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امللخص

يتضمن حبث »ســبق الســبق يف األلعاب الرايضية املعاصرة« عدًدا من املســائل املتعلقة بعائدات املســابقات 
الرايضيــة احلديثــة؛ حيــث شــاعت تلــك األلعــاب، وتنوعــت، ووقــع اإلشــكال يف مــا ينتــج منهــا مــن عائــدات 

ماديــة؛ أحــالل هــي أم حــرام ومــا خترجيهــا الفقهــي؟
ومن املعلوم أن الفقه اإلســالمي أوىل املســابقة والرمي اهتماماً ملموســاً، وعقد الفقهاء لذلك أبواابً مســتقلة 
يف مصنفاهتــم، بنــاء علــى أن اإلســالم يشــجع كل مــا فيــه بنــاء للجســم الســليم؛ توصــاًل إىل العقــل الســليم، 
غــري أن تطــور تلــك األلعــاب يف عصــران وتنوعهــا اقتضــى أن تبحــث أحكامهــا وفقــاً ملســتجدات العصــر وتنــوع 
األســاليب، فــكان هــذا البحــث إجابــة  لكثــري مــن املســائل املعاصــرة ممــا مل تبحــث يف كتــب الفقــه القدميــة؛ 
توخيــاً الهتــداء الشــباب واملهتمــني ابأللعــاب املعاصــرة وفقــاً ألحــكام الشــريعة وبعــدا عــن املقامــرة واملــال احلــرام 

الــذي قــد ينتــج عــن بعــض األلعــاب يف معاجلــة بعــض أخطــاء هــذه املســابقات الشــرعية.

Abstract:
This research includes a number of cases and legal dicta relating to the proceeds of 
modern common sports competitions which are occurring today in varied forms. Such 
questions can often be problematic and require clear answers to establish whether they 
are lawful or unlawful under Islamic law.
It is understood that Islamic Jurisprudence paid a significant attention to archery and 
Muslim jurists has dedicated entire chapters in their works for such topic on the ba-
sis that Islam encourages the building of a healthy mind in a healthy body. However, 
the diversity and complexity of those games in our time and age, necessitates a carful 
research to provide legal answers for the questions often posed by Muslim youth and 
interested parties. Our research is an attempt to provide some answers in the hope to 
assist Muslims to avoid falling into gambling and that which is unlawful in Islamic law.
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واتريــخ قبولــه للنشــر 2016/10/5م
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احلمــد هلل رب العاملــني، وأفضــل الصــالة وأمت التســليم علــى ســيدان حممــد ســيد 
املرســلني ، وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن، وبعــد:

فقــد شــاع لــدى عامــة النــاس والشــباب منهــم خصوصــاً »املراهنــة يف بعــض 
األلعــاب الرايضيــة املعاصــرة« ورمبــا كان ذلــك ســبباً يف إيقــاع العــداوة والبغضــاء 
بــني املتنافســني، إضافــة إىل مــا فيــه مــن هــدر لأمــوال وتضييــع هلــا، وبنفــس الوقــت 
قــد يكــون ذلــك ســبباً مــن أســباب الرتبــح ومجــع األمــوال لســّد احلاجــات وتغطيــة 
، وللبــدن  للعقــل خصوصــاً  مــن تنشــيط  الرايضــة  مــا يف  النفقــات، إضافــة إىل 
علــى وجــه العمــوم، ومــا يف ذلــك مــن ترويــح واســتمتاع للنفــوس املراقبــة واملشــجعة 

والعاشــقة هلــذه اللعبــة أو تلــك.
ومن خالل هذين النظرين يتســاءل بعض من الناس عن مدى ِحل أو ُحرمة 

كسب األموال من خالل هذه املراهنات يف ضوء قواعد التشريع ومقاصده.
وهــذا مــا دفعــين إىل أن أكتــب تفصيــاًل يف هــذه املســألة حمــاواًل تتبــع مواطنهــا، 
شــرعي  إىل حكــم  الوصــول  بغيــة  فيهــا  الرتبــح  طريقــة  ومتفهمــاً  شــتاهتا،  ومجــع 
ملكسب كل لعبة رايضية سواء أكان عائداً إىل الالعبني أم املراهنني من غريهم؟ 
ولــن أخــوض يف اســتقراء مجيــع األلعــاب الرايضيــة املعاصــرة للحكــم عليهــا كاًل 
علــى حــدة، فذلــك لــه جمالــه وشــرحه يطــول، إمنــا ســأحتدث علــى األساســيات 
األلعــاب  بعــض  عليهــا  منــزاًل  عــام  بوجــه  األلعــاب  مــن  جُيــىن  الــذي  )للســبق( 
واملســابقات املعاصــرة؛ لتتضــح الصــورة، ويتمكــن فامههــا مــن القيــاس عليهــا فيمــا 

هــو قائــم أو مســتجد مــن املــردودات املاديــة يف أنشــطة أخــرى.
وسوف أقوم بعرض هذه املادة على النحو اآليت:

متهيد: يف بعض املصطلحات املتعلقة ابلبحث.
املبحث األول: يف املسابقات القدمية، وأحكام السَبق فيها.
املبحث الثاين: يف املسابقات املعاصرة، وأحكام السَبق فيها.

اخلامتة: يف أهم النتائج.
متهيد: يف بعض املصطلحات املتعلقة ابلبحث.
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 تــرد يف البحــث مصطلحــات قدميــة ومعاصــرة جيــدر إلقــاء الضــوء عليهــا؛ 
فأقــول: الكــرمي  للقــارئ  لتكــون واضحــة 

الســْبق: بســكون البــاء مبعــىن التقــدم يقــال: »ســبقه إىل الشــيء ســْبقاً تقدمــه، . 1
ويقــال: ســَبق الفــرس يف احللبــة: جــاء قبــل األفــراس«)1(.

السَبق: بفتح الباء: ما يرتاهن عليه املتسابقون)2(.. 2
وهــذا يعــين أنــه شــامل للنقــود وغريهــا ممــا يتــم االتفــاق عليــه بــني املتســابقني مــن . 3

األمــور املاديــة األخــرى.
وهبــذا يتضــح عنــوان حبثنا)َســَبق الســْبق( أي املــردودات املاديــة بعمومهــا الناجتــة . 4

عــن الســْبق والتســابق بــني طرفــني أو أطــراف متعــددة.
إليــه، . 5 أســرع  وســباقاً:  مســابقة  الشــيء  إىل  ســابق  مــن:  مأخــوذة  املســابقة: 

وابراه)3(. جــاراه  فــالانً  فــالن  ســابق  ويقــال: 
املناضلة: هي الرمي ابلسهام، يقال: انضل فالن فالانً: ابراه يف الرمي)4(.. 6
يف . 7 الثــاين  وهــو  مصلِّيــاً  جــاء  الســباق:  يف  الفــرُس  صلَّــى  يقــال:  املصلِّــي: 

.)5 الســباق)
ومســي الثــاين »مصلِّيــًا« ألنــه أييت وراء األول عنــد )صــال( الســابق والصــال . 8

مفــرز الذنــب مــن الفــرس)6(.
الفِســكل: يقــال »فســكل الفــرس« جــاء يف الســباق أخــرياً، كمــا يقــال للرجــل . 9

الــذي جيــئ اتبعــاً ومتأخــراً )فســكل()7(.
االخنناس: هو التخلف: يقال خنس الرجل ختلف وتوارى)8(.. 10

املعجم الوسيط: جلماعة ، )414/1( مادة سبق.  )1(
املصدر نفسه: )415/1( مادة سبق.  )2(
املصدر نفسه: )414/1( مادة سبق.  )3(

املصدر نفسه: )292/2( مادة »فضل«.  )4(
املصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.   )5(
املصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.  )6(

املصدر السابقبتصرف )689/2( مادة »فسكل«.  )7(
املصدر نفسه:)258/1( مادة »خنس«.   )8(
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اجلعالة: ما جُيعل على العمل من أجر)1(.. 11
احمللــل : مــن يدخــل ابلســابقة بــني اثنــني ال يدفــع شــيئاً، ولــه الربــح إن . 12
فــاز.
املزاريق: املزراق هو الرمح القصري، واجلمع مزاريق)2(.. 13
اجملانيق: املَِنجنيق آلة قدمية كانت ترمى هبا حجارة ثقيلة على األســوار، . 14

فتهدمها)3(.
املقاليع: املقالع ما يرمى به احلجر، واجلمع مقاليع)4(.. 15

۞۞۞

املصدر نفسه:)126/1( مادة »جعل«.  )1(
املصدر نفسه:)393/1( مادة »زرق«.   )2(
املصدر نفسه:)855/1( مادة »جمن«.  )3(
املصدر نفسه:)755/1( مادة »قلع«.  )4(
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املبحث األول: يف املسابقات القدمية وأحكام السَبق فيها.
وردت  وبعضهــا  القدامــى،  الفقهــاء  عرفهــا  مســابقات  هنــاك  أنواعهــا:   : أواًل 
بشــأهنا نصــوص شــرعية، جنمــل احلديــث عنهــا، فنقــول: ذكــر فقهــاء املســلمني 
أنواعــاً مــن املســابقات الشــائعة يف زماهنــم، فقــد كانــت هنــاك مســابقات علــى 
األقــدام، وعلــى الــدواب، وســائر احليــواانت كالفيلــة وغريهــا، وهنــاك مســابقات 
يف الســيوف، ومســابقات علــى الســفن والــزوارق ومســابقات يف الرمــاح القصــرية 

)املزاريــق(. تســمى 
كما أن هناك مســابقات يف الطيور، ومســابقات يف اجملانيق، واملقاليع، ورمي 

األحجار.
كما أهنم عرفوا مسابقة )الصراع( ويراد هبا )املصارعة يف عصران()1(.

