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 ٢٠٣

 :
إن الحمـــد هللا، نحمـــده، ونـــستعینه، ونـــستغفره، ونعـــوذ 

أن ال إلــه بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا وســیئات أعمالنــا، ونــشهد 
له، وأن محمـدًا عبـده ورسـوله، أمـا إال اهللا وحده ال شریك 

: بعد
فــــإن التوســــع الكبیــــر فــــي وســــائل الكــــسب المــــادي، 
وصـــــور الترفیـــــه، ومجـــــاالت التنـــــافس، أدى إلـــــى ظهـــــور 
مـــــسائل كثیـــــرة تفرعـــــت عـــــن ممارســـــة الریاضـــــة، كإیـــــذاء 
اإلنـــسان، واللهـــو بـــالحیوان، والمكاســـب المحرمـــة، والكـــشف 

الریاضــة، وبیــع تــراف عـن العــورات واالخــتالط المحـرم، واح
الالعبـــین، وتعـــاطي المنـــّشطات، واإللهـــاء عـــن الواجبـــات 

والتكییـــــفالــــشرعیة، وغیرهـــــا ممـــــا یحتــــاج إلـــــى التأصـــــیل 
الـالریاضة، وانشغممارسةوألهمیة.الفقهي 

.باحث*
.جامعة آل البیتكلیة الشریعة، قسم الفقه وأصوله،أستاذ مشارك،**

وفقـالعـیش، كـان البـد مـن بحثهـا،باحترافهـا وسـیلة لالكثیر
لــــضوابط الــــشرع ومقاصــــده، مــــع تنقیتهــــا مــــن المخالفــــات 
الــشرعیة التــي علقـــت بهــا نتیجــة تطورهـــا وتوســعها، والـــسعي

. وراء المنافع الشخصیة

 :
تتحــدد مـــشكلة الدراســـة فـــي تحدیـــد مفهـــوم الریاضـــة 

تها، مـــــن المنظـــــور الـــــشرعي، والتكییـــــف الفقهـــــي لممارســـــ
وصـــیاغة الـــضوابط الفقهیـــة المؤصـــلة لممارســـة الریاضـــة 

. سواء أكانت ضوابط عامة أو خاصة

:
أن أحـــدًا مــــن -حـــسب علمنـــا واطالعنـــا-لـــم نجـــد 

ـــه بیـــان  ـــاحثین أفـــرد هـــذا الموضـــوع ببحـــث مـــستقل، فی الب
مفهوم الریاضة، والتكییـف الفقهـي لهـا، والـضوابط الفقهیـة 

ا وصـــورها، لكـــن قـــد تنـــاول بعـــض المعاصـــرین لممارســـته

 
 

***

م٢٨/٣/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٣/١١/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

یتناول البحث ممارسـة الریاضـة باعتبارهـا مـن وسـائل النـشاط اإلنـساني، والتـي یحقـق بهـا القـوة البدنیـة، والترفیـه، والتمیـز، 
لمجتمعــات اإلنــسانیة، ونتیجــة لــذلك ظهــر فیهــا والــربح المــادي، ناهیــك عــن كونهــا مــن أهــم وســائل اللعــب واللهــو المحببــة فــي ا

العدیــد مــن المخالفــات الـــشرعیة، واالنتهاكــات اإلنــسانیة، واالمتهـــان لكرامــة الطبیعــة البـــشریة، وقــد هــدف البحـــث إلــى تتبــع هـــذه 
: بنفـــي: الــصور ومعالجتهـــا، وتكییفهــا فقهیـــًا، ووضــع الـــضوابط الفقهیــة التـــي تجعــل الریاضـــة مــن الممارســـات المنــضبطة شـــرعاَ 

.وال اإللهاء عن الواجبات الشرعیة،الضرر والعبث والفتنة والفساد والتعصب، وعدم الجهالة 

Abstract
The research deals with the practice of sports as a human activity with which a person achieves

physical strength, entertainment, distinction and profit, not to mention its being a key method of having
fun and entertainment in human societies.

Consequently, many jurisprudential violations, human violations and contempt for human nature
appear in practice. This research aims to trace these violations, addressing them, adapting them
jurisprudentially, and laying jurisprudential limitations which make the practice of sports an activity
controlled jurisprudentially in terms of avoiding harm, futility, bewitchment, corruption, bias strife and
distraction of religious duty.
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 ٢٠٤

جوانـــب مـــن موضـــوع البحـــث فـــي كتـــبهم، أذكـــر منهـــا مـــا 
:یأتي

خالدمحمد .المرأة والریاضة من منظور إسالمي، د.١
.دار المناهجمنصور،

الریاضة واحترافها في الفقه اإلسالمي، محمد خالد.٢
.منصور، بحث منشور

ة والضوابطقضایا اللهو والترفیه بین الحاجة النفسی.٣
.الشرعیة، مادون رشید

التربیة الترویحیة في األسرة، أحمد عبد العزیز أبو .٤
.سمك

بغیة المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، حمدي.٥
.عبد المنعم شلبي

أحكام المسابقات في الفقه اإلسالمي، خلیفة یحیى .٦
.الجابري

 :
:علىیقوم البحث على المنهج العلمي القائم 

عرض الممارسات الریاضة ووصفها، وبیان كیفیة.١
.تطبیق صورها

اســــــــتقراء النــــــــصوص الفقهیــــــــة المتعلقــــــــة بممارســــــــة .٢
.الریاضة، ومذاهب الفقهاء واألدلة الشرعیة فیها

تحلیل هذه النصوص بغیة الوصول إلى تكییف .٣
ج ـفقهي مناسب لممارسة الریاضة، وفق مناه

. أصول الفقه اإلسالمي
الترجیح للمسائل الفقهیة للوصول لهذه المقارنة و .٤

.الضوابط الشرعیة المناسبة

:
.یتضمن البحث مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

.تعریف الریاضة في اللغة واالصطالح:المبحث األول
الحكم التكلیفي العام والخاص لممارسة :المبحث الثاني

.الریاضة
.ة لممارسة الریاضةالضوابط الفقهیة العام:المبحث الثالث

الــــضوابط الفقهیــــة الخاصــــة لممارســـــة :المبحــــث الرابــــع
.ةـالریاض

.تضمنت أهم النتائج والتوصیات:الخاتمة
هذا ونسأل اهللا العلي العظیم، أن ینفع بهذا العلم، 

.ویجعله ذخرا لنا یوم القیامة

 


:وفیه مطلبان
: :

مــــن راضَ یــــروضُ روضــــًا وریاضــــة، والجمــــع ریــــاض 
ـــــي اللغـــــة لعـــــدة معـــــاني، منهـــــا. وریـــــضانٌ  ـــــأتي الریاضـــــة ف : ت

، وراض الدابــــة یروضــــها )١(االتــــساع، والتلیــــین والتــــسهیل
.)٢(روضا وریاضة أي وطأها وذللها أو علمها المشي

 : :
: عرّفهــا عبــد الحمیــد ســالمه بأنهــا: عنــد الریاضــیین

ـــــل " مجموعـــــة مـــــن الحركـــــات البدنیـــــة اإلرادیـــــة تـــــشمل ُج
أعــــضاء الجـــــسم أو بعـــــضها وقــــد تكـــــون غیـــــر مقـــــصودة 
لـــذاتها، كـــان یفرضـــها االشـــتغال بعمـــل مـــن األعمـــال، أو 
تكون ریاضة خالـصة یقـوم بهـا اإلنـسان قـصد تقویـة بدنـه 

:أما أهل االختصاص فمن تعریفاتهم.)٣("فسهوتهذیب ن
تهذیب : "عرّف الجرجاني التربیة الریاضیة، بأنها.١

األخالق النفسیة فإن تهذیبها تمحیصها عن خلطات
. )٤("الطبع ونزعاته

مجموعة من : "وعرّف محمد الدرع الریاضة بأنها.٢
النشاطات الموافقة لقواعد الشرع تؤمن للمسلم تمام 

. )٥("والرشاقة وخفة الحركةالصحة والنشاط
مجموعة: "بأنهاالریاضةوعرّف محمد خیر مامسر .٣

األنشطة المشروعة التي تحقق الكمال الجسدي 
. )٦("والعقلي والنفسي للشخصیة المسلمة

مجموعـــة مـــن : "وعرّفهـــا محمـــد خالـــد منـــصور بأنهـــا.٤
النــــــشاطات العقلیــــــة والجــــــسمیة المنــــــضبطة بمیــــــزان 

علــى تهــدف إلــى تقویــة المــسلم الــشرع وقواعــده، والتــي 
تحقیق منهج العبودیـة هللا تبـارك وتعـالى وتـروح عنـه 
وتكـــــــسبه القـــــــوة الجـــــــسمیة والبدنیـــــــة وتُـــــــدخل علیـــــــه 

.)٧("الطمأنینة والراحة النفسیة
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 ٢٠٥

ویالحظ أن جمیع المفاهیم السابقة تقوم على ركیزة
واحدة وهي أن التربیة الریاضیة مجموعة من النشاطات 

لإلنسان، وقد تحقق التكامل والتناسق الجسدي المشروعة
قصر الجرجاني هذه النشاطات على النفسیة، وقصرها 
الدرع على البدنیة، وأشرك فیها منصور و مامسر 

. البدنیة والعقلیة والنفسیة فكانت أشمل

 
 

 
:وفیه مطلبان
  :   
.
لممارســـة الریاضـــة هـــو الحكـــم التكلیفـــي العـــامإن 

ــــشرعیة ــــى الجــــواز العمــــل بالقاعــــدة ال : الجــــواز، ویــــدل عل
، )٨()األصل في األشـیاء اإلباحـة حتـى یـرد دلیـل التحـریم(

والعمــــل بمبــــدأ المــــؤمن القــــوي خیــــر وأحــــب إلــــى اهللا مــــن 
ـرََة قـال رسـول اللَّــهِ عـن أالمـؤمن الـضعیف، ف ْی :بـي ُهرَ

بُّ إل( رٌ وََأَح ْی نُ اْلَقوِيُّ َخ ِم ؤْ یفِ ىاْلُم ِع نِ الـضَّ ِم ؤْ اللَِّه من اْلُم
ٌ وفي ُكلٍّ  ـر ْی ـْم : قـال اهللا تبـارك تعـالىو، )٩()َخ ـدُّوْا َلُه وََأعِ

ـدْ  ـِه َع ُبـونَ ِب ـلِ ُترِْه ْی َباطِ ٱْلَخ ن رِّ ِم ُتْم مِّن ُقوٍَّة وَ َتَطْع وَّ مَّا ٱْس
ـــُه  ـــوَنُهُم ٱللَّ َلُم ـــْم َال َتْع ِه ـــن ُدوِن ـــرِینَ ِم ْم وَآَخ ُك وَّ ـــُد ـــِه وََع ٱللَّ
ْم  ُك فَّ ِإَلـْی ـِبیلِ ٱللَّـِه ُیـوَ ٍء ِفي َس ن َشيْ ا ُتنِفُقوْا ِم َم ُهْم وَ َلُم َیْع

ــونَ  ــُتْم َال ُتْظَلُم ــَة عــن :ووجــه الداللــة]٦٠: األنفــال[وََأْن ْقَب ُع
ُسوَل  رٍ یقول سمعت رَ اِم َبـرِ اللَّـِه بن َع ْن وهـو علـى اْلِم

ُتْم مــــن ُقــــوٍَّة أال ِإنَّ : (یقــــول ــــَتَطْع ــــدُّوا لهــــم مــــا اْس ُقــــوََّة وََأِع اْل
ـــُي  ْم ـــُي أال ِإنَّ الرَّ ُقـــوََّة الرَّْم ـــيُ أال ِإنَّ اْل ُقـــوََّة الرَّْم وقـــد . ")١٠()اْل

ــــــت ــــــا كان ــــــذكر لّم ــــــل بال أصــــــل الحــــــروب خــــــص اهللا الخی
القــــــوة هنــــــا الــــــسالح : "، وقــــــال ابــــــن عبــــــاس)١١("وأوزارهـــــا
وهذا لفظ عام في القوة یشمل كل ما یرمـى "، )١٢("والِقسي

به من الدبابات والطـائرات وكـل مـا یتقـوى بـه علـى حـرب 
وتكــون هــذه القــوة ذاتیــة فــي الــنفس بحیــث ال "، )١٣("العــدو

ــه بالــصحة،تخــاف شــیئًا فجــسم كــل مقاتــل قــوي ملــيء  ول
قبال ٕ فيال ـعلى القتعقل یعمل باقتدار وا

فلفظ القوة عـام یـدل . )١٤("اعة فال یجترئ العدو علیكشج
على األمر بتجهیـز كـل مـا یـؤدي إلـى القـوة، وهـو یـستلزم 
اســــتخدام الرمـــــي، والرمــــي أحـــــد أنــــواع الریاضـــــة ویـــــدخل 
بالعموم كل أنواع الریاضـات النافعـة لإلنـسان والمعینـة لـه 

ــوَل اللَّــ. علــى الجهــاد ُس ــرَ َأنَّ رَ َم -ِه فعــن عبــد اللَّــِه بــن ُع
ـــــــلِ التـــــــي : (-علیـــــــه الـــــــصالة والـــــــسالم ْی ـــــــاَبَق بـــــــین اْلَخ َس

رَتْ  ــِم ــاِء مــن )١٥(ُأضْ َی ْف ــاَبَق بــین اْلَح َس اِع وَ َد ــوَ َها ثَِنیَّــُة اْل ــُد وََأَم
دِ  ِج ــْس ــِة إلــى َم رْ مــن الثَِّنیَّ َم ــلِ التــي لــم ُتــضْ ْی ــٍق اْلَخ ْی رَ َبِنــي زُ

ـــاَبَق  نْ َس ـــیَم ـــرَ كـــان ِف َم ــَد اللَّـــِه بـــن ُع ْب ، وجـــه )١٦()هـــابوََأنَّ َع
نهــا لیــست : الداللــة ٕ الحــدیث یــدل علــى مــشروعیة المــسابقة وا

من العبث بل من الریاضة المحمـودة الموصـلة إلـى تحـصیل 
المقاصــد فــي الغــزو واالنتفــاع بهــا عنــد الحاجــة، وهــي دائــرة 

وقـــد . )١٧(والوجـــوب بحـــسب الغایـــة مـــن ذلـــكبـــین اإلباحـــة
دلـــــت بعـــــض األحادیـــــث علـــــى جـــــواز ممارســـــة الریاضـــــة 

: موما، منهاع
تُ مـــع رســـول .١ وْ ـــزَ ارِیَِّة قالـــت َغ ـــصَ َْن ْ یَّـــَة األ طِ عـــن ُأمِّ َع

ُلُفُهــْم -علیــه الــصالة والــسالم-اللَّــِه  وَاتٍ َأخْ ــزَ َع َغ ــْب َس
ْم فــــي  ــــاِلِه ــــى رَِح َح رْ اوِي اْلَج ــــاَم وَُأَد ــــَنُع لهــــم الطََّع َفَأصْ

ــى رْضَ ــوُم علــى اْلَم فــي الحــدیث : وجــه الداللــة. )١٨(وََأُق
وغیرهـا، بالریاضـة جواز طلب المـرأة القـوة داللة على

فإن جاز لهـا الخـروج للجهـاد وسـاحات القتـال بمـا یحتـاج 
ذلـــك مـــن قـــدرات جـــسدیة عالیـــة فمـــن بـــاب أولـــى جـــواز 
طلبها ما یعین على ذلك من طلـب القـوة بریاضـة الجـسد 
ـــنفس  ـــدفاع عـــن ال والتمـــرس علـــى آالت الجهـــاد وســـبل ال

.)١٩(عند تعرضها لالعتداء
ا.٢ أنهـا كانـت مـع النبــي - رضـي اهللا عنهــا- ِئـَشةَ عـن َع

ــــَفرٍ قالــــت - علیــــه الــــصالة والــــسالم-  ُتُه فــــي َس اَبْق َفــــَس
َبَقِني  ــَس ــاَبْقتُُه َف ــَم َس ــتُ اللَّحْ ْل َم َلــيَّ فلمــا َح َبْقتُُه علــى رِجْ ــَس َف

َقةِ (:فقـــال ـــَك الـــسَّْب ْل ِت ـــةوجـــه . )٢٠()هـــذه ِب فـــي : الدالل
ألرجــل بــین الحـدیث دلیــل علــى جــواز المــسابقة علــى ا

ـــــل ذلـــــك ال ینـــــافي  ن مث ٕ الرجـــــال والنـــــساء المحـــــارم وا
-الــسن، فإنــه الوقــار والــشرف والعلــم والفــضل وعلــو

ـــسالم ـــه الـــصالة وال ـــشة إّال بعـــد -علی ـــم یتـــزوج عائ ل
.)٢١(الخمسین من عمره
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 ٢٠٦

 :
:

لتكلیفي العام إن التأصیل السابق في بیان الحكم ا
للریاضة، وتفریعا عن ذلك فإن الحكم التكلیفي الخاص 
لممارسة الریاضة، یدور مع األحكام التكلیفیة الخمسة، 
تبعا لطبیعة الریاضة التي یمارسها المسلم، على النحو 

:)٢٢(اآلتي
ویكـــون ذلـــك فـــي ممارســـة الریاضـــة التـــي : الوجـــوب.١

تـال فـي تعین على طلـب القـوة واإلعـداد للجهـاد، والق
علــى سـبیل اهللا، فتجـب هــذه الریاضـات؛ ألنهــا تعـین 

الـــــــسباق علـــــــى األقـــــــدام، والرمایـــــــة: ومثالهـــــــا. واجـــــــب
ــــــــى  والمبــــــــارزة، وركــــــــوب الخیــــــــل، ومــــــــا یقــــــــاس عل
ذلــك مــن تعلّــم اســـتعمال األســلحة الحدیثــة كالبنـــادق 

. وغیرها... والدبابات 
ویكــون فــي الریاضــة التــي تعــین الــشباب المــسلم : النــدب.٢

حقیـــــــق التـــــــوازن والتكامـــــــل الجـــــــسدي والفكـــــــري، علـــــــى ت
الفكریــة كالمــسابقات : والموافقــة لــضوابط الــشرع، ومثالهــا

. واأللعاب المفیدة للجسد كألعاب القوى
وتكـــــون فـــــي الریاضـــــات التـــــي یقـــــصد بهـــــا : اإلباحـــــة. ٣

التـــرویح عـــن الـــنفس أوالجـــسد، وبالـــضوابط الـــشرعیة، 
ألولـــى والفـــرق بـــین الریاضـــة المندوبـــة والمباحـــة، أن ا

.تكون لحاجة شرعیة في مصلحة الشباب
وتكــون لتلــك الریاضــة التــي فــي ممارســتها : الكراهــة.٤

ـــدوبات فـــي  ـــى المكـــروه، كتـــرك بعـــض المن حمـــل عل
. سبیل الریاضة

وتكــون فــي الریاضـــة التــي تحمــل ممارســـتها : الحرمــة. ٥
غیر المنضبط، وكـشف طعلى فعل المحرم كاالختال

. وغیرها... العورات، والقمار 

 
 

: )٢٣(وفي هذا المبحث سبعة ضوابط
::
: وفیه ثالثة مطالب

:مفهوم الضرر في اللغة واالصطالح: المطلب األول
الـضَر والـضُر لغتـان ضـد النفـع، :الضرر لغـة: الفرع األول

ــالفتح ضــد ال ر ب . نفــع والــضُر بالــضم ســوء الحــالوقیــل الــضَ
والمــــضَرة خــــالف المنفعـــــة، والــــضرر النقـــــصان یــــدخل فـــــي 

