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 بحث

 مصقولة بالمبادئ اإلسالمية األطلس المتوسط الشمالي قبائل اللهو واللعب عند

Jeu et divertissement chez les tribus du Moyen Atlas 
septentrional, polis par les principes de l’islam 

Entertainment and game among the Northern Middle Atlas 
Tribes, disciplined by the principles of Islam 

 

 المنصور أحمدو نبيل لحسن، بعلي الكبير

 الملخص

موضوع اللهو واللعب والرياضة من المواضيع السهلة الممتنعة، ويطرح تحديات على 

ثقافية والنفسية ويكاد يدخل في المسكوت عنه. إنه -مستوى أصوله وقواعده الدينية أو أبعاده السوسيو

إنه كالجالدة  البشرية عموما خاصة في العقود األخيرة. الحضارةمهمش رغم كونه حجر الزاوية في 

لعائمة ال يظهر منها إال النزر اليسير. وقد ركزنا على ربطهما بمبادئ اإلسالم لتفنيد ما شاع عن ا

القبائل األطلسية من سطحية إسالمها وارتباطها بالعرف وجنوحها للهو واللعب وما يرتبط بهما من 

قبل  االنحالل الخلقي. وليس هناك أبلغ من هذا الموضوع لدحض هذه الشائعات وفي فترة ما

التي عاش فيها المغرب أزمات سياسية كانت السبب في ظهور التصوف والرباطات  51 القرن

 والجهاد.

هناك هوة سحيقة ما بين الموضوعين في الزمان والمكان وفي المبنى والمعنى ويصعب 

تركيبهما في نص متراص األجزاء. وبما أن موضوع االسالم واللعب متعدد الواجهات ولم ينل ما 

حق من الدراسة لم يكن ممكنا اختزاله ألنه لن يفي بالغرض المنشود، فتحتم فصله في مقالة يست

 مستقلة )لكن المقالين متكامالن ال ينفصالن(. 

لسنا متخصصين في أي من العلوم الدينية، لكن كان ال بد من أحد يقيم العالقة بين التراث 

شتات عناصر الموضوع وقراءتها قراءة من  والدين، فليس هناك من يلم بالجانبين. حاولنا جمع

يؤمنون أن ما وصلنا في الموضوع ال يعطي صورة صحيحة عن شريعة هللا التي ال يأتيها الباطل 

إن كانت اآلية كما ذكرت،  : من بين يديها وال من خلفها، ولسان حالنا كاألعرابي الذي قال للصحابي

 فهي لغير هللا.

من مبدأ كون اإلسالم قاعدة صلبة لتقنين كل جوانب الحياة،  المنهاج انطلقنامعالجة بعد 

وعرجنا على )ص(،  فعال الرسولأحاديث وأبعض فتطرقنا لألحكام القرآنية العامة، ثم تناولنا 

الفقهاء وأسباب اختالفهم، وتعرضنا للهو والطرب، لنختم بمحاولة متواضعة لوضع األئمة ومواقف 

أسس لقراءة علمية بعيدا عن التطرف والتعصب المذهبي والصراع التكفيري. والغاية هي وضع 

اإلحالة على األحكام الدينية في عموميتها مع أرضية يمكن من خاللها الربط بموضوع اللهو واللعب 

 .ولبها
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Résumé :  

Le thème des jeux, sports et chants est l’un des plus faciles, mais 

rarement abordé .Il est défiant au niveau des fondements, règlementations 

islamiques, et portées psychologiques et socio-économiques, un thème 

presque boudé de tous. Il est marginalisé, malgré le fait qu’il représente la 

pierre angulaire de la civilisation humaine en général, surtout ces dernières 

décennies. Il est comme une calotte glacière dont il n’émerge qu’une infime 

partie. Nous soulignons ses rapports avec la charia, pour réfuter les préjugés 

que l’islamisation des berbères atlasiques demeurait superficielle et que la 

loi "azerf" y dominait, stimulant l’inclinaison vers la chanson et les jeux et 

aboutissant au libertinage et au recule de la moralité. Ce thème est plus 

pertinent pour une telle tâche, surtout que nous avions choisi la période 

avant le 15
e
 S., quand le Maroc vivait la plus dure crise de son histoire qui 

sera à l’origine de la pullulation des "Zawaya" et "Ribatat".  

Il y a de larges distorsions temporelle, spatiale et de contenu entre les 

jeux dans la charia et la conformité au Moyen Atlas avec celle-ci, mais nous 

ne disposons pas de données permettant une vraie synthèse. Vu le fait que 

ce thème "jeux dans la charia" est complexe, qu’il n’a pas eu l’intérêt qu’il 

mérite, ainsi s’avère-t-il nécessaire de lui réserver une publication à part 

(toutefois, les 2 articles demeurent solidaires et inséparables). 

Nous ne sommes spécialistes d’aucune des disciplines théologiques 

concernées, mais que quelqu’un tisse cette liaison patrimoine-religion. Il a 

fallu rassembler les facteurs disparates du thème, l’image que reflètent nos 

lectures est très terne, nous sommes convaincus qu’elle ne peut être celle 

d’une spiritualité divine très nette et sans défaillances aucune. Ce qui nous 

rappelle le campagnard qui a su, par intuition, rectifier la lecture d’un verset 

du coran à un adepte du prophète.  

Après la méthodologie, nous partons du principe que l’islam est une 

fondation indiscutable pour gérer tous les aspects de la vie humaine sur terre 

y compris les jeux. Ainsi, nous avons abordé les principes généraux évoqués 

par le coran, puis les hadiths et pratiques du prophète, suivi des positions 

des "Imams" et "Fuqaha" et les causes de leurs divergences, avant d’aborder 

jeux et chants pour conclure par une réflexion sur les bases scientifiques 

pour une relecture de la Charia d’une position neutre et loin de tout 
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extrémisme. Le but étant d’avoir une plateforme solide liant jeux- sports aux 

principes fondamentaux de la charia. 

Mots clés : 

Jeux, sports, Chants, musique, poèmes, jugements islamiques 

Abstract : 
The theme of games, sports and songs is one of the easiest, but rarely 

tackled. It is challenging at the level of the foundations, the Islamic regulations, 

and the psychological and socio-economic scope, a theme almost shunned by all. It 

is marginalized, despite the fact that it represents the cornerstone of human 

civilization in general, especially in recent decades. It is like an ice cap from which 

only a tiny part emerges. We emphasize his relationship with sharia, to refute the 

prejudice that the Islamization of the Atlas Berbers remained superficial and that 

the "azerf" law dominated there, stimulating the inclination toward the song and 

the games and leading to the debauchery and the retreat of the morality. This theme 

is more relevant for such a task, especially since we chose the period before the 

15th century, when Morocco was experiencing the hardest crisis in its history that 

had caused the outbreak of Zawayas and Ribatat. 

There are wide temporal, spatial, and content distortions between games in 

sharia and those in the Middle Atlas, but we do not have data allowing a true 

synthesis. Given the fact that this theme "games in the sharia" is complex and that 

it did not take the attention it deserves, it is necessary to tackle it in a separate 

publication (however, the 2 articles remain solidary and inseparable). 

We are not specialists in any of the theological disciplines concerned, but 

someone must weave this link between cultural heritage and religion. It was 

necessary to bring together the disparate factors of the theme, yet the image 

reflected in our reading is very dull. We are convinced that it cannot be that of a 

divine spirituality, very clear and without any failings. This reminds us of the 

countryman who intuitively corrected the reading of a verse from the Koran to an 

adept of the prophet. 

After the methodology, we started from the principle that Islam is an 

indisputable foundation for managing all aspects of human life on earth including 

games. Thus, we have approached the general principles evoked by the Quran, then 

the hadiths and practices of the prophet, followed by the positions of the "Imams" 

and "Fuqaha" and the causes of their differences, before approaching games and 

songs and concluding with a reflection on the scientific basis for a re-reading of the 

Sharia from a neutral position and far from any extremism. The goal is to have a 

solid platform linking games and sports to the fundamental principles of the sharia. 
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 جدول المختزالت

 المقابل االختزال

 تاريخ مجهول ت م 

 رضي هللا عنه ر ا ع

 رحمه هللا ر ا

 صلى هللا عليه وسلم ص

 المقدمة 

 اللعب ظاهرة كونية ال تخص اإلنسان

شك أن اإلنسان مجبول على اللعب كباقي الحيوانات وبنفس األهداف، لكن مع تحضره  ال

نسي كثيرا من دروس الطبيعة وأصبح اللعب سلوكا يمارس خارج الظرفية المعهودة، وحتى بوسائل 

صبحت ظاهرة اللعب تبدو كمجرد لهو وتسلية وضياع للوقت، أتبعده كثيرا عن السياق. هكذا 

 ن سلوك الفرد أو الجماعات أشياء تافهة تضيع الوقت وتلهي عما هو أهم.وبالتالي كثير م

مجبرا  ات،كباقي الحيوان فهو ليس ،والعلموالتدبر  على خلقه بالعقل اصطفى هللا اإلنسان

)غراب يعلم ابن آدم الدفن(. وقد  اعلى االكتفاء بممارسة سلوكات مجبولة ولو أنه كثيرا ما تعلم منه

ولم يترك له  نات على مر األزمان، إذ سن له شرائع فصلت في األمور المحوريةدعم بشرائع وديا

غاصت كثير من الشعوب في عصور الظلمات والتوحش بعد أن  لكنخالقه حبله على غاربه. 

 .السماوية ابتعدت عن الديانات

ومنظومة جبال األطلس المتوسط  ة عريقة في التاريخ،لألمازيغ حضار يثبت التاريخ أن

الغزاة على مر  أمامالصمود  نم هنت في قلب المعترك الوطني بكونها خلفية محصنة وآمنة مكنتكا

وحسن إسالم الساكنة، جعلها تتناغم ومعتقداته في مختلف مناحي حياتها )كما سنرى في  التاريخ.

 .المقال الالحق(

اإلسالم فيها، بعد المقدمة، سنقعد لموضوع اللهو واللعب والرياضة بالتعريفات وأحكام 

لنتطرق لخالفات الفقهاء والمذاهب، ويظهر أن بها كثيرا من المغاالة والتطرف ومناهج معالجتها قد 

ال تقنع مؤمنا وأحرى معولما، لذا نقترح منهاجا إلعادة قراءتها
1
. 

                                                            
نعرف عن مناهج الشريعة أنها رصينة وتكاد تكون مثالية، وال نقصد الطعن فيها، لكن هنا نركز على  1

تهميش هذا الموضوع واعتباره ربما ال يرقى الى مستوى المعالجة الشرعية، ومن تم تشرذم الدراسات التي 

هذا المضمار. وهناك  تمت حول عناصره. ولعلنا لم نتمكن من الوصول ألجود للدراسات التي انجزت في

عنصر مهم أثار انتباهنا، وهو أن معظم الدراسات المتخصصة لم تألف التطرق إلى تفاصيل منهجها 

باعتبارها تخاطب المتخصصين الملمين بها، أو الغير المتخصصين والذين ال تريد اقحامهم فيما مسالك 

 ألحكام لتغييب حيثياتها.وعرة، ومن تم يبقى الباحث خارج التخصص غير مقتنع بكثير من ا
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 المنهاج  1

يندرج البحث في عنصر اللهو واللعب في األطلس المتوسط الشمالي ضمن سلسلة من 

وارتأينا أن نربطها بأصولها اإلسالمية.  خصصة إلنقاذ وحفظ األرشيف والذاكرة المحليين،مقاالت م

وبولوجنا هذا المعترك، اتضح أن األمور معقدة واستخالصها بدون لبس يتطلب قراءات عميقة 

ومعالجة جديدة. وال نرى أن يدمج تحليل المبادئ اإلسالمية في ألعاب األطلس المتوسط، ألنه ليس 

أن نربط العناصر في تفاصيلها بعضها ببعض، وسنحصل على نص ثقيل جدا وتتخلله كثير من  لنا

 الفجوات. ثم لشساعة الموضوع اضطررنا لفصله في مقالة مستقلة بعد التحرير. 

تتميما ألعمالنا حول حفظ التراث المحلي، سنتناول المنهاج في عالقة مع الموضوع في 

 المكاني.خصوصياته ومقياسيه الزماني و

 االشكالية و الفرضيات 1.1

 االشكالية 1.1.1

اشتهر عن البربر وسكان الجبال أنهم ميالون للهو واللعب، وبأن أسلوبهم في الحياة كثيرا 

لبداوتهم. واشتهر عنهم أيضا أنهم  ما يبتعد عن التعاليم اإلسالمية وبكونهم بعيدين عن الحضارة عامة

، وليس لديهم نظام حكم مبني على أسس. لكن تراث قبائل األطلس يعيشون على التصارع والنهب

المتوسط الشمالي يكشف عكس هذا كلية وبما ال يدع مجاال للشك. فقد كشفت تنقيباتنا أن نظامهم في 

وأن سالمهم كان أقوى  الحكم كان من أقدم النظم في ديموقراطيتها )المطلقة( ودساتيرها المكتوبة

ن الجوانب الثقافية التي تحسب ضدهم لم تكن تخرج عن هذا المسار. فلماذا ممن نزح من الشرق وأ

  ؟ ؟ ولصالح من وكيف طمست هويتهم

سنتناول هذا من خالل موضوع اللهو واللعب
2

. ال شك أن العولمة السريعة وغياب 

الدراسات حول التراث، تعجل القضاء عليه ومحو هوية الشعوب بل وتسهل استغالل الشعوب 

 الدوليين. ية من طرف الشركات ورأس المالالنام

 الفرضيات  1.1.1

 : لتوجيه البحث، انطلقنا من الفرضيات التالية

  اإلسالم منهاج رباني ال يشوبه نقص وال خلل، وما وصل إليه األئمة والفقهاء من اختالفات

الغلو الذي ظهر في  أو خلل ناتج عن سوء فهم وتعدد القراءات أو الغلو والتطرف. ولعل

مناسبات كثيرة من كبار الصحابة وفي حضور الرسول )ص( ما يبرر ضرورة قراءة 

لن نتطاول على الفتوى وال على البت في أحكام معينة، لكن  جديدة بمناهج شمولية جديدة.

                                                                                                                                                       
وللغوص في األسس الدينية لم يكن ممكنا أن ندمج العنصرين )األحكام الدينية واأللعاب باألطلس( بشكل 

 مركب وهذا سهل عملية ادراجه في مقالة مستقلة، لكن يفترض أن يقرأ المقالين معا لبلوغ الغاية المنشودة.
يتكامل مع القنص ليس فقط في تقعيده على المبادئ اإلسالمية لكن أيضا في اعتماده على الرماية  موضوع 2

 )ولها مؤسسة محلية تعتمد قانون "الرماة"(. 
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لعلنا نستطيع أن نحث الفقها على االعتناء أكثر بأمور التراث وتيسير المنهاج لقراءة علمية 

 يسهل الولوج إليها للكل،

  ،لعل األئمة والفقهاء ظنوا أن اللهو واللعب أمور تافهة ال تستحق الدراسة واالهتمام الديني

ولعلهم في كتاباتهم لم يميزوا بين خطاب غير المسلم، وخطاب المسلم البسيط المعرفة، 

لظرفية وبشكل والمسلم المتعلم، ولعل معالجتهم للموضوع ال تتم في شموليته، بل حسب ا

مشتت،
3

 

  ،ال بد أن نظام الحكم والتسيير عند قبائل األطلس المتوسط الشمالي قديم وليس دائما شفويا

ولعلها اندمجت وتشربت في عمقه من المبادئ اإلسالمية السمحة وطبعت بها كل 

  منظومات حياتها حتى على مستوى اللعب والرياضة،

 ت فيها شخصيات محلية كاليوسي الذي كان من وال شك أن للزوايا تأثيرات مهمة ساهم

 أقطاب الناصرية، 

  لعل أرشيف المنطقة "لم يطمثه إنس وال جان" ولموقعها الجغرافي والتاريخي سيكشف لنا

 عن كنوز نادرة،

  لعل األطلس المتوسط الشمالي لم يكن أبدا في معزل عن مسرح العمليات في ربوع

 الوطن عبر التاريخ،  المغرب كله، وكان من قالع الذود عن

 قلنا ال بد أن لها شبيها في مناطق 4وعندما اكتشفنا منظومة األلعاب األولمبية لهذه القبائل ،

 أخرى من المغرب،

  نجد  فلم ؟ كونفدراليات القبائل"، وما هي طرق حكمها "لفتساءلنا دائما كيف يتم تنظيم

شافيا لتساؤالتنا المحيرة هذه في  سوى أجوبة جزئية ال تشفي الغليل، وقلنا لعلنا سنجد جوابا

 الموسم األولمبي هذا، ما دام يخص هذا المستوى القبلي.