اثنياً : حكم املسابقات بوجه عام.
يتجه القول أبن املسابقات بوجه عام مشروعة )مباحة(.

وختريــج إابحتهــا أهنــا ال تعــدو أن تكــون رايضــة بدنيــة أو عقليــة، وتقويــة البــدن 
وتنميــة الذهــن ممــا أقــرت بــه الشــريعة اإلســالمية، بــل أمــرت بــه؛ ألنــه جــزء مــن 
ــن قــُـوٍَّة َوِمــن  إعــداد القــوة الــي جــاءت يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَأِعــدُّواْ هَلـُـم مَّــا اْســَتَطْعُتم مِّ

ّراَِبِط اخْلَْيــِل﴾)2(.
ويف قــول الرســول --: )املؤمــن القــوي خــري وأحــب إىل هللا مــن املؤمــن 

الضعيف()3(. 
أو أهنــا مــن ابب ترويــض البهائــم وتدريبهــا، وال خيفــى أن احلاجــة تدعــو إىل 

اإلنصــاف  ومعهمــا  قدامــة  ابــن  عليــه  الكبــري  والشــرح  املقنــع  املســابقات:  هــذه  يف  ينظــر   )1(
األوىل 1415هـــ =ـ 1995م.وهنايــة  الطبعــة  الرتكــي،  عبــدهللا  بتحقيــق  للمــرداوي:)5/15( 
املطلــب يف درايــة املذهــب للجويــين بتحقيــق أ.د. عبدالعظيــم الديــب )229/18(. ومواهــب 
اجلليــل مــن أدلــة خليــل- للشــنقيطي« طبعــة قطــر)341/2(، واحمليــط الربهــاين - للبخــاري، 

العــريب)54/6(. الــرتاث  إحيــاء  دار  ط. 
سورة األنفال، اآلية 60.  )2(

جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم برقم)2664(.  )3(
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ذلــك يف الســلم واحلــرب.
أو أهنــا أتيت مبنفعــة ماديــة لإلنســان، وأبيحــت اســتثناًء مــن ثــالث قواعــد: مــن 
القمــار، وتعذيــب احليــوان لغــري أكلــه، ومــن حصــول العــوض واملعــوض لشــخص 

واحــد)1( لأســباب الــي ذكرانهــا.
الكتــاب، والســنة، واإلمجــاع، والقيــاس، ومقاصــد  مــن  وأصــل مشــروعيتها: 

الشــريعة.
أما مشروعيتها من الكتاب:

ــن قــُـوٍَّة َوِمــن ّراَِبِط اخْلَْيــِل)L)2. وقــد  فقولــه تعــاىل: Mَوأَِعــدُّواْ هَلـُـم مَّــا اْســَتَطْعُتم مِّ
ذكــر املفســرون أن املــراد ابلقــوة مــا تتقــوى بــه يف احلــرب علــى العــدو، ومــن بــني ذلــك 
الســالح والرمــي، وذكــر ابــن عطيــة بعــد أن نقــل أقــوال العلمــاء يف معــىن القــوة قــال: 
»وذهــب الطــربي إىل عمــوم اللفظــة«)3(. بــل صــرح أبن اخليــل واملركــوب يف اجلملــة 
واحملمــول عليــه مــن احليــوان، والســالح، واملالبــس الباهيــة، واآلالت، والنفقــات كلهــا 
داخلــة يف القــوة)4(. والشــك أن الرمــي نــوع مــن أنــواع الرايضــات الــي حنــن بصــدد 
حبثهــا، ويقــاس عليــه كل مــا يتقــوى بــه البــدن. يؤيــد ذلــك مــا أخرجــه اإلمــام مســلم 
يف صحيحه عن عقبة بن عامر، قال: مسعت رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- 
ــن قــُـوٍَّة َوِمــن ّراَِبِط اخْلَْيــِلL. مث  وهــو علــى املنــرب يقــرأ: Mَوأَِعــدُّواْ هَلـُـم مَّــا اْســَتَطْعُتم مِّ

قــال: )أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي()5(.
أما مشروعيتها من السنة:

1- مــا رواه أبوهريــرة - رضــي هللا عنــه - عــن النــي -- قــال: )ال ســْبق إال 

املصادر السابقة.  )1(
سورة األنفال، اآلية 60.  )2(

احملــرر الوجيــز - يف تفســري كتــاب هللا العزيــز- البــن عطيــة - ط. وزارة األوقــاف القطريــة،   )3(
بتحقيــق جمموعــة مــن العلمــاء: )26/4(، فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن للبخــاري، ط. دار 

إحيــاء الــرتاث اإلســالمي بقطــر: )200/5(.
املصدر نفسه: )226/4(.  )4(

مســلم )1522/2(، مســند اإلمــام أمحــد)157/4(، ابــن ماجــه)940/2( أبــو داود)3/2(،   )5(
الرتمــذي عارضــة األحــوذي)214/11(.
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يف نصــل أو خــف أو حافــر()1(.
والنصل: السهم، واخلف: اإلبل، واحلافر: اخليل.

2- ومنهــا: قولــه عليــه الصــالة والســالم: )كل شــيء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو ابطــل 
إال ثالثــة: رميــة مــن قوســه، وأتديبــه فرســه ، ومالعبتــه أهلــه فإهنــن مــن احلــق()2(.

3- وقــد ثبــت فيمــا رواه ابــن عمــر أن النــي -- ســابق بــني اخليــل املضمــرة 
مــن احليفــاء إىل ثنيــة الــوداع ، وبــني الــي مل تضمــر مــن ثنيــة الــوداع إىل مســجد بــين 

زريــق( متفــق عليــه)3(.
واملضمرة: الي قلل علفها؛ ليخف حلمها.

فاألحاديث هذه وغريها مما كان يوصي به الني -- اآلابء يف تعليم األبناء 
الســباحة، والرمايــة، وركــوب اخليــل تــدل بوضــوح علــى مشــروعية املســابقة وجوازهــا، 
وأهنــا ليســت مــن القمــار، وال مــن اللهــو احملــرم، وأكــد ذلــك ابلســنة الفعليــة عندمــا 

كان يســابق بــني اخليــل مــن منطقتــني يف املدينــة املنــورة مهــا احليفــاء وثنيــة الــوداع.
الفقهــاء اإلمجــاع علــى مشــروعية  أمــا اإلمجــاع: فقــد نقــل غــري واحــد مــن 

املســابقة)4(.
أما القياس ومقصد التشريع:

فإن من وسائل حفظ الدين الذي هو أول الضرورايت اخلمس اجلهاد يف سبيل 
هللا، وهذا يتطلب إعداداً بدنياً كما يتطلب إعداداً مالياً، ومن اإلعداد البدين إجراء 
مســابقات تنافســية تبين قوة اجلســم، وذلك مما يســتعان به على اجلهاد يف ســبيل هللا 
الــذي هــو طريــق؛ إلعــالء دينــه ونصرتــه، إذاً فاملســابقة إمنــا جــازت؛ ملــا فيهــا مــن منفعــة 

للدين وكل ما يؤدي إىل عبادة أو يســتعان به عليها فهو عبادة أيضاً.
أبــو داود: اجلهــاد، ابب يف  الرتمــذي: اجلهــاد)1700(،  اإلمــام أمحــد: املســند)474/2(،   )1(
الســبق: )2574(، النســائي: )3585(، ابــن ماجــه: اجلهــاد: )2878(، وصححــه األلبــاين 

يف إرواء الغليــل: )333/5(، )506(
أمحد)16886( ، أبو داود)2513(.  )2(

البخاري : ابب هل يقال مسجد بين فالن)114/1(، )38/4( ،)159/9(. مسلم: ابب   )3(
املســابقة بــني اخليــل وتضمريهــا )1491/3(.