دخــل علیــه ضــرر فــي مالــه، والــضریر فاقــد : الــشيء، نقــول
.)٢٤(البصر فهو نقص في الحواس، والضراء الشدة

ـــانيالفـــرع ـــضرر اصـــطالحاً :الث إلحـــاق مفـــسدة : "هـــوال
.)٢٥("بالغیر في ماله أو نفسه أو شرفه أو مشاعره

:صور الضرر في الممارسات الریاضیة: المطلب الثاني
ویكـون رمــي الــنفس رمــي الــنفس إلــى التهلكــة: الفـرع األول

ـــى المخـــاطرة  ـــي تنطـــوي عل إلـــى التهلكـــة فـــي الریاضـــة الت
والمجازفـــــة بـــــالنفس، وتحـــــرم ممارســـــة هـــــذه الریاضـــــة إال 

؛)٢٦(بـــشرط المهــــارة والحـــذق والتأكــــد مـــن ســــالمة العاقبــــة
ــوْا : عــالىلقولــه تبــارك ت یلِ ٱللَّــِه وََال ُتْلُق ــِب ــي َس ــوْا ِف ُق ِف وََأْن

ینَ  ِن ـسِ حْ ـبُّ ٱْلُم ْا ِإنَّ ٱللَّـَه ُیِح ُنٓو سِ ِة وََأحْ ُلَك ْم ِإَلى ٱلتَّْه یُك ِد َأْی ِب

:ومنها]١٩٥: البقرة[
ـــسیرك؛ لمـــا فیهـــا مـــن مخـــاطر ومجازفـــات .١ ألعـــاب ال

.تحتاج إلى المهارة واالتزان والقوة
طلـــب التعامـــل مـــع الحیوانـــات الخطـــرةالریاضـــة التـــي تت.٢

.كاألفاعي واألسود والعقارب
ـل اإلنـسان أكثـر مـن طاقتـه وقدرتـه، . ٣ ّم تَح الریاضة التـي ُ

ـــــــــــــسباحة  ـــــــــــــشاهقة وال ـــــــــــــال ال ـــــــــــــسلق الحـــــــــــــر للجب كالت
ـــــــرَة  َه إلـــــــى مـــــــسافات طویلـــــــة وكـــــــل ذلـــــــك مـــــــن غیرالَم
المتخصــصین، ومــسابقات األكــل لكمیــات كثیــرة، وجــر 

.ا من أعضاء الجسمالشاحنات باألسنان ونحوه

ومـن صـور إیـذاء . إیذاء النفس اإلنـسانیة: الفرع الثاني
: )٢٧(النفس في الریاضة اآلتي

األصـــــــل شـــــــرعیة هـــــــذه اللعبـــــــة : المـــــــصارعة الحـــــــرة.١
علیـــه- وجوازهـــا؛ لمـــا كـــان مـــن حـــدیث مـــصارعة النبـــي 

مَّـِد لركانة، -الصالة والسالم َح َفـرِ بـن ُم ْع فعـن أبـي َج
ـــــَة عـــــن أبیـــــه َأ اَن َك ـــــارََع النبـــــي بــــن رُ ـــــَة صَ اَن َك نَّ رُ

ُه  رََع ـــةُ - علیــه الـــصالة والــسالم- النبــي َفــصَ اَن : قــال رَُك
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 ٢٠٧

ـــولَ  ُس ـــْینَ (:اللَّـــِه یقـــولســـمعت رَ َب ـــا وَ َن َن َق مـــا َبْی ـــرْ ِإنَّ َف
اِئُم على  ینَ اْلَعَم رِِك ْش ِنـسِ اْلُم أمـا فـي الوقـت ،)٢٨()اْلَقالَ

الحاضــر فقــد یــدخل علــى هــذه اللعبــة بعــض المخالفــات
ممارســة النــساء لهــا، ومبــدأ : الــشرعیة الجلیــة، ومنهــا

ن كانـــت مؤذیـــة، وكـــشف للعـــورات  ٕ الفـــوز بـــأي طریقـــة وا
أو واختالط محرم، وهـي مـا تـسمى بمـصارعة المحتـرفین

.المصارعة الحرة
وهــي ریاضــة تقــوم علــى أســاس عــدد مــن : المالكمــة.٢

الجـــوالت بـــین العبـــین یتالكمـــون بأیـــدي عاریـــة، ثـــم 
عـدة خصیــصًا لـذلك، وتقــوم علــى أصـبحت بقفــازات م

مبـــدأ اإلیـــذاء طریـــق الفـــوز، بـــل وكانـــت زمـــن اإلغریـــق 
. )٢٩(تــستمر المبــاراة حتــى القــضاء علــى أحــد األطــراف

فأكمــل الفــوز بالــضربة القاضــیة،،وهــي علــى حالهــا اآلن
ومــــن التجــــاوزات فیهــــا اإلخــــتالط المحــــرم، وضــــرب 

.وهو أمر منهي عنه)٣٠(الوجه والرأس

رة: المطلب الثالث :حكم ممارسة الریاضة الُمضِ
إن حــــصر الریاضـــــات المــــضرة وبیـــــان المخالفـــــات 
الــشرعیة التــي تحویهــا وأحكامهــا لــیس مــن الممكــن؛ للتطــوّر 
المـــــستمر بـــــصور الممارســـــات الریاضـــــیة، ولكـــــنّ الظـــــاهر 

المـــضرّة بـــالنفس ألدنـــى ذي فكـــر حرمـــة ممارســـة الریاضـــة 
ـــر؛ لمخالفتهـــا صـــریح النـــصوص الـــشر  عیة المحرِمـــة والغی

ْم ِإَلـى : قوله تعـالىإلیذاء النفس، منهـا  یُك ـِد َأْی وََال ُتْلُقـوْا ِب
ةِ  ُلَك نْ (:وقـول رسـول اهللا . ]١٩٥: البقرة[ٱلتَّْه ـیَم كـان ِف

ْم  َلُك ـرْحٌ كـان َقـْب ـٌل ِبــِه ُج ـَذ رَُج ـزَِع َفَأَخ ُه َفَج ــَد ـزَّ بهـا َی ــكِّیًنا َفَح سِ
ــــاتَ قــــال ا َقــــَأ الــــدَُّم حتـــى َم ـــاَلىفمـــا رَ ي :هللا َتَع ــــِد ْب رَِني َع ــــاَد َب

نَّــةَ  ــتُ علیــه اْلَج رَّْم ِه َح ــسِ والنــصوص المحرِمــة إلیــذاء . )٣١()ِبَنْف
ــالىالغیــر، منهــا  ــه تع ــرََّم : قول ــي َح ــنَّْفسَ ٱلَِّت ــوْا ٱل ُتُل وََال َتْق

قِّ  ــٱلَح ضــرب الوجــه عــن ناهیــك . ]٣٣: اإلســراء[ٱللَّــُه ِإالَّ ِب
ث ذهـــــب جمهـــــور فـــــي بعـــــض الریاضـــــات كالمالكمـــــة، حیـــــ

فــي غیــر الحــدود بــل إلــى حرمــة ضــرب الوجــه )٣٢(الفقهــاء
هـذا . العقوبات الشرعیة، فإن فیهـا خالفـًا لـیس هـذا مقامـه

وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن هــذه الریاضــات تعــود لإلباحــة 
مـــن المخالفـــات الـــشرعیة، األصـــلیة إن عمـــل علـــى تنقیتهـــا 

ریاضــة جــواز ممارســة الفاإلباحــة األصــلیة إحــدى مــستندات
یتعلـــق بـــه الحكـــم وجـــودًا عمومـــا، والتحـــریم یطـــرأ لعـــارض

. وعدما

::
: ونتنــــاول فیــــه صــــورتان مــــن إیــــذاء الحیــــوان همـــــا

.التصبیر لها، والتحریش بینها

:صبر الحیوانات: المطلب األول
مـــن : فــي اللغــة: مفهـــوم صــبر الحیوانـــات: الفــرع األول

ـــبَ  ـــأتي لعـــدة معـــاني منهـــاصَ ، وت رُ : رَ ـــْب ـــصاء نحـــو صَ الِخ
ــْبرُ القاتــلالــروح، والحــبس نحــو  : وفــي االصــطالح. )٣٣(صَ

ـــــْبرُ البهــــائم أن تحــــبس وهـــــي حیــــة لتقتـــــل : "قــــال النــــووي صَ
.)٣٤("ونحوهبالرمي

مـن هــذه الــصور :صــور صــبر الحیوانــات: الفـرع الثــاني
مصارعة الثیران، وهي ریاضـة ظهـرت فـي بعـض البلـدان

یقـــــوم مثـــــل إســـــبانیا، وتقـــــوم علـــــى أســـــاس وجـــــود مـــــدرب 
بمصارعة أحد الثیـران علـى حـصان أو علـى قدمیـه، یـدخل 

أن یمـــوت أو الثــور إلـــى الحلبــة مـــرة واحــدة فـــي حیاتــه إمـــا 
ینتــصر فیقتــل بعــد المبــاراة، وقبــل دخــول المــصارع الحلبــة 
تعابــه وربمــا ضــربه بــالحراب  ٕ یقــوم الجمهــور بإثــارة الثــور وا

، ثــــم یــــدخل المــــصارع لیكمــــل سلــــسلة العــــذاب والــــسكاكین
ــــور مــــسلحًا بحــــراب وســــكاكین وقطعــــة  ــــضي علــــى الث لیق

، وربمـا قـضى )ولـیس الثـور(قماش حمراء إلثـارة الجمهـور
.)٣٥(الثور على المصارع

وهـــذا النـــوع مـــن :حكـــم صـــبر الحیوانـــات: الفـــرع الثالـــث
الریاضة حرام؛ بدلیل ما ورد من أحادیث كثیرة في النهـي 

:الحیوانات منهاعن صبر
ْلتُ مع عن -١ َخ اِلكٍ قال َد ِد بن َأَنسِ بن َم ْی اَم بن زَ َش ِه

ٌم  مِ ابن َأیُّوبَ فإذا َقوْ َك ارَ اْلَح اِلكٍ َد دِّي َأَنسِ بن َم َج
وَنَها قال فقال َأَنسٌ  ُم ْ ًة َیر اَج َج ُبوا َد نهى (: قد َنصَ

َبرَ اْلَبَهاِئمُ رسول اللَِّه َأنْ  .)٣٦()ُتصْ
بَّا-٢ -علیه الصالة والسالم- سٍ َأنَّ النبيعن ابن َع

وا شیئا فیه (:قال ُذ االَ َتتَِّخ رَضً وُح َغ ، أي )٣٧()الرُّ
.)٣٨(حرمة القتل لغرض الروح فقط
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أن الحــدیث األول صــریح بحرمــة هــذه : وجــه الداللــة
الحیوانــــات الریاضــــة، والثــــاني بحرمــــة اتخــــاذ ســــلب أرواح 
نهــــا هــــدفًا ضــــربًا مــــن ضــــروب اللهــــو والعبــــث لمجــــرد كو 

. رميـلل
والحدیثان السابقان صحیحان صریحان في الداللة
على حرمة هذا الفعل على أي طریقة كانت، ومن آثار 

وال صبر الحیوان حرمة أكل لحمه، فال تؤكل الموقوذة، 
وال المجثمة وهي ما صُبر من الطیر واألرانب وأشباهها،

بر من كل الحیوان .)٣٩(المصبورة وهي ما صُ

:التحریش بین البهائم: المطلب الثاني
لغة من : مفهوم التحریش بین الحیوانات: الفرع األول

، ویأتي بمعنى رّشَ اإلفساد نحو حرّشَ بین الناس أو : َح
الكالب، والجمع والكسب والخداع نحو حرّشَ البعیر 

اإلغراء بین "هو : وفي االصطالح. )٤٠(بالعصا لیمشي
لى بعض وتألیب بعضها الحیوانات وتهییج بعضها ع

.)٤١("على افتراس بعض
من هذه : صور التحریش بین الحیوانات: الفرع الثاني

الصور مهارشة الدیوك أو مناقرة الدیوك حیث ُیحرّض 
كل من الدیكین على اآلخر بمنقاره، ومناطحة الكباش، 
ومصارعة الخیول، وتحریض الكالب بعضها على 

.)٤٢(بعض
أن التحریش: یش بین الحیواناتحكم التحر : الفرع الثالث

تعاب لها بدون فائدة بل مجرد  ٕ إیالم للحیوانات وا
وُنقل أن بعضها  مناطحة الكباش، ومهارشة (عبث، َ

. )٤٣(كانت من أعمال قوم لوط ) الدیوك
علـــى حرمـــة التحـــریش)٤٤(وقـــد نقـــل الـــشوكاني اإلجمـــاع

بـــین الحیوانـــات، مـــع كونـــه مـــن خـــوارم المـــروءة ومـــسقطات 
ـــدلیل ـــشهادة، ب ـــاسٍ حـــدیث: ال بَّ ـــن َع ) اهللا عنهمـــارضـــي (اب

ـــرِیشِ نهـــى رســـول اللَّـــِه عـــن (:قـــال َبَهـــاِئمِ التَّحْ ؛ )٤٥()بـــین اْل
لمــا فیــه مــن مخالفــات ألصــول الــشرع ومبــادئ اإلنــسانیة و 

تعــاب لهــا دون فائــدة وال منفعــة بــل ٕ مــن إیــالم للحیوانــات وا
ستهانة بخلق  ٕ .اهللامجرد عبث، مع ما فیه من جرأة وا

: ومن أقوال الفقهاء في ذلك
ال تقبل شهادة من لعب : "جاء في بلغة السالك-١

. )٤٦("بالحمام والعصافیر وتیوس الغنم
وحـرم بیـع الـدیك ":جاء في حاشیة إعانة الطـالبین-٢

للمهارشـــــــة أي المحارشـــــــة وتـــــــسلیط بعـــــــضها علـــــــى 
بعــض، والتهــریش بــین الكــالب واإلفــساد بــین النــاس 

. )٤٧("ش للمناطحةوحرم بیع الكب... 
ویحـــرم التحـــریش بـــین : "جـــاء فـــي مغنـــي المحتـــاج-٣

ـــاش،الـــدیوك والكـــالب، وتـــرقیص القـــرود، ونطـــاح الكب
.)٤٨("ویحرم التفرّج على هذه األشیاء

ال تقبــل شــهادة الكّبــاش الــذي : "جــاء فــي اإلنــصاف-٤
ش بین البهائم ◌ّ رِّ . )٤٩("یلعب بالكبش ویناطح به، والُمَح

 : 

)(:
: وفیه ثالثة مطالب

طرَنج: المطلب األول :مفهوم الشِ
: كلمة معربة من ششرنك بمعنى ستة ألوان وهي

الملك، والوزیر، والفیل، والحصان، والقلعة، والجندي، 
، تلعب بالعبین، )٥٠(وهي لعبة ریاضیة ذهنیة معروفة

الملك، والوزیر، : ولكل العب ستة عشر حجرًا بلونین
.)٥١(وفیالن، وحصانان، وقلعتان، وثمانیة جنود

طرَنج: المطلب الثاني : حكم اللعب بالشِ
طرنج باتفــاق الفقهـــاء إذا وجـــد فیهـــا  تحــرم لعبـــة الـــشِ

شـیئًا القمار بأن یشترط الغالـب لنفـسه : أحد األمور اآلتیة
بـالفحش أو الـتلفظ ت وقت الـصالة،من المغلوب، أو تفوی

الحلــف والفــسق والظلــم علیهــا، أو اإلدمــان علیهــا،،أو إكثــار 
.)٥٢(علیها

أما إذا لم یوجد فیها أحد األمور السابقة ففیها 
:ثالثة أقوال

، والراجح)٥٣(الحرمة، وقال به أكثر الحنفیة:القول األول
:، بدلیل)٥٥(، والحنابلة)٥٤(عند مالك

ی:الىتعهـقول.١ ا ـَیـَٓأیَُّها ٱلَِّذ ُنوْا ِإنََّم مْ نَ آَم رُ ـٱْلَخ
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ــــلِ  َم ــــنْ َع ــــسٌ مِّ ابُ وَٱَألزَْالُم رِجْ نــــصَ رُ وَٱَأل ــــسِ ْی وَٱْلَم
ـــونَ  ِلُح ـــْم ُتْف لَُّك ُبوُه َلَع َتِن ـــٱجْ َطانِ َف یـــُد * ٱلـــشَّْی ـــا ُیرِ ِإنََّم

ـــ آَء ِف ــضَ َبْغ اوََة وَٱْل ـــَد َع ُم ٱْل ــَنُك ْی ـــَع َب َطانُ َأن ُیوِق ي ٱلــشَّْی
ـــنِ  ـــِه وََع ـــرِ ٱللَّ ْك ـــن ِذ ْم َع دَُّك ـــصُ َی رِ وَ ـــسِ ْی َم ـــرِ وَٱْل ْم ٱْلَخ

نَتُهـونَ  ُتْم مُّ َالِة َفَهلْ َأْن ووجـه . ]٩١-٩٠: المائـدة[ٱلصَّ
ومــن أســباب أن اهللا حــرّم الخمــر والمیــسر؛: الداللــة

ذلـــك أنهمـــا منـــشأ للعـــداوة والبغـــضاء بـــین المـــسلمین 
طرنج لذات العلة .وحرمت الشِ

طرنجقـــول علـــي .٢ مـــا : "للقـــوم الـــذین یلعبـــون بالـــشِ
، ووجــــه )٥٦("هــــذه التماثیــــل التــــي أنــــتم لهــــا عــــاكفون

إنكــار علــي علــیهم اللعــب بالــشطرنج، وتــشبیهها: الداللــة
.بالتماثیل وما في ذلك من قیاسها على األصنام

إن القصد منها اللعب أو القمار، وفي كلٍ صد عن .٣
ضاعة للوقت ٕ .)٥٧(ذكر اهللا وا

، وقـول )٥٨(الكراهـة، وهـو قـول ألبـي حنیفـة:يالقول الثـان
، وذهــــــــــب إلیــــــــــه القرافــــــــــي والدســــــــــوقي مــــــــــن )٥٩(لمالــــــــــك
: ، بدلیل)٦١(، وقال به الشافعیة)٦٠(المالكیة

طرنج، وقــــال.١ ال : "توقــــف الــــشافعي فــــي تحــــریم الــــشِ
یتبین لي أنها حرام وما بلغنا أن أحدًا نقـل عنـه لفـٌظ 

ــــي التحــــریم ــــضي نف ــــم تختلــــف،یقت واألئمــــة الــــذین ل
.)٦٢("أصحابهم في تحریمها أكثر ألفاظهم الكراهة

طرنج إن خلت من المال.٢ ؛ للجمع بین )٦٣(تكره الشِ
أدلة التحریم والقول بأن معتمدها الحساب الدقیق 

.ونوع من التدبیرللفكرتصحیحففیه،الصحیحوالفكر

،)٦٤(اإلباحـة، وقــال بــه أبـو یوســف مــن الحنفیــة:القــول الثالــث
، )٦٦(، وقـــول لمالـــك والـــشافعي)٦٥(كیـــةوالحطـــاب مـــن المال

: )٦٧(بدلیل
ر الذهن،.١ . وتقوّي الفكر على اإلبداعإنها تحضّ
طرنج یحیــل خطــأه علــى فكــره ولــیس .٢ إن العــب الــشِ

.على القدر كما في النرد
األصل في األشـیاء اإلباحـة، ولـم یثبـت دلیـل صـحیح.٣

طرنج . ُیحرّم الشِ

به أصحابیظهر لنا رجحان ما قال:المناقشة والترجیح
: )٦٨(القول الثالث وهو اإلباحة؛ لآلتي