 المصادر والمراجع المعتمدة 1.1

 سنعتمد أوال الوثائق المكتوبة كلما توفرت، ولن نأل جهدا في البحث عنها، ثم نشفعها بشهادات

من الذاكرة الشعبية الحية، وسنوثقها بما توفر من الخرائط والصور من المجال إضافة إلى ما توفر 

 من المراجع والمصادر األخرى.

إن الشق الخاص بموضوع اللهو واللعب والرياضة وأحكام اإلسالم فيها قد أسال مدادا كثيرا 

ما كتب حوله. والغاية هنا تركيب لكن عناصره عولجت منفصلة وأصبح من العسير اإلحاطة بمعظم 

صورة مركزة عنه تساعد القارئ على استحضار أهم األحكام لتوطين عناصر موضوعنا وموقعها 

 من المنظومة اإلسالمية وأحكامها.

إننا نرى أنها أكمل وأحسن أرضية لوضع قاعدة صلبة للتراث وضبط الهوية. بالطبع لم 

انتشاره ومدى تطبيقه عبر الفترات التاريخية، بل اكتفينا  نقصد دراسة دخول اإلسالم للبلدة وطرق

 بالوقوف على اللعب واللهو باألطلس المتوسط الشمالي وتوافقهما أو عدمه من هذا المنظور الديني. 

                                                            
 هذا بالنسبة للشطر األول من المقالة. 3
اصره بعضها عام مرتبط بكل الحلقات في الموضوع وله عالقة طبعا بهذه المقالة وقد تجيب عن بعض عن 4

 الحلقات المقبلة، وبعضها خاص بهذه الحلقة.
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في هذه المقالة، انطلقنا أوال مما ورد في المصحف الكريم، ثم حاولنا تنويع المصادر 

موثوق منها لكثرة وتنوع ما تعرضه الشبكة العنكبوتية )كثير والمراجع حول كل عنصر واختيار ال

 منها ساعدنا على توطين األحكام للبحث عنها في المصادر الموثوقة(. 

في المقالة الثانية، اكتشافنا ل "أللعاب األولمبية السنوية" باألطلس المتوسط الشمالي جعلنا 

مما يعطي لهذا العمل صبغة أخرى من  ،51نغوص في تاريخ هذه القبائل لفترة ما قبل القرن 

األصولية والسبق على تأثير الزوايا. في غياب مرجعية متخصصة، سنوثق األحداث اعتمادا على 

ذاكرة بعلي سليل الزاوية الفرحية ببويبالن
5

. ونتطرق للعب كتراث وهوية ونربطها بتأثيرات زوايا 

"البهلوانية"، والزاوية الناصرية والتي سنجد الحقبة )مثال سيدي أحمد أو موسى من خالل فرقته 

لهما تأثيرات قوية في المنطقة بمؤسسة الرماة وقانونها "الجراية" )وقد كان أحد أقطابها العالم 

بويلول والقبائل المجاورة(. وسنحاول إثبات  اليوسي، نجل المنطقة(، والزاوية التيجانية عند آيت

 لوثائق والشهادات والمراجع.األحداث والوقائع حسب ما توفر من ا

وحول التاريخ الحديث، ما كتب من المصادر والمراجع حول األطلس المتوسط الشمالي 

يعود لألجانب الذين كانوا يمهدون أو يؤسسون لالستعمار، ويخدمون أجندة معلنا عنها. وهؤالء وإن 

ذه الشعوب، وسار على نهجهم مألوا فراغا في تاريخ هذه القبائل، ولألسف فقد حرفوا كثيرا تاريخ ه

 من جهلوا بهذه الحضارة. ونورد هنا، على سبيل المثال ال الحصر، أعمال كل من مارسي وماكنين

(MARCY, 1925 ; MAGNIN, 19956)  . وهي أعمال تجهل أو تتجاهل المبادئ اإلسالمية

وتنطلق من مسلمات خاطئة وبغاية ايجاد ثغرات يدخل منها للطعن في الهوية ووحدة األمة وتزوير 

التاريخ. ويسهل دحض آرائهم وأكاذيبهم ألنها لم تبن على مصادر موثوقة وال معلنة، وغالبية 

ثائق وال أحداث مقنعة وقد تحشر في الحديث حشرا طعونها )كانتساب قبيلة( ال تستند على أية و

 بدون أن تكون لها عالقة بالموضوع المدروس. 

وقد وجد من فند كثيرا من هذه األباطيل على المستوى الوطني كأعمال ألبير عياش 

وجرمان عياش، لكن تكاد تغيب األعمال بالمقياس الذي أنجزت به هذه االستكشافات الكولونيالية. 

  بأبحاثنا هذه. سنسد جزءا من هذه الثغرةولعلنا 

أما في األلعاب كتراث حديث، فسنعتمد على ذاكرتنا وعلى ما عشناه في الستينيات 

 والسبعينيات من القرن الماضي ندققها بشهادات متنوعة لمتخصصين كلما توفرت. 

كانت نسبيا في العقد األخير تسربت العولمة إلى هذه األصقاع من األطلس المتوسط، والتي 

معزولة، بانتشار الهاتف النقال واالنترنيت باإلضافة إلى تسارع وتيرة الهجرة واندثار المسنين، لذا 

 وجب التسريع في حفظ ما بقي من التراث قبل االندثار التام. 

وتجدر اإلشارة الى أن ما يكتب حاليا حول الرياضة واللعب العصريين يصب مباشرة في 

العولمة التي ال تخدم إال مصالح الدول المتقدمة. وهذه الرياضة العصرية وإن قننت وضبطت تقنياتها 

                                                            
ولموقع زاويتهم في قلب المجال ونفوذها على قبائل آيت واراين مكناه من االطالع على مكنون ذاكرة  5

 . كأستاذ جامعي أعيانها باإلضافة إلى عشرة أبيه وجده المعمرين وتجربته العلمية والمهنية
وا الحقيقة عن هؤالء المعمرين ألننا نعلم تعلق األهالي ببلدهم ووطنهم. ولعل الرواة المعتمدين أيضا موه 6

ويكفي أن نقول عما كتبه هذا األخير حول آيت واراين ال يمت للحقيقة بأية صلة. وسنتعرض لعناصره في 

 ظرفياتها لتفنيدها بحجج وأدلة مقنعة.
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على بدقة تحكيما وأداء، إال أنها تخفي إيديولوجيات تتناقض مع المبادئ اإلسالمية، وموجهة لتقضي 

تراث الشعوب وهوياتها
7
 . 

 المعالجة 1.1

لتفادي التكرار والطول ركبنا النتائج في جداول، واالستنتاجات في نقط مركزة، وهذا من 

شأنه أن يمكن من المقارنة والولوج لألحكام بنظرة شمولية وتركيبية. ثم وضعنا إخراج األحاديث 

 وروايتها وأحكامها في الهامش مع تخفيفها.

الثانية، بالطبع، ال نقصد دراسة دخول اإلسالم للبلدة وطرق انتشاره ومدى  في المقالة

تطبيقه عبر الفترات التاريخية، بل تناولنا العالقة اعتمادا على مقارنة النتائج مع مبادئ اإلسالم 

)بصيغة شمولية( وخصوصيات نماذج من نمط العيش باألطلس المتوسط الشمالي وتوافقها أو عدمه 

منظور الديني، ونحن مدركين أن كال الموضوعين )الدين واأللعاب( متشعب وحساس وأن مع هذا ال

المهمة ليست بسيطة. إننا لم ننس الصراعات العقدية عبر التاريخ )الحمالت الصليبية( كما لم نتجاهل 

كون العولمة إيديولوجيات تتناقض مع المبادئ اإلسالمية وموجهة لتقضي على تراث الشعوب 

 ها الدينية والثقافية.وهويتي

 أسبقية موضوع اللهو واللعب والرياضة 5.1

، ومن لكن من األهمية بمكان ينظهران ثانويضوعين يموك اللهو واللعباختيار تم 

  : خصوصياتهما أنهما

 وإن كانتفي الدراسات واألبحاث حتى على المستوى الدولي انمهمش انموضوع ، 

 هنا،  غنية جدا لكن بتوجهات ال تهمنا كرياضة لقنصلدبيات األوروبية األ

 لكنهما هنا محمل الهزل والترفيه عن النفس أو مضيعة للوقت نحمالاللهو واللعب كانا ي ،

العنصر الفعال في  انيوفرمرتبطان بثرات المنطقة ومتجذران في المفاهيم اإلسالمية، و

 ،الحرب والذود عن األوطان والحمى

  تضاهي المنظومات العصرية في الرياضة ولكن بمبادئ  "سنوية أولمبيةلعاب "أابتكرت

 وترتكز على مبادئ الجهاد والذود عن الحمى والوطن،وتوجهات سامية إسالمية ووطنية 

  ولها واجهة عصرية في المحافظة على البيئة واستدامة الموارد وتوجيه االقتصاد والتكافل

ي القوانين والتنظيمات وتضاهاالجتماعي، مما يجعل منه موضوعا في الصدارة، 

 )أكدال، نظام القنص عند الرماة(،  العصرية في البيئة

  وأخيرا، وهذا أهم، اعتمدت أداة فعالة من أدوات النظام اإلداري القبلي المحكم والمبني

على أسس دينية قويمة وعلى "مؤسسة حكماء وممثلي الكونفدراليات"، قوامها التسلسل 

في منظومة متناغمة في  ائلتنظم القبديموقراطية الصرفة. والهرمي المحكم التناغم وال

من خالل البث في الخالفات والصراعات التي قد تنشب، وابرام مختلف أوجه حياتها 

                                                            
 ا الباحثون مستقبال.ودراسة تأثيراتها على منظومة األطلس مهمة نتمنى أن يتصدى له 7
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ادة الفوضى يوهذا ينفي نظرية سالمعاهدات للدفاع المشترك )طاطا = تاضا= تازا( الخ.، 

 ، فيما بعد والتناحر القبلي بل والسيبة

)كما ليس مجرد رياضة وترفيه عن النفس  (الرياضةاللهو واللعب )اسي من الهدف األس

( باشراك ومباركة كل الساكنة والمجاهدين بل أساسا تكوين الدفاع )الجنود المقاومينيتبادر للذهن( 

طرق لها )وهذه مفارقة عجيبة أذهلتنا ورجحت أسبقيته في ها مآرب سنفيولهم ، وبدون تكلفة تذكر

  النشر(.

 تحديد المصطلحات 5.1

 اللهو  1.5.1

 . (قاموس المحيط)مرتبط أكثر بالغناء والطرب وهو 

 اللعب  1.5.1

تأتي عادة كلمتي اللهو واللعب و ظاهرة طبيعية ونشاط غريزي عند معظم الحيوانات.

 تعني الترويح عن النفس. (distraction) "التسلية"ولعل  متعاقبتين في القرآن.

يشمل القمار والميِسرألنه ، من اللهو ويظهر أن مفهوم اللعب أوسع
8
أحد تعريفات اللعب و .

بل هو  ،: ذلك النشاط الحر الذي يمارس لذاته ويرتبط عادة بعمل ال يجدي أو بالميل إلى السخرية أنه

فإنه  ،ما ننظر إليه في إطار النشاط الذي يقابل النشاط الديني لغاية التفاضل فعند نشاط ضد الجد.

 ،ثيا وأما إذا فهم بأنه نشاط للصغار والكبار في إطار تقسيمي ال يفضل النشاط الدينييشكل نشاطا عب

 (. 5001فإنه يقبل مع التحفظ )الحيلة، 

  عبثال 1.5.1

 هل نوعا من السلبية وغياب الغاية )فنقول عبثت به الرياح(، ونذممويح ،العبث ضد الجد

العبث غالبا يا تعني غياب الغاية من اللعب أو أي عمل كان، . )في موقف جد( فعال بوصفه بالعبث

، وفي هذا (52المؤمنون) "(551) "أفحِسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إِلينا ال ترجعون يقول عز وجل

ودعها هللا في المخلوقات بصفة عامة من وحيه وتحمل أهدافا محددة أأن الخصائص التي إلى شارة إ

"وأوحى حتى أن بعض ما جبل عليه الحيوان نفسه تم بوحي إالهي صريح  يجب أن ال تحيد عنها.

 .(58)النحل (" 86) ربك إِلى النحِل أِن اتِخِذي ِمن الِجباِل بيوتا وِمن الشجِر وِمما يعِرشون

                                                            
ميسر اللهو فمنه النرد والشطرنج والمالهي كلها، وميسر القمار، وهو  : الميسر ميسران" : قال اإلمام مالك 8

كل ما ألهى عن ذكر هللا وعن  : ؟ فقال ما يتخاطر الناس عليه. وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر ما الميسر
مفسدة  : إن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا ألنه يشتمل على مفسدتين : الصالة فهو ميسر. وقال ابن تيمية

أكل المال بالحرام، ومفسدة اللهو الحرام، إذ يصد عن ذكر هللا وعن الصالة ويوقع في العداوة والبغضاء، 
" عن الموسوعة الفقهية ويدخل فيه كل ما يلعب بعوض كالورق ولهذا حرم الميسر قبل تحريم الربا

(. ونرى أن القمار والميسر ال تخص لعبا بذاته بل كل لعب به معاملة تبني على 510625انصيب )الفتوى والي

االستغالل واستحالل مال الغير بغير مبرر شرعي. وفي التمييز بينه وبين الجعل الحالل يمكن استحضار 

 ونالحظ هنا أنه يدمج بين مفهومي اللهو والعب. حكم البيع والربا.
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 )التمرن، التدريب، التعليم( الرياضة 1.5.1

منتظمة عبارة عن حركات (. وهي القاموس المحيط)والرياضة مأخوذة من فعل راض 

 .يبذل فيها الفرد مجهودا جسديا، أو قد تكون مهارة يمارسها وفق قواِعد وأنظمة متعارف عليها

والهدف من هذه الحركات الترفيه أو المنافسة أو المتعة أو التميز أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة 

 (. http ://mawdoo3.com) بالنفس أو الحصول على اللياقة واكتساب الصحة السليمة

  الترويض 1.5.5

:  راض المهر رياضا ورياضةفنقول حيوانات األليفة، احتفظ بالمفهوم للغير العاقل من ال

الكتساب مواصفات صحية جسدية ونفسية  : صار مروضا. ه، فهو رائض، وارتاض المهرـلذل

  .الحسن انجاز مهامه اجديدة وكفاءات تؤهله

ذ ينشد معالجة األعضاء المريضة التي تعرضت لعطب وتوقف زمني إله مفهوم طبي، و

حتى نتحدث قد و ،ومتخصصون. وهناك تقنيات وآالت للترويض )العالج( معين السترجاع وظائفها

عن ترويض العقل
9

. ولم أجد في قواميس المحيط ولسان العرب ما يشفي الغليل كفرق بين هذه 

 ولتفادي اللبس أميز بين "الترييض" والترويض.  المفردات.

علماء اليربطها والبعض بتهذيب النفس وتزكيتها،  الرياضة يربطها : تعريفاتالتتعدد 

بربطه بجميع أو  ويعمم آخرون معناها وتهيئ الشخص للجهاد، نفس بالعباداتال ن بإلزاموالمسلم

الرياضة بعب لالجسدية والعقلية، ويغلب على األذهان ارتباط ال شخصغالب حركات ال

مجموعة من حركات منظمة يقوم بها فرد أو جماعة لغرض تنمية الجسم  هيم((. و )ت ،)الروقي

فقد ويجب أن ال تكون إلضاعة الوقت،  وتدريبه وملء الفراغ والترويح عن النفس وتهذيب السلوك.

"والفراغ الصحة : الناس من كثير فيهما مغبون نعمتان " : )ص( قال
10
 

(http ://fatwa.islamweb.net/fatwa/index). 

