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  الریاضیة األلعاب في العوض دراسة

  
  

  عمر سلطان جرجیس
  

  الملخص
 اإلعــداد فـيأبـاح اإلسـالم إخـراج العـوض فـي بعـض األلعـاب الریاضـیة التـي یـستعان بهـا 

للقتال في سبیل اهللا تعالى، والتي تكـون ذات نفـع وأثـر كبیـر فـي الجهـاد، وذلـك تـشجیعًا للمـسلمین 
 مـا ینفـق مـن المـال وبوصـفمرة للجهاد في سبیل اهللا تعـالى، على إدامة االستعدادات بصورة مست
  .فیه من باب اإلعداد للجهاد بالمال

إال أن العلمــاء قــد اتفقــوا علــى أنــواع مــن اللعــب یــصح إخــراج العــوض فیهــا، واختلفــوا فــي 
  . أخرى، مع اختالفهم في بعض المسائل في العوض على ما یأتي بیانه

مــن بیــان معنــى العــوض المخــرج فــي البــد ائهــم فــي ذلــك وال بــد قبــل الــشروع فــي بیــان آر 
  .اللعب وصوره، وأصل مشروعیته في األلعاب الریاضیة

 
ABSTRACT 

 

A study of the Prize in Sport Games 
 

By 
Omar . S . Jarjees 

Islam allowed awarding in sport games practiced in preparing to 
war which are utilized and have a good benefit in militancy to encourage 
Muslims to continue preparations in order to fight for Gods sake and 
regard what is spent from money as one of the militancy by money. But 
the Islamic religious figure, have agreed upon some sport games to which 
prizes are legally awarded although they haven't agreed upon some other 
games, the also haven’t agreed upon some other cases as to be awarded or 
not which will be discussed in which follows. 

Before starting telling their views in this subject lets discuss the 
subject of the meaning of the prize awarded in playing and its forms and 
the legislation in sport games. 

  
  

––– 
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  المبحث األول
  المطلب األول

  تعریفاته اللغویةبیان معنى العوض و 
 )٢(والعوض البدل والخلف. )١(أي أعطاه بدل ما ذهب منه… یقال في اللغة عاضه بكذا

ال الذي یعطى للفائز أو لمن یلیه في والمقصود بالعوض المخرج في األلعاب الریاضیة أي الم
 من اشترك في المسابقة كمن حاز على المركز الثاني أو المسابقة فقد یلحق به في إعطاء مالٍ 

الثالث ان كان السباق جماعیًا وقد ال یأخذ الفائز ماًال في بعض األحیان وٕانما یعطى المال 
ین فأي مال یوضع لمصلحة المشتركین لصاحب المركز الثاني أو یوزع بین مجموعة من المتسابق

في المسابقة الریاضیة لیوزع على فئة منهم أو على جمیعهم بعد انتهاء السباق ویطلق علیه 
  .)٣(العوض في المجمل

منها ماله ذات ) العوض(ت الصلة تأتي بمعنى وهناك العدید من األلفاظ المشتركة أو ذا
  -:المعنى في مجمله ومنها ما یكون صورة منه أو تقاربه ومن ذلك

  :أوًال السبق
الخطر الذي یوضع بین المتسابقین أو الخطر الذي یتراهن علیه المتسابقین أو : معناه

 سبق بمعنى اخذ السبق أو تسابقوا تخاطروا ویقال: اسباق یقال: یجعل رهنًا على المسابقة والجمع
  .)٤(اعطاه لغیره والسبقة ما یتراهن علیه

وال یختلف المعنى اللغوي واالصطالحي كثیرًا في السبق فیرى به اصطالحًا المال 
  .)٥(المخرج في السباق

  -:ما ورد من تعریفات بین العلماء والفقهاء
  .)٦(ما یعطاه السابق أو الفائز في السباق: عرفه ابن حزم-١
  .)٧(ق علیه ویسمى الخطر والندب والقرع والرهنالجعل الذي یساب: عرفه ابن قدامه-٢
  .)٨(ما یجعل للسابق على سبقه من جعل: عرفه الشوكاني-٣

                                  
 .٦٦٨المعجم الوسیط، الدكتور ابراهیم انیس واخرین، ) ١(
 .١٩٣مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، ) ٢(
 .٣٧٤األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه االسالمي، علي حسین امین یونس، ) ٣(
 .٤/١٢٣٣تاج اللغة وصحاح العربیة، ابو نصر اسماعیل بن حماد الفارابي، ) ٤(
 .٢٧٥امها وضوابطها في الفقه اإلسالمي، علي حسین أمین، األلعاب الریاضیة أحك: ینظر) ٥(
 .٥/٤٣٤المحلى باالثر، ابن حزم علي بن احمد بن سعید االندلسي، : ینظر) ٦(
 .١١/١٣٦المغني، ابو قدامه عبد اهللا بن احمد المقدسي، ) ٧(
 .٨/٨٧نیل األوطار في شرح ما تقى االخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ) ٨(
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أتي بمعنى العوض سواء كان مشروطًا للفائز أو لمن یالحظ ان السبق بهذه المعاني ی
یشترك في المسابقة ام ال وسواء اخذ الفائز من المسبوق أو من طرف آخر كما ان السبق قد 

  .یطلق على الجعل والرهان وغیرها
  :الخطر: ثانیاً 

  .)١(تراهنوا: السبق یتراهن علیه یقال تخاطروا:  لغةومعناه
  .فهو اسم مشترك بین السباق والرهان فیكون داخل في معنى العوض

   :الرهان: ثالثاً 
المخاطرة وقد : راهنةالرهان والم: ومما قیل فیه. )٢(انه المخاطرة: ویعرف الرهان لغة

بذلوا منه ما یرضى به القوم بالغا ما بلغ فیكون . راهنه وهم یتراهنون، وتراهنوا بینهم خطراً 
 بمعنى فالغالب في الرهان یطلق على ما فیه اخراج مال من كل المتسابقین وقد یأتي. )٣(سبقاً 