حـــدیث أنـــس منقطـــع وال یـــصح االســـتدالل بـــه علـــى .١
.الحرمة

عدم تصریح الشافعي بحرمة الشطرنج ال یـدل علـى .٢
الكراهــة، إنمــا علــى عــدم وجــود الــدلیل علــى التحــریم 

. واإلباحة
طرنج فـــي تـــصحیح الفكـــر .٣ ال یمكـــن إغفـــال دور الـــشِ

اإلبـداع، وأثرهـا فـي الـصد عـن والتفكر وتقویـة ملكـة
ضــاعة الوقــت وتحقیــق البغــضاء والعــداوة  ٕ الطاعــة وا

.بین الناس غیر متحقق
فـــي -علیـــه الـــصالة والـــسالم-لـــم یثبـــت عـــن النبـــي .٤

طرنج شــيء ولــم تــصح اآلثــار المرویــة فیــه، ولــم  الــشِ
.)٦٩(یصح أي أثر في إباحته أیضاً 

طرَنج علــى النــرد قیــاس مــع الفــارق؛ فمعت.٥ مــد قیــاس الــشِ
طرنج  ــــــشِ ــــــزر والتخمــــــین ومعتمــــــد ال ــــــرد الَح الحــــــذق الن

.والمهارة والفكر القویم
یحمـــل القـــول بالكراهـــة علـــى مـــا إذا كـــان فیهـــا فـــتح .٦

همــــال للطاعــــة،لبــــاب الــــصد عــــن الــــذكر، ٕ وهتــــك وا
.لحرمات الوقت

طرَنج من صور: المطلب الثالث :ما یقاس على الشِ
عدة ثقوب وهي لعبة تتم على طاولة یتخللها : البلیاردو

مع بضع كرات وعصا صنعت خصیصا لذلك، یسعى 
الالعب إلى إصابة الهدف بضرب الكرات بالعصا 

وصنعت الطاولة قدیمًا من الرخام ثم . لتدخل في الثقوب
.من المطاط ثم من الجوخ والخشب

وفي حكم لعبة البلیاردو ذهب حمدي شلبي إلى 
فوائد في اإلباحة إن لم تكن على عوض؛ لما لها من 

الهضم والتركیز واستقامة الظهر، وقال مادون رشید 
طرنج إذ ال فائدة منها غیر  بكراهتها؛ قیاسًا على لعبة الشِ

. )٧٠(إضاعة الوقت والصد عن الطاعة والواجب
إذ ونرى أن اإلباحة أولى ما لم تكن على عوض؛
في أثبتت اإلحصاءات أن متوسط ما یقطعه العب البلیاردو
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ئة دورة حول الطاولة ألفي متر، كما أنها تساعد على ما
اعتدال الظهر، واستقامة الجسم، وتسكین البال وراحة 

. )٧١(النفس

 :.
: وفیه ثالثة مطالب

:مفهوم العورة: المطلب األول
من الَعور، وهو النقص والعیب والقبح،: العورة لغة
. )٧٢(ومنه عور العین

ما یحرم النظر إلیه، وما : "وفي االصطالح هي
. )٧٣("اإلنسان أن ُیرى منه رجًال أو امرأةیكره

حدود عورة الرجل والمرأة في غیر :المطلب الثاني
:الصالة

اتفــق جمهــور الفقهــاء : عــورة الرجــل للرجــل: الفــرع األول
،)٧٧(، والحنابلــــة)٧٦(، والـــشافعیة)٧٥(، والمالكیــــة)٧٤(مـــن الحنفیـــة

علــى أن عــورة الرجــل للرجــل هــي مــا بــین الــّسرّة والرّكبــة،
ـــــت  ـــــم تثب ـــــث ل ـــــك بعـــــض األحادی ـــــي ذل وذكـــــر بعـــــضهم ف

.)٧٨(صحتها
إن كـان الرجـل زوجهـا : عورة الرجل للمـرأة: الفرع الثاني

ن كــان مــن محارمهــا  ٕ فلهــا أن تــرى منــه مــا یــرى منهــا، وا
فلهــا أن تــرى منــه كــل جــسده عــدا مــا بــین الــسرة والركبــة 

ن كــان أجنبیــًا عنهــا ففــي ذلــك قــوالنإ ٕ أمنــت الفتنــة، وا : ن ُ
مــا بــین لهــا أن تــرى مــن األجنبــي كــل جــسده عــدا :األول

الفقهـــاء الـــسرة والركبـــة إن أمنـــت الفتنـــة، قـــال بـــذلك جمهـــور 
: بـــدلیل، )٨١(، والحنابلـــة)٨٠(، وبعـــض الـــشافعیة)٧٩(مـــن الحنفیـــة

نقــل  َة مــا ُ اِئــَش رأیـــت (: أنهــا قالــت- رضــي اهللا عنهــا- عــن َع
ُظــرُ -والــسالمعلیــه الــصالة- النبــي  ــا َأْن ــِه وأن اِئ ُترُِني ِبرَِد ــْس َی
ْلَعُبونَ إلى  ِة َی َبَش ـَأُم اْلَح ِد حتى َأُكونَ أنا الذي َأْس ِج ْس في اْلَم

ِة علــــــى  رِیــــــصَ یثَــــــِة الــــــسِّنِّ اْلَح ِد ــــــِة اْلَح َی ارِ رَ اْلَج وا َقــــــْد رُ ــــــُد َفاْق
. )٨٣())٨٢(اللَّْهوِ 

ترى من األجنبي ما له أن یرى لها أن : القول الثاني
، واألصح )٨٤(منها، أي الوجه والكفین، قال بذلك المالكیة

وهو األولى؛ خشیة،)٨٦(، وبعض الحنابلة)٨٥(عند الشافعیة

. حدوث الشهوة أو الوقوع في الفتنة
ذهــب جمهــور الفقهــاء: عــورة المــرأة للمــرأة: الفــرع الثالــث
، )٩٠(، والحنابلــــة)٨٩(ة، والـــشافعی)٨٨(، والمالكیــــة)٨٧(مـــن الحنفیـــة

إلـــى أن عـــورة المـــرأة المـــسلمة للمـــسلمة هـــي عـــورة الرجـــل 
ـــــسة وانعـــــدام  ـــــة؛ للمجان ـــــسرة والركب ـــــین ال للرجـــــل أي مـــــا ب
الـــشهوة،فإن وجـــدت حـــرّم كـــشفها؛ للخطـــورة المتحققـــة مـــن 

علـــى أن عـــورة المـــرأة)٩٢(واتفـــق جمهـــور الفقهـــاء. )٩١(ذلـــك
نبـــي وهـــي المـــسلمة للكـــافرة هـــي عورتهـــا أمـــام الرجـــل األج

الوجــه والكفـــین فقــط؛ لـــئال تـــصفها لزوجهــا الكـــافر، ولعـــل 
الـــراجح أن حكمهـــا كحـــال الرجـــل للرجـــل؛ للمجانـــسة وانعـــدام 

ـــب، مـــع الحاجـــة للكـــشف لكثـــرة الخلطـــة، الـــشهوة فـــي الغال
)٩٣(بـــشرط أمـــن الفتنـــة وعـــدم الـــشبهة، وخاصـــة أن الدســـوقي

لـئال تـصفها -من المالكیة نصّ على أن التحـریم لعـارض 
.ال لكونه عورة-زوجهال

إن كان من المحارم: عورة المرأة للرجل: الفرع الرابع
:ففیه أربعة أقوال

یــــرى الرجــــل مــــن محارمــــه الــــرأس والوجــــه والــــذراعین -١
الفقهــاء جمهــور والــساقین وعــدا ذلــك عــورة، قــال بــذلك 

ـــــة ـــــشافعیة)٩٤(مـــــن المالكی ـــــة)٩٥(، وال وهـــــو ،)٩٦(، والحنابل
ــَتُهنَّ ِإالَّ : قولـه تعــالى: الـراجح بـدلیل یَن ینَ زِ ـِد وََال ُیْب

نَّ  نَّ َأوْ آَبـآِء ُبُعـوَلِتِه نَّ َأوْ آَبآِئِه : النـور[...ِلُبُعوَلِتِه
، ووجهــه أن اهللا نهـــاهن أن یبـــدین الزینـــة مطلقـــًا ]٣١

، ..باســــــــــتثناء المــــــــــذكورین ومــــــــــنهم ذوو األرحــــــــــام
والمخالطــــــة بــــــین المحــــــارم قائمــــــة عــــــادة وال یمكــــــن 

نــــــة عــــــن الكــــــشف إّال بحــــــرج، صــــــیانة مواضــــــع الزی
والحــرج مرفــوع شــرعًا، ویــضاف إلــى ذلــك أن النظــر 

.إلى المحرم یورث الشفقة ال الشهوة
یـــرى الرجـــل مـــن محارمـــه كـــل الجـــسد عـــدا مـــا بـــین -٢

الــسرة والركبــة؛ ألن المحرمیــة ســبب حرمــة المناكحــة 
فكانـــــــــا كـــــــــالرجلین والمـــــــــرأتین، قـــــــــال بـــــــــذلك أكثـــــــــر 

.)٩٧(الشافعیة
مــه كــل الجــسد عــدا مــا بــین الــسرةیــرى الرجــل مــن محار -٣

ــــدفع  ــــبطن والظهــــر، إذ إن الحاجــــة قــــد ت والركبــــة وال
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، ةالمــــرأة لكــــشف صــــدرها أمــــام محارمهــــا كالمرضــــع
.)٩٨(قال بذلك الحنفیة

ــــع-٤ إلــــى التفــــصیل، )٩٩(ذهــــب بعــــض المالكیــــة: الراب
فیؤخذ برأي الجمهور في كل النساء عدا الـشابة فـال 

ورأس ینظـــر منهــــا غیـــر مــــا فـــوق النحــــر مـــن وجــــه
.وشعر والكفین دون إدامة نظر وتردد

أمـــا الرجـــال األجانـــب فلعـــل الـــراجح مـــا ذهـــب إلیـــه 
مـن أن عـورة المـرأة للرجـال األجانـب )١٠٠(جمهور الفقهـاء

ال  ٕ جمیــع الجــسد مــا عــدا الوجــه والكفــین إن أمنــت الفتنــة وا
. وجبت التغطیة

:ضوابط اللباس عند ممارسة الریاضة: المطلب الثالث
یكــــون اللبــــاس ســـــاترًا للعــــورة وهـــــي للمــــرأة كافـــــة أن.١

جــسدها عــدا الوجــه والكفــین، وللرجــل مــا بــین الــسرة 
ـدِّي والركبة، ـیمٍ حـدثني أبـي عـن َج ِك فعـن َبْهـزُ بـن َح

ــــْأِتي منهــــا : قــــال ــــا مــــا َن رَاتَُن وْ ــــوَل اللَّــــِه َع ُس قلــــت یــــا رَ
؟ قــــال رُ ــــَذ ِتــــكَ : (ومــــا َن َج وْ تَــــكَ إال مــــن زَ رَ وْ ــــْظ َع َف احْ

ــــكَ ممــــا أو  یُن ِم ــــتْ َی َلَك ــــونُ مــــع : فقــــال،)َم ــــُل َیُك الرَُّج
، قــال ــلِ ــٌد فأفعـــل: (الرَُّج ــا َأَح ــَتَطْعتَ َأنْ الَ َیرَاَه ،)إن اْس

ــــا، قــــال: قلــــت اِلًی ــــونُ َخ ُك ــــُل َی ــــقُّ َأنْ : (وَالرَُّج َفاللَّــــُه َأَح
َیا منه َتحْ .)١٠١()ُیْس

أّال یكـــون اللبـــاس شـــفافًا ال یـــواري، وال ضـــّیقًا یجـــّسم .٢
.ورةالع

مطّیــب ومعطــر بمــا .٣ كبــر، أو ُ أّال یكـون ثــوب شــهرة وِ
ــىفیجلــب الفتنــة ویستحــضر الــشهوة، وَس عــن أبــي ُم

:قـال-علیه الصالة والسالم-عن النبياألشعري 
ــــــــةٌ ( ــــــــْینٍ زَاِنَی ــــــــلُّ َع ــــــــرَّتْ ،ُك ــــــــَتْعَطرَتْ َفَم ــــــــرَْأُة إذا اْس وَاْلَم

ِني زَاِنَیةً  ا َیْع َذ َك ا وَ َذ َي َك ِلسِ َفِه جْ .)١٠٢()ِباْلَم
أّال یكون في اللباس تشبه الرجـال بالنـساء، أو تـشبه .٤

ـــــــساء بالرجـــــــال، ممـــــــا یخـــــــالف الفطـــــــرة، ویخـــــــل  الن
اهللا رضــي -، عــن عبــد اهللا ابــن عبــاس )١٠٣(بالكرامــة
:- علیــــــه الــــــصالة والــــــسالم- أن رســــــول اهللا - عنهمــــــا

لعـــن المتـــشبهات بالرجـــال مـــن النـــساء، والمتـــشبهین (
. )١٠٤()بالنساء من الرجال

 :
:

: وفیه أربعة مطالب
:مفهوم السفر في اللغة واالصطالح: المطلب األول

ـــــــي اللغـــــــة ـــــــسفر ف ضـــــــد الحـــــــضر، وهـــــــو قطـــــــع : ال
هــو قطــع المــسافة التــي : وفــي االصــطالح. )١٠٥(المــسافة

باحــــة الفطــــر،  ٕ ــــصر الــــصالة، وا ــــر بهــــا األحكــــام، كق تتغی
. )١٠٦(وحرمة خروج المرأة الحرة بغیر محرم

:تقدیر مسافة السفر: المطلب الثاني
انقــسمت آراء الفقهــاء فــي تقــدیر مــسافة الــسفر إلــى 

: ثالثة أقوال
تقّدر مسافة السفر التـي تتغیـر بهـا األحكـام :القول األول

بمـسافة قــصر الــصالة، وهــي مـسیرة یــومین أي مــا یعــادل 
ید ویساوي أربعة فراسخ والفرسخ ثالثـة أربعة برد، جمع بر 

كـم، وعلـى ذلـك األربعـة بـرد تـساوي ١.٦٠٩أمیال والمیـل 
كــــــم، وقــــــال بــــــه الجمهــــــور مــــــن ٧٧.٢٣٢میــــــل أي ٤٨

.)١٠٩(، والحنابلة)١٠٨(، والشافعیة)١٠٧(المالكیة
تقّدر مسافة السفر التي تتغیر بهـا األحكـام :القول الثاني

قدام وسـیر اإلبـل سـیرًا بمسیرة ثالثة أیام ولیالیها بمشي األ
.)١١٠(وسطًا معتدًال، وقال به أكثر الحنفیة

تقّدر مسافة السفر التي تتغیر بها األحكـام :القول الثالث
بمـــسافة الـــسفر عرفـــًا، عمـــًال بـــالمفهوم اللغـــوي، نقلـــه الـــسیواسي

، )١١٢(، وقـــال بـــه الحّطـــاب مـــن المالكیـــة)١١١(عـــن الحنفیـــة
ــأ)١١٣(وهــو قــول لإلمــام الــشافعي خري الحنابلــة ، وبعــض مت

، ولعلـــه الـــراجح؛ لعمـــوم )١١٤(.مثـــل ابـــن تیمیـــة وابـــن القـــّیم
وعــدم ثبــوت -الــسفرمطلــق –النــصوص الــواردة فــي ذلــك 

تقـــــــدیر شـــــــرعي تـــــــوقیفي فـــــــي المـــــــسافة، بـــــــل ثبـــــــت أنـــــــه 
ر الـصالة فـي مـسافات -صلوات اهللا علیه وسالمه- قـصَ َ

.)١١٥(أقل مما ذكره الفقهاء السابقون

:وفیه فرعان، المحرم في السفراشتراط : المطلب الثالث
وضــابط: اشــتراط المحــرم فــي الــسفر المبــاح: الفــرع األول

المحــرم الــذي یبــاح للمــرأة الــسفر معــه هــو زوجهــا أو مــن 
حــرم علیــه نكاحهــا علــى التأبیــد بــسبب مبــاح لحرمتهــا مــن 
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نــسب أو رضــاع أو مــصاهرة، فیخــرج بالتأبیــد زوج األخــت 
ءة بـشبهة وبنتهـا، ویخـرج والعمة، ویخرج بالمباح أم الموطـو 

بحرمتهــــا المالعنــــة، واســــتثنى اإلمــــام أحمــــد األب الكــــافر؛ 
ـــراب وهـــو زوج األم،  ـــدین، وأضـــاف ال ـــى ال لعـــدم األمـــن عل

، )١١٦(والربیب وهو ابن الـزوج، خالفـًا لمالـك فـي ابـن الـزوج
والــسفر المبـــاح مـــا كـــان بنیــة عمـــل المبـــاح، ونقیـــضه ســـفر 

ى اشـتراط المحـرم فـي علـ)١١٧(ولقد اتفـق الفقهـاء. المعصیة
ــــواردة وقــــد مــــرت، وذهــــب  ــــة ال ــــاح لجملــــة األدل ــــسفر المب ال
البــاجي، وابــن رشــد مــن المالكیــة إلــى أنــه ال حاجــة للمحــرم 

الطـرق المأمونـة، وجماعـة النـاس في كبرى القوافل وعامر
. )١١٨(كالمحرم

لقــد : اشــتراط المحــرم فــي الــسفر الواجــب: الفــرع الثــاني
شــتراط المحــرم فــي الــسفر الواجــبانقــسم الفقهــاء فــي مــسألة ا

:إلى قولین
ـــول األول یـــشترط المحـــرم فـــي الـــسفر الواجـــب، وانعـــدام:الق

، )١١٩(المحـــــرم یـــــسقط الواجـــــب عنهـــــا، وقـــــال بـــــه الحنفیـــــة
: ، بدلیل)١٢٠(والحنابلة

.األحادیث السابقة في اشتراط المحرم.١
ســفر المــرأة وحــدها بــال زوج أو محــرم مظنــة الفتنـــة .٢

. والوقوع في المعصیة
ال یـــشترط المحـــرم فـــي الـــسفر الواجــــب، :القـــول الثـــاني

ــــــه  ــــــساء، وقــــــال ب ــــــة مــــــن الن ــــــة اآلمن ــــــي المــــــرأة الرفق ویكف
ــــــة ، )١٢٣(، وبعــــــض الحنابلــــــة)١٢٢(، والــــــشافعیة)١٢١(المالكی

: ، بدلیل)١٢٤(وقال الشافعي ولو امرأة واحدة
ــرُ .١ َم نَ ُع ــدِِّه َأِذ یُم عــن أبیــه عــن َج ــرَاِه وَاجِ عــن ِإْب َزْ ألِ

ـرِ - الـصالة والـسالمعلیـه- النبي  هَـا، فـي آِخ جَّ ـٍة َح جَّ َح
ـــــــَد  ْب فَّـــــــانَ وََع ـــــــانَ بـــــــن َع ْثَم ـــــــنَّ ُع َعُه ـــــــثَ َم الـــــــرحمن َفَبَع

فٍ ا وْ .)١٢٥(بن َع
ـاِتمٍ قـال.٢ يِّ بـن َح ـِد ـَد النبـي : عن َع ْن َنـا أنـا ِع ْی علیـه -َب

ـــسالم ـــَة، -الـــصالة وال ـــه اْلَفاَق ا إلی َك ـــَش ـــٌل َف ـــاُه رَُج ِإْذ َأَت
 ُ ـــر ، فقـــالثُـــمَّ َأتَـــاُه آَخ ا َقْطـــَع الـــسَِّبیلِ َك يُّ (:َفـــَش ـــِد یـــا َع