 واللعب اللهو موضوع فيها بما الحياة جوانب كل لتقنين صلبة قاعدة اإلسالم 5

  والرياضة

قل من تناول هذا الموضوع في شموليته وتركيبه، ونادرا ما يوليه الفقهاء أهمية ألنه يظهر 

  : منها أنه له خصوصيات، ومن األهمية بمكان هلكن وكأنه على هامش اإلسالم،

  مرتبط بتراث المنطقة ومتجذر في المفاهيم اإلسالمية،اللهو واللعب موضوع 

 والذود عن األوطان والحمى للجهاد للتوحيد قصد التهيؤ استعمل كاستراتيجية، 

 دبيات األ ، وإن كانتموضوع مهمش في الدراسات واألبحاث حتى على المستوى الدولي

 هنا.  ية جدا لكن بتوجهات ال تهمناناألوروبية غ

 

                                                            
 ألخير ال يدخل في اللعب بل في الطب.وهذا ا 9

 رواه البخاري. 10

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%D8%A7
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 والرياضة من أحكام قرآنية عامة اللعب والترويح 1.1

قوام عن طريق الرسل اإلسالم مشكاة من نفس المصباح اإللهي وجهت بها جميع األ

اللعب والرياضة اللهو وسنتخذ من النموذج اإلسالمي في . ون اختلفت في دقائق شرائعهاإو ،نبياءواأل

والصيد
11
 منظومة شاملة جامعة مانعة ،أزلية في أصلها كونية في توجهها. إنها نبراسا نقتدي به 

 .اإلسالم دين الفطرة، جاء ليتمم مكارم األخالقف .إالهيةمبنية على مبادئ وقوانين 

 أهم ما ورد في اآليات حول اللعب، مصنفة حسب ظرفيتها 5 : الجدول

 السورة

 ورقمها

 اآليات

 رض والغاية عبادة هللااستخالف اإلنسان في األ

ْسفُِك َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةً قَالُوْا أَتَْجَعُل فِيهَا َمن يُْفِسُد فِيهَا َويَ  5البقرة 

َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن )  (20الدِّ

 َوهَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالئَِف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِّيَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم إِنَّ  8األنعام 

ِحيٌم )  (581َربََّك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لََغفُوٌر رَّ

ْزٍق َوَما أُِريُد أَن يُْطِعُموِن )18) َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدونِ  15الذاريات  ن رِّ  (15( َما أُِريُد ِمْنهُم مِّ

 خطاب للذين ينكرون البعث والنشور ويظنون أن هللا خلق الخلق عبثا 

َماَواِت َواألَْرَض َوَما  ( )...( َوَما21إِْن ِهَي إاِلَّ َمْوتَتُنَا األُولَى َوَما نَْحُن بُِمنَشِريَن ) 11الدُّخان  َخلَْقنَا السَّ

 (26( َما َخلَْقنَاهَُما إاِلَّ بِاْلَحقِّ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم ال يَْعلَُموَن )25بَْينَهَُما الِعبِيَن )

السََّماء َواألَْرَض َوَما  ( َوَما َخلَْقنَا51فََما َزالَت تِّْلَك َدْعَواهُْم َحتَّى َجَعْلنَاهُْم َحِصيًدا َخاِمِديَن ) 55نبياء األ

تََّخْذنَاهُ ِمن لَُّدنَّا إِن ُكنَّا فَاِعلِيَن )58بَْينَهَُما الِعبِيَن )  (55( لَْو أََرْدنَا أَن نَّتَِّخَذ لَْهًوا الا

 المؤمنون سخريا  واا الدين لعبا وأنكروا البعث واتخذوخطاب للكافرين الذين اتخذ

ْنيَا إاِلَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اآْلَِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن ) َوَما هَِذهِ   52العنكبوت   (81اْلَحيَاةُ الدُّ

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي األَْمَواِل وَ   15الحديد  األَْوالِد َكَمثَِل َغْيٍث اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّ

ا ثُمَّ يَُكوُن ُحطَاًما َوفِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َومَ  َن أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَراً ْغفَِرةٌ مِّ

ْنيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر ) ِ َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ بُِّكْم َوَجنٍَّة  ( َسابِقُوا50هللاَّ ن رَّ إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ

 َعْرُضهَا َكَعْرِض السََّماء َواألَْرِض 

ُ قَالُو  5 عرافاأل ا َرَزقَُكُم هللاَّ َ َونَاَدى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُضوْا َعلَْينَا ِمَن اْلَماء أَْو ِممَّ ْا إِنَّ هللاَّ

َمهَُما َعلَى اْلَكاِفِريَن ) ْتهُُم اْلَحيَاةُ 12َحرَّ ْنيَا فَاْليَْوَم نَنَساهُْم ( الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِدينَهُْم لَْهًوا َولَِعبًا َوَغرَّ الدُّ

 (10)َكَما نَُسوْا لِقَاء يَْوِمِهْم هََذا َوَما َكانُوْا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن 

نَا ال ( )... ( أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَيْ 555قَاَل َكْم لَبِْثتُْم فِي األَْرِض َعَدَد ِسنِيَن ) 52منون ؤالم

 ( 551تُْرَجُعوَن )

ْنهُْم َوَما نَْحُن 10فاَل أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب إِنَّا لَقَاِدُروَن ) 50المعارج  َل َخْيًرا مِّ ( َعلَى أَن نُّبَدِّ

 (15وَعُدوَن )( فََذْرهُْم يَُخوُضوا َويَْلَعبُوا َحتَّى ياُلقُوا يَْوَمهُُم الَِّذي يُ 15بَِمْسبُوقِيَن )

 خطاب للكافرين او المنافقين الذين يخوضون في آيات هللا وفضلوا التجارة واللهو عن الجمعة والقرآن

ا  8نعام األ َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنهُْم َحتَّى يَُخوُضوْا فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِمَّ

ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِميَن ) ( َوَما َعلَى الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمْن 86يُنِسيَنََّك الشَّْيطَاُن فاَلَ تَْقُعْد بَْعَد الذِّ

                                                            
 قد يرد الصيد هنا في مفهومه كرياضة ولعب. 11
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ن َشْيٍء َولَِكن ِذْكَرى لََعلَّهُْم يَتَّقُوَن )ِحَسا ْتهُُم 82بِِهم مِّ ( َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِدينَهُْم لَِعبًا َولَْهًوا َوَغرَّ

ْنيَا )  (50اْلَحيَاةُ الدُّ

الِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسعَ  85الجمعة  ِ َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي لِلصَّ ْوا إِلَى ِذْكِر هللاَّ

ِ 2لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن ) وا إِلَْيهَا َوتََرُكوَك قَائًِما قُْل َما ِعنَد هللاَّ ( َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّ

ُ َخيْ  َن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوهللاَّ اِزقِيَن )َخْيٌر مِّ  (55ُر الرَّ

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخَذهَا هُُزًوا أُْولَئِ  25لقمان  َك لَهُْم َوِمَن النَّاِس َمن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث لِيُِضلَّ َعن َسبِيِل هللاَّ

ِهيٌن )  (8َعَذاٌب مُّ

 فالح المؤمن

 (2َوالَِّذيَن هُْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن )( ) ... ( 5قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن ) 52المؤمنون 

 الخمروتحريم الميسر   

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَ  1المائدة  اْجتَِنبُوهُ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس مِّ

إِنََّما يُِريُد الشَّْيطَاُن أَن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ( 20لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن )

نتَهُوَن ) الِة فَهَْل أَنتُم مُّ ِ َوَعِن الصَّ ُكْم َعن ِذْكِر هللاَّ  (25َويَُصدَّ

 إعداد العدة لقتال الكفار الناقضين للعهود

ا  6االنفال  َ الَ يُِحبُّ اْلَخائِنِيَن )َوإِمَّ ( َوالَ يَْحَسبَنَّ 16تََخافَنَّ ِمن قَْوٍم ِخيَانَةً فَانبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواء إِنَّ هللاَّ

بَاِط الْ 12الَِّذيَن َكفَُروْا َسبَقُوْا إِنَّهُْم الَ يُْعِجُزوَن ) ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّ ا اْستَطَْعتُم مِّ وْا لَهُم مَّ َخْيِل ( َوأَِعدُّ

ُ يَْعلَُمهُْم َوَما تُنفِقُ  ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَهُُم هللاَّ ِ َوَعُدوَّ وْا ِمن َشْيٍء فِي تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ هللاَّ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنتُْم الَ تُْظلَُموَن )  (80َسبِيِل هللاَّ

 لعب االطفال، إخوة يوسف

( أَْرِسْلهُ َمَعنَا َغًدا يَْرتَْع َويَْلَعْب 55قَالُوْا يَا أَبَانَا َما لََك الَ تَأَْمنَّا َعلَى يُوُسَف َوإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحوَن ) 55يوسف 

 ( 55َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن )

ْئُب َوَما أَنَت بُِمْؤِمٍن لَّنَا َولَْو ُكنَّا قَالُوْا يَا أَبَانَا إِنَّا َذهَْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسَف ِعنَد مَ  55يوسف  تَاِعنَا فَأََكلَهُ الذِّ

 (55َصاِدقِيَن )

تصنيف  ،/http ://holyquran.net: مسحنا للمصحف الشريف، والنصوص مقتبسة من  المصدر

 نبيل.

  االستنتاجات األولية 5.5

 : ما يلي 5يمكن أن نستنتج من الجدول 

خلق اإلنسان واستخالفه في األرض من حكم هللا تعالى، ومما لم تستطع حتى المالئكة 

تفسيره، وبينه تعالى فيما ال يدع مجاال للشك، لكن ال يفهم منه أنه يمنع عنه ما عدا العبادة، وإال لكان 

 ملكا، فقد استخلف هللا الثقلين )الجن واإلنس( بدل المالئكة، 

عبثا، ونفي العبث  الخلق خلق هللا أن ويظنون والنشور البعث ينكرون للذينوهناك خطاب 

 للكافرين ال يعني نفيها عن باقي المخلوقات، ثم خطاب "تعالى عما يصفون"عن ذات هللا تنزيها لها 

البعث. واللعب في كلتا الحالتين محرم، ألنه يحل  سخريا وأنكروا والمؤمنون لعبا الدين اتخذوا الذين

 الم وينفي تعاليمه ليحل محلها بدائال. محل اإلس

 : والخمر، وقدمت اآلية األدلة على ذلك )التحريم يبرر بأدلة مقنعة( الميسر إنما حرم

 اضاعة المال فيما يضر وال ينفع واستباحة مال المسلم وزراعة الحقد والكراهية والصد عن الصالة.

http://holyquran.net/


  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

  13 

 الجمعة عن واللهو التجارة وفضلوا هللا آيات في يخوضون الذين المنافقين ثم خطاب

والقرآن. والتقريع واالنكار يستندان على طعنهم في اإلسالم واستبدالهم شعائره باللهو، وينكر على 

 المسلم أن يفعل هذا.

فالح للمؤمن أن يعرض عن اللغو وال يضيع وقته، وهذا استحباب وعكسه مكروه ال 

 َساَلمٌ  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالُنَا لَنَا َوقَالُوا َعْنهُ  أَْعَرُضوا اللَّْغوَ  ُعواَسمِ  "َوإَِذا : يستوجب تحريما. قال تعالى

 (. 56)القصص ( 11) اْلَجاِهلِينَ  نَْبتَِغي اَل  َعلَْيُكمْ 

)شريطة االستطاعة = فرض كفاية الكفار العدة لقتال وهناك حث على إعداد
12

 ( الناقضين

للعهود )وهو مبرر بنقضهم للعهود والمواثيق(، وهنا ال بد من التأكيد على ازدواجية القوة )قوة 

األبدان قبل السالح( وال أظن أن أحدا سينكر أن الرياضة تدخل من هذا الباب العريض )شريطة 

 احضار النية(. 

ابه هلل تعالى في أن كل ما يقوم به اإلنسان مطلوب احتس النيةوهناك أحكام عامة تشترط 

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحيَايَ  َونُُسِكي َصالتِي إِنَّ  قُلْ " لُ  َوأَنَاْ  أُِمْرتُ  َوبَِذلِكَ  لَهُ  َشِريكَ  الَ ( 585) اْلَعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ  أَوَّ

:  : سمعت رسول هللا )ص( يقول قال )ر ا ع( عن عمر بن الخطابف(. 8 )األنعام (582) اْلُمْسلِِمينَ 

األعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا إنما "
"ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

13
وعن  .

أصول " : وعن اإلمام أحمد أنه قال ".هذا الحديث يدخل في سبعين باباً من الفقه" : الشافعي أنه قال

 . (islammemo.cc/2005) "إنما األعمال بالنيات : اإلسالم على ثالثة أحاديث، أولها حديث عمر

فال  ،لمسلماالصحة والعافية والقدرة من شروط تكليف فاالعتناء بصحة األبدان والعقول، 

وقد م. تنمي أو تحفظ الصحة منشودة في اإلسال يوكل الطرق الت .غير العاقلال يكلف غير القادر و

ُ ":  في قولهامتن هللا على الخلق بنعمة القوة  ن َخلَقَُكم الَِّذي هللاَّ ةً  َضْعفٍ  بَْعدِ  ِمن َجَعلَ  ثُمَّ  َضْعفٍ  مِّ  ثُمَّ  قُوَّ

ةٍ  بَْعدِ  ِمن َجَعلَ  ة لالصحة وسي(. ف20(" )الروم 11اْلقَِديُر ) اْلَعلِيمُ  َوهُوَ  يََشاء َما يَْخلُقُ  َوَشْيبَةً  َضْعفًا قُوَّ

وا "ن األوطان واألديان والحمى وقد أمر هللا المسلمين أن يتأهبوا ألعداء هللا في قوله عللذود  َوأَِعدُّ

ُكمْ  ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ هللاَّ عنصر  .(6 األنفال) "(80) لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ

النية يدخل في اإلعداد لهم
14

 عليك لربك "إن : قال )ص( النبي أن ع(، ا )ر عمرو بن هللا . وعن عبد

حقه". ونرى أنه من حقوق  حق ذي كل فأعط حقا، عليك ألهلك وإن حقا، عليك لبدنك وإن حقا،

  البدن أن "تريضه".

: اْلُمْؤِمُن اْلقَِوىُّ َخْيٌر َوأََحبُّ إِلَى هللاِ ِمَن اْلُمْؤِمِن  )ص(: قَاَل َرُسوُل هللاِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

ِعيِف َوفِى ُكلٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعلَى َما يَْنفَُعَك َواْستَِعْن بِاهللِ َوالَ تَْعَجْز فَإِْن أََصابََك  فاَلَ تَقُْل لَْو  شيءالضَّ

                                                            
 سيصبح فرض عين إذا كانت العقيدة مهددة )حكم الثالثة الذين خلفوا(. 12
 رواه البخاري ومسلم، ولقد صدار البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة إشارة منه إلى 13

 أن كل عمل ال يراد به وجه هللا فهو باطل ال ثمرة له في الدنيا وال في اآلخرة.
َ قَْد بََعَث لَُكْم طَالُوَت مَ  14 لًِكا قَالُوْا وقد أثنى على القوة في شقيها العقلية والبدنية في قوله "َوقَاَل لَهُْم نَبِيُّهُْم إِنَّ هللاَّ

َ اْصطَفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ أَنَّى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعلَْينَ  َن اْلَماِل قَاَل إِنَّ هللاَّ بَْسطَةً  ا َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَْم يُْؤَت َسَعةً مِّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم ) ُ يُْؤتِي ُمْلَكهُ َمن يََشاء َوهللاَّ في الظلم (، لكنه أنكرها 5(" )البقرة 515فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوهللاَّ

َسنََّدةٌ يَْحَسبُ  : والطغيان بقوله وَن ُكلَّ "َوإَِذا َرأَْيتَهُْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمهُْم َوإِن يَقُولُوا تَْسَمْع لِقَْولِِهْم َكأَنَّهُْم ُخُشٌب مُّ

ُ أَنَّى يُْؤفَُكوَن )  (.82لمنافقون ( )ا1َصْيَحٍة َعلَْيِهْم هُُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرهُْم قَاتَلَهُُم هللاَّ
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ُ َوَما َشاَء فََعَل فَإِنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشَّْيطَانِ  أَنِّى فََعْلُت َكَذا َوَكَذا. َولَِكْن قُْل قَدَّرَ  هللاَّ
15
 م((. )ت ،)هميسه 

الحدود الشرعية أن تحرس على ما ينفعك وكل خير، والنفع هنا بمفهومه الشامل ال يقتصر على 

 ،التوازن بين الجسم والروح، وأن تتخذ الحياة مطية لآلخرةحرس على ت ،الماديات

لم سالمسلم على الم":  )ص(قَاَل  وقداستها )حية وميتة( ووقايتها من كل أذى حرمة النفس

 مكنةالنظافة، والوقاية )نظافة األ ، والحرص على، تحريم االنتحار"حرام دمه ماله وعرضه

واألبدان والعقول، ففرض الغسل والوضوء وفرض الصوم )الكافر نجس ولو تطهر( واإلسالم أمر 

إن هللا تعالى أنزل الداء والدواء وجعل لكل داٍء دواء فتداووا " : )ص( فقال ،بالعالج عند اإلصابة

"وال تداووا بمحرم
16
 .(م( ، )ت)الروقي 

 ولهم المدينة )ص( النبي "قدم أنس عن : وهناك حديث يبيح اللعب في أعياد المسلمين

واألضحى" الفطر يومي:  منهما خيرا بهما تعالى هللا أبدلكم قد:  فقال فيهما، يلعبون يومان
17
 

(library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php .) 