السبق أو الخطر ایضًا فیكون اخراج المال ال من المتسابقین جمیعهم بل من بعضهم أو من 
طریق خارج عن السباق لذلك تختلف تعریفات الرهان اصطالحًا احیانًا مع انها في االصل ال 

  .)٤(تخرج عن المعنى اللغوي
  :المقامرة: رابعاً 

راهنه وهو التقامر وتقمر الرجل : قامر الرجل مقامرة وقماراً : قیل في المعنى اللغوي لها
  .)٥(غلب من یقامره

. رًا والقمار محرم شرعاً فالعوض المخرج من قبل كال المتسابقین لیأخذ الفائز یسمى قما
  .)٦(اال ان یشتبه صوره من صور الرهان المباح

  :المشارطة: خامساً 
 وشارطه شرط )٧(الزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه: وهي مأخوذة من الشرط ومعناه

  .)٨(ومعناه كل منهما على صاحبه

                                  
 .٧٦، وینظر مختار الصحاح، ٤٩٤د بن یعقوب الفیروزابادي، ینظر القاموس المحیط، محم) ١(
 .١٠٩، وینظر مختار الصحاح، ٥/١٧١٤تاج اللغة وصحاح العربیة،  ) ٢(
 .٦/٢٤٥المحكم والمحیط االعظم، ابو الحسن علي بن اسماعیل ابن سیده، ) ٣(
 .٢٧٦ي، األلعاب الریاضیة، أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالم: ینظرٍ ) ٤(
 .٦/٢٤٦المحكم والمحیط االعظم، ابو الحسن علي بن اسماعیل ابن سیده، ) ٥(
 .٢٧٨األلعاب الریاضیة، أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي، : ینظر) ٦(
 .٣/٤٢٠ منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم بن: ینظر) ٧(
 .٨٦٩٦القاموس المحیط، : ینظر) ٨(
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والغالب ان تأتي بمعنى الرهان أو المقامرة وال یمنع ذلك من ان یدخل في بعض صوره 
اال أن المال المخرج للمسابقة شرطه أحد المتسابقین أو بعضهم أو كلهم أو طرف خارج ممن 

  .)١(راج المال ویلزمه غیره ذلكیلزم إخ
  :الجائزة: سادساً 

  .)٢(هي العطیة من أجازه إذا أعطاه: لغة
لذلك فان العوض یدخل في معناه الحدیث عن الجائزة فالعوض اعم والجائزة وغیرها 

  .ن في معنى العوضیدخلو 
  المبحث األول
  المطلب الثاني

  صور إخراج العوض واصل مشروعیته
  :إخراج العوض في األلعاب الریاضیة له صور عدیدة هي

من سبق منكم فله هذا القدر من : ان یخرج المال الحاكم أو غیره كأن یقول للمتسابقین -١
  .)٣(.المال

ان یخرجه طرف خارج عن السباق لیس الحاكم فیكون المال للفائز في السباق، وهذه الحالة لم  -٢
یجزها اإلمام مالك في أیة لعبة حتى لو كانت یعد بها للجهاد، ألن الحاكم هو المختص بأمور 

 :من وجهین: الجهاد كما یرى، فال یجوز ان یتولى امر الجهاد غیره ورد علیه اإلمام الموردي
. ان ما فیه معونة على الجهاد جاز ان یفعله غیر األئمة كارتباط الخیل واعداد السالح: احدهما
ان ما جاز ان یخرجه اإلمام من بیت مال المسلمین جاز ان یتطوع به كل واحد من : والثاني

  .)٤(المسلمین لبناء المساجد وغیرها
 فیكون المال للفائز على الصحیح آخرینان یخرج العوض احد المتسابقین دون اخر أو دون  -٣

  .)٥(حتى لو كان مخرج العوض هو الفائز 
ز منها مما اخرجاه، فذلك غیر جائز قطعًا ان یخرج العوض كال المتسابقین، بحیث یأخذ الفائ -٤

في األلعاب الریاضیة التي ال ینتفع بها للقتال وهو من المقامرة، اما األلعاب التي ینتفع بها 
  .)٦(القتال فال یجوز اال بدخول المحلل

                                  
 .٢٧٨األلعاب الریاضیة، أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي، : ینظر) ١(
 .١/٤٨٧لسان العرب، ) ٢(
 .٢٧٩فقه السنة، السید سابق، : ینظر) ٣(
 .٥/١٨٩مأوردي، الحأوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد حبیب ال: ینظر) ٤(
 .٢٨٠األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه االسالمي، : ینظر) ٥(
 .٢٨٠المصدر السابق، ) ٦(
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  :اصل مشروعیة العوض في األلعاب الریاضیة
 من اقامة المسابقة على العوض من ذلك e محمد األصل في ذلك ما ثبت عن النبي

، ومن ذلك ما روي ان انس بن مالك رضي )١(سبق بین الخیل واعطى السابق eما روي انه 
؟ فقال نعم لقد راهن على فرس له  e كنتم تراهنون على عهد رسول اهللا هل: اهللا عنه سئل

  .)٢(یقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك واعجبه
باقامة سباقات الخیل واعطاء السبق فیها بل ان  eفهذان الحدیثان یثبتان قیام النبي 

كان یشترك في بعضها احیانًا تشجیعًا للمسلمین على ادامة استعداداتهم لمواجهة  eالنبي 
 في آرائهمماء غالب  اال ان الحدیث الذي یبني علیه العلتعالىعدوهم ومن القتال في سبیل اهللا 

ال : بقوله eاباحة اخراج العوض في األلعاب الریاضیة هو حدیث الصحیح الثابت عن النبي 
 الحدیث یحدد األلعاب الریاضیة التي یباح فیها اخراج ، فهذا)٣(حافرسبق اال في خف أو 