یـــرََة؟ هـــل  ـــتَ اْلِح ـــتُ عنهـــا، رََأْی ِبْئ ـــا وقـــد ُأْن قلـــت لـــم َأرََه
ـُل مـن : قال َتِح ْ یَنـَة َتر َیاٌة َلتَـرََینَّ الظَِّع َفِإنْ َطاَلتْ ِبكَ َح

ـــــــافُ  ـــــــِة الَ َتَخ َب ْع یـــــــرَِة حتـــــــى َتطُـــــــوفَ ِباْلَك ا اْلِح ــــــــًد َأَح
.)١٢٦(...)إال اللََّه 

ال تـــــسافر : " ، همـــــانیتعـــــارض هنـــــا عمومـــــا: قـــــالوا.٣
ـــى : وقولـــه تعـــالى،"المـــرأة إال مـــع محـــرم َل ـــِه َع للَّ وَ

ــن  َم یًال وَ ــِب ــِه َس ــَتَطاَع ِإَلْی ــنِ ٱْس ــتِ َم ْی َب ــجُّ ٱْل ٱلنَّــاسِ ِح
ینَ  ــاَلِم ــنِ ٱْلَع ــيٌّ َع ِن نَّ ٱهللا َغ َفــرَ َفــِإ ، ]٩٧: آل عمــران[َك

ـــد مـــن مـــرجح خـــارجي ألحـــد الع ، نمـــومییلـــذلك ال ب
ح تخـــصیص عمـــوم الحـــدیث باآلیـــة؛ لمـــا روي فیـــرّج

ــرَ قــال َم َة : عـن ابــن ُع ــالَ َهُد صَ ــرَ تَــْش ــرََأٌة ِلُعَم كانـت اْم
یـــَل  ، َفِق ِد ِج ـــْس ـــِة فـــي اْلَم اَع َم اِء فـــي اْلَج ـــَش ِح وَاْلِع ْب ـــصُّ ال

ـــك : لهـــا ـــرَُه ذل ـــرَ َیْك َم ـــینَ َأنَّ ُع َلِم ـــد َتْع ینَ وق ـــرُِج ـــَم َتخْ ِل
، قالـــت  ـــارُ َیَغ ـــاِني، قـــالومـــا وَ َه ـــُه َأنْ َیْن َنُع ـــُه : َیْم ُع َن ْم َی

ُل رســـــول اللَّـــــهِ  ـــــوْ ـــــسالم-َق ـــــصالة وال ـــــه ال الَ : (-علی
اَء اللَِّه  َنُعوا ِإَم َد اللَّهِ َتْم اِج َس .)١٢٧()َم

:القول الراجح
ـــــول األول النـــــاطق  ـــــرجح الق ـــــة ی بعـــــد عـــــرض األدل

:باشتراط المحرم في السفر الواجب؛ لما یأتي
.ول األول ووجاهتهاقوة أدلة الق.١
ال بد من وجود المحرم لحمایة المرأة وتحقیق األمـن .٢

بعادها عن أسباب الفتن والفواحش ٕ .واألمان لها، وا
علیــــه -لقــــد ثبــــت حــــج بعــــض زوجــــات النبــــي معــــه .٣

، فكـــان حـــج بعـــضهن زمـــن عمـــر-الـــصالة والـــسالم
بـن الخطـاب حــج تطـوع، ثـم إنهــن أمهـات المــؤمنین ا

.وكل المؤمنین محارم لهن
فــي حــدیث عــدي بــن حــاتم داللــة علــى شــیوع األمــن .٤

علــى الــدین والــنفس والمــال، ال علــى اشــتراط المحـــرم
.في السفر الواجب

نهـــي " ال تمنعـــوا إمــاء اهللا مــساجد اهللا " فــي حــدیث .٥
. نعلى العموم وال یصلح للترجیح بین عمومیی

عنــد انعــدام المحــرم أو تعــّذره یــصار إلــى القــول الثــاني .٦
ـــــل بالرف الواحـــــدة؛ المـــــرأة يقـــــة المأمونـــــة، وال یكفـــــالقائ

.الحتمال التواطؤ على الفساد
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ذهــب : اشــتراط المحــرم فــي ســفر الــضرورة: الفــرع الثالــث
ســـفر إلـــى عـــدم اشـــتراط المحـــرم فـــي )١٢٨(جمهـــور الفقهـــاء

الــضرورة؛ لرفــع الحــرج وتحقیــق المــراد، ومــن صــور ســفر 
:)١٢٩(الضرورة

ة فـي سفر من أسلمت في دار الحرب وخـشیت الفتنـ.١
.الدین

.سفر األسیرة المسلمة إذا تخلصت من أیدي الكفار. ٢
إن )١٣٠(ســفر المنقطعــة مــن الرفقــة، وقالــت المالكیــة.٣

ـــــرض أو  ـــــسافر كیـــــف شـــــاءت للف ـــــة ت المـــــرأة المتجال
ــــة  التطــــوع مــــع الرجــــال األجانــــب أو المحــــارم، والمتجال

.ویهابها اّالخرونالتي انقطع عنها الزوج والمحرم 

راط رفقــة الــزوج أوالمحــرم فــي ســفراشــت: المطلــب الرابــع
:المرأة بقصد الریاضة

علـــى حرمــــة ســــفر )١٣١(لقـــد اتفــــق جمهـــور الفقهــــاء
المــرأة للغــرض المبــاح إال مــع ذي محــرم، وذهــب البــاجي 
وابن رشد من المالكیة إلى أنه ال حاجة للمحرم في كبـرى 
القوافــــــــل وعــــــــامر الطــــــــرق المأمونــــــــة، وجماعــــــــة النــــــــاس 

. )١٣٢(كالمحرم
ولیـــــــست الریاضـــــــة بحـــــــق النـــــــساء مـــــــن الواجبـــــــات 
والضرورات، فتأخذ حكم السفر المباح فـي اشـتراط مرافقـة 

ن الحمایـــــة والرقابـــــة مـــــن  أســـــباب المحــــرم لهـــــا، ممـــــا یـــــؤّم
وكبیــرة، ال ســیما االعتــداء، وال فــرق بــین شــابة الــضالل أو

فـي هـذه األیـام، ومـع انتـشار الریاضـة النـسائیة المـستلزمة 
تقـــال بـــین الـــدول، وتـــساهل األهـــل فـــي ســـفر للـــسفر واالن

نبنــــــاتهم برفقــــــة الوفــــــود الریاضــــــیة التــــــي تــــــضم المــــــدربی
والالعبــین الرجــال، والمــساكن والمرافــق العامــة المــشتركة، 
ممــا یــساعد علــى اإلخــتالط الممنــوع، والتقلیــل مــن كرامــة 

.)١٣٣(المرأة بصورة أو بأخرى

 : 
:

:وفیه ثالثة مطالب
:مفهوم االختالط وحكمه: المطلب األول
لیست مناجتماع الرجل مع المرأة التي":االختالط هو

محارمــه اجتماعــا یــؤدي إلــى الریبــة، وبمــا یتبــع ذلــك مــن 
شــارة، ســواء أكــان هــذا االجتمــاع للتعلــیم أم  ٕ نظــر وكــالم وا

ذهـب وقـد . )١٣٤("الزیارة أم الریاضة أم اللهو أم نحـو ذلـك
ــــــة ــــــة)١٣٥(الحنفی ــــــشافعیة)١٣٦(، والمالكی ــــــى أن )١٣٧(، وال ، إل

المبـاح وهـو مـا كـان لحاجـة : اإلختالط ینقـسم إلـى نـوعین
شـرعیة، والمحــرم وهـو مــا كـان لغیــر حاجـة شــرعیة ویمنــع 

خـــشیت )١٣٨(مطلقـــًا؛ ســـدًا للذریعـــة ، ویحـــرم المبـــاح إذا مـــا ُ
. الفتنة

:مفهوم الخلوة باألجنبیة وحكمها: المطلب الثاني
ـــوةا اجتمـــاع الرجـــل والمـــرأة األجنبیـــة عنـــه فـــي : "هـــيلخل

طّـالع الغیـر علیهمـا، إذا لـم یكـن افیـه مـن نموضع یأمنا
وقـــد ذهــــب . )١٣٩("فیـــه معهمـــا مــــا تنتفـــي بـــه هــــذه الخلـــوة

بــدلیل ،إلــى حرمــة الخلــوة باألجنبیــة)١٤٠(جمهــور الفقهــاء
بَّــاسٍ مانقــل  -عــن النبــي-رضــي اهللا عنهمــا-عــن ابــن َع

رََأٍة : (قــالأنــه-الــسالمعلیــه الــصالة و  ــٌل ِبــاْم نَّ رَُج ُلــوَ الَ َیخْ
رَمٍ إال  حْ ي َم ٌل فقال،)مع ِذ رََأِتـي : َفَقاَم رَُج یا رَُسوَل اللَّـِه اْم

ا قــال ــَذ َك ا وَ ــَذ وَِة َك ــزْ ــتُ فــي َغ تُِتْب ــًة وَاْك اجَّ ــتْ َح رََج ــْع : (َخ ِج ارْ
رََأِتكَ  جَّ مع اْم .)١٤١()َفُح

موعــة مــن النــساء، أو خلــوة الرجــل بمجأمــا مــسألة
قال : األول: ثالثة أقوالامرأة بمجموعة من الرجال ففیها 

: بـالجواز مطلقـا؛ بـدلیل)١٤٣(، وأكثر الشافعیة)١٤٢(الحنفیة
حیاء النساء من بعضهن، وعدم تحقق التواطؤ على فعـل 

.الفاحشة
تحقــق : بالحرمــة مطلقــا؛ بــدلیل)١٤٤(قــال الحنابلــة:الثــاني

.حشة والتواطؤ علیهاالفساد، ومظنة وقوع الفا
احتمـــــال : ؛ بـــــدلیل)١٤٥(قـــــال المالكیـــــة بالكراهیـــــة:الثالـــــث

. الوقوع في الفاحـشة والفتنـة والتواطـؤ علیهـا وعـدم تحققهـا
وهو األرجح واألكثر مناسبة للواقع وسدا للذریعة، وتحمـل 
أدلـــــة القـــــائلین بـــــالجواز علـــــى االخـــــتالط القـــــائم بـــــضوابط 

ى االخــتالط غیــر القــائم الــشرع وأدلــة القــائلین بالحرمــة علــ
. على ضوابط الشرع

: شروط االختالط بین الریاضیین: المطلب الثالث
غرفولـدخوالبعد عن العشوائیة عنداالستئذان.١
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 ٢١٤

ـٌل الجنس اآلخر، ف ٍد قـال اطََّلـَع رَُج ـْع ـْهلِ بـن َس عـن َس
ـــرِ النبـــي  َج ـــرٍ فـــي ُح حْ علیـــه الـــصالة والـــسالممـــن ُج

ــَع النبــي  َم ــكُّ ِبــِه - الــسالمعلیــه الــصالة و - وَ مــدري َیُح
ـــال ـــُه فق ـــِه فـــي : (رَْأَس ـــتُ ِب ـــكَ تنتظـــر َلَطَعْن ـــُم َأنَّ َل ـــو َأعْ ل

انُ  َذ ــِتْئ ْس ــَل االِ ِع ِنــكَ إنمــا ُج ْی ِ َع ر ــصَ ــلِ اْلَب ؛)١٤٦)(مــن َأجْ
ممـــا یـــضمن لآلخـــرین الحریـــة واالســـتقاللیة، والحفـــاظ 
ــــــى العــــــورات واألســــــرار الجــــــسدیة، ویبعــــــد الفكــــــر  عل

.نساني نحو الفتن والشهواتالشیطاني، والسعي اإل
غــض البــصر، ونقــل النظــر عنــد اإلخــتالط بــالجنس .٢

وْا : اآلخر؛ لقولـه تبـارك تعـالى ینَ َیُغـضُّ ِن ـؤِْم ُقـلْ لِّْلُم
ـْم ِإنَّ  ـىٰ َلُه َك ِلـَك َأزْ ُهْم ذٰ وَج َفُظـوْا ُفـرُ َیحْ ْم وَ ارِِه نْ َأْبصَ ِم

َنُعونَ  ـــــصْ ـــــا َی َم یـــــرٌ ِب ِب ـــــ* ٱللَّـــــَه َخ َن ِم ؤْ ـــــل لِّْلُم ُق اتِ وَ
ُهنَّ  وَج َفْظنَ ُفـرُ َیحْ نَّ وَ ارِِه صَ نْ َأْب نَ ِم ضْ : النـور[َیْغضُ

٣١-٣٠[.
اصــــطحاب المحــــرم مــــن زوج وغیــــره عنــــد مخالطــــة .٣

الرجــــــال، ممـــــــا یــــــؤمن للمـــــــرأة الحمایــــــة والـــــــصیانة، 
ویــروّض الــنفس المریــضة ویبعــدها عــن المیــل نحــو 
الفــــــتن والــــــشهوات؛ لوجــــــود الرقابــــــة األســــــریة، فــــــإن 

.العطل والتلفاإلهمال یورث
ــــستر كــــل مــــن الرجــــل والمــــرأة جــــسده باللبــــا.٤ سأن ی

الشرعي الموافق ألصول الـشرع وقواعـده، مـن حیـث 
ســــتر العــــورة بمــــا یلیــــق وال یفــــتن ویــــستهوي الجــــنس 
اآلخـــر، وعـــدم المبالغـــة بالزینـــة ولغـــة الجـــسد، وعـــدم 

. التشبه بالجنس اآلخر
عـــــدم الخلـــــوة المحرمـــــة بـــــین الرجـــــال والنـــــساء عنـــــد .٥

.تالطخاال

 :

:
:انـوفیه مطلب

:التوفیق بین العبادة والریاضة في اإلسالم: المطلب األول
إن الـــنظم واالتجاهـــات الغربیـــة تنظـــر إلـــى اإلســـالم 
بعـــین الـــسلبیة وعدســـة التكلـــف وعـــدم الحریـــة، ومـــن ذلـــك 

بأنـه نظم الغربیـة إشكالیة وقت الفراغ الذي یوصف عند الـ
تـــنفس مـــن روتـــین العمـــل، ویتمیـــز بـــالتحرر مـــن الواجبـــات  ُم
وحریـــة االختیـــار للنـــشاطات، وانعـــدام شـــرطیة توظیفهـــا علـــى 

عون أن أســاس اإلنتــاج المــادي واالجتمــاعي واألخــروي، ویــدّ 
اإلســـــالم نظـــــام ینعـــــدم فیـــــه الفـــــراغ، علـــــى أســـــاس أن عمـــــر 

ه وجــسده كیــف اإلنــسان كلــه هللا، وال یحــق لــه التــصرف بعمــر 
یــشاء، بــل هــو مــستخلف فیــه أو مــستأمن علیــه، وأن الوقــت 

.)١٤٧(كله لعبادة اهللا وطاعته
ولكـن فـي الحقیقـة أن اإلسـالم یتمیـز عـن غیـره مــن 
النظم في هذا الجانب، حیث جعـل مـن ممارسـة األنـشطة 
الریاضیة في وقت الفراغ حقًا من الحقوق التي یكلف بها 

ــاصِ قــال رســول فعــن عبــد اللَّــالعبــاد،  و بــن اْلَع ــرِ ْم ِه بــن َع
ْ َأنَّـكَ (: -علیه الـصالة والـسالم-اللَّهِ  َبـر ـَد اللَّـِه َأَلـْم ُأخْ ْب یـا َع

ـلَ  َتُقوُم اللَّْی وُم النََّهارَ وَ ـوَل اللَّـِه قـال: قلـت) َتصُ َلـى یـا رَُس : َب
ــْم فــإن ( َن ُقــْم وَ ــرْ وَ ــْم وََأْفطِ ــلْ صُ ــكَ فــال َتْفَع َلْی كَ َع ِد ــَس ــِلَج َق ا ح

()١٤٨(.
الوقــــت الــــذي : "فینظــــر اإلســــالم إلــــى وقــــت الفــــراغ بأنــــه

ینتهي فیـه العبـد مـن عمـل الواجبـات ویـستعد فیـه لعمـل لمزاولـة 
، منطلقـًا مـن )١٤٩("ما یختـاره مـن ألـوان المنـدوبات والمـستحبات

اهللا ویرضــاه مــن األقــوال واألفعــال، ل مــا یحبــه أن العبــادة كــ
فیروح عن نفـسه ویقتـل الـروتین مـن خـالل األنـشطة التـي 
یــــؤجر علیهــــا ویثــــاب، فتكــــون حیــــاة المــــسلم كلهــــا عبــــادة 
ــــي تخــــصص  ــــة الت ــــنظم الغربی ــــة، بعكــــس ال وفائــــدة وفعالی

بَّـاسٍ لعدم اإلنتاجیة،غأوقات الفرا رضـي اهللا (فعن ابـن َع
تَـانِ (:قـال-علیـه الـصالة والـسالم-أن النبي ) عنهما َم ِنْع
ُبونٌ  ْغ فَ َم ُة وَاْل حَّ ِثیرٌ من الناس الصِّ ا َك َم یِه .)١٥٠()رَاغُ ـِف

أنـشطةمـنالواجبـات الـشرعیةناهیك عّما تـضمه بعـض 
.)١٥١(ریاضیة كثیرة، كما في الصالة، والحج، والجهاد

ل كـفنجد أنه ال تعارض بین العبادة والریاضـة، بـل 
عبــادة التوافــق والتكامــل، فالعبــادة ریاضــة وطاعــة، والریاضــة

.وطاعة، فیكون وقت المسلم كله ریاضة وعبادة
حكـــم إلهـــاء الریاضـــة عـــن الواجبـــات : المطلـــب الثـــاني

:الشرعیة
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 ٢١٥

إن مـــــن األصـــــول والقواعــــــد العامـــــة فـــــي الــــــشریعة 
اإلســالمیة، أن كــل مــا ألهــى عــن أداء الواجبــات الــشرعیة 

ــا: ل وحــرام، قــال تعــالىفهــو باطــ ــاَی ینَ َأیَُّه ــواالَّــِذ ُن الَ آَم
مْ  ُك مْ ُتْلِه وَاُلُك مْ وَالَ َأْم ُك ُد نْ َأوْالَ ـرِ َع ْك ـنْ اللَّـهِ ِذ َم ـلْ وَ ِلـكَ َیْفَع َذ
ونَ ُهمُ َفُأوَلِئكَ  ـرُ اسِ ومـن أقـوال الفقهـاء ، ]٩: المنـافقون[اْلَخ

:في ذلك ما یأتي
تـب علــى حیطـان المــسجدیكــره أن یك: "قالـت الحنفیـة

أن : ، ووجهــه)١٥٢("ذكــر وغیــره؛ ألن ذلــك یلهــي المــصلي
ما ألهى عن الصالة داخل مكان العبادة یكره، فكیف بمـا 
. ألهى عن العبـادة ومكانهـا، كممارسـة األنـشطة الریاضـیة

كــل مــا كــان ألهــى كــان أغفــل عــن ذكــر : "وقالــت المالكیــة
الة فـــي مـــا ألهـــى عـــن الـــص"، )١٥٣("اهللا وكـــان مـــن الباطـــل

وحرمة ما أشـغل الحكم ببطالن : ووجهه. )١٥٤("وقتها حرام
: وقالـــت الـــشافعیة. عـــن الواجبـــات الـــشرعیة، ومنهـــا الریاضـــة

. )١٥٥("كــل مــا ألهــى عــن ذكــر اهللا وعــن الــصالة فهــو میــسر"
أي كــل مــا أشــغل عــن الطاعــة والعبــادة، یأخــذ حكــم : ووجهــه

