
  

                     
                 

  الفروسیة وفضلها في الفقه اإلسالميلعاباأحكام 

  الباحث
  عمر سلطان جرجیس

           :٢٧ 

  
  ملخصال

 فـــي العــاب الفروســیة ریاضــات حــث اإلســالم علــى تعلمهــا وممارســتها لفــضلها ومكانتهــا
المجتمــع كونهــا الــسالح األول فــي القتــال والتنقــل وقــد أورد الباحــث ضــوابط وأحكــام افردهــا الــشارع 

 واآلثـــار المتـــواترة مـــن الـــصحابة الكـــرام تجعـــل مـــن هـــذه rالكـــریم مـــستنبطة مـــن أحادیـــث النبـــي 
وقـد اسـتخدم الباحـث كلمـة الفروسـیة علـى . الریاضة مباحة حتـى لـو مورسـت مـن اجـل اللهـو فقـط

وهــي العــاب مرتبطــة باإلنــسان فقــط ولهــا ) الرمایــة و المبــارزة، واللعــب بــالحراب والرمــاح(عــاب ال
ًشروط فالرمایة من أعظم وسائل القتال قدیما وحدیثا مع اختالف أشكالها ویحكمهـا شـروط ینبغـي 

  .ًعلى الالعب االلتزام بها شرعا
االلتحامـات المباشـرة وفیهـا وكذا المبارزة وسیلة مهمـة فـي الجهـاد والـدفاع عـن الـنفس فـي 

) رمـي الـرمح(ضوابط یجب األخذ بها واللعب بالحراب والرماح وتـسمى الیـوم فـي األلعـاب الدولیـة 
  .لها أحكامها وفضلها

) ركــوب الخیــل وركــوب اإلبــل(أمــا األلعــاب التــي یــشترك فیهــا الحیــوان مــع اإلنــسان فهــي 
نسان ضوابط في األلعاب فهنا للحیوان أیـضا فالحیوان مرتبط باإلنسان في المنافسات وكما أن لإل

 rشــروط یجــب األخــذ بهــا ومــع ذلــك فــإن هــذه الریاضــات تعــد مــن اشــرف األلعــاب الن النبــي 
  .مارسها بنفسه وحث الناس على تعلمها

  
Abstract 

Provisions and Credits of Horse riding 
in Islamic Doctrine. 
By: Omar S. Jarjees 

Islam urges people to learn and practice horses riding became  this 
type of sports is of a great importance in society due to the fact that it is 

 ٢٠٠٨ –) ٤٨ (د العد–) ١٤(د المجل–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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the first weapon in both fighting and moving from one place to anther. 
The researcher mentioned a number of constraints and principles created 
by the speech of the prophet Mohammad (peace be upon him)  and the 
successive influences of his companions, which is admitted by the 
legislator, makes practicing this type of sports allowed even if it is 
practiced for only amusement. The researcher uses the term "horse 
riding" to refer to shooting, dueling, and throwing the spear and the 
javelin which an only practiced by human being with some provisions 
because shooting is regarded as one of the most important means used in 
fighting during the old and modern ages. 

Dueling is also regarded as important means in jihad and self 
Defence because it requires, bodies of the individuals to be in a direct 
contact and this type of sport is organized by rules to be followed where, 
the sport of the spear and javelin, known nowadays as "javelin throwing"  
and "spear throwing" within the events that form the track and field 
games, these types of sports have their own provisions and credits. 
As for the games practiced by both human being and animals, they are the 
horse riding and camel riding. Human being interferes in competitions 
held among  animals. 

Competitions held among animals are also organized by rules to be 
following but these types of sports are regarded as the most honorable 
ones because the prophet Mohammad (peace be upon him) practiced 
them and urged people to learn and practice them. 

 
  األوللمبحث ا

  العاب الفروسیة
   : مطالبثالثةوتشتمل على 

   .الرمایة : األولالمطلب 
   .المبارزة: المطلب الثاني 
   .اللعب بالحراب والرماح: المطلب الثالث 

  العاب الفروسیة
، واخص )المباحة (األخرى الریاضیة األلعاب الروحیة لكافة واألم، األلعابهي عروس 
 والتي تعتمد على )الحراب والرماحبالرمایة، والمبارزة واللعب ( باسم أنواعهافي الفروسیة بعض 

  . دون الحیواناإلنسان
  :یأتي ما إلى یعود األلعابوسبب تمیز هذه 
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 مشتهر عند العلماء، األمر الریاضیة المشروعة، وهذا األلعاب أصل بأنها وصفها العلماء - أوال
  :تدل على ذلك منها r عن النبي أحادیثوقد جاءت 

ان اهللا عز وجل یدخل بالسهم الواحد ((: یقول rسمعت رسول اهللا :  عن عقبة بن عامر قال-١
اركبوا وان ترموا ثالثة نفر بالجنة صانعه تحتسب في صنعته الخیر والرامي به ومنبله وارموا و

 ورمیته بقوسه أهلهال ثالثة تأدیب الرجل فرسه ومالعبته إ تركبوا لیس من اللهو أن من أحب
  .)١()) نعمة تركها او قال نحوهافإنهاالمرمي بعد علمه رغبه عنه  ونبله ومن ترك

ذلك كان ها في القتال، لب كانت وسائل للجهاد في سبیل اهللا وهي المعول األلعاب هذه إن - ثانیا
:  یقول ابن القیماأللعابوفي هذه . واألحادیث اآلیات بتعلمها والحث علیها في الكثیر من األمر

، وقد استكملها الصحابة ، واستكملها بالفروسیةأحاط بها وأحاط األربعةومن استكمل هذه ((
y٢())الیقین وطلب الشهادة في سبیله واإلیمان فروسیة إلیها وأضافوا(.  

 وفي الرمایة واإلبلفي سباق الخیل، ) أي الجائزة( جوز العلماء بال خالف اخذ الرهن  وقد- ثالثا
، والمراد )٣())حافر او نصل ال سبق اال في خف او: ((r، وذلك لقول الرسول ةوهي المناضل

  . خذه الفائز في سباق او رمایةیأ رهنا ع بفتح السین والباء معا هو ما یوضبالسبق
  . للمسلماأللعاب أهم إذ تعدوفائدة العاب الفروسیة ویتبین من ذلك فضل 

  
  األولالمطلب 

  الرمایة
  :تعریفها 

                                         
محمــد محــي الــدین عبــد : ســلیمان بــن األشــعث السجــستاني ابــو داؤد، متابعــة: ســنن ابــي داؤد:  حــدیث ضــعیف)١(

  .٣/٢١٥٠ ) :باب في الرمي(ید، دار إحیاء السنة النبویة، لبنان، لم یذكر الطبعة، كتاب الجهاد، الحم
السید عزت العطـار الحـسیني، دار الكتـب : الفروسیة، أبو عبد اهللا محمد بن بكر ابن القیم الجوزیة، تصحیح)  ٢(

: سن ســــلمان، دار األنــــدلسمــــشهور حــــ: بیــــروت، لــــم یــــذكر الطبعــــة، طبعــــة دار األنــــدلس بتحقیــــق: العلمیــــة
  . ١٠٨ و ١٠٧، ص .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١السعودیة، ط

احمــد محمــد : الجــامع الــصحیح ســنن الترمــذي، أبــو عیــسى محمــد بــن عیــسى، تحقیــق وشــرح: حــدیث صــحیح) ٣(
بـاب مـا (، كتـاب الجهـاد،  بیـروت، لـم یـذكر الطبعـة،شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیـاء التـراث العربـي

  .حدیث حسن:  ، وقال٤/٢٠٥، )ي الرهان والسبقجاء ف
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 المتحركة او الثابتة، والدقة في األهداف ٕواصابةفن التسدید : تعرف الرمایة بانها
التصویب نحو الهدف، فهي لیست بتلك الریاضة السهلة التي یجد ممارسها طریقه الى النجاح 