العوض، اال انه في ذات الوقت سبب الختالفهم في بیان تلك األلعاب الختالفهم في جواز قیاس 
: والمراد بالسبق في الحدیث أي. األلعاب الریاضیة االخرى لم تذكر في الحدیث على ما ذكر فیه

ه الفائز في السباق فال یختلف هنا معنى السبق اللغوي عن المال المخرج في السباق والذي یأخذ
اال ان العلماء دخلوا في اختالف في بیان تلك األلعاب الختالفهم في . المعنى االصطالحي

  .)٤(األخرىتفسیر الحدیث وفهمه وجواز قیاس األلعاب 
  المبحث الثاني
  المطلب األول

  ما اتفق العلماء على إخراج العوض فیه
المناضلة (اتفق العلماء على إباحة العوض في مسابقات ركوب الخیل واإلبل والرمایة 

السبق اال في نصل أو  (r؛ بل یندب إلى ذلك، ویدل علیه ما جاء في حدیث النبي  )بالسهام
، والحافر الخیل وال خالف في اإلبل، فالنصل یراد به السهام، والخف یراد به )٥()خف أو حافر

 قتال والتي یعتمد علیها في الحروب فیباح أو یندب آالت ألنها العوض في هذه األلعاب أخراج
 العوض أخراج والتحفیز علیه فاألصل فیما یصح فیه  العوض فیها إلدامة االستعداد للقتالأخراج

   له،واإلعدادقصد به التأهب للقتال لفي األلعاب الریاضیة ان یكون ا
 العوض أخراج له وعلى ذلك فلو ارید بهذه األلعاب مجرد التلهي واللعب فال یصح آلةمما هو 

                                  
 .٦١/٤٢٥)/٤٤٥٠(مسند االمام احمد بن حنبل، ) ١(
 .٢/٣٩١مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن ابي بكر الهیثي، ) ٢(
 . وقال حدیث حسن٦/٢٨٦) ١٦٢٢(الجامع الصحیح سنن الترمذي، ابو عیسى محمد بن عیسى الترمذي ) ٣(
 .٨/٧٧ التهذیب اللغوي، :، وینظر٢٨٤، اإلسالمي وضوابطها في الفقه أحكامهااأللعاب الریاضیة : ینظر) ٤(
 .سبق تخریجه) ٥(
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َطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْستَ  ﴿ :سبحانه وتعالى یقول اهللا ففیها 
ُكْم َوَآَخِریَن ِمْن ُدوِنِهْم     )١( ﴾َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

َوَما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما  ﴿:تعالىیقول اهللا سبحانه و االیة االخرى في و 
 ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ  ِرَكاٍب َوَلِكنَّ اللََّه ُیَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َیَشاُء َواللَّ ْفُتْم َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َوالْوجَ أ  

  .)٣(هذا الراجح عند جمهور العلماءو   )٢( ﴾
  

  يالمبحث الثان
  المطلب الثاني

  ما أختلف العلماء في جواز إخراج العوض فیه مما ینتفع به في القتال
اختلف العلماء في جواز اخراج العوض في األلعاب الریاضیة التي ینتفع بها في القتال، 

من لم یجوز العوض اال في الخیل واالبل والرمایة بالسهام احتجاجًا بالحدیث السابق  فمنهم
قصود بالنصل السهام ال غیر فهو الغالب في االستعال فعندهم یطلق اسم النصل فیرون ان الم

على شيء فانما یراد بذلك السهام فقط والحافر للخیل فقط كذلك الخف للجمل والنها الوسیلتان 
اللتان یقاتل علیها في الغالب كما ان الخیل واالبل هي التي تصلح للكر والفر بصورة یبلغ 

رك، وذلك مما ال یتحقق في غیرها وان استعملت في الحرب كالسباق على الكمال في المعا
البغال والفیلة والمطاعنة في السیوف والرماح وغیر ذلك النها ال یحتاج الیها كالحاجة إلى الثالثة 

 وهو احد قولین )٥( وجمهور المالكیة)٤( في الحدیث وممن قال بذلك بعض الحنفیةالمذكورة الفاً 
واختصت هذه :  وهو رأي بعض الحنابلة كاالمام ابن قدامة الذي قال)٦(عن االمام الشافعي

                                  
 .)٦٠(سورة االنفال االیة ) ١(
 ).٦(سورة الحشر االیة ) ٢(
المختار على الدرر المختار : ، وینظر٤/١٦٨موصلي عبداهللا بن محمود ال: االختیار لتعلیل المختار: ینظر) ٣(

 ، حاشیة الخرشي :وینظر. ٦٦٤-٩/٦٦٣محمد بن االمین بن عمر ابن عابدین، ): حاشیة ابن عابدین(
المغني، : ، وینظر٥/٣٥٨ ، اإلمام الشافعي:  وینظر٩٩-٤/٩٨االمام محمد عبد اهللا الخرشي المالكي 

١٣٠-١٢٩- ١٤٨، ١١. 
 .٥/٦٣٣ ،حاشیة ابن عابدین: ، وینظر٤/١٦٨االختیار لتعلیل المختار، : ینظر) ٤(
االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء االقطار، ابو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد : ینظر) ٥(

الخرشي، علي : وینظر. ٣/٤٦٤الذخیرة،احمد بن ادریس القرافي، : وینظر. ٥/١٤١القرطبي ابن عبد البر، 
 .١٥٦و٣/١٥٤د بن عبد اهللا الخرشي، مختصر سیدي خلیل، محم

 .٥/٣٥٨كتاب االم، االمام الشافعي، : ینظر) ٦(
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في  والتفوق فیها و وأحكامها بتعلمها المأمور الحرب آالتالثالثة بتجهیز العوض فیها النها 
  .)١( لهاواألحكامالمسابقة بها مع العوض مبالغة في االجتهاد في النهایة لها 

 ان اخراج العوض جائز على العاب اخرى مما ینتفع به للقتال لدخوله آخرویرى فریق 
ورد فیه  واما لنفعه في القتال فیقاس على ماجاء في الحدیث الن مأ،في معنى ماجاء في الحدیث