" وال ضرر "ال:  قال )ص(عنه :  ومن األحكام الفقهية العامة ضرار
18
 

(articles.islamweb.net/media/index ) ،ينفي الضرر فيما شرعه هللا كتحريم الميسر

 والغناء، والضرار فيما يقوم به المسلم.

األفعال تفادي االفراط أو التفريط، تفادى التطرف في و ،الوسطية في كل شيءتوخى 

 .األفكار والمعتقد، اإلسراف والتقتيرو

 َراٍع، ُكلُُّكمْ  "أاََل  : قال )ص( النبي عن )ر ا ع( عمر بن هللا عبد عن الشاملة، المسؤولية

ُجلُ  َرِعيَّتِِه، َعنْ  َمْسئُولٌ  َوهُوَ  َراٍع، النَّاسِ  َعلَى الَِّذي فَاأْلَِميرُ  َرِعيَّتِِه، َعنْ  َمْسئُولٌ  َوُكلُُّكمْ   َعلَى َراعٍ  َوالرَّ

 َراعٍ  َواْلَعْبدُ  َعْنهُْم، َمْسئُولَةٌ  َوِهيَ  َوَولَِدِه، بَْعلِهَا بَْيتِ  َعلَى َراِعيَةٌ  َواْلَمْرأَةُ  َعْنهُْم، َمْسئُولٌ  َوهُوَ  بَْيتِِه، أَْهلِ 

عليه  متفق َرِعيَّتِِه" َعنْ  َمْسئُولٌ  َوُكلُُّكمْ  َراٍع، فَُكلُُّكمْ  أاََل  َعْنهُ، َمْسئُولٌ  َوهُوَ  َسيِِّدهِ  َمالِ  َعلَى

(.islamweb.net/media/index). .وال شك أن أجسامنا مما استرعانا هللا تعالى 

: عمره  ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتَّى يسأل عن: " قالالمحاسبة الشاملة، عنه )ص( 

"فيم أفناه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أباله
19
ومن هنا م((،  )ت ،)هميسه 

 .االبتعاد على كل ما حرم هللا ونهى عنهضرورة 

 

 

                                                            
 8810. الحديث 50262" \"الكبرى\" في \"النَّسائي\و 6/18" \"مسلم\( و6555) 5/288أخرجه أحمد  15

 في صحيح الجامع.
 .٤٨٧٣أخرجه أبو داود في كتاب الطب، برقم  16
من التخصيص هنا يظهر أن ال قياس إلدراج الحفالت الوطنية غير عن النسائي وابن حبان بإسناد صحيح،  17

 الدينية. 
حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري )ر ا ع(،  18

عن عمرو بن يحيى عن أبيه عنه )ص(، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي  : ورواه مالك في الموطأ مرسال

 (.articles.islamweb.net/media/index.phpبعضا )بعضها 
 .، وصححه5155أبي برزة األسلمي، أخرجه الترمذي عن  19
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 في الرياضة واللعب الستخالص أحكام اإلسالم بعض أحاديث وأفعال الرسول المعتمدة 1.1

 كمسؤولية  اللعب والرياضة 1.1.1

: رأيت جابر بن عبد هللا وجابر بن عمير األنصاري يرميان  عن عطاء بن أبى رباح قال

"كل شيء ليس من ذكر  : يقول )ص(كسلت ؟ سمعت رسول هللا  : فملَّ أحدهما فجلس فقال له اآلخر

وتأديبه  )يقصد للرمي( مشى الرجل بين الغرضين : هللا عز وجل فهو لهو أو سهو إال أربع خصال

ومالعبته أهله وتعليم السباحة"لفرسه 
20
. فالسباحة رياضة ال تعد للجهد، ومالعبة (م( )ت ،)هميسه 

األهل أيضا، بخالف الرمي وتأديب الفرس كالهما رياضة وقد يعد بها للجهاد، لكنها كما نالحظ 

 رياضات بهدف ويبتغى بها وجه هللا تعالى.

 لزوجةا مالعبةحكم  5.2.5.5
مالعبة الزوجة

21
 : َعْن َعائَِشةَ، قَالَتْ مما يدخل في مسؤولية الزوج، ولها عليه حقوق. ف 

تَقَدَُّموا،  : اسِ "َخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ )ص( فِي بَْعِض أَْسفَاِرِه َوأَنَا َجاِريَةٌ لَْم أَْحِمِل اللَّْحَم َولَْم أَْبُدْن، فَقَاَل لِلنَّ 

فََسابَْقتُهُ فََسبَْقتُهُ، فََسَكَت َعنِّي، َحتَّى إَِذا َحَمْلُت اللَّْحَم َوبَُدْنُت  ،ْي َحتَّى أَُسابِقَكِ تََعالَ  : فَتَقَدَُّموا، ثُمَّ قَاَل لِي

 ،تََعالَْي َحتَّى أَُسابِقَكِ  : ثُمَّ قَالَ  ،فَتَقَدَُّموا ،قَدَُّمواتَ :  َونَِسيُت، َخَرْجُت َمَعهُ فِي بَْعِض أَْسفَاِرِه، فَقَاَل لِلنَّاسِ 

"هَِذِه بِتِْلكَ  : َسابَْقتُهُ، فََسبَقَنِي، فََجَعَل يَْضَحُك، َوهَُو يَقُولُ فَ 
22

 

(http ://www.islamqa.info/ar/225943.) 

المرأة مكلفة وبالتالي تختلف عن الطفل، لكنها تختلف عن الرجل الذي يملك القوامة 

نوع من الحجر )فهي عادة محصنة( ألنها كلفت  طفال والزوجة(. فعليهاوالمكلف بباقي األسرة )األ

 ،بحفظ النسل )حمال ورضاعة وتربية(. وكلف الرجل بحضنها بصفته أبا، أو زوجا أو أخا أو ابنا

 اللعب سواء تعلق األمر بممارسة ،حكم التكليف بمهمة مالعبتها وتسليتها والترويح عنها هفجرى علي

 (ص)وجاءت السودان يلعبون بين يدي رسول هللا ":  لتعن عائشة رضي هللا عنها قافأو الفرجة. 

"في يوم عيد، فدعاني فكنت أطلُع عليهم فوق عاتقه، حتى كنت أنا التي انصرفت
23
؛  5001 )سويد، 

 . (م( ، )تالمعصوب القحطاني

من  وكل محضونالوالدين المسنين  كم الزوجةعلى ح قياسا التكليف،حكم  يشملونرى أن 

تعالى  هلللوجه ب احتسااليحتاج إلى نية  الكلو ...،والفرس ، العبدوالمختل عقليا اإلخوة الصغار أو 

 .عبادة ليصبح

 اإلسالم في الطفل ولعب مالعبة 5.2.5.5

فلعبه والترويح عنه مندوب  ،المحجور عنه حكمفهو في  ،ن الطفل ممن رفع عنهم القلمإ

ففي إخوة يوسف وقد يصل لحكم الواجب للحاضن سواء ممارسته للعب أو الفرجة للترويح والتسلية. 

 لم يعب علهم أو يذم نبي هللا يعقوب فعلهم ولم ترد بصيغة الذم في اآليات الكريمة.

                                                            
 رواه الطبراني بإسناد جيد عن عروة البارقي. 20
 ال نقصد هنا مقدمات المعاشرة الزوجية. 21
 ( وصححه األلباني.58555(، وأحمد )5156رواه أبو داود ) 22
 رواه النسائي. 23
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ثم  ،هللا عنهمكان رسول هللا )ص( يصف عبد هللا وعبيد هللا وكثير بني العباس رضي و"

 "من سبق فله كذا وكذا... قال فيسبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، ويقبلهم ويلتزمهم : يقول

(http ://www.mugtama.com/theme-showcase/item) . روى الطبراني عن جابر

دخلت على النبي صلى هللا عليه وسلم، وهو يمشي على أربعة )أي على يديه ورجليه(  : ع( قال ا )ر

 "نعم الجمل جملكما ونعم العدالن أنتما" : وعلى ظهره الحسن والحسين، وهو يقول

(http ://www.almualem.net/saboora/showthread.php.)  وقد أخر )ص( الرفع من

 ه عل ظهره.ركعة في صالة جماعة لصعود أحد أحفاد

 أحكام لعب ورياضة الرجل المكلف شرعا 1.1.1

، وهو في نفس السياق مكلف بتربية عليه التكليفات السابقة من جهةالمسلم البالغ العاقل 

 نفسه لنفس الغاية وترويض فرسه.

 حكم ترويض الفرس وما جرى مجراه  5.2.5.5
 )ص(عن النبي . "خصصت الفرس أوال ثم النوق لضرورتها في الجهاد ونصرة اإلسالم

( 5225 الجعفي، البخاري) "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : قال

(http ://www.fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php).  

اِن، َصالِحٍ  أبِي َعنْ  أَْسلََم، ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  َمالٍِك، َعنْ  وقد رأينا أن األعمال بالنيات.  أبِي َعنْ  السَّمَّ

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  هَُرْيَرةَ، ا ِوْزٌر، َرُجلٍ  َوَعلَى ِسْتٌر، َولَِرُجلٍ  أَْجٌر، لَِرُجلٍ  اْلَخْيلُ : »  قَالَ  ص هللاَّ  ِهيَ  الَِّذي فَأَمَّ

ِ، َسبِيلِ  فِي َربَطَهَا فََرُجلٌ  أَْجٌر، لَهُ   ِمنَ  َذلِكَ  ِطيَلِهَا فِي أََصابَتْ  فََما َرْوَضٍة، أَوْ  َمْرجٍ  فِي لَهَا فَأَطَالَ  هللاَّ

ْوَضِة، أَوِ  اْلَمْرجِ   َكانَتْ  َشَرفَْيِن، أَوْ  َشَرفاً  فَاْستَنَّتْ  َذلَِك، ِطيَلَهَا قَطََعتْ  أَنَّهَا َولَوْ  َحَسنَاٌت، لَهُ  َكانَ  الرَّ

تْ  أَنَّهَا َولَوْ  لَهُ، َحَسنَاتٍ  َوأَْرَواثُهَا آثَاُرهَا  لَهُ  َذلِكَ  َكانَ  بِِه، يَْسقِيَ  أَنْ  يُِردْ  َولَمْ  ِمْنهُ، فََشِربَتْ  بِنَهَرٍ  َمرَّ

ِ  َحقَّ  يَْنسَ  َولَمْ  َوتََعفُّفاً، تََغنِّيًا َربَطَهَا َوَرُجلٌ  أَْجٌر، لَهُ  فَِهيَ  َحَسنَاٍت،  فَِهيَ  ظُهُوِرهَا، فِي َوالَ  ِرقَابِهَا فِي هللاَّ

مالك  أنس ابن) « ِوْزرٌ  َذلِكَ  َعلَى فَِهيَ  اإِلْسالَِم، ألَْهلِ  َونَِواءً  َوِريَاءً  فَْخراً  َربَطَهَا َوَرُجلٌ  ِسْتٌر، لَِذلِكَ 

 (.5565 )ح م( )ت

وإنما ترويضها للكر والفر ال لمجرد ملكيتها  ،تها كالطفلبالمقصود هنا ليس مجرد مالعو

هنا عليه تكليف الترويض كواجب ما لم يكن هناك من يقوم مقامه )فرض  والحجر عليها. والمالك

كل ما يمكن أن يخدم الحرب من الحيوانات  ىهذا ينطبق التكليف عل علىقياسا لعله كفاية(. و

 .أو الحمام الزاجل المكلف بالبريد (نفيلالكالب المدربة، وحتى الحيتان الذكية )الدك

 الخيل وركوب الرماية واللعب بالسالح 5.2.5.5
نوع من المبارزة بأنواع مختلفة من  ،معروف عند العرب باسم "النقاف" ،اللعب بالسالح

الرماية وركوب الخيل ركنان من أركان الجهاد في و .السالح كالسيوف والرماح، أو حتى العصي

الكرامة سبيل هللا، فيتعين على كل مسلم عاقل وقادر أن يلم بهما وجوبا ألنهما شرطان للحفاظ على 

 (.م( )ت ،والذود عن الدين )هميسه

 الرماية 5.2.5.5.5

فن التسديد وإصابة األهداف المتحركة أو الثابتة، باستخدام آلة تطلق  : تعرف الرماية بأنها

القوس في إطالق السهام، أو المسدس والبندقية  ستخدم مثالوت .أداة ما أو بتسديد أداة من اليد مباشرة

http://www.mugtama.com/theme-showcase/item
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أو حربة من اليد مباشرة باتجاه هدف أو غرض ثابت، كالتسديد  في إطالق الرصاص، أو رمي رمح

 .(م( ، )تالروقيباتجاه لوح، أو هدف متحرك. وقد يكون برمي كرة حديدية ثقيلة )

َكاَن ُعْقبَةُ ْبُن َعاِمٍر اْلُجهَنِيُّ يَْخُرُج فَيَْرِمي ُكلَّ يَْوٍم، ":  َعْبِد هللاِ ْبِن َزْيٍد األَْزَرِق، قَالَ  عن

، فَقَالَ  : بَلَى،  : أاَلَ أُْخبُِرَك بَِما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل هللاِ )ص( ؟ قَالَ  َوَكاَن يَْستَْتبُِعهُ، فََكأَنَّهُ َكاَد أَْن يََملَّ

ْهِم اْلَواِحِد ثاَلَثَةَ نَفٍَر اْلَجنَّةَ : إِنَّ هللاَ، عَ  : َسِمْعتُهُ يَقُولُ  قَالَ  ، يُْدِخُل بِالسَّ : َصاِحبَهُ الَِّذي يَْحتَِسُب  زَّ َوَجلَّ

: اْرُموا  فِي َصْنَعتِِه اْلَخْيَر، َوالَِّذي يَُجهُِّز بِِه فِي َسبِيِل هللاِ، َوالَِّذي يَْرِمي بِِه فِي َسبِيِل هللاِ. َوقَالَ 

: َرْميَهُ  : ُكلُّ َشْيٍء يَْلهُو بِِه اْبُن آَدَم فَهَُو بَاِطٌل، إاِلَّ ثاَلَثًا ْرُموا َخْيٌر ِمْن أَْن تَْرَكبُوا. َوقَالَ َواْرَكبُوا، َوإِْن تَ 

ْمَي بَْعَد مَ  . َوَمْن نَِسَي الرَّ لَِّمهُ فَقَْد َكفََر ا عُ َعْن قَْوِسِه، َوتَأِْديبَهُ فََرَسهُ، َوُمالََعبَتَهُ أَْهلَهُ، فَإِنَّهُنَّ ِمَن اْلَحقِّ

"الَِّذي ُعلَِّمهُ 
24
. واألمر قد يدل على الندب أو الوجوب، . فهنا يجازى في السهم ثالثة(م( )ت ،)هميسه 

. وقد أعطى (http ://www.fiqh.islammessage.com) وال أقل من أن يكون فرض كفاية

األسبقية للرمي على ركوب الخيل، ألن المقصود استعمال الخيل للجهاد. وألح بشدة على عدم نسيان 

 الرماية.