  .)١(فلألهدا إصابتهفي 
وذلك مثل استخدام القوس .  او تطلق بالید مباشرةأداة یطلق منها آلة أدائهاویستخدم في 

 الرصاص، او برمي رمح او ضربة إطالق السهام، او استخدام البندقیة والمسدس في إطالقفي 
التسدید باتجاه لوح، او هدف متحرك كطیر مثل من الید مباشرة باتجاه هدف او غرض ثابت، 

 یراد منها األسماءوهذه ) النضال(او ) التناضل(او ) المناضلة(ویطلق علیها اسم .ذلك و حون
  .)٢(الرمایة في الغالب

  .)٣(األصحابالرمي مع : والنضال: قال البغوي
  .)٤(اسم للمسابقة بالرمي بالنشاب: المناضلة:  ابن القیماإلماموقال 

  
ان تطلق على ما ) الرمایة( اسم إطالق والغالب في: ) یونسأمینعلي حسین (ویقول الدكتور 

  .)٥( النشاب التي تستخدم لرمي السهامأویحصل من رمي باستخدام القوس 
  :امشروعیتها وفضله
 في القتال قدیما وحدیثا مع اختالف اآلالت أعظم من ألنهان بالرمایة واهتم المسلم

 مما فیها من سمات بناء  لذلك كان االهتمام بشأنها بالغا عند المسلمین وغیرهم،،وسائلها
  . عمومااألمة ولدى األفرادالشخصیة والشجاعة لدى 

                                         
  .٢٤ :م١٩٩٧ األردن، ،األلعاب الریاضیة، جالل فاخوري، دار التعاون العربي للنشر: انظر ) ١(
علـي محمـد معـوض وعـادل : الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بـن حبیـب المـاوردي، تحقیـق: انظر ) ٢(

فـتح البـاري : وینظـر، ١٥/١٩٩،  م١٩٩٤هــ، ١٤١٤، ١ة، بیـروت، طعلمیـأحمد عبد الموجود، دار الكتـب ال
  .٦/٩١ :بشرح صحیح البخاري

 ،ســعید محمــد اللحــام، دار الفكــر: شــرح الــسنة، ابــن الفــراء أبــو محمــد الحــسین بــن مــسعود بــن محمــد، تحقیــق )٣(
  .٦/٢٦٩ :م١٩٩٤هـ، ١٤١٤،  ١بیروت، ط

   .٨٨ :الفروسیة ) ٤(
محمـــد عقلـــة : طها وأحكامهـــا فــي الفقـــه اإلســـالمي، علــي حـــسین أمــین یـــونس، تقــدیماأللعــاب الریاضـــیة ضــواب )٥(

  .٧٧ :م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ١ائسي، األردن، طاالبراهیم، دار النف
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 على مشروعیتها عند اإلجماعوقد ثبتت مشروعیة الرمایة بالكتاب والسنة وانعقد 
 r، وهي من الریاضات الشریفة، ویدل على ذلك ما جاء في كتاب اهللا وسنة الرسول )١(العلماء

  : منها
ُّوأعدو{قوله تعالى  -١ ِ ٍا لهم ما استطعتم من قـوةََ َّ ُ ْ ِ ْ ُْ َْ َ ْ َُ فالقوة في اآلیة یراد بها الرمي، فقد . )٢( }َ

: وهو على المنبر یقولr سمعت رسول اهللا : یقول) رضي اهللا عنه(كان عقبة بن نافع 
 ان القوة الا ان القوة الرمي إالواعدوا لهم ما استطعتم من قوة اال ان القوة الرمي ((

عده ی األحادیث وفیه وفي ،وفي أحادیث الرمایةالنووي في هذا الحدیث، قال . )٣())الرمي
  .)٤(یل اهللا تعالىبك بنیة الجهاد في سفضیلة الرمي والمناضلة واالعتناء بذل

 من ان تركبوا لیس من اللهو اال إلي أحبارموا واركبوا وان ترموا ((: rوقال رسول اهللا  -٢
بین ان  r فالنبي )٥())ورمیه بقوسه ونبله أهلهثالثة تأدیب الرجل فرسه ومالعبته 

:  الخطیب الشربیني اإلمام، وفي ذلك یقول الخیلركوب  من إلیه أحبالرمایة 
 الحصار ، أوقاتمثل  ، السعةوأحوال الضیق والشدة أحوال تنفع في ألنهاكد آوالرمایة ((

 .)٦())بخالف الخیل التي ال تنفع في الضیق غالبا بل وقد تجلب ضررا

 عن یقر الصحابة على لعبهم بالرمایة، ویحضر بنفسه بعض ذلك r كان النبي وقد -٣
 على نفر من اسلم ینتضلون rمر رسول اهللا ((: ، قال)رضي اهللا عنه(سلمة بن األكوع 

 كان رامیا، ارموا وانا أباكم فان إسماعیلارموا بني : rفقال النبي ) أي یترامون بالسهام(

                                         
 ،مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد بــن احمــد الــشربیني الخطیــب، دار الفكــر: انظــر ) ١(

یة البیان شرح زبـد بـن رسـالن، محمـد بـن أحمـد األنـصاري الرملـي، غا،  ٣١١/ ٤ : بیروت، لم یذكر الطبعة
  .٤٦٥ :م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١ بیروت، ط،أحمد شاهین، دار الكتب العلمیة: مراجعة وضبط

   .٦٠ : اآلیةاألنفال،سورة ) ٢(
الجــامع الــصحیح صــحیح مــسلم، أبــو الحــسین مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم النیــسابوري، دار :  حــدیث صــحیح)٣(

 ):بـاب فـضل الرمـي والحـث علیـه وذم مـن علمـه ثـم نـسیه(، كتـاب اإلمـارة،  بیروت، لم یـذكر الطبعـة،عرفةالم
٥٢/ ٦.  

 : بیـروت، لـم یـذكر الطبعـة،صحیح مسلم بشرح اإلمام النـووي، أبـو زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي، دار الفكـر )٤(
١٣/٦٤.  

  .٣ : سبق تخریجه) ٥(
  .٤/٣١١ :مغني المحتاج ) ٦(
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ما لكم ال ترمون : r فقال رسول اهللا بأیدیهم الفریقین فامسك احد: مع بني فالن قال
 .)١())ارموا فانا معكم كلكم: rفقال النبي .  معهموأنتكیف نرمي : فقالوا

 لبراعتهم ودقة ،یعجبه رمي الصحابة فیحرص على رؤیته ومتابعته rوقد كان النبي  -٤
) ي اهللا عنهرض( الهدف عند رمیهم، فعن انس بن مالك ٕواصابةتصویبهم وتسدیدهم، 

 موضع إلى فینظر r رمى تشرف النبي إذاوكان ابو طلحة حسن الرمي فكان ((: قال
 r النبي رأیتما ((: قال) رضي اهللا عنه( طالب أبي علي بن مام اإلوعن. )٢())نبله

 .)٣())وأمي أبيارم فداك : ي رجال بعد سعد، سمعته یقولفدی

ث على الرمي استعدادا للنصر باذن اهللا  الكفر، فحأهل أراضيبفتح  r وقد بشر النبي  -٥
ستفتح ((): رضي اهللا عنه(یه عقبة بن عامر وفي الحدیث الذي یر rتعالى، فقال 

 . )٤())بأسهمه ان یلهو أحدكمعلیكم رضوان ویكفیكم اهللا فال یعجز 

ضمن شروط : )أي الجوائز المخرجة في األلعاب الریاضیة ( الرهاناإلسالم أباحوقد  -٦
وائز التي توضع للفائزین وتجعل لهم في مباریات الرمایة والمناضلة، فقال محددة والج

r :))٥())ال سبق اال في رحل او خف او حافر(. 