املغين البن قدامة، طبعة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية)651/8(.  )4(
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ورب قائــل يقــول: فلنقتصــر علــى مــا ورد بــه النــص مــن مســابقات وهــي: 
ألهنــا  أخــرى؛  مســابقات  لتشــمل  الدائــرة  نوســع  وال  واحلافــر،  واخلــف  النصــل 

أبيحــت اســتثناء، فــال يــزاد عليهــا.
واجلــواب: إن اســتحباب تعلــم الرمــي ابلســهم الــوارد يف النــص ليــس مقصــوداً 
لذاتــه، بــل يظهــر فيــه مقصــد الشــارع مــن كونــه إعــداداً للقــوة مــن أجــل اجلهــاد 
يف ســبيل هللا، وبتحقيــق املنــاط نــدرك أنــه شــامل للرمــي بغــري الســهم؛ كالبندقيــة، 
والرشاشــة، وغريمهــا مــن آالت القــوة احلديثــة، كمــا أنــه شــامل لــكل مــا يبــين بــدن 
اإلنســان ويقويــه، وشــامل أيضــاً لــكل مــا يعــني املســلم علــى أداء واجبــه يف الدفــاع 
الوســائل  وســائر  والطائــرات،  الــدابابت،  اســتخدام  مــن  والعــرض  األرض  عــن 

األخــرى، هــذا فيمــا يتعلــق بتنميــة اجلســم.
أمــا مــا يكــون ســبباً يف تنميــة العقــل مــن األلعــاب واملســابقات فإهنــا تدخــل يف 
اإلابحــة - إن مل نقــل النــدب أو الوجــوب أحيــاانً- قياســاً علــى مــا ينمــي اجلســم؛ 
ذلــك ألن يف تنميــة العقــل حمافظــة علــى ضــروري آخــر مــن الضــرورايت اخلمــس 
يف الشــريعة اإلســالمية مــا ينبغــي أن يكــون خــالف يف هــذا، وقــد أعجبــين مــا قالــه 
حممــود البخــاري مــن احلنفيــة »حكــي عــن الشــيخ اإلمــام اجلليــل أيب بكــر حممــد 
بــن الفضــل أنــه إذا وقــع االختــالف بــني املتفقهــني يف مســألة، فــأراد الرجــوع إىل 
األســتاذ، ويشــرتط أحدمهــا لصاحبــه إن كان اجلــواب كمــا قلــت أعطيــك كــذا، وإن 
كان اجلــواب كمــا قلــُت فــال آخــذ منــك شــيئاً ينبغــي أن جيــوز علــى قيــاس االســتباق 
على األفراس، وكذلك إذا قال واحد من املتفقهة ملثله: تعال حى نطارح املسائل، 
فــإذا أصبــَت وأخطــأُت أعطيتــك كــذا، وإن أصبــُت وأخطــأَت فــال آخــذ منــك شــيئاً 
جيــب أن جيــوز؛ ألن يف األفــراس إمنــا جــوز ذلــك حثــاً علــى تعلــم الفروســية، فيجــوز 
ههنا أيضاً على تعلم الفقه؛ ألن كل ذلك يرجع إىل تقوية الدين وإعالء كلمة هللا 

تعــاىل، وبــه أخــذ الشــيخ اإلمــام مشــس األئمــة احللــواين رمحــه هللا«)1(.
وال شــك أن مــا ذهــب إليــه اإلمــام ابــن الفضــل واإلمــام مشــس األئمــة احللــواين 

إمنــا قــد راعيــا يف ذلــك مقاصــد التشــريع، وأخــذاً ابلقيــاس.
احمليط الربهاين للبخاري: )56/6(.  )1(
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وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه مــن أن مســابقة تــروض الفكــر والعقــل جائــزة إذا متــت 
الســيف واإلبــل واخليــل  ذلــك علــى  يقتصــر  الفقهيــة، وال  بشــروطها وقواعدهــا 

الــواردة ابلنــص. والســهام، 
اثلثاً: حكم املسابقات ببعض تفصيالهتا:

جتــدر اإلشــارة إىل أنــه وإن كان احلكــم العــام علــى املســابقات اإلابحــة كمــا 
بينــا يف - اثنيًا-بــل رمبــا ارتقــى إىل النــدب أو الوجــوب يف حــاالت اســتثنائية إال 
أن هــذه اإلابحــة ليســت مطلقــة، بــل حتتــاج إىل شــيء مــن التفصيــالت، وبيــان 

حاالهتــا، واحلكــم علــى كل حالــة علــى حــدة، فنقــول:
احلالة األوىل

أن جتــري املســابقة بــدون »جعــل« كمــا يســميه الفقهــاء )أي بــدون مقابــل 
مــن مــال(

وهو ما أطلقنا عليه )السَبق(
وهذه جائزة بل نقل ابن قدامة اإلمجاع على حلِّها)1(.

األدلــة: اســتدل هلــذه احلالــة مبــا أوردانه مــن أدلــة إلابحــة املســابقة بوجــه عــام، 
يضــاف إىل ذلــك:

أ- مــا ُرِوي أن النــي -- كان مــع عائشــة - رضــي هللا عنهــا - يف ســفر 
فســابقته علــى رحلهــا فســبقته، قالــت: »فلمــا محلــت اللحــم ســابقته فســبقين فقــال 

هــذه بتلــك«)2(.
ب- كمــا ســابق ســلمة بــن األكــوع رجــاًل مــن األنصــار بــني يــدي النــي -- يف 

يــوم ذي قــَـَرد )مــاء حنــو يــوم يف املدينــة ممــا يلــي بــالد غطفــان()3(.
ج- )صارع الني - - رُكانة فصرعه()4(.

د- )مــرَّ - -  بقــوم يْربعــون حجــراً - أي يرفعونــه- ليعرفــوا األشــد منهــم، فلــم 
الشرح الكبري: )6/15 و 7(.  )1(

رواه أبو داود: )28/2(.  )2(
مسلم: )1439/3(، ومسند اإلمام أمحد: )53/4(.  )3(

الرتمذي : )278/7(، أبوداود: )376/2(.  )4(
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ينكــر عليهــم()1(.
فهــذه األحاديــث وغريهــا دلــت علــى جــواز املســابقة الــي جتــري بــدون جعــل 
وعــوض. ويقــاس مــا مل يــرد بــه نــص مــن األلعــاب واملســابقات علــى مــا ورد بــه 
النــص منهــا، والعلــة اجلامعــة بينهــا أن مجيــع املســابقات- املنصــوص عليهــا وغــري 
املنصــوص عليهــا- إمنــا هــي لتقويــة البــدن والعقــل، وهــي ممــا حــث عليهــا اإلســالم 
ورغب هبا، وأن املســلم القوي خري من املســلم الضعيف كما أهنا ختلو من شــبهة 

املقامــرة؛ النعــدام اجلعــل )املقابــل املــادي( منهــا.
احلالة الثانية

أن جتــري املســابقة بـ»جعــل« )أي بعــوض(، وهــذه احلالــة هلــا صــور وكيفيــات 
متعــددة، وقبــل أن نذكــر تلــك الصــور جيــدر أن نقــف علــى رأي الفقهــاء، ومــا 

حصــل بينهــم مــن خــالف يف هــذه احلالــة بوجــه عــام، فنقــول:
املذهــب األول: إن املســابقة بعــوض غــري جائــز إال يف: اخليــل واإلبــل والســهام، 

وهــذا هــو املذهــب عنــد احلنابلــة)2(.
وقــد اســتدلوا علــى ذلــك مبــا أوردانه ســابقاً مــن قولــه-- )ال ســبق إال يف 

نصــل أو خــف أو حافــر()3(.
وعللــوا مــا ذهبــوا إليــه مــن اقتصــار املســابقة بعــوض علــى هــذه الثالثــة أبهنــا 
مــن آالت احلــرب الــي أمــران هللا – تعــاىل-  بتعلمهــا، وإحكامهــا، واملبالغــة يف 

اإلجــادة فيهــا.
والشــك أن املســابقة فيهــا بعــوض حيقــق ذلــك، وقــد الحظنــا كيــف أن النــي- 
- فسَّــر القوة الواردة يف قوله تعاىل: ﴿َوأَِعدُّواْ هَلُم مَّا اْســَتَطْعُتم مِّن قـُوٍَّة َوِمن ّراَِبِط 

اخْلَْيــِل﴾)4(. بقولــه »أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي«)5(.

ذكره أبوعبيد يف غريب احلديث: )16-15/1(..  )1(
الشرح الكبري: )8/15 -10(.  )2(

سبق خترجيه.  )3(
سورة األنفال، اآلية 60.  )4(

سبق خترجيه.  )5(
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فاملســابقة يف هــذه الثالثــة مســتثناة مــن اللهــو احلــرام ومــن القمــار، يؤكــد ذلــك 
مــا ورد عــن النــي -- أنــه قــال: »إن هللا يدخــل يف الســهم الواحــد ثالثــة 
اجلنــة، صانعــه حيتســب يف صنعتــه اخلــري، والرامــي بــه، ومنبلــه، ارمــوا واركبــوا، وأن 
ترمــوا أحــب إيلَّ مــن أن تركبــوا، وليــس مــن اللهــو ثــالث: أتديــب الرجــل فرســه، 
ومالعبتــه أهلــه، ورميــه بقوســه ونبلــه، ومــن تــرك الرمــي بعــد مــا علمــه رغبــة عنــه 

فإهنــا نعمــة تركهــا«)1(.
قالــوا: وتبقــى املســابقة بعــوض يف غــري هــذه الثالثــة علــى حرمتهــا؛ ملــا فيهــا مــن 

املقامــرة واللهــو)2(.
املذهــب الثــاين: إن املســابقة بعــوض جائــزة مطلقــاً، ووجــه اإلطــالق هنــا يقصــد 
بــه أهنــا ال ختتــص ابخليــل واإلبــل والســهام، وهــذا مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن 

الشــافعية واحلنفيــة واملالكيــة ووجــه عنــد احلنابلــة)3(.
األدلــة: اســتدل أصحــاب هــذا املذهــب للثالثــة: »اخليــل واإلبــل والســهام« مبــا 

