنبيه على ضرورة االبتعاد عن مظاهر االحنراف املوجودة يف كثري من مسابقات املصارعة 
كالتعري والتفاخر واالعتداءات البدنية واللفظية واالختالط بني اجلنسني ألن   :وبطوالهتا اليت نشاهدها

  .هذه األمور مهما وجدت فإهنا حترم املسابقة
 اثنيا: املالكمة:

 .(5)لكم: اللكم: الضرب ابليد جمموعة، وقيل: هو اللكز يف الصدر والدفع :الكمة يف اللغةامل
)املالكمة( ضرب من الرايضة البدنية يقوم على اللكم ابليدين وله قواعد وأصول  :ويف املعجم الوسيط

                                           
حاشيتا  ،قليويب وعمرية .3/393 ،3ط. ،مواهب اجلليل ،احلطاب .6/404 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 1)

 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،بن مفلحا .4/266 ،د.ط ،قليويب وعمرية
 4/205 ،ابب ما جاء يف الرهان والسبق ،أبواب اجلهاد ،سنناليف الرتمذي أخرجه  ،رواه أمحد والثالثة، وصححه ابن حبان( 2)

 .وسبق ختريج احلديث والكالم عليه .(1700)رقم احلديث 
 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،بن مفلحا. 8/166 ،د.ط ،هناية احملتاج ،الرملي( 3)
 .7/190 ،1ط. ،لفروعا ،بن مفلحا( 4)
 .12/547، 3ط. ،لسان العرب ،ابن منظور( 5)
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 .(1))املالكم( من حيرتف املالكمة أو يهواها 
  :نشأة واتريخ املالكمة

وعلى أيديهم أربطة جلدية مرصعة ابحلديد  ،مارسها املتابرون وهم عراة األيدياملالكمة رايضة 
 .(2)والرصاص

وهو جلد كبري مربع حمشو قطنا أو صوفا، أو  ،وهو لعب احَلَكمِ  :قال البجريمي عن اللكام
غريمها حيشى به وجيعل كل من احَلَكَمنْي واحدة يف يده ويضرب كل واحدة من احلكمني اجللدة اليت 

 .(3)يف يد اآلخر 
وحديثا قام االجنليز بتطوير هذه الرايضة يف القرن  ،انتشرت هذه اللعبة يف كل املدن اليواننية

لكن "  ،" أول بطل يف اتريخ املالكمة احلديث Tom Vekz -ويعترب " توم فيكز  ،الثامن عشر
ع قواعد املالكمة م هو أول من وض1789-م 1734جاك بروتون" الذي ظل سّيد اللعبة مابني سنة 

وتستمر املباراة حىت  ،م. ويعترب أوَل من نصح ابستخدام القفاز يف مباراة املالكمة1734سنة 
 استسالم أحد املالكمني.

ويف  ،م1888م مث ظهر االحتاد األمريكي 1884مت أتسيس االحتاد االجنليزي هلذه اللعبة سنة 
 .للمالكمة م اصدر الكركز كوين ابري القانون احلايل1891سنة 

 ،خالل القرن التاسع عشرمريكية األ انتقلت اللعبة من اجلزر الربيطانية إىل الوالايت املتحدة
لومبية إىل أن أدخلت يف برانمج األلعاب األ ،بلدان أورواب فوانتشرت يف مطلع القرن العشرين يف خمتل

 .(4)م وأقيمت يف سانت لويس يف الوالايت املتحدة األمريكية 1904سنة 
  

                                           
 .2/837 ،د.ط ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية( 1)
 .286 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار(  2)
 .4/350 ،د.ط ،حاشية البجريمي على شرح اخلطيب ،البجريمي( 3)
 .161 ص ،د.ط، مدونة التاريخ الرايضي ،نة. جهي254 ص ،د.ط ،األلعاب الرايضية ،سعد( 4)
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  :حكم السباق يف املالكمة
ألن هذه اللعبة قائمة  ،عدم جواز السبق يف املالكمة بعوض أو بدون عوض :الذي يظهر

حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  ،والضرب على الوجه منهي عنه ،على الضرب على الوجه
رب يف الوجه فمنهي عنه يف  وأما الض :قال اإلمام النووي .(1) (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)

كل احليوان احملرتم من اآلدمي واحلمري واخليل واإلبل والبغال والغنم وغريها لكنه يف اآلدمي أشد ألنه 
. قال (2)جممع احملاسن مع أنه لطيف ألنه يظهر فيه أثر الضرب ورمبا شانه ورمبا آذى بعض احلواس 

  .(3) (ا النهي وظاهرهومل يتعرض النووي حلكم هذ) :ابن حجر العسقالين
كما   ،لذا من الناحية الشرعية نرى إقصاء هذا اللون من الرايضة من قاموس الرايضات العاملية

وأخريا فهذا النوع من الرايضة وكل  ،(4)وهي من أكسب اللكمات نقطا!  ،أن فيه انتهاك حلرمة الوجه
 .(5)نوع فيه إيذاء وضرب من أحد املتسابقني لآلخر فحكمه التحرمي 

 املصارعة واملالكمة يف القانون: -
لكن عند حديثه عن القمار  ،مل يرد يف القانون املدين األردين نص خاص ابملصارعة واملالكمة

 .حتدث عن جواز عقد الرهان
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من الرايضة  :(910قال يف املادة ) 

 .)6(واالستعداد ألسباب القوة 
 مقامرة أو رهان حمظور يكون ابطال. كل اتفاق على  :1( فرع 915 املادة )ويف

  

                                           
 .(2612)رقم احلديث  .4/2016 ،ابب النهي عن ضرب الوجه ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 1)
 .14/97 ،2ط. ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي( 2)
 .5/183، د.ط ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقالين( 3)
 .966 ،ص1ط ،فتاوى علماء البلد احلرام ،. اجلريسي375 ص،1ط. ،قضااي اللهو والرتفيه ،رشيد( 4)
 .63 :(6العدد ) 50جملد  -. جملة البعث اإلسالمي 171 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 5)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 6)
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ويظهر من تصرف املشرع األردين على أرض الواقع جتويزه لرايضيت املصارعة واملالكمة ألنه 
مسح بوجود " االحتاد األردين للمالكمة اهلواة " ويتبع االحتاد األردين االحتاد العاملي للمالكمة ويلتزم 

ملتالكمني أحدمها ابآلخر كما ورد يف ابلكن ال شك أن القانون يعترب عدم إحلاق الضرر  .ينهبقوان
 .)1(القانون الدويل للمالكمة

تلف مع الفقه اإلسالمي يف نظرته جتاه رايضة املالكمة ابلذات وهبذا نرى أن القانون خي
 .خلصوصية األذى فيها

 

                                           
  /http://www.saqafa.info/2015/12boxing.html :انظر املوقع التايل( 1)

http://www.saqafa.info/2015/12/boxing.html
http://www.saqafa.info/2015/12/boxing.html
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 السباحة وما يلحق هبا: :الرابع املطلب
 :لسباحة وما يلحق هبا يف الفقها -

لقد حث الشارع احلكيم على تعلم السباحة ملا فيها من فوائد صحية ونفسية كتقوية 
 .(1)النفس واخلاطر  ضواملسامهة يف تسكني اجلهاز العصيب والتخلص من انقبا ،العضالت وتنشيطها

سول صلى هللا عليه وسلم لذا بلغت العناية هبا لدى عامة املسلمني مبلغا عظيما، وورد عن الر 
مشي الرجل بني  :)كل شيء ليس من ذكر هللا فهو لغو وهلو أو سهو إال من أربع خصال :أن قال

 . (2) الغرضني وأتديبه فرسه ومالعبته أهله وتعلم السباحة(
فكتب إىل أمري  -العوم  -م أوالدهم السباحة يوهذا الفاروق رضي هللا عنه يوصي عماله بتعل

 .(3) (. وعّلموا غلمانكم العوم..) الشام
وكانت العرب يف اجلاهلية وأول اإلسالم تطلق لقب " الكامل" على من حيسن الكتابة والعوم 

وقد ألف السيوطي من  ،وقد اجتمعت هذه اخلصال يف أسيد بن حضري وسعد بن عبادة ،والرمي
ليت وردت يف فضل السباحة علماء القرن التاسع اهلجري كتااب يف فضل السباحة مجع فيه اآلاثر ا

 ،ا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم سبح بنفسهمكما أورد السيوطي حديثني يؤكد فيه  ،واحلث عليها
ليسبح كل رجل إىل ) :فيذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل هو أصحابه غديرا فقال

فسبح رسول هللا صلى هللا حىت بقي رسول هللا وأيب بكر  ،فسبح كل رجل منهم إىل صاحبه (صاحبه
 ،)لو كنت متخذا خليال حىت ألقى هللا الختذت أاب بكر خليال:وسلم إىل أيب بكر حىت اعتنقه وقال

.. هاهنا نزلت يب .):واحلديث اآلخر الذي يرويه السيوطي قوله صلى هللا عليه وسلم ،(ولكن صاحيب
 .(4) (وأحسنت العوم يف بئر بين عدي بن النجار ،أمي

  
                                           

 .359 ص ،1ط. ،قضااي اللهو والرتفيه ،رشيد( 1)
وذكر  .(1785رقم احلديث ) 2/193 ،جابر بن عمري األنصاري،ابب من امسه جابر ،املعجم الكبري يفالطرباين أخرجه ( 2)

 .2/180 ،1ط ،الرتغيب والرتهيب ،املنذري :إسناده جيدنذري يف الرتغيب والرتهيب أن امل
 .(2455رقم احلديث ) 2/208 ،ابب ما جاء يف الرمي وفضله ،كتاب اجلهاد  ،سننال أخرجه سعيد بن منصور يف( 3)
 .. ومل أجد من حكم عليه1/94 :الطبقات الكربى -ابن سعد ( 4)
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 :لسبق يف السباحةحكم ا
ألن السباحة مما يعني  (1)اتفق الفقهاء على جواز السبق يف السباحة والسفن بدون عوض

 .أما بعوض فاختلفوا على رأيني منهم اجمليز ومنهم املانع ،على احلرب واالستعداد للجهاد
ية واحلنابلة وهو رأي احلنفية واملالك :قالوا ال جتوز املسابقة يف السباحة بعوض :أما املانعون

 .(2)ووجه عند الشافعية 
  :واستدلوا

أبن النص ال يدل على إابحة العوض يف غري الثالثة املذكورة والسفن والسباحة مل تذكر  -
 .بنص آخر
 .(3)وألن سبق السفن ابملالح ال مبن يقاتل عليها  -

 .(4)وهو وجه عند الشافعية  :جتوز بعوض :اجمليزون: قالوا
 :واستدلوا

 .إذ هبا يتقوى ويرتيض اجلسم ،من األسباب املعينة على اجلهادالسباحة  -
 .(5)واملالح أحد املقاتلني  ،السفن يف قتال املاء كاخليل يف قتال األرض -

 :الرتجيح
ويتعدى  ،وهللا أعلم أنه جيوز السباق ابلسباحة والسفن بعوض ملا هلا من أثر يف القتال البحري

 ؟فلم ال جيوز السباق فيها على عوض ،قتال الفعالة هذه األايمفهي من وسائل ال ،أثرها إىل الربي
ويف هذه األايم جند أن جزءا أساسيا من اجليش وخاصة البالد ذات الشواطئ البحرية يكون 

                                           
. قليويب 2/323، د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي .6/206 ،2ط. ،لصنائعبدائع ا ،الكاساين( 1)

 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،بن مفلحا .4/266 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،وعمرية
 .1/109 ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 2)
 .1/109 ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 3)
 . 15/185 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 4)
 . 15/185 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 5)
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 ،متاما كالقوات الربية والقوات اجلوية يف اجلو ،جيشا حبراي حركته وحياته وتدريباته كلها يف البحر
 ؟البحرية وتنمى هذه املهارة القتالية فلماذا ال تشجع السباقات

وخري شاهد على اتقان الصحابة ومن بعدهم من املسلمني للحرب يف البحر من معركة ذات 
، وحماولة فتح القسطنطينة على عهد معاوية بن أيب سفيان (1)ه 34الصواري يف االسكندرية 

وكانت غزوة جزيرة قربص  ،بن زايدعن طريق البحر بقيادة طارق  (3)ه 92وفتح األندلس  ،(2)ه 32
 .(4)ه 27

 :السباحة وما يلحق هبا يف القانون -
لكن عند حديثه عن  ،يرد يف القانون املدين األردين نص خاص ابلسباحة وسباق السفنمل 

 .القمار حتدث عن جواز عقد الرهان
الرايضة  جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من :(910قال يف املادة ) 

 .)5(واالستعداد ألسباب القوة 
وال ريب أن السباحة من أنفع الرايضات للبدن فهي طريق لالستعداد والكتساب أسباب 

فال بد وأن القانون جييزها خاصة وأن البالد قد ، القوة، وكذلك سباق السفن فإنه انفع يف احلرب
 .امللكي األردين " مسحت بوجود " االحتاد االردين للسباحة " و" اندي اليخوت

  

                                           
 .1/25 ،د.ط ،العرب يف اتريخ من غرب ،الذهيب( 1)
 .1/24 ،د.ط ،العرب يف اتريخ من غرب ،الذهيب( 2)
 .1/79 ،د.ط ،العرب يف اتريخ من غرب ،الذهيب( 3)
 .6/248 ،1ط ،والنهايةالبداية  ،بن كثريا .1/21 ،د.ط ،العرب يف اتريخ من غرب ،الذهيب( 4)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 5)



94 

 :(النرد والشطرنج)املسابقات الذهنية  :اخلامس املطلب
 :يف الفقه (النرد والشطرنج)املسابقات الذهنية  -

 :النرد :أوال
ويف املعجم  ،(1)النرد: اسم أعجمي معرب وشري مبعىن حلو النردشري فارسي معرب، :النرد لغة

تعتمد على احلظ وتنقل فيها احلجارة على حسب  النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصنيالوسيط: 
 .(2)َلِعَب ابلنرد :ما أييت به الفص )الزهر( وتعرف عند العامة ب )الطاولة( يقال

قيل: هو خشبة قصرية ذات فصوص يلعب هبا. وقيل إمنا مسي بذلك االسم  :قال الشوكاين
 .(3)ألن واضعه أردشري بن اببك من ملوك الفرس

 :اختلف العلماء يف حكم اللعب ابلنرد على ثالثة أقوال :حكم اللعب ابلنرد
سواء كان على عوض أو خاليا  ،وهو رأي اجلمهور وعامة العلماء :التحرمي :القول األول

 .(4)منه
  :األدلة

من لعب ابلنردشري، فكأمنا ) :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :حديث بريدة قال -1
 .(5) (صبغ يده يف حلم خنزير ودمه

من لعب ابلنرد ) :حديث أيب موسى األشعري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال -2
 .(6) (فقد عصى هللا ورسوله

                                           
 3/421 ،3ط. ،لسان العرب ،ابن منظور( 1)
 .2/912 ،د.ط ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية( 2)
 8/107 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 3)
 ،اهليتمي .7/177 ،د.ط ،شرح خمتصر خليل للخرشي ،اخلرشي .6/394 2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 4)

 .10/150 2ط. ،املغين ،. ابن قدامة2/331، 1ط ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر
 .(2260)رقم احلديث  4/1770 ،ابب حترمي اللعب ابلنردشري ،كتاب الشعر  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 5)
 (.6رقم احلديث ) ،2/958 ،ا جاء يف النردابب م ،كتاب الرؤاي  ،املوطأيف  مالكأخرجه اإلمام ( 6)
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يف احلديث األول تشبيه العب النرد مبن غمس يده بدم وحلم  :ووجه الداللة يف احلديثني
رمي اللعب ابلنرد ويف احلديث الثاين تصريح بتح .خنزير وهذا هتديد ووعيد وحتذير من اللعب ابلنرد

 .وتقرير أنه معصية هلل ورسوله وهذا أقوى ما يكون يف التحرمي
 .(1)وهو قول أليب اسحاق املروزي واالسفراييين وابن خريان من الشافعية :القول الثاين الكراهة

 :األدلة
 -احتج من قال به من الشافعية بظاهر عبارة اإلمام الشافعي يف األم عندما قال " يكره  -

 .(2)اللعب ابلنرد"  -ن جهة اخلرب م
 .(3)أنه رخص يف النرد ابن مغفل وابن املسيب على غري قمار روي  -

وهو ما اختاره الشرقاوي يف  ،التفصيل أن يكون ابلقمار فيحرم أو بدونه فيباح :القول الثالث
وهو  (هللا ورسولهومن لعب ابلنرد فقد عصى )والطاولة وهي املسماة ابلنرد الوارد يف احلديث  :حاشيته

وقوله " بعوض" خرج به ما ،"فال يصح السبق عليه" وحيرم ألنه من القمار احملرم ،يُلعب به يف القهوة
 .(4)إذا كان بال عوض فمباح 

األحاديث الواردة على اللعب ابلنرد اليت استدل هبا اجلمهور على ما إذا كان  محل الشرقاوي
 .فمباح أما إذا كان بال عوض ،اللعب به بعوض

 :الرتجيح واملناقشة
سواء لعب النرد بعوض أو بدون  ،هو القول األول: القائل ابلتحرمي مطلقا :الراجح وهللا أعلم

واألصل محل العام على عمومه حىت يرد  ،ألن األحاديث فيه عامة سواء كان بقمار أو بدونه ،عوض
أنه حرم أخذ العوض يف  ((5 (الثال سبق إال يف ث)املخصص بل قد بينا عند الكالم على احلديث 

                                           
 .2/331 ،1ط. ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،اهليتمي( 1)
 .6/224 ،األم ،الشافعي :. وانظر قول اإلمام الشافعي يف2/331 ،1ط. ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،اهليتمي( 2)
 .2/331 ،1ط. ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،اهليتمي( 3)
 .2/425، د.ط ،حاشية الشرقاوي على التحرير ،ويالشرقا( 4)
 4/205 ،ابب ما جاء يف الرهان والسبق ،أبواب اجلهاد ،سنناليف الرتمذي أخرجه  ،رواه أمحد والثالثة، وصححه ابن حبان( 5)

 .وسبق ختريج احلديث والكالم عليه .(1700)رقم احلديث 
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 .بقاء حترمي النرد دوهذا يؤك ،السباق مطلقا مث استثىن من التحرمي املطلق الثالث املذكورة
 نقلَ  :قال ابن حجر اهليتمي ،وقد أمجعت األمة اإلسالمية على حترمي بذل العوض على النرد

. ونقل ابن قدامة اإلمجاع على حترمي (1) بهالُقرطيب يف "شرح مسلم" اتِّفاَق العلماء على حترمي اللعب 
 .(2)اللعب ابلنرد

أما احتجاج من قال ابلكراهة بظاهر عبارة الشافعي ففاسد كما صرح به ابن حجر  
زيه. وأما تن، ألن املراد ابلكراهة يف كالم الشافعي هذا هو كراهة التحرمي ال كراهة ال(3)اهليتمي

وعلى فرض ثبوته فإنه  ،ابن مغفل فيحتاج لتثبت يف النقل أوالاالحتجاج مبا نقل عن ابن املسيب و 
 .رأي يعارض الثابت ابلسنة

ال ينبين  ،أن القول ابلتفريق ابلنرد على وجه القمار وبدونه :أما قول الشرقاوي فأجيب عنه
 ألن عموم األحاديث يف حترمي النرد متنع من هذا التفريق وهللا أعلم. ،على أساس صحيح
أنه يقوم على احلزر والتخمني وليس فيه مهارة وال حذق ال يف  :مي النرد ظاهرةوحكمة حتر 

 .بل يرتتب عليه التخاصم والفنت ،البدن وال يف الذهن فال فائدة ترجى منه
 :الشطرنج :اثنيا
لعبة تلعب  :ويف املعجم الوسيط .(4)الَشطَرنج والِشْطرنج: فارسي معرب :يف لسان العرب لغة:

أربعة وستني مربعا ومتثل دولتني متحاربتني ابثنتني وثالثني قطعة متثل امللكني والوزيرين  على رقعة ذات
 .(5)واخليالة والقالع والفيلة واجلنود 

 
 

                                           
 .1/147 ،.طد،كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ،اهليتمي( 1)
 .10/151 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة( 2)
 .1/147 ،د.ط ،كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ،اهليتمي( 3)
 .2/308 ،3ط. ،لسان العرب ،ابن منظور( 4)
 .1/482 ،د.ط ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية( 5)
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 :اتريخ الشطرنج
وقد يكون تطور من لعبة  ،الشطرنج قدمي قدم الزمن وال أحد يعلم كيف وجد وال من أوجده

 .قدميا الشاطورجنا اليت كانت رائجة يف اهلند
ومن اهلند أخذت اللعبة طريقها إىل خمتلف أحناء املعمورة منتشرة ابلكيفية اليت تنتشر هبا 

 األشياء يف تلك األايم برفقة القوافل على طول الطرق التجارية وعلى أعقاب اجليوش الغازية.
اسبانيا  انتقلت اللعبة غراب من اهلند خالل بالد فارس وبالد العرب ومنها إىل أورواب بطريق

بيد أنه مل يُبدأ مبمارسة الشطرنج على النحو الذي نعرفه اليوم إال  ،وإيطاليا يف القرن التاسع امليالدي
 .بعد مضي ستة قرون على ذلك التاريخ

وعند العرب يُروى أن العديد من خلفاء بين أمية وبين العباس كانوا يولعون ابلشطرنج ولعا ال 
موي يزيد بن عبد امللك الذي مألت أخبار ولعه ابلشطرنج هو ومن هؤالء اخلليفة األ ،يوصف

وذكر املؤرخون أن املنصور والرشيد واألمني  ،وجاريته األثرية "حبابة" العديد من كتب األدب واألخبار
 .واملأمون كانوا من هواة الشطرنج

حافظ  أبو :وأول من يرد ذكره يف املخطوطات القدمية من كبار العيب الشطرنج عند العرب
م يف 819ة كربى فقد جرت عام اأما أول مبار  .الشطرجني يف بالط اخلليفة العباسي هارون الرشيد

 .خرسان بني جابر الكويف وبني زيرب قطان حبضور اخلليفة املأمون
وقد ألف عددا كبريا  ،وزيرب قطان هذا هو أحد أشهر أبطال الشطرنج يف العامل اإلسالمي

كما اشتهر بقدرته اخلارقة على حتليل هناايت   ،يت كانت تسمى ابملنصوابتمن املسائل الشطرجنية ال
 األدوار اليت ال تقل دقة وعمقا عما بلغه علماء الشطرنج احملدثون.

 كييف  :ينيتإال أن الروس يدعون أهنم أول من اخرتع الشطرنج وأهنم وجدوا يف مد
 .(1)تشرينكوف قطعا أثرية من أجحار الشطرنج و 

  

                                           
 .11-9ص :م1999 ،د.ط ،وت، دار النفائس بري فن الشطرنج مع القانون الدويل -حممد صفا ( 1)
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 :ابلشطرنجحكم اللعب 
 :اختلف العلماء يف حكمها على ثالثة أقوال

 .(1)احلنفية واملالكية واحلنابلة  :التحرمي وهو قول اجلمهور:القول األول
  :األدلة

)كل شيء ليس من ذكر هللا فهو لغو وهلو أو سهو إال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم -1
 .(2) ومالعبته أهله وتعلم السباحة(مشي الرجل بني الغرضني وأتديبه فرسه  :من أربع خصال

أن النيب استثىن من حترمي اللهو أربع خصال ليست الشطرنج  :ووجه الداللة من احلديث
  .واحدة منها

اشتهر حترمي الشطرنج والتغليظ على العبه بني كثري من الصحابة وهو مشهور عن علي  -2
تابعني وعبد بن محيد وعن اإلمام وعن ال ،ابن عباس رضي هللا عنهمو  وعن ابن عمر بن أيب طالب

ابإلمام  اهذا اإلنكار مع إابحته ! وهذا األمر حد فهل يعقل أن يشيع ،مالك واإلمام أمحد وغريهم
 .(3)البيهقي دعوى اإلمجاع على حترمي الشطرنج 

 :قال اإلمام النووي ،وهو مذهب الشافعية يف املعتمد ووجه عند املالكية الكراهة :القول الثاين
كره اللعب ابلشطرنج ألنه لعب ال ينتفع به يف أمر الدين وال حاجة تدعو إليه فكان تركه أوىل وال وي

هو َحراٌم عند أكثر العلماء، وكذا عندان، إن لعَبه مع َمن يعتقُد  :قال ابن حجر اهليتمي. و (4) حيرم
الَفواحش اليت تغلب  حترميه أو اقرتن به قماٌر أو إخراُج صالة عن وقتها أو سباب أو حنو ذلك من

                                           
 ،د.ط ،الفواكه الدواين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،النفراوي .6/394 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 1)

 .4/273 ،1ط ،الكايف ،. ابن قدامة2/349
وذكر  .(1785م احلديث )رق 2/193 ،جابر بن عمري األنصاري،ابب من امسه جابر ،املعجم الكبري يفالطرباين أخرجه ( 2)

 .2/180 ،1ط ،الرتغيب والرتهيب ،املنذري :إسناده جيداملنذري يف الرتغيب والرتهيب أن 
من نفس  169وكالم اإلمام البيهقي ص ،169-1/166 ،د.ط ،كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ،اهليتمي( 3)

 املرجع. 
 . 20/288 ،د.ط ،اجملموع شرح املهذب ،النووي( 4)
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 .(1)على أهله، وإال كره كراهَة تنزيهٍ 
 :األدلة

احتج احملرمون أبحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم كثرية ال شيء منها صحيح أو  -1
 .(2)حسن ونص على هذا الكالم اإلمام ابن حجر العسقالين وتلميذه السخاوي 

وفيها شيء من  ،جند فيها نفعا أخرواي إذا مل يثبت التحرمي ونظران يف الشطرنج فإننا لن -2
وهذا يُفهم من استدالل اإلمام  ،مضيعة األوقات واللهو حكمنا بكراهتها ألن االشتغال بغريها أوىل

 .النووي
حكم اللعب ابلنرد احلرمة خبالف الشطرنج فإنه مكروه كما  :ويف شرح اخلرشي ملختصر خليل

 .(3)صححه القرايف 
وأيب يوسف  (4) -املاوردي خصوصا  -وهو وارد عن بعض الشافعية  :اإلابحة :القول الثالث

 .(5)من احلنفية 
 :األدلة

واعلم أانا مل  :قال التاج السبكي .وأن األصل يف األشياء احلل ،التمسك ابلرباءة األصلية -1
عي أهنا مجيعها صحيحة؛ ولذل -الشطرنج-جنَعل ُعمدتنا يف إابحته  ك مل ما مرا من اآلاثر، وال ندا

نشتغْل ابلكالم على رجاهلا، ولكناا نقول: إناه غري حمرام لعدم قيام ما يدلُّ على التحرمي، وما أوردانه 
َلِف يساعد القول ابحلل، وإن مل يكن هو املستند   .(6)من اآلاثر ومذاهب السا

 . (7)فيه تشحيذ للخاطر وتدبري وتعليم للحرب فهو انفع فيها  -2
                                           

 . 1/161 ،د.ط ،كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ،اهليتمي( 1)
 .1/168 ،د.ط ،كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ،اهليتمي( 2)
 .7/177، د.ط ،شرح خمتصر خليل للخرشي ،اخلرشي( 3)
 . 1/174 ،د.ط ،كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ،اهليتمي( 4)
 . 6/394 ،2ط. ،بدينحاشية ابن عا ،ابن عابدين( 5)
 .1/175 ،د.ط ،كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ،اهليتمي( 6)
 .179-17 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 7)
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 :الرتجيح
األقوال السابقة نرى وهللا أعلم أن السباق ابلشطرنج جائز بال عوض إذا و األدلة بعد دراسة 

 :خال عن األمور التالية
 أن يكون على وجه القمار أو يكون بعوض. -1
 .أو اشتمل على فعل حمرم، أن يشتمل على ترك واجب ديين أو دنيوي -2
 .أو تكون بيادقه مصورة ،أن يثري عداوة وبغضاء أو يفضي إىل حمرم -3
 .أن يداوم على لعبها -4
 .أن يلعبها مع من يعتقد حترميه -5

 .فإذا فعل الالعب هذه األمور اجته القول إىل التحرمي ألهنا أمور حمرمة ابتفاق أهل العلم
 :وإمنا رجحت اإلابحة ملا يلي

 .أدلة التحرمي ال تثبت كما ذكران سابقا -1
  .التمسك ابألصل الذي مل يتغري وهو إابحة اللعب ابلشطرنج -2

 .وهللا سبحانه وتعاىل أعلم
 :يف القانون (النرد والشطرنج)املسابقات الذهنية  -

لكن عند حديثه عن القمار  ،يرد يف القانون املدين األردين نص خاص ابأللعاب الذهنيةمل 
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو  :(910قال يف املادة )ف ،حتدث عن جواز عقد الرهان

  .)1(ضة واالستعداد ألسباب القوة من الراي
ولو نظران إىل الواقع  .فإذا اعتربان األلعاب الذهنية من أسباب القوة فإن القانون سيبيحها

فسنجد أن الدولة األردنية قد أنشأت " االحتاد امللكي للشطرنج " وال أدل من هذا على إابحة 
لكن ال ميكن اجلزم أبن  ،يُقم له انداي خاصاخبالف النرد فإنه مل  ،املشرع األردين للعبة الشطرنج

 القانون مينع من لعب النرد.

                                           
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
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 :يف املسابقات تطبيقات حديثة :الثاين املبحث
 :املسابقات العلمية والثقافية يف الفقه والقانون األول: املطلب

 :املسابقات العلمية والثقافية يف الفقه -
 :رة املسابقات العلمية والثقافيةصو 

يف العلوم النافعة من حفظ القرآن الكرمي ومعرفة  املسابقة :ات العلمية والثقافية تعيناملسابق
معانيه وحفظ السنة النبوية وإدراك معانيها وحفظ الشعر والتاريخ واجلغرافيا وتصوير مسائل الفقه 

 .مشكالته وغري ذلكاإلسالمي وحل 
ن تقوم جهة معينة كوزارة األوقاف كأ  :تكون صورهتا كالتايل ،فمثال مسابقات القرآن الكرمي

وبناًء على  ،مثال بطرح مسابقة حلفظ القرآن ويتم حتديد مستوى احلفظ املطلوب واختبار املتقدمني فيه
 .تُعطى هلم جوائز نقدية أو عينيةمستوى حفظهم وجودته 

  :حكم املسابقات العلمية والثقافية
ولكنهم اختلفوا يف  ،والثقافية بدون عوض اتفق الفقهاء على جواز إجراء املسابقات العلمية

كأن خيتلف أحد الطلبة مع صاحبه يف مسألة فقهية وَشَرَط   ،إجرائها على عوض أيخذه الفائز منهم
أحدمها على اآلخر أنه إن كان اجلواب كما قال أعطاه كذا وإن كان كما قال صاحبه فال أيخذ منه 

 اختلفوا يف هذه الصورة على قولني: ،شيئا
 .(1)وهو مذهب احلنفية ووجه عند احلنابلة  :جواز بذل العوض :قول األولال

أي  -قال منال خسرو: وكذا املتفقهة إذا ُشرَط ألحدمها الذي معه الصواب صح إن شرطاه 
 .(2) لكل واحد منهما على صاحبه كما يف املسابقة -اجلعل 

 .(3)قيام الدين ابلعلم واجلهاد ونقل صاحب الفروع عن بعض احلنابلة جواز الرهان يف العلم ل

                                           
 . 498 /1 ،د.ط ،االختيارات الفقهية ،ابن تيمية( 1)
 .3/703 ،د.ط ،غرر األحكامدرر احلكام شرح  ،منال خسرو( 2)
 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،ابن مفلح( 3)
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 :األدلة
ومما يدل على مشروعية هذا النوع من املسابقات ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من 

واألصل يف ذلك حديث ابن عمر رضي هللا  ،طرح لألسئلة على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم
 يسقط ورقها، وإهنا مثل من الشجر شجرة ال إن" رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال: قالعنهما 

فوقع الناس يف شجر البوادي قال عبد هللا: ووقع يف نفسي أهنا النخلة،  ،"فحدثوين ما هي ،املسلم
 .(1)"  هي النخلة"  هي اي رسول هللا قال:فاستحييت، مث قالوا: حدثنا ما 

الطلبة مبا خيفى مع  أذهان ويف هذا احلديث من الفوائد امتحان العامل :قال يف فتح الباري
 .(2) مل يفهموه بيانه هلم إن

ويف هذا احلديث فوائد منها استحباب إلقاء العامل املسألة على  :وقال النووي يف شرح مسلم
وهبذا يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد . (3) أصحابه ليخترب أفهامهم ويرغبهم يف الفكر واالعتناء

 كيف ال؟ وهو معلم البشرية صلى هللا عليه وسلم.  ،التعليم سنا لنا طرقا تربوية يف
ظاهر ذلك جواز الرهان يف العلم وفاقا للحنفية  :قال ابن تيمية عن املسابقة يف اجملال العلمي

 .(4) لقيام الدين ابجلهاد والعلم وهللا أعلم
ه من املمانعات حدمها يورد على صاحبأا كحال املتناظرين يف العلم فإن وهذ :وقال ابن القيم

على اآلخر جوابه ليعرف احلق يف املسألة فإذا جادله مبطل كان  واملعارضات وأنواع األسئلة ما يردُّ 
مستعدا جملادلته مبا تقدم له من املناظرة مع صاحبه فاملناظرة يف العلم نوعان أحدمها للتمرين والتدرب 

الباطل واألول يشبه السباق والنضال  على إقامة احلجج ودفع الشبهات والثاين لنصر احلق وكسر
 .(5)الكفاروالثاين يشبه اجلهاد وقتال 

  
                                           

 .(61) رقم احلديث .1/22 ابب قول احملدث حدثنا وأخربان وأنبأان ،كتاب العلم  ،الصحيحأخرجه البخاري يف ( 1)
 .1/146 ،د.ط ،فتح الباري ،العسقالين( 2)
 .17/154 ،2ط. ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي( 3)
 . 498 /1 ،د.ط ،االختيارات الفقهية ،ابن تيمية( 4)
 . 1/185 ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 5)
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املالكية والشافعية  :وهو مذهب اجلمهور :املنع بعوض واجلواز بال عوض :القول الثاين
 .(1)واحلنابلة 

، (2) (ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل)احلديث املشهور عموم النهي الوارد يف  :الدليل
 .فحلت بالعوض وحرمت معه ،سابقة العلمية ال تندرج يف األنواع الثالثةوكون امل

 :الرتجيح
دعوة و  الراجح وهللا أعلم جواز أخذ العوض على املسابقات العلمية والثقافية ملا له من حتفيز

 ودليل هذا ما اشتهر .حنو التعلم وطلب العلم يف اجملاالت النافعة لإلسالم واملسلمني والناس أمجعني
 :أن النيب صلى هللا عليه وسلم خلع بردته على كعب بن زهري ملا مدحه يف قصيدته املشهورة

 (3)متيم عندها مل يفد مكبول   ابنت سعاد فقليب اليوم متبول 
وألجل ذلك ورد عن بعض العلماء رمحهم هللا تعاىل جواز إجراء مسابقات علمية بني طالب 