اصل وهناك فروع من تلك األلعاب، ومن ذلك ان العلماء لم یتفقوا على انواع األلعاب التي یصح 
  .فیها اخراج العوض، فیما ینتفع به في القتال

  
  المبحث الثاني
  المطلب الثالث

  إخراج العوض فیما ال ینتفع به في اإلعداد للقتال ومما ال یقصد به ذلك
لقتال أو ما یقصد به مجرد اللهو واللعب أو غیر ذلك مما یقصد اما ما ال ینفع به في ا

به اإلعداد للقتال في سبیل اهللا تعالى، ان كان المخرج للعوض كال المتسابقین أو اكثر ان كانوا 
 من المقامرة حتى لو ادخل بینهم مائة محلل ال یخرج من العوض ویعدجماعة فذلك ال یجوز 

ویدخل في ذلك اغلب األلعاب الریاضیة المعروفة الیوم . هذا السباقشیئًا ویأخذه ان فاز في مثل 
حتى ما أبیح منه على عوض من ركوب الخیل أو غیرها في الغالب الن المراد منه مجرد اللهو 
واللعب والن الكثیر منه تدخل فیه صور المقامرة المحرمة شرعًا اما ان كان المخرج للعوض احد 

، أو اخرجه طرف خارج عن اللعب كالحاكم، اآلخریناحد منهما دون ، أو و آخرالمتسابقین دون 
  .)٢(أو المتبرع فال شيء فیه

وألن إخراج المال على ما ال ینتفع به من امور الدین أو الدنیا یعتبر انفاقًا في باطل 
 في امر أنفاق للمال النه إضاعة یعدفیكون اكًال للمال بالباطل، ولعل ذلك واكال للمال بغیر حق 

 العوض في األلعاب ان أخراج أباحة ان المعتبر في والسیماال ینتفع فیه امر الدین أو الدنیا 
 المال في اللعب واللهو لیس فیه مصلحة تنفع المسلمین أنفاقیكون مما ینتفع فیه للقتال كما ان 

  .)٣(راج العوض فیهفال یصح اخ
 الجهاد یطلقون اسم العوض على فأنهموالمتمعن فیما قاله اهل العلم على رأیهم هذا 

  : ذلكأمثلةوالسبق والرهن، وغیر ذلك بغض النظر عن مجرد العوض في المسابقة ومن 

                                  
 .١١/١٢٨المغني، : ینظر) ١(
 .٢٨٧األلعاب الریاضیة احكامها وضوابطها في الفقه االسالمي، : ینظر) ٢(
 .٦/٢٠٦بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ابو بكر بن مسعود، الكاساني، : ینظر) ٣(
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مام ابن قدامة في ذلك انه یتعین حمل الحدیث السابق على المسابق عن المسابقة یرى اال -١
الثالث المذكورة بالعوض؛ لوقوع االجماع على جواز المسابقة بغیر عوض في غیر المسابقات 

  .)٢()ال سبق اال في نصل أو خف أو حافر: (، في حدیثه)١( انفاً 
فكل مغالبة یستعان علیها بالجهاد تجوز : ونقل االمام ابن القیم عن بعض العلماء قولهم -٢

أي (وقسم : ، وما قاله بنفسه في ذلك)٣(..بالعوض بخالف المغالبات التي ال ینتصر الدین بها
لیس بمحبوب هللا وال مسخوط له بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة كالسباق على ) للعبمن ا

  .)٤(االقدام والسباحة
 في المسابقات الثالث المذكورة انفاً  العوض اال في أخراجال یجوز :  القرطبياإلمامقال  -٣

 .)٥(الحدیث
اما المعاصرین من العلماء فان بعضهم یرى عدم اباحة اخراج العوض في األلعاب التي 

، )٧(زحیلي، وهو الظاهر من كالم وهبة ال)٦( أبي بكر الجزائريوهو رأيال ینتفع بها في القتال 
 اباحة ذلك أي اذا كان مخرج العوض احد الالعبین أو آخرون، بینما یرى )٨(والشیخ محسن الزامل

 والشیخ ابن )١٠( واالستاذ محمد قلعة)٩(طرفا خارجا عن اللعب وهو رأي الشیخ مشهور حسن
 والحجة في ذلك انما خال من صور القمار فیباح فیه )١٢(ويا والظاهر من كالم القرض)١١(عثمین

ورأیهم هذا معارض بما استدل به جماهیر . اخراج العوض ان كان اللعب مباحا ولم یقترن بمحرم
  .علمأ تعالىواهللا . اهل العلم وما رأوه

                                  
 .١٣٠و١١/١٢٩المغني، : ینظر) ١(
 .سبق تخریجه) ٢(
 .٣٥محمد بن ابي بكر بن ایوب ابن القیم الجوزیة، ابن القیم، : الفروسیة: ینظر) ٣(
 .٦٥المصدر السابق، ) ٤(
 .٦/١٤٦ محمد بن احمد االنصاري القرطبي ، الجامع الحكام القرآن، ابو عبد اهللا: ینظر) ٥(
 .٤٦١و٤٦٠منهاج المسلم، ابو بكر جابر الجزائري، : ینظر) ٦(
 . وما بعدها٣/٥٧١الفقه االسالمي وادلته،وهبة الزحیلي، ) ٧(
 .٥٤محرمات استهان بها الناس، محمد صالح المنجد، ) ٨(
 .٤٤كرة قدم بین المصالح والمفاسد، مشهور حسن، : ظرین) ٩(
 .١٠٦٨ و٢/١٠٦٧الموسوعة الفقهیة المیسرة، محمد رواس قلعة جي، : ینظر) ١٠(
 .٨٧٤ و٨٧٣الفتأوى الشرعیة في المسائل العصریة، خالد الجریسي، : ینظر) ١١(
 .٢٩٣ و٢٨٦الحالل والحرام، یوسف القرضأوي، :ینظر) ١٢(
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  المبحث الثالث
  .)١( في األلعاب الریاضیةمدى اشتراط المحلل