اســتدل بــه أصحــاب املذهــب األول.
أمــا غــري الثالثــة فاســتدلوا لــه ابلقيــاس ومقصــد الشــارع، وذلــك أن املســابقة 
توفــر بنــاء اجلســم أو العقــل أو كليهمــا، ومهــا مــن الضــرورايت الــي أمــران هللا – 
مــن  املســلمني  قــوة  وإظهــار  اإلســالم  نصــر  أن  عليهــا، كمــا  تعــاىل- ابحملافظــة 
أساســيات مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال املســلم، فأخــذ العــوض علــى مــا يبــين 
تلــك القــوة يعــد مــن ابب املغالبــة، واملغالبــة اجلائــزة حتــل بعــوض مــا دامــت تعــني 

علــى حفــظ الديــن.
وقــد أجــاب أصحــاب هــذا الــرأي عــن احلديــث الــذي حصــر املســابقة ابلثالثــة 
أبنــه -- أراد أنــه ال جيــوز اجلعــل إال يف هــذه الثالثــة، وهــذا ال يعــين حتــرمي 

،ســنن  ماجــة)940/2(  ابــن  النســائي)185-24/6(،   ،)13-12/2( داود  أبــو   )1(
أمحــد)148-146-144/4(. اإلمــام   ، الدارمــي)205-204/2( 

الشرح الكبري )8/15 -10(.  )2(
اجلليــل  مواهــب  الربهــاين)54/6(،  احمليــط  بعدهــا،  ومــا  املطلــب )229/18(  هنايــة  انظــر:   )3(

واإلنصــاف)8/15(. الكبــري  والشــرح  املقنــع   ،)341/2(
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املســابقة يف غريهــا إذا كان بغــري جعــل.
أقــول: لعــل أتويــل احلديــث األكثــر قبــواًل مــا ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء مــن: »أنــه 
أخــرج كالمــه -- علــى الغالــب املعتــاد، وقصــد التنصيــص علــى املعظــم مــن 
آالت اجلــد؛ لنفــي مــا عداهــا مــن التقامــر علــى اهلــزء، واللعــب، ومــا ال خــري فيــه، 

والعلــم عنــد هللا«)1(.
وإمنــا قلــت إن هــذا التأويــل أكثــر قبــواًل ملــا ذكــران ســابقاً مــن جــواز املســابقة 
يف غــري هــذه الثالثــة، وســقنا األدلــة علــى ذلــك، يضــاف إىل ذلــك مــا روي عــن 
النــي -- أنــه »صــارع ركانــة علــى شــاة فصرعــه، مث عــاد مــراراً فصرعــه فأســلم 

فــردَّ عليــه غنمــه«)2(.
فــدل هــذا علــى أنــه جتــوز املســابقة علــى املصارعــة بعــوض ممــا جيعــل أتويــل 
حصــر الســبق بثالثــة فقــط مــن ابب الغالــب املعتــاد والتنصيــص علــى اآلالت 
األكثــر مضــاء يف احلــرب والنصــرة للمســلمني؛ إلخــراج حــاالت اللعــب اهلــازئ 

الــذي ال خــري فيــه كمــا بينــا.
الراجــح: بعــد عــرض أدلــة الفريقــني ومناقشــتها اتضــح لنــا أن مذهــب اجلمهــور يف 
جــواز املســابقة بعــوض مطلقــاً بوجــه عــام هــو الراجــح، لكــن ينبغــي أن نالحــظ 
أن للمســابقة صــوراً متعــددة يكــون العــوض يف بعضهــا حــالاًل، ويف بعضهــا حمرمــاً 

علــى النحــو اآليت:
رابعاً : صور املسابقات بعوض:

للمسابقات بعوض صور متعددة جنملها ابآليت:
الصــورة األوىل: أن خيــرج أحــد املتســابقني »اجلعــل« »العــوض« وخيــرج عــن 
عهدتــه، وال يرجــع إليــه حبــال مــن األحــوال، أمــا املتســابق الثــاين، فــال خيــرج شــيئاً 
كمــا ال خيــرج غريمهــا أي عــوض، ويف هــذه احلالــة: إمــا أن يفــوز املتســابق الثــاين 

هناية املطلب )233/18(.  )1(
أخرجــه أبــو داود يف : العمائــم مــن كتــاب اللبــاس عارضــه األحــوذي )278/7(، ورواه أبــوداود   )2(
يف مراســيله ابب يف فضــل اجلهــاد 175، وأخرجــه الرتمــذي : ابب العمائــم عارضــه األحــوذي 

)7م276(.
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)مــن مل يدفــع عوضــاً( فــإن املــال املدفــوع ســيكون لــه؛ لســبقه، وإمــا أن يفــوز األول 
)دافــع املــال( وحينئــٍذ يســرتد مالــه، وإمــا أن يفــوز املتســابق األول )الــذي دفــع 
العــوض( واشــرتط املــال ملــن حضــر مــن غــري املتســابقني، وإن كان احلضــور مجاعــة 

كان ألوهلــم حضــوراً بعــد املنازلــة.
وهذه الصورة جائزة ابالتفاق ألهنا خالية من املقامرة احملرمة)1(.

الصــورة جائــزة  هــذه  إن  قالــوا:  احلنفيــة  أن  إىل  هنــا  اجلديــر ابإلشــارة  ومــن 
أيابهــا. والقيــاس  »استحســاانً« 

توضيح ذلك:
وجــه القيــاس: أن املــال يف هــذه احلالــة مشــروط مــن أحــد اجلانبــني، فمعــىن القمــار 
غــري متمكــن فيــه؛ ألن الــذي اشــرتط لــه املــال ال يذهــب مالــه حبــال مــن األحــوال؛ 
ألنــه إمــا أن يربــح فيفــوز ابملــال الــذي دفعــه املتســابق اآلخــر، وإمــا أن يفــوز دافــع 
املال فيبقى ماله عنده وحينئٍذ فإن املتســابق الثاين الذي اشــرتط له املال مل خيســر 
شــيئاً، وال كذلــك املقامــرة؛ ألن املقامــرة تتــم أبن يدفــع اخلاســر مالــه فلــم تتمكــن 
املقامــرة يف هــذه الصــورة. لكــن تبقــى هــذه الصــورة مشــوبة أبن فيهــا تعليقــاً لتمليــك 
املــال ابخلطــر، وهــو غــري جائــز، ومــن هنــا كان االســتباق علــى غــري األشــياء الثالثــة 
- كالبغــال واحلمــري- عنــد القائلــني بذلــك غــري جائــز قياســاً حــى لــو كان املــال 
املشــروط مــن أحــد اجلانبــني؛ ألن كفاءهتــا ليســت ككفــاءة اخليــل واإلبــل، فــكان 

تعليــق متليــك املــال يف املســابقة فيهــا تعليقــاً ابخلطــر وهــو غــري جائــز.
عليــه  صلــى هللا  النــي -  عــن  رويــت  الــي  األحاديــث  االستحســان:  وجــه 
وســلم- مــن مثــل قولــه -- »ال ســبق إال يف خــف أو نصــل أو حافــر«.

ووجــه االســتدالل بــه: أن النــي - صلــى هللا عليــه وســلم- نفــى الســباق نفيــاً 
عامــاً واســتثىن األشــياء الثالثــة، واالســتثناء مــن النفــي إثبــات، ومــن التحــرمي إابحــة، 
وليس املراد من احلديث ما إذا مل يكن املال مشــروطاً أصاًل؛ بدليل أن االســتباق 

مواهــب اجلليــل )341/2(، الشــرح الكبــري)19/15(، هنايــة املطلــب)234/18( ، احمليــط   )1(
الربهــاين)54/6(.
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بــدون شــرط املــال جائــز يف األشــياء كلهــا، كمــا أنــه ليــس املــراد مــا إذا كان املــال 
مــن اجلانبــني؛ ألن ذلــك قمــار، والقمــار حمــرم ابلنصــوص واإلمجــاع،  مشــروطاً 
فيبقــى أن يكــون املــراد مــا إذا كان املــال مشــروطاً مــن أحــد اجلانبــني، ومبــا أننــا 
مــن أحــد اجلانبــني يف  املــال مشــروطاً  املــراد ابحلديــث إذا كان  خلصنــا إىل أن 
األشــياء الثالثــة، فإنــه ال يكــون وارداً فيمــا عداهــا؛ ألن مــا عداهــا داخــل يف عمــوم 
)ال ســبق( خصوصــاً وأن األشــياء الثالثــة مــن آالت احلــرب، وأن للنــاس حاجــة 

يف املخاطــرة فيهــا؛ كــي يتعلمــوا الفروســية والرمــي)1(.
الصــورة الثانيــة: وهــي قريبــة مــن األوىل، حــى أن بعضهــم عّدهــا ملحقــة هبــا، 
وتتــم هــذه الصــورة أبن يدفــع إمــام املســلمني العــوض مــن خزينــة الدولــة وجيعلــه ملــن 
يفــوز منهمــا، فهــذا عــوض مبــاح، ومســابقة جائــزة ابالتفــاق، ألن ذلــك يصــبُّ يف 

مصلحــة املســلمني؛ ملــا فيــه مــن احلــث علــى اجلهــاد وتقويــة اجملاهديــن.
أمــا إذا دفــع غــري اإلمــام مــن عامــة النــاس، أو مــن الشــركات، أو اجلهــات 
اخلرييــة؛ لتكــون اجلائــزة أو العــوض ملــن يفــوز مــن املتســابقني فهــذا جائــز عــن 
احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة، وعللــوا ذلــك أبن الدافــع إمنــا دفــع مــن مالــه، وال 
مقامرة يف ذلك، أو تعريضاً للمال إىل املخاطرة، لذلك ال حرج يف هذا العوض.