وا لَهُْم  ، َوهَُو َعلَى اْلِمْنبَِر، يَقُولُ )ص(َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ  : قالُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر وعن  : "َوأَِعدُّ

ةٍ  ْميُ " ،80:  األنفال "َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ ةَ الرَّ ْمُي، أاَلَ إِنَّ اْلقُوَّ ةَ الرَّ ْمُي، أاَلَ إِنَّ اْلقُوَّ ةَ الرَّ "أاَلَ إِنَّ اْلقُوَّ
25
 

. وهنا يتضح بجالء أن القوة المطلوبة للجهاد أوال هي قوة الجسم المريض. وقد (م( )ت ،)هميسه

 . كانت العرب تعهد بأطفالها للبادية لينشؤوا نشأة قوية

َخَرَج َرُسوُل هللا، )ص( َعلَى قَْوٍم ِمْن أَْسلََم، َوهُْم يَتَنَاَضلُوَن  : وَعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ُعبَْيٍد، قَالَ 

وِق، فَقَالَ  فَأَْمَسُكوا : اْرُموا بَنِى إِْسَماِعيَل، فَإِنَّ أَبَاُكْم َكاَن َراِميًا، َوأَنَا َمَع بَنِى فاُلٍَن، ألََحِد اْلفَِريقَْيِن،  بالسُّ

": اْرُموا َوأَنَا َمَعُكْم ُكلُِّكمْ  ؟! قَالَ  : َما لَهُْم ؟ قَالُوا ؟ َوَكْيَف نَْرِمى َوأَْنَت َمَع بَنِى فاُلَنٍ  بِأَْيِديِهْم، فَقَالَ 
26
 

الرسول  ،لكن بدون تعصب ،(. يظهر من هذا أن تشجيع فريق يسمح به في اإلسالمم( )ت ،)هميسه

  ا.بينهم مساواةوفي هذا  ،فريق لتشجيع الفريقينبدل من تشجيع )ص( 

اإلسالم منظومة كاملة شمولية ومحكمة، فلم تكن لتغفل عن تحديد نوع األهداف المسموح 

 ،مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه"أنه  )ر ا ع( ففي الصحيحين عن ابن عمربها. 

علوا لصاحب الطير كل من نبلهم، فلما رأوا ابن وقد ج ،أي أقاموه ورفعوه وأخذوا يرمونه بالنبال

من فعل هذا ؟ لعن هللا من فعل هذا، وإن رسول هللا )ص( لعن من اتخذ  : عمر تفرقوا، فقال ابن عمر

. (http ://www.islammemo.cc/2005)( : هدفاً للرماية بالنبال أي) "شيئاً فيه روح غرضاً 

 .(لحديثة )الحجر، السهم، الرمح، المقالع، كل أنواع السالحوتدخل فيها كل أنواع الرماية القديمة وا

: ألجل  لكن بواجهتين ،وقد تطور القنص، على مر الزمان، كظرفية لتطبيق وتعلم الرماية

الحصول على موارد غذائية أحلها هللا )وبشروط محددة(
27

، ثم على شكل رياضات عصرية للترفيه، 

                                                            
 5825" \"التِّرِمذي\و 5655"\"ابن ماجة\و 5101"\"الداِرِمي\( و55122) 1/511أحمد  أخرجه 24
25  ، ، ثَُماَمةَ ْبِن ُشفَيٍّ "أبو \( و1261)8/15" \"مسلم\( و55186)1/518أخرجه أحمد عْن أَبِي َعلِيٍّ

 .5151"\داود
 .عن َسلََمةُ (، 5622) 1/11" \"البَُخاِري\( و58812)1/10أخرجه أحمد  26
 ال تدخل في هذا الباب. 27
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المستحل للعنة هللا متى صوبت على األحياءوال شك أن الثانية تدخل تحت الحكم 
28
ولم تراع حدود  

 هللا. 

 ةشرطا( كقواعد تضمن العدل واإلنصاف والمساوا 50)للرماية وقد حدد الفقهاء شروطا 

 .(م( ، )تالروقيبين المتبارين )

واألنواع التي تستعمل التكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل، واألسلحة النووية،  حالياوهناك 

ا الدولة ولها عالقة بالقوانين والمعاهدات الدولية وفي معظمها ال ههي رماية حرفية تنظمو ،الحديثة

المهنة ال في باب اللعب  ومعظمها يدخل في ،فراد وال البيئةتراعي المبادئ الدينية وال حقوق األ

 .والرياضة

 الخ.( الحراب والرماح والسيوفواللعب بالسالح )المبارزة  2.2.2.2.2

تدريب الشخص ليكون مجاهدا أو مقاتال يذود عن الحمى واألعراض أو للدفاع عن  إنه

لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك،  ،لما قدم رسول هللا )ص( المدينة" : قال )ر ا ع(فعن أنس النفس. 

بينما الحبشة يلعبون دخل عمر فأهوى إلى  : . وعن أبي هريرة )ر ا ع( قال"ولعبوا بحرابهم بالمسجد

". األمر هنا ال يقف عند مجرد الرياضة ولكن أيضا دعهم يا عمر : لحصى فحصبهم بها، فقالا

 غالى عمر ونهاه )ص(. ممارستها بالمسجد، وهو أقدس مقدسات المسلمين، وقد

: أن رسول هللا )ص( دخل عليها. وكان يوم عيد يلعب السودان  )ر ا ع(وعن عائشة 

: نعم، فأقامني وراءه   )ص( وإما قال تشتهين تنظرين، فقلتبالدرق والحراب فإما سألت رسول هللا

"فاذهبي : حسبك قلت نعم، قال : خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال
29

. فلم 

 . (م( ، )تالروقي) يكتف بالنظر مع زوجه إلى هذا اللعب، بل شجع الحبشة على مواصلة ذلك

الفعل إقرار بلعب المبارزة وبمشاهدتها للذكور واإلناث، لكن ال ننس أن المناسبة كانت  هنا

 عيدا للمسلمين، وال كون الزوجة في صحبة محرمها وبلباس شرعي.

 الرهانووالتسابق بها  (وباقي الدواب ركوب الخيل)الفروسية  2.2.2.2.2

وقد ذكرت  ،وكانت وسية فاعلة في الحرب ،وهي مشهورة في التاريخ خاصة عند العرب

َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا"وهللا أقسم بها في قوله تعالى . في اآلية السابقة
30
وقد قال (. 500) ( العاديات5) "

 .(5051نواف، ) : "اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل" )ص(

هللاِ )ص( تَُسمَّى اْلَعْضبَاَء، َوَكانَْت الَ َكانَْت نَاقَةٌ لَِرُسوِل : " لنا أمثلة من أفعال رسولناو

: ُسبِقَِت اْلَعْضبَاُء، فَقَاَل  َعلَى قَُعوٍد لَهُ فََسبَقَهَا، فَاْشتَدَّ َذلَِك َعلَى اْلُمْسلِِميَن، َوقَالُوا يتُْسبَُق، فََجاَء أَْعَرابِ 

                                                            
 وقد ظهر هناك وعي بحقوق الحيوان، وبدأت جمعيات القنص تستبدل الطرائد الحية باألقراص الطائرة. 28
بني أرفدة لقب للحبشة، ولفظ دونكم من ألفاظ اإلغراء وحذف المغري به، تقديره عليكم  : قال اإلمام النووي 29

 (.5268متعددة، راجع العسقالني، بهذا اللعب الذي أنتم فيه )وللحديث روايات 
الخيل أجريت فضبحت أي سمع صوت عدوها  30

(http ://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura100-aya2.html .) 
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ْنيَا إاِلَّ َوَضَعهُ : إِنَّ َحقاًا َعلَى هللاِ أَْن الَ يَْرفََع شَ  َرُسوُل هللاِ )ص( "ْيئًا ِمَن الدُّ
31
(. هنا م( )ت ،)هميسه .

 تدخل الروح الرياضية وناقة الرسول في المحك. 

ولم يكن اإلسالم ليسهو عن الجعل )أي الرهان(
32

هل " : )ر ا ع( سئل أنس بن مالك، فقد 

نعم، لقد راهن )صلى هللا عليه وسلم( على فرس  : كنتم تراهنون على عهد رسول هللا )ص( ؟ فقال

 .(م( ، )تالروقي) "الناس، فهش لذلك وأعجبه له يقال له سبحة فسبق

أرسل كتابه إلى األمصار يقول ابن الخطاب وذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن عمر 

وثبا، ورووهم ما علموا أوالدكم السباحة، والفروسية. وفى رواية ومروهم يثبوا على الخيل ": فيه

 "، وفي هذا تدريب للفارس قبل ترويض الفرس.سار من المثل وحسن من الشعر

الحديثة )الطائرة، الشبيهة كما في ناقته )ص( وعلى الوسائل ويسري على وسائل النقل 

ما يسري على الخيل، لكن تنظيمها يدخل في إطار  للجهاد( التي تستعمل .الباخرة، الغواصة الخ

مهني
33
وهكذا اتضح أن أحكام اإلسالم تصدر عن النيات والغايات وال تقول بالتحريم إال فيما  .

 يتعارض والمبادئ اإلسالمية واألخالق الحميدة. 

اشترط العلماء شروطاً للتباري في ركوب الخيل تحمي حقوق الفرس وحقوق المتباري و

ه الشروط في معظمها معمول بها هذ .ويتفادى بها كل خالف، أو سقوط في لهو بدون نفع هموتنصف

تفادي رهان القمار والمغاالة في أسعار و السليمة الغايةوالنية احضار في المباريات لكن تبقى 

وقد ظهرت كل وسائل الغش  .شهار المفرط والغير الملتزمالتذاكر والترويج الغير المباح لسلع واإل

 قصدلتي تتضمن القمار، وهي التي يقيمها الناس يحرم القيام بالمسابقات ا .في تناول مواد منشطة الخ

أو التي تقام تحت رعاية المقامرين والمراهنين ممن ينفقون أموالهم الطائلة في سباقات  الربح المادي

 دون قصد اإلعداد للقتال. والخيل 

 ألعاب القوى  5.2.5.2

 المصارعة 2.2.2.2.1

 : منهم ،قاصدا هدايتهم لإلسالم أو الدفاع عنه ،صارع النبي مصارعين مشهورين

 يفد عليهو ،ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب، وكان بمكة ويحسن الصراع 

 الناس من البالد فيصرعهم
34
،  

                                                            
، 8/555و"النَّسائي"  1602( و"أبو داود" 5655)1/26( و "البَُخاِري" 55022)2/502أخرجه أحمد  31

فيما عدا الفروسية، والرسول في مختلف األلعاب المباحة وورد أنه ال يقبل رهن  .1152وفي "الكبرى" 

 (. 5001)ص( لم يأخذ رهن ركانة عند مصارعته وهذا لكي ال يمتهنها الناس )الجزائري، 
 ولهذا الرهان شروط يجب احترامها )لذا دخل في العناصر التي جعلت الفقهاء يختلفون في األحكام(. 32
الفروسية تدخل في إطار مهنة عسكرية )الخيالة( ولعل فروسية البطوالت الرياضية ال تدخل  وقد أصبحت 33

في هذا الباب إال لهؤالء. وقد صيغت شروط شرعية للسباقات تحترم المبادئ اإلسالمية العامة )ال تهمنا هنا(. 

أساسا وللمتسابق فال تحترم وفي منظورنا المسابقة بالسيارات ال تعدو غاية الربح المادي للشركة المصنعة 

المبادئ اإلسالمية )لخطورتها ولضررها الواضح بالصحة لألطراف المتسابقة، ولألموال الباهظة التي تنفق 

 الخ(، والسيارة ال تحتاج ترويضا أصال.
 المطلب عبد بن هاشم بن يزيد عبد بن ركانة كان : قال ،يسار بن إسحاق أبي وحدثني" : إسحاق ابن قال 34

 يا : )ص( هللا رسول له فقال ،مكة شعاب بعض في)ص(  هللا برسول يوما فخال ،قريش أشد مناف عبد بن
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 وكان رجال شديدايأبا األسود الجمح ،
35
، 

 محمد بن الحنفية، وكان من المشهورين بالمصارعة في اإلسالم
36
. 

ا معمرهوبن جندب )وأقام رسول هللا )ص( مصارعة بين رافع بن خديج وسمرة 

وقبلهما النبي في الغزوة بعد ما رأى قوتهما، وكان رافع راميا،  ،سنة(، فصرع سمرة رافعا 51

 .(http ://www.mugtama.com/theme-showcase/itemوسمرة مصارعا بطال )

  والمقصود عموما نية فعل الخير.

يظهر أن مباريات بطوالت المالكمة ال تدخل في نفس الصنف  ،ومن خالل المبادئ السالفة

بالصحة لألطراف المتصارعة،  حال بأهدافها وال بنتائجها )وخاصة لخطورتها ولضررها الواض

احتراف مهنة  ال يبيح(، اإلسالم .وعلى سلوك المتفرج عليهما، وعلى األموال الباهظة التي تنفق الخ

 .ئهال تحترم مباد

 والمشيابق العدو والتس 2.2.2.2.2

العدائين المشهورين ذكوان مولى آل عمر بن مسابقات العدو من بين أقدم الرياضات. ومن 

من  .(م( )ت ،كم )هميسه 100سار من مكة إلى المدينة في يوم وليلة مسافة حوالى  الذيالخطاب 

مرات  2الصحابة اشتهر سلمة ابن الكوع بأنه يسبق الخيل، وقد روي أن الرسول طالبة بالمبايعة 

 تقديرا له ولدوره في الجهاد، وروي عن بطوالته الكثير. 

فأوصاهم بمزاولة  ،روي أن جماعة جاؤوا إلى الرسول )ص( يشكون تعبهم من المشيو

هريرة رضي هللا عنه، أنه  يعن أب. وت كفاءتهم)الجري الخفيف( فتحسنت صحتهم وزاد النسالن

ما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول هللا، كأن األرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا، وإنه " : قال

 السعوط نبتة خير ما تداويتم به:" وروى الحاكم في مستدركه أن الرسول )ص( قال .لغير مكترث"

. فقد أدرج المشي هنا للتداوي )فيدخل في بابه (م( ، )تالدود والحجامة والمشي( )الروقيو

 الترويض الطبي(.