باهة وإاثرة روح املنافسة بني الطالب للوصول إىل اجلواب العلم الختبار حدة الذكاء وسرعة الن
املطلوب وذلك كأن جيتمع طالب العلم من أي مستوى كان ويتطارحون بينهم مسائل العلم لُيعلم 

وما املناظرات املشهورة املدونة يف كتب  ،السؤال ويقع اجلواب منهماألستاذ أو يطرح  ،احلاذق فيهم
 .(4)واضح على هذا الكالم  التاريخ والرتاجم إال دليل

                                           
قليويب  .2/323 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،الصاوي .6/206 ،2ط. ،بدائع الصنائع ،الكاساين( 1)

 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،بن مفلحا .4/266 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية ،وعمرية
قال احلافظ ابن  .(1700)رقم احلديث  4/205 ،ابب ما جاء يف الرهان والسبق ،أبواب اجلهاد ،سنناليف الرتمذي أخرجه ( 2)

 .وأعله الدارقطين .صححه ابن القطان وابن دقيق العيد :4/297حجر العسقالين يف التلخيص احلبري ص
هذا حديث له أسانيد قد مجعها إبراهيم بن املنذر  :ذه بعد أن رواها بسندهقال اإلمام أبو عبد هللا احلاكم عن حادثة الربدة ه( 3)

احلزامي فأما حديث حممد بن فليح، عن موسى بن عقبة وحديث احلجاج بن ذي الرقيبة فإهنما صحيحني وقد ذكرمها حممد 
 .3/673 ،1ط ،املستدرك على الصحيحني ،احلاكم ا.بن إسحاق القرشي يف املغازي خمتصر 

أليب سعد املخرمي مع ابن عقيل مناظرة يف مسألة بيع الوقف إذا خرب : كمثال على املناظرات ذكر ابن رجب يف ذيله قال( و 4)
وتعطل. وحنن نذكر مضمون املناظرة ملخصا: قال ابن عقيل: أان أخالف صاحيب يف هذه لدليل عرض يل، وهو أنا الباقي 

ء الوقف عليه، فإنه يصُح وقف هذه األرض العاطلة ابتداء، فالدوام أوىل. أال بعد التعطل والدروس صاحل لوقوع البيع وابتدا
عرتض عليه املخرامي، فقال: حيتمل أن ال أسلم ما عولت عليه ا ترى أن الّرداة والعدة مينعان ابتداء النكاح، وال مينعان دوامه؟

= 
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وإنشاء املدارس وحث الناس  ،ولذلك ال غرابة أن جند عند اخللفاء اهتماما هبذه املسابقات
 .(1)على تعلم العلم ونقله وترمجته وتيسريه للناس وإعطاء العلماء أوقافا خاصة ليتفرغوا للعلم والتعليم 

 :شروط وضوابط املسابقات العلمية والثقافية
 ،أبن يكون اجلعل املبذول من احلاكم أو جهة اثلثة أو أحدمها ،عن شبهة القمارالبعد  -1

 .وإال لزم احمللل كما تقدم يف الباب األولفال يصح أن يكون اجلعل منهما معا 
أن يكون موضوع املسابقة مما يعمل على إذكاء روح التنافس يف طلب العلم النافع ال  -2

 .والطالسم كاملوضوعات اهلابطة واألحاجي  الضار
ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النيب صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن حجر العسقالين

هي صعاب املسائل فإن ذلك  -ة هذا احلديثأحد روا- :قال األوزاعي ،األغلوطاتأنه هنى عن 
 .(2) حممول على ما ال نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت املسئول أو تعجيزه

وصفوة القول أن هذا الذي سألت عنه " أْخُذ مكافأة مالية ملن  :خ حممد احلامدوقال الشي
بقي أن تعلم أن أخذ اجلائزة على صحيح اجلواب  ،-املكافأة  -جييب إجابة صحيحة " حيّل أخذه 

 .(3)فإن كان فيه إمث فال جيوز ألنه مكافأة على حمرم ،إمنا جيوز إذا كان اجلواب ال إمث فيه
 . املتسابقني يف املادة والوقت والفرصةالتساوي بني -3

                                           
= 

ا ال جيوز أن يقال مجلة، فإنك تقول: تباع يف صحة إنشاء وقفها، بل ال يصح وقف ما جيب نقله؟ قال ابن عقيل: هذ
وُيصرف مثنها يف وقف آخر. فهذه املالية اليت قبلت البيع، وهو عقد معاوضة مستأنف كيف ال يصلح لبقاء دوام عقد قد 

قافلة ح لصالة املارة والقوافل، ويصح أن يستأجر البقعة أهُل لانعقد بشروطه؟ وكثر ما يقدر أن املسجد بقي يف بَرياة، فيص
إليقاف دواهبم، وطرح رحاهلم، وهذا القدر من بقاء مالية األصل واملنافع، وقبلها للعقود املستجدة، ال جيوز معه قطع دوام 

طبقات  ،السبكي :لالستزادة انظر كتب الرتاجم مثل .1/366 ،1ط ،الذيل على طبقات احلنابلة ،ابن رجب .الوقف
 .الصفحات حتتوي على مناظرات رائعة بني أهل العلموكثري من  .1/207 ،2ط ،الشافعية الكربى

. وهذا 1/15م: 1،1990ط ،دار الكتب العلمية ،الدارس يف اتريخ املدراس -عبد القادر بن حممد النعيمي  :انظر كتاب( 1)
 .الكتاب خري دليل على اهتمام اخللفاء ابلعلم واحلض عليه ملا بنوا املدارس وأقاموا هلا األوقاف

 ،6035رقم  ضعيف اجلامع الصغريضعفه األلباين يف .1/146 ،د.ط ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الينالعسق( 2)
 869ص

 .305-304 /2 ،1ط ،ردود على أابطيل ،احلامد( 3)
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تعيني املتسابقني فال تصح مع اإلهبام ملنافاته غرض املسابقة وهو معرفة األحذق منهما   -4
 .كما سبق يف الرمي

وإال فات فائدة  ،تقارهبما يف مستوى الذكاء حبيث ميكن فوز أو خسارة كل منهما -5
 .السباق ألن األحذق يكون معروفا

 :ابقات الثقافية املعاصرةمنوذج من املس
 :جائزة امللك فيصل العاملية

ه  وفروعها مخسة  1399وبدأ منح هذه اجلائزة عام  ،ه 1397أتسست هذه اجلائزة عام 
 هي:

ومتنح ملن خدم اإلسالم واملسلمني جبهد ابرز نتجت عنه فائدة  :جائزة خدمة اإلسالم -1
 .عظيمة لألمة اإلسالمية

ويعد مؤهال لنيلها كل من قام بدراسة علمية أصيلة وعميقة  :جائزة الدراسات اإلسالمية -2
 .يف موضوع اجلائزة املعلن

ويعد مؤهال لنيلها كل من قام بدراسة أصيلة وعميقة أو أنتج  :جائزة األدب العريب -3
 .نتجت عنه خدمة علمية جلّية للغة العربية وإثراء ألدهبا ،إبداعا راقيا يف موضوع اجلائزة املعلن

ويعد مؤهال لنيلها كل من قام بدراسة علمية أصيلة أثرت موضوع اجلائزة  :لطبجائزة ا -4
 .املعلن ونتجت عنه فائدة ملحوظة للبشر

الفيزايء والكيمياء والكيمياء احليوية وعلم احلياة والرايضيات: جماالت  جائزة العلوم يف -5
ة املعلن ونتجت عنه فائدة ويعد مؤهال لنيلها كل من قام بدراسة علمية أصيلة أثرت موضوع اجلائز 

 .(1)للبشر
 

                                           
Faisal-ttp://www.kff.com/ar/Kingh- :بتصرف عن موقع جائزة امللك فيصل العاملية( 1)

Prize-International . 

http://www.kff.com/ar/King-Faisal-International-Prize
http://www.kff.com/ar/King-Faisal-International-Prize
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 :يف القانون املسابقات العلمية والثقافية -
لكن عند حديثه عن  ،يرد يف القانون املدين األردين نص خاص ابملسابقات العلمية والثقافيةمل 

 جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية :(910قال يف املادة )ف ،القمار حتدث عن جواز عقد الرهان
 .)1(وفيما هو من الرايضة واالستعداد ألسباب القوة 

فإذا اعتربان املسابقات العلمية والثقافية من أسباب القوة فإن القانون سيبيحها طبقا هلذا 
ن أل ،ولو نظران إىل الواقع فسنجد أن الدولة األردنية قد اهتمت ابملسابقات العلمية والثقافية .النص

يف أبناء اجملتمع وقد اهتمت وزارة الثقافة األردنية بتعزيز الثقافة  ،ع قوي متنيلبناء جمتمالثقافة ضرورية 
وكذلك هتتم الدولة  ،أميا اهتمام وبني الفينة واألخرى جُتري الوزارة املسابقات اليت تنفع الناس

ومؤسسات اجملتمع املدين مبسابقات القرآن الكرمي على مستوى الدولة اليت تستهدف طلبة املدارس 
وقد اعُتربت العاصمة  ،مقرئ األردن للقرآن الكرمي :واجلامعات يف شىت أحناء اململكة كمسابقة
 .)2( 2017األردنية عمان عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 

  

                                           
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
  /http://www.culture.gov.jo :موقع وزارة الثقافة األردنية( 2)

http://www.culture.gov.jo/
http://www.culture.gov.jo/
http://www.culture.gov.jo/
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 املسابقات التجارية يف الفقه والقانون: :الثاين املطلب
 املسابقات التجارية يف الفقه: -

األسواق احمللية والعاملية عدة صور للمسابقات التجارية  انتشرت يف هذه األايم املعاصرة يف
ابعتبارها أهم وسيلة من وسائل تنشيط املبيعات وحتريك السوق التجاري وذلك لقوة أتثريها على 

والذي يدير هذه احلركة الضخمة شركات اإلنتاج الكربى  .املستهلكني وقوة شدها للعمالء والزابئن
 .مال يف التجارة واالقتصاد والتسويقاليت يديرها كبار رجال األع

 :املقصود ابملسابقات التجارية
املغالبات اليت يقيمها أصحاب السلع  :املسابقات التجارية يف اصطالح خرباء التسويق هي

واخلدمات جلذب املشرتكني إىل أسواق أو متاجر معينة أو الرتويج لسلع أو خدمات معينة أو تنشيط 
 .املبيعات

ؤسسات والشركات بتنظيم مسابقات جتارية للمستهلكني للفوز جبائزة معينة حيث تقوم امل
بشكل نقود أو رحلة أو سلعة معينة كنتيجة لقيام املستهلك بشراء سلعة معينة أو عدد من الوحدات 

ويطلب من املستهلك يف بعض األحيان يف هذه احلالة إثبات قيامه ابلشراء بتقدمي عدد معني  ،منها
أو ابحلصول على طلب التقدم يف املسابقة عند شراء السلعة ويتم إرسال ذلك إىل الشركة من األغلفة 

حيث يتم عادة السحب يف حضور بعض املستهلكني أو حضور  ،واليت جتري سحبا على اجلوائز
 .(1)ممثلني عن احلكومة ويُعلن عن الفائزين يف هذه املسابقة

 :الغرض من املسابقات التجارية
ملقصود ابملسابقات التجارية كما أخرب أهل التسويق والتجارة نرى أن الغرض من بعد بيان ا

هذه املسابقات تروجيي أي ترويج السلع واخلدمات اليت تسعى الشركات واملؤسسات إىل تصريفها 
وبيعها على املستهلكني األمر الذي يؤدي إىل تنشيط احلركة التجارية والتسويقية وزايدة أرابح 

ومن هذا يظهر استغالل هذه الشركات واملؤسسات  ،د وضعت هلا قسائم تسويقيةق ،الشركات
 حاجات املستهلكني ورغبتهم يف احلصول على السلع أو اخلدمات مبا يقوم على احلظ.

                                           
 .21ص ،حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة عشر()ضمن  أحكام املسابقات املعاصرة ،شبري( 1)
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مما يؤكد ذلك أن أطفالنا صاروا يشرتون السلع املرتبطة جبوائز أو وعد جبائزة ال ألجل نفس 
 .(1)السلعة بل للجائزة املتضمنة 

 أحكامها:و  أنواع املسابقات واجلوائز التجارية
  :يوجد يف الواقع نوعان من املسابقات التجارية

كاإلجابة على أسئلة معينة أو حل   ،مسابقة جتارية تتطلب عمال من املشرتكنيالنوع األول: 
وقد  ،رتِ وقد تسمح الشركة ابلتقدم يف املسابقة لكل أحد سواء اشرتى من بضاعتها أو مل يش .لغز

 .حتصرها على من يشرتي بضاعتها
فإن كان االشرتاك يف املسابقة متاحا لكل أحد وليس حصرا على عمالء معينني فإهنا  -1

فحكمها حكم  .جائزة إذا روعي الصدق يف التعريف ابلسلعة والصدق يف الغرض من املسابقة
 .(2)اهلدية

عة أو لعمالء معينني كما يف إذا كان االشرتاك يف املسابقة حمصورا ملن يشرتي السل -2
فقد منعها الشيخ ابن جربين الشتماهلا على شبهة القمار وملا فيها من  ،مسابقات اجلرائد واجملالت

إغراء الناس ومحلهم على شراء ما ال حيتاجون وألن هذه الطريقة وسيلة للوقوع يف احملرم فتمنع من 
  .(3)ابب سد الذرائع

الظاهر أهنا جائزة أي أنه جيوز شراء هذه الصحف  :ث قالوأجازها الشيخ ابن عثيمني حي
من أجل الدخول يف املسابقة السيما إذا كانت تفيد اإلنسان علما شرعيا أو مفيدا وذلك ألن قيمتها 

 .(4)ستكون مقابل الفائدة اليت جينيها من هذه املسابقة سواء أدرك اجلائزة أم ال 
وهي إما أن تتطلب تعامال مع  .عمال من املشرتكني مسابقة جتارية ال تتطلبالنوع الثاين: 

 :اجلهة املنظمة للمسابقة أو ال تشرتط

                                           
 بتصرف. 166ص ،1ط. ،امليسر والقمار ،املصري( 1)
 .24ص ،)ضمن حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة عشر( أحكام املسابقات املعاصرة ،شبري( 2)
 .849 ،1ط. ،فتاوى علماء البلد احلرام -اجلريسي ( 3)
 .688 ،1ط. ،وى علماء البلد احلرامفتا -اجلريسي ( 4)
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فإذا مل تشرتط التعامل مع اجلهة املنظمة للمسابقة فال أبس هبا ألهنا تكون من ابب  -1
 .(1)اهلدية

فلهذه الطريقة  ،فإن اشرتطت التعامل مع اجلهة املنظمة مثل: أن تشرتي منها سلعتها -2
 :صور

فهذه مباحة ألن حقيقتها هدية وليس فيها شبهة القمار  :ئزة معروفة مربوطة ابلسلعةجا -أ
ة للبيع إمنا هي جمرد تسمية فإذا قال نَ فإن اهلبة املقارِ  :قال الشيخ حممد املالكي .(2)تساوي الغنم والغرم()

 .(3)معا مبائةشخص آلخر أشرتي منك دارك مبائة على أن هتبين ثوبك ففعل فالدار والثوب مبيعان 
مباحة بشرط عدم ارتفاع سعر السلعة بسبب  :جائزة مربوطة ابلسلعة لكن جمهولة -ب

 .(4)اهلدية
مباحة إذا كانت اجلائزة ذات قيمة قليلة أو بسيطة كقلم  :الوعد جبائزة ملن يشرتي السلعة -ج

صرفا يؤدي لضرر   وحترم إذا كانت اجلائزة كبرية كاليانصيب ألنه يصري قمارا ،وقطعة حلوى وساعة يد
وللشيخني ابن ابز وابن  .والشيخ يوسف القرضاوي ،(5)وهذا رأي الشيخ الزرقا ،كبري ابالقتصاد

 .(6)جربين رأي ابلتحرمي مطلقا 
  :منح اجلائزة عن طريق القرعة -د

والقرعة لتطييب القلوب وإزاحة هتمة امليل، حىت لو عني  :قال املريغناين،القرعة جائزة يف الِدين
 .(7)منهم نصيبا من غري إقراع جاز ألنه يف معىن القضاء فيملك اإللزام لكل

                                           
املسابقات  ،الشثري .24ص ،)ضمن حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة عشر( أحكام املسابقات املعاصرة ،شبري( 1)

 .179ص، 1ط. ،وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية
 .167ص ،1ط. ،امليسر والقمار ،املصري( 2)
 .3/179 ،د.ط ،وق والقواعد السنيةهتذيب الفر  ،ابن حسني املالكي( 3)
املسابقات  ،الشثري .24ص ،)ضمن حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة عشر( أحكام املسابقات املعاصرة ،شبري( 4)

 .179ص ،1ط. ،وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية
 .514-513، ص1ط ،فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا ،الزرقا( 5)
 .856-847 ،1ط. ،لماء البلد احلرامفتاوى ع ،اجلريسي( 6)
 .4/330 ،د.ط ،اهلداية شرح بداية املبتدي ،املريغنياين( 7)
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ابجلواز  (2)والقرضاوي (1) ن الزرقااقال الشيخأما استعمال القرعة يف املسابقات التجارية فقد 
ابز وابن جربين ابلتحرمي ألهنا  وقال الشيخان ابن .ألن القرعة جائزة يف الدين فلتجز يف املسابقات

 .(3)اليانصيب  من قبيل
 بطاقات التخفيض: -ه

هي عبارة عن ورقة أو قطعة بالسيتكية تصدرها جهة أو شركة أو مؤسسة متنح  :تعريفها
حاملها حسما خاصا من أسعار السلع واخلدمات اليت تقدمها اجلهة املصدرة للبطاقة أو مؤسسات 

 .(4)وشركات أخرى حمددة وذلك مدة صالحية البطاقة 
يض: إذا كانت هذه البطاقات جمانية تقدم للعميل بال مثن فإهنا مباحة ال حكم بطاقات التخف

أما لو كانت مدفوعة الثمن سواء كان  ،(5)أبس هبا ألهنا تكون من قبيل التربعات ويغتفر فيها الغرر 
التخفيض عاما لشركات وسلع كثرية أو خاصا بشركة معينة فإنه يكون حراما للجهالة والغرر ألن هذه 

 .(6)ة مالية ال يغتفر فيها الغرر معاوض
 :املسابقات التجارية يف القانون -

 .لقد نظم القانون التجاري األردين مسألة احلوافز واجلوائز التجارية
التنزيالت والتصفيه وتقدمي  تعليمات - 1998لسنة  (18)قانون الصناعة والتجارة رقم قال 

 :دمي اجلوائز "( تق5" ) ، املادة2006( لعام 1رقم ) اجلوائز
 :الذي يرغب بتقدمي اجلوائز التقيد مبا يلي الشخصعلى  يتوجبأ. 

 جائزة لكل النقدية والقيمةمبينا فيه نوع اجلوائز وعددها  الوزارة إىل مسبقبطلب  التقدم .1
                                           

 .511ص  ،د.ط ،فتاوى الزرقا ،الزرقا( 1)
 .2/461 ،3ط.، فتاوى معاصرة ،القرضاوي( 2)
 .673ص  ،1ط. ،فتاوى علماء البلد احلرام ،اجلريسي( 3)
  ،2ط ،احلوافز التجارية ،املصلح .10-9ص ،1ط ،جارية وأحكامها الشرعيةبطاقة التخفيض حقيقتها الت ،أبو زيد( 4)

 .222ص 
 .58ص ،) ضمن حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي ( املسابقات املعاصرة ،شبري( 5)
 .بتصرف واختصار 221-215ص  ،2ط. ،احلوافز التجارية ،املصلح( 6)
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يرفق مع الطلب أن على  ،الرتوجيية احلملة وبداية وهنايةواتريخ السحب عليها  وشروطهامنحها  وآلية
 .ةفردي ةمؤسسأو  ةعن سند تسجيله كشرك ةاملفعول وصور  ساريةعن رخصه املهن  ةصور 

ن ال تضر أاالستهالك و  أولالستخدام  ةوصاحل حقيقية اجلوائزتكون  أن جيب .6
 السارية.مع التشريعات  متوافقةن تكون أو  فئاهتمابملستهلكني جبميع 

 .(1) حب على اجلوائزالس إجراءحلضور ممثل عنها عند الوزارة دعوة  يشرتط س.
 :ويستفاد من هذه النصوص القانونية

فال يصح  ،مراعاة القانون ملصاحل التجار واملواطنني من خالل تنظيم عملية اجلوائز التجارية -
 يف القانون إجراء اجلوائز والسحوابت إال بعد تقدمي طلب تفصيلي إىل وزارة التجارة والصناعة.

من الفقرة )أ( حيث ألزم التجار  6لك كما تبني يف الفرع حيرص القانون على محاية املسته -
  .أبن تكون اجلوائز حقيقية وقابلة لالستعمال واالستهالك وعدم إضرارها ابملستهلك

 ،حيرص القانون على نزاهة عملية توزيع احلوافز واجلوائز يف املسابقات واجلوائز التجارية -
 لية السحب على اجلوائز.فيشرتط حضور ممثل من قبل الوزارة ملراقبة عم

جيدر الوقوف عنده أن الفقه اإلسالمي راعى كثريا من احليثيات والتصرفات يف  مما -
بينما مل ينظر إليها القانون األردين مثل بطاقات التخفيض وبعض التفصيالت  ،املسابقات التجارية

 .وهبذا يظهر متيز الفقه على القانون ،اليت تقدمت يف البحث الفقهي
  

                                           
: 1998لصادر عام ا قانون التجارة والصناعةعلى  2006سنة  1تعليمات رقم ( 1)

.1290437894&d=1483http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid= . 1أخذان الفقرة )أ( فرع 
 جارة وهي النصوص اليت تفيدان يف حمل حبثنا هنالقانون الصناعة والت 2006والفقرة )س( من تعليمات سنة  ،6فرع و 

http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1483&d=1290437894


112 

 املسابقات الرتوحيية يف الفقه والقانون: :الثالث باملطل
 :املسابقات الرتوحيية يف الفقه -

 .(1)التسلية والرتفيه  :الرتويح لغة :التعريف
تتعدد تعريفات املختصني للرتويح وتتباين ابختالف نظرة من يقوم  :الرتويح اصطالحا

أن  -تابه الرتويح وعوامل االحنراف كما وردت عند السدحان يف ك  -ومن هذه التعريفات  ،بتعريفه
 إعادة إنعاش الروح وإحياء القوة بعد تعب. -  :الرتويح هو

 إدخال السرور على النفس. -
نشاط ذو فائدة ما ميارس اختياراي أثناء وقت الفراغ بدافع ذايت من الرضى الشخصي الذي  -
 ينتج عنه.

 النشاط الذي خيتاره الفرد ملمارسته يف وقت فراغه. -
لة أي نشاط يف وقت الفراغ هبدف إدخال السرور على النفس دون انتظار أي مزاو  -

 مكافأة.
نشاط هادف وممتع لإلنسان ميارسه اختياراي وبرغبة  :وأفضل تعريف له من املنظور الشرعي

 .(2) ذاتية وبوسائل وأشكال عديدة مباحة شرعا ويتم يف أوقات الفراغ
ا هو مباح من حنو األلعاب احلركية والتحدايت اليت أن تنظم جهة معينة مسابقات مب :وصورهتا

 ،تربز املهارات عند املتسابقني يف أوقات فراغهم بغرض التسلية وقضاء الوقت فيما يعود عليهم ابلنفع
 .وهي موجهة للصغار والكبار

  

                                           
  .13656ص ،منشور الكرتونيا يف موقع معاجم صخر ،معجم الغين الزاهر ،أبو العزم( 1)
 .56-55 ص ،74كتاب األمة العدد   ،الرتويح وعوامل االحنراف ،السدحان( 2)
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  :حكم املسابقات الرتوحية
 جتوز ألهنا ليست من أما بعوض فال ،(1) هذه املسابقات أحسن أحواهلا أهنا جائزة بال عوض

 .أسباب اجلهاد وال من مقدماته
 :ضوابط وقواعد عامة يف املسابقات الرتوحيية

 ،يعد الرتويح يف اإلسالم أمرا مشروعا كما تبني قبل قليل يف حكم هذه املسابقات الرتوحيية
ّوت لكن ال بد هلذا الرتويح أن يكون ضمن ضوابط ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية وال تُف

 :ومن هذه الضوابط ،الواجبات الدينية أو الدنيوية
 .يشرتط فيها أن يكون موضوعها من املباحات أو املندوابت أو الواجبات -
 .عدم حصول اختالط بني الرجال والنساء -
 عدم تضييع الواجبات الدينية كالصالة أو الدنيوية كحقوق الزوجة أو األهل واألبناء. -
 .ويحمراعاة سرت العورة عند الرت  -
 .أو التشبه ابلكفار ،عدم تشبه الرجال ابلنساء أو العكس -
 .عدم إحلاق الضرر ابآلخرين أو االعتداء عليهم ابلكالم والضرب وحنوه -
 .(2) أن حتقق األنشطة الرتوحيية أهدافها اإلجيابية يف الفرد واجملتمع -

 : الدليل على مشروعية اللهو املباح
قال:  -ن كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان م -عن حنظلة األسيدي، قال:  -

لقيين أبو بكر، فقال: كيف أنت؟ اي حنظلة قال: قلت: انفق حنظلة، قال: سبحان هللا ما تقول؟ 
قال: قلت: نكون عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يذكران ابلنار واجلنة، حىت كأان رأي عني، فإذا 

ليه وسلم، عافسنا األزواج واألوالد والضيعات، فنسينا كثريا، خرجنا من عند رسول هللا صلى هللا ع

                                           
 .67ص ،74كتاب األمة العدد   ،حنرافالرتويح وعوامل اال ،السدحان .66ص ،1ط. ،امليسر والقمار ،املصري( 1)
ص  ،74كتب األمة عدد   ،الرتويح وعوامل االحنراف ،السدحان .140-139ص  ،1ط. ،الرتبية الرتوحيية ،أبو مسك( 2)

 . بتصرف87-88
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قال أبو بكر: فوهللا إان لنلقى مثل هذا، فانطلقت أان وأبو بكر، حىت دخلنا على رسول هللا صلى هللا 
قلت:  (وما ذاك؟)ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم، قلت: انفق حنظلة، اي رسول هللا فقا

نكون عندك، تذكران ابلنار واجلنة، حىت كأان رأي عني، فإذا خرجنا من عندك، عافسنا اي رسول هللا 
والذي نفسي بيده إن )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  األزواج واألوالد والضيعات، نسينا كثريا فقال

 طرقكم، ولكنلو تدومون على ما تكونون عندي، ويف الذكر، لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف 
ففي الساعة األوىل يكون الذكر ويف الساعة الثانية الرتويح  .(1) ثالث مرات (اي حنظلة ساعة وساعة
 .عن النفس مبا هو مباح

أن اإلسالم يبيح اللهو إذا كان مباحا ليس فيه أمر حمرم أو يرافقه أمر  :يستفاد من احلديث
  .وبشرط أن ال يزيد اللهو عن حده ،حمرم أو يؤدي إىل حمرم

أمجوا هذه القلوب واطلبوا هلا طرائف احلكمة؛ فإهنا متل كما ): قال علي رضي هللا عنهن ع -
 .(2) (متل األبدان

 فيتبني مما سبق أن الشرع الشريف والسلف الصاحل كانوا حيضون على الرتويح املنضبط.
 :املسابقات الرتوحيية يف القانون -

لكن املشرع  ،ية يف القانون املدين األردينال يوجد نص قانوين معني ينظم املسابقات الرتوحي
 .شرع قوانني هتتم ابلشباب وتنظم أمورهم -مثله مثل غريه من املشرعني يف العامل  -األردين 

 :(3)املادة  2005يف قانون اجمللس األعلى للشباب الصادر عام 
ة ذات يتمتع بشخصية اعتباري ،(على للشباباجمللس األ)يؤسس يف اململكة جملس يسمى 

 :ىل حتقيق ما يليإداري ويهدف إمايل و ل الاستق
متحل  ،مته واع ملوروثها احلضاري وقيمهاأمنتم لوطنه و  ،تنشئة شباب متمسك بعقيدته-أ

نسان والتعامل قادر على تعزيز النهج الدميقراطي والتعددية الفكرية واحرتام حقوق اإل ،بروح املسؤولية
 ة.مع معطيات العصر والتقنية احلديث
                                           

 .(2750. رقم احلديث )4/2106ابب فضل دوام الذكر  ،كتاب التوبة  ،الصحيحأخرجه مسلم يف ( 1)
 .1/433 ،1ط ،بيان العلم وفضلهجامع  ،ابن عبد الرب( 2)
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تنظيم طاقات الشباب واستثمارها مبا يكفل مشاركتهم الفاعلة يف التنمية البشرية  -ج
  .املستدامة وترسيخ قيم العمل اجلماعي والتطوعي

تشجيع الشباب على ممارسة الرايضة الرتوحيية بقصد تنمية اللياقة البدنية وهتذيب  -د
 .(1)النفس

لرايضة لتليب حاجات الشباب وطموحاهتم، ومن ومن هذا القانون انبثقت وزارة الشباب وا 
وكذلك  ،فأنشأت هذه الوزارة معسكرات احلسني لرعاية الشباب ،الرتفيه والتسلية :ضمن حاجاهتم

. (2) مدينة احلسن ومدينة احلسني الرايضية اليت تقيم كثريا من الفعاليات الرتفيهية املوجهة للشباب
 .(3) غري مدفوعة الثمن من قبل املشرتكني وأكثر هذه الفعاليات واألنشطة جمانية

 وعليه فيمكننا القول أبن القانون املدين األردين يبيح املسابقات الرتفيهية والرتوحيية.
  

                                           
 :3املادة رقم  - اجمللس األعلى للشبابقانون ( 1)

http://www.moy.gov.jo/sites/default/files/qnwn_lmjls_ll_llshbb_0.pdf  وملن نثبت
 .القانون ألنه ال عالقة له مبوضوعناالفرع )ب( من نص 

  http://www.moy.gov.jo/ar/node/22 :يف األردن وزارة الشبابموقع ( 2)
  moaskar-p://www.moy.gov.jo/hussainhtt :معسكرات احلسني :يف األردن وزارة الشبابموقع ( 3)

http://www.moy.gov.jo/sites/default/files/qnwn_lmjls_ll_llshbb_0.pdf
http://www.moy.gov.jo/sites/default/files/qnwn_lmjls_ll_llshbb_0.pdf
http://www.moy.gov.jo/ar/node/22
http://www.moy.gov.jo/ar/node/22
http://www.moy.gov.jo/ar/node/22
http://www.moy.gov.jo/hussain-moaskar
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 لكرتونية يف الفقه والقانون:مسابقات األلعاب اإل :املطلب الرابع
 :لكرتونية يف الفقهمسابقات األلعاب اإل -

العوملة األلعاب االلكرتونية وخاصة مع هذه الطفرة من تنتشر يف هذه األايم جمموعة من 
 جيا وغالب هذه األلعاب يقوم على املهارات الذهنية والتصرفات الفردية واجلماعية.و لو والتكن

 :لكرتونيةجماالت األلعاب اإل
 :لكرتونية ومنهايوجد العديد من جماالت األلعاب اإل

 .ألعاب املغامرات -
 .ألعاب اإلاثرة والتشويق -
 .لعاب القتالأ -
 األلعاب الرايضية. -
 األلعاب االسرتاتيجية والتخطيطية. -
 .ألعاب األلغاز -
 .الشدة( والطاولة)ألعاب الورق  -
 .(1)ففي كل يوم خيرتع منتجوا األلعاب أنواعا وجماالت جديدة  ،وغريها من اجملاالت -

 :لكرتونية بشكل عامإجيابيات وسلبيات األلعاب اإل
عاب من أهم وسائل الرتويح عن النفس يف واقعنا املعاصر كما سنرى ميكن القول أن هذه األل

 يف اخلصائص. 
تضييع الوقت الذي قد يرتتب عليه تضييع الواجبات الدينية  :ومن السلبيات املشرتكة بينها

كما أن هلا أثرا على   ،ابإلضافة إىل أضراره الصحية على الظهر والرقبة واألعصاب والعيون .والدنيوية
اف الناحية املادية فتستغرق املال الكثري مما يؤدي به أحياان لسلوك طرق غري شرعية للحصول استنز 

                                           
  /http://www.miniclip.com/games/en :كمثال واقعي انظر أحد أشهر مواقع األلعاب االلكرتونية يف العامل(  1)

http://www.miniclip.com/games/en/
http://www.miniclip.com/games/en/
http://www.miniclip.com/games/en/
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 .على املال الستكمال اللعب
 :إجيابيات وسلبيات كل جمال من جماالت األلعاب 

ومن خالل زايرايت ملراكز ممارسة هذه األلعاب وسؤال الالعبني عن إجيابياهتا وسلبياهتا 
 خرجت ابآليت:ومالحظيت الشخصية 

 :ألعاب املغامرات واإلاثرة والتشويق -1
يف هذه األلعاب التحفيز الفكري الكبري للحصول على وسائل اجتياز مراحل  :اإلجيابيات

وقد تدخل يف بعض هذه  ،ويف هذا تدريب لاّلعب على التفكري والتحليل على حنو متميز ،اللعبة
 ية مفيدة ومهمة فتكتمل الفائدة.لكرتونية أسئلة دينية وعلمية وثقافاأللعاب اإل

يعترب اجتياز املراحل مشروطا بشروط ال تتفق مع الضوابط الشرعية مثل قتل  :السلبيات
 نفس الالعب مع إلف هذه شخص ما دون سبب أو وجود مشاهد غري حمتشمة مما يزيل الغرية يف

 .(1) املناظر
  :األلعاب القتالية -2

اب تعلم الدقة واملهارة يف القتال من إصابة وتصويب اإلجيابيات: يستفاد من هذه األلع
 فاملؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف. ،وضرابت وحنوها

السلبيات: إضافة إىل السلبيات السابقة فهي تريب على العنف واستعماله قبل استعمال العقل 
 هذه األلعاب.وهذا مالحظ عند األطفال الذين يدمنون على  ،والوسائل السلمية

 :ألعاب الرايضة واالسرتاتيجية والتخطيط -3
تعد ألعاب الرايضة من أفضل األلعاب االلكرتونية ألهنا حتبب الالعب ابلرايضة  :اإلجيابيات

اليت حث عليها النيب صلى هللا عليه وسلم وتوجد يف بعض أشكاهلا أنظمة تفاعلية حبيث يقوم 
ففيها رايضة  (2)الشاشة وينقل حركاته لداخل اللعبة  الالعب أبداء احلركات ويلتقطها مستشعر

                                           
مركز دراسات املوصل التابع جلامعة  ،ثرها على الفردظاهرة انتشار األلعاب اإللكرتونية يف مدينة املوصل وأ ،حسن :وانظر( 1)

 .12-11ص  ،75العدد  ،املوصل
 :كينيكت  -ويكيبيداي ( 2)

= 
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أما االسرتاتيجية والتخطيط فهي حتتاج إىل تدبري وختطيط  ،وحتريك للبدن ابإلضافة للرتويح والتسلية
وحسبان حساابت من أجل الفوز يف املعركة أو اللعبة فهي تدرب على اختاذ القرار السليم يف الوقت 