ل عمــا مــا ألهـى وشـغ: "وقالـت الحنابلـة.المیـسر وهـو التحــریم
ن لــــم ُیحــــرم جنــــسه كبیــــع أمــــر اهللا بــــه فهــــو منهــــي  ٕ عنــــه وا

أي كــــل مــــا كــــان أصــــله : ووجهــــه. )١٥٦("وتجــــارة ونحوهــــا
. اإلباحة وأشغل عن واجب شرعي، یحرم إتیانه

 


:وهي أربعة ضوابط
 : ، وفیـه

:ثة مطالبثال
ـــب األول ـــة : المطل ـــة الرجـــل وطبیع ـــین طبیع ـــوارق ب الف

:المرأة
إن الفـــــوارق بـــــین طبیعـــــة الرجـــــل والمـــــرأة الجـــــسمیة 

ق طبیعــــة الرجــــال ال تحتــــاج لكثیــــر نظــــر والنفــــسیة وتفــــوّ
معـــا ٕ ســـرعة النمـــو : )١٥٧(ن، ومـــن هـــذه الفـــوارق مـــا یـــأتيوا

نـسبة تبلـغ . والبلوغ المبكر عنـد اإلنـاث مقارنـة مـع الـذكور
مـــن %٢.٢٨وعنـــد اإلنـــاث % ٢.١٨الـــدهون عنـــد الـــذكور 

یــزداد وزن جــسم الــذكور مقارنــة مــع اإلنــاث . وزن الجــسم

العظمــي الهیكــل . ٢٥إلــى ١٣فــي الفتــرة العمریــة مــا بــین 
كغـــم، وعظامـــه خفیفـــة ١٢- ١٠عنـــد اإلنـــاث یـــزن مـــا بـــین 

عظـــــــام الرجـــــــال، ة وأقـــــــل خـــــــشونة مـــــــن ورقیقـــــــة وصـــــــغیر 
والمفاصـــــــل عنـــــــدها صـــــــغیرة قلیلـــــــة الكالـــــــسیوم والنـــــــسیج 
العظمــــي، وعظــــام الحــــوض عریــــضة، صــــغیرة الجمجمــــة 

صـــدر المـــرأة صـــغیر . واألكتـــاف، قـــصیرة العمـــود الفقـــري
قــصیر األضــالع ممــا یعیــق حركــة التــنفس عنــد ممارســة 
الریاضــــة، فـــــي حـــــین نجـــــد صـــــدر الرجـــــل أكبـــــر وأطـــــول 

مـن % ٤٥یـشكل النـسیج العـضلي عنـد الـذكور .أضالعاً 
وزن الجــسم وهــو أقــل عنــد اإلنــاث، وملــيء فــي األنــسجة 

شـــــح القـــــوام الریاضـــــي عنـــــد اإلنـــــاث . الدهنیـــــة وضـــــعیف
مقارنــة مــع الرجــال، بــسبب كثــرة العوامــل المــؤثرة بــه مثــل 
الحـــیض والنفـــاس والـــوالدة والعاطفـــة الزائـــدة والمـــسؤولیات 

وزنًا من قلب الرجل، وأقـل كفـاءة قلب األنثى أقل .البیتیة
.دقیقة/ نبضة ١٥-١٠بحوالي 

:الریاضة المناسبة للرجل والمرأة: المطلب الثاني
یمكن ضـبط الكـالم فـي الریاضـة المناسـبة للرجـل والمـرأة 

الریاضــة المناســبة هــي التــي توافــق : األول: )١٥٨(تحــت مبــدأین
لریاضــة المناســبة ا: والثــاني. قواعــد ومبــادئ الــشریعة اإلســالمیة

ــــت والمكــــان المناســــبین، وتحقــــق  هــــي التــــي تمــــارس فــــي الوق
األهـــداف المرجـــوة منهـــا بالكمـــال والتناســـق الجـــسدي والنفـــسي، 

.وال تضر به على أي وجه كان

ریاضـة المـرأة فـي الوقـت الحاضـر بـین : المطلب الثالث
:المناسبة وعدمها

اإلنجـــازنتیجـــة للتـــرف الزائـــد فـــي الحیـــاة، والرغبـــة فـــي
ق فــي كثیــر مــن المجــاالت، والمــشاعر الــسلبیة حــول  والتفــوّ
ـــــــــسعت الممارســـــــــات  ـــــــــسة، ات ـــــــــة والمناف اإلصـــــــــرار والعدائی

وأثـــر ذلـــك فـــي ســـلوك المـــرأة وانـــساق ،الریاضـــیة النـــسائیة
الرجـال وراء الریاضة بل تعدى ذلك إلى المنافـسة وتحـدي 

ورفـع األثقـال في ریاضات هي من اختصاصهم، كالمـصارعة
فلـم تعـد تهـتم المـرأة ،)١٥٩(كرة القدم والجري لمسافات طویلةو 

هذه األیام بخصوصیة بدنها ونفـسها وتمّیزهـا عـن الرجـال 
ـــــضعف الجـــــسدي والخـــــصائص  ـــــل الـــــدورة بال الجـــــسدیة مث
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 ٢١٦

ـــأس، فتمـــادت  ـــشهریة والحمـــل والنفـــاس والرضـــاع وســـن الی ال
الریاضـــة العنیفـــة ممـــا یفـــوق قـــدرتها لتناصـــف الرجـــال فـــي 

، بــالرغم أن هنالــك مــن الریاضــة الخفیفــة مــا واســتطاعتها
یــؤمن لهــا الرشــاقة ونــضارة البــشرة والمحافظــة علــى القــوام 

.)١٦٠(السلیم وتنمیة الصحة ومكافحة األمراض

 :

:
:وفیه أربعة مطالب

:مفهوم االحتراف: المطلب األول
الـــصناعة،: والحرفـــةاالحتـــراف لغـــة مـــن االكتـــساب،

.)١٦١(الــصانع الــذي یتخــذ مهنــة مــا بقــصد الكــسب: والمحتــرف
، )١٦٢("أن االحتــراف هــو االكتــساب"بعــض الفقهــاءوجــاء عنــد 

بالـصناعة والتجـارة، وقـال فـي وأن االحتراف هو االكتساب "
ــــــة ــــــصناعة الحرف واالحتــــــراف . )١٦٣("موضــــــع آخــــــر أن ال

سي توجیــــه النــــشاط الریاضــــي بــــشكل رئیــــ"الریاضــــي هــــو 
، )١٦٤("وبـــصفة معتــــادة إلـــى القیــــام بعمــــل معـــین بقــــصد الــــربح

ــــــراف  ــــــه یمكــــــن أن یعــــــرف االحت ــــــرى أن ــــــهون :الریاضــــــي بأن
امتهان المسلم حرفة أو صناعة ریاضـیة لغـرض الكـسب (

). وتوفیر األمن واالستقرار المعیشي وفق ضوابط الشرع

:أنواع االحتراف في الفقه اإلسالمي:المطلب الثاني
: االحتـــــــراف بتنـــــــوع الحـــــــرف إلـــــــى نـــــــوعینینقـــــــسم

تنقـــــسم : )١٦٥(المـــــشروعة والمحرمـــــة، علـــــى النحـــــو اآلتـــــي
العلــــم، : الحــــرف المــــشروعة إلــــى الحــــرف الــــشریفة ومنهــــا

ــــــصناعة، والتجــــــارة  ، والحــــــرف )١٦٦(والقــــــضاء، والزراعــــــة، وال
ـــة ومنهـــا ـــرّاد، : الدنیئ ـــّیم الحمـــام، والق ـــال، وق ـــام، والزّب الحّج

ـــــــدّباغ، وال ـــــــاش، وال ـــــــال، والخـــــــاتنوالكّب وتنقـــــــسم . )١٦٧(نّخ
ــــذاتها ومنهــــا : الحــــرف المحرمــــة إلــــى الحــــرف المحرمــــة ل

التنجـــیم، والكهانـــة، والعرافـــة، والـــشعوذة، وصـــناعة الخمـــر 
، )١٦٨(وآالت اللهــــــو، ولعــــــب القمــــــار والنــــــرد، والتــــــصویر

الــرقص، والغنــاء، وبیــع : والحــرف المحرمــة لغیرهــا ومنهــا
. )١٦٩(اءالسالح زمن الفتنة، وبناء البیوت للبغ

حكــم احتــراف الریاضــة وبیــع الالعبــین : المطلــب الثالــث
.في الفقه اإلسالمي

ـــــع  ـــــى من ذهـــــب مـــــادون رشـــــید مـــــن المعاصـــــرین إل
أن الریاضــة وســیلة ولیــست غایــة : االحتــراف مطلقــًا بــدلیل

مهمتهـا بنفسها ومـن غیـر الالئـق باألمـة المـسلمة أن تهمـل 
اف فـــــــي االســـــــتخالف واإلصــــــــالح وتنـــــــشغل فـــــــي احتــــــــر 

، والحكـم بحرمـة االحتـراف مطلقـا قـول غیــر )١٧٠(الریاضـة
محمــد ســدید، فمــن الریاضــة المحــرم والمــشروع، لــذلك قــال 
یتغیـــر خالــد منـــصور بـــأن الحكـــم التكلیفــي الحتـــراف الریاضـــة

:)١٧١(بنوع الریاضة المحترفة، على النحو اآلتي
ـــراف الریاضـــة: الریاضـــة الواجـــب احترافهـــا: أوالً  یغـــدو احت

ذا كانت الریاضة المحترفة ممـا یعـین علـى اإلعـداد واجبًا، إ
لقـاء الرعـب فـي قلـوب  ٕ للجهاد وطلب القـوة وحمایـة الدولـة وا

الفروسیة والسباحة والمبارزة، وكل ما یقـاس : األعداء، مثل
على ذلك من سباقات التسلح والسیارات والطـائرات والـصید 

بح یـص: الریاضة المحـرم احترافهـا لـذاتها: ثانیاً .ونحوهـا
لذاتــــه، إذا مــــا كانــــت الریاضــــة احتــــراف الریاضــــة محرمــــًا 

المحترفــة محرمــة؛ لتعارضــها بمراحلهــا مــع أصــول الــشرع، 
ـــل والتحـــریش بـــین الحیوانـــات والقمـــار مـــصارعة الثیـــران : مث

ـــرد یعتبـــر : الریاضـــة المحـــرم احترافهـــا لغیرهـــا: ثالثـــاً . والن
ـــراف  ـــره، إذا اقتـــرن مـــع الریاضـــة احت الریاضـــة محرمـــًا لغی

واألسـباب مـا یـؤدي إلـى حرمتهـا، المشروعة من األوصاف 
المـصارعة الحـرة : فیكون التحریم للوصف ولیس لـذاتها، مثـل

والمالكمة واأللعاب التي تنتهـك حرمـة العـورة والخلـوة والتـشبه 
ــــــاً .بــــــالجنس اآلخــــــر ونحوهــــــا المــــــشروع الریاضــــــة : رابع

یعـــــد احتــــراف الریاضـــــة مباحـــــًا فـــــي األحـــــوال : احترافهـــــا
دیــة، ومــع البــراءة مــن أســباب الوجــوب والتحــریم، ممــا العا

یعود على الفرد بعظیم الفائدة، فیكـون الفـرد أكثـر إنتاجیـة 
فــــــي مجتمعــــــه، ممــــــا یــــــوفر للریاضــــــي الكفایــــــة المادیـــــــة 
ــــة والنفــــسیة مــــا دامــــت ضــــمن ضــــوابط  والجــــسدیة والعقلی

. الشرع

:حكم بیع خبرات الالعبین: المطلب الرابع
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بـــــــرات الالعبــــــین مـــــــن توابــــــع عقـــــــد یعتبــــــر بیــــــع خ
االحتراف الریاضي، ویتم إمـا مـن قبـل النـادي قبـل انتهـاء 
عقد االحتراف، أو من قبل الالعب نفسه بعد انتهاء عقـد 
االحتراف مع النـادي األول، وهـذا مـن الظـواهر الریاضـیة 
المــشروعة فـــي القـــانون الریاضـــي والفقـــه اإلســـالمي، فهـــو 

.من صور بیع المنفعة
علـى جـواز بیـع المنفعـة،)١٧٢(وقد ذهب جمهـور الفقهـاء

ــوعلــى ذلــك فیجــوز بیــع الالعــبِ  ه الریاضــیة ه وقدرَتــخبرَت
لـصالح نــادي آخــر لوقـت معلــوم مقابــل أجـر معلــوم، ویــتم 
ذلـــك وفـــق شـــروط عقـــد االحتـــراف، كـــأي عامـــل یتقاضـــى 
أجــرًا علــى عملــه، ولكــن لــیس مــن الالئــق إطــالق وصــف 

لظـــاهرة؛ لمـــا فیـــه مـــن امتهـــان بیـــع الالعبـــین علـــى هـــذه ا
لكرامــة اإلنــسان فهــو لــیس عبــد یبــاع ویــشترى، ولــذا كــان 

.)١٧٣(من األفضل أن نقول بیع خبرات الالعبین

:

:

:وفیه ثالثة مطالب
:مفهوم التعصب والعدوان الریاضي: المطلب األول

حالــة یتغلــب فیهــا ":یعــرف التعــصب الریاضــي بأنــه
االنفعــال علــى العقــل فیعمــي البــصیرة، حتــى أن الحقــائق 
الدامغة تعجز عن زلزلة ما یتمسك به المتعـصب فـردًا أو 

أي شــــــكل مــــــن " ، ویعــــــرف العــــــدوان بأنــــــه )١٧٤("جماعــــــة
أشـــكال الـــسلوك الـــذي یـــتم توجیهـــه إلـــى كـــائن حـــي آخـــر 

.)١٧٥("ویكون هذا السلوك مزعجًا له

:ب التعصب والعدوان الریاضيأسبا: المطلب الثاني
التنــشئة االجتماعیــة،: یرجــع التعــصب إلــى أســباب منهــا

والمـــشاعر الـــسلبیة، وحـــب الـــذات والـــشعوربالتفوق، وعـــدم 
ـــــدأ الفـــــوز والخـــــسارة ، )١٧٦(اإلیمـــــان بالقـــــضاء والقـــــدر ومب

اإلحبـــاط بـــسبب الخـــسارة،: ویرجـــع العـــدوان إلـــى أســـباب منهـــا
مات الشخــصیة لالعبــین، وطلــب الفــوز بــأي وســیلة، والــس

الالعـــب، وترتیـــب اتوتطبیـــق قواعـــد وقـــوانین بعـــض الریاضـــ

فــــي الفریــــق، ومــــستوى الالعبــــین، ووســــائل اإلعــــالم مــــن 
.)١٧٧(خالل نشر التعلیقات والكتابات عن الالعبین

العــالج الفقهــي لظــاهرة التعــصب والعــدوان: المطلــب الثالــث
:الریاضي

ـــ ـــم تتعـــرض الكتـــب الفقهیـــة لمناق شة هـــذه الظـــاهرة ل
بعینهـــا، ولكـــن مـــن یمعـــن النظـــر فـــي أصـــول الـــشرع یجـــد 
كفایته مـن القواعـد الـشرعیة ممـا یـضبط سـلوكات التـرویح 

:والریاضة، ومنها
عـــدم االعتـــداء بـــالكالم والمـــزاح ووجـــوب التعامـــل : أوالً 

ــق فقــد منعــت الــشریعة اإلســالمیة االعتــداء : بحــسن الخل
ة فــي كــل شــؤون الحیــاة،بــالكالم واســتعمال األلفــاظ الفاحــش

ـــرََة  ـــوَل اللَّـــِه عـــن أبـــي ُهرَْی ُس علیـــه الـــصالة - أنـــه ســـمع رَ
ِة ما َیَتَبیَّنُ فیهـا : (یقول- والسالم ِلَم لَُّم ِباْلَك َد َلَیَتَك َیـزِلُّ ِإنَّ اْلَعْب

 ِ ـــا بـــین بهـــا فـــي النَّـــار مَّ ـــَد ِم َع رِقِ َأْب ـــْش ودعـــت إلـــى ،)١٧٨()اْلَم
مــا فیــه مظنــة الخطــر حــسن الخلــق، ومنعــت المــزاح بكــل 

ـــــرََة عـــــن رســـــول اللَّـــــِه أو الـــــضرر،  ْی علیـــــه -عـــــن أبـــــي ُهرَ
ـــسالم ـــالأنـــه-الـــصالة وال ـــِه : (ق ی یرُ أحـــدكم إلـــى َأِخ ـــشِ الَ ُی

حِ  ِه ِبالسِّالَ ـِد ـزُِع فـي َی َطانَ َیْن ـلَّ الـشَّْی فإنه الَ یـدرى أحـدكم َلَع
 ِ ْفرٍَة من النَّار .)١٧٩()َفَیَقُع في ُح

لقـد منعـت : الجسدي علـى اآلخـرینمنع االعتداء : ثانیاً 
الـــشریعة اإلســـالمیة كـــل صـــور االعتـــداء، ومـــن ذلـــك فـــي 
الممارســــــــات الریاضــــــــیة، فاألصــــــــل بالریاضــــــــة التــــــــرویح 

.والفائدة، ال الصراع والنزاع إلظهار األقوى واألفرس
فقـد: منع التنافس المذموم فـي األنـشطة الریاضـیة: ثالثاً 

صبیات واألحقــاد نبــذت الــشریعة اإلســالمیة كــل صــور العــ
فــــي المجتمــــع، واألنــــشطة الریاضــــیة، فینبغــــي للمــــسلم أن 
یتحلـــى بـــاألخالق الفاضـــلة، ویـــسند كـــل األحـــداث لمـــشیئة 
اهللا تعــالى، ویقبــل الخــسارة بــروح اســالمیة ســمحة، قــدوتنا 
في هذا الرسول علیه الصالة والسالم عنـدما تقبـل خـسارة 

كلمـــة ناقتـــه العـــضباء فـــي الـــسباق بكـــل نفـــس رضـــیة، وبال
ــسٍ رضــي اهللا عنــه قــال كــان ِللنَِّبــيِّ الطیبــة،  علیــه فعــن َأَن

ـٌد الصالة والسالم  ْی َم َبُق قـال ُح َباَء الَ تُـْس مَّى اْلَعـضْ َناَقٌة ُتَس
، َبُق اُد ُتْس َبَقَها، َفـَشقَّ أو الَ َتَك رَاِبيٌّ علـى َقُعـوٍد َفـَس اَء َأعْ َفَج
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َفُه فقـال رَ ینَ حتى َع ِلِم سْ ـ(:ذلك على اْلُم قٌّ علـى اللَّـِه َأنْ َح
َتِفَع  ْ َیاالَ َیر ٌء من الدُّْن يْ َعهُ َش ضَ .)١٨٠()إال وَ

فقـد :منع التعصب للقـوم والبلـد فـي الریاضـة وغیرهـا: رابعاً 
دعــت الــشریعة اإلســالمیة لنبــذ العــصبیة القبلیــة والقومیــة فــي 

یحــــــصل فــــــي كــــــل شــــــيء، ویــــــشمل ذلــــــك الریاضــــــة، كمــــــا 
ضـــــات المختلفـــــة، فعـــــن المــــسابقات العالمیـــــة ألنـــــواع الریا

زَاٍة قال  اِبرَ بن عبد اللَِّه رضي اهللا عنهما قال كنا في َغ َج
ــالً  رِینَ رَُج ــاِج َه ُم ــٌل مــن اْل َع رَُج ــَس ــْیشٍ َفَك ــرًَّة فــي َج ــْفَیانُ َم ُس
، وقــــــال  ارِ ــــــصَ َْن ْ ــــــا َلأل ارِيُّ ی ــــــصَ َْن ْ ــــــال األ ارِ فق ــــــصَ َْن ْ مــــــن األ