 لیصیب مقاتل بإذنهوقد بارك اهللا تعالى في رمایة المؤمنین في معاركهم وسدد رمیهم  -٧
َوما رميت{: ، ومتفضال علیه بذلكrعدوهم فقال تعالى مخاطبا نبیه  ْ َ ََ َّ إذ رميت ولكن َ ِ ََ ََ ْ َ ْ ِ

ًالله رمى وليبلي اْلمؤمنين منه بالء حسنا َ َ َ ًَ ُ َْ ِ َِ ِ ْ ُ َ ََ ُِِْ  الماوردي بقوله اإلمام ومن معاني ما ذكره )٦( }َّ
 اهللا على أعانهم، فلما أصابت من الریاح المعینة لسهامهم حتى أرسله ما أرادانه ... 

 .)٧(إلیهون علیه مندوبا عالرمي كان كل 

                                         
 بیــروت، لــم ،الجــامع الــصحیح صــحیح البخــاري، محمــد بــن إســماعیل البخــاري، دار المعرفــة: ث صــحیححــدی) ١(

   .١٥٣/ ٢): باب التحریض على الرمي(، كتاب الجهاد والسیر، یذكر الطبعة
  .٣/ ٢ :  المصدر نفسه)٢(
، ٢٣/ ٣ ):بــاب المجــن ومــن یتتــرس بتــرس صــاحبه(كتــاب الجهــاد والــسیر،  البخــاري صــحیح: حــدیث صــحیح) ٣(

  .)رضي اهللا عنه( سعد بن ابي وقاص ، وسعد هو١٢٥/ ٧ :صحیح مسلم 
  .٥٢/ ٦ ):فضل الرمي والحث علیه وذم من علمه ثم نسیه(صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، :  حدیث صحیح)٤(
  .٤  :سبق تخریجه) ٥(
  .١٧:  اآلیة،سورة األنفال) ٦(
  .١٨١/ ١٥ :الحاوي الكبیر ) ٧(
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، فائدتها في فوائد عدیدةكانت الرمایة ذات نفع رئیس في القتال فان لها كذلك وان  -٨
 .)١(أهلهاالصید ، وفي دفع الهم والغم عن القلب كما هو معروف عند 

 أبي فعن أبناءهم، ویعلموها قد كان الصحابة رضوان اهللا علیهم، یتقنون الرمایة بشدةو -٩
 عبیدة بن الجراح، ان أبي إلىالخطاب كتب عمر بن ((:  بن سهیل بن حنیف قالإمامة

  .)٢())م الرميومقاتلك) السباحة(غلمانكم العوم علموا 
الرمایة ام ركوب الخیل؟ : أفضل أیها: یم في الرمایة فقد اختلف العلماءولهذا الشأن العظ

، ومن ثم ال إلیه أحبقد ذكر ان الرمي  r ان النبي إالوال یخفى ان لكل منهما فضال عظیما 
 أناع بین الطائفتین زل النوفص((: الشأن في هذا )رحمه اهللا(قیم ، ویقول ابن الة للخالفحاج

والرمي انفع . باآلخر الإ فال یتم مقصود احدهما اآلخر إلى كماله إلىلكل واحد منها یحتاج 
 سیوف الفروسیة من الضرب، الطعن، والكر  اختلط الفریقان بطل الرمي حینئذ وقامتفإذاالبعد 

 بمجموع إالتتم الفروسیة  ، والصمان من البعد فالرمي انفع وانجح تواجه الخإذا وأما. فروال
، وهذا یختلف باختالف الجیش  بالعدو، وانفع للجیشأنكى منهما ما كان واألفضل، األمرین

   .)٣())ومقتضى الحال واهللا اعلم
 المختلفة فان الرمایة ابأنواعه كانت الرمایة في العصور السالفة مقتصرة على السهام ٕواذا

  .)٤(األهداف إلصابة عندما استخدم المسدس والبندقیة آخر منحى أخذتفي عصرنا الحالي 
 یحفزوا الریاضیین من خالل البطوالت التي أنوالیوم ال بد من المسؤولین عن الریاضة 

  .ودنیاها دینها األمةوالجوائز القیمة والجد في الرمایة ، لكي تصون ،  المتعةمنال تخلو 
  :شروط الرمایة

 بصورة ٕواجرائها الرمایة ألهمیةبیان شروط صحة الرمایة، وذلك تبعا باهتم العلماء 
 مخالفة أن، على ) جائزةأوأي رهان ( كانت الرمایة على جعل إذاا وال سیمشرعیة وعادلة، 

حرمة بعض الشروط قد تجعل الرمایة مجرد لهو عابث، وبعضها ان خولف قد یجعل الرمایة م
                                         

   .١١ :الفروسیة ) ١(
االستذكار الجـامع لمـذاهب فقهـاء األمـصار وعلمـاء األقطـار، ابـن عبـد البـر أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد : انظر) ٢(

 بیـروت، ،سالم محمد عطا و محمد علي محوص، دار الكتب العلمیة: اهللا بن محمد القرطبي، ضبط وتعلیق
  . ١٣٩/ ٥ :م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١ط

  .١٧ :الفروسیة) ٣(
هــ، ١٤١٤، محمـد بـن مـأمون البیلـي، دار بـن حـزم، بیـروت، سلم بـین الماضـي والحاضـرریاضات الشباب الم) ٤(

  .٣٨: م١٩٩٤
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 الرمایة، أهل الجائزة ونحو ذلك، مما یعرضه أو یبطل حق الفائز في اخذ الرهان أوومكروهة 
  : ومما سیتبین من خالل ذكر هذه الشروط، وهي

تحدید المسافة بین المكان الذي یقف عنده الرامي وبین الهدف والغرض الذي یرمي  -١
  .)١(إلیه

 فان إلیها التي یرمي األهداف من ابتهإصكون المسافة المحددة مما یمكن للسهام  تأن -٢
 إلیه العدو عند الحاجة إرباك رمیا صح ذلك، لما فیه من نفع في لألبعدكان الفوز 

 اآللةواختبار قوة الساعد في الرمي بالسهام ونحوها مع مراعاة التساوي في صفات 
 لم تكن  الرمایة ان)كالشیرازي(، ولم یجز بعض العلماء )٢(المستخدمة من قوس ونحوه

على هدف معین وذلك لعدم الفائدة وكذلك تدخل في باب اللهو المحض وال یجوز فیها 
 .الرهان عنده

 الهدف إلى، فال یصح ان یكون احدهم اقرب تساوي بین الرماة في مكان الوقوفال -٣
 .)٣(اآلخر من إلیهالمرمي 

 في غیر دور یفضل تحدید البادي بالرمي واالتفاق على ذلك ، فان رمي واحد الرماة -٤
 .)٤( ام اخطأأصابلم تحتسب له تلك الرمیة سواء ) نوبته(

رمي سهم مقابل سهم ونحوه مثل بیان عدد نوب الرمي لینضبط العمل بین المتبارین ،  -٥
... فان وقع خالف یرمي سهم بسهم ... او خمسة مقابل خمسة دفعة واحدة وهكذا 

                                         
أیمــن : ایـة، بــدر الـدین محمــود بـن أحمــد بـن موســى بـن أحمــد الحـسین العینــي، تحقیـق الهدالبنایـة شــرح: انظـر) ١(

الحكــام القــرآن، الجــامع ، ٢٤٥/ ١٢ : م٢٠٠٠هـــ، ١٤٢٠، ١ بیــروت، ط،صــالح شــعبان، دار الكتــب العلمیــة
/ ٩ : م١٩٦٧هــ، ١٣٨٧، ١ القاهرة، ط،ابو عبد اهللا محمد بن احمد االنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي

روضة الطالبین، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، تحقیق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي معـوض، ، ١٤٧
   .٨١ : ، الفروسیة٤٥/ ٧ : بیروت، لم یذكر الطبعة،دار الكتب العلمیة

كفایـة األخیــار فــي حــل غایـة االختــصار، أبــو بكـر بــن محمــد الحــسیني ، ٥٤٦/ ٧ :روضــة الطــالبین : انظـر ) ٢(
، ١ بیــروت، ط،علــي عبــد الحمیــد بلطــه جــي ومحمــد وهبــي ســلیمان، دار الخیــر: الــشافعي الحــصیني، تحقیــق

  .٥٣٨/ ٢ : م١٩٩١هـ، ١٤٢١
علـي معـوض و عــادل عبـد الموجـود، شــركة :  الغزالـي، تحقیــقالـوجیز، أبـو حامــد بـن محمـد بــن محمـد: انظـر) ٣(

   :، معنــــــــــــي المحتــــــــــــاج٢٢٢/ ٢، م١٩٩٧هـــــــــــــ، ١٤١٨، ١ بیــــــــــــروت، ط،دار األرقــــــــــــم بــــــــــــن أبــــــــــــي األرقــــــــــــم
٣١٧/ ٤.  