وذلك إذا كان المخرج للعوض في األلعاب التي ینتفع بها في اإلعداد للقتال في سبیل 
ذلك لو كانوا جماعة یخرج  كال المتسابقین بحیث یأخذ الفائز منهما مجموع ما اخرجا وكتعالىاهللا 

  كل منهم عوض لیفوز فیها السابق فهل یحل ذلك؟
أجاز ذلك جمهور العلماء بوجود المحلل، وٕاباحة قلة منهم ولو دون المحلل، ولم یبحه 

  .بعض العلماء حتى مع وجود المحلل
 )٦( وغیرهم)٥( والحنابلة)٤( والشافعیة)٣(والمالكیة )٢(أهل العلم من الحنفیة فاشترط جمهور

) العوض شیئاً (أن یوجد مع مخرجي العوض محلل یشترك في السابق لكنه ال یخرج من المال 
أخذ العوض الذي أخرجوه، فان فاز حتى لو كان قلیًال وحتى لو خسر، وٕاذا فاز في السباق فانه ی

  .اخذ العوض المخرج في السباق
 في إمكانیة الفوز أو متساویاویشترط في هذا المحلل ان یكون كفؤًا للمتسابقین فیكون 

الخسارة في السباق مع اآلخرین، وذلك یشتمل فرسه في ركوب الخیل وٕابله في ركوب اإلبل، 
اق فینبغي أن تكافئ آالت اآلخرین أیضًا، فإن لم یتحقق وقوسه في الرمایة فما كان آلة في السب

  .)٧(ذلك بطلت المسابقة، النعدام الفائدة من اشتراكه وعدم تحقق العبرة من دخوله كمحلل
 من القمار دتع هذا المحلل ال تصح هذه الصورة من السباق على عوض بل ومن دون

  :المحرم شرعًا ومما نظمه بعضهم في ذلك
    

 

     
 

    
 

      
 

     
 

     
 

     
 

      
 

                                  
 . وما بعد٢٠، )البن قیم الجوزي(ینظر تفصیل هذه المسألة بصورة موسعة في كتاب الفروسیة ) ١(
 .٢٠٦/ ٦بدائع الصنائع، : ینظر) ٢(
 .١٠٦و٣/١٥٥، مختصر سیدي خلیل، ٩/١٤٧الجامع الحكام القرآن، : ینظر) ٣(
:  وینظر١٠٥٣٧ و٤/٥٣٦، روضة الطالبین ٢٢٠ و٢/٢١٩ وما بعدها، الوجیز ٥/٣٦٢االم، : ینظر) ٤(

 .٤/٣١٤ المغني المحتاج، ،المغني
 .١٣٧ و١١/١٣٦المغني، ) ٥(
 ولم یبح ذلك اال في سباق الخیل، نظریة الغرر في الشریعة ٤٢٦ و٥/٤٢٥ المحلى باالثر، :ینظر) ٦(

 .٢/٢٤٥اإلسالمیة، یاسین احمد درادكة، 
 .٢٩١األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي، ) ٧(
 .٤٦٦ و٤٦٥غایة البیان شرح زید بن رسالن محمد بن احمد الرملي األنصاري، ) ٨(
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 ألنه یحلل للسابق اخذ ،سمي محلال :ة المحلل بهذا االسم، قال البغوياما سبب تسمی
، ألن القمار ان یكون الرجل مترددًا بین الغنم ًا◌  المال، فبالمحلل یخرج العقد عن ان یكون قمار 

، وقال )١( قماراً ذا دخل بینهما من لم یوجد فیه هذا المعنى خرج به العقد من ان یكون والغرم، فإ
  .)٢( ألنه یحلل السبق للمتسابقین أو له،سمي محلال: القرطبي

  :أدلة وجوب المحلل
  : وجوب المحلل بعدة أدلة أهمهااستدل جمهور العلماء على

 من ادخل فرسًا بین فرسین وهو ال یأمن أن یسبق فلیس بقمار، ومن ادخل فرسًا بین rقوله  -١
یرید ان كان جوادًا ال یأمنان أن : ، قال اإلمام البغوي)٣(فرسین وهو یأمن أن یسبق فهو قمار

یسبقهما فیذهب بالرهنین، فال بأس به، وان كان بلیدًا آمنًا ان یسبقهما فهو قمار الن وجوده 
 بین مخرجي الرهان أو - وهو فرس المحلل، وذلك یعني ان ادخال فرس ثالث، )٤(كعدمه

العوض وهو امر واجب اذ بدونه یكون السباق على صورة المقامرة، وكذلك بوجوده اذا كان 
الفرس ضعیفًا وال یقدر على مجاراة فرسي مخرجي الرهان اذ ال فائدة شرعیة في إدخاله، 

  .)٥(ال یصح الرهان على هذه الصورة دون وجودهفیكون من باب أولى إ
دون المحلل یصیر قمارا، والقمار محرم في الشرع؛ ألنه بهذه الصورة یجعل من ان السباق  -٢

بق مشتمال على كال المتسابقین مترددین بین الغنم فان دخل بینهما محلل اصبح العقد أو الس
ما من یغنم ال یغرم، فخرج السباق بذلك عن مشابهة القمار فصار من الرهان المباح وهو 
مغایر للقمار المحرم، فال یقال بإباحة القمار الن الرهان هنا مباح وال یقال بحرمه الرهان 

ة بان المقصود منه اإلعداد للقتال وتتأكد إباحة الرهان في هذه الصور . )٦(الن القمار محرم
 .دون هذا القصد یحرم الرهان حتى مع وجود المحللمن في سبیل اهللا تعالى، إذ 

لیس برهان الخیل باس اذا ادخل فیها محلل فأن : (ما روي عن سعید بن المسیب انه قال  -٣
 وهو موافق لما استدل به على وجوب )٧()سبق اخذ السبق وٕان سبق لم یكون علیه شيءٌ 