 .ب وتسيري اجليوشاملناسب وعلى تدبري احلر 
استهالك كبري للوقت ألن حل بعض املشكالت فيها يتطلب وقتا كبريا األمر  هافي :السلبيات

وقد توجد يف بعض احملال املخصصة هلذه األلعاب خاصية اللعب  ،الذي يذهب بوقت الالعب
د وقد يؤدي إىل تكون األحقا ،( األمر الذي يؤدي إىل ضياع وقت أكربnetwork)التشاركي 

 .وقد يدخل القمار يف بعض صور هذه األلعاب وهذا حرام كبري ،نتيجة اخلسارة
  :يف األلعاب االلكرتونية خماطر تربوية

ومع تصميمهم  ،تعود بعض السلبيات إىل أن مصممي األلعاب معظمهم من غري املسلمني
الثقايف ملا فيها من انفتاح اجلذاب واملتقن فإهنم يدخلون قيمهم الغربية اليت تشوه تفكري وبناء املسلم 

 GTAبل قد يكون فيها تدريب على ارتكاب املوبقات واجلرائم مثل لعبة  ،وعدم رعاية للحرمات
بل قد يكون فيها اعتداء على املسلمني والنصر فيها يتطلب ضرب معاقل املسلمني وقتاهلم   ،وغريها

 .(1)اب وغريها من األلع EVIL RESIDENT كما يف لعبة القتال الشهرية
 :لكرتونية على صحة اإلنسانأضرار األلعاب اإل

أستاذة طب األطفال جبامعة عني مشس، يف دراسة هلا "أنه مع انتشار  تشري إهلام حسين
األلعاب اإللكرتونية على مدى اخلمس عشرة سنة املاضية، ظهرت جمموعة جديدة من اإلصاابت 

السريعة املتكررة، موضحة أن اجللوس لساعات عديدة املتعلقة ابجلهاز العظمي والعضلي نتيجة احلركة 
أمام احلاسب، أو التلفاز يسبب آالما مربحة يف أسفل الظهر، كما أن كثرة حركة األصابع على لوحة 
املفاتيح تسبب أضرارا ابلغة إلصبع اإلهبام ومفصل الرسغ نتيجة لثنيهما بصورة مستمرة. يف هذا 

األطفال لأللعاب اإللكرتونية لساعات طويلة ابليوم هلا آاثر أن ممارسة  :الصدد أشار حسن منسي

                                           
= 

AA8%D9%83%A%D9%8D9%86%D9%83%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D  
مركز دراسات املوصل التابع  ،ظاهرة انتشار األلعاب اإللكرتونية يف مدينة املوصل وأثرها على الفرد -حسن : وانظر( 1)

 .12ص  ،75العدد  ،جلامعة املوصل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA
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سلبية كثرية منها: زايدة الوزن، وهشاشة العظام، وتشوهات ابلعمود الفقري للطفل، وآالم ابليدين، 
 .(1) وأضرار ابلعني، فضال عن الضعف يف السلوك االجتماعي للطفل

 :لكرتونيةخصائص األلعاب اإل
 جربة تبني لنا أن خصائص األلعاب اإللكرتونية كالتايل: من خالل املالحظة والت

تظهر هذه اخلاصية على شكل حوار من اللعبة وبذلك يكون بني  :خاصية التفاعل -
 .الالعب واللعبة انسجام وتفاعل

حتققت هذه اخلاصية بعد اخرتاع األجهزة اللوحية والساعات الرقمية  :خاصية االحتفاظ هبا -
 .ألي مكان فيمكن محلها ،املتطورة

 .حبيث يلعب ما يشاء من األدوار دون زمن مرتبط به :خاصية اللعب غري املرتبط بزمن -
مبا أن النتائج يسجلها احلاسوب فال يوجد جمال  :خاصية التحرر من اخلصومة والنزاع -

 .للتشكيك يف أمانة وموضوعية تسجيلها
على سرعة االنتباه واإلدراك  كثري من هذه األلعابالتعتمد  :خاصية تنمية القدرات العقلية -

 .األمر الذي يؤدي إىل ضرورة يقظة الالعب حىت يتمكن من الفوز ابللعبة
 لكرتونية:حكم السباق يف األلعاب اإل
ما حكم اللعب أو السماح لألطفال ابللعب يف األلعاب  :يف سؤال وجه للشيخ املنجد

 ؟ين ونينتندو وغريهااإللكرتونية املنتشرة واملتعددة كاليت تنتجها شركات سو 
  :أجاب

الّناظر يف هذه األلعاب جيد أهنا تعتمد على املهارات الذهنية والتصرفات  .احلمد هلل" 
 .الفردية

فمنها حروب ومهية تدرب على التصرف يف  :متعددة اجلوانب ،وهذه األلعاب خمتلفة النواحي
                                           

اململكة العربية  ،جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية ،االنعكاسات الرتبوية الستخدام األطفال لأللعاب االلكرتونية ،الزيودي( 1)
 .17ص  ،1ج 10لد جم ،السعودية
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قتال األعداء وتدمري األهداف والتخطيط أو تقوم على التحّفز للنجاة من املخاطر و  ،األحوال املشاهبة
واملغامرة واخلروج من املتاهات واهلرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات واملراكب واجتياز 
العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي املعلومات وتزيد االهتمامات كألعاب الفّك والرتكيب 

 .والتظليل واإلضاءة وجتميع الصور اجملزّأة والبناء والتلوين
 :احلكم الشرعي

اإلسالم ال مينع الرتويح عن الّنفس وحتصيل الّلذة املباحة ابلوسائل املباحة واألصل يف مثل 
هذه األلعاب اإلابحة إذا مل تصّد عن واجب شرعّي كإقامة الصالة وبّر الوالدين وإذا مل تشتمل على 

أّن هذه األلعاب اإللكرتونية ال جتوز  نبغي التنّبه إىلوي.. .-وما أكثر احملّرمات فيها  -أمر حمّرم 
وال فيما يتقوى به يف  ،ألهنا ليست من آالت اجلهاد -ولو كانت مباحة  -املسابقة فيها بِعَوض 

 .(1) " وهللا تعاىل أعلم .اجلهاد
 والذي أراه جواز اللعب هبا فيما يفيد بدون :وإىل هذا ذهب د. الشثري يف كتابه املسابقات

أن تضر ابلالعب هبا أو تصدهم عن واجب شرعي مع حترمي بذل العوض فيها ألهنا ليست من آالت 
 .(2)وهي ليست قائمة على املصادفة  ،اجلهاد وال فيما يتقوى به يف اجلهاد

 :لكرتونية يف القانونمسابقات األلعاب اإل -
لكرتونية تندرج يف لعاب اإلوألن األ ،لكرتونيةقانوين ينظم مسابقات األلعاب اإل ال يوجد نص

وحتدثنا يف املبحث السابق عن نظرة القانون للمسابقات  ،األمور الرتوحيية والرتفيهية فتأخذ حكمها
  .واألنشطة الرتوحيية

 :: مسابقات الصحف ووسائل اإلعالم يف الفقه والقانوناملطلب اخلامس
                                           

: م1999اتريخ  ،األلعاب اإللكرتونية 2898فتوى منشورة يف موقع الشيخ برقم: ،املنجد( 1)
https://islamqa.info/ar/2898.ضوابط  ،212428رقم الفتوى:  -موقع اسالم ويب  :وانظر كذلك .ابختصار

 :االلكرتونية يف احلكم على األلعاب
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId

&Id=212428  
 .232ص  ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 2)

https://islamqa.info/ar/2898
https://islamqa.info/ar/2898
https://islamqa.info/ar/2898
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=212428
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=212428
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=212428
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=212428
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 :مسابقات الصحف ووسائل اإلعالم يف الفقه -
اليت درج عليها الناس هذه األايم مسابقات ضمن وسائل اإلعالم املقروءة من املسابقات 

فما حكم هذه املسابقات من الناحية  ،واملسموعة واملرئية من الصحف واجملالت واإلذاعة والتلفزيون
 .هذا ما سنراه يف هذا املبحث إن شاء هللا ،الشرعية وما حكم أخذ العوض عليها

 :مسابقات الصحف :أوال
بعض الصحف يف بلدان العامل اإلسالمي مسابقات متنوعة قد تكون لغوية أو جغرافية  جتري

 -قسيمة -ويرافق املسابقة كوبوان  ،ملدة شهر مثال تنشر يوميا ،أو اترخيية أو دينية أو ثقافية عامة
تشرتط الصحف أصله وال تقبل صورة عنه أو خبط اليد، وغالبا ما تكون األسئلة سهلة يف متناول 

فما  -شركة أو مؤسسة - ةبقصد إاثرة االهتمام وتسويق الصحيفة أو دعاية ملن تربع ابجلائز  ،اليد
 ؟حكم هذه وما الغرض منها
 :الغرض من املسابقة

جابة على غري ممكن منها بدليل عدم السماح ابإل ترويج الصحيفة ببيع أكرب عدد -1
 .عاإذن صحف أكثر بي ،وجيوز تعدد القسائم ،القسيمة األصلية

 .-رعاة املسابقة  -الرتويج للمتربع ابجلائزة  -2
وحثهم على البحث والتفيش إغراء  ،تعريف الناس ابملعلومات املتضمنة يف املسابقة -3

 ابجلائزة.
 :حكم مسابقات الصحف

الظاهر أهنا جائزة أي أنه جيوز شراء هذه الصحف من  :أجازها الشيخ ابن عثيمني حيث قال
السيما إذا كانت تفيد اإلنسان علما شرعيا أو مفيدا وذلك ألن قيمتها أجل الدخول يف املسابقة 

  .(1)ستكون مقابل الفائدة اليت جينيها من هذه املسابقة سواء أدرك اجلائزة أم ال 
ومنعها الشيخ ابن جربين الشتماهلا على شبهة القمار وملا فيها من إغراء الناس ومحلهم على 

                                           
 .688 ص ،1ط. ،ى علماء البلد احلرامفتاو  ،اجلريسي( 1)
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  .(1)الطريقة وسيلة للوقوع يف احملرم فتمنع من ابب سد الذرائعشراء ما ال حيتاجون وألن هذه 
وال قمار فيها ألن  ،ملا فيها من فائدة علمية وشرعية ،اجلواز :وهللا أعلمالراجح  :الرتجيح

 .خباررتون الصحيفة لالطالع على آخر األالناس ابملسابقة وغريها يش
 :املسابقات اإلذاعية والتلفزيونية :اثنيا

 ،وموضوعاهتا متنوعة ومتعددة ،ائل اليت استحدثت هذه األايم املسابقات اإلذاعيةمن املس
وقد يرتتب على اتصاله رفع سعر املكاملة عن السعر  ،وتتوقف مشاركة الفرد فيها على اتصاله هاتفيا

ة وقد وقد يوفق املشارك يف احلصول على اجلائز  ،ويعد االتصال تعبريا عن املشاركة يف املسابقة ،العادي
 .ويف احلالتني ال بد من حتمل سعر املكاملة ،اليوفق

هذا النوع من املسائل من مستجدات العصر ال بد من تصور املسألة بصورة علمية وضبط 
 :أحكام جوائزها كالتايل

تعترب املسابقة اإلذاعية والتلفزيونية إحدى املسابقات احلديثة اليت تقوم على استباق أفراد 
م الكفاءة واالهتمام من أجل الفوز إبحدى اجلوائز املرصودة من قبل اجلهات املنظمة جيدون يف أنفسه

الفكر والتاريخ واجلغرافيا والعلوم والطب  :وتتوزع موضوعات املسابقة على موضوعات يف ،للمسابقة
اركة وحيظر على اللجنة املنظمة املش ،وال يعرف املتسابقون بعضهم البعض ،والثقافة العامة وغري ذلك

 .ضماان إلعطاء اجلائزة مستحقها جبدارة ،فيها أو ألقارهبم
ويشرتط للمشارك حتمل سعر املكاملة اليت  ،فهي غالبا مفتوحة للجميع :املسابقة وأما شروط

يجة اتصاله وتكون هذه الزايدة غالبا للجهات املنظمة سواء كانت حكومية أو غري تقد يزاد فيه ن
 حكومية.

سابقات ال ختلو من أن تكون من جمموع االشرتاكات اليت تدفع على وأما جوائز هذه امل
ورمبا كانت تلك اجلوائز من اجلهات  ،وابلتايل فإهنا تكون من املتسابقني دون علم منهم ،املكاملات

ورمبا كانت من الدولة تشجيعا  ،املنظمة الراغبة يف ترويج سلعتها أو حتقيق غرض من أغراض املسابقة
 .ر والثقافةللعلم والفك

                                           
 .849 ص،1ط. ،فتاوى علماء البلد احلرام ،اجلريسي( 1)
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  :حكم املسابقة وفق هذا التصور
تعد هذه املسابقة من حيث األصل مشروعة ومباحة سواء كانت جبعل أو بدون جعل  -1

َم جواز أخذ اجلعل يف املسابقات  ،ةحبسباهنا وسيلة توصل إىل التعلم والتفقه يف أمور كثري  وقد تقدا
 .العلمية

كأن تكون املسابقة من   ،ري املتسابقنيهذه املسابقات حالل إذا كانت اجلوائز من غ -2
ألهنا  ،أما إذا كانت جوائزها من جمموع مشاركات املتسابقني فإهنا تعد حينئٍذ حراما ،الدولة مثال
 .تكون قمارا

ميكن أن ُتوظف أسعار املكاملات جوائز  ،بناء على قاعدة احمللل يف املسابقات -3
 .عر املكاملة فيكون هو احملللللمسابقات بشرط أن يعفى ولو شخص واحد من دفع س

رفع سعر املكاملة الزائد ميكن أن يكون حالال إذا روعيت قاعدة احمللل أبن ال يدفع سعر  -4
وكثري من املسابقات  ،أما لو دفع اجلميع الزايدة فإنه يكون قمارا حمرما ،املكاملة الزائد بعض املشاركني

 .(1)سابقة من سريبح املليون مسابقة وزنك ذهب، وم :املشهورة حقيقتها قمار مثل
 :(2)من سريبح املليون  :منوذج من املسابقات التلفزيونية

يتم  ،هذا الربانمج غين عن التعريف وهو من أشهر برامج املسابقات التلفزيونية يف العامل العريب
سعر و  اختيار املشاركني يف مرحلة أولية من خالل استقبال مكاالت هاتفية ملن يرغب يف املشاركة

 ،وعند اتصاله يتم التدرج معه من خالل جمموعة من األسئلة ،هذه املكاملات زائدة عن السعر العادي
 .فإذا أجاب عنها ربح ملبغا من املال واعتمد للمشاركة يف الربانمج يف البث احلي املباشر

قدمنا  وهذه املسابقة من النوع الذي يرفع فيه سعر املكاملة على سعرها االعتيادي فهي كما
 .صورة من صور القمار يقع فيها املتسابق حتت الغرم أو الغنم

                                           
 7743:مركز الفتوى ملوقع اسالم ويب، الفتوى رقم - حكم االشرتاك يف مسابقة من سريبح املليون :انظر الفتوى( 1)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id
=7743  

 :منوذج من إحدى حلقات من سريبح املليون( 2)
https://www.youtube.com/watch?v=XCFGykEATSQ  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7743
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7743
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7743
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7743
https://www.youtube.com/watch?v=XCFGykEATSQ
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 :مسابقات الصحف ووسائل اإلعالم يف القانون -
ولو  ،ال يوجد نص قانوين ينظم مسابقات الصحف ووسائل اإلعالم يف القانون املدين األردين

رامج املسابقات مثل " بنك قد بث جمموعة من ب الرمسي األرديننظران إىل الواقع لوجدان التلفزيون 
 ،وهي جمموعة من برامج املسابقات التثقيفية الرتفيهية ،" الغرفة "و " فّكر واربح "و املعلومات "

وهذا يدل على أن املشرع األردين يرضى هبذه . (1)يعطون املتسابق الفائز جائزة يف هناية احللقة 
 .املسابقات

                                           
  http://www.rumonline.net/print.php?id=269870 :مسابقة الغرفة ،وكالة رم لألنباء( 1)

http://www.rumonline.net/print.php?id=269870
http://www.rumonline.net/print.php?id=269870
http://www.rumonline.net/print.php?id=269870
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السفن والسيارات...(، يف ) ت غري احليوان: املسابقات على املركوابالسادس املطلب
 الفقه والقانون:

 :السفن والسيارات...(، يف الفقه) املسابقات على املركوابت غري احليوان-
 :السيارة :أوال  

 .(1)عربة آلية سريعة السري تسري ابلبنزين وحنوه وتستخدم يف الركوب أو النقل السيارة هي 
 :اتريخ سباق السيارات

واشرتكت  ،روانو  يف فرنسا بني مدينيت ابريس 1894يارات حقيقي كان عام أول سباق س
يف خالل صيف تلك السنة ُنشر يف جريدة "لوبيته " اجلريدة الباريسية  فيه ست وعشرون سيارة

فرنك( للعربة اليت ال جياد هلا واليت تتوصل من دون خطر على  5000املعروفة إعالان مفاده جائزة )
از املسافة بني ابريس وروان بنفقة معتدلة ومن دون أن يكون هناك مشاكل يف القيادة احلياة إىل اجتي

 -املسافة بني ابريس وروان -كلم 126وبعد فرتة وجيزة قامت حنو عشرين عربة بال جياد ابجتياز 
 .(2) كلم/ساعة18وكان أسرعها سيارة خبارية بسرعة 

 .(3)اياب وبعد سنة أقيم سباق بني ابريس وبوردو ذهااب وإ
وقد شجع  ،1896أما أول سباق حلافلة مقفلة فجرى يف "رود آيالند " يف أمريكا سنة 

ومن مث نشأت  ،1901واشرتك يف سنة  ،هنري فورد سباق السيارات واشرتك يف ضواحي متشاغن
 .شركة فورد للسيارات

 ،م1909بكني "الذي جرى مرة واحدة عام  -أشهر السباقات العاملية سباق " ابريس 
 سيارات. 3سيارات وعاد منها  8واشرتكت  ،كلم  16000مسافته  توكان

. ويف الوقت (4)م 1906وأول سباق أورويب منظم هو سباق اجلائزة الكربى الفرنسي عام 
                                           

 .1/467 ،د.ط ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية القاهرة( 1)
 .143 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 2)
 .148 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار(  3)
 .148 ص ،د.ط،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار(  4)
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 .وحسب تطور السيارات وإمكانياهتا ،احلاضر توجد فئات كثرية من السباقات حسب مميزاهتا
 :مكوانت مكان سباق السيارات

 :بارة عن املنشآت الثابتة املصممة واملبنية لسباق السيارات وتتألف بشكل أساسي منوهي ع
 حلبة تتضمن منعطفات وطرق مستقيمة. -
 .ة توضع على أطراف احللبةيأجهزة أمان وأسياج حديد -
 وقد تكون بني نقطتني منفصلتني. -أي احللبة دائرية -نقطة البداية مع نقطة النهاية  -
 .والطاقم الفينمراكز املكانيكيني  -
ومراكز للمتسابقني واملدراء  ،وهي اسطبالت للسيارات املشاركة يف السباق ،املرابط -

 .(1)الرايضيني
 :أنواع سباق السيارات

 :ولكن نذكر أشهر هذه السباقات ،لسباق السيارات يف العامل ةومتعدد ةتوجد أنواع كثري 
عرف أيضًا ابسم سباق ، وي(Formula One) الفورموال وان أو الفورموال واحد -1

 ،ذات املقعد الفردي والعجالت املفتوحة اجلائزة الكربى، هو أعلى صنف من سباقات الفورموال
تؤدى على حلبات خاصة معدة هلذا السباق، واندرًا ما يؤدى السباق يف الطرق العادية خارج 

  .كلم/ساعة  320رعة سرعة السيارات املتسابقة س سباقات الفورموال واحد قد تتخطى يف .املضمار
املركز التقليدي هلذا السباق، وهي املروجة األوىل له. رغم ذلك، بدأت منذ  أورواب تعترب

جعل اللعبة أكثر شعبية على ، مما وتركيا ،وماليزاي ،والصني ،البحرين ظهور حلبات يف 1999 عام
 .(2)مستوى عاملي. وابعتبارها أكثر الرايضات كلفة، عوائدها االقتصادية كبرية 

                                           
 .144 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 1)
 :1سباق الفورموال -موسوعة ويكيبيداي ( 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%81%9D%88%9D%8B%1D%85%9D%88%9D
%84%9D%8A7_ 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7_1
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 ،وت شمل ع دة مراح ل ،سباق ات للتح مل وال سرعة سباق ات الرايل تع ترب :سباق الرايل -2
وتتم سباقات الرايل    ع ادة    على الطرق ات  .حي صل املتبارون يف هناية كل منها على ع دد من النقاط

ة يف الشتاء أو مبت لة أو وتكون بع ض ه ذه الطرق  ات زلق ،املفتوح ة للسري الطبيعي أثناء السباق العامة
ك ما أهنا تقام أح ي ااًن على بعض الطرقات اليت تقفل أمام السري العادي أثناء   ،مكسوة ابلث لج

 .(1). ويتم مجع نتائج كل املراحل يف النهاية .ال سباق
 :الدراجات النارية واهلوائية :اثنيا

 تصميمها إىل استخدام مواد هي إحدى اآلالت امليكانيكية وقد جلئ يف :الدراجات النارية
 .خاصة مثل األكرون والتيتان ومزيج أساسه األملنيوم لصناعتها
ة وردات فعل فائقة مع بعض امليل إىل تتتطلب قيادة الدراجات النارية تقنية جيدة وعينا اثب

ق ويلبس سائ .ويتبع السائق تدريبا خاصا لتمرين عضالت الساعدين اليت تعمل ابستمرار .املخاطرة
الدراجة النارية اخلوذة وتكون مطابقة لشروط األمن والسالمة مع توفري وقاايت على الكوعني 

 .وحذاء من اجللد مزود بكالب معدين ،واجلوانب والركبتني
  :اتريخ سباق الدراجات النارية

 .1887أول سباق للدراجات النارية جرى بفرنسا مبدينة نويب 
 :أنواع سباق الدراجات

 اوقف ويكون السباق ،وجيري على طرق خاصة أو حلبات مقفلة :الطرق السباق على -1
 .على دراجات معينة هلا خصائص خاصة

جيري هذا النوع على حلبات يف وسط احلقول وفيه مسالك حمصبة  :سباق املتوكوروس -2
 وهذا النوع من السباق خيترب قدرة السائق على التحمل ،وممرات مائية ومناطق وعرة ومنحدرات قوية

                                           
 :سباقات الرايل -موسوعة ويكيبيداي ( 1)

 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8B%1D%8A%7D%84%9D8%9A%D%8A
%7D%8AA  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 .جسداي خاصا ودراجات قوية متينة اوهو يتطلب إعداد ،واملهارة كما خيترب دراجته
سباق املراحل الذي ميتد أايما  :ويكون هذا النوع من السباق على نوعني :سباق التحمل -3

وفيه يتناوب سائقان كل ساعتني من أجل  :ساعة24وسباق ال   ،عدة وتقطع فيه مسافات شاسعة
 .قطع املسافة

وجيري ملسافة  ،هوسباق يعتمد على مهارة وحذق السائق أكثر من سرعته :لرتايلسباق ا -4
وتكون الطرقات املعبدة حافلة ابملفاجئات اليت تعيق السائق الذي جيب أن ال يتوقف  ،كم  40

وفيه تسجل عقوابت لكل سائق يسقط أو تالمس قدماه األرض أو خيرج عن املخطط  ،عندها
 .(1)املرسوم له

  .فهي مركبة من حديد ذات عجلتني تسري بقوة دفع القدمني :أما الدراجات اهلوائية
 .(2)البداالت )حمرك الدراجة(-جسم الدراجة  -املقعد  -املقود  -العجالاتن  :مكوانت الدراجة

 :اتريخ سباق الدراجات
ع وقد وض ،، وكانت من البارون كارل فون درايس1816ظهرت الدراجة ألول مرة سنة 

ومع مرور الزمن  ،استخدام قدمه لدفعها إىل األمام اوكان على سائقه ،منوذجها األول من اخلشب
التاسع عشر صار للدراجة  القرنوخالل العقد األخري من  ،تطورت وتنوعت مواد صناعتها وأشكاهلا

 .(3)ايضة اهلوائية شعبية واسعة يف مجيع أحناء العامل ابعتبارها وسيلة نقل للعمل والنزهة والر 
 .(4)1896روان سنة و  مبارايت السباق بني ابريس لوقد نظمت أو 

 :أنواع سباقات الدراجات اهلوائية
وجتري هذه السباقات على طرق عادية إما على مراحل وقد يستغرق  :الطرق سباقات -

يف وتقوم على اجتياز مسافة قصرية جيتازها املتسابقون  ،وإما على خط مسار واحد ،السباق أايما
                                           

 .147-144 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 1)
 .148 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 2)
 .96 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار(  3)
 .149 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 4)
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 هنار واحد.
على أراض متعرجة  ،وجتري مثل هذه السباقات عادة يف فصل الشتاء :سباقات احلقول -

ومبا أهنا مضنية جمهدة وال ختلو من األذى اجلسماين فإهنا ال تطول  ،وموحلة وأثناء هطول األمطار
 .مسافتها كثريا

يدان عبارة عن وهذا امل ،وجيري هذا السباق على ميدان أو مدار مقفل :سباق امليدان -
ويرتفع املدرج يف جهته اخلارجية لتعطيل مفعول  ،حلقة تشمل خطني مستقيمني ومنعطفني منحدرين

وعلى املتنافسني أن يلبسوا خوذة واقية على  ،مسنتويغطى املدرج ابخلشب أو اإل ،كزيالطرد املر 
 ق أنواع:. وهلذا السبا(1)وللسباق يف تلك امليادين قواعد دقيقة وصارمة  ،سهمو رؤ 

o مرت. 600ملسافة  3أو  2يتبارى فيه  :سباق السرعة 
o  سباق التعقب: يندفع املتسابقون الجتاهات متقاربة على املدرج وجيتهدون لتاليف بعضهم

 بعضا.
o انطالقا من نقطة البداية ضد الساعة :سباق الكيلو مرت. 
o وللفرق مطاردة. ،كلم للفردي  4 :سباق املسافة املتوسطة 
o (2)ء الدراجات الناريةالسباق ورا. 
o  (3)كلم40سباق ال. 

  :حكم السباق على السيارات والدراجات النارية واهلوائية
ملا تقدم عند فقهائنا من جواز السباق بغري عوض يف كل  ،السباق عليها بغري عوض جائز -

 . )4(شيء
                                           

 .149 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 1)
 .150 ص ،1ط. ،قات وأحكامهااملساب ،الشثري( 2)
 .100 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية، كرار(  3)
 ،حتفة احملتاج ،. اهليتمي2/350 ،د.ط ،الفواكه الدواين ،. النفراوي6/402 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 4)

 .4/47 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت .9/399 ،د.ط
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 :ثون على قولنيدَ وهنا اختلف العلماء احمل :السباق عليها بعوض -
ومن أصحاب هذا الرأي سعد الشثري واللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء  :جلوازا :القول األول

 .، ألنه من أدوات احلرب ولوازمه يف هذا العصر(1)يف السعودية 
وذلك ألن نفع هذه األدوات اليوم يف احلرب أشد من  :القياس على األنواع الثالثة :الدليل

فاملغالبة اجلائزة حتل بعوض إذا كانت مما ينتفع به يف  :. قال ابن تيمية(2)نفع اخليل واإلبل والسهام 
فإذا كان أكل املال هبذه املسابقة أكال حبق فأكله  :. وقال ابن القيم بعد أن أورد قصة ركانة(3)الدين 

مبا يتضمن نصرة الدين وظهور أعالمه وآايته أوىل وأحرى وعلى هذا فكل مغالبة استعانوا هبا على 
 . (4)لعوض خبالف املغالبات اليت ال ينصر الدين هبا اجلهاد جتوز على ا

ملا فيه  ،د.ايسني درادكة والشيخ عبد الكرمي تتان :وأصحاب هذا القول ،املنع :القول الثاين
 .(5) من اخلطورة على املتسابقني

مع الغنية  ،ملا كانت هذه السباقات تشتمل على خطورة وعلى أذى للمسلم حرمت :الدليل
 . (6) ال وثيقااوال ميكن اعتبارها من أدوات احلرب إال إذا اتصلت هبا اتص .هاعنها يف غري 

حيث إن سباق السيارات  ،الراجح وهللا أعلم هو الرأي األول القائل ابجلواز بعوض :الرتجيح
وألن قيادة السيارات والدراجات يف  والدراجات يف األصل جائز ألن األصل يف املعامالت اإلابحة

كل   .الحتياج احلرب إليها يف بعض األحيان وإن كانت قليلة  على القيام أبساليب اجلهادالغالب تعني
وابلطبع املقصود هنا السيارات اجملهزة  ،ابلبعد عن اللهو والعبث واخلطورةبشرط أن تنضبط  هذا

 .مبواصافات رايضية خاصة تراعي قواعد األمن والسالمة

                                           
ه  وفتوى 19/12/1400بتاريخ  3323 :وفتوى اللجنة الدائمة برقم .152-151 ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 1)

 وقد نقلهما الشيخ الشثري يف املرجع الذي أشران إليه. .ه 11/9/1400بتاريخ  3219رقم 
 .151 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،الشثري( 2)
 .497 /1 ،د.ط ،االختيارات الفقهية ،ابن تيمية( 3)
 .1/206 ،1ط. ،لفروسيةا ،قيمابن ال( 4)
 .2/248 ،د.ط ،نظرية الغرر يف الشريعة اإلسالمية ،درادكة( 5)
 . بتصرف.12 ص ،)ضمن حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة عشر( أحكام املسابقات املعاصرة ،شبري( 6)
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 :اقات السيارات وكان من أهدافه قياس اآليتحول سباستبيان إلكرتوين وقد قمت بعمل 
 .مدى معرفة الناس بسباقات احملركات -1
 .مدى اهتمام اجملتمع هبذه السباقات -2
 .مدى أثر هذه السباقات على اجملتمع من حيث القبول أو الرفض -3
 .مدى معرفة اجملتمع ابحلكم الشرعي هلذه املسابقات -4

من خمتلف  ،عاما 60 -25رتاوح بني وكانت عينة االستبيان عينة عشوائية أبعمار ت
ومنهم  ،التخصصات احلياتية فمنهم املختص ابهلندسة أو العلوم الشرعية ومنهم الباحث األكادميي

وإمنا كان هذا التنوع ليضفي قياسا  طالب املرحلة الثانوية ؛ وعددهم يزيد على أربعني شخصا،
 .رب للنتائجعطي مصداقية أكوي ،حقيقيا وموضوعيا ألهداف االستبيان

 :أما أسئلة االستبيان فقد متحورت حول أهدافه وإليك األسئلة
 ؟(النارية الدراجات - السيارات) احملركات سباقات تستهويك هل -
 .السيارات سباق يف تفضله الذي النوع -
 ؟احملركات سباقات أحد يف املشاركة لك سبق هل -
 ؟احملركات سباقات على تشجع احلكومة هل -
 ؟السيارات سباق وسلبيات إبجيابيات كافية  عيةالتو  أن جتد هل -
 ؟العامة الشوارع يف الشباب سباقات تؤيد هل -
 ؟وتنميتها الشخصية بناء يف يؤثر السيارات سباق أن جتد هل -
 ؟للتفحيط خاصة ساحات وجود تؤيد هل -
 ؟التفحيط خالل ابلسيارة حلادث أقاربك أحد تعرض أو تعرضت هل -
 ؟التفحيط مشكلة عالج يف كافية  يةالقانون التشريعات أن ترى هل -
 ؟احملركات سباقات ملمارسة الشرعي احلكم تعرف هل -



132 

 ؟وجل عز هلل طاعة احملركات سباق ممارسة أن تعتقد هل -
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  :حتليل االستبيان ابلرسم البياين
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 :التحليل الوصفي لنتائج االستبيان
 :لتاليةبعد دراسة نتائج االستبيان والتفكر فيها توصلت إىل النتائج ا

ونسبة  ،تتساوى نسبة من تستهويه سباقات احملركات مع من ال تستهويه هذه الرايضات -1
ولعل قلة نسبة املشاركة ترجع إىل  ،من العينة %20من سبق له املشاركة يف هذه السباقات حنو 

 .االحتياجات املالية الكبرية والتجهيزات الباهضة هلذه السباقات
والتجهيزات والتسهيالت  ،المة املرورية ومتطلبات األمانانتشار الوعي األساسي ابلس -2

من العينة تدرك أبن احلكومات تشجع على سباقات  %40حيث أن ما نسبته  ،اليت تقدمها الدولة
ترى أن الوعي غري كاٍف ملخاطر هذه الرايضات فداعي التوعية ال يزال قائما خاصة  %78 .احملركات

منافسات الشباب بسياراهتم يف الشوارع العامة نظرا خلطرها  ال يؤيدون %84و ،عند فئة الشباب
 .على الشارع ومستخدميه

من العينة تؤيد وجود ساحات للتفحيط ضمن ضوابط السالمة العامة وقوانني  60% -3
 ،حيث أن هذه الرايضة تستحوذ على قلوب الشباب ،الرايضة الدولية وحبضور رمسي وطاقم طيب

من العينة ترى أن هناك أثرا كبريا هلذه السباقات يف  %57و ،اإلطالق فتقنينها خري من منعها على
نفوس الشباب األمر الذي يستدعي وقفة جادة من قبل اجلهات الرمسية ملراعاة متطلبات الشباب وملا 

 .هلذه السباقات من أثر كبري يف تنمية األبدان والعقول والنفوس
غري كافية يف عالج مشكلة التفحيط يف  من العينة ترى أن التشريعات القانونية 74%  -4

 .الشوارع العامة واألماكن غري املخصصة هلذه الرايضة
ابلنسبة للحكم الشرعي هلذه السباقات تبني أن أغلب العينة ال تعرف احلكم الشرعي   -5

وكذلك طائفة كبرية من هذه العينة ال تعلم إن كان املسلم يكسب أجرا عند ممارسته  ،هلذه السباقات
وهذا يدعو أهل الفقه والعلم على حبث ودراسة أحكام هذه السباقات ونشرها  .ذه الرايضات أم الهل

ولعل هذه الدراسة املتواضعة تكون إضافة يف هذا  ،بني املسلمني حىت يكونوا على بينة من أمر دينهم
 .اجملال وشعاع نور ُيسّلط على هذا النوع من السباقات
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 :السباق على السفن :اثلثا
 تعريف السفينة:
. ويف املوسوعة (1)ويقال لإلبل سفائن الرب  ،مجعها: ُسُفن وسفائن وسفني :السفينة: الفلك

السفينة معروفة، وتسمى الفلك، مسيت سفينة ألهنا تسفن وجه املاء؛ أي تقشره،  :الفقهية الكويتية
املاء. وقيل: ألهنا تسفن  فهي فعيلة مبعىن فاعلة، وقيل: إمنا مسيت سفينة ألهنا تسفن الرمل إذا قل

 .على وجه األرض؛ أي تلزق هبا. واجلمع سفائن وسفن وسفني
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ ابملعىن اللغوي نفسه، ويشمل اسم السفينة عندهم كل ما يركب 

 .(2)به البحر، كالزورق والقارب والباخرة والبارجة والغواصة 
 :حكم السباق على السفن

  :قد يكون بعوض وقد يكون بدون عوض السباق على السفن
. وهناك وجه آخر عند (3)فاجلمهور على جوازه  :أما السباق على السفن بغري عوض -

 .وهو وجه ضعيف (4)احلنابلة عدم جواز السبق يف غري األنواع الثالثة ال بعوض وال بدونه 
 :على قولني اختلف الفقهاء فيه :سفن بعوضأما السباق على ال -

  .(5)وهو مذهب مجهور العلماء  :املنع :لالقول األو 
  :أدلة القول األول

داّل على أن العوض جيوز حصرا  (6) (ال َسَبق إال يف خف أو حافر أو نصل)عموم حديث -
                                           

 .1/434 ،د.ط ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية القاهرة( 1)
 .25/74 ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،ن املؤلفنيجمموعة م( 2)
حاشية البجريمي على  ،. البجريمي3/466 ،1ط. ،الذخرية ،. القرايف6/402 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 3)

 .4/47 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت .4/311 ،د.ط ،اخلطيب
 .6/91 ،د.ط ،اإلنصاف ،املرداوي( 4)
حاشية البجريمي على  ،. البجريمي3/466 ،1ط. ،الذخرية ،القرايف .6/206 ،2ط. ،ع الصنائعبدائ ،الكاساين( 5)

 .4/47 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت .4/311 ،د.ط ،اخلطيب
 4/205 ،ابب ما جاء يف الرهان والسبق ،أبواب اجلهاد ،سنناليف الرتمذي أخرجه  ،رواه أمحد والثالثة، وصححه ابن حبان( 6)

= 
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 يف الثالثة دون غريها.
 فهي ليست من آالت اجلهاد. ،وألن السفن ال تنفع يف احلرب-
 .وألن سبق السفن ابملالح ال مبن يقاتل عليها-

 وسيأيت كالمهم مفصال. ،وهو رأي عند الشافعية وعند احلنابلة :اجلواز :القول الثاين
 :أدلة القول الثاين

 .فهي معدة جلهاد العدو يف البحر ،السفن يف قتال املاء كاخليل يف قتال األرض-
 .فكانت كاإلبل يف الرب ،وألهنا حتمل األثقال يف البحر -

هل يقاس عليها السبق ابلسفن والطيارات والشدات أم ال؟  :ريقال املاوردي يف احلاوي الكب 
على وجهني: أحدمها: وهو قول ابن سريج جيوز السبق عليها؛ ألهنا معدة جلهاد العدو يف البحر 

 .(1)ومحل ثقله، كاإلبل يف الرب 
 والصراع والسبق ابألقدام وحنومها طاعة إذا قصد به نصر اإلسالم وأخذ :ويف فروع ابن مفلح

اختار ذلك شيخنا  ،السبق عليه أخذ ابحلق، فاملغالبة اجلائزة حتل ابلعوض إذا كانت مما ينفع يف الدين
 . وهذه عبارة عامة والسبق ابلسفن يندرج فيها.(2) -يعين ابن تيمية -

 :الرتجيح
 :منها ،عوض ألمورأن السباق على السفن جائز بوهللا أعلم 

ومما ال شك فيه أن  ،جلهاد واملهارة يف وسائلهمشروعية السباق بقصد التدرب على ا -
 فاحلرب برية وحبرية وجوية. ،السفن وسيلة قدمية حديثة من وسائل اجلهاد

والقول بعدم جواز املسابقة يف السفن وقصرها على ما  ،اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان -
رب لتقدم آالت احلرب مع أهنا صارت ال تستعمل يف احل ،ورد يف احلديث من اخلف واحلافر والنصل

                                           
= 

 .وسبق ختريج احلديث والكالم عليه .(1700)يث رقم احلد
 .15/185 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 1)
 .7/190 ،1ط. ،الفروع ،ابن مفلح( 2)
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فالقول هبذا املعىن يعين نسبة اجلمود إىل اإلسالم وعدم مواكبته التطور يف آالت  ،والقتال وتطورها
وملا ثبت صحة قياس  ،مع أننا نرى النصوص جاءت معللة حىت تواكب تطور الزمان ،ووسائل اجلهاد

املسابقة على السفن بعوض  صحتن فلإذ ،اآلالت احلديثة على اآلالت القدمية اليت وردت يف احلديث
 قياسا على اآلالت املذكورة يف احلديث.