َع  ِم ، َفــــَس رِینَ َهــــاِج رِيُّ یــــا َلْلُم هَـــاِج علیــــه ذاك رســــول اللَّــــِه اْلُم
ــوَى جاهلیــة: (فقــالالــصالة والــسالم عْ ــاُل َد یــا : قــالوا) مــا َب

ارِ  ـصَ َْن ْ ـالً مـن األ رِینَ رَُج هَـاِج ـٌل مـن اْلُم َع رَُج َس رَُسوَل اللَِّه َك
ِتَنةٌ (: فقال ْن وَها َفِإنََّها ُم ُع .)١٨١()َد

::
:وفیه ثالثة مطالب

:مفهوم المنشطات: األولالمطلب
للمنــشطات عــدة مفــاهیم كلهــا تقــوم علــى عنــصرین 

الـضرر الـصحي علـى الجـسد والـنفس، : )١٨٢(أساسیین همـا
. غیـــر عادلـــةوالعنـــصر األخالقـــي التربـــوي بـــالفوز بطریقـــة 
اسـتعمال أیـة " ومن هذه المفاهیم تعرف المنـشطات بأنهـا 

اســطة طــرق مــادة صــناعیة أو طبیعیــة وبكمیــات معینــة بو 
غیــــر معتــــادة؛ لغــــرض رفــــع الكفــــاءة البدنیــــة بــــشكل غیــــر 

.)١٨٣("طبیعي

:أضرار تعاطي المنشطات: المطلب الثاني
:تقسم أضرار تعاطي المنشطات إلى ثالثة أقسام

وتتمثل فـي عـدم احتـرام :األضرار التربویة واألخالقیة: أوالً 
عــــدة مبـــادئ وقـــوانین األنــــشطة الریاضـــیة، وعــــدم احتـــرام قا

التنـــافس الـــشریف واالمتثـــال لمبـــدأ الحـــق والعـــدل والمـــساواة
اتـأخالقیفيمما یؤثرالنصر،في تحقیق

.)١٨٤(الالعبین وقابلیتهم للمنافسة
ـــل فـــي ســـوء الحالـــة :األضـــرار االجتماعیـــة: ثانیـــاً  وتتمث

ــــل نحــــو  ــــة لالعــــب، والمی ــــسیة واألخالقی االجتماعیــــة والنف

فس واالكتئـــاب، والمیـــل العدوانیــة وعـــدم الـــسیطرة علــى الـــن
همـــال التحـــضیر  ٕ نحـــو الـــسلوك اإلجرامـــي أو االنتحـــار، وا
للمــــــسابقات والتمــــــرین، واالنحــــــراف عــــــن الهــــــدف النبیــــــل 

.)١٨٥(للریاضة

:)١٨٦(وتتمثل فیما یأتي: األضرار الصحیة: ثالثاً 
اخــتالل هرمــوني بالغــدد الــصماء یــؤدي إلــى ســرعة .١

.ظهور أعراض البلوغ في الجنسین
ر ممـــا یـــؤدي إلـــى تـــشوهات فـــي البـــدن البلـــوغ المبكـــ.٢

.منها قصر القامة واألطراف وتوقف النمو
الوقــــوع فــــي خطــــر اإلدمــــان والتــــسمم وربمــــا المــــوت .٣

. المفاجئ
.زیادة فترة الراحة بعد بذل الجهد بصورة كبیرة.٤
المنــشطة لیاقــة الجــسم لفتــرة محــدودة، رترفــع العقــاقی.٥

.ثم یحدث هبوط سریع ومفاجئ بالكفاءة
ض عالمـــات الـــذكورة عنـــد النـــساء بـــسبب ظهــور بعـــ.٦

تنــاول الهرمونــات الذكریــة، مثــل ضــمور الــصدر وشــعر 
.على الوجه وزیادة إفراز الهرمونات الذكریة

ضــغط الــدم، : خطــر التعــرض لــبعض األمــراض مثــل. ٧
الــشحوب، الجلطــات، إرهــاق القلــب، تلــف األعــصاب 
والعـــضالت، اخـــتالل عمـــل الكبـــد، الـــسرطان، العجـــز 

الخـــــصیتین، اضـــــطرابات العـــــادة الجنـــــسي، ضـــــمور
الــــشهریة، نقــــص إفــــرازات الغــــدد الــــصماء، األمــــراض 

.ةـالعقلی

حكم تعاطي المنـشطات فـي الممارسـات : المطلب الثالث
:الریاضیة

تبــین أن المنــشطات مــا هــي إال ســموم قاتلــة للجــسد 
والـنفس اإلنــسانیة، ولقــد عنیــت الــشریعة اإلســالمیة بالعقــل 

صالح القلب وتز  ٕ كیة النفس وتطهیر البدن وسمو الـروح وا
لقائهـــا إلـــى التهلكـــة، وتعالیهـــا، ٕ ـــنفس وا ـــل ال ونهـــت عـــن قت

ودعــت إلــى التــدابیر الوقائیــة عنــد ممارســة ریاضــة البــدن 
وتحریــك الجــسم وتحــصیل اللیاقــة البدنیــة وجمــال الــشكل، 
وحثــت علــى التــداوي، لــذلك وبمــا أن المنــشطات تتعــارض 
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ن القــــــول بحرمــــــة الــــــشرع یمكــــــتمــــــع تحقیــــــق ضــــــروریا
: )١٨٨(؛ لألسباب اآلتیة)١٨٧(تعاطیها

ـــــــــة .١ ـــــــــشطات أضـــــــــرارًا جـــــــــسدیة وأخالقی ـــــــــسبب المن ت
.واجتماعیة للریاضیین

تعـــاطي المنـــشطات مـــدعاة للغـــش والخـــداع وتغییـــر .٢
.لخلق اهللا طلبًا للشهرة والمال

مخالفــة الكلیــات الــشرعیة الداعیــة لحفــظ الــدین والـــنفس .٣
. والعقل والعرض والمال

.منشطات قتل للنفس وانتحارتعاطي ال.٤
تعاطي المنشطات تحمیـل للجـسد فـوق طاقتـه وعـدم .٥

. رضا بحدوده التي وضعها اهللا تعالى له
.تعاطي المنشطات اعتراض على خلق اهللا تعالى.٦

:
الحمــــد هللا رب العــــالمین، القــــوي المتــــین، والــــصالة 

: والسالم على سید وخاتم األنبیاء والمرسلین، وبعد
فقــد توصــلنا بعــد هــذا الجهــد المتواضــع فــي دراســة 

:الضوابط الفقهیة لممارسة الریاضة إلى النتائج اآلتیة
أن األنــــشطة الریاضــــیة لهــــا أهمیــــة فــــي حیــــاة الفــــرد )١

ـــذلك فقـــد دعـــت إلیهـــا الـــشریعة اإلســـالمیة  المـــسلم، ل
وأجـــازت ممارســـتها مـــن قبـــل الرجـــال والنـــساء وفـــق 

الــــضرر والعبــــث والفتنــــة : ضــــوابطها المتعلقــــة بمنــــع
والفـــساد والتعـــصب، وعـــدم الجهالـــة وال اإللهـــاء عـــن 

.الواجبات الشرعیة
أن بعــض الریاضــة ال تخلــو مــن اإلضــرار باإلنــسان )٢

أو الحیـوان، وقــد حــرم اإلســالم هــذه األنــواع إذا كــان 
ال فیـــــزال  ٕ اإلضـــــرار جـــــزءًا مـــــن قواعـــــدها وبنائهـــــا، وا

.اإلضرار ویباح
تطاعة، ولكل عضو ریاضـة أن لكل جسد طاقة واس)٣

تخـــصه، ولكـــل مـــن الرجـــل والمـــرأة ریاضـــة تخـــصه 
.وتناسبه

أنـــه ال یبـــاح للمـــرأة الـــسفر لممارســـة الریاضـــة بـــدون )٤
ألن الریاضـــــة لیـــــست مـــــن األمـــــور محـــــرم أو زوج؛

الواجبــــة علیهــــا، ممــــا یــــضمن لهــــا الرقابــــة والحمایــــة 
. والوقایة

أنـــه ال بـــأس بـــاحتراف األنـــشطة الریاضـــیة المباحـــة،)٥
عینــة علــى الجهــاد والقـــوةواألفــضل االقتــصار علــى المُ 

. كالرمي وسباق الخیل
أن شــغف بعـــض المحتــرفین بالریاضـــة أدى لظهـــور )٦

عــــدد مــــن العــــادات االجتماعیــــة الــــسلبیة كالتعــــصب 
للـــذات والفریـــق، وتعـــاطي المنـــشطات، واالعتـــداء علـــى

.اآلخرین بالكالم
ــ)٧ ات أنــه یجــب علــى الــشباب المــسلم التوفیــق بــین أوق

. الطاعة والعبادة وأوقات الریاضة والترویح

:
ــــاد ریاضــــي لتوجیــــه -١ تعیــــین مرشــــد دینــــي فــــي كــــل ن

ـــــــین والمـــــــشجعین لتكـــــــون ضـــــــمن  ـــــــصرفات الالعب ت
.الضوابط الشرعیة

التركیــز فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة علــى ضــرورة -٢
.الریاضیةالممارساتفيالشرعیةااللتزام بالضوابط

بالثقافـــة الدینیـــة الریاضـــیة داخـــلعمـــل حمـــالت توعیـــة -٣
.المؤسسات الشبابیة كالجامعات والمدارس واألندیة

:

/ه٧١١ت (جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظــــور )١(
، ٧، دار صـــــادر، بیـــــروت، جلـــــسان العـــــرب، )م١٣١١

. ، باب راض١٦٢ص
، )م١٠٠١/ه٣٩٥ت (أحمـد بــن فـارس بــن زكریـا الــرازي ) ٢(

ــــى، دار الجیــــل، معجــــم مقــــاییس اللغــــة،  الطبعــــة األول
.، باب روض٤٥٩، ص٢م، ج١٩٩١بیروت، 

، الــدار الریاضــة البدنیـة عنــد العـربسـالمة، دعبـد الحمیـ)٣(
. ٢٦العربیة للكتاب، ص

، )م٩٧٧/ه٣٦٦ت(علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني )٤(
بیروت،العربي،دار الكتابالطبعة الثانیة،التعریفات،

. ١٥١م، ص١٩٩٢
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، الطبعــة التربیــة البدنیــة فــي اإلســالممحمــد خیــر الــدرع، )٥(
.٨٩م، ص١٩٧٠لمكتبة األمویة، دمشق، األولى، ا

ـــــة محمـــــد خیـــــر مامـــــسر ومحمـــــد إبـــــراهیم شـــــحاته)٦( ، التربی
الطبعـة األولــى، وزارة التربیـة والتعلـیم، ســلطنة الریاضـیة، 

.١٨٤م، ص ١٩٨٥عمان، 
ــــن منظــــور محمــــد خالــــد منــــصور، ) ٧( ــــرأة والریاضــــة م الم

الطبعـــة األولـــى، دار المنـــاهج، عمـــان األردن، إســـالمي، 
.١٧م، ص ٢٠٠٠

، موســـوعة القواعـــد الفقهیـــةمحمـــد صـــدقي أحمـــد البورنـــو، )٨(
.٢٤، ص٢م، ج٢٠٠٣الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، 

، )ه٢٦١ت(مــــــسلم بــــــن الحجــــــاج القــــــشیري النیــــــسابوري )٩(
یحیــى بــن شــرف صــحیح مــسلم، ومعــه شــرح النــووي، 

، مكتبــــة اإلیمــــان، المنــــصورة، )م١٢٧/ه٦٧٦ت(النــــووي 
، ٨ب فــي األمــر بــالقوة وتــرك العجــز، جكتــاب القــدر، بــا

. ٣٨٢ص
كتاب اإلمـارة، بـاب فـضل صحیح مسلم بشرح النووي، )١٠(

.٧/١٩١٧الرمي والحث علیه، 
٨٧٥ت (عبــد الـــرحمن بــن محمـــد بــن مخلـــوف الثعـــالبي )١١(

ـــرآن، ، )م١٤٧٠/ه ـــسیر الق ـــي تف الجـــواهر الحـــسان ف
.١٠٦، ص٢مؤسسة األعلمي، بیروت، ج

، الجــــامع)م١٢٧٢/ه٦٧١ت (القرطبــــي محمــــد بــــن أحمــــد) ١٢(
ـالم الكتـــب، الریـــاض،  - ٣٦، ص٨جألحكـــام القـــرآن، عــ

٣٧.
تفـــــــسیر، )م١٩٣٥/ه١٣٥٣ت (محمــــــد رشــــــید رضــــــا)١٣(

الطبعـــة الثانیـــة، دار ، )تفـــسیر المنـــار(القــرآن الحكـــیم 
.٦١، ص١٠المعرفة، بیروت، ج

تفـــــسیر ، )م١٩٩٨/ه١٤١٩(محمــــد متـــــولي الــــشعراوي )١٤(
، ٨ار الیــــــــــوم، قطــــــــــاع الثقافــــــــــة، جأخبــــــــــالــــــــــشعراوي، 

.٤٧٧٩ص
أضمرت أي شدت علیها سروجها وأجلتها لتعـرق فیـذهب )١٥(

رهلهــا ویــشتد لحمهــا، أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد 
النهایــــة فــــي ترتیـــــب ، )م١٢٠٩/ه٦٠٦ت (الجــــزري 
ـــــروت، األثـــــر،  ـــــة، بی م، ضـــــمر، ١٩٧٩المكتبـــــة العلمی

٣/٩٩ .
بردزبهن المغیرة بنبن إبراهیم ببن إسماعیلمحمد)١٦(

الطبعـة صحیح البخاري، ، )م٨٧٠/ه٢٥٦ت (البخاري 
م، كتــــــــاب ١٩٨٦الخامـــــــسة، عــــــــالم الكتــــــــب، بیــــــــروت، 

، ٨٤الجهــاد، بـــاب إضــمار الخیـــل للــسبق، حـــدیث رقـــم 
. ٩٥ص

تحفــة محمـد عبــد الــرحمن بـن عبــد الــرحیم المبـاركفوري، )١٧(
.٢٨٦، ص٥دار الكتب العلمیة، بیروت، جاالحوذي، 

كتــاب الجهــاد والـــسیر، صــحیح مـــسلم بــشرح النـــووي، )١٨(
. ٦/١٨١٢، ٤٨باب 

.٥٢صالمرأة والریاضة، أنظر في ذلك منصور، )١٩(
/ه٤٥٨ت (أحمـــــــد بـــــــن الحـــــــسین بـــــــن علـــــــي البیهقـــــــي)٢٠(

الطبعــة األولــى، دار الكتــب ، الــسنن الكبــرى، )م١٠٦٦
ــــــروت،  ــــــة، بی ــــــاب فــــــي ٢٩، ص٣م، ج١٩٩٤العلمی ، ب
مـــــد بـــــن عبـــــداهللا بـــــن العربـــــي مح. الـــــسبق علـــــى الرجـــــل

عارضة األحوذي شـرح ، )م١١٤٨/ه٥٤٣ت (المالكي 
، الطبعــــــة األولــــــى، إحیــــــاء التــــــراث صــــــحیح الترمــــــذي
، كتـــاب اإلحكـــام عـــن ٢٨٧، ص٥العربـــي، بیـــروت، ج

رسول اهللا، باب ما جاء في الرهان، وقال حـدیث حـسن 
.صحیح غریب

نیـــــل ، )م١٨٣٤/ه١٢٥٠(الــــشوكاني محمــــد بــــن علــــي)٢١(
طار شـرح منتقـى األخبـار مـن أحادیـث سـید األخیـار،األو 

.٢٥٦، ص٨جدار الجیل، بیروت، 
ـــه محمـــد خالـــد منـــصور، )٢٢( ـــي الفق الریاضـــة واحترافهـــا ف

بحــــث منــــشور فــــي مجلــــة دراســــات علـــــوم اإلســــالمي، 
، العـــــدد األول، ٢٨م، المجلــــد ٢٠٠١الــــشریعة والقـــــانون

.١٣٣-١٣١ص
حبـسه وحفظــه، الـضابط مـن الـضبط وهـو لـزوم الـشيء و )٢٣(

والرجـــل الـــضابط الـــذي یعمـــل ویرفـــع بكـــال یدیـــه الیمـــین 
الذي یحفظ : والیسار، وعلیه الضابط الریاضي الشرعي

. ویحبس ویلزم الریاضة بقواعـد الـشرع ومقاصـده العامـة
ــــــــارك بــــــــن محمــــــــد الجــــــــزري ، )م١٢٠٩/ه٦٠٦ت(المب

ــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر،  المكتبــة العلمیــة، النهای
لــسان العــرب، ابــن منظــور، . ٣/٧٢م، ١٩٧٩بیــروت، 

٧/٣٤٠ .
.٤٨٢، ص٤، مــادة ضــرر، جلــسان العــربابــن منظــور، )٢٤(

، )م١٠٠١/ه٣٩٥ت (أحمـــــــد بـــــــن فـــــــارس بـــــــن زكریـــــــا 
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 ٢٢١

، الطبعـــة األولــى، دار الجیـــل، بیـــروت، مقـــاییس اللغـــة
. ٣٦٠، ص٣م، مادة ضرر، ج١٩٩١

الــضرر األدبــي ومــدى ضــمانه عبــد اهللا مبــروك النجــار، )٢٥(
، الطبعـــة األولـــى، دار ه اإلســـالمي والقـــانونفـــي الفقـــ

. ٢٢م، ص١٩٩٠النهضة العربیة، القاهرة، 
ـــم حمـــدي عبـــد المـــنعم شـــلبي، )٢٦( ـــي حك ـــة المـــشتاق ف بغی

، مكتبــــة ابــــن ســــینا، القــــاهرة، اللهــــو واللعــــب والــــسباق
. ١٥٥ص

ـــــه، مـــــادون رشـــــید)٢٧( ـــــو والترفی ـــــضایا الله دار طیبـــــة، ، ق
اقــة البدنیــة طریــق اللیمفتــي إبــراهیم، . ٣٨٠-٣٧٣ص

م، ٢٠٠٤الطبعـة األولـى، الصحة والبطولة الریاضـیة، 
. ١٣٢-١٣١ص ص

/ه٤٠٥ت (محمــــــد بــــــن عبــــــد اهللا الحــــــاكم النیــــــسابوري )٢٨(
تحقیــق محمــود المــستدرك علــى الــصحیحین، ، )م١٠١٤

، كتــــــاب ١٦٧، ص٤مطرجـــــي، دار الفكــــــر، بیــــــروت، ج
ركانـة بـن عبـد یزیــد،معرفـة الـصحابة، بـاب ذكـر مناقــب 

جمـع : والقالنـس. وقال على شرط الشیخین ولم یخرجاه
قلنـسوة وهــي غطــاء للــرأس یلـبس تحــت العمامــة، یــاقوت 

ــــدان، الحمــــوي،  ، ٤دار الفكــــر، بیــــروت، جمعجــــم البل
.٣٩٢ص

مكتبـة الطبعة األولـى، الثقافة الریاضیة، یوسف الزامل، )٢٩(
. ١٥م، ص٢٠٠٦المجتمع العربي، عمان األردن، 

المالكمـــة أســـس نظریـــة وتطبیقـــاتید الحــاوي، یحیــى الـــس) ٣٠(
ـــة،  م، ٢٠٠٣الطبعـــة الخامـــسة، المركـــز العربـــي، عملی