  .١٥/٢٤٠ :الحاوي الكبیر: نظری، و٣١٨/ ٤ :الوجیز: انظر) ٤(
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تم الرمي من ال یأ، ومما یقتضیه )رشاقدد االبیان ع(ویسمى هذا الشرط عند العلماء بـ 
 .)١( الهدفأصاب منعا للخالف على تحدید من ،نفسهالرماة على الهدف في الوقت 

، او ذلك بیان صفات الهدف المرمي الیه وكإلیها الموجه اإلصابةال بد من معرفة مكان  -٦
 .)٢( في نقطة محددة فیه ونحو ذلكاإلصابة

، لكن لو كان فیهم من ال یحسن شترط ذلكیل ال تقارب المستوى بین الرماة ،و قی -٧
 .)٣(الرمایة مطلقا فانه ال یدخل في السابق او یخرج منه

وكذلك شروط عدیدة ) بالمحلل(واهم الشروط عند جمهور العلماء هو وجود ما یسمى  -٨
  .)٤(في هذه اللعبة

 میتهاأهوان كانت هذه شروط وضعت لهذه اللعبة فان دل ذلك على شيء فانه یدل على 
 وما بعده لذلك r في عصر النبي األولىالقتال وكانت اللعبة   تختص بالعابألنها، األلعاببین 

 نبویة مر أحادیث في كتبهم لخصوصیتها وما جاء من وأبوابااهتم الفقهاء بها وجعلوا فیها فصوال 
  .ذكرها

  الثانيالمطلب 
  المبارزة

  :تعریفها 
 بالهجوم والدفاع، ومحاولة لمس الخصم بسیفه  منازلة بین شخصین یقوم كل منهمايوه

 الى زمن بعید لحاجة ةوتمتد جذور المبارز. )٥(وحمایة نفسه من لمس سیف الخصم) او ضربه(
  .)٦( الى استخدام السیف كوسیلة دفاع وهجوماإلنسان

  :مشروعیتها وفضلها

                                         
مـر بـن الحـسین الخرقـي، عبـد اهللا ، المغني على مختصر اإلمـام أبـي قاسـم ع٤٦/ ٧ :روضة الطالبین: انظر) ١(

  .١٤٦/ ١١ :م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢بیروت، ،ابن قدامة، دار الفكر) ّالجد(بن أحمد المقدسي 
  .٥٤٥/ ٧: ، روضة الطالبین ١٤٧/ ٧ :الجامع الحكام القرآن : انظر) ٢(
هــــ، ١٤١٦، ١ ط بیـــروت،،التنبیـــه، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن علـــي الفیروزابـــادي الـــشیرازي، دار الفكـــر: انظـــر) ٣(

  .٥٤٥/ ٧ :، روضة الطالبین ٤٩٧/ ٢، م١٩٩٦
  .سابقالمصدر ال) ٤(
 :م١٩٩٨، ١ار نظیـر عبـود، لبنـان، طموسوعة كنوز المعرفة ، نهى حنا، ورشـید فرحـات، ومـوریس شـربل، د) ٥(

٢٥٩/ ١٦.  
   .٢٢ :األلعاب الریاضیة) ٦(
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دفاع عن النفس  الهتمامها في القتال وال، الكبیرالشأنتعد المبارزة من الریاضات ذات 
 إذفهي ریاضة مرتبطة بالماضي، . )١(أتقنهاال سیما قدیما، ومن معالم الشجاعة والرجولة لمن 

 في القتال، والذي ال یمكن االستغناء عنه في المعارك والحروب، وكانت األولكانت السالح 
 نصرة الدین صدق نحو إتقانها على r لذلك فقد حث النبي ،سالح الشجعان عند االلتحام بالعدو

واعلموا ان الجنة تحت ظالل ((: rقال : عن عبد اهللا بن أبي أوفى قالفي میادین الجهاد، ف
  .)٢())السیوف

        علـــــى الجهـــــاد فـــــي ســــبیل اهللا تعـــــالى باســـــتعمال الـــــسیوف،وحــــث ففــــي الحـــــدیث حـــــض 
 مقاربــة  بــالثواب علیــه والحــض علــىواإلخبــار الحــض علــى الجهــاد أفــادفانــه ... ((: قــال القرطبــي

وقـال . )٣())العدو واستعمال السیوف واالجتماع حیث الزحف حتى تـصیر الـسیوف تظـل المقـاتلین
  .)٤())المداورة بالسیوف: الرابع  ... أنواع أربعةوالفروسیة ((:  ابن القیماإلمام

 سالح الماضي، فال باس بتعلیمها وأصبحت كانت المبارزة قد عفى عنها الزمن ٕواذا
 فوائدها ًفضال عن  في االلتحام المباشر مع العدو،إلیهاوكذلك قد یحتاج  rبالنبي الیوم اقتداء 

 أنها، كما واألصابعالعدیدة في بناء الجسم، والعضالت، وال سیما عضالت الذراعین، والرجلین، 
  .)٥( العمود الفقريوآالمتوصف عالجا لبعض العاهات والتشوهات، واستدارة الكتفین 

 تنهى عن رفع السالح في وجه األحادیث ان بعض إلى هنا شارةاإل وتجدر: مالحظة
 أخیه على أحدكمال یشیر ((: قال r رواه أبو هریرة أن النبي، ومن ذلك ما اآلخرین األشخاص

  .)٦())بالسالح فانه ال یدري لعل الشیطان ینزع في یده فیقع في حفرة من النار
 فان المالئكة تلعنه حتى یدعه وان كان  بحدیدةأخیه إلى أشارمن ((: rقال  ًوعنه ایضا

 المسلم حتى ألخیه في هذین الحدیثین عن ترویع المسلم rفقد نهى النبي . )١())وأمه ألبیه أخاه

                                         
   .١١١: األلعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي) ١(
  .١٤/ ٢): باب الجنة تحت بارقة السیوف(، كتاب الجهاد والسیر، البخاريصحیح :  حدیث صحیح)٢(
،  بیــروت، لــم فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري، ابــن حجــر احمــد بــن علــي العــسقالني، دار المعرفــة: انظــر) ٣(

  ). اإلمام القرطبي كالمحیث نقل (٦/٣٣ :یذكر الطبعة
  . ١٠٧ :الفروسیة) ٤(
  .٢٢ :األلعاب الریاضیة) ٥(
 ):مــن حمــل علینــا الــسالح فلــیس منـــاr بــاب قــول النبــي (صــحیح البخــاري، كتــاب الفـــتن، :  حــدیث صــحیح)٦(

٤/٢٢٣.  
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 جرحه عن إلى، مما یؤدي إخافتهالسیف في وجهه، لما فیه من مثل  برفع السالح أخاهان كان 
ن سببا في دخول المسلم النار لتسببه ، وقد یكون الجرح قاتال، مما یكوقصد او عن غیر قصد