 . المحلل

                                  
 .٢٧٩و٦/٢٧٨شرح السنة، السید سابق، :ینظر ) ١(
 .٩/١٤٧الجامع ألحكام القرآن، ) ٢(
م ابن حجر العسقالني في كتابة ، ویقول اإلما٠/٣٤السنن الكبرى، اإلمام أبو بكر احمد بن علي البیهقي، ) ٣(

 ).فیه سفیان وهو ضعیف: (تلخیص الحبیر في تخرج أحادیث الرفاعي الكبیر
 .٦/٢٧٩، شرح السنة) ٤(
 .٥/٤٢٨المحلى باألثر، :  وینظر١٣٧ و١١/١٣٦المغني، : ینظر) ٥(
 .٣٨الفروسیة، : ینظر) ٦(
 .٢/٤٦٨ مالك،الموطا ،ما اخرجه االمام )٧(
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الجلب وال جنب واذا لم یدخل :( قالrواستدل لذلك بحدیثین ضعیفین األول ما روي انه  -٤
، والثاني ما روي عن ابن عمر رضي )١()المتراهنان فرسا یستبقان على السبق فیه فهو حرام

 ولو ثبت صحة الحدیثین )٢()سابق بین الخیل وجعل بینهما محلالً  (rاهللا عنهما ان النبي 
 .لكان حجة واضحة على اشتراط المحلل

دون من  ینتفع به للقتال ولو أباح بعض العلماء من الحنابلة هذه الصورة من الرهان فیما
 .)٣(المحلل ومنهم االمام ابن تیمیة وابن القیم

  :)٤(واستدلوا على ذلك بعدة ادلة ومنها
حافر والنصل ولم یقیده بمحلل ولو كان في الخف وال) العوض( اطلق جواز السبق rان النبي  -١

لكان ذكره أهم من ذكر ما یصح ) ما لو اخرجه العوض معا(المحلل شرطًا في هذه الصورة 
دون المحلل حراما وقمارا وال یجوز نص صحیح كذلك یوجب من فیه السبق ان كان السبق 

 .)٥(اشتراط المحلل في مثل هذا السباق
 من الشرط النهي عن الجلب والجنب وهما أمران لیسا أهم من اشتراط rإن الثابت عن النبي   -٢

ثیرًا من ترك الجلب والجنب  ونبه علیه وذلك ألنه أهم كrالمحلل ولو كان شرطًا لذكره النبي  
 .)٦(في السباق

دون اشتراط الحلل، بل من  عنهم إقامة الرهان )رضوان اهللا تعالى(إن الثابت عن الصحابة  -٣
ما رواه عیاض دون اشتراكه ولم یرد عن أحد منهم اشتراط المحلل، ومما روي عنهم في ذلك 

فسبقه : قال. أنا إن لم تغضب: من یراهنني فقال شاب: األشعري أن عبیده رضي اهللا عنه قال
فلیس في هذه الروایة ما . )٧(فلقد رأیت عقیصتي أبي عبیده یقفزان وهو خلفه على فرس عربي

یدل أو ما یشیر على اشتراط المحلل أو إدخاله في السباق ولو كان شرطا الباحة الرهان لما 
 .rتركه صحابه رسول اهللا 

                                  
 وفي هذه الروایة یذكر االمام ٤/٣٩٠) ١٣٥٧(ث السجتاني ابو دأود ، سنن ابي دأود، سلیمان بن االشع )١(

عن : البي السعدي یظهر الضعف في الحدیث من خالل السند اذ ورد فیه) المرجم(ابن القیم عن كتاب 
 . ٩یحیى بن حمزة عن رجل من بني المخزوم، الفروسیة، 

 .٥/٢٦٣٠مجمع الزوائد، رواه الطبراني بسند عن ابي عمر رضي اهللا عنه، ) ٢(
 .٧٥ -٧٤الفروسیة، : ینظر) ٣(
 .٣٦- ٢٠المصدر السابق، : ینظر) ٤(
 .٢٩٥ضوابطها في الفقه اإلسالمي، األلعاب الریاضیة، أحكامها و ) ٥(
 .٢٩٥االلعاب الریاضیة، احكامها وضوابطها في الفقه االسالمي، ) ٦(
، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، قال الهیثمي ١٠/٣٦السنن الكبرى، االمام ابو بكر احمد بن علي البیهقي، ) ٧(

 .٥/٤٨٢واه الطبراني ورجاله ثقات، ر 
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دون وجود المحلل من  على شیاه لركانة) صلى اهللا علیه وسلم(واحتجوا كذلك بمصارعته  -٤
 .)١(بینهما

 ُغِلَبِت Eالم : (بما روي عن مراهنة الصدیق رضي اهللا عنه لمشركي مكة في قوله تعالى -٥
كان المشركین یحبون أن یظهر أهل )  ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلُبونَ Eوم  الرُّ 

وكان المسلمون یحبون أن یظهر الروم على أهل . فارس على الروم ألنهم وٕایاهم أهل أوثان
:  فقالr رضي اهللا عنه فذكره أبو بكر لرسول اهللا  فارس ألنهم أهل كتاب فذكره ألبي بكر

اجعلوا بیننا وبینك أجًال فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وٕان : فذكروه لهم قالوا" أما أنهم سیغلبون"
أال : " فقالrظهرت كان لكم كذا وكذا فجعل أجل خمس سنین فلم یظهروا فذكروا ذلك للنبي  

قال . ثم ظهرت الروم بعد: والبضع ما دون العشر قال: قال سعید" جعلت إلى دون العشرة
وُم *الم  ﴿ :فذلك قوله تعالى   * ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلُبونَ * ُغِلَبِت الرُّ

: قال سفیان. )٢( ﴾ِه اْألَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِفي ِبْضِع ِسِنیَن ِللَّ 
 .)٣(سمعت أنهم ظهروا علیهم