لكــن اإلمــام مالــكاً لــه وجهــة نظــر أخــرى، فهــو يــرى عــدم اجلــواز معلــاًل ذلــك 
أبن املســابقة إمنــا أبيحــت؛ ألهنــا ممــا حيتــاج إليهــا يف اجلهــاد، فاملــال املدفــوع ينبغــي 
أن خيتــص بــه اإلمــام، وقاســوا ذلــك علــى توليــة الــوالايت وأتمــري األمــراء، فهــي مــن 

اختصــاص اإلمــام دون غــريه مــن عامــة النــاس.
أمــا اجمليــزون: فقــد انقشــوا تعليــل اإلمــام مالــك أبن الدافــع بــذل مالــه ملــا فيــه 
مصلحــة وقربــة إىل هللا تعــاىل، فأصبــح كمــا لــو اشــرتى بذلــك املــال خيــاًل أو 
سالحاً وجعله للجهاد يف سبيل هللا ، فإن ذلك وإن كان من اختصاص اإلمام، 

لكــن ال مينــع عامــة املســلمني مــن تقدميــه والتــربع بــه ملصلحــة اجلهــاد)2(.

احمليط الربهاين )55/6( بتصرف.  )1(
املطلب)234/18(،احمليــط  هنايــة  الكبــري)19/15(،  الشــرح   ،)341/2( اجلليــل  مواهــب   )2(

الربهــاين)54/6(.
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أقول: والراجح قول اجلمهور من جواز هذا العوض؛ ملا ذكروا من تعليل.
متعلقات هاتني الصورتني:

مما يتعلق ابلصورتني األوىل والثانية ما أييت:
إذا اشــرتط مــن دفــع )العــوض( مجيــع املــال للفائــز األول فهــذا مــا حتدثنــا بــه 

وقلنــا إنــه جائــز؛ ألنــه هــو األصــل يف املســابقة.
أمــا إذا اشــرتط أن يكــون بعــض املــال للفائــز األول، والبعــض اآلخــر للفائــز 

الثــاين - مثــاًل- فهــذا يعــين تعــدد املتســابقني.
وحاالت تعدد املتسابقني حتتاج إىل بعض التفصيل على النحو اآليت:

أ- إن اشــرتط دافع املال مجيع املال للفائز )الثاين( الذي مساه الفقهاء )املصلي( 
الذي هو من يلي الفائز األول، فالراجح بطالن ذلك؛ لســببني:

أحدمهــا: أن الغــرض مــن املســابقة الســْبق ودفــع املــال لغــري الســابق يتعــارض مــع 
هــذا اهلــدف.

اثنيهمــا: إن لفــظ رســول هللا -- »ال ســْبق« والســَبق )بفتــح الفــاء(: وهــو 
املــال املدفــوع مأخــوذ منــه، وذلــك مشــعر ابلســْبق دون غــريه.

وخالــف يف ذلــك بعــض الشــافعية فأجــازوا أن يشــرتط العــوض بكمالــه للفائــز 
الثــاين معلــاًل ذلــك أبن ترويــض الفــرس وضبطــه علــى الدرجــة الثانيــة مــن العــدو نوع 
مــن احلــذق يف الفروســية، لكــن هــذا التعليــل ضعيــف؛ ألن ذلــك قــد يــؤدي إىل 
أن يقــوم كل واحــد مــن املتســابقني ابلتخلــف والتــواري، وهــو مــا يســميه الفقهــاء 

)ابالخننــاس( فــال حيصــل الغــرض مــن الركــض.
يليــه، وجعــل  والــذي  الســابق  املــال علــى  تقســيم  املــال  دافــع  إن يشــرتط  ب- 

املصلحــة. مــن  فيــه  ملــا  عنــد اجلمهــور؛  فذلــك جائــز  أكثــر،  الســابق  نصيــب 
ج- إن يشــرتط دافــع املــال نصيبــاً للفائــز الثــاين أكثــر مــن األول فهــذا ملحــق 

ابلفقــرة )أ( مــن عــدم اجلــواز، وكذلــك مــا لــو ســوى بينهمــا)1(.

هناية املطلب )234/18 -235(.  )1(
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الصــورة الثالثــة: أن يكــون دفــع املــال )العــوض( مــن املتســابقني كليهمــا أو منهــم 
مجيعــاً إن كانــوا مجعــاً، وهــذا يتمثــل ابآليت:

 أن خيــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــااًل يكــون للســابق منهمــا أو منهــم، وهــذا 
يعــين أن الفائــز أحــرز مالــه الــذي دفعــه واســتحق مــا أخرجــه اآلخــرون.

 وهــذه الصــورة حمرمــة ابالتفــاق؛ ألهنــا مقامــرة وغــرر وميســر؛ ألن القمــار مشــتق 
مــن القمــر الــذي يــزداد وينقــص، ومســي القمــار قمــاراً؛ ألن كل واحــد مــن املقامريــن 
حيتمــل أن يذهــب مالــه إىل صاحبــه، أو يســتفيد مــال صاحبــه ، فيــزداد مــال كل 

واحــد منهمــا مــرّة وينقــص أخــرى)1(.
أن خيــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــااًل، ويدخــل بينهــم متســابق آخــر ال 

يدفــع شــيئاً، وهــو مــا يســمى )ابحمللــل(، وهــذه الصــورة حتتمــل مــا أييت:
أ- أن يشــرتط املتســابقان أو املتســابقون الدافعــون للمــال علــى احمللــل أنــه إن 
ســبق أخــذ مجيــع املــال، وإن مل يســبق بــل ســبق واحــد مــن املتســابقني غــريه فإنــه ال 
يســتحق الفائــز منهــم ســوى اســرتداد مالــه ويســرتد اآلخــرون أمواهلــم أيضــاً، فهــذه 
املســابقة جائزة بال خالف؛ ألهنا تشــبه الصورة األوىل؛ ألنه ال فرق بني أن خيرج 
رجــل واحــد العــوض وبــني أن خيرجــه رجــالن أو أكثــر مــادام أن الــذي سيســتحقه 

غــري الدافعــني، وهــو احمللــل يف حالــة فــوزه، فخــرج ذلــك عــن املقامــرة.
وتبقى اإلشــارة هنا إىل أن املتســابقني إن تعادال ومل يســبق أحدمها أو أحدهم 
اآلخــر فــال اســتحقاق ألحــد منهــم، بــل يرجــع إىل كل منهــم مــا دفــع. أمــا إذا ســبق 
احمللــل وجــاء املتســابقان أو املتســابقون وراءه متعادلــني فالعــوض كلــه للمحلــل، 

ألنــه هــو الفائــز ومل يدفــع شــيئاً فــال مقامــرة.
ب- أن يتفــق املتســابقان أو املتســابقون الدافعــون للمــال علــى أن احمللــل يســتحق 
مجيــع املــال املدفــوع إذا فــاز، أمــا إذا فــاز أحــد املتســابقني الدافعــني للمــال فإنــه 

يســتحق مجيــع املــال فههنــا حصــل اخلــالف عنــد الفقهــاء علــى قولــني:
القــول األول: إن املســابقة جائــزة، وجيــب الوفــاء ابلشــرط بنــاًء علــى أن ذلــك ممــا 

املصادر السابقة.  )1(
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جــرى بــه عــرف النــاس، وأن أغلــب النــاس علــى هــذا.
القــول الثــاين: إهنــا غــري جائــزة؛ ألن احمللــل إمنــا جــاء حملــاًل لنفســه يف مســابقة 
دفــع فيهــا املتســابقون عوضــاً وهــي يف األصــل مقامــرة، فدخــول احمللــل لفائدتــه، ومل 

يدخــل لتحليــل ذلــك لنفســه وللمتســابقني يف حالــة الســبق ألحــد منهــم)1(. 
ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح، أمــا التعليــل بعــرف النــاس يف القــول األول، فــإن 

العــرف إمنــا يؤخــذ بــه إذا كان عرفــاً صحيحــاً، أمــا هــذا ففيــه شــبهة املقامــرة.
بقي أن ننوه إىل أن ما يسمى بـ )الفسكل( فقهاً وهو الفرس الذي أييت آخر 
اخليــل ســواء كان الثالــث بــني متســابقني اثنــني أو غــري ذلــك إذا كان املتســابقون 
أكثــر ال جيــوز ختصيصــه ابلعــوض، كأن يقــال: هــذا املبلــغ ملــن أييت آخــراً؛ ملــا 
ذكــران يف »املصلــّي« مــن أن ذلــك يــؤدي إىل غــرض عكســي، وهــو التباطــؤ وعــدم 
اجلــري، وهــذا خــالف مقصــد التشــريع مــن جــواز الســْبق واســتثنائه مــن املقامــرة.