.٦٦ص
، كتاب األنبیـاء، بـاب مـا ذكـر عـن بنـي صحیح البخاري)٣١(

. ٣٢٨، ص٤إسرائیل، ج
،المبـــسوط، )م١٠٩٠/ه٤٨٣ت (شـــمس الـــدین السرخـــسي )٣٢(

، ٩م، ج١٩٧٨الطبعـــة الثالثــــة، دار المعرفــــة، بیــــروت، 
/ه٩٥٤ت (محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي . ٧٢ص

الطبعـة مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، ، )م١٥٤٧
. ٣٣٦، ص٦م، ج١٩٧٨الثانیــة، دار الفكــر، بیـــروت، 

الوسـیط ، )م١١١١/ه٥٠٥ت (أبوحامد محمد الغزالي 
الطبعــــة األولــــى، دار الــــسالم، األردن، فــــي المــــذهب، 

ــــــــن امنــــــــصور . ٥١١، ص٦م، ج١٩٧٠ ــــــــونس ب ــــــــن ی ب
كــّشاف القنــاع ، )م١٦٤١/ه١٠٥١ت (دریـس البهــوتي إ

م، ١٩٨٣، عـــالم الكتـــب، بیــــروت، عـــن مـــتن اإلقنــــاع
.٨١، ص٦ج

. ، بـــاب صـــبر٤٣٨، ص٤، جلـــسان العـــربابـــن منظـــور، )٣٣(
. ٨، ص٣، جغریب األثرالنهایة فيالجزري، 

ــووي)٣٤( ــشرح الن ، كتــاب الــذبائح والــصید، صــحیح مــسلم ب
. ٩٥، ص٧جباب النهي عن صبر البهائم، 

جمیـــــــل ناصـــــــیف، . ٢١٣، ص، بغیـــــــة المـــــــشتاقشـــــــلبي)٣٥(
، الطبعـــة األولـــى، موســـوعة األلعـــاب الریاضـــیة المفـــصلة

. ٤٠٢م، ص١٩٩٣دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ــووي)٣٦( ــشرح الن ، كتــاب الــذبائح والــصید، صــحیح مــسلم ب

. ٩٥، ص٧باب النهي عن صبر البهائم، ج
ــووي)٣٧( ــشرح الن اب الــذبائح والــصید، ، كتــصــحیح مــسلم ب

. ٩٥، ص٧باب النهي عن صبر البهائم، ج
.٩٥، ص٧، جشرح النووي لصحیح مسلم)٣٨(
/ه٦٢٠ت(عبـــــداهللا بــــــن أحمــــــد ابـــــن قدامــــــة المقدســــــي )٣٩(

، الطبعـــة األولـــى، دار الفكـــر، بیـــروت،، المغنـــي)م١٢٢٣
. ٤٦، ص١١م، ج١٩٨٥

.، باب حرش٢٨٠، ص٦، ج، لسان العربابن منظور)٤٠(
. ٩٩، ص٣، ج، نیل األوطارالشوكاني)٤١(
قـضایا مـادون رشـید، . ٢١٤صبغیة المـشتاق، شـلبي، )٤٢(

.٢٦٦، صاللهو
تفـسیر ) م١٣٧٤/ ه٧٧٤(إسماعیل بـن كثیـر الدمـشقي )٤٣(

ـــرآن العظـــیم،  ، ٣، جـهـــ١٤٠١دار الفكـــر، بیـــروت، الق
. ٤١٢ص

.٩٩، ص٨جنیل األوطار، الشوكاني، )٤٤(
الجـــــامع ) م٨٩٢/ه٢٧٩ت (ترمــــذي محمــــد بـــــن عیـــــسى ال)٤٥(

، ومعـــه تحفـــة األحـــوذي لمحمـــد )ســـنن الترمـــذي(الـــصحیح
ـــــد ، دار )م١٩٣٥/ه١٣٥٣ت (الـــــرحمن المبـــــاركفوري عب

الكتــب العلمیــة، بیــروت، كتــاب الجهـــاد، بــاب مــا جــاء فـــي 
كراهیــة التحــریش بــین البهــائم والــضرب والوســم فــي الوجــه، 

:أللبـــانيقـــال ا. ، ولـــم یحكـــم علیـــه الترمـــذي٢٩٩، ص٥ج
ت (حــــــــدیث ضــــــــعیف، محمــــــــد ناصــــــــر الــــــــدین األلبــــــــاني 

سلـــــــــسلة األحادیـــــــــث الـــــــــضعیفة ، )م١٩٩٩/ه١٤٢٠
الطبعــــة األولــــى، دار المعــــارف، الریــــاض، والموضــــوعة، 

. ٨٨٣، ص١٤م، ج١٩٩٢
بلغة،)م١٨٢٥/ه١٢٤١ت (أحمد بن محمد الصاوي )٤٦(
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 ٢٢٢

ـــك ـــى مـــذهب اإلمـــام مال ـــرب المـــسالك إل ـــسالك ألق ، ال
للكتـــــب، الخرطـــــوم، ةالـــــدار الـــــسودانیالطبعـــــة األولـــــى، 

. ٦٨٤، ص٤م، ج١٩٩٨
/ه١٣١٠ت (الــسید البكــري بــن محمــد شــطا الــدمیاطي )٤٧(

حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فـتح ، )م١٨٩٣
، دار الفكــر، المعــین بــشرح قــرة العــین بمهمــات الــدین

.٢٣، ص٣بیروت، ج
مغنــي ، )م١٥٧٠/ه٩٧٧ت (محمــد الخطیــب الــشربیني )٤٨(

، دار الفكـر، لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاجا
. ٤٢٨، ص٤بیروت، ج

ـــــــــي بـــــــــن ســـــــــلیمان )٤٩( ، )م١٤٨٠/ه٨٨٥ت (رداوي المـــــــــعل
اإلنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـالف علـى مـذهب 
اإلمـــام أحمـــدبن حنبـــل، الطبعـــة األولـــى، دار احیـــاء 

. ٥٣، ص١٢م، ج١٩٥٨التراث العربي، بیروت، 
قـضایا مـادون رشـید، . ١٧٣، صلمـشتاقبغیة اشـلبي، )٥٠(

، ٨، جنیـــــل األوطــــــارالـــــشوكاني، . ١٥٤صاللهـــــو، 
. ١٠٨ص

ــــشطرنج، عطیــــة القوصــــي، )٥١( دار الثقافــــة المــــسلمون وال
. ١م ص١٩٨٥العربیة، القاهرة، 

، )م١٨٣٦/ه١٢٥٢ت (محمـــــــــد أمـــــــــین ابـــــــــن عابـــــــــدین )٥٢(
ــــدر المختــــار شــــرح تنــــویر  ــــار علــــى ال حاشــــیة رد المحت

ــدینحاشــ(األبــصار ــن عاب ، الطبعــة الثانیــة، دار )یة اب
زیــــن الــــدین .١٥٩، ص٧م، ج١٩٦٦الفكــــر، بیــــروت، 

البحـــر الرائـــق شـــرح ، )م١٥٦٣/ه٩٧٠ت (ابـــن نجـــیم 
ـــدقائق ـــز ال ، الطبعـــة الثانیـــة، دار المعرفـــة، بیـــروت، كن

. ٩١، ص٧ج
ابــن عابــدین، . ٩١، ص٧جالبحــر الرائــق، ابــن نجــیم، )٥٣(

ــــدین ــــن عاب عــــالء الــــدین . ١٥٩، ص٧، جحاشــــیة اب
ـــي ، )م١١٩١/ه٥٨٧ت(الكاســـاني ـــصنائع ف ـــدائع ال ب

، الطبعـــة الثانیـــة، دار الكتـــاب العربـــي، ترتیـــب الـــشرائع
. ١٢٧، ص٥م، ج١٩٨٢بیروت، 

والـــشوكاني، . ٧٢، ص١٠جالمغنـــي، نقلـــه ابـــن قدامـــة، )٥٤(
ــــم نجــــده فــــي كتــــب . ١٠٨، ص٨جنیــــل األوطــــار،  ول

.المالكیة
ـــــــن قدامـــــــة، )٥٥( المـــــــرداوي، . ١٧٢ص، ١٠جالمغنـــــــي، اب

محمـــد بـــن مفلـــح المقدســـي. ٥٣، ص١٢جاإلنـــصاف، 

الطبعـــة الرابعـــة، عـــالم ، الفـــروع، )م١٣٦٢/ه٧٦٣ت (
. ٣٩٢، ص٤م، ج١٩٨٤الكتب، بیروت، 

/ه٤٥٨ت (أحمـــــــد بـــــــن الحـــــــسین بـــــــن علـــــــي البیهقـــــــي )٥٦(
ـــسنن الكبـــرى، ، )م١٠٦٦ تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر ال

،١٠م، ج١٩٩٤عطـــا، مكتبـــة دار البــــاز، مكـــة المكرمــــة، 
، كتـاب الـشهادات، بـاب االخـتالف فـي اللعـب ٢١٢ص

وهـــذا أصـــح مـــا روي فـــي الـــشطرنج وأشـــار . بالـــشطرنج
.١٠٨، ص٨، جفــي نیــل األوطــارإلــى ذلــك الــشوكاني 
، ١٠البـــــن قدامـــــه، جفـــــي المغنـــــيوأحمــــد بـــــن حنبـــــل 

هــذا حــدیث منقطــع وعجبــت : وقــال األلبــاني.)١٧٢ص
ت (األلبــاني محمــد ناصــر الــدین. ممــن صــحح إســناده

ــث ، )م١٩٩٩/ه١٤٢٠ ــي تخــریج أحادی ــل ف إرواء الغلی
، الطبعــــة الثانیــــة، المكتــــب اإلســـــالمي، منــــار الــــسبیل

.٢٨٨، ص٨م، ج١٦٨٥بیروت، 
.١٧٣صبغیة المشتاق، شلبي، )٥٧(
تقـي . ١٥٩، ص٧جحاشیة بـن عابـدین، ابن عابـدین، )٥٨(

/ه٧٢٨ت (بـــــن تیمیـــــةمالـــــدین أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــی
ـــــروت، الفتـــــاوى الكبـــــرى، )م١٣٢٨ ، دار المعرفـــــة، بی

. ٩، ص٢ج
.٩، ص٢جالفتاوى الكبرى، نقله ابن تیمیة، انظر )٥٩(
/ه١٢٣٠ت (محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد عرفـــــــــة الدســـــــــوقي، )٦٠(

، ٤، دار الفكــر، بیــروت، جحاشــیة الدســوقي) م١٨١٥
. ١٦٧ص

، األم، )م٨١٩/ه٢٠٤ت (الــــشافعي محمــــد بــــن ادریــــس )٦١(
، ٦م، ج١٩٧٣لمعرفــــة، بیــــروت، الطبعــــة الثانیــــة، دارا

. ٢٨٣، ص٤، جإعانة الطالبینالدمیاطي، . ٢٠٨ص
. ٩، ص٢جالفتاوى الكبرى، ابن تیمیة، )٦٢(
. ١٦١صقضایا اللهو والترفیه، مادون رشید، )٦٣(
. ١٥٨، ص٧، جحاشیة بن عابدینابن عابدین، )٦٤(
ولــم . ١٦٧، ص٤جحاشــیة الدســوقي، الدســوقي، نقلــه )٦٥(

. ي مواهب الجلیل حسب إطالعنانجده ف
ولــم نجــده . ٩١، ص٧جالبحــر الرائــق، نقلــه ابــن نجــیم، )٦٦(

. في كتب المالكیة والشافعیة حسب إطالعنا
ــة المــشتاقشــلبي، : نظــر فــي ذلــكا)٦٧( مــادون . ١٧٦، صبغی

. ١٦٠- ١٥٩، صقضایا اللهو والترفیهرشید، 
،اآلجرياهللاعبدأبي بكر بن الحسین بن: نظر في ذلكا)٦٨(
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، دار الكتـب العلمیـة، تحریم النرد والـشطرنج والمالهـي
بغیــــــة شــــــلبي، . ٩٤-٩٠م، ص١٩٨٨، ١بیــــــروت، ط
اللهــو قــضایامــادون رشــید، . ١٨٣- ١٧٣صالمــشتاق، 
. ١٧٩-١٥٤صوالترفیه، 

ابـــن تیمیـــة، . ١٠٨، ص٨جنیـــل األوطـــار، الـــشوكاني، )٦٩(
، قــــضایا مــــادون رشــــید. ٩، ص٢جالفتــــاوى الكبــــرى، 

. ١٦٩صو، الله
قـضایا مـادون رشـید، . ١٠٩، صبغیة المـشتاقشـلبي، ) ٧٠(

.٣٣٨، صاللهو
.٣٣٨، صقضایا اللهومادون رشید، )٧١(
. مــادة عــور٦١٦، ص٤، جلــسان العــربابــن منظــور، )٧٢(

/ه٧٢١ت (الـــرازي رمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــاد
، مختار الـصحاح، الطبعـة األولـى، دار أسـامة،)م١٣٢١

. ، مادة عور٤٦١م ص١٩٨٣بیروت، 
.١٥٨، ص١، جمغني المحتاجالشربیني، ) ٧٣(
السرخـــسي، . ٢١٩، ص٨جالبحـــر الرائـــق، ابــن نجـــیم، ) ٧٤(

.١٤٧، ص١٠جالمبسوط، 
.٤٩٩، ص١جمواهب الجلیل، الحطاب، ) ٧٥(
. ١٣٠، ص٣جمغني المحتاج، الشربیني، ) ٧٦(
. ٨٠، ص٧، ج، المغنيابن قدامة)٧٧(
صحیح فقه الـسنة وأدلتـه كمال بن السید سـالم، : انظر)٧٨(

المكتبـــة التوفیقیـــة، مـــصر، وتوضـــیح مـــذاهب األئمـــة، 
.٧-٦، ص٣ج

. ١٢٢، ص٥، ج، بدائع الصنائعالكاساني)٧٩(
. ١٣٢، ص٣جمغني المحتاج، الشربیني، )٨٠(
.٨١، ص٧، ج، المغنيابن قدامة)٨١(
ین، صــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووي، كتـــاب صـــالة المـــسافر )٨٢(

، صـــــحیح البخـــــاري،١٨٤، ص٦بـــــاب صـــــالة العیـــــدین، ج
، ١كتـــــــاب صـــــــالة العیـــــــدین، بـــــــاب إذا فاتـــــــه العیـــــــد، ج

. ٣٣٥ص
.٨١، ص٧، ج، المغنيابن قدامة:انظر)٨٣(
. ٥٠١، ص١جمواهب الجلیل، الحطاب، )٨٤(
.١٣٢، ص٣جمغني المحتاج، الشربیني، )٨٥(
.٨٠، ص٧، ج، المغنيابن قدامة)٨٦(
.٢١٩، ص٨جالبحر الرائق، یم، ابن نج) ٨٧(
.٢١٣، ص١، جحاشیة الدسوقيالدسوقي، ) ٨٨(

.١٣١، ص٣جمغني المحتاج، الشربیني، ) ٨٩(
. ٨٠، ص٧، ج، المغنيابن قدامة)٩٠(
.انظر المصادر األربعة السابقة)٩١(
الدســـوقي، . ١٢٥، ص٥جبـــدائع الـــصنائع، الكاســاني، )٩٢(

مغنـــي بیني، الـــشر . ٢١٣، ص١، جحاشـــیة الدســـوقي
. ١٣٢، ص٣جالمحتاج، 

. ٢١٤، ص١، جحاشیة الدسوقي: انظر)٩٣(
أحمـــد بـــن . ٥٠٠، ص١جمواهـــب الجلیـــل، الحطـــاب، )٩٤(

) م١٧١٣/ه١١٢٥ت (غنــــــــــیم بــــــــــن ســــــــــالم النفــــــــــراوي، 
، الفواكـه الــدواني علـى رســالة ابــن أبـي زیــد القیروانــي

.٣١٢، ص٢م، ج١٩٩٤دار الفكر، بیروت، 
یحیــى بــن . ١٢٩، ص٣جالمحتــاج، مغنــي الــشربیني، )٩٥(

روضــة الطــالبین ) م١٢٧٧/ه٦٧٦ت (شــرف النــووي، 
ـــــــین ، طبعـــــــة خاصـــــــة، عـــــــالم الكتـــــــب، وعمـــــــدة المفت

. ٢١، ص٧م، ج٢٠٠٣السعودیة، 
.٧٧، ص٧، ج، المغنيابن قدامة)٩٦(
ـــــاج، الـــــشربیني، )٩٧( ـــــي المحت ، الـــــشیرازي. ١٢٩، ص٣جمغن

. ٦٤، ص١، جالمهذب
الكاســـاني، . ٢٢٠، ص٨جرائـــق، البحـــر الابـــن نجـــیم، )٩٨(

. ١٢٠، ص٥جبدائع الصنائع، 
ـــل، الحطـــاب، )٩٩( الدســـوقي، . ٥٠٠، ص١جمواهـــب الجلی

. ٢١٥، ص١، جحاشیة الدسوقي
الحطـاب، . ١٢١، ص٥جبدائع الـصنائع، الكاسـاني، )١٠٠(

ــــل،  ــــي الــــشربیني، . ٤٩٩، ص١جمواهــــب الجلی مغن
، ٧، ج، المغنــيابــن قدامــة. ١٢٨، ص٣جالمحتــاج، 

. ٧٧ص
الترمــذي، كتــاب األدب واالســتئذان، بــاب حفــظ العــورة، ســنن )١٠١(

. ، رواه وقال حدیث حسن صحیح٦٤، ص٨ج
الترمــــذي، كتــــاب األدب واالســــتئذان، بــــاب فـــــي ســــنن )١٠٢(

، وقـــــال ٥٨، ص٨كراهـــــة خـــــروج المـــــرأة متعطـــــرة،، ج
.الترمذي حدیث حسن صحیح

.٩٤صالمرأة والریاضة، منصور، )١٠٣(
لترمذي، كتاب األدب، باب ما جـاء فـي المتـشبهات سنن ا)١٠٤(

وقـــال حـــدیث ، رواه ٢٣٣، ص٩بالرجـــال مـــن النـــساء، ج
. حسن صحیح

.مادة سفر، ٣٦٧ص،٤ج،لسان العربابن منظور، )١٠٥(
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 ٢٢٤

.، مادة سفر٣٠٠، صمختار الصحاحالرازي، 
. ١٢٠، ص٢، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، ) ١٠٦(
ــلمواهــب الجالحطــاب، )١٠٧( النفــراوي، . ٥٢٥، ص٢، جلی

. ٣٣٧، ص٢، جالفواكه الدواني
ـــدمیاطي، )١٠٨( ـالبینال ،الـــشافعي. ٢٨٤، ص٢، جإعانـــة الطــ

. ١٣٤، ص٦جاألم، 
ابـــن قدامـــه عبـــد اهللا. ١٧٨، ص٣، جالفـــروعابـــن مفلـــح، )١٠٩(

ـــن ، )م١٢٢٣/ه٦٢٠ت (المقدســـي  ـــه اب ـــي فق الكـــافي ف
. ٢١٥، ص٤، المكتب اإلسالمي، بیروت، جحنبل

.٤٦٥، ص٢، جحاشـــیة ابـــن عابـــدینابـــن عابـــدین، )١١٠(
/ه٦٨١ت (الــــسیواسي دكمــــال الــــدین محمــــد عبــــد الواحــــ

، الطبعــــة الثانیــــة، دار شــــرح فــــتح القــــدیر، )م١٤٥٧
. ٤٢٢، ص٢م، ج١٩٧٧الفكر، بیروت، 

.٤٢٢، ص٢، جشرح فتح القدیرالسیواسي، )١١١(
ــلالحطــاب، )١١٢( ، النفــراوي. ٥٢٥، ص٢، جمواهــب الجلی