 :ق القوارب الشراعيةاسب
يذكر التاريخ أن حبارة اخلليج هم أول من استخدم القوارب الشراعية يف اإلحبار يف القرن 

ة ويف رحالت طويل ،وذلك من أجل الغوص حبثا عن اللؤلؤ وصيد األمساك ،الثالث قبل امليالد
ومع التقدم الكبري احلادث يف املنطقة كادت هذه األنشطة الرتاثية أن تندثر لوال بعض  ،للتجارة

اجلهود اليت فكرت أن حتافظ على هذا الرتاث وصياغته بشكل سباقات تتماشى وظروف العصر 
ويعد سباق جزيرة "صري  ،أقيم أول سباق للقوارب الشراعية بديب 29/1/1988ففي يوم  ،احلاضر

وهو ،ميال حبراي55حيث ميتد من اجلزيرة إىل شاطئ اجلمرية ملسافة  ،ونعري" أشهر هذه السباقاتب
وأهم ما مييز هذه السباقات عن  ،يتطلب قدرات متميزة من نواخذة القوارب يف فن ومهارة املالحة

 يوم غريها أن خط السري اخلاص هبا ال ميكن حتديده إال قبل انطالق السباق بساعات حمدودة ويف
بل إن سرعة الرايح اليت تعد القوة احملركة للقوارب  ،السباق نفسه وذلك حسب اجتاه الريح وسرعتها

وإن كانت  ،فإذا كانت الرايح قوية يُقام السباق ملسافة طويلة ،تتدخل يف حتديد مسافة السباق
 .ضعيفة يقام ملسافة قصرية

ومينع استخدام املواد  ،قدما14رض قدما وع60وبطول  ،وتصنع القوارب من اخلشب الطبيعي
وتستخدم يف األشرعة نسيج القطن  ،غري الطبيعية مثل طالء القوارب أو تغليفها ابلفيرب جالس

 .(1)فقط
 :السفن والسيارات...( يف القانون) املسابقات على املركوابت غري احليوان -

لكن عند  ،ت غري احليوانالقانون املدين األردين مل يذكر نصا خاصا ابلسباق على املركواب
: جيوز عقد الرهان يف السباق (910قال يف املادة ) ،حديثه عن القمار حتدث عن جواز عقد الرهان

                                           
 .184-183 ،2ط ،الرايضة يف حياتنا ،العدوي وآخرون( 1)
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 .))1((والرماية وفيما هو من الرايضة واالستعداد ألسباب القوة 
فال شك أنه داخل  ،وال شك أن سباق السيارات أول ما يتبادر إىل الذهن من كلمة سباق

أنشأت الدولة األردنية اندي السيارات امللكي الذي يرعى  ،وتصديقا هلذا .لنص القانوينيف هذا ا
. وجيدر ))2((سباقا للسيارات كل سنة يف األردن من شىت أنواع سباقات السيارات  26أكثر من 

 .ابلذكر أن األردن ال تقيم سباقا للقوارب لقلة املساحة الساحلية هلا

                                           
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1) 
 .120ص ،1ط. ،قوانني األردنيةاجلامع املتني لل ،الزعيب( 2) 
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 :كرة القدم منوذجا  يف الفقه والقانون  :الرايضية: املسابقات السابع املطلب
 :منوذجا  يف الفقه كرة القدم  املسابقات الرايضية -

 :التعريف بكرة القدم
تُلعب بني فريقني يتكون كل منهما من أحد عشر  رايضة مجاعية هي القدمكرة 

مليون العب يف أكثر من مئيت دولة حول العامل، فلذلك  250ُمكوارة. يلعب كرة القدم  بكرة العباً 
الشكل مع مرميني مستطيل  ملعب تُلعب كرة القدم يف ،رايضة األكثر شعبية وانتشاراً يف العاملتكون ال

 .املرمى ف بركل الكرة داخليف جانبيه. اهلدف من اللعبة هو إحراز األهدا
 :اتريخ كرة القدم

يرجع اترخيها من حيث هي مبارايت أو منافسات يشرتك فيها  ،هذه اللعبة قدمية ومعاصرة
فريقان أو طرفان حياول كل منهما ركل الكرة أو دفعها أو حتويلها يف االجتاه املضاد إىل احتفاالت  

  .كانت جتري يف مصر وبعض الدول األخرى
ق.م وأهنم يف 3000ة أقيمت عام الصني مثال حيكي أحد الكتاب الصينيني عن مبار ففي ا

مث مارسها  ،ستومعرفها اإلغريق حتت اسم هارب ،ق.م كانوا يلعبوهنا بكرة حمشوة ابلشعر5000عام 
وعن طريق روما  ،طورية الشاسعة اليت امتدت على مجيع أحناء العامل املعروف آنذاكامرب الرومان عرب اال

مارسوها يف الشوارع والساحات  حىتهبا الشعب اإلجنليزي  أعجباإلجنليز فنتقلت اللعبة إىل بالد ا
حىت حارهبا بعض امللوك ألهنا شغلت  ،العامة وانصرف معظمهم إليها دون ابقي الرايضات األخرى

 .(1)الناس عن الفروسية 
جُترى يوم الثالاثء املقدس  ويف آواخر القرن الثاين عشر امليالدي كانت مبارايت كرة القدم

جنلرتا تُعطل فيه الدوائر احلكومية يف إجازة إوبعد عدة أعوام أصبح يوم الثالاثء مهرجاان لكرة القدم يف 
ان احيث يقوم عمدة لندن بركل الكرة إيذ ،جيتمع فيها املواطنون ملشاهدة البداية الرمسية للمبارايت

 .(2)ببداية املقابلة 
                                           

 .174 ص ،2ط. ،الرايضة يف حياتنا ،العدوي وآخرون :. وانظر319 ص ،1ط. ،قضااي اللهو والرتفيه ،رشيد( 1)
 .175 ص ،2ط. ،الرايضة يف حياتنا ،مجال العدوي :. وانظر225 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار(  2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
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  :رةكرة القدم املعاص
لقد احنرفت رايضة كرة القدم من كوهنا وسيلة تربوية تساهم يف تزويد اإلنسان بلياقة بدنية 
جيدة وقيم أخالقية عالية إىل صورة من صور اجلاهلية احلديثة ولون من ألوان املسخ الفكري الذي 

احملرتفني من  هذا وقد ُسلطت األضواء اإلعالمية على بعض الالعبني ،اعرتى عقلية اإلنسان املعاصر
وُعلقت صورهم على صدور الناشئة وقلدوهم يف  ،غري املسلمني حىت صاروا قدوة يقتدي هبم الشباب

 .(1)لباسهم وشكل شعرهم وكأهنم املثل األعلى 
 :أهم معامل ومظاهر هذا املسخ الفكري وهذه اجلاهلية

القات اإلجتماعية األصل يف هذه املنافسات الرايضية أن تكون وسيلة حضارية لتمتني الع -
فأصبحت   ،لكنها لألسف كانت فتيال يشعل انر العداوة والبغضاء واألحقاد ،والتآلف واالندماج

يف ملعب يف بروكسل  1985حادثة وقعت سنة  :من هذه احلوادث ،كاخلمر يف إسكار العقول
 فينتسجنليزي وجو اإلفربول يجبروح وكسور بني مشجعي ل 600وأصيب  39حيث قتل من املشجعني 

 . (2)اإليطايل 
ة العالقات السياسية بني البلدان كما وقع عام عتعدى يف بعض األحيان األمر إىل زعز  -

احلادثة الكبرية اليت أدت إىل أزمة سياسية بني مصر واجلزائر يف تصفيات الرتشح لكأس العامل  2009
 .(3)م 2010

زوج يشجع فريقا والزوجة فتجد ال ،من العجب أن هذا املرض انعكس إىل بيوت املسلمني -
 تشجع آخرا فإذا فاز فريق على آخر حصل نزاع بني الزوجني ورمبا وصل إىل الطالق !

                                           
 .208ص  ،.طد ،الرتبية الرتوحيية ،أبو مسك( 1)
 .324-323 ص ،1ط.،قضااي اللهو والرتفيه ،رشيد( 2)
 :انظر موسوعة ويكيبيداي( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83
%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%A
7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2009  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2009
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صل اختناقات ب أحياان حيصل تدافع وحيعلل عدد كبري من املشجعني إىل املنتيجة لدخو  -
ر سعيد وقد حتصل مضايقات للنساء وأمور من املوبقات والعياذ ابهلل كما حصل يف مشكلة ستاد بو 

 .(1)شخصا 72اليت راح ضحيتها  2012يف مصر عام 
 :على سبيل املثال ،يمأتهيل وبناء هذه املالعب يستهلك الكثري من األموال والدخل القو  -

 .(2)مليون يورو ! 145ستاد هزاع بن زايد يف اإلمارات كّلف 
 :أمور وضوابط ال بد منها عند ممارسة كرة القدم

وإفساح اجملال أمام  ،عي بني النشاطات الرايضية األخرىأن توضع يف حجمها الطبي -
 النشاطات االجتماعية األخرى.

 أن يتحول االهتمام ببعض الالعبني إىل االهتمام ابلشباب وتربيتهم وفوائد الرايضة هلم. -
وهتذيب  ،والتوقف ألداء الصالة ،كاللباس الساتر لالعبني  :أن تنضبط ابلضوابط الشرعية -

 .ملشجعنيعبارات وسلوك ا
 البعد عما يؤذي البدن كتناول املنشطات الرايضية. -
 .(3)فهي من القمار  ،أال تكون سببا يف إنشاء أندية املراهنات -

  :حكم لعب كرة القدم واأللعاب الرايضية عموما
إذا توافرت يف األلعاب الرايضية الضوابط الشرعية والعامة مما فيه فائدة الالعب لبدنه وعقله 

                                           
 :انظر موسوعة ويكيبيداي( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%
AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%F_%DA8%A8%D9%88%D8%B1%D

8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012  
 :انظر موسوعة ويكيبيداي( 2)

8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%Ahttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D
F_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8

AF8%A%D9%8D7%%A  
 . 209-208ص  ،د.ط ،الرتبية الرتوحيية ،أبو مسك( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
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وهكذا كل لعب  ،يف األشياء اإلابحة لكن دون بذل العوض ألنه ليس من وسائل اجلهاد فإن األصل
 . (1)ابلكرة بني فريقني كالتنس والسلة والطائرة وغريها 

واحلكم يشمل الالعب واملشاهد  ،فإن اختلت الشروط والضوابط فالقول ابحلرمة هو األوفق
 .(2)سواء العلى 

ليوم مليء ابحملذورات الشرعية من هتييج الناس وعنصريتهم سف واقع كرة القدم اومع األ
ألفرقتهم اليت يشجعوهنا ومن إقامة رهاانت وإحداث شغب ولغط يف املالعب وتضييع للصالوت 

 .وهللا أعلم .فال بد على أهل العلم والرأي التوجيه واإلرشاد حملو هذه املظاهر املخالفة .واألوقات
 :يف القانون القدم منوذجا   كرة  :املسابقات الرايضية -

لكن عند حديثه عن القمار حتدث  ،القانون املدين األردين مل يذكر نصا خاصا بكرة القدم
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من  :(910قال يف املادة ) ،عن جواز عقد الرهان

 .))3((الرايضة واالستعداد ألسباب القوة 
 ،لقدم من الرايضة اليت يصدق عليها هذا القانون ويشرعها ويبيحهاومما ال شك فيه أن كرة ا

وال أدل على ذلك من أتسيس االحتاد األردين لكرة القدم الذي يرعى وينظم شؤون أندية كرة القدم 
 .))4(( يف اململكة األردنية

                                           
 .12ص ،ضمن مؤمتر الفقه اإلسالمي - أحكام املسابقات ،شبري .209-208ص  ،د.ط ،الرتبية الرتوحيية ،أبو مسك( 1)
منهاج  ،اجلزائري .335 ، ص1ط ،قضااي اللهو والرتفيه ،رشيد .707 ص ،1ط. ،وى علماء البلد احلرامفتا ،اجلريسي( 2)

 .43-41 ص ،2ط ،اجلندية ،آل حممود. 261ص ،د.ط ،املسلم
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 3)
  http://www.jfa.com.jo/JfaPages.aspx?PID=232&lang=ar :االحتاد األردين لكرة القدم( 4)

http://www.jfa.com.jo/JfaPages.aspx?PID=232&lang=ar
http://www.jfa.com.jo/JfaPages.aspx?PID=232&lang=ar
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 :الفقه والقانون مسابقات ألعاب القوى يف :املطلب الثامن
 :لفقها مسابقات ألعاب القوى يف -

 :رايضة اجلودو :أوال
وقد جرت إحدى منازالهتا  ،مث انتقلت إىل الياابن،ق.م 660ُعرفت يف بالد الصني :نشأهتا

تيما  و  نومي سوكوم :ين مهاري مرباطور " سوينن" بني متنافسني شهق.م حبضور اإل 230حوايل 
 .دون قواعد تنظيميةوكانت اللعبة تنتهي ابلقضاء على أحد املتنافسني ألهنا كانت ب ،كيومااي

م عكف "جيجوروكانو " املدرس يف جامعة طوكيو على دراسة هذه اللعبة 1881ويف سنة 
مث ما لبثت أن  ،انتشرت اللعبة يف خمتلف أحناء أورواب 1890ويف عام  ،فوضع هلا القوانني واألسس

 .(1)أصبحت لعبة شائعة يف أحناء العامل 
على التماسك وااللتحام بني املتنافسني  وة اجلودطريقة لعب رايضة اجلودو: تعتمد رايض

وترتكز تقنية إفقاد توازن اخلصم وجتميده على ثالث  ،والعمل على إخالل التوازن لطرح اخلصم أرضا
 :مراحل

 تعتمد على طرح اخلصم أرضا. :األوىل
 .تعتمد على التثبيت أو التحام اجلسمني :الثانية

 .(2)الثالثة: تعتمد على اهلجوم
 يا: الكراتيه:اثن

الكراتيه فن من فنون القتال والدفاع عن النفس ابليد اجملردة من السالح عرفها اهلنود  :نشأهتا
قدميا إذ فكر أحد اهلنود بطريقة يدافع هبا عن نفسه بغري األساليب املعروفة، وال يستخدم فيها سوى 

اع عن نفسها لدى مهامجة أعدائها فراح يراقب احليواانت ويدرس حركاهتا يف الدف ،الوسائل الطبيعية
فصب اهتمامه على النمر وهو يفرتس طريدته وعلى سائر الطيور اجلارحة حني تنقض على  ،هلا

                                           
 .264 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية، . كرار99ص ،د.ط ،األلعاب الرايضية ،سعد وآخرون( 1)
 .100 ص ،د.ط ،األلعاب الرايضية ،سعد وآخرون( 2)
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ومع الزمن تطور هذا الفن  ،فرائسها مشددا على مراقبة األرجل واألجنحة يف أثناء هذه العمليات
 انتشرت هذه الرايضة يف كافة أحناء وانتقل إىل الصني عن طريق كاهن ففرضه على الرهبان أوال، مث

 .(1)العامل 
 ،تعتمد رايضة الكراتيه على الضرب ابليدين أو املرفقني أو الركبتني أو القدمني :طريقة لعبها

 .القانون كالبطن والصدر والظهريف وتوجه هذه الضرابت اهلجومية إىل املناطق احملددة 
 وهناك نوعان من رايضة الكاراتيه مها: 

يقوم املتباري يف املنافسة املقيدة ابستعراض مناذج متنوعة أمام هيئة  :املنافسات املقيدة :لاألو 
 ،منهم املتباري نقاطًا ترتاوح ما بني نقطة واحدة وعشر نقاط مينح كل قاضٍ  ،تتكون من مخسة قضاة

 .ويفوز يف املنافسة املتباري الذي حيصل على أعلى جمموع من النقاط
تباع أساليب فنية معدة مسبقاً، احيث خيوض املتنافسان النزال دون  :ت احلرةاملنازال :الثاين

ة حكم واحد وأربع قضاة يسجل الالعب النقاط عندما يسدد ضربة إىل خصمه اويراقب كل مبار 
 ،وينبغي أن تبدأ الضربة بكل قوة ولكن تتوقف قبل أن تصيب اخلصم ،يعدها أغلب القضاة فعالة

وال يتم الضرب بكامل القوة  ،ابت اليت توجه إىل اخلصم ملسًا خفيفًا غري مؤثروميكن أن تلمس الضر 
 .(2) إال يف حالة الدفاع عن النفس

 :حكم املسابقة يف رايضة اجلودو والكاراتيه
هذه املسابقات جائزة شرعًا ألهنا لون من ألوان اإلعداد واإلستعداد للجهاد ملا فيها من 

لذا جيوز تقدمي اجلوائز  ،اء مما يعني على محل السالح ومقاتلة األعداءتنشيط للبدن ومترين لألعض
 .للفائزين فيها بشرط أال يكون غرض املتسابقني الناحية املادية وال الشهرة

إن الغرض من مجيع هذه الرايضات اليت كانت تعرف ) :لجزائري قولهلورد يف منهاج املسلم 
ومل يكن الغرض  ،هبا على إحقاق احلق ونصرته والدفاع عنه يف صدر اإلسالم ابلفروسية هو االستعانة

وال ما يستتبع ذلك من العلو يف األرض  ،وال الشهرة وحب الظهور ،منها احلصول على املال ومجعه
                                           

 .194 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية ،. كرار183ص ،د.ط ،ضيةاأللعاب الراي ،سعد وآخرون( 1)
 .196 - 195 ص ،د.ط ،األلعاب الرايضية موسوعة، كرار(  2)
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  .والفساد فيها كما هي أكثر حال املراتضني اليوم
اجلهاد يف  ختالفها هو التقوي واكتساب القدرة علىاإن املقصود من كل الرايضات على 

ومن فهمها على غري هذا النحو فقد  ،وعلى هذا جيب أن نفهم الرايضة يف اإلسالم ،سبيل هللا تعاىل
 .(1) (أخرجها عن قصدها احلسن إىل قصد سيء من اللهو الباطل والقمار احملرم

وقد رأينا يف املصارعة جواز بذل العوض فيمكن قياس لعبة اجلودو عليها لشبهها هبا حيث 
 -صلى هللا عليه وسلم -وملا ورد من مصارعة النيب  ،ا تقوية للبدن وعون على مقاتلة األعداءفيه

 .لركانه
حيث فيها تقوية للبدن وإعداد ملقاتة األعداء وال بد  ،وال تقلُّ الكاراتيه أمهية عن اجلودو

اد للجند على اخلصوص من إجادة مثل هذه األلعاب الحتمال حاجتهم إليها يف ساحة اجله
 .فالغلبة لألقوى واألقدر على التحمل والصرب ،وابلذات عند التحام اجليشني

ويلحق ابلكاراتيه  .وإذا ما جوزان العوض يف اجلودو والكاراتية فمن ابب أوىل بغري عوض
 ندو والكونج فو وغريها من فنون القتال.اواجلودو ما يشبهها من فنون القتال كالتايكو 

 :قالرايضة رفع األث :اثلثا  
م قام اإلحتاد الفرنسي لرفع 1920يف بلجيكا اليت جرت سنة  (يف دورة )أجنرس األوملبية

البطولة العاملية مل تقم  مع أن.ويف نفس هذه السنة صدر اإلحتاد الدويل ،األثقال بوضع قوانني حمددة
  .م يف ابريس1935إال سنة 

وهذه الرايضة هلا دور   .(2) صيتكون جهاز رفع األثقال من قضيب وأقراص ومثبتات لألقرا
 -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان الرسول  ،كبري يف تقوية عضالت الساقني واليدين والفخذين والبطن

حيث على مثل هذا النشاط ملا فيه من جوانب تروحيية وإمجام للنفس إضافة إىل دوره يف تقوية البدن 
مر بقوم يرفعون حجرا، فقال:  - عليه وسلم صلى هللا -أن النيب وروي  ،ملالقاة األعداء ومنازلتهم

: )أفال -صلى هللا عليه وسلم  -قالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة، فقال النيب  .")ما يصنع هؤالء؟(
                                           

  .229ص، د.ط ،منهاج املسلم ،اجلزائري( 1)
 .101 ص ،د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار(  2)



146 

 . (1) الذي ميلك نفسه عند الغضب( -أو كلمة حنوها  -أدلكم على من هو أشد منهم؟ 
ولو كان فيه حمذور شرعي  ،ملا كانوا يفعلونه -صلى هللا عليه وسلم-ويف هذا دليل على إقراره 

 .لنهاهم عنه
فقال: "  -ويروى حيدون حجرا  -مر بقوم يتحادون حجرا كما ورد يف اخلرب أن ابن عباس 

 .(2) "عمال هللا أقوى من هؤالء، وكل هذا من الرفع واإلشالة
ولكن جيوز  ،دهذا وإن كانت هذه األلعاب ال تدخل يف معىن اآلالت املعينة على اجلها

 .(3) فإهنا تقوي البدن وتعّلم اجلََلد والصرب ،التسابق فيها واملنافسة من غري بذل املال
 .(4) وجيوز الصراع ورفع احلجر ليعرف األشد :قال بعض احلنابلة

ملغالبة بشيل األثقال كاحلجارة والعالج فاجلمهور ال جيوزون العوض فيها ا :و قال ابن القيم
 .(5)املشابكة والسباحة والصراع واألقدام فمقتضى قوله اجلواز هنا إذ ال فرق ومن جوزه على 

فأما املداحاة أبن  :ومنع فقهاء الشافعية إشالة احلجر أي رفعه ويسمى ابلعالج حيث قالوا
 ،وإشالة احلجر ابليد ويسمى ابلعالج ،يرمي كل واحد منهما احلجر إىل صاحبه فباطلة قطعاً 

 .(6)جواز العقد عليه  واألكثرون على عدم
  :حكم مسابقة رفع األثقال

وهللا أعلم أن جواز السباق يف رفع األثقال بعوض أقوى من املنع إذا روعيت فيها الضوابط 
ألن فيها كما قدمنا تقوية للجسم وإعداد للنفس  ،والتزام ابللباس الشرعي ،الشرعية من سرت للعورة

                                           
 .(12981رقم احلديث ) 8/68 ،لك نفسه عند الغضبابب فيمن مي ،كتاب األدب  ،جممع الزوائد يف اهليثميأخرجه ( 1)

 .واإلسناد حسن
 ،موسوعة األلعاب الرايضية ،كرار  .108ص  ،1ط. ،اللهو املباح ،رشيد .10/520، 1ط ،شعب اإلميان ،البيهقي( 2)

 .156ص  ،د.ط
 . 208ص ،د.ط ،الرتبية الرتوحيية ،أبو مسك( 3)
  .6/90 ،د.ط ،اإلنصاف ،املرداوي( 4)
 .317ص  ،1ط. ،الفروسية ،قيمالبن ا( 5)
 .4/229 ،د.ط ،أسىن املطالب ،األنصاري( 6)
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 -صلى هللا عليه وسلم  -ابإلضافة إىل إقرار الرسول  ،ءعلى الصرب والتحمل عند مقابلة األعدا
 .صحابة الكرام على ذلك كما تقدموال

 :مسابقات ألعاب القوى يف القانون -
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو  :(910قال القانون املدين األردين يف املادة )

 . )1(من الرايضة واالستعداد ألسباب القوة
شك فيه أن العاب القوى وفنون القتال هي سبيل اإلعداد اجلسماين للمحارب ومما ال 

 .فهي مندرجة يف هذا النص الذي جييز عقد الرهان ،واملقاتل
 .فالقانون إذن يبيح ألعاب القوى والسباق فيها

 .)2(ندواكما أن الدولة األردنية أنشأت االحتاد األردين أللعاب القوى واالحتاد األردين للتايكو 
 
 
 

                                           
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
  /federation-taekwondo-rts/jordanhttp://www.joc.jo/ar/spo :اللجنة األولومبية األردنية( 2)

http://www.joc.jo/ar/sports/jordan-taekwondo-federation/
http://www.joc.jo/ar/sports/jordan-taekwondo-federation/
http://www.joc.jo/ar/sports/jordan-taekwondo-federation/
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 :املناضلة يف الفقه والقانون عقدالباب الثاين: 
 حقيقة عقد املناضلة يف الفقه والقانون وفيه مبحثان: الفصل األول: ▪
 .حقيقة عقد املناضلة يف الفقه املبحث األول: •
 حقيقة عقد املناضلة يف القانون. املبحث الثاين: •
 قانون وفيه مبحثان:عقد املناضلة يف الفقه وال أركان وشروط الفصل الثاين: ▪
 .عقد املناضلة يف الفقه أركان وشروط املبحث األول: •

 عقد املناضلة يف القانون. أركان وشروط املبحث الثاين: •
 املناضلة يف الفقه والقانون وفيه مبحثان: عقد أحكام  الفصل الثالث: ▪
 .املناضلة يف الفقه عقد : أحكاماملبحث األول •
 ناضلة يف القانون.امل عقد أحكام املبحث الثاين: •
 .تطبيقات أحكام عقد املناضلة يف الفقه والقانون :املبحث الثالث •
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 :الفصل األول: حقيقة عقد املناضلة يف الفقه والقانون
 .حقيقة عقد املناضلة يف الفقه املبحث األول: •
o تعريف املناضلة يف اللغة واالصطالح. :املطلب األول 
o املناضلة املطلب الثاين: األدلة على مشروعية. 
o  :املناضلة أنواعاملطلب الثالث. 
o طبيعة عقد املناضلة :املطلب الرابع. 
 حقيقة عقد املناضلة يف القانون. املبحث الثاين: •
o تعريف املناضلة يف القانون 
o األدلة على مشروعية املناضلة. 
o املناضلة أنواع. 
o طبيعة عقد املناضلة. 
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 .حقيقة عقد املناضلة يف الفقه املبحث األول:
 :متهيد

  :أوال: أمهية الرمي يف اإلسالم
والتدريب على استعمال السالح تدريبا راقيا  ،ال قيمة ألي سالح من األسلحة إال ابستعماله

درب على استعمال سالحه هو وحده يستطيع  ،دائبا هو الذي يؤدي إىل استعماله بكفاية
ُ

واملقاتل امل
واملدرب يستطيع التغلب  ،يستفيد من سالحه كما ينبغي غري املدرب فال اتلأما املق ،استعماله بنجاح

 .على غري املدرب بسهولة ويسر
ومن الضروري أن يثق املقاتل بسالحه والثقة تتم ابلتدريب على استعمال السالح فإذا كان 

 .ال حُيسد عليهاملقاتل ال يثق بسالحه لضعف تدريبه أو لضعف سالحه فإن مصري هذا املقاتل 
 ،ب قبل اإلسالم يتدربون على استعمال السالح ولكن مل يكن تدريبهم إلزامياوقد كان العر 

 .فكان منهم من يتدرب ومنهم من ال يتدرب حبسب رغبته وهواه
فلما جاء اإلسالم أمر ابلتدريب وحّث عليه ألن اجلهاد فرض على كل مسلم قادر على محل 

يف سبيل هللا لتكون كلمة هللا هي فاملسلمون كلهم جند يف جيش املسلمني جياهدون  ،السالح
 .)1(العليا

فالرسول صلى هللا  ،وهذا دليل على أمهيته ،وقد وردت أحاديث كثرية يف احلث على الرمي
 :فمن ذلك اآليت ،عليه وسلم اهتم ابلرمي وأبنواع السالح املختلفة بنفسه وأمر أصحابه بذلك

 .)3(فضة عليه وسلم من رسول هللا صلى هللا )2(كانت قبيعة سيف  :عن أنس قال -1
أنه يدل على اهتمام النيب صلى هللا عليه وسلم ابلسالح حىت  :وجه الداللة يف هذا احلديث

                                           
 146 ص:1.ط ،العسكرية العربية اإلسالمية ،خطاب( 1)
 ،ية يف غريب احلديث واألثراالنه ،ابن األثري .هي اليت تكون على رأس قائم السيف :قال ابن األثري ،قبضته :قبيعة السيف( 2)

 .4/7: ،د.ط
قال الرتمذي  ،(1691)حديث رقم  ،4/201 ،ا جاء يف السيوف وحليتهاابب م ،كتاب اجلهاد  ،سنناليف الرتمذي  أخرجه( 3)

 .عقب روايته للحديث: حديث حسن غريب
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 .ح عنده ملا أنفق الفضة يف تزيينهولوال أمهية السال ،جعل قبيعة سيفه من الفضة نهإ
يكم عن عقبة بن عامر، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )ستفتح عل -2

 . ))1((أرضون، ويكفيكم هللا، فال يعجز أحدكم أن يلهو أبسهمه( 
احلث على قضاء وقت الفراغ واالسرتاحة يف التدريب على : وجه الداللة من احلديث

 السالح.
من علم الرمي، مث تركه، )وعن عقبة بن عامر قال: إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  -3

 .))2(( (قد عصى) فليس منا( أو
واعتباره معصية هلل عز  ،النهي عن نسيان طرق الرمي بعد تعلمه :لداللة من احلديثوجه ا

فلو مل يكن الرمي  ،سالماإلأي جيب اتقان الرمي على الدوام، وما هذا إال ألمهية الرمي يف  ،وجل
 .مهما يف الدين ملا رّتب العقوبة على تركه ونسيانه

ُيشار إليه ابلبنان ويُرفع  صلى هللا عليه وسلم جييد الرمي على عهد رسول هللا وكان الذيهذا 
فسعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه كان يرمي بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه  ،ذكره بني الناس

قال  (إرِم فداك أيب وأمي) :فجمع له الرسول صلى هللا عليه وسلم أبويه ويقول له ،وسلم يف غزوة أحد
 .((3))ه وسلم أبويه يوم أحد مجع يل النيب صلى هللا علي :سعد

وكان رماة املسلمني يوم أحد مخسني عّينهم النيب صلى هللا عليه وسلم على جبل عينني برائسة 
، وكسر أبو طلحة يومها قوسني أو ثالثة ويومها رمى الرسول صلى (4)عبد هللا بن جبري رضي هللا عنه 

 .(5)جر هللا عليه وسلم عن قوسه الكتوم حىت صار شظااي فرمى ابحل
وأما حنن اليوم فمن احلقائق املؤملة أن الشعوب العربية قد فقدت كثريا من  ،هكذا كانوا

فكانت رزيئة كبرية وخسارة  ،ورزئت يف فروسيتها اليت كانت معروفة هبا يف العامل ،خصائصها العسكرية
                                           

 .(1918)رقم احلديث  1522 /3 ،ابب فضل الرمي واحلث عليه ،كتاب اإلمارة  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 1)
 .(1919)رقم احلديث  3/1522 ،ابب فضل الرمي واحلث عليه ،كتاب اإلمارة  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 2)
 .(3725)رقم احلديث  5/22 ،ابب مناقب سعد بن أيب وقاص ،كتاب املناقب  ،صحيحال يفالبخاري  أخرجه( 3)
 .3/174 ،27ط ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،قيمالابن ( 4)
 .2/32 ،1ط ،الطبقات الكربى ،بن سعدا( 5)
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العسكرية  وكانت سببا من أسباب ضعفها وعجزها يف ميدان اجلهاد فقد اضمحلت الروح ،فادحة
وقد حّلت السيارات حمل اجلياد حىت كادت اخليل العربية  ،وضعفت األجسام ونشأ الناس على التنعم

تنقرض من اجلزيرة العربية وهجر الناس املصارعة واملناضلة وسباق اخليل وأنواع الرايضة البدنية 
 .(1) والتدريبات العسكرية

 (2) :أنواع الرماية :اثنيا
 :ت الرمي قدميا وحديثا ومنها اآليتآالت وأدوا تتعدد

 .الرمي ابلسهام والرماح الصغرية اليت تنفصل من اليد -أ
 .الرمي ابحلجارة، سواء كان الرمي ابليد أو ابملقالع أو آبلة املنجنيق -ب

 .الرمي ابلرصاص من البنادق واملسدسات والرشاشات -ج
 جوية. الرمي ابملدافع املختلفة على أهداف اثبتة أو متحركة، أرضية أو -د

  القذف ابلطائرات على أهداف خمتلفة لضمان إصابة األهداف أثناء العمليات احلربية. -ه
 :(3) اثلثا: أحوال السهم

إصابة  ،قراب أو بعدا -يطلق على السهم أمساء متنوعة حسب احلالة اليت ينتهي إليها  
 :ومن هذه األحوال ،ابلنسبة للهدف الذي يُرمى -أو عدمها 

وقد يقع يف جانب  ،خاصر()ويسمى أيضا  ،ذا مّر يف إحدى جانيب اهلدفإ :سهم جائز -أ
 اهلدف أو وراءه وحسابه حسب الشرط.