دون محلل وذلك لم یكن من من فیه مراهنة ) رضي اهللا عنه(فهذا الحدیث عن الصدیق 
مار المحرم ألنه كان في سبیل نصرة الدین حیث أراد أبو بكر رضي اهللا عنه أن یتحدى الق

تعالى عنه في سورة الروم من النصر الذي سیتحقق على اهللا سبحانه و المشركین بأن ما أخبر 
الفرس بأنه حاصل ال محالة والمراهنة في اللعب الذي یستعان به على القتال یراد به نصرة الدین 

 .فال یحتاج إلى محللأیضًا 
 فلو أخرجا معًا rإن إخراج العوض فیما ینتفع للجهاد هو إخراج في طاعة یحبها اهللا ورسوله   -٦

 اإلعداد للجهاد أو معان علیه فإن أبیح ذلك في صورة االنفراد أو فيكان كل منها إما معین 
 .)٤( االشتراكباإلحراج فهو مباح في صورة

أما من لم یبح هذه الصورة فهو اإلمام مالك في الراجح مما نقل عنه وحجته في ذلك أن 
ورد . )٥(أحدهما قد یغنم ما أخرجه فیكون مخرجًا للعوض وأخذ له في ذا الوقت فال یصح ذلك

علیه بأنهما صارا طرفًا واحد مخرجًا في مقابل من لم یخرج وهو المحلل، فیصح الرهان 
  .)٦(وجوده

                                  
 . وقال الترمذي حدیث غریب واسناده لیس بالقوي٦/٤٢٩) ١٧٠٦(الجامع الصحیح سنن الترمذي، : ینظر) ١(
 ).٤- ١(الروم، االیة سورة ) ٢(
 .٣٤٥-٥/٣٤٣سنن الترمذي، ) ٣(
 .٢٩٦األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي، : ینظر) ٤(
 .١٥٦ و٣/١٥٥الخرشي على مختصر سیدي خلیل، : ، وینظر٥/١٤٠، االستنكار: ینظر) ٥(
 .٢٩٦األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي : ینظر) ٦(
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 ٢٨

  :)١(یأتيطه بما وقد رد من لم یشترط المحلل على من اشتر 
اما الحدیث األول فضعیف واألقرب وقفه على سعید بن المسیب ولو سلم بصحته فهو ال  -١

اثنان ) العوض(یدل على وجوب المحلل، فإن الجمهور احتجوا به على ان یخرج السبق 
رجاه أن سبق وال یغرم ان یدخالن محلًال ال یخرج شیئًا فیصیرون ثالثة یغنم المحلل ما اخ

فان الذي یدل على لفظه أنه إذا : سبق فأین یستفاد كل ذلك من الحدیث؟ قال ابن القیم
استبق اثنان وجاء ثالث دخل معهما فان كان یتحقق من نفسه سبقهما كان قمارًا؛ ألنه دخل 

بالفوز والخوف على بصیرة أنه یأكل مالهما وٕاال لم یكن مقامرًا ان استوى معهما في الرجاء 
 .)٢(من الخسارة وبذلك یتحقق العدل

إن الغرض الذي شرع له السباق وهو معرفة الخیل السابق منهما : وقال الشوكاني
 ، وعلى ذلك فلو دخل الثالث)٣(والمسبوق فإذا كان السابق معلومًا فات الغرض الذي شرع ألجله

وهو یعلم أن فرسه سابق ال محالة فقد دخل من أجل المقامرة، ولم یقصد إعانة غیره ) المحلل(
 اإلعداد للقتال ألنه لو أراد ذلك لسابقهما على فرس یكافئ فرسیهما حتى یعلما جودة فرسیهما في

  .في العدو والجري
حسین أمین؛ ألنه لیس إن المحلل یشبه المحلل في النكاح بالمطلقة ثالثًا وهذا رأي علي  -٢

المقصود من العقد وٕانما تمت استشارته لیحل ما حرم اهللا فلو قیل أن الرهن بدون المحلل 
 .)٤(!!یصبح قمارًا لما أحل به ألن مقصده أن یحل ما حرم اهللا

 .)٥(سیب فهو تابعي ال یحتج به في إثبات األحكام الشرعیةأما ما روي عن سعید بن الم -٣
فالزیادة فیه غیر ثابتة وهو مردودة لضعفها وكحدیث عمر رضي اهللا .. أما حدیث ال جلب  -٤

 .)٦(عنه كذلك ضعیف ال یحتج به
یقتضي أن یشرك الجمیع في العمل نفسه وأن یتساووا أن العقود مبناها على العدل والعدل  -٥

في اإلخراج وفي إمكانیة الغرم، والغنم فكیف یصح أن یشترط إدخال شخص یشترك في 
  !!العمل وال یشترك في اإلخراج ویمكنه أن یغنم وال یغرم؟

  الخاتمة
إن خالصة ما توصل إلیه البحث انه دار حول مباحث ومطالب بینت وأوضحت أمور 

  :رة منهاكثی
                                  

 .٥٩-٢١الفروسیة، : ینظر) ١(
 .٥٦المصدر السابق، ) ٢(
 .٨/٩٢نیل األوطار، : ینظر) ٣(
 .٢٩٨األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي، : ینظر) ٤(
 .٣٨الفروسیة، : ینظر) ٥(
 .٣٩المصدر السابق، : ینظر) ٦(
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 ٢٩

المعاني اللغویة واالصطالحیة للعوض واأللفاظ المشتركة أو ذات الصلة التي تأتي  -١
  .بمعنى العوض والتي أوردها اللغویین المتفقهون وتحدثوا عنها

كما بین صور إخراج العوض في األلعاب الریاضیة ومما فیه من ضوابط حیث انفرد  -٢
یخرج المال ولیس رجل آخر معلًال أنه هو اإلمام مالك بن أنس بأن یكون هو الذي 

المعني بإعداد المقاتلین، وقد رد علیه الماوردي وفصل الخالف، وكذلك ورود أحادیث 
 . واستدل بها الجمهورrتثبت العوض رویة عن النبي  