                                                                                                                                                       
 هللا رسول( له) فقال ،التبعتك احق تقول الذي أن أعلم لو إني : قال ؟ إليه أدعوك ما وتقبل هللا تتقي أال ،ركانة

 إليه فقام : قال.  أصارعك حتي فقم : قال ؛ نعم : قال ؟ حق أقول ما أن أتعلم ،صرعتك إن أفرأيت : )ص(

 ،محمد يا عد : قال ثم ،شيئا نفسه من يملك ال وهو ،أضجعه)ص(  هللا رسول به بطش فلما ،يصارعه ركانة

 إن ذلك من وأعجب : )ص( هللا رسول فقال ،أتصرعني ،للعجب هذا إن وهللا محمد يا فقال ،فصرعه فعاد

 ،فتأتيني ترى التي الشجرة هذه لك أدعو : قال ؟ هو ما : قال ،أمري واتبعت هللا اتقيت إن ،أريكه أن شئت

 : قال.  مكانك إلى ارجعي : لها فقال : قال. )ص( هللا رسول يدي بين وقفت حتى فأقبلت ،فدعاها ،ادعها : قال

 ،األرض أهل بصاحبكم ساحروا ،مناف عبد بني يا : فقال قومه إلى ركانة فذهب : قال ،مكانها إلى فرجعت

  .(5ج  5002 ،ابن هشام) "صنع والذي رأى بالذي أخبرهم ثم ،قط منه أسحر رأيت ما فوهللا
بلغ من قوته أنه كان يقف على جلد البقرة ويتجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتفرى الجلد  35

 ولم يتزحزح عنه.
رسول الروم بقوة محمد، ثم رفعه محمد جلس كالجبل يحركه رسول الروم لمعاوية يتحدى به أقوياءه، فأقر  36

 م((. مرات وجلد به األرض )هميسه، )ت
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 رفع األثقال  2.2.2.2.2

وكان يعرف عند العرب باسم "الربع" وهو أن يُشال الحجر باليد، يفعل ذلك لتعرف شدة 

اإلسالم في  وجدهاوهي عادة  .(م( )ت ،الرجل، والربيعة والمربوع هو الحجر الذي يرفع )هميسه

وتروى الروايات أن الرسول )ص( مر بقوم يتبارون في رفع حجر ثقيل  .العصر الجاهلي وأقرها

وقد روي أن المعتصم باهلل  .ليعرفوا قوة كل منهم، وقد شاهدهم الرسول ولم يمنعهم أو يعنف عليهم

خطوات  حكي عنه أنه كان يحمل ألف رطل بغدادي ويمشي كان أشد الناس قوة في عهده فقد

 .(م( ، )ت)الروقي

 من ألعاب الخفة والرشاقة  5.2.5.1

 حواجزعلى  الوثب 2.2.2.3.1

وكانت توضع عارضة خشبية يقفزون  والنط" القفيزىيعرف أيضا عند العرب باسم "

عليها
37
 .(م( ،)تهميسه) 

  السباحة 2.2.2.3.2

لما  فإنه .أن النبي )ص( سبح وهو صغير عندما زارت به أمه أخواله في المدينة يورو

أمي وأحسنت العوم في بئر بنى  ي: هاهنا نزلت ب قال"هاجر ونظر إلى دار التابعة حيث دفن أبوه 

ليسبح كل  : أن النبي )ص( سبح هو وأصحابه في غدير، فقال"عن ابن عباس و ".عدى بن النجار

. (م( )ت ،هميسه) ": أنا وصاحبي رجل إلى صاحبه، فسبح )ص( إلى أبى بكر حتى عانقه، وقال

ربما ":  وعن ابن عباس قال. (م( ، )ت)الروقي "تعلموا السباحة وعلموها أبناءكم":  ففي الحديث

 . (م( )ت ،)هميسه ": تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون قال لي عمر بن الخطاب

الوصول والسباحة ليست من تقنيات الهجوم وال الدفاع وإنما للياقة البدنية، وقد تسهل لك 

للعدو المتحصن بالماء أو تنجيك منه إذا صدفت حاجز ماء. وهذا يبرهن على أن صحة المسلم 

 مقصودة لذاتها، ولكن عليه أن يحتسبها هلل تعالى. 

 اللعب بالنرد 

، ُموَسى أبِي َعنْ لم يخصص مالك أي باب للهو واللعب اال في لعب النرد.   أَنَّ  األَْشَعِريِّ

ِ  َرُسولَ  َ  َعَصى فَقَدْ  بِالنَّْردِ  لَِعبَ  َمنْ ":  قَالَ  )ص( هللاَّ م(  )تمالك  أنس ابن (185) "َوَرُسولَهُ  هللاَّ

2775
38
 بِهَا اللَِّعبَ  يَْكَرهُ  َوَسِمْعتُهُ  َوَكِرهَهَا، الشَّْطَرْنِج، فِي َخْيرَ  الَ :  يَقُولُ  َمالِكاً  َوَسِمْعتُ :  يَْحيَى قَالَ . 

الَُل" إاِلَّ  اْلَحقِّ  بَْعدَ  "فََماَذا:  اآليَةَ  هَِذهِ  َويَْتلُو اْلبَاِطِل، ِمنَ  َوبَِغْيِرهَا ، مالك أنس ابن)[ 25: يونس] الضَّ

 (. 5556م(  )ت

وليس في األحاديث ما يفسر تحريمها، وهنا مكروهة ال حرام، وقياسا عليها، هل كرهت 

  كل لعبة شبيهة بها ؟

 

                                                            
 .522عن ابن قتيبة ج ا ص  37
 َعْن ُموَسى ْبِن َمْيَسَرةَ، َعْن َسِعيِد ْبِن أبِي ِهْنٍد. 38
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 مواقف الفقهاء في أحكام الرياضة 1.1

 اتفاقهم على مبادئ  1.1.1

 : على الشروط اآلتية وامعظم الفقهاء وقف

 أن تكون بنية وهدف مقبوليناشترطوا 

 :  وهذا يعني

 ) ،أن ال تحلل حراما أو تحرم حالال )قمار، ميز عنصري، تبذير أموال، 

 ان ال تلغي ممارستها واجبا من الواجبات أو يكون فيها اسراف لمورد أو هتك لعرض، 

  ،فابن آدم مسؤول على كل شيء

  الخلط بين الرجال اتكون فيها مخالفة لألخالق والقواعد الدينية )ككشف العورتأن ال ،

 ،(، الخ.والنساء

 وأن  ،الوقت الضروري لالستراحة من الشغل على حساباضاعة للوقت،  اأن ال تكون فيه

ملء الفراغ بما ينفع من العمل أو الرياضة  .ال يكون فيها غلو يزيغ بها عن هدفها المشروع

 ،أو الهوايات المختلفة يسد باب الشر ويغلقه

 ال ":  قال )ص( ،ففي الصحيح .ويجوز مكافأة الفائز في األمور التي تخدم المصلحة العامة

"سبق إال في نصل أو خف أو حافر
39
فيما يقصد به الحث على  وهنا يقصد جواز الجعل .

عن عبد هللا بن عمر "أن النبي )ص( سابق بين  .(558061 : لفتوىمه )االجهاد أو ما يخد

الخيل وراهن"، وفي رواية "سابق بين الخيل وأعطى السابق"
40
 . 

  عدم اتخاذ المسابقات الرياضية وسيلة للكسب الحرام كالمراهنات والقمار وهي مختلفة عن

 .التحفيز والمكافأة

 اإلسالم نهى عن الضرر والضرار.ال يؤِذي الغير، كما اشترطوا أن 

 ،تحرم األلعاب المبنية على القمار والميسر 

 ،تحرم األلعاب المبنية على السحر وخداع الناس 

 .،حرم االستهزاء بالناس كاألقزام الخت 

 ،عدم إذاية اإلنسان كما يجري في بعض أنواع المصارعة 

 ،الطيور أهدافا للتدريب على الرمايةاتخاذ ومصارعة الثيران، كعدم إذاية المخلوقات،  

الطيور ( وصراع الكالب)غرضا يرمى، أو التحريش بين الحيوانات  حياءلنهي النبي عن اتخاذ األ

 .، )وهنا يؤخذ الصيد كلعب((صراع الديكة)

 أحكام اإلسالم حول اللعب والرياضة حسب اجتهاد الفقهاء 1.1.1

اختلف الفقهاء في اصدار الحكم بناء على قراءتهم لما ورد من األحكام في القرآن والسنة 

 .5 لخصنا أحكامهم في الجدولووالتي ذكرنا بأهمها أعاله، 

                                                            
يقصد الرمي والفروسية )الحفر كناية عن الخيل والخف عن اإلبل والفيلة(. رواه الترمذي وهو حسن،  39

 األلباني.وصححه 
 رواه اإلمام أحمد. 40
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 حسب اجتهاد الفقهاء ،والرياضة لعباألحكام اإلسالمية في ال 5 : الجدول
 األصل في كل لهو ولعب 

الكراهة التحريمية  الحرمة المذاهب 

 عند البعض

 اإلباحة/ الجواز الكراهة

إال ما استثناه الدليل أو   

 يعين على الجهاد

وإخالل غاب التوسط   

بالفرائض وبدون بنية 

 تقوية الجسم والجهاد

 بشروط 

إال ما استثناه الدليل أو  الحنفية 

 يعين على الجهاد

      

   مالكاإلمام      المالكية

   الحطاب      

   الخرشي      

     اإلمام القرافي    

   اإلمام الشافعي     الشافعية

     اإلمام الخطابي     

     وابن حجر الهيثمي    

     اإلمام البغوي    

ما لم يكن معينا على      الحنابلة

 الجهاد

  

   ابن عقيل      

   اآلجري      

   اإلمام المرداوي      

   الحجاوي      

   واإلمام ابن القيم      

محدثين غير 

 مصنفين مذهبيا

إن أحلت حراما أو 

حرمت حالال أو 

 ترتبت عنها مضرة

غاب التوسط وأخل  - 

بالفرائض وبدون بنية 

 تقوية الجسم والجهاد، 

 بشروط 

 اإلمام العز بن عبد السالم        

 ابن قدامةاإلمام         

 اإلمام ابن تيمية        

 يوسف القرضاوي        

 الشيخ أبو بكر الجزائري        

 الشيخ محمد العثيمين        

 .م( ، )تالروقي: من وضع نبيل معطيات  المصدر

 ما ورد في الجدول يبين عدم دقة األحكام العامة السابقة.

 حول أحكام اإلسالم في اللعب والرياضة أسباب االختالف 1.1.1

. ونرى أن سوء الفهم (5كما راينا في اآليات )الجدول  غياب النص المحرم صراحة

هل يمكن أن نقول أن كل شيء جائز األكل إال بدليل )وليس هناك نص  .يتسرب من تعميم األحكام

، أم الحق هو األصل أم الباطلتساءل هل نما نتحدث عن األصل والفصل،  يحرم أكل التراب(. عند
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؟ فنرى أنه ما بني على حق فهو  أن السؤال هذا في غير محله، ألن األمور ال تعرف إال بأضدادها

 حق وما بني على باطل فهو باطل، فيصبح األصل آنذاك بدون معنى. 

أن الباطل ضد  "... كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل،")ص( من حديثه  الحنفيةاستنبط 

الحق، وبالتالي فهو "حرام" )والباطل يعني بدون جزاء، والحرام يستوجب العقاب(، فبه أصدروا 

 حكمهم العام في حرمة اللعب أصال إال بدليل. 

  .بعض فقهاء الشافعية استنبطوا حكم الكراهة التحريمية )بين التحريم والكراهة(

وعللوا بغياب الوسطية  ،في كل لهو ولعب الكراهة كأصللكن معظم المذاهب ارتأوا 

قال الشافعية وواالخالل بالفرائض ونية الجهاد، وهو رأي الحنابلة، ما لم يكن معينا على الجهاد، 

 التالي فهي مكروهة. ببانعدام نفعها، وأن تركها أفضل من فعلها و

جواز اللهو والرياضة على ما ذكره الحديث مما ينفع في قتال أو لاختلفوا في القياس 

الجهاد أو األسرة )المرأة  صبة األهل، أيصح أم ال ؟ ورأى بعضهم أنه ال يجوز إال فيما يخمالع

 والطفل(. على أن كثير مما ذكر ليس له عالقة مباشرة بالقتال )كالمشي والسباحة وحمل األثقال(.

ويرى كثير من المحدثين )لم يصنفوا مذهبيا( باإلباحة والجواز أصال بشروط ما لم يقرن 

 رم أو مكروه قياسا.بمح

قد )ص( رى أن حكم ما حث عليه الرسول نو .ممن قالوا باإلباحة من أشار إلى الندبة

أو فرض غين عندما يكون  يتجاوز الندبة إلى الواجب الذي هو فرض )قد يكون فرض كفاية كالجهاد

البعض  اأشار إليه، أحكاما نا(، وقد يكون مندوبا فيما يخص أمور األسرة. ولهذا أضفالدين مهددا

 عطى موقعا في تصنيف الفقهاء. تدون أن 

 (، مالعبة األطفال والنساء) ما حث عليه الرسول : المستحب وأالمندوب 

 (.لجهادلتعهد الفرس، الرماية خدمة )فرض كفاية  : الواجب

زوا بين الممارسة والفرجة، وشتان ما بينهما. فالفرجة مجرد ينرى كذلك أن الفقهاء لم يم

التدريب في ترويح عن النفس. ما سبق من األحاديث يثبت جوازها، لكنها ال تدخل في نفس أحكام 

 لعاب المذكورة. األ

قد نظن أنه انطالقا من هذه المبادئ يسهل التنبؤ بأحكام الشرع في موضوعي اللعب 

حسب اجتهاداتهم اختلفوا كثيرا، ولعل  ،في مفاهيمها العامة لكن الفقهاء )كرياضة( والرياضة والصيد

 في هذا رحمة للمسلمين.

 والطربوالسماع واللهو والغناء الشعر 1.5

 حكم الِشعر في االسالم  1.5.1

سوق كوهيئت له تظاهرات خاصة  ،تراث أدبي عند العرب في الجاهليةكالشعر عرف 

َعَراءُ ". قال تعالى ولم يرد في الشريعة ما يحرمه لذاتهونورده هنا ألنه مصدر الغناء. عكاظ.   َوالشُّ

 إاِلَّ ( 558) يَْفَعلُونَ  اَل  َما يَقُولُونَ  َوأَنَّهُمْ ( 551) يَِهيُمونَ  َوادٍ  ُكلِّ  فِي أَنَّهُمْ  تَرَ  أَلَمْ ( 551) اْلَغاُوونَ  يَتَّبُِعهُمُ 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  َ  َوَذَكُروا الصَّ  أَيَّ  ظَلَُموا الَِّذينَ  َوَسيَْعلَمُ  ظُلُِموا َما بَْعدِ  ِمن َوانتََصُروا َكثِيًرا هللاَّ

: الهائمون في األودية  خصص القدف هنا لطائفة محددة منهم(. 58 )الشعراء( 555) يَنقَلِبُونَ  ُمنقَلَبٍ 

 والذين يقولون ما ال يفعلون )أي يكذبون( واستثنى أخريات.
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ُه : " )ص( رسول هللاروى الطَّبَراني عن عبد هللا بن عمر أن  ن عر كالَكالم، فحَس الشِّ

بِيحه قبيح"  : "إن من الشعر  وقال )ص( (.https ://ar.wikipedia.org/wiki)حَسن، وقَ

لحكمة"
41

. فهو دقيق اللفظ بحيث يبضع وال يعني كل الشعر. وكان يضع لحسان منبرا في المسجد 

ويقول رسول هللا )ص( "إن هللا يؤيد حسان  ،يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول هللا )ص( أو ينافح

بروح القدس ما نافح أو فاخر عن الرسول"
42
 م((. )الغزالي، )ت 

 بالنساء يحدو كان أنجشة وإن السفر في له يحدى )ص( كان النبي )ر ا ع( أن أنس وعن

بالقوارير" سوقك رويدك أنجشة "يا )ص( هللا رسول فقال بالرجال، يحدو كان مالك بن والبراء
43
 .

 أنشد كنت قد : فقال إليه، فلحظ المسجد، في الشعر ينشد وهو بحسان مر عمر "أن هريرة أبي وعن

وهكذا يمكن أن يأخذ كل األحكام من التحريم إلى الواجب م((.  منك" )الغزالي، )ت خير هو من وفيه

 حسب الظرفية والغاية. 

 العمال وغناء اإلبل، كحداء للغناء سماعهم من السلف عن ينقل ما كل يُحمل هذا وعلى

ادين،  كالغزالي عنه ودافعوا العلماء بعض أجازه الذي وهو( السماع) الصوفيَّة واألناشيد والحصَّ

 بن احمد عن أبي حدثني داود أبو (. وقال5055، نوحالدينية( ) األناشيد) اليوم يسمى ما وهو وغيره،

 السماع.  كره أنه حنبل

 من الفقهاء من أجازوا السماع بشروط 1.5.1

 بن والعز الغزالي، حامد وأبي الشوكاني ومحمد القيسراني، وابن حزم ابن تحليلها رأى

 النابلسي )ويكيبديا(.  الغني وعبد السالم، عبد

 جعفر بن هللا عبد الصحابة من سمع فقال جماعة، من السماع إباحة المكي طالب أبو ونقل

الصالح.  السلف من كثير ذلك فعل قد وقال وغيرهم ومعاوية شعبة بن والمغيرة الزبير بن هللا وعبد

 أو حسناتك جملة في القيامة يوم "أيؤتى له فقيل السماع، في يرخص كان أنه جريج ابن وعن

ُ  يَُؤاِخُذُكمُ  "الَّ  تعالى هللا وقال باللغو شبيه ألنه السيئات، في وال الحسنات في ال فقال ؟ سيئاتك  هللاَّ

ِكن أَْيَمانُِكمْ  فِي بِاللَّْغوِ  ُ  قُلُوبُُكمْ  َكَسبَتْ  بَِما يَُؤاِخُذُكم َولََٰ " )البقرة(. وهنا يتسامح (551) َحلِيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 مع اللغو حتى في األيمان، والتي عادة ما تتطلب الكفارة. 