 .هو الذي قارب اإلصابة ومل يصب ؛ ويكون خمطئاً  :سهم طامح -ب
 .ولكن ال يُعرف مكان وقوعه ،وهو الذي جياوز اهلدف كاجلائز :سهم طائش -ج

 .هو الذي ال يُعرف راميه :سهم غائر -د
                                           

 .246 ص ،د.ط ،نيماذا خسر العامل ابحنطاط املسلم ،الندوي( 1)
 .351 ص ،1ط،قضااي اللهو والرتفيه بني احلاجة النفسية والضوابط الشرعية ،رشيد( 2)
 . 223و 213 -15/212 ،1ط.،احلاوي الكبري ،املاوردي( 3)
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 .مث خيطف انزال ،هو املرتفع يف اهلواء :اطفسهم خ -ه
 .مث يثب إىل الغرض ،ض على األرضهو أن يقع دون الغر  :سهم مزدلف -و

 :(1) أجزاء الغرض املعدة للرمي :رابعا
ما يُقصد إصابته أو يُرمى إليه ويكون من جلدأو قرطاس أو ورق أو خشب أو  :الغرض -أ

 غريه.
 وحنوه. يكون ترااب جمموعا أن :مثل ،هما يُنصب الغرض علي :اهلدف -ب

ويف وسطها نقش  ،نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد جُيعل وسط الغرض :الدارة -ج
فاإلصابة يف اهلدف أوسع ويف الغرض أضيق ويف الدارة  ،الرقعةو  احللقة :وقد يقال له ،ُيسمى اخلامت

 .وال جييدها إال احلذاق من الرماة ،أكثر ضيقا
وقيل هو جلدة تُلصق على وجه  ،وأصله اجللد البايل ،قصد إصابتهالّشّن: الغرض الذي تُ  -د

 اهلدف.
 .الطوق الذي يكون حول اجللد :اجلريد -ه

 .السري أو اخليط املشدود به الّشّن على اجلريد :الُعرى -و
 .هو أواتر ُيشد هبا ُعرى الّشّن إىل أواتر يف اهلدف :املعاليق -ز

 :قالقوس والسهم والرمح والسيف واملنجني :خامسا
عود من شجر جبلي صلب حُيىن طرفاه بقوة وُيشّد فيهما وتر من  :هو يف األصل :(2)القوس

وكان العرب  .اجللد أو العصب الذي يكون يف عنق البعري فهو يشبه إىل حد ما قوس املنجدين
 ،املذروع ولذا كانوا يتخذون منها وحدة للقياس فيقيسون هبا ،يسموهنا الذراع ألهنا يف طول الذارع

 .[ أي قدر قوسني عربيني أو قدر ذراعني9]النجم: ﴾ربيئىئنئمئٱ﴿ومن ذلك قوله تعاىل 

                                           
الغرر البهية  ،األنصاري .15/170 د.ط، ،اجملموع شرح املهذب ،النووي .15/203 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 1)

 .2/193 ،1ط ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ،ابن قدامة .5/184د.ط،  ،البهجة الورديةشرح 
 .150 ص ،1ط. ،العسكرية العربية اإلسالمية ،خطاب( 2)
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وعلى الرامي إذا أراد الرمي أن ميسك وسط القوس ابليسرى مث يثبت السهم يف وسط الوتر ابليمىن مث 
كه من أصابعه فإذا بلغ الوتر هنايته تر  ،جيذبه إليه مساواي مرفقه األمين بكتفه مسددا بنظره إىل اهلدف

 فاندفع إىل وضعه األول دافعا أمامه السهم إىل هدفه 

 .(وفيه صورة القوس وعليه أجزاؤه 1انظر الشكل رقم )
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  :السهم -ب
وال بد للرامي من أن حيتفظ يف كنانته )وعاء  ،واألسهم كطلقاهتا ،القوس للرامي كالبندقية

 .من األسهم عند القتال دبعد (حفظ األسهم
عود رفيع من شجر صلب يف طول الذراع  :هم والنبل والنّشاب أمساء لشيء واحد وهووالس

لريكب فيها الريش ويشّده عليها  ،ةأيخذه الرامي فينحته ويسويه مث يفرض فيه فراضا دائري ،تقريبا
ابجللد املتني أو يلصقه ابلغراء ويربطه مث يركب يف قمته نصال من حديد مدبب له سنّتان يف عكس 

 اهه جيعالنه صعب اإلخراج إذا نشب يف اجلسم.اجت
وكان  ،وأجود اخلشب للقوس والسهم ما اجتمع فيه الصالبة واخلِفة ورقة البشرة وصفاء األدمي

وأجود اخلشب يف املشرق عود الشوحط وابألندلس الصنوبر  ،طويل العرق غري رخو وال متنفش
 .األمحر اخلفيف

سواء أكان ذلك يف ميدان مكشوف أو من وراء  ،بعد واألصل يف السهام أن يُرمى هبا عن
 .وخاصة إذا سقي نصله ابلسمّ  ،وهو سالح فّتاك قّتال ،األسوار واحلصون

ويف بعض األحيان كانت السهام تستعمل كأداة للتخاطب يكتب عليه راميها ما يشاء مث 
  (1)يرميها ملن يشاء حفظا للسرية 

 .(هموضحا عليه أجزاؤ  2انظر الشكل رقم )

                                           
 .153 ص ،1ط.،العسكرية العربية اإلسالمية ،خطاب( 1)
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  :الرمح -ج
أشهرها النبع والشوحط وأحياان كان أيخذه  ،ان العريب يتخذ رحمه من فروع أشجار صلبةك

 .من القصب اهلندي اجملّوف بعد تستوية عقده ابلسكني وتركيب نصل من حديد يف رأسه
وكان أكثر شيوعا عند  ،والرمح سالح عريق يف الِقدم شاع استعماله عند الشعوب القدمية

 .ومنهم العرب ،األمم اليت تراتد الصحراء
فالطوال خاصة ابلفراسان حيث تساعدهم اخليل على  ،والرماح منها الطوال ومنها القصار

 .محلها وأما الرماح القصرية فقد يستعملها الراجل والفارس أيضا وهي أشبه ابلعصا
 كالبتها وغنائها يف املعار وكان العرب يعنون ابلرمح ويفضلون القناة الصماء على اجلوفاء ؛ لص

 .فيوالون دهنها ابلزيت لتحافظ على مرونتها ولدونتها
وطريقة محل الرمح كانت يف الغالب االعتقال وهو خاص ابلفرسان وهو جعل الرمح بني 

 ولكل قبيلة طريقة يف محل الرمح. ،الركاب والساق حبيث يكون النصل ألعلى والزّج ألسفل
إما مبطادرة الوحوش  ،ا طويال يف التدريب على استخدام الرماحوكان املسلمون يقضون وقت

 .حىت حذقوا الطعن هبا ،وإما إبعداد حلقة من احلديد تسمى الوترة يتمرنون على الطعن داخلها
 .(للرمح وعليه أجزاؤه 3انظر الشكل رقم )

 .يوما عن السالح (1)سأل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عمرو بن معديكرب 
 .يسأل أمري املؤمنني عّما بدا له :مروفقال ع

  ؟ما تقول يف الرمح :قال 
                                           

قال ابن ماكوال: له صحبة ورواية. وقال  كرب بن عبد اَّللا الزبيدي الشاعر الفارس املشهور. يكىن أاب ثور،  عمرو بن معدي( 1)
أبو نعيم: له الوقائع املذكورة يف اجلاهلية، وله يف اإلسالم ابلقادسية بالء حسن، قدم عمرو بن معديكرب على رسول اَّللا 

ت صلى اَّللا عليه وسّلم يف وفد زبيد فأسلم، وشهد عمرو فتوح الشام، وفتوح العراق، عن قيس بن أيب حازم قال: شهد
القادسية فكان سعد على الناس، فجعل عمرو بن معديكرب ميّر على الصفوف، ويقول: اي معشر املهاجرين، كونوا أسودا 
أشّداء، فإّن الفارس إذا ألقى رحمه يئس، فرماه أسوار من األساورة بنّشابة، فأصاب سية قوسه، فحمل عليه عمرو فطعنه 

. 4/569، 1ط ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،العسقالين :مجة مذكورة يفهذه الرت  .فدّق صلبه، ونزل إليه فأخذ سلبه
 ملخصا.



158 

 .أخوك ورمبا خانك فانقصف :فقال
  ؟قال: فما تقول يف الرتس

  .هو املِحّز وعليه تدور الدوائر:قال
  ؟فالنبل :قال

  .وتصيب يءطمنااي ختُ  :فقال
  ؟فالدرع :قال
  .متعبة للراجل ومشغلة للراكب وإهنا حلصن حصني :قال

  ؟قال فالسيف
 (1)بل أمك ال أم لك  :وقال ،فضربه ابلدرة .هنالك ثكلتك أمك :قال

 (الرمح وعليه أجزاؤه 3)انظر الشكل رقم 

                                           
 .430 ص ،1ط.،الفروسية ،ابن القيم( 1)
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 :(1)السيف  -د
حيافظ العريب على سيفه وال  ،وأكثرها غناء يف القتال ،السيف أشرف األسلحة عند العرب

 اوزت أمساؤه املئة يف لغتهم وقد امتألت بتمجيده أشعارهم وج ،يكاد يفارقه
وذلك أن القتال يكون أول األمر  ،وهو آخر األسلحة استعماال يف املعركة بعد القوس والرمح

ابلسهام عن بعد مث تطاعنا ابلرماح عند املبارزة واقرتاب الصفوف مث تصافحا ابلسيوف عند 
فهو الذي حيدد  ،حام واالختالطمث تضاراب ابألسلحة البيضاء وخلسا ابخلناجر عند االلت ،االختالط

ويكفي لبيان فضل السيف قول النيب صلى هللا عليه  ،مصري املعركة وعلى ُحسن بالئه تتوقف هنايتها
 .( )2(اجلنة حتت ظالل السيوف)وسلم 

اعها وأماكن صنعها أشهرها السيف اليماين وسيوف العرب أنواع كثرية ختتلف ابختالف صنَ 
أو اهلندواين أو املهند وهو املصنوع ابهلند وهو يلي اليماين ابجلودة، واملشريف  واهلندي ،نسبة إىل اليمن

والبصروي املنسوب إىل بصرى  ،والقلعي نسبة إىل القلعة حصن البادية ،املنسوب إىل مشارف الشام
  .الشام

أي جعله   (تقّلد سيفه)وطريقة محل السيف تكون بتعليقه ابألكتاف والعاتق ولذا يقال 
 .دة وذلك حبمله على الكتف األمين وتركه متدليا على جنبه األيسركالقال

أما إذا كان الفارس حيمل سيفني فإنه يتقلد أبحدمها وجيعل اآلخر بوسطه وقد عّلق كل واحد 
 منهما يف محالته حمفوظا يف قرابه اجللدي.

 للسيف وعليه أجزاؤه( 4انظر الشكل رقم )

                                           
 .159- 157 ص ،1ط. ،العسكرية العربية اإلسالمية ،خطاب( 1)
 .(2818)رقم احلديث  ،4/22 ،ابب اجلنة حتت ابرقة السيوف ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحاليف البخاري  أخرجه( 2)
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 :املنجنيق والعرّادة -ه
السالح شديد النكاية ابألعداء بعيد األثر يف قتاهلم فبحجارته هتدم احلصون واألبراج هذا 

 .وبقنابله حترق الدور واملعسكرات وهو يشبه سالح املدفعية احلديثة
وقد كان اإلنسان أول مرة حُيارب  ،وهي منجنيق صغري ،والعرادة آلة من آالت احلرب القدمية

مث فكر يف طريقة لرمي حجارة  ،قالع بعد ذلك لتكون رميته بعيدة قويةابحلجر يرميه بيده مث اختذ امل
واختذه أوال على هيئة )الشادوف( الذي يسقي به قسم  ،أكرب وهدف أبعد فهداه تفكريه إىل املنجنيق

وهو عبارة عن رافعة حمور االرتكاز فيها يف الوسط والقوة يف انحية واملقاومة يف  ،من الفالحني زرعهم
حبيث إذا هوى الثقل ارتفع الشيء املرمي يف   ،لى أن يكون ثِقل احلجارة هو احملرك لهع ،أخرى

 .(1)كفته
ومبرور الزمن اجريت حتسينات على املنجنيق يف هيئته وكيفية رميه حىت أصبحت ترمي كأبعد 

هللا  ومل تستخدم العرب يف اجلاهلية املنجنيق وأول من استعمله الرسول صلى ،وأقوى ما يكون الرمي
(2)عليه وسلم يف غزو الطائف 

. 

 (املنجنيق 5انظر الشكل املرفق رقم )

                                           
 .164-161 ص ،1ط. ،العسكرية العربية اإلسالمية ،خطاب( 1)
 .2/1157 ،3ط ،مشكاة املصابيح ،التربيزي( 2)
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 :تعريف املناضلة :املطلب األول
)النون والضاد والالم: أصيل يدل على رمي وُمرَاماة.  :قال يف معجم املقاييس لغة:املناضلة 

م عنه بعذره، كأنه يرامي ونضل فالان: راماه ابلِنضال فغلبه يف ذلك. وهو يناضل عن فالن: يتكل
دونه. وانتضلت سهما من الكنانة. ويقال استعارة: انتضلت رجال من القوم: اخرتت منهم. وانتضال 

على أبواب  علِ ط ُ امل. قال يف ((1))اإلبل: رميها أبيديها يف السري. وانتضلوا وتناضلوا: رموا ابلسبق.(
 .(2)ان يف اخليل، والسباق يكون يف اخليل والرمي()قال األزهري أيًضا: النصال يف الرمي والره :املقنع

انضله مناضلة ونضاال ونيضاال: ابراه يف الرمي ونضلته أنضله  َنَضل) :قال يف لسان العرب
وخرج القوم ينتضلون إذا استبقوا يف رمي  .. وانضلت فالان فنضلته إذا غلبتهنضال: سبقته يف الرماء

أي يرمتون ابلسهام. يقال: انتضل القوم وتناضلوا أي  (ينتضلون أنه مر بقوم)األغراض. ويف احلديث: 
(3)(رموا للسبق

. 

هذا عند  .وهي املسابقة ابلرمي ،املناضلة نوع خمصوص من أنواع املسابقة :اصطالحا
واختلفوا يف بعض التفاصيل املتعلقة ابلعوض يف بعض أنواع املناضلة سيأيت بياهنا يف املذاهب األربعة 

 .((4))اء هللا حملها إن ش

عقد بني فردين أو حزبني أو أكثر تقوم على املغالبة )وميكن أن نصوغ تعريفا للمناضلة أبنه: 
 .يف الرمي ابلسهام والرماح وكل سالح ميكن أن يُرمى به بعوض أو بغري عوض(

والفرق بينه وبني عقد املسابقة أن عقد املناضلة خيتص بنوع معني من أنواع املسابقة هو 
 .كثرية غري الرمي  ابينما عقد املسابقة أعم إذ يشمل أنواع ،الرمي

                                           
 .5/436 د.ط، ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس( 1)
 .321ص ،1ط ،على أبواب املقنع عل  طاملم ، البعلي( 2)
 .1/1063 ،8ط. ،موس احمليطالقا ،. الفريوزآابدي665 /11 ،3ط. ،لسان العرب ،ابن منظور( 3)
 ،التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل ،املالكية: املّواق .6/404 د.ط، ،رد احملتار على الدر املختار ،احلنفية: ابن عابدين( 4)

 :. احلنابلة6/166 ،د.ط ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين،  :الشافعية .4/610 ،1ط
 .4/47 ،د.ط ،اف القناع عن منت اإلقناعكشالبهويت، 
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 :األدلة على مشروعية املناضلة يف الفقه اإلسالمي :املطلب الثاين
 :أوال: من الكتاب

  :الدليل األول
خصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتٱ﴿قال تعاىل 
 [60 :]سورة األنفال ﴾مضخضحضجضمص

 :وجه الداللة
السالح  :ومن ذلك ،كل ما يُتقوى به يف احلرب  :والقوة ،لقوة لألعداءأمر سبحانه إبعداد ا

مسعت رسول هللا صلى  :وقد ثبت يف صحيح مسلم وغريه من حديث عقبة بن عامر قال .والقسيّ 
قاهلا  (أال إن القوة الرمي ،﴾محجحمجحجمثهت ﴿): هللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول

(1)ثالث مرات
 

(2)
. 

وفضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمني، ونكايته شديدة على الكافرين.  :وقال القرطيب
وتعلم الفروسية واستعمال  .(اي بين إمساعيل ارموا فإن أابكم كان راميا)قال صلى هللا عليه وسلم: 

(3)األسلحة فرض كفاية. وقد يتعني. 
. 

داد غريه من آالت احلرب إمنا فسر القوة ابلرمي وإن كانت القوة تظهر إبع :وقال الشوكاين
(4)لكون الرمي أشد نكاية يف العدو وأسهل مؤنة 

. 
ويؤخذ من اآلية شرعية التدريب يف الرمي ألن اإلعداد إمنا يكون مع االعتياد إذ من مل حُيسن 

(5)الرمي ال يسمى معدا ابملرة 
. 

 :الدليل الثاين

 .[17 :]يوسف ﴾ٰىٰرٰذ﴿قال تعاىل 
                                           

 .(1917. رقم احلديث )3/1522 ،ابب فضل الرمي واحلث عليه ،كتاب اإلمارة  ،الصحيحأخرجه مسلم يف ( 1)
 . 2/366 ،1ط ،فتح القدير ،الشوكاين( 2)
 .8/35 ،2ط. ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب( 3)
 .8/95 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 4)
 .2/504 ،د.ط، سبل السالم ،الصنعاين( 5)
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  :وجه الداللة
 . ((2))ننتضل :نستبق :وقال الزجاج ،((1))ننتضل ابلسباق :نستبق :يقال الطرب 

نستبق أي يف الرمي أو على الفرس أو  :وقال القشريي ،النضال يف السهام :وقال األزهري
 .(3)على األقدام 

 الدليل الثالث:

 .[17 :] األنفال ﴾خنحنجنيمىمممخمٱ﴿قال تعاىل 

 :وجه الداللة
 .فكان الرمي مندواب إليه ،من يرمي يف سبيل هللااحلث واإلعانة من هللا على 

 من السنة النبوية :اثنيا
  :الدليل األول

مر النيب صلى هللا عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال  :عن سلمة بن األكوع قال
قال:  النيب صلى هللا عليه وسلم: )ارموا بين إمساعيل، فإن أابكم كان راميا ارموا، وأان مع بين فالن(

قالوا:   ،فأمسك أحد الفريقني أبيديهم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ما لكم ال ترمون؟(
 .(4)كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ارموا فأان معكم كلكم(

  :وجه الداللة
 .وأنه أمر مندوب إليه (5)يف احلديث التنويه لفضيلة الرمي 

 :الدليل الثاين

                                           
 .15/577 ،1ط ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي( 1)
 .3/95 ،1ط ،معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج( 2)
 .3/14 ،1ط. ،فتح القدير، الشوكاين( 3)
 .(2899)رقم احلديث  4/38 ابب التحريض على الرمي، ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحال يفالبخاري أخرجه ( 4)
 .8/95 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 5)
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 .( )1(من علم الرمي مث تركه فليس منا) :عن عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
 وجه الداللة:

فيه دليل على مشروعية االشتغال بتعلم آالت احلرب والتمرن فيها والعناية يف إعدادها ليتمرن 
 .هءبذلك على اجلهاد ويتدرب فيه ويروض أعضا

وعا من أنواع القتال اليت ينتفع هبا يف اجلهاد يف سبيل هللا مث ويف ذلك إشعار أبن من أدرك ن
ألنه ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية ابجلهاد  ،تساهل يف ذلك حىت تركه كان آمثا إمثا شديدا

 .(2)وترك العناية ابجلهاد يدل على ترك العناية ابلدين ألنه سنامه وبه قام 
 :الدليل الثالث

إن هللا عز وجل )قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  عن عقبة بن عامر
يدخل ابلسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة، صانعه حيتسب يف صنعته اخلري، والرامي به، ومنبله. وارموا، 
واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا. ليس من اللهو إال ثالث: أتديب الرجل فرسه، ومالعبته 

 .(3) (بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه، فإهنا نعمة تركها أهله، ورميه
 :وجه الداللة

فيه دليل على أن العمل يف آالت اجلهاد وإصالحها وإعدادها كاجلهاد يف استحقاق فاعله 
 اجلنة، ولكن بشرط أن يكون ذلك حملض التقرب إىل هللا إبعانة اجملاهدين، وهلذا قال الذي حيتسب يف

فيه تصريح أبن الرمي أفضل من الركوب، ولعل ذلك لشدة نكايته يف العدو يف كل  ...صنعته اخلري
 .(4)موطن يقوم فيه القتال، ويف مجيع األوقات خبالف اخليل 

 
 

                                           
 .(1919)رقم احلديث  3/1522 ،ابب فضل الرمي واحلث عليه ،كتاب اإلمارة  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 1)
 .8/96 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 2)
 (.2513)رقم احلديث  3/13 ،ابب يف الرمي ،كتاب اجلهاد  ،سننال يفأبو داود أخرجه ( 3)
 .8/97 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 4)
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  :الدليل الرابع
: )ال سبق إال يف خف، أو -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

 .(1)نصل، أو حافر(
  :وجه الداللة

 .(2)احلديث دليل على جواز السباق على جعل يف النصل 
 :دليل اإلمجاع

بناء على ما ذكر من اإلمجاع على املسابقة يف الباب األول نورده ونذكره هنا ألن النضال 
 :يدخل يف املسابقة

الرهان إال يف  على أن السبق ال جيوز على وجه (العلماء)أمجع املسلمون  :قال اإلمام القرطيب
 .))3(( قال الشافعي: ما عدا هذه الثالثة فالسبق فيها قمار .اخلف واحلافر والنصل

 .))4(( وأمجع املسلمون على جواز املسابقة يف اجلملة :قال ابن قدامة
العمراين، النووي،  ،ابن حزم ،اجلصاص، ابن عبد الرب ،وحكى اإلمجاع حممد بن احلسن

 .))5((مع خالف يف التفاصيل  ،الزركشي، وابن حجر العسقالين
 :الرمي فضل :فرع

اي بين امساعيل )فضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمني ونكايته شديدة على الكافرين 
وملا كانت  ،وتعلم الفروسية واستعمال األسلحة فرض كفاية وقد يتعني ( )6(ارموا فإن أابكم كان راميا

                                           
 4/205 ،ابب ما جاء يف الرهان والسبق ،أبواب اجلهاد ،سنناليف الرتمذي أخرجه  ،رواه أمحد والثالثة، وصححه ابن حبان( 1)

 .وسبق ختريج احلديث والكالم عليه .(1700)رقم احلديث 
 2/502 ،د.ط ،سبل السالم ،الصنعاين( 2)
 .9/146 ،2ط. ،مع ألحكام القرآناجلا، القرطيب( 3)
 . 9/446 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة( 4)
 .16ص  ،مؤمتر الفقه الرابع عشر التابع جملمع الفقه اإلسالميحبوث  ضمن ،املسابقات املعاصرة ،أبو الليلو  سلطان العلماء( 5)
 .(2899)رقم احلديث  4/38 ابب التحريض على الرمي، ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحال يفالبخاري أخرجه ( 6)
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والنكاية يف العدو وأقرهبا تناوال لألرواح خصها رسول هللا السهام من أجنع ما يتعاطى يف احلروب 
. وهذه العلة موجودة فيها يف ذلك الزمان وهي إرهاب (1)صلى هللا عليه وسلم ابلذكر والتنبيه عليها 

 .األعداء واحلكم يدور مع علته
يت تكون النكاية فإذا كان الشيء املوجود أكثر إرهااب كالسيارات الربية واهلوائية املعدة للقتال ال

فيها أشد كانت مأمورا ابالستعداد هبا والسعي لتحصيلها حىت أهنا إذا مل توجد إال بتعلم الصناعة 
 .((2) ) وجب ذلك ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

 .(3)لذا جتوز النكاية ابلعدو بكل ما يقدر عليه 
اجلهاد يف سبيل هللا ومباح إذا  من هنا فالسبق والرمي أمر مندوب إليه إن كان القصد منه

 .قصد به غري اجلهاد ألنه حينئٍذ يكون عدة للجهاد

                                           
 .8/37 ،2ط. ،تفسري القرطيب ،القرطيب( 1)
 .1/324 ،1ط. ،تيسري الكرمي املنان ،السعدي( 2)
 .1/91 ،1ط ،التلقني يف الفقه املالكي ،املالكي( 3)
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 :املناضلة أنواع :املطلب الثالث
تعددت أنواع املناضلة حسب الشروط واالتفاق فيما بني الرماة، فهم الذين حيددون نوع 

 :وقد أمجلها الفقهاء يف نوعني مها ،(الرمي)املناضلة 
إال  ،اعتربه بعض الفقهاء نوعا اثلثا هو احلوايب نوع وهناك ،(و احملاطّةأ فاضلةامل)و ()املبادرة

ومنهم من جعله صفة من صفات  ،مجهور الفقهاء اعتربوه من نوع احملاطّة ومل يفردوه كنوع اثلث أن
 :وإليك بيان هذه األنواع ،اإلصابة يف الرمي

 .(1) املبادرة :النوع األول
 .فهو السابق -مثال-من سبق إىل مخس إصاابت من عشرين رمية  :املقصود هبا أن يقوال

 .فإيهما سبق إليها مع تساويهما فقد سبق
فأصاب أحدمها مخسا ومل يصب اآلخر مخسا فاملصيب  ،إذا رميا عشرة عشرة ؟أيهما السابق

 .مخسا هو السابق ألنه قد سبق إىل مخس وسواء أصاب اآلخر أربعا أو ما دوهنا أو مل يصب شيئا
 ؟هل يلزم إمتام الرشق

ألن السبق قد حصل بسبقه إىل  ،حالة السابق( ال حاجة المتام السبق)يف احلالة السابقة  -أ
 ما شرطا السبق إليه.

 إن أصاب كل منهما مخسا من العشر فال سابق منهما وال يكمالن الرشق. -ب
 وإن رمى أحدمها عشرا فأصاب مخسا ورمى اآلخر تسعا فأصاب أربعا وجب امتام -ج

 .فإن أصاب العاشرة استواي وإن أخطأ فقد نضل األول ،الرشق
من التسعة إال ثالاث فقد سبق األول وال حيتاج إىل رمي  -الثاين -وإن مل يكن أصاب  -د

  .العاشرة ألن أكثر ما حيتمل أن يصيب به الثاين ال خيرجه ذلك عن كونه مسبوقا

                                           
 4/56 ،د.ط،كشاف القناع ،. البهويت2/286 ،د.ط ،املهذب يف الفقه الشافعي ،الشريازي( 1)



171 

 .(1) املفاضلة :النوع الثاين
  ؟صفتهاما املقصود هبا وما 

أينا فضل صاحبه إبصابة أو إصابتني أو ثالث من عشرين  :أن يقول أحدمها :املقصود هبا
  .ألن ما تساواي فيه من اإلصابة حمطوط غري معتد به ةطا حما (فاضلةامل)وتسمى  ،رمية فقد سبق

 ؟وهل يلزم إمتام الرشق إذا كان يف إمتامه فائده
  :سابقأينا فضل صاحبه بثالث فهو  :إذا قاال

ألن  ،إذا رميا اثنيت عشرة رمية فأصاهبما أحدمها وأخطأها اآلخر كلها مل يلزم إمتام الرشق -أ
 .أكثر ما حيتمل أن يصيب اآلخر الثماين الباقية حيطها األول وال خيرج األول هبذا عن كونه سابقا

أصااب فإن  ،وإن كان األول أصاب من االثنيت عشرة عشرا لزمهما أن يرميا الثالثة عشر -ب
 .أو أخطئا أو أصاهبا األول وحده فقد سبق وال حيتاج المتام الرشق

واحلكم فيها وفيما  ،فإن أصاهبا اآلخر وأخطئها األول فعليهما أن يرميا الرابعة عشر -ج
وأنه مىت أصاابها أو أخطئا أو أصاهبا األول فقد سبق وال يرميان  ،بعدها كاحلكم يف الثالثة عشر

 وهكذا كل موضع كان يف إمتام الرشق فائدة لزم إمتامه. ،آلخر رميا ما بعدهاوإن أصاهبا ا .بعدها
أن احملاطة يقدر فيها اإلصابة من اجلانبني خبالف  والفرق بني املفاضلة واحملاطة: :1فرع 

أي أن العربة يف املفاضلة بتحصيل فضل وزايدة أحد الطرفني على اآلخر دون النظر إىل  ،(2)املفاضلة 
 .طانه مث يشرعان يف إكمال الرشقلكن يف احملاطة ينظر إىل ما تساواي به وحي ،اواي بهحط ما تس

 :اعرتض على احملاط ة ابألسئلة التالية :2فرع 
مع أنه ال مقابلة  ؟لو أصاب أحدمها من العشرين مخسة ومل يصب اآلخر شيئا هل ينضل -1

 .إن قيل نعم انتقض حد احملاطّة ،وال طرح لعدم االشرتاك
 .؟فهل يكون كاألول اواحد أصاب اآلخرلو  -2

                                           
 4/56 د.ط، ،كشاف القناع،. البهويت2/286 ،د.ط ،ذب يف الفقه الشافعيامله ،الشريازي( 1)
 .4/56 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت( 2)
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 ؟هل جيوز ويكون حماطة ،طرح املشرتك( نضل شيء من غري تعيني)لو ُشرط بعد الطرح  -3
منشأ هذه األسئلة أنه اعترب يف احملاطة اشرتاكهما يف اإلصابة وأن يفضل ألحدمها وأن يكون 

 .فاضله عددا وأن يكون معينا
 .(تقابل أصابتهما وتطرح املشرتكأن ) :فاعتبار االشرتاك أفاده قوهلم

 (بعدد كذا)واعتبار كون الفاضل عددا أفاده قوهلم 
 .(1) (كذا)وكونه معّينا أفاده قوهلم 

فبعض الفقهاء كاحلنابلة  ،املسمى ابحلوايبو  بعض الفقهاء نوعا اثلثا اعتربه وهناك النوع الذي
ه نوعا مستقال وهو رأي عند وبعضهم اعترب  ،اعتربه صورة من صور احملاطّة وبعض الشافعية

 .(2)الشافعية
أن يشرتطا إصابة عدد من الرشق على أن ُيسقط ما قرب من إصابة  :واملقصود ابحلوايب

 .فمن فضل له بعد ذلك مما اشرتطاه من العدد كان له السبق ،أحدمها ما بُعد من إصابة اآلخر
موضعا بينه وبني الغرض قدر شرب  إذا رمى أحدمها فأصاب من اهلدف :ويُعني الفائز ابحلوايب

فإن عاد  ،ُحسب له فإن رمى اآلخر فأصاب موضعا بينه بني الغرض ُحسب له وأسقط ما رماه األول
وإن أصاب أحدمها الّشّن وأصاب اآلخر العظم  ،األول ورمى فأصاب الغرض أسقط ما رماه صاحبه

قال اإلمام الشافعي رمحه هللا:  ،ذلكهذا التفصيل كله إذا ما اشرتطا  .الذي يف الشن أسقط األول
 .(3) وعندي أهنما سواء ألن الغرض كله موضع االصابة

                                           
 .6/173 ،د.ط ،مغين احملتاج ،الشربيين( 1)
 .9/475 ،2ط. ،املغين ،. ابن قدامة15/214 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 2)
 .9/478 ،2ط. ،املغين ،. ابن قدامة15/177 ،د.ط ،اجملموع شرح املهذب ،النووي( 3)
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 بعوض وبغري عوض() :طبيعة عقد املناضلة :املطلب الرابع
 :املناضلة بعوض :أوال

 .(1)ذا كانت ابلنصل ء على جواز العوض يف املناضلة إاتفق الفقها -أ
 :املناضلة بغري النصل بعوض -ب

 ؟هل جيوز بعوض أم ال جيوز ،اء فيما يقاس على النصل مما يُرمى بهاختلف الفقه
 احلنفية والشافعية: :أوال

أابحوا املناضلة بعوض يف كل ما له نصل يستعمل يف احلرب كالرماح واحلِراب وغريها مما ينفع 
 .(2)يف احلرب 

  :اثنيا: املالكية واحلنابلة
 .((3))النشاب ومل يلحقوا هبا غريهاقصروا املناضلة بعوض على النصل وهو السهم و 

 :الرتجيح
وهللا أعلم أن الرأي األول أقرب إىل الصواب وهو جواز املسابقة والنضال ابلسهم وغريه من 

عند  قال السعدي يف تفسريه ،األسلحة مما له نكاية ابلعدو وما فيه من استعداد للجهاد وإعداد للقوة
أي كل ما تقدرون عليه من القوة ) :[60]األنفال: ﴾ محجحمجحجمثهت ﴿قوله تعاىل 

فدخل يف ذلك أنواع الصناعات اليت  ،العقلية والبدنية أنواع األسلحة وغري ذلك مما يعني على قتاهلم
تعمل فيها أصناف األسلحة واآلالت من املدافع والرشاشات والبنادق والطيارات اجلوية واملراكب 

 شرُّ  رأي والسياسية اليت يتقدم هبا املسلمون ويندفع عنهمالبحرية والقالع واخلنادق وآالت الدفاع وال
 .أعدائهم وتعلموا الرماية والشجاعة والتدبري

كالسيارات البحرية واهلوائية املعدة   -اخليل  -فإذا كان الشيء موجودا أكثر إرهااب منها 
                                           