 المسلم، فان تعمد احد إصابة لذلك ینبغي في مباریات المبارزة الحذر من ،أخیهفي مقتل 
  .)٢( عظیماإثما فهو آثم اآلخرالمتبارزین جرح 

 هو إنما به اإلشارةوال یدل الحدیثان على حرمة المبارزة بین المتبارزین الن النهي عن 
وتمارس . )٣( الضرر بالمسلم، كما بینه العلماءإلحاق او تعمد واإلرعابلتخویف  كان بقصد اإذا

 یلبس المتبارز الواقي في صدره إذ، وآمنةهذه الریاضة الیوم على مستوى البطوالت بصورة جیدة 
  . بهاألذىووجهه مما ال یلحق 

                         
  ثالثلمطلب الا                          

  ب بالحراب والرماحاللع
  :تعریفها 

 إصابة، او تحریكها بمرونة ودقة بقصد  ذات حد قاطع مسافة معینةآلةهي القیام برمي 
 أقدم ریاضة رمي الرمح من دوهو مثل اللعب بالسهام وتع. )٤(خصم، او لمجرد الترفیه عن النفس

 وسائل إحدى ، فهي البشرياإلنسانالریاضات نظرا لضرورتها وتلبیتها حاجة مهمة في حیاة 
  . )٥( الحروب والمعاركأثناءفي  للدفاع والهجوم أداة أنهاالصید المستخدمة كما 

 رأســهاقنــاة فــي : ، والــرمح)٦(، تــستعمل فــي الحــربالــرأس قــصیرة مــن الحدیــد محــددة آلــة: والحربــة
  .)١()نصل او حد قاطع، یطعن به(سنان 

                                                                                                                     
 ):بـاب النهـي عـن األشـارة بالـسالح الـى مـسلم(صحیح مـسلم، كتـاب البـر والـصلة واآلداب، :  حدیث صحیح ) ١(

٨/٣٤.  
   .١١٣ :مها وضوابطها في الفقه اإلسالميااأللعاب الریاضیة أحك: انظر) ٢(
اهللا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، عارضــة االحــوذي بــشرح صــحیح الترمــذي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد : انظــر) ٣(

  .٣٠/٢٥ : ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري٧/٦ :م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١ط
  .١١٥ :بطها وأحكامها في الفقه اإلسالمياأللعاب الریاضیة ضوا) ٤(
   .٨٨ :ماضي والحاضرریاضات الشباب المسلم بین ال: انظر ) ٥(
حــسن : المعجــم الوســیط، إبــراهیم أنــیس وعبــد الحلــیم منتــصر وعطیــة الــصوالحي ومحمــد خلــف أحمــد، إشــراف )٦(

   .١٨٥ :٢ مصر، ط،علي عطیة و محمد شوقي أمین، دار المعارف، مجمع اللغة العربیة
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  :مشروعیتها وفضلها
لفروسیة، الرتباطها بالقتال في سبیل اهللا تعالى وقد ثبتت  الشریفة ومن ااأللعابهي من 

        لما قدم رسول اهللا ((: قال) رضي اهللا عنه( من حدیث، فعن انس بأكثرمشروعیتها 

rرضي اهللا عنه( هریرة أبيوعن . )٢())المدینة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم (
 الحصى فحصبهم بها، إلىبحرابهم دخل عمر فأهوى  rلنبي بینما الحبشة یلعبون عند ا((: قال
  .)٣())في المسجد: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر: دعهم یا عمر وزاد علي: فقال

 المقصد في اللعب بذلك وربطه بالجهاد والحث إحسان على أیضا rوقد حث النبي 
ت ظل رمحي وجعل جعل رزقي تح((: r قال :قال) رضي اهللا عنهما( فعن ابن عمر علیه،

  . )٤())أمريالذلة والصفار على من خالف 
والتي فیها ) رمي الرمح( في بطولة رئیسة في العاب القوى بما یسمى األلعابوتمارس هذه 

  . الذراعینال سیماو الفائدة الكبیرة على الجسم من خالل تقویة الجسد
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  العاب الفروسیة المرتبطة بالحیوان

  :مل على مطلبینوتشت
  .ركوب الخیل: المطلب األول

                                                                                                                     
  .٣٩٥: المصدر السابق) ١(
أحمـــد محمـــد شـــاكر وحمـــزة أحمـــد الـــزین، دار : المـــسند، أحمـــد بـــن حنبـــل، شـــرحو، ٤/٢٨١:  أبـــي داؤدســـنن) ٢(

 ،الــشوكاني، نیــل االوطــار: والحــدیث صــحیح، انظــر. ١٠/٥٢٣ :م١٩٩٥هـــ، ١٤١٦، ١، القــاهرة، طالحــدیث
 ،ثعــصام الــدین الــسبابطي، دار الحــدی: شــرح ملتقــى األخبــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني، تحقیــق

  .٨/١٠٤ :م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١القاهرة، ط
  .٢/١٥٣): باب اللهو بالحراب ونحوها(صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، : حدیث صحیح) ٣(
  .٢/١٥٥ ):باب ما قیل في الرماح(، كتاب الجهاد والسیر،  البخاريصحیح: حدیث صحیح) ٤(
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  .ركوب اإلبل: المطلب الثاني

 ریاضـــة مــن ریاضـــات الفروســـیة المهمــة وتعـــد وســیلة مـــن الوســـائل واإلبــلركــوب الخیـــل 
ن فـي والمهمة في عصرها حیث كانت السیارة األولـى فـي الـسفر والتنقـل والقتـال وقـد أهـتم المـسلم

ل الفروســیة ألنهــا الركــاز الفعلــي للجهــاد فــي ســبیل اهللا  أصــل مــن أصــوبوصــفهاهــذه الریاضــات 
: r الــسباقات فیهــا، قــال رســول اهللا ٕواقامــةتعــالى ودلــت أحادیــث كثیــرة علــى الحــث فــي ممارســتها 

الخیـل وهـذا : اإلبـل ومعنـى الحـافر: ، فمعنـى الخـف)١())ال سبق اال في خف او حافر او نصل((
 إلــىألنــه یــدخل فــي المنافــسات فیحتــاج یــوان كــذلك  فقــط بــل الحاإلنــسان إلــىالمبحــث ال یتطــرق 

  .ضوابط خاصة به وهذا ما سیتبین من هذا المبحث

  المطلب األول
  ")٢(الفروسیة"ركوب الخیل 

  :تعریفها
المغالبة في العدو والجري : بأنها على الخیل وتعرف اإلنسانتتعلق هذه الریاضة بركوب 

  .)٣(بین الخیل في مسافة معلومة
 تعتمد ٕوانما الممارس لها  كونهاإلنسان على األولىد بالدرجة ضة ال تعتم ریاأنهاأي 

وقد یصاحب الجري مع . )٤( على الفرس التي یمتطیها وهو یخوض غمار سباقات ریاضیةأیضا
 طبیعیة ام اصطناعیة، أكانت، سواء على حواجز منصوبة في طریق السباقالفرس عملیات قفز 

  .ونحو ذلكاجز الخشبیة واالسمنتیة كالحو
الجري، وجر العربات بالخیل مثل  كانت هنالك صور عدیدة لسباقات الخیل ٕواذا

 في سباق الجري األولىفان هذا المطلب یثبت بالدرجة ... وعروض جمال الخیل وغیرها 
  .المتعلق بالخیل

  :مشروعیتها وفضلها

                                         
 .٤ : سبق تخریجه )1(

  .ًافسات األلعاب الریاضیة یراد بها ركوب الخیل غالباعندما تطلق كلمة الفروسیة في من) 2(
، ٣ بیـروت، ط،التاج الجامع لألصول في أحادیـث الرسـول، منـصور علـي ناصـف، دار إحیـاء التـراث العربـي )٣(