ج- أن يكــون أحــد املتســابقني هــو الفائــز األول وأييت الثــاين بعــده )مصلِّيــاً( مث 
جــاء احمللــل )فســكاًل( أي آخــر املتســابقني، فــإن الســابق يســرتجع مــا دفعــه ، وال 
شــيء للمحلــل، أمــا مــا دفعــه املتســابق الثــاين فــإن الفائــز يســتحقه علــى قــول، 
وال يســتحقه علــى قــول آخــر. والــذي أراه عــدم اجلــواز؛ ملــا قلنــا مــن أن احمللــل 
إمنــا دخــل لتحليــل ذلــك لنفســه ال للمتســابقني، وحينئــٍذ يرجــع املــال إىل دافعيــه.

د- أن يســبق احمللل وأييت ابملرتبة الثانية أحد املتســابقني وأييت اآلخر »فســكاًل« 
فــإن الراجــح مــن األقــوال هنــا أن احمللــل يســتحق مجيــع املــال.

هـــ- أن أييت احمللــل متعــاداًل مــع أحــد املتســابقني وأييت اآلخــر )فســكاًل( فالراجــح 
أن احمللــل هــو الــذي يســتحق مجيــع املــال؛ ملــا ســبق أن قلنــا أنــه إمنــا حيلــل العــوض 

لنفســه ال للمتســابق غــريه.
و- أن يســبق أحــد املتســابقني مث أييت احمللــل متعــاداًل مــع اآلخريــن، فــال شــيء 
للمحلــل هنــا أمــا الفائــز األول فإنــه ال شــيء لــه ممــا دفعــه غــريه بــل يســرتد مــا دفعــه 

هناية املطلب: )336/18 - 337(، احمليط الربهاين: )55/6(.  )1(
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فقــط علــى أصــح قولــني يف ذلــك؛ ملــا بينــا مــن أن احمللــل حيلــل لنفســه ال لغــريه)1(.
خامساً: الشروط العامة للمسابقة:

بعــد أن فصلنــا القــول يف احلــاالت الــي تبــىن عليهــا املســابقات، واتضــح لنــا 
أن بعضهــا ســَبقه جائــز؛ ألهنــا مســابقة جائــزة، وأن بعضهــا غــري جائــز أعــين 
)مردودهــا املــادي الــذي أطلقنــا عليــه الســَبق - لفتــح البــاء-( بقــي أن نتحــدث 
عــن الشــروط العامــة الــي هلــا أتثــري يف إزالــة الغــرر، ورفــع الشــبهة مــن املقامــرة؛ 

ليصبــح - ســَبقها- مباحــاً.
قد اشرتط الفقهاء للمسابقات شروطاً مخسة:

الشــرط األول: يشــرتط يف مســابقة اخليــل والســهام تعيــني املركــوب والرمــاة؛ ألن 
القصــد معرفــة جوهــر الــدواب املتســابقة وســرعة عدومهــا، كمــا يقصــد معرفــة حــذق 

الرمــاة ودقــة مالحظتهــم، وال يتحقــق ذلــك إال بتعيــني املركــوب ، وتعيــني الرمــاة.
لكن هل جيب تعيني راكب الدابة، أو القوس الذي تتم الرماية به؟

واجلواب: ال بل لو مت تعيينهما مل يتعني؛ ألن املقصود من املســابقة معرفة مهارة 
الفــرس ال مــن يركبهــا، ومهــارة الرامــي ال القــوس الــذي يرمــي بــه.

الشــرط الثــاين: أن يكــون املركــوابن املتســابقان مــن نــوع واحــد كاخليــل مــع 
اخليــل، واإلبــل مــع اإلبــل، لــذا ال جيــوز التســابق أحدمهــا علــى خيــل واآلخــر علــى 
إبــل؛ ألن البعــري مهمــا أســرع ال يغلــب الفــرس عــادة، فــال حيصــل الغــرض مــن 

املســابقة.
أمــا أنواعهــا إذا اختلفــت: كعــريب وهجــني، أو قــوس عربيــة وأخــرى فارســية، فــإن 

يف ذلــك قولــني:
أحدمهــا: ال تصــح املســابقة، وعلــل أصحــاب هــذا القــول أبن التفــاوت بينهمــا يف 

اجلــري والدقــة معــروف عــادة.
اثنيهمــا: يصــح، وهــو مذهــب الشــافعي؛ ألهنمــا مــن جنــس واحــد، وقــد يســبق 
كل منهمــا اآلخــر عــادة، فالضابــط عنــده اجلنــس ال النــوع، وقــد وجــد احتــاد 

هناية املطلب: املصدر السابق.  )1(
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اجلنــس فتكفــي مظنــة الســبق، ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح.
الشــرط الثالــث: حتديــد املســافة والغايــة ومــدى الرمــي مبــا جــرت بــه العــادة، وذلــك 
بتحديد بداية السباق وهنايته؛ ألن ذلك هو الذي حيقق معرفة أسبقهما، كما ينبغي 
بيــان عــدد اإلصــاابت ونوعهــا مــن َحــزق، أو خــرق، وكل مــا يزيــل اجلهالــة يف الرمــي.
الشرط الرابع: أن يكون العوض - السَبق- معلوماً سواء كان حاالً أو مؤجالً.

الشــرط اخلامــس: اخلــروج مــن شــبهة القمــار، ويتحقــق هــذا ابلرجــوع إىل مــا 
ذكــرانه مــن أقســام املســابقة وأنواعهــا مــن جهــة دفــع العــوض)1(.

املبحث الثاين: يف املسابقات املعاصرة وأحكام السَبق فيها
شــاعت يف عصــران ألعــاب متنوعــة بعضهــا حياكــي األلعــاب القدميــة، وبعضهــا 
حمــدث مبتكــر، ومعظــم هــذه األلعــاب ينمــي يف اإلنســان القــدرات اجلســمية أو 

العقليــة أو كليهمــا.
وحنــن يف حبثنــا ال نتحــدث عــن تفاصيــل أحــكام هــذه الرايضيــات مــن حــٍل 
أو حرمــة، فذلــك لــه جمــال آخــر، ويكفــي أن نشــري إىل أن القاعــدة يف احلــل أو 
احلرمة - بشــكل عام- أن كل رايضة تبعث على النشــاط اجلســماين أو العقلي، 
وتقــوي العضــالت، وتعطــي املســلم قــوة، فهــي مشــروعة إذا التزمــت ابلشــروط 

واآلداب اإلســالمية.
عنــد  الَســَبق-  العــوض-  فيهــا  يدخــل  الــي  الرايضــات  عــن  نبحــث  إمنــا 
املتســابقني، وأٌي مــن ذلــك يعــد مقامــرة، أو غــرراً، أو هلــواً غــري مشــروع، وأُي منهــا 
ليــس كذلــك؛ كــي تكــون النتيجــة أن أي وارد مــادي يدخــل مــن هــذه حرامــاً، 

ومــن تلــك مباحــاً.
أواًل: أنواع األلعاب املعاصرة:

وهي تنقسم إىل قسمني:
القســم األول: ألعــاب حتاكــي األلعــاب القدميــة مــن مثــل: العــدو فهــو حياكــي 
 ، اجلليــل)244-341/2(  مواهــب  الكبــري)19-13/15(،  الشــرح  الشــرط:  يف  يراجــع   )1(
املغــين. يف  إليهــا  يرجــع  للمناضلــة  مثانيــة  شــروطاً  قدامــة  ابــن  ذكــر  وقــد  املغــين)663-661/8( 
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املســابقة علــى األقــدام، والرمايــة، واملصارعــة الــي كانــت تســمى »الصــراع« وســباق 
اخليــل »الفروســية« وســباق اإلبــل »اهلجــن«، والســباحة.

القســم الثــاين: ألعــاب معاصــرة مبتكــرة مــن مثــل: الوثــب، ومنــه الوثــب ابلزانــة، 
والرمــي ابلقــرص، واملطرقــة، وكــرة القــدم، وكــرة الســلَّة، والكــره الطائــرة، والتنــس، 
والشــطرنج، وألعــاب الكركــت، واهلوكــي، والرجــي، والصوجلــان، والقنــاين اخلشــبية، 
ومصارعة الثريان، وقفز احلواجز، وســباق الســيارات، وســباق الدراجات، وســباق 
القــوارب، واأللعــاب الفضائيــة كاملناطيــد، والقــرص الطائــر، والطــريان الشــراعي، 
واملظــالت، وألعــاب كمــال األجســام، وألعــاب التــزجل، وغــري ذلــك ممــا هــو معــروف 

يف بلــٍد دون آخــر.
اثنياً: َسَبق هذه األلعاب)العوض(

ابدئ ذي بــدء نقــول: إن كل مســابقة يقــرر الفقهــاء حرمتهــا لســبب مــن 
األســباب فــإن واردهــا املــادي يعــدُّ حرامــاً حــى ولــو جــاءت منضبطــة ابلقواعــد 
إىل  فهــو حــرام، وابلرجــوع  عــن حــرام  نتــج  مــا  العــوض؛ ألن  أخــذ  تبيــح  الــي 
ســؤال املختصــني ابأللعــاب هــذه يتضــح لنــا أن هنــاك مســابقات جمانيــة، وهنــاك 