 .2/323 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الصغري ،الصاوي .2/549 ،د.ط ،جممع األهنر شرح ملتقى األحبر ،ابن داماد( 1)
 .9/467 2ط. ،املغين ،. ابن قدامة15/142 ،د.ط ،اجملموع شرح املهذب ،النووي

 .15/142 ، د.ط،اجملموع شرح املهذب ،. النووي3/347 ،2ط. ،حتفة الفقهاء ،السمرقندي( 2)
 .9/467 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة .3/390 ،3ط. ،مواهب اجلليل ،احلطاب( 3)
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ها حىت إهنا إذا مل للقتال اليت تكون النكاية فيها أشد كانت مأمورا ابالستعداد هبا والسعي لتحصيل
 .(1)( ال يتم الواجب إال به فهو واجبألن ما  ،توجد إال بتعلم الصناعة وجب ذلك
 :اثنيا: املناضلة بغري عوض

إال  ،واختلفوا يف غريها بعوض ،تقدم أن املناضلة بعوض يف السهام اتفق الفقهاء على جوازها
 .(2)أهنم أجازوا الثانية بغري عوض 

 اجيح أن اجلواز ابلعوض أوىل ابلسهام وغريها إذا كانت عدة واستعدادولقد رأينا يف الرت 
ل سالح كف ،فمن ابب أوىل أن جتوز بغري عوض إذا كانت حتقق هذا اهلدف ،وقتال األعداء للجهاد

 .أايً كان نوعه له نكاية يف العدو جتوز املسابقة عليه بغري عوض
لذلك ُشرط أن يكون املعقود عليه  ،هب للجهادواملسابقة واملناضلة سنّتان إذا قصد هبما التأ

 .(3)ُعدة للقتال ألن املقصود منه التأهب للقتال لذلك كانت املسابقة مشروعة 

                                           
 .1/324 ،1ط ،تيسري الكرمي املنان ،السعدي( 1)
 ،مغين احملتاج ،الشربيين .3/393 ،3ط.،مواهب اجلليل ،احلطاب. 6/753 ،2ط. ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين( 2)

 .9/466 ،2ط. ،املغين ،. ابن قدامة6/168 ،د.ط
 6/166 ،د.ط ،مغين احملتاج ،الشربيين( 3)



175 

 :عقد املناضلة يف القانون حقيقة :املبحث الثاين
 :تعريف عقد املناضلة يف القانون -

يلتزم فيه امرؤ أبن يبذل  الرهان عقد :( ما نصه909)ورد يف القانون املدين األردين املادة 
 .)1( مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعال يُتفق عليه ملن يفوز بتحقيق اهلدف املتفق عليه يف العقد

عقد بني فردين أو حزبني أو أكثر تقوم على املغالبة يف  وهو:وهذا قريب من تعريف الفقهاء 
 .بغري عوض الرمي ابلسهام والرماح وكل سالح ميكن أن يُرمى به بعوض أو

 :مشروعية املناضلة يف القانون -
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من الرايضة واالستعداد  :(910قال يف املادة )

 .)2(ألسباب القوة 
 ... الرماية" يستفاد منه إابحة املناضلة يف القانون املدين األردين.قوله " جيوز عقد الرهان يف

 :جماالت املناضلة -
يشرتط لصحة العقد أن... يبني يف الرماية عدد :ما نصه 2فرع( 911)قال يف املادة 

 .)3(الرشقات واإلصابة املقبولة 
ويظهر االتفاق بني الفقه والقانون على جماالت الرمي وأنواعه بشكل عام حيث تقوم   

 .الشرط فيما بني املتناضلنيكلها على االتفاق و 
  

                                           
 .120 ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 2)
 .120 ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 3)
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 :طبيعة عقد املناضلة -
القانون بشكل عام جواز بذل العوض بصور خمتلفة يف مسألة املسابقات فقد جاء يف يرى 

إذا كان الرهان بني اثنني أو فئتني جاز أن  :1( ما يوضح ذلك فرع912القانون املدين األردين مادة )
يكون بذل العوض من أحدمها أو من غريمها ويعترب كل فئة يف حكم الشخص الواحد يف االلتزام 

 .)1( لابجلع
بل نص  ،بينما مل خيصص القانون املدين األردين نوعا من الرايضة بعينها ابإلابحة ومنع غريها

جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من  :(910بشكل عام يف اجلواز فقال يف املادة )
 .)2(الرايضة واالستعداد ألسباب القوة 

                                           
 .121 ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 2)
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 :نونلة يف الفقه والقاعقد املناض أركان وشروط :الفصل الثاين
  :عقد املناضلة يف الفقه أركان وشروط :املبحث األول

 أركان عقد املناضلة. :املطلب األول •
 .شروط عقد املناضلة :املطلب الثاين •

 :عقد املناضلة يف القانون أركان وشروط :املبحث الثاين
 أركان عقد املناضلة. •
 شروط عقد املناضلة.  •
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 :والقانون الفقه يف املناضلة دعق مقومات :الثاين الفصل
  :ملناضلة يف الفقهمقومات عقد ا :ملبحث األولا

 أركان عقد املناضلة. :املطلب األول
تقدم عند الكالم على أركان عقد املسابقة أن املناضلة شكل من أشكال املسابقة وصورة 

أفردها الفقهاء عن لذلك  ،منها إال أهنا اختصت أبحكام وتفاصيل استحقت معها اإلفراد ابلبحث
 :)1(ويف اجلملة أركان املناضلة ترجع ألركان املسابقة لكن ختتلف يف األمساء وهاك تفصيلها  ،املسابقة

 :املتناضالن :الركن األول
يشرتط هلما تكليف العاقد ورشده وإن كان العقد على الرمي مل جيز أبقل من نْفَسني ألن 

 ل من اثنني فال جيوز أن يتناضل أو يسابق اإلنسان نفسه.املقصود معرفة احلذق وال يبني ذلك أبق
  األقواس: :الركن الثاين

  وال يضر أايً  ،وهي اآللة اليت تستخدم يف رمي السهام فوجودها ركن أساس لتمام عملية الرمي
 .كانت عربية أو فارسية أو تركية

 :(الغرض)الركن الثالث: اهلدف 
إليه  إذ ال بد لكل راٍم من غرض أو غرض يرمي ،ميوهو ما ينصب لريمى وهو أساس يف الر 

 .الراميان، وسيأيت مزيد بيان له قريبا
 :الركن الرابع: السهام

 .وهي ما يرمى به حنو الغرض ،صلوهي مما فيه ن
  :الركن اخلامس: الصيغة

وهو أساس من أسس كل العقود ومنها املناضلة حيث هي حمل االتفاق بني الرماة أو تقع  
أو  -كما مت بيانه سابقا   -عادهتم يف الرمي كأن يكون الرمي مبادرة أو حماطة أو مفاضلة  كما هي

 .. وهكذا..عدد الرمي سهما سهما أو سهمني سهمني أو مجيع الرشق
                                           

 .أركان عقد املسابقة يف الفقه 70انظر الباب األول ص ( 1)
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 .د املناضلة على عوض أو بدون عوضوكما قدمنا يف الفصل السابق قد يكون عق
 شروط عقد املناضلة يف الفقه: :املطلب الثاين

 :تعيني الرماة :لشرط األولا
ألن الغرض معرفة حذق الرامي بعينه ال معرفة حذق  ،الرامي إهبامال يصح عقد املناضلة مع 

فلو وقع العقد على أن  ،وال يعلم ذلك إال بتعيني الرامي كزيد وعمرو أو هذا الرجل ،راٍم ابجلملة
 .)1( مل يوصفا شخصا يسابق شخصا دون تعيني مل جيز وبطل العقد سواء وصفا أو

 إحسان الرماة للرمي:  :الشرط الثاين
ألن الغرض معرفة احلذق ابلرمي ومن ال حذق  ،فيشرتط أن تكون املناضلة ممن حيسن الرمي

 .)2(له وجوده كعدمه 
 :تعدد الرماة :الشرط الثالث

 فيشرتط أن يكون الرماة أكثر من واحد ألن النضال ال يكون إال بني اثنني فال جيوز أن
 .)3(يناضل أو يسابق االنسان نفسه ألن املقصود ابلنضال معرفة احلذق وال يبني ذلك أبقل من اثنني 

 :احتاد جنس اآللة :الشرط الرابع
يشرتط يف املناضلة احتاد اجلنس أن تكون اآللتان من جنس واحد فإن اختلف اجلنس  

ألنه ال يُعلم فضل أحدمها  ،مل جيزوالنشاب مع احلراب  ،كالسهام مع املزاريق وهي الرماح الصغرية
على اآلخر يف واحد من اجلنسني وداوعي النضال ختتلف ابختالف اآللة فقد يكون الرامي أحذق 

وإن مل يكن يف البلد إال نوع واحد مل حيتج إىل التعني ألن اإلطالق ينصرف  ،بنوع منه ابلنوع اآلخر
 .إليه كالنقد

واحد كأن يرمي أحدمها ابلنبل واآلخر ابلنشاب جاز وإذا عقدا السبق على نوعني من جنس 
                                           

ين مغ ،الشربيين .15/201 ،1، ط.احلاوي الكبري ،. املاوردي2/324 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الصغري ،الصاوي( 1)
 .98-6/97 ،د.ط ،اإلنصاف ،املرداوي .6/166 ،د.ط ،احملتاج

 .6/97 ،د.ط ،اإلنصاف ،املرداوي( 2)
 .15/229 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 3)
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 .ألن النوعني من جنس واحد يتقارابن فيعرف هبما حذقه
فإذا اشرتطا  ،وإذا عّينا يف املناضلة نوعا فال جيوز العدول إىل ما هو أجود منه أو أردأ منه

رط إال إذا تراضيا القوس العربية يف الرمي فليس لواحد منهما أن يعدل للقوس الفارسية ألجل الش
 والعكس صحيح.

أما إذا اشرتطا أن يرمي األول القوس العربية والثاين القوس الفارسية جاز وإن اختلف القوسان 
 .)1(والعربة معرفة حذق الرامي  ،ابلنوع لكنهما متحدان يف اجلنس

 :أن ال يرميا معا :الشرط اخلامس
فإن ذكرا يف العقد من يبدأ  ،الط سهميهاأن يبتدأ أحدمها ابلرمي وال يرميان معا خوف اخت

 .)2(ابلرمي اتبع الشرط وإن أطلقا فعلى العرف 
 :إمكان اإلصابة :الشرط السادس

 ،ألنه يشرتط أن يكون الوصول إىل الغرض ممكنا ،فيشرتط أن ال تكون اإلصابة على ندور
 يُتوقع اإلصابة فيها مئتني وقّدر الشافعية املسافة اليت .فإن مل ميكن مل يصح العقد لفوات املقصود

 .وما يتعذر فيها ثالث مئة ومخسني ذراعا وما يندر فيها مبا بينهما ،ومخسني ذارعا
قال صاحب  ،وقد قيل إنه ما رمى إىل أربعمئة ذراع إال عقبة بن عامر اجلهين رضي هللا عنه

 .((3هذا مل أَر  ،رووا أنه مل يرِم إىل أربعمئة ذراع إال عقبة بن عامر :التلخيص

أو ِصغر اهلدف أو كثرة اإلصابة املشروطة   ،إما لبعد املسافة :وسبب الندور يف اإلصابة يكون
 .)4(مردور يف العقود للنهي عنه رروالغ ،والعقد على اإلصابة النادرة فيه غرر ،كإصابة عشرة متوالية

 :معرفة املسافة :الشرط السابع
أي أن تكون املسافة بني موقف الرامي معلومة ألن  تعرف املسافة إما ابملشاهدة أو ابلذرعان

                                           
  ..4/49 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت .9/401 ،د.ط ،حتفة احملتاج ،اهليتمي(  1)
 .15/171 ،د.ط ،اجملموع شرح املهذب ،النووي( 2)
 .4/400 ،د.ط ،التلخيص احلبري ،العسقالين (3)
 . 9/401 د.ط، ،حتفة احملتاج ،. اهليتمي15/201 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 4)
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فيحمل النضال على عادة الرماة إال أن  ،اإلصابة ختتلف يف القرب والبعد هذا إن مل تكن عادة للرماة
 .)1(يشرتطا مسافة أخرى 

 :اإلصابة ونوعهاو  معرفة عدد الرشق :الشرط الثامن
بة من الرشق وإمنا اشرتط علمه ألنه يشرتط أن يكون عدد الرشق معلوما وكذلك عدد اإلصا

لو كان جمهوال ألفضى إىل اخلالف ألن أحدمها يريد قطع النضال واآلخر يريد الزايدة فيحصل 
وال جيوز أن يكون عدد اإلصابة  ،والعرف يف الرمي أن يكون من عشرين إىل ثالثني رشقة ،اخلالف

 .)2(تسعة من عشرة مما هو ممتنع يف العادة كأن يشرتط أن يصيب اجلميع أو 
حوايب أو أو خوارم أو رق أو موارق خواأو  خواسق :أما صفة اإلصابة أبن يُعني كوهنا

 .قوارعخواصرأو 
 .وهو ما خرق الغرض وثبت فيه :خواسق -أ

 .وهو ما خرق الغرض ووقع بني يديه :خوازق )خوارق( -ب
 .وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه :موارق -ت
 .الغرض وهو ما خرم جانب :خوارم -ث

 .ومنه يقال حىب الصيب ،وهو ما وقع بني يدي الغرض مث وثب إليه :يبواح -ج
 .ومنه اخلاصرة ألهنا جانب اإلنسان ،وهي ما أصاب إحدى جانيب الغرض :خواصر -ح
 .)3(وهو ما أصاب الغرض دون أن يؤثر فيه  :قوارع -خ

 :التسوية بني املتناضلني يف أحوال الرمي :الشرط التاسع
                                           

 ،. املرداوي15/202 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،. املاوردي2/324 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الصغري ،الصاوي( 1)
 .98-6/97 ،د.ط ،اإلنصاف

 ،. املرداوي204-1،15/201ط. ،احلاوي الكبري ،. املاوردي2/324 ،د.ط ،الصاوي على الصغريحاشية  ،الصاوي( 2)
 .98-6/97 ،د.ط ،اإلنصاف

. 4/269 ،د.ط ،حاشيتا قليويب وعمرية على كنز الراغبني ،قليويب وعمرية .15/203 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،املاوردي( 3)
 .9/475 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة



182 

بني املتناضلني يف أحوال الرمي من عدد الرشق واإلصابة وصفتها وسائر  يشرتط التسوية
  .)1(األحوال 

 :الشرط العاشر: معرفة الغرض وأحواله
ألن االصابة ختتلف ابلقرب  ،أبن يكون الغرض معلوما ابملشاهدة أو الوصف حسب االتفاق

 .)2(لغرضوالبعد والسعة والضيق فوجب العلم به وسيأيت مزيد تفصيل يف شروط ا
 :وجود احمللل :الشرط احلادي عشر

فيشرتط وجود احمللل كما هو  ،يشرتط وجود احمللل إن كان النضال بعوض من كال الطرفني
 .)3( احلال يف املسابقة

 :الغرض تعدده وشروطه :فرع
 تعدد الغرض:  -أ

السنة أن يكون هلما غرضان يرميان أحدمها مث ميضيان إليه أيخذان السهام ويرميان  -1
عن أبيه  التيميابراهيم  روى،وقد ورد هذا عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،اآلخر

 .)4(يشتد بني اهلدفني يقول أان هبا  ابملدائن حذيفةرأيت :قال
 فإذا بدأ أحدمها بغرض بدأ اآلخر ابلثاين. ،أن يكون غرضا واحدا لكل منهما ال غرضان -2
 .)5(ذا جائز حلصول املقصود به وه ،أن يكون غرضا واحد هلما يرميانه -3

 :شروط الغرض -ب
                                           

 ،. الشربيين204-1،15/201ط. ،احلاوي الكبري ،. املاوردي2/324 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الصغري ،الصاوي( 1)
 .4/49 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت .6/169 ،د.ط ،مغين احملتاج

 ،. الشربيين204-1،15/201ط. ،احلاوي الكبري ،. املاوردي2/324 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الصغري ،الصاوي( 2)
 .98-6/97 ،د.ط ،فاإلنصا ،املرداوي .6/174 ،د.ط ،تاجمغين احمل

 .4/50 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت(  3)
وابراهيم هو: ابراهيم بن يزيد التيمي من علماء الكوفة وعبادها  .واحلديث حسن 4/305 ،د.ط ،تلخيص احلبري ،العسقالين( 4)

 .5/62ه. الذهيب، سري أعالم النبالء، د.ط،  92نة وزهادها روى عن أبيه والنخعي وأنس بن مالك وغريهم، تويف س
 .3/718 ،1ط. ،مطالب أويل النهى ،الرحيباين( 5)



183 

لعن من )عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم  .أن ال يكون الغرض املرمي روحا -1
وعن أنس أنه دخل دار احلكم بن أيوب فإذا قوم نصبوا  ،. متفق عليه )1((اختذ شيئا فيه الروح غرضا

  . )2( )3((يه وسلم أن ُتصرب البهائم)هنى رسول هللا صلى هللا عل :دجاجة يرموهنا فقال
أن يكون قدر الغرض معلوما يف طوله وعرضه ونوعه واخنفاضه وارتفاعه ألن اإلصابة  -2

ختتلف ابختالفه فوجب علمه والغرض هو ما يُقصد إصابته من قرطاس أو ورق أو جلد أو خشب أو 
 .كما تقدم  اغريه ويسمى شارة وشنً 

فإن كان العقد يف موضع فيه غرض  .ملشاهدة أو الوصفلذا ال بد من معرفة أحواله اب
 .)4(طلق العقد مُحل عليه وإن مل يكن وجب بيانهأمعروف و 

 :أنواع اإلصابة ونكباهتا :الفرع الثاين
 .مطلقة ومقيدة :اإلصابة على صورتني

يف وسطه أو أحد جانبيه، خرقه  ،وهي إصابة الغرض على أي صفة كانت :اإلصابة املطلقة
هذا إذا اشرتطا أن تكون  .وقع جبانبه أو علق فيه كل ذلك يف اإلصابة املطلقة معترٌب إصابةً  ،أو ال

 . )5(اإلصابة مطلقة 
رق خواأو  خواسق ،وهي ما كان املقصود منها وصف خاص بعينه ال غريه :اإلصابة املقيدة

 .قوارع وقد تقدم معناها قريباخواصرأو حوايب أو أو خوارم أو أو موارق 
أما لو أصاب بعرضه فال  ،أبن يصيب الغرض بنصله أي حديدته :عترب اإلصابة ابلسهموت

 .تعترب إصابة ألنه من سيء الرمي

                                           
 .(1957)رقم احلديث  ،3/1549 ابب النهي عن صرب البهائم ،كتاب الصيد والذابئح  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 1)
 .(1956)رقم احلديث  ،3/1549 لبهائمابب النهي عن صرب ا ،كتاب الصيد والذابئح  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 2)
 .8/98 ،1ط. ،نيل األوطار ،الشوكاين( 3)
 ،املرداوي .204-15/201 ،1ط. ،احلاوي الكبري ،. املاوردي2/324 ،د.ط ،حاشية الصاوي على الصغري ،الصاوي( 4)

 .98-6/97 ،د.ط ،اإلنصاف
 .10/368 ،3ط. ،روضة الطالبني ،النووي( 5)
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  :)1( نكبات الرمي
 :وهلا صور عدة ،وقد تطرأ على اآللة أو الغرض ،اليت تطرأ على الرمي وهتوشه :النكبة هي

ال حتتسب الرمية ألن اخللل مل حيصل وهنا  ،الصورة األوىل: انكسار القوس أو انقطاع الوتر
 .ولو أصاب بسهمه كان حمسواب له ألنه يدل على حذقه ،لسوء رميه

مل حتتسب عليه الرمية  ،كأن يعرتضه إنسان أو هبمية  ،اعرتاض أجنيب للسهم :الصورة الثانية
 ألنه معذور.

ويشرتط يف  ،صابةمل حتتسب عليه اإل ،عروض علة يف يد الرامي أو يف اجلو :الصورة الثالثة
 .علة اجلو أن تكون مؤثرة كمطر أو ريح شديدة ال خفيفة أو ظلمة

وهو أن يزيد الرامي يف مد القوس حىت خيرج السهم عن جمراه  :يف النزعاإلغراق :الصورة الرابعة
واإلغراق جماوزة احلد  فال حتتسب عليه ، انطالق السهمجانب الوتر، وهذه العلة تؤدي إىل خلل يف

 .)2(بالغة وامل
  

                                           
 .9/482 ،2ط. ،املغين ،. ابن قدامة15/192 ،د.ط،شرح املهذباجملموع  ،النووي( 1)
  11/40ابن منظور، لسان العرب، د.ط، ( 2)
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 :عقد املناضلة يف القانون أركان وشروط :املبحث الثاين
 :أركان عقد املناضلة -

 الرهان عقود ضمن جعله لكن ،املناضلة بعقد خاصة مواد يفصل مل القانون أن سابقا قدمنا
 وكذلك قدمنا يف الباب األول أركان وشروط عقد املسابقة وهي ال ختلتف غالبا عن أركان .واملقامرة

 وشروط عقد املناضلة.
 :التالية األركان للرهان القانون تعريف من ويستفاد

 .العقد طرفا مها :العاقدان :األول الركن
 على يكون أن الرهان عقد تكوين يف القانون يشرتط) العوض) املايل االلتزام :الثاين الركن

 .مايل عوض
دف املراد حتقيقه من عقد الرهان هو الغرض واهل (حمل العقد)املعقود عليه  :الركن الثالث 

 .القوس والسهم واهلدف :وحمل العقد هنا هو ،الذي يكون الرهان عليه
 أبن أمرؤ فيه يلتزم عقد الرهان :أردين مدين قانون (909) رقم املادة من ُيستفاد هذا كل

 .)1(العقد يف املعني اهلدف بتحقيق يفوز ملن عليه يُتفق جعال آخر شيئا أو النقود نم مبلغا يبذل
 :التالية النتائج إىل سنصل الفقه مع القانون قاران ما وإذا

 .املناضلة عقد أركان من ركنا العاقدين اعتبار إىل نظرته يف الفقه مع القانون يتفق 1-
 عقد أركان يف ركنا املايل العوض اعتبار إىل كذلك نظرته يف الفقه مع القانون يتفق 2-

 .املناضلة
 السباق حمل الفقهاء يسميه الذي العقد حمل اعتبار إىل نظرته يف الفقه مع نالقانو  يتفق 3-

 أو
 .العقد وهي هنا القوس والسهم واهلدف أركان من ركنا السباق آلة

 مل حيث ،الصيغة :وهي ،منها بد ال مهمة أخرى أركان اعتبار يف القانون عن الفقه ميتاز 4-
                                           

 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
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  .الرهان عقد إنشاء يف ةالصيغ إىل األردين املدين القانون يلتفت
 شروط عقد املناضلة: -

 :يف العاقدين
 ألداء االلتزام عند استحقاقه. ،أهلية املتعاقدين -1
 الرتاضي بني املتعاقدين. -2

  :يف العوض املايل
 .أن يكون العوض معلوم املقدار والنوع -1
 .العلم مبخرج العوض بذاته -2
 يلزم خمرج العوض إخراجه مىت التزم هو بذلك. -3
 .أو شيئا آخر له قيمة يف القانون ن له قيمة يف القانون أبن يكون نقوداأن يكو  -4
  .أن يكون مقدار العوض ابلرتاضي -5

 :يف حمل العقد
ولكن كما يُعلم فإن أمورا كثرية  ،ذكر القانون شرطا واحدًا يف حمل العقد هو انتفاء اجلهالة

ية أو فارسية أو حنوه أو كانت يف مكان آبلة النضال عرب ةتندرج يف انتفاء اجلهالة سواء كانت متعلق
 .مي أو زمن النضالاالنضال أو يف املسافة بني الغرض وموضع الر 

الرهان عقد يلتزم فيه أمرؤ أبن يبذل مبلغا من النقود  :(909ذكر القانون مدين أردين مادة )
  أو شيئا آخر جعال يُتفق عليه ملن يفوز بتحقيق اهلدف املعني يف العقد.

وامللتزِم ببذله معينا  ،: أن يكون اجلعل معلوما1يشرتط لصحة العقد: فرع :(911ادة )ويف امل
كأن حيدد يف السباق بني البداية   ،: أن يتم وصف موضوع العقد بصورة انفية للجهالة2فرع .بذاته

 .)1(والنهاية 

                                           
 .120 ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
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 :كالتايلوالقانون   يوابلنظر إىل هذا جند أن أوجه االتفاق واالختالف بني الفقه اإلسالم
فكالمها يعترب أهلية التعاقد  ،يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي يف شروط العاقدين -1

 .والرضى
يعترب القانون يف العوض املايل شروطا مل يعتربها الفقهاء كضرورة معرفة خمرج العوض وكون  -2

ك لزوم ويتفق مع الفقه يف كون العوض له قيمة وأن يكون معلوما وكذل ،ر العوض ابلرتاضيامقد
 .إخراج العوض

لكن امتاز الفقه عن  ،اتفق القانون مع الفقه يف ضرورة اعتبار نفي اجلهالة يف حمل العقد -3
القانون أبن اشرتط أمورا أكثر تعني على حتري الغرض من الرمي والنضال من إمكان اإلصابة وتساوي 

القانون ألنواع وأشكال وكذلك مل يتعرض  ،الراميني يف املوقف وحنوها من الشروط اليت تقدمت
 .اإلصابة

 
 



188 

 الفصل الثالث: أحكام املناضلة يف الفقه والقانون:
 .: أحكام املناضلة يف الفقهاملبحث األول ▪
 .عقد املناضلة من حيث اللزوم واجلواز :املطلب األول •
 املطلب الثاين: انتهاء عقد املناضلة. •
 أحكام املناضلة يف القانون. املبحث الثاين: ▪
 .ناضلة من حيث اللزوم واجلوازعقد امل •
 .انتهاء عقد املناضلة •
 .تطبيقات أحكام املناضلة يف الفقه والقانون :املبحث الثالث ▪
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 :املبحث األول: أحكام املناضلة يف الفقه
 :عقد املناضلة من حيث اللزوم واجلواز :املطلب األول

قلنا  حيث .الباب األول املسابقة الذي مر يفعقد املناضلة من حيث اللزوم واجلواز كعقد 
 .العقد قد يكون الزما كاإلجارة أو جائزا كاجلعالةن إهناك 

 :أوال: كون املناضلة عقدا جائزا ينبين على هذا االعتبار األحكام التالية
 .لكل واحد منهما فسخ العقد قبل الشروع فيه -أ

 .هلما الزايدة والنقصان يف عدد األرشاق واإلصاابت ويف املال ابلرتاضي -ب
 .دون املفضولوحده الفسخ إن ظهر فضل أحدمها فله  -ج

 ينفسخ العقد مبوت أحدمها. -د
 .ال يؤخذ به رهن وال ضمني -ه

 ال يثبت يف عقد املناضلة خيار اجمللس. -و
 .عراض عنه من غري فسخجيوز لكل منهما أتخري الرمي واإل -ز

 :كون املناضلة عقدا الزما ينبين على هذا االعتبار األحكام التالية  :اثنيا
 .كاألجري املعني  ،تنفسخ املناضلة مبوت أحدمها -أ

 .بل يؤخر الرمي ،ال تنفسخ ابملرض والرمد وحنومها -ب
 لصاحب العذر الفسخ بعذره. -ج

 .ال جيوز أتخري الرمي بال عذر -د
ال جيوز التشاغل عن الرمي مبا ال حاجة إليه من مسح القوس والوتر بقصد اإلضرار  -ه

 .تعجيلابلطرف اآلخر وإضعاف مهته ويطالب ابل
 .ال يُدهش املتأين ابالستعجال حبيث ميتنع من حتري اإلصابة -و
وإال يفسخا العقد  ،ال جيوز إحلاق الزايدة والنقصان يف عدد األرشاق واإلصابة واملال -ز
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 ويستأنفا من جديد.
مُينع كل واحد من املتناضلني من الكالم الذي يغيظ به صاحبه كاالفتخار والتبجح  -ح

كما مينع من ذلك من حضرهم من األمني والشهود .ى اخلطأ أو إظهار الغلبةابإلصابة والتعنيف عل
 .والنضارة

 .)1( ، فإذا فعله حيبس ويعزرترك الرمي واجللوسليس للمناضل مفضوال أو فاضال  -ط
 :)2( آداب الرمي :فرع

فينبغي على الرماة احرتام من حبضرهتم فهم  ،املالئكة ال حتضر من اللهو إال الرمي -1
 .)3( (الصإال الرهان والنهلوكم  شيئا مناملالئكة ال حتضر ) رووا فيه حديث . ميدان الرميضيوفهم يف

ينبغي للمناضل أن يعد روحه إىل الرمي كرواحه إىل املسجد واجتماعه مبن هناك   -2
 .كاجتماعه برؤساء وأكابر الناس فال بد من االحرتام والتقدير

عامدا  ،فيذهب على وضوء ذاكرا هلل عز وجل ،الرواح إىل املرمى كالرواح إىل تعلم العلم -3
 .إىل روضة من رايض اجلنة

 .إذا وصل إىل موضع الرمي دخل أبدب وسلم ووضع سالحه -4
 .يصلي ركعتني ليس بتحية للبقعة ولكنها مفتاح للنجاح واإلصابة حيسن أن -5
 ليلعل وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قا ،يدعو ويسأل هللا التوفيق والسداد -6

                                           
 ،. املصري4/351 ،د.ط ،حاشية البجريمي على اخلطيب ،البجريمي :يفاآلاثر املرتتبة على لزوم العقد أو جوازه مذكورة ( 1)

وقد تقدم يف  ،بتصرف يسري .93-89 ص ،1ط. ،املسابقات وأحكامها ،. الشثري95ص  ،1ط. ،امليسر والقمار
  .102ص الباب األول عند الكالم على جواز عقد املسابقة من لزومه

. 4/61 ،د.ط ،كشاف القناع ،. البهويت6/100 ،د.ط ،اإلنصاف ،املرداوي .243 /15 ،1ط.،احلاوي الكبري ،املاوردي( 2)
 . 352-345 ،1ط. ،قضااي اللهو والرتفيه بني احلاجة النفسية والضوابط الشرعية ،رشيد

وأخرجه: ابن أيب شيبة يف املصنف: كتاب األدب، ابب ما ينبغي للرجل أن  .9/496 ،2ط. ،املغين ،ابن قدامة :اشار إليه( 3)
ضعيف :واملوضوعة األلباين يف السلسلة الضعيفة (. قال26846. رقم احلديث ) 13/416يتعلمه ويعلمه ولده.

 .. لكن ألن احلديث يف فضائل األعمال واآلداب عمل به الفقهاء على ما هي عادهتم6476رقم احلديث  2/221جدا،
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  )1((واذكر ابهلدى هدايتك الطريق وابلسداد سداد السهم ،قل اللهم اهدين وسددين) بن أيب طالب
 .مث يتفقد قوسه وسهامه ويصلح من شأهنا -7
 .عدم تبكيت اآلخر إذا أخطأ أو الضحك عليه أو تعيريه فهذا من السفل -8
 .ال حيسده على إصابته وال يصغرها يف قلبه -9

 .فإن ذلك يشوشه ويشغل قلبه -رميه  -عند إرساله  عدم إحداد النظر إليه -10
 .على الرماة أن خيرجوا سيء اخللق من بينهم فإن ضرره يعود إليهم -11
 فهو صاحب احلول والقوة. ،إذا وصلت نوبته مشّر واستعد ومسى هللا واستعان به -12
ليصلح من شأنه  ،عليه أن يتأمل موضع سهمه ليعرف عّلة عدم اإلصابة إن كانت -13

 .كويستدر 
 .الثناء على هللا سبحانه وشكره إذا عرف علة اخلطأ وإذا أصاب -14
 .ستاذهأال يتضجر وال يتربم من قوسه أو سهمه أو يديه وال  -15
 .واإلساءة مقدمة على اإلحسان ،فال إصابة إال بعد خطأ ،ابلصرب يصح كل أمر -16
ي لعن الذحلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،أن ال يتخذ شيئا فيه الروح غرضا -17

 .)2(فيه من اختذ شيئا فيه الروح غرضا 
من قال لصحابه )وسلم أن ال يكون فيه شبهة قمار حلديث رسول هللا صلى هللا عليه  -18

 .)3( (تعال أقامرك فليتصدق
إن حقا ) :قال النيب صلى هللا عليه وسلم ،التحلي ابلروح الرايضية اإلسالمية السمحة -19

                                           
، رقم احلديث 4/2090 ر ما عمل ومن شر ما مل يعملابب التعوذ من ش ،كتاب الذكر والدعاء  ،صحيحاليف مسلم أخرجه ( 1)

(2725.) 
 .(1957)رقم احلديث  ،3/1549 ابب النهي عن صرب البهائم ،كتاب الصيد والذابئح  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 2)
يث ، رقم احلد3/1267 ابب من حلف ابلالت والعزى فليقل ال إله إال هللا ،كتاب األميان  ،صحيحالأخرجه مسلم يف ( 3)

(1647.) 
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 .)1( (ا إال وضعهعلى هللا أن ال يرفع شيئا من الدني
صابة أو خطأ قطعا يندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إ -20

 .للنزاع
 :حكم االفتخار يف الرمي :فرع

قد رأينا يف آداب الرمي أنه ال جيوز أن يفتخر أحد املتناضلني على اآلخر فينتقص منه عند 
 .فيه كسر قلبه وإدخال احلزن على نفسهألن ذلك كما رأينا  ،فوزه أو إذا مين اآلخر ابخلسارة

أما االفتخار بشكل عام بدون ختصيص أو إغاظة للطرف اآلخر وإمنا حلفز اهلمة وتشجيعها 
 :وله عدة صور منها ،فيجوز

كقول النيب صلى هللا عليه   ،االفتخار واالنتماء للقبيلة أو األب عند الرمي وظن اإلصابة -أ
والعواتك مجع عاتكة وهن جداته صلى هللا عليه وسلم  ن ُسليم(أان ابن العواتك م)حنني وسلم يوم 

 .)3( (أان النيب ال كذب أان ابن عبد املطلب)ونزل يوم حنني عن بغلته وقال  ،)2(
واألحب من ذلك  ،الصياح حال الرمي ملا فيه من التشجيع وراحة النفس من التعب -ب

 .ذكر هللا تعاىل عند الرمي من تكبري وحنوه
أان  :وقال مكحول .أان هبا أان هبا :فقالنفسه ؛ رمى ابن عمر بني اهلدفني  جيوز تسمية -ت

 .)4(الغالم اهلذيل 
 -جيوز الرجز يف املسابقة واحلرب خلرب مسلم عن سلمة بن األكوع يف غزوة ذي قرد  -ث

  :خرجت يف آاثر القوم أرميهم ابلنبل وأرجتز وأقول :قال -الغابة 
 .)5(وم الرضع اليوم ي   أان أان ابن األكوع 

                                           
 (6501، رقم احلديث ) 8/105 ،ابب التواضع ،كتاب الرقائق  ،صحيحال يف البخاري أخرجه( 1)
 .5/282 ،1ط ،كشف اللثام شرح عمدة األحكام ،السفاريين( 2)
 (2874رقم احلديث )  4/32 ابب بغلته صلى هللا عليه وسلم البيضاء ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحال يف البخاريأخرجه ( 3)
 .60/204 ،د.ط ،،اتريخ دمشق ،بن عساكرا( 4)
 (1806رقم احلديث )  ،3/1432 ابب غزوة ذي قرد وغريها ،كتاب اجلهاد والسري  ،صحيحال يفمسلم أخرجه ( 5)
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التبخرت يف املشية قال النيب صلى هللا عليه وسلم أليب دجانة حني تبخرت يف مشيته يف  -ج
  .)1( (إهنا ملشية يبغضها هللا إال يف مثل هذا املوطن)احلرب 

وكرهوا آنية  ،وما ذاك إال ملا أجيز من التفاخر فيه ،جيوز حتلية السيوف ابلذهب والفضة -ح
 .ذلك يف السالحالذهب والفضة وأجازوا 

 :قال الطرماح ،من معاين النضال يف اللغة االفتخار، واملناضلة: املفاخرة -خ
 وال جياثيه املناضل   ملك تدين له امللوك 

 :قال لبيد ،وانتضل القوم إذا تفاخروا
 .)2(كعتيق الطري يغضي وجيل  فانتضلنا وابن سلمى قاعد 

  

                                           
ع جممع الزوائد ومنبإىل الطرباين وقال: وفيه من مل أعرفه. اجملمع وعزاه اهليثمي يف. 2/67 ،2ط ،السرية النبوية ،بن هشاما( 1)

  .6/109د.ط،  الفوائد
 .11/666 ،3ط. ،لسان العرب ،ابن منظور( 2)
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 :انتهاء عقد املناضلة :ب الثايناملطل
انتفى ركن من أركان املناضلة أو شرط من شروطها فإنه يكون سببا يف إبطال وإهناء هذا إذا 

سواء كان قوال واحدا أو قوال عند بعض املذاهب يف  ،العقد سواء من طرف واحد أو من الطرفني
 .فاحلكم كله بطالن وانتهاء العقد ،الشروط اليت اختلفوا فيها

 :ما ينهي عقد املناضلة ويبطلها
ففي نوع املبادرة إذا وصل املتناضالن معا إىل العدد  :صول إىل عدد اإلصابة املطلوبالو  -أ

من سبق إىل إصابنت أو  :واملبادرة أن يقوال)قال يف الكايف  ،املطلوب فقد مت النضال لتحقق اهلدف
اطة وكذلك يف احمل )1( (فأيهما سبق إليهما مع تساويهما يف الرمي فهو السابق ،حنومها فهو السابق

 .)2(فلو قطع األمل أحد املتناضلني ابللحاق بصاحبه انتهى العقد وُحكم لآلخر ابلفوز  ،واملفاضلة
موهتما  ويف معىن ،تنفسخ املناضلة مبوت الرامي كاألجري املعني:موت أحد الراميني -ب

وألن القصد اختبارمها ومعرفة حذقهما وقد فات ذلك ابملوت أو ذهاب  ،عمامها وذهاب يدمها
 .)3(عضو ال

فهذا يبطل العقد ملا فيه من التضييق وألنه شرط  ،اشرتاط عدم تبديل القوس والسهم -ج
 .)4(خيالف مقتضى العقد 

  :)5(اشرتاط شرط ينايف مقتضى العقد  -د
كأن يشرتط أن يرميا معا فهذا ينايف مقتضى العقد ألنه املقصود من الرمي معرفة األحذق 

  .وهذا الشرط يفوته
رتط على السابق أن يطعم السبق أصحابه فهذا مبطل للعقد كما تقدم يف اش :وكذلك مثل

 .الباب األول

                                           
 2/192 ،1ط. ،الكايف ،ابن قدامة( 1)
 .4/56 ،د.ط ،كشاف القناع -البهويت. 5/186 ،د.ط ،شرح البهجة الوردية ،األنصاري( 2)
 .6/95 ،د.ط ،اإلنصاف ،. املرداوي5/184 ،د.ط ،شرح البهجة الوردية ،األنصاري( 3)
 .5/185 ،د.ط ،شرح البهجة الوردية ،األنصاري( 4)
 . 4/231 ،د.ط ،أسىن املطالب ،األنصاري( 5)
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اشرتاط تقدم أحدمها على اآلخر يف موقف الرمي فهذا مبطل للعقد ألن التساوي يف  :ومثل
 املوقف شرط أساسي ملعرفة األحذق.