  .٣٥٦/ ٤ :م١٩٦٢هـ، ١٣٨٢
   .٣٠ :األلعاب الریاضیة، جالل فاخوري: انظر) ٤(
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لقتال  وسائل اإحدىریاضة ركوب الخیل اشرف الریاضات الى جانب الرمایة، فهي 
 الرب المتعالي، ولم تستغني عنها أبدعها الجمال التي آیات ایة من أیضاوالتنقل والترحال، وهي 

، )١( العلماءإجماع وانعقد على ذلك r، وقد ثبتت مشروعیتها في كتاب اهللا ورسوله األممامة من 
  :الكثیر، ومما یدل على ذلك ما یأتيوهي ریاضة فیها من الفضائل والمحاسن الشيء 

ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومن رباط اْلخيل تـرهبون به عدو الله {: قال تعالى -١ َِّ َّ ُ َ ِ َ ُ ْ ِْ ِ ٍْ ْ ُْ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ُ ُ َْ َ ْ ُ َ ُّ َ
ْوعدوكم َُّ ُ َ  من اهللا تعالى لعباده المؤمنین بان یرتبطوا الخیل للقتال في أمر اآلیة، ففي )٢( }َ

 . ركوبهإواتقانویضها  ترإلى، وتنفیذ ذلك )٣(سبیله، أي حبسها لذلك

  وفیه قول الشاعر
   بربطها لعدوهاإلله أمر      

  

  )٤(في الحرب ان اهللا خیر موفق      
  

 من ان تركبوا، لیس من اللهو اال ثالثة إلي أحب، وان ترموا ارموا واركبوا: rقال  -٢
 .)٥( ورمیة لقوسه ونبلهأهلهتأدیب الرجل فرسه ومالعبته 

فعن . ابقات الجري بین الخیل، ویحرص على ذلك باستمرار یقیم مسrوقد كان النبي  -٣
 ما ضمر من الخیل من الحفیاء r النبي أجرى: ((قال) رضي اهللا عنه(نافع بن عمر 

: ن عمرب مسجد بني زریق قال اإلى ما لم یضمر من الثنیة وأجرىالى ثنیة الوداع 
ستة، وبین   اوأمیالة  ثنیة الوداع خمسإلىبین الحفیاء :  قال سفیانأجرىوكنت فیمن 

 rسبق النبي ): ((رضي اهللا عنه(وعن ابن عمر . )٦())ثنیة الى مسجد بني زریق میل
  .)٧()) السابقوأعطىبین الخیل 

                                         
  . وما بعدها ١٢٨ :المغني، ١٤/ ١٣ :صحیح مسلم بشرح النووي: انظر ) ١(
  .٦٠ : اآلیةاألنفال،سورة ) ٢(
 ،علـي محمـد البجـاوي، دار المعرفـة، دار الجبـل: أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد اهللا ابن العربي، تحقیـق)٣(

   .٨٧٣/ ٢ :م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧بیروت، 
  .٣٦/ ٨ :الجامع ألحكام القرآن) ٤(
  .٣: سبق تخریجه ) ٥(
 ، واخرجـه مـسلم، ١٤٨/ ٢ ):باب السبق بـین الخیـل(حیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، ص:  حدیث صحیح)٦(

   .٣١/ ٦ ):باب المسابقة بین الخیل وتضمیرها(كتاب االمارة، 
   .٨٩/ ٨  :نیل األوطار: نظری: ، والحدیث محتج به١٦٨/ ٥ :المسند) ٧(
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 تدل واألمور األحادیث كثیرة تذكر في فضل الخیل، وارتباطها، فكل هذه أحادیثوهنالك 
ت، وبالذات ان ارتبطت بطاعة على ان الخیل، وریاضة ركوب الخیل، تعد من اشرف الریاضا

  . وهو ما یجهله كثیر من یمارسهاأهلهاهللا تعالى، وطلب نصرة دینه والدفاع عن 
  :شروطها

  : منهاأمورا كذلك اشترطوا لركوب الخیل أموراوكما اشترط العلماء للرمایة 
فة فان لم تحدد مسا.  المتسابقین بذلكٕواعالم نهایتها إلىان تحدد المسافة من بدایتها  -١

  .)١(إقامتهالسباق او لم یعلم بها المتسابقون بطل السباق، وال یصح 
ان تقدر الخیل على .  بالحیوان جعل له حقوق للحفاظ علیهورأفته اإلسالممن رحمة  -٢

ق دون ان تتعرض للهالك في الغالب، فلو كان السابق طویال جدا او اقطع مسافة السب
 إقامة مما یعرضها للموت، فانه ال یصح بحیث ال تقدر الخیل على قطعه في الغالب،

 .)٢(السباق

 وذلك الن المقصود معرفة قوتها في الجري، ،تعیین وتحدید الخیل المشتركة في السباق -٣
 أمام القوي، او الصغیر إمام الخیل فیكون منها الضعیف أنواعوان لم تعین فقد تختلف 

 ظلم الخیل والمتسابقین على إلى المضمر مع غیر المضمر، مما یؤدي أوالكبیر، 
، ولو واألحوالالسواء، فال بد ان تكون الخیل المشتركة في السابق متقاربة في الصفات 

  .)٣(عینت فانه ال یجوز تبدیلها، فان مات أي منها قبل بدء السباق او مرض قبل السباق

 تصل  الألنهاان یركب الفرسان خیل السباق، فال یصح ان ترسل وحدها بدون فارس؛  -٤
 .)٤( غایتها في السباق غالباإلى

                                         
د اهللا بــن محمــد القرطبــي ابــن عبــد البــر، دار الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة، أبــو عمــر یوســف بــن عبــ: انظــر ) ١(

الخرشـــي علـــى مختـــصر ســـیدي خلیـــل، : وینظـــر ، ٢٢٤ :م١٩٩٢هــــ، ١٤١٣، ٢ بیـــروت، ط،الكتـــب العلمیـــة
األم، محمـد :  وینظـر،١٥٤/ ٣ : بیـروت، لـم یـذكر الطبعـة،محمد بن عبد اهللا بن علي الخرشـي، دار صـادر

هـــــ، ١٤٢٠، ١لعربــــي، بیــــروت، طدار احیــــاء التــــراث ااحمــــد عبــــدو عنایــــة، : بــــن إدریــــس الــــشافعي، تحقیــــق
  .٤٦٤: م٢٠٠٠

 بیــروت، ،االختیــار فــي تعلیــل المختــار، عبــد اهللا بــن محمــود الموصــلي بــن مــودود، دار الكتــب العلمیــة: انظــر) ٢(
  .٧/٥٣٩ :روضة الطالبین: وینظر، ١٦٨/ ٤ :م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١ط

  .١٣٩/ ١١ :المغني: وینظر، ١٣٨/ ٥ :االستذكار: انظر) ٣(
  .٣١٤ و ٣٣١/ ٧ :مغني المحتاج: وینظر، ٧/٥٣٩ :روضة الطالبین: انظر) ٤(
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 الصبي إشراكیكره :  ان یكون الفارس بالغا عاقال، وقال بعضهم)١(اشترط بعض المالكیة -٥
الصغیر في السباق، النه ال یقدر على ضبط الفرس والتحكم فیها مع سرعة جریانها وقد 

 .بأنفسهم األذى ٕوالحاقیتعرضون بذلك للسقوط 

 كثیرة لهذه المنافسة او المسابقة فقد تداولها في مدوناتهم یجب وقد وضع الفقهاء شروط -٦
 .)٢( المسابقاتإقامة بها عند األخذ

  :أحكامما یتعلق بهذه الریاضة من 
 من إلیها اإلشارة تتعلق بها، ینبغي أحكاماوعدا ما سبق بیانه، فان الخیل وریاضتها 