اهلوايــة واالحــرتاف. بعــوض حســب  مســابقات 
خــالل  ومــن  بعــوض،  املســابقات  وهــو  الثــاين  النــوع  يف  منحصــٌر  وحديثنــا 
الرجــوع إىل واقــع اللعــب، ومــا جيــري حاليــاً جنــد أن الــواردات املاديــة قــد أتيت مــن 

خــالل املســابقة الفعليــة، وقــد أتيت مــن تســببها يف ذلــك. 
لــذا ، فإننــا ســنبحث ذلــك علــى طريقــة االفــرتاض، أو اإلجابــة علــى األســئلة 

الواقعيــة يف ذلــك ضمــن املســائل اآلتيــة:
الدخــول  )تذاكــر  وتبيــع  املســابقات،  تنظــم  الــي  النــوادي  األوىل:  املســألة 
للمشــاهدين( فــإن مثــن التذكــرة للنــادي جائــز - إذا كانــت اللعبــة مباحــة- فهــو 

لكليهمــا. أو  للتنظيــم  أو  للمــكان  أجــرة  مبثابــة 
لكــن ينبغــي أن ال تكــون هنــاك مبالغــة يف مثــن التذكــرة، وغــٌن فاحــش، ويعــرف 
ذلــك ابلعــرف ، فمــا تعــارف عليــه النــاس هــو املعمــول بــه شــرعاً، وهــو الــذي حيــدد 
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الغــن الفاحــش املنهــي عنــه شــرعاً.
بقــي أن نقــول: إن بيــع هــذه التذكــرة مــن ِقبــل املشــاهد، فــإن كان بثمنهــا الــذي 
اشــرتاها بــه مــن النــادي أو منظــم املســابقة فذلــك جائــز؛ ألنــه بيــع مبــاح وتنــازل 
عــن احلــق الــذي منحــه إايه املنظــم، وهــو دخــول الصالــة ومشــاهدة املبــاراة، وقــد 
جــرى العــرف بذلــك، أمــا إن ابعهــا أبغلــى مــن مثنهــا مســتغاًل رغبــة املشــاهدين 

فيهــا، فــإن ذلــك حــرام ألســباب:
منهــا: اســتعمال حــق الغــري أو مالــه بغــري إذنــه. ومنهــا: االحتــكار واالســتغالل 
املنهــي عنهمــا شــرعاً، فقــد قــال النــي -- مــن احتكــر فهــو خاطــئ«)1(. وهــو 
وإن كان يف الســلع لكــن ميكــن أن يقــاس عليــه كل احتــكار مذمــوم متشــياً مــع 

مقصــد الشــارع مــن أن ذلــك نــوع مــن أنــواع الضــرر الــذي يلحــق النــاس بــه.
املســألة الثانيــة: فيمــا إذا أراد النــادي أو منظــم املســابقة أو أحــٌد مــن غريهــم 
أن يدفــع مكافــأة للفائزيــن دون أن يدفــع املتســابقون شــيئاً فذلــك جائــز؛ ألن 
فيــه تشــجيعاً علــى الرايضــة املباحــة البانيــة للجســم والعقــل. وهــذه احلالــة شــبيهة 
ابلصــورة الثانيــة مــن املســابقات القدميــة بعــوض الــي قلنــا فيهــا أن اإلمــام هــو الــذي 
يدفــع العــوض، أو أي جهــة أخــرى غــري املتســابقني، ونقلنــا اتفــاق الفقهــاء فيهــا 
علــى اجلــواز يف حالــة دفــع اإلمــام للعــوض واجلمهــور يف حالــة دفــع غــريه مــن عامــة 

النــاس، ومل خيالــف يف ذلــك ســوى اإلمــام مالــك)2(.
وهــذه احلالــة للمســابقات املعاصــرة ال ختــرج عمــا قيــل هنــاك مــن تعليــالت 
فتأخــذ حكمهــا خصوصــاً وأن فيهــا مــن التشــجيع علــى تقويــة األبــدان والعقــول 

بشــكل متطــور وعلــم حديــث مــا ال خيفــى، ويف كل ذلــك مصلحــة للديــن.
املســألة الثالثــة: لــو تربعــت إحــدى اجلهــات اخلرييــة، أو املؤسســات االجتماعيــة، 
أو بعــض التجــار للمتســابقني مببلــغ مــن املــال يــوزع علــى الفائزيــن األول والثــاين... 
إخل بنســب متفاوتــة أو متســاوية -حســب مــا يشــرتط املتــربع- ويقــوم النــادي 
بتنظيــم املســابقة بعــوض أو بغــري عــوض، فذلــك جائــز أيضــاً؛ خللــوه مــن املقامــرة، 

مسلم: )1605( ويف رواية: )ال حيتكر إال خاطئ(.  )1(
يرجع إىل األدلة يف الصورة الثانية يف املسابقات القدمية.  )2(



سَبق السْبق يف األلعاب الرايضية املعاصرة122

وقياســاً علــى املســألة الثانيــة.
املســألة الرابعــة: مــا جيــري مــن مراهنــات بــني املشــاهدين، كأن يقــول أحــد أو 
مجاعــة آلخريــن: لــو فــاز الشــخص الفــالين أو الفريــق الفــالين تدفــع يل كــذا، ولــو 
فــاز غريهــم أدفــع لــك كــذا، فذلــك حــرام ألنــه مقامــرة صرحيــة؛ ألن طبيعــة املقامــرة 

أن حيــرز املقامــر مــال غــريه، وهــذه كانــت كذلــك.
ولــو دفــع اجلميــع مــااًل وتراهــن كل منهــم علــى الفائــز حبيــث حيــرز املــال مــن 
يكــون حدســه هــو الصحيــح، فــإن ذلــك أيضــاً حــرام؛ ألنــه مقامــرة مــن جهــة أن 
املالــني كاان يف خطــر الــزوال؛ ألنــه قــد بــذل لشــيء جمهــول ال يعلمــه إال هللا العــامل 

َمــْن مــن املتســابقني ســيفوز.
وتتأكــد حرمــة هــذه احلــاالت أبهنــا ليســت مــن املســابقات ابلنســبة لدافعــي 
املــال الــي تنتهــي إىل تنميــة أجســامهم وعقوهلــم، فهــم غــري متســابقني، فــال ميكــن 

اســتثاؤها مــن املقامــرة كمــا هــو الشــأن يف مســابقات اخليــل واإلبــل والســهام.
املسألة اخلامسة: وردين سؤال هذا نصه أنقله أبخطائه:

]يعلــن عــن »بطولــة« إلحــدى األلعــاب بتاريــخ مــا، ويبــدأ التســجيل ودفــع 
االشــرتاك احملدد دون ذكر نوع اجلائزة - مادية أو عينية- وما هي قيمتها، وبعد 
مجــع االشــرتاكات مــن الالعبــني يتــم حتديــد اجلائــزة للمركــز األول والثــاين والثالــث 

علــى ضــوء االشــرتاكات[.
ولإلجابة على هذا السؤال أحلظ ما أييت:

أ- ينبغي قبل كل شــيء أن تكون »البطولة« من املســابقات املباحة الي حددان 
أوصافها وشروطها سابقاً.

ب- الــذي أفهمــه مــن الســؤال أن مجيــع املتســابقني يشــرتكون يف الدفــع، وهــذا 
حــرام كمــا هــو الشــأن يف )1( مــن الصــورة الثالثــة مــن املســابقات القدميــة، ولنفــس 

العلــة مــن املقامــرة والغــرر.
ورمبــا يســأل ســائل: أبن النــادي أو اجلهــة املنظمــة للبطولــة يعــدُّ طرفــاً اثلثــاً ال 

يدفــع شــيئاً مــن املــال: أفــال يكــون حملــاًل؟
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واجلــواب: ال؛ ألن النــادي ليــس متســابقاً، بــل هــو منظــم لــه أجرتــه علــى التنظيــم 
واســتخدام النــادي وأدواتــه، أمــا احمللــل ينبغــي أن يكــون مــن املتســابقني.

واحلــل: أن يدخــل املتســابقون بينهــم متســابقني آخريــن ال يدفعــون، فــإن فــازوا 
أخــذوا املــال، وإن مل يفــوزوا يعــود املــال إىل أصحابــه بعــد خصــم أجــور املنظــم 

املعتــادة عرفــاً.
املسألة السادسة: وردين السؤال اآليت أنقله كما هو: 

]حتديــد نــوع اجلائــزة وقيمتهــا ومــن مث يتــم التســجيل واالشــرتاك ويف حالــة كــون 
االشــرتاكات ال تكفــي للجوائــز، يضطــر صاحــب البطولــة للدفــع مــن حســابه 

اخلــاص[.
واجلــواب: هــذه احلالــة ال ختتلــف عــن ســابقتها يف الكيفيــة ســوى أن النــادي 
مــن  ينقــص  مــا  بتغطيــة  وتعهــدت  اجلوائــز مســبقاً،  املنظمــة حــددت  اجلهــة  أو 
تكاليــف اجلوائــز، فهــي إذن حمرمــة كســابقتها، واحلــلُّ فيهــا كاحلــل يف ســابقتها.