 .-الرمي  - فهذا فيه إعراض عن طاعة وترك ملأمور به ،اشرتاط ترك السباق أبدا :ومثل
فهذا اندر احلصول  ،كأن يشرتط إصابة عشرة من عشرة  :اشرتاط اإلصابة النادرة :ومثل

 فيفوت مقصد الرمي واملناضلة ألنه ال حيصل إال على ندور.
فهذا يبطل العقد ألنه يفوت  ،وجود من ال حذق له يف الرمي بني الرماة املتابرين :ومثل

 .املقصود
 :)1( ةلة الباطلضصور من املنا 
فهذا حمرم ألن  ،إرم عشرة فإن أصبت أبكثرها فقد نضلتين فلك كذا :قال رجل آلخر -أ

 .كسائر العقود  .النضال عقد فال بد له من طرفني
حط فضلك ولك علّي كذا  :إذا انتضل اثنان فنضل أحدمها اآلخر فقال له املنضول -ب

 .ط الفضل ال يقابل ابملالألن ح ،لنتساوى ونرتامى بعد ذلك حىت ينضل أحدان اآلخر مل جيز
إذا قالوا نقرتع فمن خرجت قرعته فهو السابق فال جيوز، ألنه ال حيصل به الغرض  -ج

 .املقصود من النضال
 .مل جيز ألنه يشبه القمار ،نرمي فأينا أصاب فالعوض على اآلخر :إذا قالوا -د

                                           
 .5/57 ،د.ط ،كشاف القناع ،البهويت .5/185 ،د.ط ،شرح البهجة الوردية ،األنصاري( 1)
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 املبحث الثاين: أحكام املناضلة يف القانون:
 .زوم واجلوازعقد املناضلة من حيث الل -

 -كما يف املسابقة   -يبدو أن القانون املدين األردين يتجه إىل القول بلزوم عقد املناضلة 
الرهان عقد يلتزم فيه : (909املادة ) فقد جاء يف القانون املدين األردين .ابلنسبة إىل ابذل العوض

ز بتحقيق اهلدف املتفق عليه يف امرؤ أبن يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعال يُتفق عليه ملن يفو 
 .)1( العقد

 .يلتزم فيه امرؤ( ظاهر يف كون العقد الزما من جهة ابذل العوض)فنص القانون يف قول 
 ومل ينص القانون على لزوم العقد ابلنسبة لألطراف األخرى.

 :انتهاء عقد املناضلة -
د يؤدي إىل بطالن وانتهاء إذا اختل ركن من أركان عقد املناضلة أو شرط من شروطها فإنه ق

 :ومن هذه املبطالت ،عقد النضال
 أن ال يكون اجلعل معلوما أو ال يكون امللتزم ببذله معينا بذاته. -1
 مدة النضال اخل( -حمل النضال )حصول جهالة يف موضوع العقد  -2
 .إذا دخلت شبهة القمار أو الرهان احملظور يف العقد -3

صحة العقد أن يكون اجلعل معلوما وامللتزم ببذله معينا ُيشرتط ل :1( فرع911املادة ) جاء يف
 .أن يتم وصف موضوع العقد بصورة انفية للجهالة :2فرع  .بذاته

 .مقامرة أو رهان حمظور يكون ابطال كل اتفاق على  :1( فرع 915ويف املادة )
 يلتقي القانون مع الفقه يف مبطالت عقد املناضلة يف بعض اجلهات كحصول اجلهالة يف

موضوع العقد أو يف العوض ودخول شبهة القمار فيه. وميتاز الفقه اإلسالمي عن القانون بذكر 
 .)2(مبطالت مل يتطرق هلا القانون كموت أحد الراميني أو اشرتاط شرط خيالف مقتضى العقد 

                                           
 .120 ص ،1ط.،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 1)
 .121 ص ،1ط. ،ردنيةاجلامع املتني للقوانني األ ،الزعيب( 2)
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 :تطبيقات أحكام املناضلة يف الفقه والقانون :املبحث الثالث
 :متهيد

قات اليت تدخل فيها آالت احلرب القدمية إن كان ال يزال هلا أثر يف هذا املبحث يدرس املساب
وتدخل فيها آالت احلرب احلديثة كالبنادق  ،احلرب احلديثة مما يعرف اآلن ابلسالح األبيض

 .والرشاشات واملسدسات واملدافع والسفن والطائرات والصواريخ واملراكب الربية والبحرية واجلوية
ابقات العسكرية جتوز بعوض يبذله اإلمام أو غريه أو أحد املتسابقني أو  وال ريب أن هذه املس

 مع احمللل. كالمها
فقد دعى اإلسالم لالهتمام هبا  ،وأهم ما يف هذه املنافسات العسكرية الرماية وإجادهتا

وقد فسر النيب صلى هللا عليه  ،[60]األنفال: ﴾محجحمجحجمثهت ﴿قال تعاىل  ،وإتقاهنا
((1أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي  :ولهوسلم اآلية بق

. 
 :النظرة اإلسالمية والرماية احلديثة

إن إطالق الرمي يف األحاديث النبوية يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة 
صلى هللا عليه وإن مل يكن هذا معروفا يف عصره  ،منجنيق أو طيارة أو بندقية أو مدفع أو غري ذلك

 فكيف وهو مل يقيده. ،ولو كان لقّيده ابلسهام املعروفة ،واملراد منه يقتضيه ،وسلم
 :[60]األنفال: ﴾محجحمجحجمثهت ﴿عند قوله تعاىل  قال السعدي يف تفسريه

 ،أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية أنواع األسلحة وغري ذلك مما يعني على قتاهلم)
ذلك أنواع الصناعات اليت تعمل فيها أصناف األسلحة واآلالت من املدافع والرشاشات  فدخل يف

والبنادق والطيارات اجلوية واملراكب البحرية والقالع واخلنادق وآالت الدفاع والرأي والسياسة اليت 
 .أعدائهم وتعلموا الرماية والشجاعة والتدبري منله شر  من يتقدم هبا املسلمون ويندفع عنهم

كالسيارات البحرية واهلوائية املعدة   -اخليل  -فإذا كان الشيء موجودا أكثر إرهااب منها 
كانت مأمورا ابالستعداد هبا والسعي لتحصيلها حىت إهنا إذا مل   ؛للقتال اليت تكون النكاية فيها أشد

                                           
 .(1917. رقم احلديث )3/1522 ،ابب فضل الرمي واحلث عليه ،كتاب اإلمارة  ،الصحيحأخرجه مسلم يف ( 1)
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 .((1 (هو واجبألن ما ال يتم الواجب إال به ف ،توجد إال بتعلم الصناعة وجب ذلك
لرماية وألوان الفروسية ممارسات واجبة يف حق القادرين على اجلهاد من الرجال وهي يف فا

فلو مل يكن يف  :قال ابن القيم ،نفس الوقت ممارسات تروحيية حسنة تدفع عن النفس اهلم والغم
 إال أن يدفع اهلّم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا يف فضله وقد جرب -الرماية ابلسهام  -النضال 

عليكم )عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وقد روي  .((2ذلك أهله
 .((3 (ذهب هللا به اهلم والغمابجلهاد يف سبيل هللا فإنه ابب من أبواب اجلنة يُ 

ىمممخمحمجميلىلملخلٱٱ﴿وهو من قوله تعاىل: 

 .((4[ 15-14 :]التوبة ﴾ىنمنخنحنجنيم
 

 :رية يف القانوناملسابقات العسك -

إن أكثر ما اعتىن به القانون يف ابب الرهان واملقامرة هو السباق والتنافس يف اجملال 
فإن املقصد األعظم  ،إذ هو اجملال املعيّن أصالة ابحلث على السباق وترغيب التنافس فيه ،العسكري

 .تقاهنامن املسابقات إبراز املهارات اليت تساعد يف املعارك والقتال وفنوهنا وإ
جيوز عقد الرهان يف السباق والرماية وفيما هو من الرايضة  :(910)ذكر القانون يف املادة رقم 

 .)5(أو االستعداد ألسباب القوة 
  

                                           
 .1/324 ،1ط. ،تيسري الكرمي املنان ،السعدي( 1)
 .1/124 ،1ط. ،الفروسية ،ابن القيم( 2)
 .(22719رقم احلديث ) 37/392 ،بن الصامت حديث عبادة ،تتمة مسند األنصار ،املسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3)

 واحلديث حّسنه الشيخ شعيب.
 .74-73، ص 1ط ،الرتبية الرتوحيية يف اإلسالم -أبو مسك ( 4)
 .120ص ،1ط. ،اجلامع املتني للقوانني األردنية ،الزعيب( 5)



199 

فال بد  ،الشك أن أعظم ما يعني على حتصيل أسباب القوة هو التنافس يف اجملال العسكري
وقد أنشأت الدولة " اندي الرماية  .العسكريةمن اجلزم إبابحة القانون املدين األردين للمسابقات 

أقامت الدولة كذلك مسابقة دولية هي " مسابقة احملارب و  ،امللكي " لتعزيز هذا املفهوم عند املواطنني
. وكذلك يقام كل سنتني يف العاصمة األردنية )1( 2016دولة عام  18العسكرية " وقد شاركت فيها 

وات اخلاصة، وهو يعد من أكرب معارض األسلحة على عّمان معرض " سوفكس " ألسلحة الق
 . )2(مستوى العامل

 

                                           
  http://www.eremnews.com/news/world/263494 :موقع جريدة إرم نيوز( 1)
  /http://sofexjordan.com :موقع معرض سوفكس( 2)

http://www.eremnews.com/news/world/263494
http://www.eremnews.com/news/world/263494
http://www.eremnews.com/news/world/263494
http://sofexjordan.com/
http://sofexjordan.com/
http://sofexjordan.com/
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 اخلامتة

إىل هناية هذا البحث حيث توصلت إىل النتائج والتوصيات  الذي وفقين للوصول احلمد هلل
 التالية:

 :النتائج
 على يقوم أكثر أو حزبني أو ردينف بني عقد :التعريف االصطالحي للمسابقة هو -1

 .بدونه أو وضبع وحنوها العلمية أو الرايضية أو العسكرية اجملاالت يف غالبةوامل التنافس
ودخوهُلا يف أكثر من  ،هناك أنواع وجماالت متعددة للمسابقة حسب الغرض والباعث هلا -2

 .جمال من جماالت احلياة دليل على أمهيتها
م لذا كان له أركان فمنها احلالل ومنها احلرا ،عقد املسابقة منه ما جيوز ومنه ما ال جيوز -3

 .وشروط خاصة به
فإذا كان العوض من  ،ابلنسبة لبذل العوض له عدة صور منها ما جيوز ومنها ما ال جيوز -4

اإلمام أو من أجنيب أو من أحد الطرفني جاز، فإن كان من الطرفني ال حيل إال بوجود اثلث حيلل 
 .عقد السباق أيخذ إذا سبق وال يغرم إذا ُسبق

وهذا  ،يف اإلسالم وهو ابب شامل ألنواع كثرية من األسلحة القدمية واحلديثةأمهية الرمي  -5
 ﴾ محجحمجحجمثهت ﴿مأخوذ من تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم من اآلية الكرمية 

 .وكذا فعل الصحابة ،[ فّسر القوة ابلرمي60 :]األنفال
 .للرمي آداب ينبغي مراعاهتا فهي طاعة وعبادة -6
وكل ما مل يكن   ،جيوز فيه أخذ العوض كاملصارعة ،هاد وعوان لهكل ما يؤدي إىل اجل -7

 .كذلك فال جيوز كاملالكمة
 .وكل ما قام على احلزر والتخمني فحكمه احلرمة ،حرمة السباق يف النرد متفق عليه -8
عدم تضييع واجب وعدم  :جواز املسابقة ابلشطرنج بدون عوض وفق شروط معينة منها -9
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 .تها احملرمإيصاهلا حملرم وعدم مالبس
جواز السباق بعوض يف املسابقات العلمية والثقافية كالقرآن واحلديث والنشيد والعلوم  -10

 واآلداب.
 .التجارية إذا خلت من صور القمار جائزةمسابقات احملالت  -11
 .ووسائل اإلعالم وفق الشروط والضوابط الشرعية جائزة بعوضمسابقات الصحف  -12
وما كانت عامة بدون اشرتاك جائزة  ،شرعا بطاقات التخفيض ذات االشرتاك حرام -13

  .شرعا
 .جائزة بدون عوض إذا استوفت ضوابط وآداب اإلسالم فيهااملسابقات الرتوحيية  -14
ألنه قد تنفع يف  ،جيوز العوض يف سباق السيارات والدراجات والسفن وما شاهبها -15

 .اجلهاد أو تعني عليه
ال عوض مامل تكن أو تؤدي أو ما استجد من األلعاب اإللكرتونية جائزة شرعا ب -16

 .تفضي إىل حمرم شرعا
ورفع األثقال وفق ضوابط وآداب اإلسالم جائزة ابلعوض ألهنا ألعاب اجلودو والكراتيه  -17

 .وسيلة من وسائل اجلهاد
 .جائزة إذا استوفت الشروط واآلداب اإلسالميةبغري عوض كل لعبة كانت بني فريقني  -18
إذا كان يف الوجه على  -حليوان حيرم شرعا أذى لإلنسان أو اكان فيه   كل لعب -19

 .-اخلصوص
من خالل االستبيان استنتجنا ضرورة توجيه اجلهات احلكومية الشباب للرايضات  -20

 .النافعة مثل رايضة الفروسية وتذليل السبل هلا
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 التوصيات:
حبذا لو عملت احلكومات واهليئات اإلسالمية على تشجيع كل ما يؤدي إىل الفروسية  -1

 صيلة.األ
األغنياء املسلمني السخاء على من يقوم برتسيخ معاين وشعائر و  املطلوب من احلكومات -2

 اإلسالم.
كاملالكمة ومصارعة   ،ختالف شعائر اإلسالم وآدابه مظهر أو مسابقة العمل على منع كل -3

 .الثريان ونقار الديكة والقمار
 غراض...األو  إحياء األمساء اإلسالمية لأللعاب كالفروسية والنضال -4
 .ألعاب ومسابقاتمن  ما يستجد لبحث أحكامالباحثني الشرعيني  توجيه -5
 رأس األمر يف كل هذا خمافة هللا سبحانه وتقواه. -6
 :أخريا و

إن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان، هذا جهد املقل وعلى هللا و  إن أحسنت فمن هللا، 
 التكالن. 

ويكون  ،لبحث مبا يرضي هللا سبحانهل إىل هذا او لوصبذلت ما استطعت من اجلهد لفقد  
 فيه خدمة للبشرية.
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 فهرس اآلايت

 الصفحة السورة رقمها اآلية 
ٍة ُأْخرَِجْت لِلنااسِ ﴿  1 ُتْم َخرْيَ أُما  1 آل عمران 110 ﴾ ...ُكن ْ
ُ َواَل تَ تاِبْع أَْهَواَءُهمْ  ﴿  2 نَ ُهْم مبَا أَنْ َزَل اَّللا  15 املائدة 49 ﴾َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ
 15-1 األنعام 3 ﴾َما فَ راْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ ﴿  3
 122 األنفال 17 ﴾َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنا اَّللاَ َرَمى ﴿  4

ن قُ واٍة َوِمن ّراَِبِط  ﴿  5 ا اْسَتطَْعُتم مِّ واْ هَلُم ما َوأَِعدُّ
 ﴾ ...اخْلَْيلِ 

 - 121 األنفال 60
129 

 - 57 يوسف 17 ﴾َنا َنْسَتِبُق ِإانا َذَهب ْ  ﴿  6
122 

 15 يوسف 67 ﴾ِإِن احْلُْكُم ِإالا َّللِاِ  ﴿  7
َيااًن ِلُكلِّ َشْيءٍ  ﴿  8  1 النحل 89 ﴾ ...َونَ زاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
 109 النجم 9 ﴾َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِ َأْو أَْدىنَ  ﴿  9

َما هَنَاُكْم َعْنُه َوَما آاَتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه وَ  ﴿  10
 61 احلشر 7 ﴾ فَانتَ ُهوا

 



204 

 األحاديثأطراف فهرس 

 مرجع احلديث ورقمه احلديث 

من احلفياء  أجرى النيب صلى هللا عليه وسلم ما ضمر من اخليل  1
 2868كتاب اجلهاد والسري /   -صحيح البخاري  ...إىل ثنية الوداع

2  
 إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه 

 
ابب النهي عن ضرب  -كتاب الرب والصلة  -مسلم  صحيح

 2612 -الوجه 
 3725كتاب املناقب /   -صحيح البخاري إرِم فداك أيب وأمي   3

 52كتاب اإلميان /   -صحيح البخاري  احلرام بنّي وبينهما مشتبهاٌت...إن احلالل بنّي وإن    4
 1599كتاب املساقاة /   -صحيح مسلم 

 2513ابب الرمي /  -كتاب اجلهاد   -سنن أيب داود  ...لسهم الواحد ثالثة نفر اجلنةإن هللا عز وجل يدخل اب  5

6  
مر بقوم يرفعون حجرا،  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب 

 8/68 -جممع الزوائد للهيثمي  فقال: ")ما يصنع هؤالء؟(

 -ابب التواضع  -اب الرقائق كت  -صحيح البخاري   يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه إن حقا على هللا أن ال   7
6501 

 -رعه النيب فص -صلى هللا عليه وسلم  -أن ركانة صارع النيب    8
 صلى هللا عليه وسلم 

 4078كتاب اللباس /  -سنن أيب داود 

ابب قول احملدث حدثنا  -كتاب العلم   -صحيح البخاري  يسقط ورقها، وإهنا مثل املسلم.. إن من الشجر شجرة ال   9
 61 -وأخربان 

ابب بغلة النيب صلى هللا  -كتاب اجلهاد والسري  -صحيح البخاري  لنيب ال كذب أان ابن عبد املطلب أان ا   10
 2874 -عليه وسلم البيضاء 

 2/67 -السرية النبوية البن هشام  إهنا ملشية يبغضها هللا إال يف مثل هذا املوطن    11
   

 2818اب اجلهاد والسري / كت  -صحيح البخاري  اجلنة حتت ظالل السيوف   12
 2872كتاب اجلهاد والسري /   -صحيح البخاري  ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعهحق على هللا أن    13

راهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فرس يقال له   14
 )سبحة(

 12627مسند أنس ابن مالك /  -مسند اإلمام أمحد 

 يعجز أحدكم أن ، فالستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم هللا  15
 يلهو أبسهمه

ابب فضل الرمي واحلث  -كتاب اإلمارة   -صحيح مسلم 
 1918 / عليه

اجلنة يُذهب عليكم ابجلهاد يف سبيل هللا فإنه ابب من أبواب    16
 22719 -مسند اإلمام أمحد  هللا به اهلم والغم 
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عن عائشة، رضي هللا عنها، أهنا كانت مع النيب صلى هللا عليه   17
 2578كتاب اجلهاد /  -سنن أيب داود  ...يف سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي وسلم

 1691أبواب اجلهاد /  -سنن الرتمذي  .فضة كانت قبيعة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  18
 2/193 -املعجم الكبري للطرباين  .كل شيء ليس من ذكر هللا فهو لغو وهلو..  19

صرف لنيب صلى هللا عليه وسلم، فينكنا نصلي املغرب مع ا  20
 أحدان وإنه ليبصر مواقع نبله

ابب صالة  -كتاب مواقيت الصالة   -صحيح البخاري 
 559 -املغرب 

 1700أبواب اجلهاد / -سنن الرتمذي  َبَق إال يف نصل أو خف أو حافر ال سَ    21

 ...لتعلم يهود أن يف ديننا فسحة   22
ي هللا عنها / مسند عائشة رض -مسند اإلمام أمحد 

24855 

 لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا  23
ابب النهي عن -كتاب الصيد والذابئح   -صحيح مسلم 

 1957صرب البهائم / 
 6476 -سلسلة األحاديث الضعيفة  ن هلوكم هذا إال الرهان والنضال ما تشهد املالئكة م   24

كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة /   -صحيح البخاري  ستطعتمنه ما اما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا م   25
7288 

 10557مسند أيب هريرة /  -مسند اإلمام أمحد  من أدخل فرسا بني فرسني...   26
 9352رقم  -جممع الزوائد للهيثمي  من سبق إيل فله كذا وكذا  27

الرمي واحلث ابب فضل  -كتاب اإلمارة   -صحيح مسلم  نامن علم الرمي، مث تركه، فليس م  28
 1919عليه / 

ابب من حلف ابلالت  -كتاب األميان   -صحيح مسلم  قال لصحابه تعال أقامرك فليتصدق من    29
 1647 -والعزى 

 ابب ما جاء يف النرد -كتاب الرؤاي   -موطأ اإلمام مالك من لعب ابلنرد فقد عصى هللا ورسوله   30
 2260كتاب الشعر /   -صحيح مسلم ر ودمه أمنا صبغ يده يف حلم خنزيمن لعب ابلنردشري، فك  31

ابب حترمي اللعب  -كتاب الشعر -صحيح مسلم أمنا صبغ يده يف حلم خنزير ودمه من لعب ابلنردشري، فك   32
 2260 -ابلنردشري

ابب النهي عن -كتاب الصيد والذابئح   -صحيح مسلم   عليه وسلم أن ُتصرب البهائم ى رسول هللا صلى هللاهن  33
 1957م / صرب البهائ

بين عدي بن  وأحسنت العوم يف بئر ،هاهنا نزلت يب أمي  34
 1/94 -الظبقات البن سعد النجار 

ن قُ واةٍ  ﴿  35 واْ هَلُم ماا اْسَتطَْعُتم مِّ  أال إن القوة الرمي  ،﴾َوأَِعدُّ
ابب فضل الرمي واحلث  -كتاب اإلمارة   -صحيح مسلم 

 1917عليه /

36  
ويف على ما تكونون عندي،  والذي نفسي بيده إن لو تدومون

 الذكر، لصافحتكم املالئكة...
 -ابب فضل دوام الذكر  -كتاب التوبة   -صحيح مسلم 

2750 
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ابب التحريض  -كتاب اجلهاد والسري   -صحيح البخاري  اعيل ارموا فإن أابكم كان راميا اي بين إمس  37
 2899على الرمي / 

ايتك الطريق ى هداي علي سل هللا اهلدى والسداد واذكر ابهلد  38
 وابلسداد سداد السهم

 -كتاب الذكر والدعاء واالستغفار والذكر   -صحيح مسلم 
 2725 -ابب التعوذ من شر ما عمل وما مل يعمل 
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 فهرس األعالم

إلمام العالمة القدوة الفقيه، عامل أهل املغرب، أبو ا :ه (386)ت  عبد هللا القريواين ،ابن أيب زيد .1
ن أيب زيد، القريواين املالكي، ويقال له: مالك الصغري. وكان أحد من برز يف حممد، عبد هللا ب

العلم والعمل. قال القاضي عياض: حاز رائسة الدين والدنيا، ورحل إليه من األقطار، وجنب 
 (النوادر والزايدات)صنف كتاب  ،أصحابه، وكثر اآلخذون عنه، وهو الذي خلص املذهب

 (12/491 :نبالء)سري أعالم ال(. الرسالة)و
املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد  :(ه 606ت )املبارك بن حممد اجلزري  ،ابن األثري .2

الكرمي الشيباين اجلزري، أبو السعادات، جمد الدين: احملدث اللغوي االصويل. ولد ونشأ يف جزيرة 
ابلنقرس فبطلت ابن عمر. وانتقل إىل املوصل، فاتصل بصاحبها، فكان من أخصائه. وأصيب 

حركة يديه ورجليه. والزمه هذا املرض إىل أن توىف يف إحدى قرى املوصل، قيل: إن تصانيفه  
النهاية )كلها، ألفها يف زمن مرضه، إمالء على طلبته، وهم يعينونه ابلنسخ واملراجعة. من كتبه 

 (5/272 :األعالم للزركلي) .(يف غريب احلديث
حممد بن حممد بن حممد املعروف اببن أمري حاج  :ه (879)تحممد احلنفي  ،ابن أمري احلاج .3

ويقال له ابن املوقت، أبو عبد هللا، مشس الدين: فقيه، من علماء احلنفية. من أهل حلب. من  
 (7/49 :األعالم للزركلي)، يف أصول الفقه (كتبه )التقرير والتحبري يف شرح التحرير البن اهلمام

عبد الرمحن بن حممد بن سليمان، املعروف  :(ه 1078)ت  مدعبد الرمحن بن حم ،ابن داماد  .4
بشيخي زاده ويقال له الّداماد: فقيه حنفي، من أهل كليبويل )برتكيا( من قضاة اجليش. له 

 :األعالم للزركلي) .جملدان، فرغ من أتليفه ببلدة أدرنه (ع األهنر يف شرح ملتقى األحبر)جمم
3/332) 

هو علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا،  :(ه 571 ت)علي بن احلسن  ،ابن عساكر  .5
اتريخ مدينة )صاحب امللقب بثقة الدين، واملعروف اببن عساكر، اإلمام احلافظ املؤرّخ الكبري، 

 (.6/396شذرات الذهب البن العماد: )وغري ذلك من املصنفات الكثرية.  (دمشق
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اة برهان الّدين أبو إسحاق إبراهيم بن أقضى القض :(ه 884 ت)ابراهيم بن حممد  ،ابن مفلح  .6
الشيخ اإلمام البحر اهلمام العاّلمة القدوة الّرحلة  بن حممد بن مفلح احلنبلي حممد بن عبد هللا

احلافظ اجملتهد األمة، شيخ اإلسالم، سّيد العلماء واحلّكام، ذو الّدين املتني والورع واليقني، شيخ 
ومجع، وسّلم إليه القول والفعل من أرابب املذاهب كّلها، العصر وبركته. اشتغل وحّصل، ودأب، 

 (9/307 :شذرات الذهب) .(املبدع يف شرح املقنع)له  ،وصار مرجع الفقهاء والناس
أقضى القضاة مشس الّدين أبو عبد هللا حممد بن مفلح  :(ه 763ت )حممد املقدسي  ،بن مفلحا .7

الشيخ اإلمام العاّلمة، وحيد دهره، وفريد   احلنبليبن حممد بن مفرّج املقدسي مث الّصاحلي الرّاميين
وقال ابن القيم لقاضي القضاة موفق الّدين  ،عصره، شيخ اإلسالم، وأحد األئمة األعالم

احلّجاوي سنة إحدى وثالثني وسبعمائة: ما حتت قبة الفلك أعلم مبذهب اإلمام أمحد من ابن 
شذرات . )(اآلداب الشرعية)يف اآلفاق، و قد اشتهر (الفروع)وكتاب ( املنتقى)ألف  ،مفلح

 (8/340 :الذهب
اإلمام العاّلمة، البحر الفهامة، وحيد دهره، وفريد  :ه (970ت)زين الدين احلنفي  ،ابن جنيم .8

عصره، كان عمدة العلماء العاملني، وقدوة الفضالء املاهرين،وأّلف رسائل وحوادث ووقائع يف 
شذرات ). (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) لهإليها يف زماننا، و اج فقه احلنفية من ابتداء أمره حيت

 (10/523:الذهب
حممد بن عبد هللا بن حممد املعافري اإلشبيلي املالكي،  :(ه 543ت)أبو بكر بن العريب املالكي  .9

أبو بكر ابن العريّب: قاض، من حفاظ احلديث. ولد يف إشبيلية، ورحل إىل املشرق، وبرع يف 
رتبة االجتهاد يف علوم الدين. وصنف كتبا يف احلديث والفقه واألصول والتفسري  األدب، وبلغ

 (6/230 :)شذرات الذهب.واألدب والتاريخ
شيخ اإلسالم قاضي القضاة زين الّدين احلافظ  :ه(926زكراي بن حممد الشافعي)ت ،األنصاري .10

)حتفة الباري على و تفسري،زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري منها )فتح الرمحن( يف ال
)الغرر البهية يف و صحيح البخاري( )أسىن املطالب يف شرح روض الطالب( فقه، أربعة أجزاء،

 (3/46 :األعالم للزركلي) .فقه (شرح البهجة الوردية
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سليمان بن حممد بن عمر البجريمي: فقيه مصري. :(ه 1221 ت)سلميان بن حممد  ،البجريمي .11
وكف بصره. الغربية مبصر( وقدم القاهرة صغريا، فتعلم يف األزهر، ودّرس،  ولد يف جبريم )من قرى

حاشية على شرح  ()حتفة احلبيبو فقه الشافعية،وهو حاشية على شرح املنهج يف  (له )التجريد
 (3/133 :األعالم) .اخلطيب

فضل أبو عبد هللا حممد بن أيب الفتح بن أيب ال :ه ( 709حممد بن أيب الفتح )ت  ،البعلي .12
البعلي الفقيه احلنبلي احملّدث الّنحوي الّلغوي. عين ابحلديث، وقرأ العربية والّلغة على ابن مالك، 

املطلع على )وكتاب  (مالكشرح ألفية ابن )برع يف ذلك. وصّنف تصانيف، منها والزمه حىّت 
 (8/39 :شذرات الذهب) .(أبواب املقنع

ن زكرايء القزويين الرازّي، أبو احلسني: من أئمة أمحد بن فارس ب :(ه  395أمحد )ت  ،بن فارس .13
اللغة واألدب. قرأ عليه البديع اهلمذاين والصاحب ابن عباد وغريمها من أعيان البيان. أصله من 
قزوين، وأقام مدة يف مهذان، مث انتقل إىل الرّي فتويف فيها، وإليها نسبته. من تصانيفه )مقاييس 

 (1/193 :األعالم) .يف علم العربية )الصاحيّب(و ،ل()اجملمو (اللغة
كان إماما يف الفقه والعربية وغريمها، وتصّدر لإلفتاء   :ه(802هبرام الدمريي املالكي )ت .14

والتدريس عدة سنني، وانتفع به الطلبة، مث ويل قضاء قضاة املالكية، ابلّداير املصرية فحمدت 
، له ليه رائسة الّسادة املالكية يف زمنهسريته، ومل يزل مالزما لالشتغال واألشغال، وقد انتهت إ

 .(9/78 :شذرات الذهب) .شرح على خمتصر خليل
بن صالح الدين ابن حسن بن منصور بن يونس  :(ه 1051 ت)منصور بن يونس  ،البهويت .15

إدريس البهويت احلنبلي: شيخ احلنابلة مبصر يف عصره. نسبته إىل )هبوت( يف غربية مصر. له  
)كشاف القناع عن منت اإلقناع و ( فقه،ح زاد املستقنعملربع شر كتب، منها )الروض ا

 (7/307 :. )األعالم()دقائق أويل النهى لشرح املنتهىو ،للحجاوي(
انصر الّدين أبو اخلري عبد هللا بن عمر بن حممد بن  :ه ( 685عبد هللا بن عمر )ت ،البيضاوي .16

خرّيا، صاحلا، متعّبدا. وقال ابن حبيب:  كان إماما، مربّزا، نظّارا،  علي قاضي القضاة البيضاوي
الوجيز لفظه احملّرر،  (املنهاج)على مصنفاته، ولو مل يكن له غري تكّلم كّل من األئمة ابلثناء 

 (7/686 :شذرات الذهب)لكفاه. 
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اإلمام العلم، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  :ه (458ت )أمحد بن احلسني  ،البيهقي .17
قة، وعمدة، وهو شيخ خراسان، وله زمانه، وفرد أقرانه، حفظا وإتقاان وثاخلسروجردي كان واحد 

وغري  (دالئل النبّوة)و (األمساء والصفات)وكتاب  (املعارف)و (الصغرى)و (السنن الكربى)
 (5/249 :)شذرات الذهب .ذلك

بد حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري، أبو ع :(ه 741 ت) حممد بن عبد هللا اخلطيب ،التربيزي .18
أكمل به كتاب مصابيح السنة  (هللا، ويل الدين، التربيزي: عامل ابحلديث. له )مشكاة املصابيح

 (6/243األعالم: ) .()اإلكمال يف أمساء الرجالو 737للبغوي، وفرغ من أتليفه سنة 
املعروف ابلشريف اجلرجاين: فيلسوف. من كبار العلماء  :ه(816علي بن حممد )ت ،اجلرجاين .19

 :األعالم) .(احلواشي على املطول للتفتازاين)و (التعريفات)ا له حنو مخسني مصنفا، منه ابلعربية.
5/7) 

إمساعيل بن محاد اجلوهري، أبو  :(ه 393ت) أبو نصر امساعيل بن محاد الفارايب ،اجلوهري .20
وله   .نصر: أول من حاول )الطريان( ومات يف سبيله. لغوّي، من األئمة. أشهر كتبه )الصحاح(

 (1/313 :األعالم) .أصله من فاراب .يف )النحو( ةيف )العروض( ومقدم كتاب
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد  :ه (478ت)عبد امللك بن عبد هللا  ،اجلويين .21

اجلَُوْيين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني: أعلم املتأخرين، من أصحاب الشافعّي. 
ي نيسابور( ورحل إىل بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنني. وذهب إىل ولد يف جوين )من نواح

 بور، فبىن له الوزير نظام امللكاملدينة فأفىت ودرس، جامعا طرق املذاهب. مث عاد إىل نيسا
هناية املطلب يف )و (غياث األمم والتياث الظلم)فيها. له مصنفات كثرية، منها  املدرسة النظامية

 ( 4/160 :م)األعال (دراية املذهب
أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان بن حازم الشافعي  :ه( 584حممد بن موسى )ت  ،احلازمي .22

امللقب زين الّدين. كان فقيها حافظا زاهدا ورعا متقشفا، حافظا للمتون واألسانيد، غلب عليه 
ات شذر )يف احلديث.  (الناسخ واملنسوخ)علم احلديث، وصّنف فيه تصانيفه املشهورة، منها 

 (6/463 :الذهب
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بو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن َحرِيز بن معلاى ا :ه (829احلصين، أبو بكر تقي الدين )ت .23
 (منها )كفاية االخبارله مؤلفات احلسيين احلصين، تقّي الدين: فقيه ورع من أهل دمشق. 