  :ها، ومن ذلكالممارسین والمتابعین لریاضة ركوب الخیل وعدم مخالفت
 أبيفعن . اإلنسان الثراء والغنى لدى ٕواظهارانه یحرم اتخاذها في قصد المفاخرة والریاء  -١

لرجل اجر ولرجل ستر : الخیل لثالثة:  قالrان رسول اهللا ) رضي اهللا عنه(هریرة 
، ) عظیماأجرا rوذكر ... (فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبیل اهللا . ولرجل وزر
  .)٣( فهي وزر على ذلكاإلسالم ألهلُا فخرا ورئاء ونواء ورجل ربطه

 تشتمل على أیامنایحرم القیام بالمسابقات التي تتضمن القمار، واغلب المسابقات في  -٢
 لسلطة أحیانه تخضع في اغلب أیامناهذه المقامرة المحرمة، بل ان سباقات الخیل في 
 ال یقتصر على الدول الغربیة األمر اوسیطرة المقامرین من خالل مؤسسات رسمیة وهذ

تحتوي  مثل هذه السباقات التي تقیم اإلسالمیة بل ان بعض الدول اإلسالمیة غیر أو
 .!!على القمار والعیاذ باهللا

: فعن عمر ابن بن حصین قال؛ )الجلب والجنب(یحرم في سباقات الخیل ما یدعى بـ  -٣
هو الصیاح والصراخ : الجلبو. )٤())اإلسالمال جلب وال جنب وال شغار في ((: rقال 

 من مأ من الفارس أكانعلى الفرس لیشتد في عدوه وجریه، فال یصح سواء 
 .)٥(المتابعین

                                         
: م١٩٩٤، ١ بیـروت، ط،محمد خبزة، دار الغرب اإلسالمي: الذخیرة، أحمد بن أدریس القرافي، تحقیق: انظر) ١(

   . ١٥٦/ ٣ :الخرشي على مختصر سیدي خلیل: وینظر، ٤٦٥/ ٣
  .ر السابقدالمص) ٢(
  . ١٤٧ /٢ ):باب الخیل لثالثة(صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، : یح حدیث صح)٣(
 ):بـاب مـا جـاء فـي النهـي عـن نكـاح الـشغار(، كتـاب النكـاح، الجامع الـصحیح سـنن الترمـذي:  حدیث صحیح)٤(

  .، وقال هذا حدیث حسن صحیح٤٣/ ٣
   .١٠٧ :األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي: انظر) ٥(
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  .  )١( لتفاوتها في الصفات، بین خیل وحمیرأو سباق بین خیل وابل، إقامةال یصح  -٤
 الهدف إلى، حتى یصل واإلحكام بالشروط یأخذفعلى ممارس هذه الریاضة الشریفة ان 

  .اآلثام من ممارستها وعدم الوقوع في مرجوال
  المطلب الثاني

  اإلبلركوب 
  )٢( في مسافة معلومةاإلبلهي المغالبة في العدو بین : تعریفها

  :مشروعیتها وفضلها
 خفیفة الجسم سریعة السیر اإلبلنوع من النوق او : ، والهجن)الهجن( او اإلبلتعد ریاضة ركوب 

، من الریاضات الشریفة، وهي تابعة في فضلها إناثا أمورا كانت ذكاوهي بیض كرام، سواء 
  .)٣( منهاوأفضل أجود ان ركوب الخیل إال لریاضة ركوب الخیل، ٕواحكامها

وقیل من ) القضباء( على ناقته r، اذ مارسها بنفسه rوقد ثبتت مشروعیتها عن رسول اهللا 
 rكان للنبي : ((قال ) اهللا عنهرضي (، فعن انس بن مالك )٤()القصوى(او ) القصواء (أسمائها

 فسبقها، )٥( على قعودأعرابي فجاء – قال حمید او ال تكاد تسبق –ناقة تسمى القضباء ال تسبق 
حق على اهللا ان ال یرتفع شيء من الدنیا اال : فقال. فشق ذلك على المسلمین حتى عرفه

  .)٦())ووضعه
 وذلــك ان ،د فــي ســبیل اهللا ونــصرة الــدین ان قــصد بهــا الجهــا)٧(فهــذه الریاضــة مباحــة او مندوبــة

 جانب الخیل، مع العلم الیوم لم تعد ذات نفع كبیر في الجهاد، اال إلى الجهاد آالتكانت الة من 
  .r تبقى من الریاضات الشریفة التي مارسها الرسول أنها

                                         
   .٣١٣/ ٤ :مغني المحتاج: انظر) ١(
   .٥١/ ٤ :التاج الجامع لالصول: انظر) ٢(
   .١٠٩ :األلعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي) ٣(
   .١٠٩ :المصدر السابق) ٤(
اقلـه سـنتان بالفتح البعیر من اإلبل وهو البكر حین یركب أي یمكن ظهره مـن الركـوب و: القعود : قال الرازي ) ٥(

 :إلنتــاج الثقــافي، لــم یــذكر الطبعــةمختــار الــصحاح، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، البــراعم ل: 
٢٢٧.   

  .١٤٩/ ٢ ):rباب ناقة النبي (صحیح البخاري، كتاب جهاد والسیر، : حدیث صحیح) ٦(
   .٧٤/ ٦ :ح البخاريفتح الباري بشرح صحی: وینظر، ١٦٨/ ٤ :ختاراالختیار لتعلیل الم: انظر) ٧(
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ریاضـة وال تـزال هـذه ال. )١())ال سـبق اال فـي نـصل او خـف او حـافر: ((r، قولـه أیضاومما ورد 
 مسابقاتها في دول الخلیج العربي، وذلـك لطبیعـة المنـاخ الحـار والجـاف وأكثرتمارس حتى الیوم، 

  .لإلبلوالتضاریس الصحراویة المالئمة 
 الخاتمة                                         

  
إن خالصــة مــا توصــل إلیــه البحــث انــه دار حــول مباحــث ومطالــب بینــت وأوضــحت أمــور كثیــرة 

  :نهام
  :في المبحث األول

ً العـــاب الفروســـیة حتـــى لـــو كانـــت لهـــوا وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك أحادیـــث ةمـــشروعیة ممارســـ
 إال أن هنالــك ضــوابط وشــروط مرتبطــة بكــل لعبــة قــد حــدها الــشارع الكــریم فــي العــاب rالرســول 

ساوي بین الفروسیة فالرمایة لها شروط عدیدة منها تحدید المكان الذي یقف به الرامي والهدف والت
الرماة في مكان الوقوف وغیرها من الشروط المعتبرة في هذه اللعبة وكذا المبـارزة لهـا شـأن عظـیم 

 عـن rفي الفقـه اإلسـالمي إال أنهـا مقیـدة بـضوابط منهـا أن ال یتعمـد جـرح المنـافس لنهـي النبـي 
  .ذلك

ولیـة ممــا واللعـب بـالحراب والرمـاح وهــي مـن األلعـاب المباحــة التـي تـدخل فــي منافـسات د
  .وهي لعبة شریفة كسابقاتها من ریاضات الفروسیة) رمي الرمح(یسمى العاب القوى تحت مسمى 

  :في المبحث الثاني
وهو مبحث مرتبط بالحیوان ألنه المشترك الفعلي مع اإلنسان في منافـسات ركـوب الخیـل 

خیـل لعبـة مهمـة وركوب اإلبل ویتعلق بهما أي باإلنسان والحیـوان ضـوابط وشـروط ویعـد ركـوب ال
في الفروسیة وهي إذا ُأطلقت أرید بها ركوب الخیل في المنافسات الدولیة في عصرنا وفـضل كـل 