قياس" إذن فهو مباح )الغزالي،  وال نص السماع تحريم على يدل حسب الغزالي "ال

 : عوارض 1ب  يحرم م((. فهو يبيح السماع يرى أنه )ت

 الفتنة، وتخشى إليها النظر يحل ال امرأة المسمع يكون  

 الكوبة وطبل واألوتار المزامير وهي المخنثين أو الشرف أهل شعار اآللة من تكون أن 

 ممنوعة، بالقضيب وهي والضرب والشاهين

 عدا أن يكون للذود عن  الكذب أو أو الهجو الفحش من شيء فيه )الشعر( الصوت نظم(

 اإلسالم(، 

 الشباب(، غرة يكون في )كأن المستمع على غالبة الشهوة تكون أن 
                                                            

 .رواه البخاري من حديث أبي بن كعب 41
حديث أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والحاكم متصال من حديث عائشة، قال الترمذي حسن  42

 صحيح.
 رواه أبو داود الطيالسي. 43

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 محبوبا له السماع فيكون تعالى هللا حب عليه يغلب ولم الخلق عوام من الشخص يكون أن 

 م((. محظورا )الغزالي، )ت حقه في فيكون شهوة عليه غلبت ولو

 استنتاجات  3.1.2

 : مما سبق نستنتج ما يلي

 الصحابة كانوا ميالين للتشدد وقد أراد عمر أن يزجر حسان على إنشاد الشعر بالمسجد.  إن

 واإلنشاد هنا يعني قراءة ملحونة، أليست هي السماع ؟

 هريرة أبي "عن البخاري ىرو المسجد، في تبول الذي األعرابي من موقفهم يذكر وكلنا 

:  )ص( هللا رسول لهم فقال، به ليقعوا الناس إليه فثار، المسجد في بال أعرابيا أن )ر ا ع(

 ولم ميسرين بعثتم فإنما ؛ - ماء من سجال أو - ماء من ذنوباً  بوله على وأهرقوا دعوه

اليسرى، وأن اإلسالم دين  بارتكاب تدفع الكبرى المفسدة يستنتج أن .معسرين" تبعثوا

 يسر، وهذا ربما ندخله البعض في التسامح مع الجاهل، 

 الزنى  على شهداء أربعة بإشهاد هللا حكم رفض عبادة، الذي بن سعد عن الفعل رد وصدر

َذهَا قَدْ  لََكاعِ  أَتَْيتُ  لَوْ  ؟ هللا رسول يا أنزلت "لهكذا : فقال  َوال أُهَيَِّجهُ  أَنْ  لِي يَُكنْ  لَمْ  َرُجٌل، تَفَخَّ

َكهُ  ِ  ُشهََداَء، بِأَْربََعةِ  آتِيَ  َحتَّى أَُحرِّ ، "َحاَجتِهِ  ِمنْ  يَْفُرغَ  َحتَّى ُشهََداءَ  بِأَْربََعةِ  آلتِيَ  ُكْنتُ  َما فََوهللاَّ

 فيفهم هنا بالغيرة، لكن الرسول لم يزجره،

 الليل من بالمدينة يعس كان، "عنه هللا رضي، الخطاب بن عمر أن، الكندي ثور عن ،

 يا:  فقال، خمرا وعنده، امرأة عنده فوجد، عليه فتسور، يتغنى بيت في رجل صوت فسمع

 ال، المؤمنين أمير يا وأنت:  فقال ؟ معصيته على وأنت يسترك هللا أن أظننت، هللا عدو

 "واَل :  تعالى قال، ثالث في هللا عصيت فقد، واحدة هللا عصيت أكن إن، علي تعجل

 عز هللا وقال، تجسست وقد، (12 )الحجرات (55) ... بَْعًضا بَّْعُضُكم يَْغتَب َواَل  تََجسَُّسوا

ِكنَّ  ظُهُوِرهَا ِمن اْلبُيُوتَ  تَأْتُوا بِأَن اْلبِرُّ  "َولَْيسَ :  وجل  ِمنْ  اْلبُيُوتَ  َوْأتُواۗ   اتَّقَىَٰ  َمنِ  اْلبِرَّ  َولََٰ

 عز هللا وقال، إذن بغير البيت ظهر من علي ودخلت، علي تسورت وقد، أَْبَوابِهَا")البقرة(

ۗ   أَْهلِهَا َعلَىَٰ  َوتَُسلُِّموا تَْستَأْنُِسوا َحتَّىَٰ  بُيُوتُِكمْ  َغْيرَ  بُيُوتًا تَْدُخلُوا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا:  وجل

لُِكمْ   : )ر ا ع( عمر قال سالم، بغير دخلت فقد، (51)النور  (55) تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  لَُّكمْ  َخْيرٌ  َذَٰ

 ال عني عفوت لئن، المؤمنين أمير يا وهللا، نعم:  قال ؟ عنك عفوت إن خير من عندك فهل

"وتركه وخرج، عنه فعفا:  قال، أبدا لمثلها أعود
44
 

(https ://www.ahlalhdeeth.com.)  يتبين هنا كيف يريد الشخص إصالحا فيسقط

 في زلة أكبر،

 عبادته عن )ص( يسألون النبي أزواج بيوت إلى رهط ثالثة جاء"  : مالك بن يقول أنس ،

 من تقدم ما له غفر قد ؟ )ص( هللا رسول من نحن وأين : فقالوا، تقالوها كأنهم أخبروا فلما

، أفطر وال الدهر أصوم : آخر وقال، أبدا الليل أصلى، أنا أما : أحدهم فقال، تأخر وما ذنبه

 قلتم الذين أنتم : فقال، )ص( هللا رسول فجاء!  أبدا أتزوج فال النساء أعتزل أنا : آخر وقال

، وأرقد وأصلي، وأفطر أصوم ولكنى، له وأتقاكم، هلل ألخشاكم إني وهللا أما ؟ وكذا كذا

                                                            
 أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد هللا بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس. عن 44

https://www.ahlalhdeeth.com/
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"منى فليس سنتي عن رغب فمن، النساء وأتزوج
45
 

(http ://shamela.ws/browse.php/book-22592/page-2073 من )(، تبرأ )ص

 .المغالين منهم

  كون السماع عند الصوفية مرتبط بمدح النبي والتوسل هلل وقد يكون بشعر كالبردة، وليس

فيه فحش كاالختالط، وكشف العورات، أال يدخل من باب القياس في المباح، لكننا ال نبرر 

 الجدب والحضرة وغيرها، بدع المتصوفة في

  من قراءة ما كتب الغزالي وكيف قرئ من طرف اآلخرين، نستنتج التطرف والمغاالة في

األحكام، ربما يفعلون هذا عن حسن نية التقاء الشبهات ودرء للمفاسد، لكن نهي النبي 

 )ص( عن تحريم ما أحل هللا، والم هللا تعالى موسى عن تعجيله العذاب لقومه، 

  عندما يروى أن الغزالي أباح الغناء ال تذكر الشروط، وبشروطه هذه قد أعطاه جميع

األحكام من اإلباحة الى التحريم، لكنه أقرب للتحريم منه لإلباحة ألنه قلما تجتمع تلك 

 الشروط، 

  قسمت العلوم الدينية إلى العقيدة والحديث والفقه، فلم يعد بوسع أي منها استئصال كل

وضوع، واختلط األمر على القارئ الغير المتخصص، هذا باإلضافة إلى الفرق جوانب الم

الدينية والمذاهب، ثم انتحال بعضهم الصفة )نذكر على سبيل المثال الوهابية التي ادعت 

أنها سلفية وهي أحدث وسمت إحدى مرجعياتها "الدرر السنية" وهي ليست من السنة 

 والجماعة كما يعرف الجميع(،

 ا يجعل األحكام الصادرة عن كثير من الفقهاء محل نقاش.وهذا مم 

 الغناء والموسيقى والطرب والمعازف في اإلسالم حكم 1.5.1

ال شك أن له أحكاما مختلفة حسب محتوى األلفاظ والغاية والوسيلة والمغني والمستمع 

 والظرفية، لكن غالبا ما تلخص في التحريم والجواز.

 أدلة اباحة الغناء والموسيقى 5.1.1.5
: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه  أن رسول هللا )ص( قال )ر ا ع(الترمذي عن عائشة  عن

في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"
46
 (http ://fatwa.islamweb.net/fatwa .)/ 

وروى البخاريُّ ومسلٌم وأحمد عن عائشة أنَّها زفَّت امرأة من األنصار، فقال النبِيُّ "يا 

م((  مجهول، )ت؟ فإنَّ األنصار يعجبهم اللهو" ) لَْهو ما كان معكم منعائشة 

/iwikipedia.org/wik://ar. https) لم نقف على سنده وتحليله، ونتساءل ما نوع الغناء المباح في ،

 األعراس ؟ 

 بعاث بغناء تغنيان جاريتان )ص( وعندي هللا رسول على "دخل )ر ا ع( عائشة وقالت

 عند الشيطان مزمار وقال )ر ا ع( فانتهرني بكر أبو فدخل وجهه وحول الفراش على فاضطجع

                                                            
 .عن حميد بن حميد أبى الطويل(، 5/55( والبيهقي )2/155أخرجه البخاري ) 45
 هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، حسنه اإلمام العراقي، وضعفه البيهقي. : قال اإلمام الترمذي 46

http://shamela.ws/browse.php/book-22592/page-2073
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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فخرجتا" غمزتهما غفل فلما دعهما )ص( وقال هللا رسول عليه )ص( فأقبل هللا رسول
47
)الغزالي،  

 م((.  )ت

استبدال يومي اللعب بعيدين. أباح الشرع للمسلمين االبتهاج في  وقد أوردنا أعاله حديث

والوالئم  واستقبال غائب كالحجاج كاألعياد واألعراس بالغناء والتعبير عنه أعيادهم وأفراحهم

 الخ.  القرآن وحفظ والختان كالمولود والعقيقة المندوبة في اإلسالم

 يقىالغناء والموس األدلة الشرعية في تحريم وكراهية 5.1.1.5
ِ  َسبِيلِ  َعن لِيُِضلَّ  اْلَحِديثِ  لَْهوَ  يَْشتَِري َمن النَّاسِ  َوِمنَ  " : تعالى هللا قال  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ

ئِكَ  هُُزًوا َويَتَِّخَذهَا ِهينٌ  َعَذابٌ  لَهُمْ  أُولََٰ  فِي َكأَنَّ  يَْسَمْعهَا لَّمْ  َكأَن ُمْستَْكبًِرا َولَّىَٰ  آيَاتُنَا َعلَْيهِ  تُْتلَىَٰ  َوإَِذا( 8) مُّ

ْرهُ  َوْقًرا أُُذنَْيهِ   مجاهد وقال، الغناء هو : عباس )ر ا ع( ابن قال (،22لقمان )( "5) أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  فَبَشِّ

 والمزامير الغناء في نزلت : ا( )ر البصري الحسن وقال ،(55/10 )الطبري الطبل اللهو : ا( )ر

 وال القينات تبيعوا ال: " قال )ص( هللا رسول فعن وقيل إنها نزلت في القينات، (2/115 كثير ابن)

 (. 5055، المنجدحرام" ) وثمنهن فيهن، تجارة في خير وال تعلموهن وال تشتروهن

 َوَشاِرْكهُمْ  َوَرِجلِكَ  بَِخْيلِكَ  َعلَْيِهم َوأَْجلِبْ  بَِصْوتِكَ  ِمْنهُم اْستَطَْعتَ  َمنِ  َواْستَْفِززْ : " تعالى وقال

 الصوت مجاهد )اإلسراء( فسر " 81) ُغُروًرا إاِلَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدهُمُ  َوَما َوِعْدهُمْ  َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَوالِ  فِي

 وأشفعت بكل وسيلة توفرت له.  بالغناء،

 أصبعيه فوضع راع زمارة فسمع طريق في )ر ا ع( عمر ابن مع "كنت قال أنه نافع وعن

 وقال أصبعيه فأخرج ال قلت حتى ذلك أتسمع نافع يا يقول يزل فلم الطريق عن عدل ثم أذنيه في

)ص( صنع" هللا رسول رأيت هكذا
48
أن يفعل مثل  ابن عمر يأمر وأنكره كثيرون، ألن الرسول لم ،

عن ذلك، ويرى ابن تيمية أن السمع الغير  سمعه ينزه أن رأى سماعه، ربما عليه ينكر ولم فعله

 (.5055، المنجدالمقرون بالنية والتلذذ ال يحاسب عليه، وهذا قد يدل على الكراهية ال التحريم )

والمعازف" الخز يستحلون أقوام أمتي في وحديث "ليكونن
49

 مصطلح الحديث . يستعمل

 القرطبي ونقل بها، يعزف التي اآللة أو المالهي، بآالت البعض يفسرها معزفة، جمع" المعازف"

 أو المالهي أصوات هي وقيل اللهو، بآالت البعض وعرفها الغناء، هي المعازف أن الجوهري عن

  .به يضرب مما وغيرها الدفوف

 ورد ما اللهو إال آالت حرمت كل األربعة األئمة ا( أن مذهب األلباني )ر تيمية و ابن قال

 أكثر عند كما وبجواز إتالفها، صنعها، جواز بعدم : ا( )ر تيمية ابن وقال كالدف. باستثنائه الدليل

 "يكون : )ص( وعنه (.5055، المنجدابن حنبل ) عند الروايتين وأشهر مالك مذهب وهو الفقهاء،

 ظهرت "إذا:  قال ؟ هللا رسول يا ذلك متى المسلمين من رجل فقال ومسخ"، وخسف قذف أمتي في

الخمور" وشربت والمعازف القيان
50
 الخمر حرم هللا "إن : قال )ص( النبي أن عباس ابن وعن .

                                                            
 عائشة في الصحيحين.حديث  47
 الحديث رفعه أبو داود. 48
، ووصله الطبراني 1120أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك األشعري تعليقا برقم  49

 )الحر( أي الزنى.والبيهقي، وراجعه األلباني. وفي رواية 
 أخرجه الترمذي عن عمران بن حصين. 50

https://islamqa.info/ar/5000
https://islamqa.info/ar/5000
https://islamqa.info/ar/5000
https://islamqa.info/ar/5000
https://islamqa.info/ar/5000
https://islamqa.info/ar/5000
https://islamqa.info/ar/5000
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الحديث رواة أحد سفيان قاله الطبل، : هي والكوبة مسكر" وكل والكوبة والميسر
51
م(  )مجهول، )ت 

http ://www.binbaz.org.sa/article/507).  

 استنتاجات وتساؤالت

 : الفقهاء في أحكامها من اختالف التعاريف فالمقصود ثم التعميميبدأ اختالف 

 نتساءل عن المسخ هل باجتماع األمور الثالثة أم لكل منها على حدة ؟
52
ن أونرى هنا  

عقوبات وبفهمنا كل من الثالثة له العقاب الذي يستحقه  2أسباب لكن أعطاها  2ث قدم يالحد

 ،ال كل العقوبات ولعلها احترمت التسلسل

ولعل األصل في األشياء اإلباحة ما لم تتعارض مع مبادئ اإلسالم، ومن هنا ضرورة 

 تبرير التحريم ال اإلباحة، المنطق أن آالت الطرب مباحة ما لم تحرم بنص، 

  ،األدلة في تحديد اآلالت مبنية على تعريفات متناقضة بعضها غير منطقية 

 قالوا بجواز إتالفها، نتساءل ألم تكن هناك آالت عزف في عهد الرسول والصحابة ؟  لمن

فمن منهم قام بمحاربتها وإتالفها ؟ وهل كان هناك غناء في عهد الرسول )ص( بدون 

 آليات العزف ؟

  ألم تكن هناك آالت معازف في عهد الرسول والصحابة ؟ وهل نزل بهم خسف أو مسخ ؟

 شيوع، واجتماع المحرمات، لعل المقصود هو ال

  وحديث وضع األصابع في األذنين لئال يسمع مزمار راع، يناقش أيضا من حيث أن السنة

 ما فعله الرسول وداوم عليه وأمر بفعله وظهر أن له عالقة بالتعبد.