املسألة السابعة: ووردين السؤال اآليت أنقله كما هو:
]دخــول طــرف اثلــث يدعــم اجلائــزة ويتكفــل قيمــة اجلوائــز لغــرض إنســاين دعمــاً 
للشــباب وحتفيزهــم أو لغــرض الدعايــة واإلعــالن، ويدفــع الطــرف األول )الالعــب 
املشــرتك( مبلــغ االشــرتاك للطــرف الثاين)صاحــب البطولــة( لغــرض جتهيــز البطولــة 

أو لغــرض الربــح[.
واجلــواب: مــادام أن املتســابقني يدفعــون للبطولــة مبلغــاً مــن املــال، فــإن ذلــك 
جيعلهــم مشــرتكني يف الدفــع واملســابقة، وينســحب عليهــم مــا قلنــا يف احلــاالت 
الســابقة مــن التحــرمي بغــض النظــر عــن نيــة املتســابق يف الدفــع إن كان للتجهيــز أو 
للربــح، أمــا دخــول طــرف اثلــث لدعــم اجلائــزة ، فإنــه ال يغــرّي مــن األمــر شــيئاً، وأن 

احلرمــة ابقيــة مــادام مجيــع الالعبــني يدفعــون.
واحلــل: إمــا أن يبقــى الدفــع مــن الطــرف الداعــم للجائــزة وال يدفــع املتســابقون 
شــيئاً، وإمــا أن يدخــل مــع املتســابقني الدافعــني متســابقون ال يدفعــون؛ ليكونــوا 

حمللــني هلــم الربــح عنــد الفــوز وال خســارة عليهــم عنــد اخلســارة.
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املسألة الثامنة: وردين السؤال اآليت أنقله كما ورد:
]دفــع اشــرتاك لشــراء جتهيــزات لــكل فريــق مــن لبــاس، ومــا تبقــى مــن مبالــغ 

للفائــز األول[. يعطــى  االشــرتاكات 
اجلــواب: احلالــة هــذه ال ختتلــف عــن ســابقتها مــن أن املتســابقني دفعــوا اشــرتاكات 
كان جــزءاً منهــا للفــوز، فهــي ال تصــح إال إذا أدخلــوا متســابقني مل يدفعــوا شــيئاً 

يرحبــون عنــد الربــح، وال خيســرون عنــد اخلســارة.
وإذا قــال قائــل: إن املبالــغ إمنــا دفعــت يف األصــل مــن أجــل شــراء جتهيــزات ال 

مــن أجــل املســابقة.
نقــول: ولكــن الواقــع يقــول إن جــزءاً مــن هــذه االشــرتاكات الــي دفعهــا املتســابق 
ذهــب للمســابقة فصــار كمــا لــو دفــع املبلــغ للمســابقة مباشــرة، ولذلــك ال حتــل 

إال مبحلــل.
املسألة التاسعة: وردين السؤال اآليت أنقله كما هو:

]يف الصــاالت املغلقــة وتنــوع النشــاطات فيهــا يدفــع املشــرتك يف البطولــة مبلــغ 
مــا مقابــل قســيمة هبــذا املبلــغ ميكــن اســتخدامها يف أي نشــاط موجــود يف الصالــة 
حى إن كان النشاط خارجاً عن البطولة، وتكون اجلوائز على حساب صاحب 
الصالــة؛ لغــرض اســتقطاب الزابئــن، وتنشــيط حركــة الصالــة، أو تكــون مــن طــرف 

اثلــث داعــم للجوائــز[.
اجلواب: الذي أفهمه من السؤال:

أ- إن منظــم البطولــة »مالــك الصالــة« يدعــو الشــباب لالشــرتاك فيهــا، وينحصــر 
دوره يف ذلــك مقابــل املبلــغ الــذي يســتلمه مــن املتســابقني يســلمهم فيــه »قســيمة« 
تؤهلهــم للعــب أكثــر مــن لعبــة ممــا هــو موجــود يف الصالــة، وهــذا يعــدُّ مبثابــة أتجــري 

للصالــة ومعداهتــا وتنظيــم البطولــة، وذلــك أمــر جائــز ابلنســبة للمنظــم بشــرطني:
أوهلما: أنت تكون املسابقة الي ينظمها من املسابقات املباحة.

اثنيهما: أن جتري البطولة الي أعلن عنها بطريق مشروع كما بينا.
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ب- أمــا فيمــا يتعلــق ابملتســابقني فإهنــم بدفعهــم فيهــا االشــرتاك فإنــه جيــري عليهــم 
مــا جيــري علــى املســابقات الــي يدفــع مجيــع املشــرتكني فيهــا العــوض مــن التحــرمي، 
أمــا كــون منظــم البطولــة مســح هلــم أن يســتخدموا القســيمة الــي كانــت يف مقابــل 
املبلــغ أللعــاب أخــرى، فإنــه ال يغــري مــن األمــر شــيئاً؛ ألن املتســابق إمنــا دخــل 
املتســابقني كانــوا  أو كثــرياً، وكل  قليــاًل كان  املــال  مــن  املتبقــي  املســابقة ابجلــزء 

كذلــك. 
واحلــل: أن يدخــل بينهــم متســابقون ال يدفعــون، فــإن فــازوا أخــذوا اجلائــزة، وإن 
خســروا فــال خســارة عليهــم، ويعــود املــال إىل أصحابــه املتســابقني بعــد خصــم أجــرة 

املثــل للمنظــم.
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اخلامتة
يف أهم نتائج البحث والتوصيات

يف ختام هذا البحث جنمل بعض نتائجه على النحو اآليت:
إن املسابقات يف اجلملة مشروعة مادامت تنشط اجلسم والعقل.. 1
إن األصــل أن املســابقات جتــري يف اخليــل واإلبــل والســهام كمــا ورد بذلــك . 2

النــص. أمــا غريهــا فإهنــا قيســت عليهــا.
إن املــردودات املاليــة )العــوض( الناتــج مــن بعــض املســابقات منهــا مــا هــو حــرام . 3

إذا أخــذت املســابقة صفــة املقامــرة أو كان فيهــا غــرر أو هلــو حــرام، ومنهــا مــا هــو 
مبــاح إذا مل تكــن كذلــك وأجريــت وفــق الضوابــط والشــروط الشــرعية.

العلَّــة يف ذلــك أهنــا . 4 إن مــا قيــل مــن حتــرمي بعــض املســابقات يعــود إىل أن 
الــزوال. املــال يكــون علــى خطــر  أن  أو   ، غــرراً  أو  تتضمــن مقامــرة 

إن مــا أبيــح مــن مســابقات أبيــح؛ خللــوه ممــا ذكــران، أو أهنــا أبيحــت اســتثناًء . 5
)استحســاانً( عنــد احلنفيــة وتوافقــاً مــع مقصــد التشــريع.

مــن خــالل مــا ورد هنــاك صــور متعــددة للمســابقات مدفوعــة العــوض منهــا مــا . 6
يكــون العــوض فيهــا مباحــاً، ومنهــا مــا يكــون حرامــاً.

كمــا اتضــح لنــا مــن خــالل األســئلة أن هنــاك أخطــاء يف املمارســات لــدى . 7
بعــض املتســابقني أو بعــض النــوادي واجلهــات املنظمــة للمســابقات املعاصــرة جتعــل 

بعــض مواردهــا املاليــة حرامــاً، وقــد وضعنــا احللــول هلــا حبســب رأينــا،وهللا أعلــم.
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مراجع البحث
احملــرر الوجيــز يف تفســري كتــاب هللا العزيــز- البــن عطيــة - بتحقيــق مجاعــة- . 1

الطبعــة الثانيــة - وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية- بدولــة قطــر.
فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن- للقنوجــي البخــاري، بتحقيــق الشــيخ عبــدهللا . 2

الــرتاث اإلســالمي بدولــة قطــر، 1410هـــ =  األنصــاري - طبعــة إدارة إحيــاء 
1989م.

املعجــم الوســيط- جملموعــة مؤلفــني- صــادر عــن جممــع اللغــة العربيــة- دار . 3
الدعــوة- اســتانبول- تركيــا.

بتحقيــق . 4 اجلويــين-  احلرمــني  إلمــام   - املذهــب  درايــة  يف  املطلــب  هنايــة 
أ.د.عبدالعظيــم الديــب - طبعــة وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية بدولــة قطــر-  

2007م. 1428ه= 
احمليــط الربهــاين- يف الفقــه النعمــاين- حممــود البخــاري، بتحقيــق الشــيخ أمحــد . 5

عناية - طبعة دار إحياء الرتاث العريب - بريوت- لبنان - 1424هـ=2003م.
الشرح الكبري- لشمس الدين بن قدامة املقدسي.. 6
املقنع - ملوفق الدين أيب حممد بن قدامة املقدسي.. 7
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف - لعالء الدين املردواين. . 8
ومجيعهــا بتحقيــق الدكتــور عبــدهللا بــن عبداحملســن الرتكــي- طبعــة هجــر-. 9

=1995م. 1415هـــ   ،)1(
مواهــب اجلليــل مــن أدلــة خليــل- للشــيخ الشــنقيطي- طبعــة إدارة إحيــاء . 10

الــرتاث اإلســالمي بــدول قطــر ، 1403هـــ = 1983م.
املغــين أليب حممــد عبــدهللا بــن قدامــة املقدســي علــى خمتصــر اخلرقــي، مــن . 11

مطبوعــات رائســة إدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد- اململكــة 
العربيــة الســعودية-مكتبة الــرايض احلديثــة.

مسند اإلمام أمحد.. 12
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