مارسـها وحــث علــى تعلمهـا كمــا أنهــا  rهـذه األلعــاب سـواء فــي المبحــث األول والثـاني أن النبــي 
  .وسیلة من وسائل الجهاد في سبیل اهللا

  المصادر والمراجع                                      
 .القرآن الكریم  .١

علـي محمـد البجـاوي، دار : أحكام القـرآن، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد اهللا ابـن العربـي، تحقیـق .٢
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧بیروت، : المعرفة، دار الجبل

                                         
  .٤ :سبق تخریجه) ١(
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: االختیار في تعلیل المختار، عبد اهللا بن محمود الموصلي بـن مـودود، دار الكتـب العلمیـة .٣
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١بیروت، ط

االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، ابن عبد البر أبو عمر یوسف  .٤
سـالم محمـد عطـا و محمـد علـي محـوص، : بن عبد اهللا بن محمـد القرطبـي، ضـبط وتعلیـق

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١بیروت، ط: دار الكتب العلمیة

:  علي حسین أمین یونس، تقدیماأللعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي، .٥
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ١األردن، ط: محمد عقلة االبراهیم، دار النفائسي

  .م١٩٩٧األردن، : األلعاب الریاضیة، جالل فاخوري، دار التعاون العربي للنشر .٦
: احمــد عبــدو عنایــة، دار إحیــاء التــراث العربــي: األم، محمــد بــن إدریــس الــشافعي، تحقیــق .٧

 .م٢٠٠٠ـ، ه١٤٢٠، ١بیروت، ط

ــة، بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد الحــسین العینــي، شــرح الهدالبنایــة  .٨ ای
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١بیروت، ط: أیمن صالح شعبان، دار الكتب العلمیة: تحقیق

التـــاج الجـــامع لألصـــول فـــي أحادیـــث الرســـول، منـــصور علـــي ناصـــف، دار إحیـــاء التـــراث  .٩
 .م١٩٦٢هـ، ١٣٨٢، ٣بیروت، ط: العربي

، ١بیـــروت، ط: التنبیـــه، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن علـــي الفیروزابـــادي الـــشیرازي، دار الفكـــر .١٠
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦

بیروت، لم : ، محمد بن إسماعیل البخاري، دار المعرفة)صحیح البخاري(الجامع الصحیح  .١١
  .یذكر الطبعة

محمـد احمـد : الجامع الصحیح سنن الترمـذي، أبـو عیـسى محمـد بـن عیـسى، تحقیـق وشـرح .١٢
 .بیروت، لم یذكر الطبعة: شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي

الجامع الـصحیح صـحیح مـسلم، أبـو الحـسین مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم النیـسابوري، دار  .١٣
  .بیروت، لم یذكر الطبعة: المعرفة

ـــد اهللا محمـــد بـــن احمـــد ألحكـــامالجـــامع  .١٤ ـــصاري القـــرآن، أبـــو عب ر الكتـــاب  القرطبـــي، دااألن
 .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧، ١القاهرة، ط: العربي

علـــي محمـــد : الحـــاوي الكبیـــر، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب المـــاوردي، تحقیـــق .١٥
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١بیروت، ط: معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة

: درالخرشــي علــى مختــصر ســیدي خلیــل، محمــد بــن عبــد اهللا بــن علــي الخرشــي، دار صــا .١٦
  .بیروت، لم یذكر الطبعة

بیــروت، : محمــد خبــزة، دار الغــرب اإلســالمي: الــذخیرة، أحمــد بــن أدریــس القرافــي، تحقیــق .١٧
 .م١٩٩٤، ١ط

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

روضة الطالبین، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي  .١٨
  .بیروت، لم یذكر الطبعة: معوض، دار الكتب العلمیة

: لمسلم بـین الماضـي والحاضـر، محمـد بـن مـأمون البیلـي، دار ابـن حـزمریاضات الشباب ا .١٩
  .م١٩٩٤هـ ، ١٤١٤بیروت، 

محمـد محـي الـدین عبـد : سنن ابي داؤد، سلیمان بن األشعث السجستاني ابـو داؤد، متابعـة .٢٠
 .لبنان، لم یذكر الطبعة: الحمید، دار احیاء السنة النبویة

ســعید محمــد : بــن مــسعود بــن محمــد، تحقیــقشــرح الــسنة، ابــن الفــراء أبــو محمــد الحــسین  .٢١
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤،  ١بیروت، ط: اللحام، دار الفكر

بیـروت، : صحیح مسلم بشرح اإلمام النووي، أبو زكریا یحیـى بـن شـرف النـووي، دار الفكـر .٢٢
  .لم یذكر الطبعة

: عارضة االحوذي بشرح صحیح الترمذي، ابو بكر محمد بـن عبـد اهللا، دار الكتـب العلمیـة .٢٣
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١وت، طبیر

أحمد : غایة البیان شرح زبد بن رسالن، محمد بن أحمد األنصاري الرملي، مراجعة وضبط .٢٤
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١بیروت، ط: شاهین، دار الكتب العلمیة

: فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري، ابــن حجــر احمــد بــن علــي العــسقالني، دار المعرفــة .٢٥
 .بیروت، لم یذكر الطبعة

الــسید عــزت العطــار : یة، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن بكــر ابــن القــیم الجوزیــة، تــصحیحالفروســ .٢٦
ـــة ـــدلس بتحقیـــق: الحـــسیني، دار الكتـــب العلمی ـــذكر الطبعـــة، طبعـــة دار األن ـــم ی : بیـــروت، ل

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١السعودیة، ط: مشهور حسن سلمان، دار األندلس
 بن محمد القرطبي ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا .٢٧

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٢بیروت، ط: دار الكتب العلمیة
كفایة األخیار في حل غایـة االختـصار، أبـو بكـر بـن محمـد الحـسیني الـشافعي الحـصیني،  .٢٨

، ١بیـــروت، ط: علـــي عبـــد الحمیـــد بلطـــه جـــي ومحمـــد وهبـــي ســـلیمان، دار الخیـــر: تحقیـــق
  .م١٩٩١هـ، ١٤٢١

مــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، البــراعم لإلنتــاج الثقــافي، لــم مختــار الــصحاح، مح .٢٩
  .یذكر الطبعة

ـــزین، دار الحـــدیث: المـــسند، أحمـــد بـــن حنبـــل، شـــرح .٣٠ : أحمـــد محمـــد شـــاكر وحمـــزة أحمـــد ال
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١القاهرة، ط
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المعجم الوسیط، إبراهیم أنیس وعبد الحلیم منتصر وعطیة الـصوالحي ومحمـد خلـف أحمـد،  .٣١
: حـــسن علـــي عطیـــة و محمـــد شـــوقي أمـــین، دار المعـــارف، مجمـــع اللغـــة العربیـــة: رافإشـــ

 .٢مصر، ط

مغني المحتاج الـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن احمـد الـشربیني الخطیـب، دار  .٣٢
 .بیروت، لم یذكر الطبعة: الفكر

د المغنـــي علـــى مختـــصر اإلمـــام أبـــي قاســـم عمـــر بـــن الحـــسین الخرقـــي، عبـــد اهللا بـــن أحمـــ .٣٣
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢بیروت، : ابن قدامة، دار الفكر) ّالجد(المقدسي 

لبنـان، : موسوعة كنوز المعرفة، نهى حنا، ورشید فرحات، وموریس شربل، دار نظیر عبود .٣٤
 .م١٩٩٨، ١ط

عــصام : نیــل األوطــار شــرح ملتقــى األخبــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني، تحقیــق .٣٥
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١هرة، طالقا: الدین السبابطي، دار الحدیث

ـــي، تحقیـــق .٣٦ ـــو حامـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الغزال ـــد : الـــوجیز، أب ـــي معـــوض و عـــادل عب عل
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١بیروت، ط: الموجود، شركة دار األرقم بن أبي األرقم
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