 غناءحرم ال منالفقهاء  من 5.1.1.2
 القيم، وابن الصالح، وابن الطبري الطيب وأبو القرطبي تحريمها على اإلجماع وحكى

 الشافعي عن الطبري الطيب أبو القاضي تيمية. وحكى وابن الهيتمي حجر وابن الحنبلي، رجب وابن

 تحريمه )ويكيبيديا(. رأوا أنهم على بها يستدل ألفاظا العلماء من وجماعة وسفيان حنيفة وأبي ومالك

 سفيه فهو منه استكثر ومـن الباطل، مكروه يشبه لهو الغناء "إن هللا رحمه الشافعي وقال

والرقاص )العماري،  المغني شهادة تقبل أنه ال الحنابلة يرى الجوزي ابن شهادته". وقال ترد

 م((.  )ت

 وثمنها وبيعها القينة حرم تعالى هللا "إن )ص( قال النبي أن )ر ا ع( عائشة وروت

وتعليمها"
53

شهادته وهو  ترد سفيه فهو لسماعها الناس جمع إذا الجارية "صاحب الشافعي . وقال

 له كان مغنية فوجدها أحد جارية اشترى ويرى أنه "إذا الغناء، عن نهى )ر ا(، ديوثي". ومالك

 م((. ردها" )الغزالي، )ت

 

                                                            
 أخرجه ابن حنبل في مسنده بإسناد جيد. 51
( قَالُوا لَْم نَُك 15وهل يدخل الناس النار بمجرد أنهم ال يطعمون المسكين لقوله تعالى "َما َسلََكُكْم فِي َسقََر ) 52

يِن 11( َوُكنَّا نَُخوُض َمَع اْلَخائِِضيَن )11( َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن )12ِمَن اْلُمَصلِّيَن ) ُب بِيَْوِم الدِّ ( َوُكنَّا نَُكذِّ
(18) 

 )المدثر(، ال نظن أن هذه األمور كلها يجمعها حكم واحد حتى مع سلبيتها.
 أخرجه الطبراني في األوسط بإسناد ضعيف. 53

http://www.binbaz.org.sa/article/507
http://www.binbaz.org.sa/article/507
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 استنتاجات وتساؤالت

 : مما سبق نستنتج ما يلي

  اإلسالم ويجب التمييز بين الكراهة والتحريم، فالشافعي كره ولم يحرم، وذم االستكثار منه(

 اْلقُْربى َذا أصال ال يقبل التطرف، فيشجب التقتير كما يشجب التبذير(، وقد قال تعالى "َوآتِ 

بِيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّهُ  ِرينَ  إِنَّ ( ٦٢) تَْبِذيراً  تُبَذِّرْ  َوال السَّ  َوكانَ  الشَّياِطينِ  إِْخوانَ  كانُوا اْلُمبَذِّ

 اإلسراء،  "(٦٨) َكفُوراً  لَِربِّهِ  الشَّْيطانُ 

  ،ولو صح التعميم في استفزاز الشيطان لكان كل خيل وكل رجل من الشيطان 

  ،القينة هي جارية تغني في المحافل والحانات، وبالتالي فهي مصدر الفساد في األرض

أو المتاجرة به  ولعل حديث القينات ال يسري إال على االحتراف أو اإلدمان على الغناء

بالفتنة أو بقصد اإلضالل، فما قيل في قينة ال يقال في عبد، ولهذا ما يبرره كتحريم مقرونة 

 العشرة في الخمر، وكل ريع من الفساد فهو حرام )كالربا، والخمر(، 

  وهناك من ارتأى تحريمها اعتمادا على اتباع النصارى واليهود واألخذ بعين االعتبار

ة األديان، ولكن هذا ال يحل مشكل الغناء الوطني المنظور الشمولي لنظام العولمة ومحارب

 أو المحلي،

 أن مناسبات األعراس وشبيهاتها كثيرة )كالعقيقة، الختان، األعياد الخ.(، فتصبح  نالحظ

 بذلك االباحة هي الحكم العام والتحريم استثناءات تذكر وتبرر، 

 ئمة،األ عند التحريم تعميم إذن يفهم وال كرهه، الشافعي أن وراينا 

  ،ونتساءل كيف أن الفقهاء لم يحددوا كيف كان الغناء والموسيقى في عهد النبي والصحابة

 ؟ وكيف كانت تجرى األعراس كأرضية للمقارنات واستصدار األحكام

 معيار إلعادة قراءة األحكام الشرعية حول اللعب والرياضة 1.2

 :  على مستوى التعريفات قد تظهر األمور بسيطة لكنها تطرح إشكاليات حتى

الرياضة ليست محرمة أو مكروهة لذاتها وإنما متى اقترنت بما يتنافى مع المصلحة والدين ومكارم 

األخالق. ال بد من االحتراس في القياس وال بد من حسن تقدير األسبقيات في كل األمور، فللدين 

والمسؤولية تؤسس ألحكام شرعية دقيقة موازين دقيقة ال يصل إليها إال ذووا كفاءة عالية. الواجب 

دفع الضرر بنفعة مربط جلب ال؟ ال بد من  بعيدة عن الهوى والذاتية، أال يحاسبنا هللا عن مثقال ذرة

" (58) َعلِيمٌ  ِعْلمٍ  ِذي ُكلِّ  َوفَْوقَ ۗ   نََّشاءُ  مَّن َدَرَجاتٍ  نَْرفَعُ مع حسن تقدير. وال بد أن نعي أن "

 َوَداُوودَ وأن هناك أحكاما أصوب متى أخذنا الدرس من حكم سليمان بعد أبيه داوود " يوسف،

 ُسلَْيَمانَ  ( فَفَهَّْمنَاهَا56َشاِهِديَن ) لُِحْكِمِهمْ  َوُكنَّا اْلقَْومِ  َغنَمُ  فِيهِ  نَفََشتْ  إِذْ  اْلَحْرثِ  فِي يَْحُكَمانِ  إِذْ  َوُسلَْيَمانَ 

 (.55 ( )األنبياء52ًما )َوِعلْ  ُحْكًما آتَْينَا َوُكال

  2ول دالج فيحاولنا أن نصنف تداخل العوامل في الموضوع فحصلنا لقد 

 

 

 

 



  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

  31 

 العناصر العامة المتداخلة في تحديد أحكام اللهو والرياضة في اإلسالم 2الجدول 

حكم اللهو 

 والرياضة

، الزمال

 الواجب

، مندوبال

 المستحب

جاالالحالل/المباح/

 ئز

 الحرام المكروه

 بدون  بدون خالصة هلل خالصة هلل خالصة هلل النية 

مقرون بعبادة  العبادة 

 واجبة

مقرون بعبادة 

 مستحبة

غير مقرون 

بعبادة، ال يحل 

حراما وال يحرم 

 حالال

غير مقرون 

بعبادة، مقرون 

بشبهات أو 

 مكروهات

غير مقرون بعبادة، 

 مقرون بمحرمات

مقرون  يةمسؤولال

بمسؤولية 

 جماعية 

مقرون 

 بمسؤولية فردية 

غير مقرون 

 بمسؤولية 

 مقرون بمحرمات مقرون بمنهيات

يدفع 

أضرارا 

أو يجر 

 منافع

منافع مهمة 

جدا ويدفع 

 اضرارا كبيرة 

منافع كثيرة، قد 

يدفع أضرارا 

 ثانوية

منافع ثانية وبدون 

 أضرار

ال يضر وال ينفع 

أو منافعه أكبر من 

 أضراره

كبيرة أو  هأضرار

أكبر من منافعه 

 )كالخمر والميسر(

 به أو بربى به بدون به أو بدونه به أو بدونه الجعل

تغريم 

 الخاسر

 به به أو بدونه  بدون بدون بدون

 : من انجاز نبيل المصدر

 الخاتمة 

اللهو واللعب في اإلسالم موضوع يجب أن يحتل الصدارة عند المسلمين خاصة في اآلونة 

األخيرة وقد بلغت حدا ال يطاق من الغلو واالسراف وهدر الوقت واستالب شخصية الفرد وإثارة 

النزعات والصراعات في وقت ندر فيه من يبحث عن أحكامها أو يعيرها أي اهتمام. وهذه من 

جعلتنا نغوص في بحره رغم قلة وسائلنا. وما توصلنا إليه في قراءاتنا لم يشف غليلنا،  األسباب التي

والتقصير طبعا ليس من اإلسالم بل من المسلمين، لذلك ارتأينا أن ال نخرج من الموضوع بدون أن 

 نسهم به بشيء، نتمنى أن يكون اقتراحنا صائبا. 

لين )غير مركبين نصا( ثم في شرحنا كيف اضطررنا إلى تناول الموضوعين منفص

مقالتين. فال بد من قراءة المقالة في ظرفيتها وحسب الغاية منها، فنحن ال نحرم حالال وال نحل 

حراما وال نفتي ألحد، قصدنا االطالع على أهم أحكام اإلسالم حول اللهو واللعب، علنا نستطيع 

ي ومحاولة معرفة نسبة الترابط بين الربط بما تم العمل به عند قبائل األطلس المتوسط الشمال

المنظومتين. نعترف أن العمل مجازفة، فإن وفقنا فلله الحمد والمنة، وإن لم نوقف، فمن تقصيرنا 

وسوء فهمنا، فنرجوا من هللا حق االجتهاد، يقول الفقهاء "ما ال يدرك كله ال يترك جله"، فلعلنا هيأنا 

نا إلى التقصير الحاصل في األبحاث حول الموضوع لعله السبل للقارئ ليستنبط أحكامه بنفسه ونبه

 يستدرك. 
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 المراجع
 العلمية، الكتب دار مطبعة البخاري، صحيح 5225 اسماعيل، بن محمد الجعفي البخاري

 أجزاء. 6 مجلدات، 1 لبنان، بيروت

 الريان دار البخاري، صحيح شرح الباري، فتح 5268 ،علي بن أحمد العسقالني حجر نبا

تم تصفحه ) http ://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php ج. 52 للتراث،

 .22/6/2017)في 

 محمد القطب وتحقيق ضبط النبوية، السيرة 5002 ،الحميري أيوب بن الملك عبد هشام ابن

 أجزاء. 1 بيروت العصرية، المكتبة الدالي، امحمد بلطه علي،

 ص. 185 بيروت العصرية، المكتبة المسلم، منهاج 5001 جابر، بكر ابي الجزائري

 5-5 مؤسسة علوم القرآن، ج النبوية، السيرة م( )ت الحميري أيوب بن الملك عبد هشام ابن

http ://library.islamweb.net/newlibrary/  ( 22/6/2017)تم تصفحه في. 

  /http ://dimamaroc.maktoobblog.comم( الموطأ  أنس ابن مالك )ت

 التربية عن طريق اللعب المباح، شبكة األلوكة، 5005 محمد بن سالم بن علي،جابر 

http ://www.alukah.net/social/0/953 )  22/6/2017)تم تصفحه في. 

تم )  ?http ://articles.islamweb.net/media/index.phpضرار، وال ضرر ال : حديث

 (. 50/01/5056تصفحه في 
"علموا أبناؤكم السباحة والرماية وركوب الخيل"  : حديث

http ://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?  ) 22/6/2017)تصفحه في تم. 

( 56-02التربية اإلسالمية دروس حوارية، الدرس ) 2006 راتب النابلسي محمد

)تم تصفحه في  http ://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=2332 5-الرياضة

50/01/5056 ) 

م( الرياضة من منظور  سعود بن عبد هللا الروقي )ت

)تم تصفحه في  http ://elibrary.mediu.edu.my/books/mal01430.pdfإسالمي،

20/6/2017). 

م( حكم الغناء عند األئمة األربعة رحمهم هللا، موقع الشيخ فوزي عبد  العماري ب، )ت

 .(20/6/2017)تم تصفحه في  (http ://www.traidnt.net/vb/traidnt458582)الحميد األثري 

م( إحياء علوم الدين،  الغزالي اإلمام أبي حامد، )ت

https ://www.naseemalsham.com/ar//Arabic/...pdf ( 55/55/5055تم تصفحه في ) 

تصفحه في تم ) (http ://fatwa.islamweb.net/fatwa/index) 558061 : لفتوىا

55/1/5056). 

 ،القمار والرهان والميسر 150831الفتوى 

http ://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?  ( 55/1/5056تصفحه في تم .) 

)تم  ?http ://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php ،الترفيه واأللعاب 1825الفتوى 

 (. 55/1/5056تصفحه في 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1767&idto=1768&bk_no=52&ID=608
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php
http://library.islamweb.net/newlibrary/
http://dimamaroc.maktoobblog.com/
http://www.alukah.net/authors/view/home/118/
http://www.alukah.net/social/0/953/
http://www.alukah.net/social/0/953/
http://articles.islamweb.net/media/index.php?%208
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?%20
http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=2332
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL01430.pdf
http://www.traidnt.net/vb/traidnt458582/
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=1956
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?%20
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=894


  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

  33 

: أهميته، خصائصه، نظرياته،  م( اللعب القحطاني سارة محمد عبدهللا المعصوب )ت

 http ://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825أنواعه، أدواره التربوية، 

 .22/6/2017)تصفحه في  تم)

  https ://ar.wikipedia.org/wiki/م( الموسيقى في اإلسالم،  مجهول )ت

 ،ترك المجال للولد في اللعب والترويح م( مجهول )ت

http ://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=66 ) تم تصفحه في

(22/6/2017. 

وٌل عن رعياته" ؤحديث "كلكم راٍع وكلكم مس م( مجهول )ت

http ://articles.islamweb.net/media/index.php?   (50/01/5056)تم تصفحه في. 

)تم تصفحه في  http ://mawdoo3.comمفهوم الرياضة وفوائده، م(  مجهول )ت

55/1/5056 ) 

 http ://islammemo.cc/2005/06/12/1675.htmlاللعب على أصوله،  5001مجهول، 

 .22/6/2017)في  )تم تصفحه

أحكام وضوابط  ركوب الخيل والفروسية، 5055مجهول، 

fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4402 ) 22/6/2017)تصفحه في تم. 

 م( الموسوعة الرياضية )كتاب يمكن تصفح أجزاء منه عبر الويب(، مرزوق ابراهيم )ت

http ://www.books.google.co.ma/books?id ( 55/1/5056تصفحه في تم.) 

 اإلسالم سؤال وجواباألغاني،  5055، محمد صالح المنجد

(http ://www.islamqa.info/ar/5000 ) (.20/6/2017)تم تصفحه في 

مطبعة الجنادرية، تاريخ العرب قبل اإلسالم،  5051نواف أحمد بن عبد الرحمن، 

في  )تم تصفحه ?http ://books.google.co.ma/books، )الخيل، السباق، القنص( 5 الطبعة

55/1/5056 .) 

ة، هل يصح قول من يحلل الموسيقى قياساً  5055نوح علي سلمان،  فتاوى الحياة العاما

)تم تصفحه في (  ?http ://www.aliftaa.jo/Question.aspx) 81على زقزقة العصافير فتوى 

20/6/2017). 

اإلسالم والروح الرياضية، م(  هميسه بدر عبد الحميد )ت

http ://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/19.htm)  22/6/2017)تصفحه في. 
MARCY G., 1925 : Une tribu berbère de la confédération Ait Warain : les 

Ait Jellidasen, Hesperis 5, archives berbères et bulletin de l’Institut des hautes-

études marocaines, librairie Larose, Paris. pp : 79-142 

https ://archive.org/stream/Hesperis51925/Hesperis9-1929_djvu.txt (consulté le 

22/6/2017). 

MAGNIN J., 1995 : Les cadres familiaux dans la société Aït Waraïn, 

Études et Documents berbères, 13, 1995 : pp. 125-143. (PDF), (consulté le 

22/6/2017). 
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