 (2/69 :األعالم)
ن الرعييّن، أبو عبد هللا، مد بن حممد بن عبد الرمح(: حمه 956 ت)حممد بن حممد  ،احلطاب .24

املعروف ابحلطاب: فقيه مالكي، من علماء املتصوفني. أصله من املغرب. ولد واشتهر مبكة، 
 .(7/58 :األعالم)ومات يف طرابلس الغرب. من كتبه )مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل( 

هللا اخلراشي  حممد بن عبد :(ه  1101أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا املالكي )ت ،اخلرشي .25
املالكي أبو عبد هللا أول من توىل مشيخة األزهر. نسبته إىل قرية يقال هلا أبوخراش )من البحرية، 
مبصر( كان فقيها فاضال ورعا. أقام وتويف ابلقاهرة. من كتبه )الشرح الكبري على منت خليل( يف 

 (.6/241 :األعالم) .فقه املالكية
أبو سليمان محد بن حممد اخلطّايب البسيت الشافعي،  :ه (388ت)ح َ ْمد بن حممد  ،اخلطايب .26

إصالح غلط )و (غريب احلديث)و (معامل السنن)التصانيف النافعة اجلامعة، منها صاحب 
 (.4/471 :شذرات الذهب)وغريها  (احملّدثني

حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازّي، زين الدين:  :(ه 666ت)حممد بن أيب بكر  ،الرازي .27
ه  وهو من فقهاء  660يف اللغة، فرغ من أتليفه أول رمضان سنة  (حب )خمتار الصحاحصا

 (6/55 :األعالم) .احلنفية، وله علم ابلتفسري واألدب
حممد بن أمحد بن محزة، مشس الدين الرملّي: فقيه  :(ه 1004 ت)حممد ابن شهاب  ،الرملي .28

: الشافعّي الصغري. نسبته إىل الرملة )من الداير املصرية يف عصره، ومرجعها يف الفتوى. يقال له
قرى املنوفية مبصر( ومولده ووفاته ابلقاهرة. ويل إفتاء الشافعية. ومجع فتاوى أبيه. وصّنف شروحا 

 (6/7 :األعالم) .(هناية احملتاج إىل شرح املنهاج)منها  وحواشي كثرية
ي بن يوسف بن أمحد بن حممد بن عبد الباق :(ه 1122 ت) حممد بن عبد الباقي ،الزرقاين .29

علوان الزرقاين املصري األزهري املالكي، أبو عبد هللا: خامتة احملدثني ابلداير املصرية. مولده 
)شرح و (ووفاته ابلقاهرة، ونسبته إىل زرقان )من قرى منوف مبصر( من كتبه)شرح املواهب اللدنية

 (6/184 :األعالم)موطأ اإلمام مالك(. 
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بدر الّدين أبو عبد هللا حممد بن هبادر بن  :(ه 794هللا الشافعي )ت  حممد بن عبد ،الزركشي .30
عبد هللا املصري الّزركشي الشافعي، اإلمام العاّلمة املصّنف احملّرر وكان فقيها، أصوليا، أديبا، 
فاضال يف مجيع ذلك، ودّرس وأفىت، كان منقطعا إىل االشتغال ال يشتغل عنه بشيء، وله أقارب 

شرح مجع اجلوامع.  ،والنكت على ابن الصالح ،من مصنفاته لقطة العجالن ،نياهيكفونه أمر د
 ( 8/573 :شذرات الذهب)

مشس الّدين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد  :(772حممد بن عبدهللا احلنبلي) ،الزركشي .31
مفيدة، أشهرها  الّزركشي املصرّي احلنبلي الشيخ اإلمام العاّلمةان إماما يف املذهب، له تصانيف

 .مل يسبق إىل مثله، وكالمه فيه يدّل على فقه نفسي وتصرف يف كالم األصحاب (شرح اخلرقي)
 (.8/384 :الذهب راتشذ)

عبد هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، أبو  :ه (762عبد هللا بن يوسف احلنفي )ت ،الزيلعي .32
ال( ووفاته يف القاهرة. من   الصومحممد، مجال الدين: فقيه، عامل ابحلديث. أصله من الزيلع )يف

. (ختريج أحاديث الكشاف)و يف مذهب احلنفية، (الراية يف ختريج أحاديث اهلدايةنصب )كتبه 
 (4/147األعالم: )

عثمان بن علي بن حمجن، فخر الدين الزيلعي: فقيه  :ه (743عثمان بن علي )ت  ،الزيلعي .33
 احلقائق يف شرح كنز تبيني)ويف فيها. له ه  فأفىت ودّرس، وت 705حنفي. قدم القاهرة سنة 

 (.4/210 :)األعالم (.الدقائق
حممد بن أمحد بن سهل، أبو بكر، مشس األئمة:  :ه (483حممد بن أمحد )ت ،السرخسي .34

يف  (املبسوط)أشهر كتبه  .خراسان( قاض، من كبار األحناف، جمتهد، من أهل سرخس )يف
 ( 5/315 :األعالم) .سجني ابجلب يف أوزجند الفقه والتشريع، ثالثون جزءا، أماله وهو

ابن شعبة، احلافظ، اإلمام، شيخ احلرم، أبو عثمان اخلراساين  :ه (227سعيد بن منصور )ت .35
 (9/12 :املروزي مولف كتاب السنن. وكان ثقة صادقا، من أوعية العلم )سري أعالم النبالء

سامل السفاريين، مشس الدين، أبو حممد بن أمحد بن  :(ه 1184 ت)حممد بن أمحد  ،السفاريين .36
العون: عامل ابحلديث واألصول واألدب، حمقق. ولد يف سفارين )من قرى انبلس( ورحل إىل 
دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إىل انبلس فدّرس وأفىت، وتويف فيها. ومن مؤلفاته )كشف 

 (.6/14 :األعالم) .اللثام، شرح عمدة األحكام(
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حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء  :ه( 540لدين )تحممد عالء ا ،السمرقندي .37
وله   (حتفة الفقهاء)بكتابه  الدين السمرقندي: فقيه، من كبار احلنفية أقام يف حلب، واشتهر

 (.5/317 :األعالم) .(األصول)كتب أخرى، منها 
س حممد بن أمحد الشربيين، مش :ه( 977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب )ت ،الشربيين .38

يف تفسري  (الدين: فقيه شافعّي، مفسر. من أهل القاهرة. له تصانيف، منها )السراج املنري
 (6/6 :األعالم) .(مغين احملتاج شرح املنهاج)و ()اإلقناع يف حل الفاظ أيب شجاعو القرآن،

عبد هللا بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي  :(1227عبدهللا بن حجازي )ت ،الشرقاوي .39
ه  وصنف كتبا،  1208ه، من علماء مصر. تعلم يف األزهر، وويل مشيخته سنة األزهري: فقي

 (4/78 :األعالم) .(حاشية على شرح التحرير) منها
إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآابدي،  :(476ت )ابراهيم بن علي أبو اسحاق  ،الشريازي  .40

، ومدرس النظامية، وشيخ قال السمعاين: هو إمام الشافعية الشريازي، الشافعي، نزيل بغداد
العصر رحل الناس إليه من البالد، وقصدوه، وتفرد ابلعلم الوافر مع السرية اجلميلة، والطريقة 

 :سري أعالم النبالء) .واملهذب يف الفقه الشافعي ،من مؤلفاته التبصرة يف أصول الفقه ،املرضية
18/461) 

د بن أيوب بن مطري اللخمي سليمان بن أمح :ه (360ت )سليمان بن أمحد  ،الطرباين .41
له ثالثة )معاجم( يف احلديث،  ،الشامي، أبو القاسم: من كبار احملدثني. أصله من طربية الشام

 (3/121 :منها )املعجم الصغري( )األعالم
اإلمام، العالمة، شيخ املالكية، أبو حممد عبد الوهاب بن  :(ه 422 ت)عبد الوهاب املالكي  .42

وهو من  ،عراقي، الفقيه، املالكي صنف يف املذهب كتاب )التلقني(علي بن نصر بن أمحد ال
 (17/430 :أجود املختصرات. )سري أعالم النبالء

حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا:  :(ه 1299 ت) حممد بن أمحد املالكي ،عليش .43
ح العلّي املالك من تصانيفه )فت،فقيه، من أعيان املالكية. مغريب األصل، من أهل طرابلس الغرب

)منح اجلليل على خمتصر خليل(. و وهو جمموع فتاويه، ،(يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك
 (6/19:األعالم)
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بن عبد اَّللا الزبيدي الشاعر الفارس عمرو بن معديكرب :ه (21)ت عمرو بن معديكرب .44
: له الوقائع املذكورة يف املشهور. يكىن أاب ثور، قال ابن ماكوال: له صحبة ورواية. وقال أبو نعيم

اجلاهلية، وله يف اإلسالم ابلقادسية بالء حسن، قدم عمرو بن معديكرب على رسول اَّللا صلى 
اَّللا عليه وسّلم يف وفد زبيد فأسلم، وشهد عمرو فتوح الشام، وفتوح العراق، عن قيس بن أيب 

ديكرب ميّر على حازم قال: شهدت القادسية فكان سعد على الناس، فجعل عمرو بن مع
الصفوف، ويقول: اي معشر املهاجرين، كونوا أسودا أشّداء، فإّن الفارس إذا ألقى رحمه يئس، 

فحمل عليه عمرو فطعنه فدّق صلبه، ونزل  اب سية قوسهفرماه أسوار من األساورة بنّشابة، فأص
 (4/569 :لعسقالينل اإلصابة يف متييز الصحابة)إليه فأخذ سلبه 

محد الربلسي املصري الشافعّي، شهاب الدين امللقب أ :(ه 957ت )الربسلي أمحد  ،عمرية .45
بعمرية: فقيه، كان من أهل الزهد والورع قال النجم الغزي: انتهت اليه الرايسه يف حتقيق املذهب 
)الشافعّي( يدّرس ويفيت حىت أصابه الفاجل ومات به. له )حاشية على شرح منهاج الطالبني 

 ( 1/103 :األعالم)للمحلي( 
أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو  :(ه 770أمحد بن حممد )ت  ،الفيومي .46

 ( 1/224 :األعالم) .(العباس: لغوّي، اشتهر بكتابه )املصباح املنري
أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو  :(ه  684شهاب الدين أمحد بن ادريس )ت  ،القرايف .47

له مصنفات جليلة يف الفقه  القرايف من علماء املالكيةالعباس، شهاب الدين الصنهاجي 
)اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام و ،واألصول، منها )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(

 (1/95 :األعالم) .يف فقه املالكية ()الذخريةو (وتصرف القاضي واإلمام
ى احلسيين القرميي أيوب بن موس :ه (1084أيوب بن موسى أبو البقاء )ت  ،الكفوي .48

 .الكفوي، أبو البقاء: صاحب )الكلّيات( كان من قضاة األحناف. عاش وويل القضاء
 (2/38 :األعالم)

حممد علي بن حسني بن إبراهيم املالكي  :(ه 1367ت )حممد بن علي بن حسني املالكي  .49
ومن مؤلفاته  ،فقيه حنوي مغريب األصل. ولد وتعلم مبكة وويل إفتاء املالكية ابحلرم :املكيّ 

 (6/305 :األعالم) .)هتذيب الفروق( اختصر به )فروق القرايف( يف أصول الفقه
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عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا بن سالمة بن سعد  :(ه 656 ت)عبد العظيم  ،املنذري .50
الرتغيب )و (التكملة لوفيات النقلة)ام احلافظ املؤرّخ الكبري، صاحب املنذري، أبو حممد، اإلم

 :)شذرات الذهب .وغري ذلك من املصنفات النافعة (خمتصر صحيح مسلم)و ،(والرتهيب
1/45) 

أو منال  -حممد بن فراُمرز بن علي، املعروف مبال  :ه(885ت )حممد بن فرامرز  ،منال خسرو .51
 خسرو: عامل بفقه احلنفية واألصول. رومي األصل. تبحر يف علوم املعقول واملنقول، -أو املوىل 

 (6/328 :األعالم) (به )درر احلكام يف شرح غرر األحكاممن كت
حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف  :(ه  897ت )حممد بن يوسف الغرانطي  ،املّواق .52

العبدري الغرانطي، أبو عبد هللا املواق: فقيه مالكي: كان عامل غرانطة وإمامها وصاحلها يف وقته. 
 :األعالم) ()سنن املهتدين يف مقامات الدينو ليل، فقه،يف شرح خمتصر خ (التاج واإلكليل)له 

7/155) 
العالمة، عامل ما وراء النهر، برهان الدين، أبو احلسن  :ه (593يب بكر )تأعلي بن  ،املريغنياين .53

)البداية( يف و ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين، احلنفي، صاحب كتايب )اهلداية(
 (21/232 :الم النبالءسري أع) .احلنفي املذهب

عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد ابن يوسف  :(972ت )عبد القادر بن حممد  ،النعيمي .54
بن عبد هللا بن نعيم، أبو املخاخر: مؤرخ دمشق يف عصره. من علماء احلديث. مولده ووفاته يف 

 (4/43 :األعالم) (الدارس يف اتريخ املدارس)دمشق. من كتبه 
بن سامل ابن مهنا، شهاب  -أو غنيم -أمحد بن غامن  :(1126د بن غامن )ت أمح ،النفراوي .55

الفواكه الدواين( ثالثة أجزاء على رسالة ابن َأيب )الدين النفراوي األزهري املالكيله كتب، منها 
 (1/192 :األعالم) .َزْيد القريواين، يف فقه املالكية

ر بن سليمان اهليثمي، أبو احلسن، نور علي بن أيب بك :ه(807علي بن أيب بكر )ت ،اهليثمي .56
جممع الزوائد ومنبع )له كتب وختاريج يف احلديث، منها  ،الدين، املصري القاهري: حافظ

 (4/266 :األعالم)ترتيب الثقات البن حبان( )و (والفوائد
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  قائمة املصادر واملراجع

املكتبة  :بريوت) ،د.ط ،ثرالنهاية يف غريب احلديث واأل ،املبارك بن حممد اجلزري ،األثريابن .1
 (م1979 ،العلمية

 (.م1985 ،دار إحياء الرتاث العريب :بريوت)د.ط ،املوطأ ،بن أنسامالك  ،األصبحي.2

دار  :)بريوت 2ط ،التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام ،حممد احلنفي ،أمري احلاجابن .3
 (م1983 ،الكتب العلمية

دار الكتاب  :)د.م د.ط،أسىن املطالب شرح روض الطالب ،فعيزكراي بن حممد الشا ،األنصاري.4
 ت(اإلسالمي، د.

املطبعة  :د.ط )القاهرة ،الغرر البهية شرح البهجة الوردية ،بن حممد الشافعي كرايز  ،األنصاري.5
 .ت.(د ،امليمنية

ين كلية الدعوة وأصول الد) ،منهج البحث العلمي وكتابته يف علوم الشريعة ،حممد عمر ،ابزمول.6
 (جامعة أم القرى. منشور على الشبكة -

 ،دار الفكر :د.ط )دمشق،حاشية البجريمي على اخلطيب ،دسلميان بن حمم ،البجريمي.7
 (م1995

طبعة  (م2015 ،دار التأصيل :)القاهرة 2ط ،صحيح البخاري ،حممد بن عبد هللا ،البخاري.8
 خاصة بوزارة األوقاف بدولة قطر. 

 . (د.ت ،دار النهضة العربية :د.ط )القاهرة :الميةالشريعة اإلس ،بدران بدران.9

 (م1999 ،دار اجليل :بريوت)د.ط ،األلعاب الرايضية -بسام سعد .10

 ،املكتب اإلسالمي :)بريوت 1ط ،املط لع على أبواب املقنع ،حممد بن أيب الفتح ،البعلي.11
1988) 

 



217 

ية وتطبيقاته أحكام املسابقات يف الشريعة اإلسالم -عبد الصمد بن حممد  ،بلحاجي.12
 (م2004 ،دار النفائس :عمان) 1ط ،املعاصرة

 (م1993،عامل الكتبدار  :)الرايض 1ط،شرح منتهى اإلرادات ،سمنصور بن يون ،البهويت.13

 .(د.ت ،د.ن :د.م)د.ط  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس ،البهويت.14

مؤسسة  :بريوت ،عمان) 1ط،لمنهاج الوصول إىل علم األصو  ،عبد هللا بن عمر ،البيضاوي.15
 (م2013 ،الرسالة انشرون

 (م2003مكتبة الرشد،  :الرايض) 1ط،شعب اإلميان ،أمحد بن احلسني ،البيهقي.16

 ،املكتب اإلسالمي :)بريوت 3ط،مشكاة املصابيح ،بحممد بن عبد هللا اخلطي ،التربيزي.17
 (م1985

 (م1998 ،الغرب اإلسالمي طبع دار :د.ط )بريوت،سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى ،الرتمذي.18

بيت األفكار  :الرايض) 6ط.،خمتصر الفقه اإلسالمي -حممد بن ابراهيم  ،التوجيري.19
 (م2005،الدولية

 ،دار املعرفة :بريوت)د.ط  ،االختيارات الفقهية ،محد بن عبد احلليم احلراينأ ،تيميةابن .20
 م(1978

 ،)دراسة مقارنة( لفقه اإلسالميأحكام املسابقات يف ا ،دخليفة بن حيىي بن سعي ،اجلابري.21
 .2001 ،األردن -حبث قدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله، جامعة آل البيت

 ،دار الكتب العلمية :)بريوت 1ط،التعريفات ،علي بن حممد الشهري ابلسيد الشريف ،اجلرجاين.22
 م(1983

 ،ريسي للتوزيع واإلعالنمؤسسة اجل :)الرايض 1ط،فتاوى علماء البلد احلرام ،خالد ،اجلريسي.23
 (م1999

 (د.ت ،طبع وزارة األوقاف بدولة قطر :)قطر د.ط،منهاج املسلم ،أبو بكر ،اجلزائري.24
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 ،الدار القومية للطباعة والنشر :القاهرة) د.طمدونة التاريخ الرايضي، ،ابراهيم عالم ،جهينة.25
 (م1964

 4ط ،اللغة وصحاح العربيةالصحاح اتج  ،أبو نصر امساعيل بن محاد الفارايب ،اجلوهري.26
 م(1984دار العلم للماليني،  :)بريوت

دار  :جدة) 1ط،هناية املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد هللا ،اجلويين.27
 م(2007،املنهاج

  م(1984،دار الكتب العلمية :بريوت) 2ط،شروط األئمة اخلمسة ،حممد بن موسى ،احلازمي.28

 ،دار الكتب العلمية :بريوت)د.ط ،ستدرك على الصحيحنيامل ،حممد بن عبد هللا ،احلاكم.29
 (م1990

وزارة قطر: ) 1ط.،ردود على أابطيل ورسائلم الشيخ حممد احلامد ،حممد حممود ،احلامد.30
 (م1978 ،ماةحباألوقاف القطرية ُمعادة عن مكتبة الدعوة 

 ،رها على الفردظاهرة انتشار األلعاب اإللكرتونية يف مدينة املوصل وأث ،مرح مؤيد ،حسن .31
 م.2013أيلول  ،75العدد  ،مركز دراسات املوصل التابع جلامعة املوصل

دار اخلري،  :)دمشق 1ط،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،أبو بكر تقي الدين ،احلصين.32
 (م1994

 ،دار الفكر :)دمشق 3ط،مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،حممد بن حممد ،احلطاب.33
 (م1992

 م(2001 ،ةمؤسسة الرسال :بريوت) 1ط،مسند اإلمام أمحد ،أمحد بن حممد ،حنبلابن .34

دار الفكر  د.ط )بريوت:،شرح خمتصر خليل ،أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا املالكي ،اخلرشي.35
 ت(د. ،للطباعة والنشر

ضمن سلسلة كتاب األمة )طبعة )د.ط ،العسكرية العربية اإلسالمية ،حممود شيت ،خطاب.36
 ه 1403لوطين السعودي( خاصة ابحلرس ا
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املطبعة )حلب:  1ط،معامل السنن شرح سنن أيب داود ،ح َ ْمد بن حممد ،اخلطايب.37
  (م1932،العلمية

دار إحياء  :بريوت)د.ط  ،جممع األهنر شرح ملتقى األحبر ،عبد الرمحن بن حممد ،دامادابن .38
 .(د.ت ،الرتاث العريب

 ،املكتبة العصرية :د.ط )بريوت ،يب داودسنن أ ،سليمان بن األشعث السجستاين ،داودأبو .39
  (.تد.

وزارة األوقاف  :د.ط )األردن ،نظرية الغرر يف الشريعة اإلسالمية ،ايسني أمحد ،درادكة.40
 .(د.ت ،والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردن

 (م2014 ،دار النوادر :دمشق) 1ط ،الدرر يف شرح املختصر ،هبرام املالكيالدمريي، .41

 (د.ت ،دار الكتب العلمية :)بريوت د.ط ،العرب يف اتريخ من غرب ،ن قاميازحممد ب ،الذهيب.42

 (م1999 ،املكتبة العصرية )بريوت: 5ط ،خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر ،الرازي.43

مكتبة : )السعودية 1ط ،الذيل على طبقات احلنابلة ،عبد الرمحن بن أمحد ،رجب احلنبليابن .44
  (م2005 ،نالعبيكا

 :الرايض) 1ط. ،ضااي اللهو والرتفيه بني احلاجة النفسية والضوابط الشرعيةق ،مادون ،رشيد.45
 (1998 ،دار طيبة

 (م1984 ،دار الفكردمشق: )د.ط ،هناية احملتاج لشرح املنهاج ،حممد ابن شهاب ،الرملي.46

 (د.ت ،دار الفكر:)دمشق 4ط،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة ،الزحيلي.47

اعتىن هبا جمد مكي وقدم هلا يوسف ) فى الزرقافتاوى الشيخ مصط ،مصطفى ،الزرقا.48
 (م1999 ،والدار الشامية،دار القلم :بريوت ،)دمشق 1ط القرضاوي(،

مكتبة  :)القاهرة 1ط. ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد الباقي ،الزرقاين.49
 .(م2003 ،الثقافة الدينية
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أضواء  :الرايض) 1ط،على مقدمة ابن الصالحالنكت  ،الشافعي حممد بن عبد هللا ،الزركشي.50
 (م1993السلف، 

 ،دار العبيكان :)السعودية 1ط،شرح خمتصر اخلرقي ،حممد بن عبدهللا احلنبلي ،الزركشي.51
 (م1993

 1ط ،اجلامع املتني لألنظمة والقوانني يف اململكة األردنية اهلامشية ،تيسري أمحد ،الزعيب.52
 .(م2003 ،د.ن :األردن)

 .م(1976 ،دار الفكر العريب)القاهرة:  1ط،امللكية ونظرية العقد ،مدحم،زهرةأبو .53

 :)بريوت 1ط،بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية ،بكر عبد هللا ،زيدأبو .54
 (م1996 ،مؤسسة الرسالة

ية املطبعة األمري  :)القاهرة 1ط،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،عثمان بن علي احلنفي ،الزيلعي.55
  (ه 1313 ،بوالق

جملة  ،االنعكاسات الرتبوية الستخدام األطفال لأللعاب االلكرتونية ،ماجد حممد ،الزيودي.56
 2015 1ج 10جملد  ،اململكة العربية السعودية ،جامعة طيبة للعلوم الرتبوية

 التابع ملؤمتر الفقه ،الدوحة -مؤمتر الفقه الرابع عشر ) ،بطاقات املسابقات -قطب  ،سانو .57
 (م2003يناير  ،اإلسالمي

هجر للطباعة  :)د.م 2ط،طبقات الشافعية الكربى ،عبد الوهاب بن تقي الدين ،السبكي.58
 ( ه1413 ،والنشر

 ،الشركة الشرقية لإلعالانت :د.م)د.ط ،شرح السري الكبري ،حممد بن أمحد ،السرخسي.59
 (م1971

 (م1990 ،دار الكتب العلمية :بريوت) 1ط،الطبقات الكربى ،حممد ،سعد.60
 (م2000 ،مؤسسة الرسالة :)بريوت 1ط،تيسري الكرمي املنان ،عبد الرمحن بن انصر ،السعدي.61

 (م1982الدار السلفية،  :اهلند) 1ط،سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور.62
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 دار النوادر،)دمشق:  1ط،كشف اللثام شرح عمدة األحكام ،حممد بن أمحد ،السفاريين.63
 م(2007

" مؤمتر الفقه الرابع عشر التابع  املسابقات املعاصرة" ،(معاصران)لليل أبو او  سلطان العلماء.64
 الدوحة.-م2003جملمع الفقه اإلسالمي 

  (م1994،دار الكتب العلمية)بريوت:  2ط،حتفة الفقهاء ،حممد عالء الدين ،السمرقندي.65

 (م2000 ،سدار النفائ :)عمان 1ط،الرتبية الرتوحيية يف اإلسالم ،أمحد عبد العزيز ،مسكأبو .66

دار الكتب )بريوت:  1ط، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،جالل الدين عبد الرمحن ،السيوطي.67
 (م1998العلمية، 

 ،)جدة: دار املنهاج 2ط ،الياقوت النفيس يف مذهب ابن ادريس ،أمحد بن عمر ،الشاطري.68
 (م2007

 م(1990دار املعرفة،  :بريوت)د.ط ،األم ،حممد بن ادريس ،الشافعي.69

)ضمن حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي الدورة  أحكام املسابقات املعاصرة ،حممد عثمان ،شبري.70
 .(م2003 ،، الدوحةالرابعة عشر

دار )الرايض،  1ط،املسابقات وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية، سعد بن انصر ،الشثري.71
 (م1997 ،العاصمة للنشر والتوزيع

 ،دار الفكردمشق: )د.ط ،يف حل ألفاظ أيب شجاع اإلقناع ،حممد بن أمحد اخلطيب ،الشربيين.72
 ت(د.

 :)بريوت 1ط ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجحممد بن أمحد اخلطيب، ،الشربيين.73
 م(1994 ،دار الكتب العلمية

دار إحياء )بريوت:  د.ط،حاشية الشرقاوي على التحرير ،عبدهللا بن حجازي ،الشرقاوي.74
 (د.ت ،الرتاث العريب
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 ،دارالكلم الطيب ،دار ابن كثري :)دمشق، بريوت 1ط،فتح القدير ،حممد بن علي ،الشوكاين.75
 (ه 1414

 (م1993 ،دار احلديث)مصر:  1ط،نيل األوطار لي،حممد بن ع ،الشوكاين .76

دار الكتب  د.ط )بريوت:،املهذب يف الفقه الشافعي ،إسحاقابراهيم بن علي أبو  ،الشريازي.77
 .ت(د ،العلمية

 .(م1999، دار النفائسد.ط )بريوت: ، فن الشطرنج مع القانون الدويل ،حممد ،صفا.78

 (م1994،مكتبة ابن تيمية)القاهرة:  2ط،املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد ،الطرباين.79

 (د.ت ،دار الفكر :بريوت)د.ط ،احمللى ابآلاثر ،علي بن حزم ،الظاهري.80

 ،دار الفكر :دمشق) 2ط ،در املختاررد احملتار على ال ،حممد أمني الشامي ،عابدينابن .81
 م(1992

 (م1994 ،دار ابن اجلوزي :الرايض) 1ط ،جامع بيان العلم وفضله ،فيوس ،عبد الربابن .82

 ،دار الكتب العلمية :بريوت) 1ط،االستذكار ،يوسف بن عبد هللا القرطيب ،عبد الربابن .83
 (م2000

 .ونيا يف موقع معاجم صخرمنشور الكرت  ،معجم الغين الزاهر -عبد الغين أبو العزم .84
 (م1988 دار إحياء الرتاث اإلسالمي، :)قطر 2ط،اجلندية ،عبد هللا بن زيد آل حممود.85

 (م2004 ،دار الكتب العلمية)بريوت:  1ط،التلقني يف الفقه املالكي ،عبد الوهاب املالكي.86

 ( 74)كتاب األمة العدد  الرتويح وعوامل االحنراف ،عبدهللا انصر السدحان.87

 (م2000 ،دار الكتاب اجلامعي :)اإلمارات 2ط،الرايضة يف حياتنا ،مجال وآخرون ،دويالع.88

 ،دار ابن حزم :)بريوت 1ط،ختريج أحاديث اإلحياء ،أبو الفضل عبد الرحيم ،العراقي.89
 (م2005
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 م(2003 ،دار الكتب العلمية :بريوت) 3ط ،أحكام القرآن ،أبو بكر املالكيالعريب، ابن .90

 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :دمشق)د.ط ،اتريخ دمشق ،نبن احلسعلي  ،عساكرابن .91
 (م1995

 ،دار املعرفة :د.ط )بريوت،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن حجر ،العسقالين.92
 ه (.1379

دار الكتب  :)بريوت 1ط،اإلصابة يف متييز الصحابة ،أمحد بن علي ابن حجر ،العسقالين.93
   (ه1415العلمية، 

جملس  :اهلند) 2ط،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،أمحد بن علي ابن حجر ،العسقالين.94
 (م1972دائرة املعارف العثمانية، 

 ،دار الفكر :)د.م د.ط،منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،املالكي حممد بن أمحد ،عليش.95
 (م1989

دار الكتب  :)بريوت 1ط،املستصفى من علم األصول ،أبو حامد حممد ،الغزايل.96
 (م1993،العلمية

 ه (1417،دار السالم :)القاهرة 1ط،الوسيط يف املذهب حممد،أبو حامد ، الغزايل.97

 م(1979 ،د.ط )دمشق: دار الفكر ،معجم مقاييس اللغة ،أمحد ،فارسابن .98
 ،، )بريوت: مؤسسة الرسالة8ط.،القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،الفريوزآابدي.99

 (.م2005

املكتبة  :د.ط )بريوت ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،أمحد بن حممد ،فيوميال.100
 .(د.ت ،العلمية

دار الكتب بريوت: ) 1ط،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،عبد هللا بن أمحد املقدسي ،قدامةابن .101
 (م1994 ،العلمية

 د.ت( ،هرةمكتبة القا: القاهرة) د.ط ،املغين ،موفق الدين املقدسي ،قدامةابن .102
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دار الغرب  :)بريوت 1ط.،الذخرية يف فروع املالكية ،شهاب الدين أمحد بن ادريس ،القرايف.103
 .(م1994 اإلسالمي،

 (م1994دار االوفاء للطباعة والنشر،  :)االسكندرية 3ط،فتاوى معاصرة ،يوسف ،القرضاوي.104

دار  :)مصر 2ط.،-تفسري القرطيب -اجلامع ألحكام القرآن ،أبوعبد هللا حممد ،القرطيب.105
 م(.1964 ،الكتب املصرية

حاشيتا قليويب وعمرية على كنز الراغبني  -أمحد الربسلي ،عمريةو  /أمحد سالمة  ،قليويب.106
 .(م1995 ،دار الفكر :)بريوت د.ط ،شرح منهاج الطالبني

 ،النوادر والزايدات على ما يف املدونة وغريها من األمهات ،أيب زيدابن عبد هللا  ،القريواين.107
 (م1999 ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت) ،1ط

 ،مؤسسة الرسالة :بريوت) ،27ط ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد اجلوزية ،قيمالابن .108
 (م1994

 .(م1993 ،دار األندلس :السعودية) ،1ط ،الفروسية ،حممد بن أيب بكر ،قيمالابن .109

 :د.ط )بريوت ، ترتيب الشرائعبدائع الصنائع يف ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،الكاساين.110
 .م(1986 ،دار الكتب العلمية

 (م1988 ،دار إحياء الرتاث العريب :بريوت) 1ط ،البداية والنهاية ،امساعيل ،كثريابن  .111

 ،دار أسامة للنشر والتوزيع :عمان)د.ط ،موسوعة األلعاب الرايضية -حيدر حممد  ،كرار.112
 (م2001

 ت.(د. مؤسسة الرسالة، :بريوت)د.ط  ،لكلياتا ،أيوب بن موسى أبو البقاء ،الكفوي.113

مطبوع ضمن  )د.ط ،هتذيب الفروق والقواعد السنية ،حممد بن علي بن حسني ،املالكي.114
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