. ٣٣٧، ص٢، جالفواكه الدواني
ـــدمیاطي، )١١٣( ـالبینال ،الـــشافعي. ٢٨٤، ص٢، جإعانـــة الطــ

.١٣٤، ص٦جاألم، 
ـــــد الحلـــــی)١١٤( ـــــة الحرانـــــي مأحمـــــد عب ـــــن تیمی /ه٧٢٨ت (ب

ن، تحقیـــــق عبـــــد الـــــرحممجمـــــوع الفتـــــاوى، )م١٣٢٨
محمـــد النجـــدي، الطبعــــة الثانیـــة، مكتبــــة ابـــن تیمیــــة،، 

.١٧٨، ص٣جروع، الفابن مفلح، . ٢٤٣، ص١٩ج
الــــــسید ســــــالم، : للمزیــــــد والتوســــــع فــــــي المــــــسألة انظــــــر)١١٥(

.٤٨١-٤٧٩، ص١، جصحیح فقه السنة
، ابــن مفلــح. ٣٢٦، ص٤، جنیــل األوطــارالــشوكاني، )١١٦(

. ١٧٨، ص٣، جالفروع
. ٤٦٥، ص٢، جحاشـــیة ابـــن عابـــدینابـــن عابـــدین، )١١٧(

الــشافعي، . ٥٢١، ص٢، جالتــاج واإلكلیــلالعبــدري، 
ـــــــــح، . ١١٧، ص٢جم، األ ـــــــــن مفل ، ٣جالفـــــــــروع، اب

. ١٧٥ص
ـــاج واإلكلیـــلالعبـــدري، )١١٨( النفـــراوي، . ٥٢١، ص٢، جالت

. ٣٣٧، ص٢، جالفواكه الدواني
. ٤٦٥، ص٢، جحاشـــیة ابـــن عابـــدینابـــن عابـــدین، )١١٩(

.٤٢٢، ص٢، جشرح فتح القدیرالسیواسي، 
ابــــــن قدامــــــة، . ١٧٥، ص٣، جالفــــــروعابــــــن مفلــــــح، ) ١٢٠(

. ٩٨، ص٣ج،المغني

ـــاج واإلكلیـــلالعبـــدري)١٢١( النفـــراوي، . ٥٢١، ص٢، ج، الت
. ٣٣٧، ص٢، جالفواكه الدواني

ــــــة الــــــدمیاطي، . ١١٧، ص٢جاألم، الــــــشافعي، )١٢٢( إعان
. ٢٨٤، ص٢، جالطالبین

. ١٧٦، ص٣، ج، الفروعابن مفلح)١٢٣(
. ٢٨٤، ص٢، جإعانة الطالبینالدمیاطي، )١٢٤(
، ٣كتاب الحج، بـاب حـج النـساء، جصحیح البخاري، )١٢٥(

. ٤٧ص
كتـــــاب المناقـــــب، بـــــاب عالمـــــات ، صـــــحیح البخـــــاري) ١٢٦(

. ٤٣، ص٥النبوة، ج
كتاب الجمعة، باب هل على من لـم صحیح البخاري، )١٢٧(

. ٣٥، ص٢یشهد الجمعة غسل، ج
ــــــسیواسي، )١٢٨( . ٤٢٢، ص٢، جشــــــرح فــــــتح القــــــدیرال

لــشافعي، ا. ٣٣٧، ص٢، جالفواكــه الــدوانيالنفـراوي، 
. ٢١٥، ص٤ابن قدامه، ج. ١١٧، ص٢جاألم، 

.٣١، صأحكام السفرالحریري، )١٢٩(
.٣٣٧، ص٢جالفواكه الدواني، النفراوي، )١٣٠(
. ٤٦٥، ص٢، جحاشـــیة ابـــن عابـــدینابـــن عابـــدین، )١٣١(

الــشافعي، . ٥٢١، ص٢، جالتــاج واإلكلیــلالعبــدري، 
ـــــــــح، . ١١٧، ص٢جاألم،  ـــــــــن مفل ، ٣جالفـــــــــروع، اب
. ١٧٥ص

ـــاج واإلكلیـــلالعبـــدري، )١٣٢( النفـــراوي، . ٥٢١، ص٢، جالت
. ٣٣٧، ص٢، جالفواكه الدواني

.٧٦صالمرأة والریاضة، منصور، )١٣٣(
.٥٥، صالمرأة والریاضةمنصور، )١٣٤(
. ٢٢٢، ص٨، جالبحر الرائقابن نجیم، )١٣٥(
.١١٠، ص٣، جمواهب الجلیلالحطاب، )١٣٦(
مغنــي ، يالــشربین. ٤٠٤ص، ٤جالمجمــوع، النــووي، )١٣٧(

بــــناشــــمس الــــدین محمــــد . ١٨٣، ص١، جالمحتــــاج
/ه١٠٠٤ت (ابـــــن شـــــهاب الرملـــــي أحمـــــد بـــــن حمـــــزة

ــى شــرح المنهــاج، )م١٥٩٥ ــاج إل ــة المحت ، الطبعــة نهای
.٥٥٣، ص١م، ج١٩٨٤األخیرة، دار الفكر، بیروت، 

الحطــاب، . ٢٢٢، ص٨، جالبحــر الرائــقابــن نجــیم، )١٣٨(
ــــل ــــي الــــشربیني، . ١١٠، ص٣، جمواهــــب الجلی مغن

،المحتاجنهایةالرملي،.١٨٣، ص١ج،المحتاج
. ٥٥٣، ص١ج

mailto:�v@�g
mailto:@�
mailto:@k
mailto:k@L


.................................................................... 

 ٢٢٥

موقـف الـشریعة اإلسـالمیة مـن محمود إدریس، حعبد الفتا)١٣٩(
.٥٧م، ص١٩٩٧، الطبعة الثانیة، الرقص

العبــــــــدري، . ١٦٦، ص١، ج، المبــــــــسوطالسرخــــــــسي)١٤٠(
المجمــــوع، النـــووي، .٢٦٧، ص٥، جالتـــاج واإلكلیــــل

. ٧٤، ص٧، جالمغنيابن قدامة، . ٢٤٢، ص٤ج
صــحیح البخــاري، كتــاب النكـــاح، بــاب الیخلــون رجـــل ) ١٤١(

. ٦٦، ص ٧بامرأة إال ذو محرم، ج 
. ١٦٦، ص١جالمبسوط، السرخسي، )١٤٢(
الرملـــي، . ١٨٣، ص١، جمغنـــي المحتـــاجالــشربیني، )١٤٣(

.٢٥١، ص٣، جنهایة المحتاج
منتهــــى ) م١٥٦٤/ه٩٧٢ت (محمــــد بــــن أحمــــد الفُتــــوحي، ) ١٤٤(

ـادات، ــــ ـیح وزی ــــ ـــــع مـــــع التنق ـــــي جمـــــع اُلمقِن اإلرادات ف
. ٢٧٧، ص١عالم الكتب، بیروت، ج

الدســوقي، . ١١٠، ص٣، جمواهــب الجلیــلالحطــاب، )١٤٥(
. ٤٣٥، ص٣، جحاشیة الدسوقي

كتـــاب االســـتئذان، بـــاب االســـتئذان صـــحیح البخـــاري، )١٤٦(
.٩٧، ص٨من أجل البصر، ج

، شــــلبي. ٦٥-٤١، صایا اللهــــوقــــضمــــادون رشــــید، )١٤٧(
.٢٢-٢٠، صبغیة المشتاق

كتـاب الـصوم، بـاب حـق الجـسم فـي صحیح البخـاري، )١٤٨(
. ٤٦، ص٧الصوم، ج

. ٤٨، صقضایا اللهومادون رشید، )١٤٩(
كتـــاب الرقـــاق، بـــاب مـــا جـــاء فـــي صـــحیح البخـــاري، )١٥٠(

.١٥٨، ص٨الصحة والفراغ، ج
ئق الطبیــــة فــــي الحقــــاأشــــرف كیالنــــي، قعبــــد الــــرزا)١٥١(

ــــة الرســــالة الحدیثــــة، اإلســــالم ــــى، مكتب ، الطبعــــة األول
. ١٣٠م، ص١٩٩٢األردن، 

. ٣٩، ص٢، جالبحر الرائقابن نجیم، )١٥٢(
. ٦، ص٤، جمواهب الجلیلالحطاب، )١٥٣(
، دار الفكــــر، بیــــروت، مــــنح الجلیــــلمحمــــد علــــیش، )١٥٤(

. ٣٩٦، ص٨، ج١٩٨٨
. ٢٤٢، ص٣٢جالمجموع، تكملة )١٥٥(
ــــصاف، المــــرداوي)١٥٦( ــــشاف البهــــوتي، . ٩٠، ص٦ج، اإلن ك

. ٤٧، ص٤، جالقناع
بغیةشلبي، . ٤٨- ٤٣صالمرأة والریاضة، منصور، )١٥٧(

المــــرأة والریاضــــة، عــــصام عمـــرو، . ٢٢، صالمـــشتاق
. ٦٥- ١٣م، ص٢٠٠٤الطبعــة األولــى، دار االعتــصام، 

الریاضـة فـي حیاتنـا، جمال الدین علي العدوي وآخـرون، 
الثالثــة، دار الكتــاب الجــامعي، اإلمــارات العربیــة، الطبعــة
. ١٣٨م، ص٢٠٠٤

دار الراتــب ، موســوعة عــالم المــرأة الحامــل، ســوفنیر)١٥٨(
، محمـــد خیـــر الـــدرع. ٥٤-٣٧الجامعیـــة، بیـــروت، ص

عمـــرو، . ٩٣-٨٩، صالتربیـــة البدنیـــة فـــي اإلســـالم
. ٦٥-١٣صالمرأة والریاضة، 

ـــ)١٥٩( الطبعـــة لریاضـــة للجمیـــع، اإبـــراهیم، دمـــروان عبـــد المجی
ـــــــــــــة، األردن،  . ٢٩- ٩م، ص٢٠٠٤األولـــــــــــــى، دار الثقاف

. ١٣٧صالریاضة في حیاتنا، العدوي وآخرون، 
.١٣٧صالریاضة في حیاتنا، العدوي وآخرون، )١٦٠(
. ، مــادة حـــرف٤٣، ص٩، جلـــسان العـــربابــن منظــور، )١٦١(

. ، مادة حرف١٣١، صمختار الصحاحالرازي، 
. ٦٢٨، ص٣، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین،)١٦٢(
.١٤٣، ص٣، جالبحر الرائقابن نجیم، )١٦٣(
عقــد احتــراف العــب كــرة عثمــان الحفنـي، دعبـد الحمیــ)١٦٤(

ــــدم ، الطبعــــة األولــــى، المكتبــــة العــــصریة، مــــصر، الق
.٢٤م، ص٢٠٠٧

ــــد منــــصور، ا)١٦٥( الریاضــــة نظــــر فــــي هــــذا التقــــسیم محمــــد خال
بحــث منــشور فــي، مجلــة واحترافهــا فــي الفقــه اإلســالمي،

دراسات، علوم الـشریعة والقـانون، الجامعـة األردنیـة، المجلـد 
.١٢٥- ١٢٤م، ص٢٠٠١، العدد األول، ٢٨

ـالبینالـــدمیاطي، )١٦٦( بـــن اســـلیمان . ٣٥٥، ص٢، جإعانـــة الطــ
) م١٨٠٦/ه١٢٢١ت (محمـــــــد بــــــــن محمــــــــد البجیرمــــــــي، 

ـیة البجیرمــي ، المكتبــة اإلســالمیة، دیــار بكــر، تركیــا، حاشـ
بـن محمـد ابـن سـالمة اشهاب الدین أحمـد . ٣٧٧، ص٤ج

ـیة قلیــــوبي، )م١٥٥٠/ه٩٥٧ت(القلیــــوبي  ، تحقیــــق حاشـــ
ــــى، دار الفكــــر،  مكتــــب البحــــوث والدراســــات، الطبعــــة األول

. ٢٣٧، ص٣م،، ج١٩٩٨بیروت، 
، ابــــن ٣٧٧، ص٤، جحاشــــیة البجیرمــــيالبجیرمــــي، )١٦٧(

المجمـــــوع، النـــــووي، . ٣٢، ص٣، جالكـــــافيقدامـــــة، 
. ٣٢٥، ص٢، جالمهـــــذبالـــــشیرازي، . ٥٣، ص٩ج

ـــال الـــذي یتخـــذ غربـــاال ونحـــوه یغربـــل بـــه مـــا فـــي : النّخ
مجـــــاري الـــــشقایات والطرقـــــات مـــــن الحـــــصى والتـــــراب 
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 ٢٢٦

ســـــائس : ویجـــــد فـــــي ذلـــــك شـــــیئا مـــــن الفلـــــوس، القـــــرّاد
الــذي یمــتهن صــناعة الختانــة والخــتن : القــرود، الخــاتن

للـذكر والخفـض لألنثــى، محمـد بـن أبــي الفـتح البعلــي، 
المــــصطلع علــــى أبــــواب المقنــــع، المكتــــب اإلســــالمي، 

وابـــــــــن منظـــــــــور، . ٤١٠، ص١م، ج١٩٨١بیـــــــــروت، 
، بــاب خــتن، ٣٥٠، ص٣، بــاب قــرد، جلــسان العــرب

. ١٣٧، ص١٣ج
اإلقنــاع ، )م١٥٧٠/ه٩٧٧ت (محمــد الخطیــب الــشربیني )١٦٨(

تحقیـــق مكتـــب البحـــوث فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع، 
، ٢جم١٩٩٤والدراســـــــــــــــــات، دار الفكـــــــــــــــــر، بیـــــــــــــــــروت، 

. ٣٦٣، ص١، جالفتــاوى الكبــرىابــن تیمیــة، . ٦٣٤ص
. ٣٧٧، ص٤، جحاشیة البجیرميالبجیرمي، 

.٥٢٣، ص٤، جالكافيابن قدامة، )١٦٩(
. ٤١٠صقضایا اللهو، مادون رشید، )١٧٠(
الریاضــة واحترافهــا فــي الفقــه محمــد خالــد منــصور، )١٧١(

. ١٣١-١٢٩، صاإلسالمي
النفـــــراوي، . ١٧٣، ص٤جئع، بـــــدائع الـــــصناالكاســـــاني، )١٧٢(

مغنـــي الـــشربیني، . ١١٢، ص٢جالفواكـــه الـــدواني، 
مــصطفى الــسیوطي الرحیبــاني . ٢، ص٢جالمحتــاج، 

، المكتـــب مطالـــب أولـــي النهـــى، )م١٨٢٧/ه١٢٤٣ت (
.٣٧٠، ص٤م، ج١٩٦١اإلسالمي، دمشق، 

. ٣٣- ٣٠صعقــد احتــراف العــب كــرة القــدم، الحفنــي، )١٧٣(
الطبعـة األولـى، ة القـدم، االحتراف فـي كـر موسى عبـاس، 

م، ص ٢٠٠٥دار الـــشروق، اإلمــــارات العربیــــة المتحــــدة، 
دائـرة معـارف الریاضـة أمین الخولي وآخرون، . ٤٥- ٤٢

، م٢٠٠٥دار الفكـــر، القــــاهرة، وعلـــوم التربیـــة البدنیـــة، 
. ٧٤٣- ٧٤١ص

، التعـــصب والعـــدوان فـــي الریاضـــةمحمـــد یوســـف حجـــاج، )١٧٤(
. ٣١م، ص٢٠٠٢، مكتبة األنجلوعصریة، القاهرة

. ١٦٣، صالتعصب والعدوانحجاج، )١٧٥(
المــــسؤولیة فــــي المنافــــسات حـــسن أحمـــد الــــشافعي، )١٧٦(

، منــــــــــــــشأة المعــــــــــــــارف، اإلســــــــــــــكندریة، الریاضــــــــــــــیة
،للجمیعالریاضةمروان إبراهیم، .١٥٤-١٥٢ص
. ١٥٩-١٥٠ص

محمــــــد حــــــسن . ١٣٤- ١٢٦، صالمــــــسؤولیةالــــــشافعي، )١٧٧(
ـیكولوجیعــــالوي،  ــــف فــــي الریاضــــةالعــــدواةســـ ، ن والعن

- ٣٥م، ص١٩٩٨الطبعــة األولــى، مركــز الكتــاب للنــشر، 
. ١٧٦- ١٧٢صالتعصب والعدوان، حجاج، . ٤٠

كتـــاب الرقــاق، بـــاب حفــظ اللـــسان، صــحیح البخـــاري، )١٧٨(
.١٨٠، ص٨ج

كتـــاب البـــر والـــصلة، صـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووي، )١٧٩(
. ٣٤٢، ص٨باب النهي عن اإلشارة بالسالح، ج

كتــاب الجهــاد، بــاب ناقــة الرســول، صــحیح البخــاري، )١٨٠(
.٩٦، ص٨٦حدیث رقم 

كتـــاب التفـــسیر، بـــاب إذا قیـــل لهـــم صـــحیح البخـــاري، )١٨١(
. ١٨٦١، ص٤تعالوا یستغفر لكم رسول اهللا، ج

ـــــّشطات والریاضـــــة، أســـــامة ریـــــاض، )١٨٢( دار الفكـــــر المن
. ٦٦م، ص١٩٩٨العربي، القاهرة، 

الریاضــة ضال أحمــد الغفــري، صــبحي أحمــد قــبالن ونــ)١٨٣(
ــــع،  الطبعــــة األولــــى، مكتبــــة المجتمــــع العربــــي، للجمی
. ٤٨م، ص٢٠٠٣األردن، 

دار الوفـاء، الـصحة الریاضـیة، عالء الـدین محمـد علیـوة، )١٨٤(
الطــــــب أســــــامة ریـــــاض، . ١٧٠- ١٦٧اإلســـــكندریة، ص

ـــة ـــات األولمبی عـــداد المنتخب ٕ . ٥٠- ٤٦، صالریاضـــي وا
ـــــع، الریاضـــــة للقـــــبالن والغفـــــري،  العـــــدوي . ٥١صجمی

. ١٣٠صالریاضة في حیاتنا، وآخرون، 
العـــدوي . ٥١صالریاضـــة للجمیـــع، قـــبالن والغفـــري، )١٨٥(

.١٣٠صالریاضة في حیاتنا، وآخرون، 
ریــاض، . ١٧٠-١٦٧صالــصحة الریاضــیة، علیــوة، )١٨٦(

.٥٠-٤٦صالطب الریاضي، 
وحـّدها، فقـه األشـربة عبد الوهاب عبد السالم طویلة، )١٨٧(

م،١٩٨٦الطبعــــــــــــة األولــــــــــــى، دار الــــــــــــسالم، القــــــــــــاهرة، 
. ٤٠٥ص

. ١٢٥-١٢١، صالمنــــــّشطات والریاضــــــةریــــــاض، )١٨٨(
الجنائیـــة عـــن اســـتعمال ةالمـــسؤولیمحمـــود كبـــیش، 

، الطبعــة األولــى، المنــّشطات فــي المــسابقات الریاضــیة
بـن اعلـي . ٢٩صم، ١٩٩١دار الفكر العربي، القاهرة، 

، الطبعـة صحیة للمخـدراتاألضرار الـالرویشد، مدا هللا
ـــــــة، الـــــــسعودیة،  ـــــــك فهـــــــد الوطنی ـــــــى، مكتبـــــــة المل األول

فقــــــــه األشـــــــــربة، طویلــــــــة، . ٧٢-٥٢م، ص٢٠٠٠
. ٤٢٠-٤٠٥ص
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