القتال في سبیل اهللا مستدلین اتفق العلماء على جملة من األلعاب التي یستعان بها على  -٣
والنصل یراد به السهام . )١()ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر (rبحدیث النبي 

والخف یراد به اإلبل والحافر الخیل وال خالف بینهم في إخراج العوض ألنها آالت 
 للقتال بل ویندب على لعبها، أما إذا أرید بها اللهو فقط فال القتال مما یقصد بها التأهب

 .یصح إخراج العوض فیها
دار الخالف بین العلماء في إخراج العوض في غیر األلعاب المذكورة في الحدیث  -٤

السابق مما ینتفع بهم في القتال مثل السباق على الفیلة والمصارعة والبغال والحمیر 
 إلى أن هذه األلعاب تدخل في التهیئة للقتال فدخل في معنى  اعتبر بعضهماذوغیرها 

 . تثبت ما ذهبوا إلیهr بعض األحادیث عن النبي ولدیهمالحدیث، 
 اتفق واشترط جمهور العلماء من الحنیفة اذدخول المحلل ومدى اشتراطه في األلعاب  -٥

ابلة أن یوجد مع مخرجي العوض محلل یشترك معهم في والمالكیة والشافعیة والحن
السباق إذا فاز أخذ سبقهما وٕان خسر ال یغرم، وللمحلل شروط تكلم البحث فیها وكذلك 

، هناك أحادیث تثبت وجوب المحلل للمستدلین بذلك وكذلك أدلة نسبب التسمیة، كما أ
حلل وردوا على المثبتین بأدلة وعلة الجهة المقابلة القائلین بعدم اشتراط الم. من القیاس

 .واضحة وردوا أحادیث لضعفها ووقفها وأیضًا أتوا بالقیاس وردوا الحجة بالحجة

                                  
 .سبق تخریجه) ١(
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 ٣٠

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم  -١
االختیار لتعلیل المختار، عبد اهللا محمود الموصلي ابن مودور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لم  -٢

 .یذكر له طبعة
الجامع لمذاهب األمصار وعلماء األقطار، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد االستذكار  -٣

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١القرطبي ابن عبد البر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي، تألیف علي حسین أمین یونس، دار  -٤

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١النفائس، األردن، ط
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لم  -٥

 .یذكر طبعة
تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي، دار إحیاء التراث  -٦

 .م١٩٩٩- هـ١٤١٩، ١العربي، ط
، ١براهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، طتفسیر المنار، محمد رشید رضا، تخریج إ -٧

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٤
التهذیب في فقه اإلمام الشافعي، ابن الفراء أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد البغوي،  -٨

-هـ١٤١٨، ١عادل احمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .م١٩٩٧

الشافعي، أبو الفراء أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد البغوي، التهذیب في فقه اإلمام  -٩
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١تحقیق عادل احمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

الجامع الصحیح سنن الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق وشرح احمد محمد  - ١٠
 .لتراث العربي، بیروت، لم یذكر الطبعةشاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ا

الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي،  - ١١
 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧القاهرة، 

الجواهر في تفسیر القرآن، طنطاوي الجواهري، مطبعة مصطفى البابي الحلب وأوالده، مصر،  - ١٢
 .هـ١٣٥٠، ١ط

 الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد حبیب الماوردي، تحقیق علي محمد معوض وعادل الحاوي - ١٣
 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤، ١احمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .م١٩٩٣- هـ١٤١٣، ٢١الحالل والحرام في اإلسالم، یوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط - ١٤
 بن عبد اهللا بن علي الهشمي، دار صادر، بیروت، الخرشي على مختصر سیدي خلیل، محمد - ١٥

 .لم یذكر الطبعة
، محمد بن أمین بن عمر، تحقیق عبد )حاسیة ابن عابدین(رد المختار علي الدر المختار  - ١٦
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 ٣١

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، ١المجید طعمة حلبي، دار المعرفة، بیروت، ط
بد الموجود وعلي معوض، دار روضة الطالبین، أبو زكریا بن شرف النووي، تحقیق عادل ع - ١٧

 .الكتب العلمیة، بیروت، لم یذكر سنة الطبعة
محمد محي الدین عبد : سنن أبي داؤد، سلیمان بن األشعث السجستاني أبي داؤد، متابعة - ١٨

 .لبنان، لم یذكر الطبعة: الحمید، دار إحیاء السنة النبویة
محمد بن عبد القادر عطا، : بیهقي، تحقیقالسنن الكبرى، أبو بكر احمد بن الحسین بن علي ال - ١٩

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، بیروت، 
سعید محمد اللحام، دار : شرح السنة، أبو الراء أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق - ٢٠

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤، ١الفكر، بیروت، ط
وي، دار الفكر، بیروت، لم صحیح مسلم شرح اإلمام النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف النو  - ٢١

 .یذكر طبعة
احمد :  غایة البیان شرح زید ابن رسالن، محمد بن احمد الرملي األنصاري، مراجعة وضبط - ٢٢

 .م١٩٩٤–هـ ١٤١٤، ١بیروت، ط: شاهین، دار الكتب العلمیة
ؤسسة الفتاوى الشرعیة في المسائل المعاصرة من فتاوى علماء البلد الحرام، خالد الجریسي، م - ٢٣

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠، ١الجریسي، الریاض، ط
الفتاوى الكبرى، احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، تحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد  - ٢٤

 .م١٩٨٧- هـ١٤٠٨، ١القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
افة واإلعالم دار ، وزارة الثق)هـ٧٥١ت(الفروسیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة  - ٢٥

 .م١٩٨٧، ١الثقافة العامة، بغداد، ط
 .م١٩٨٩- هـ١٤٠٩، ٣الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزمیلي، دار الفكر، دمشق، ط - ٢٦
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ٢فقه السنة، السید سابق، دار الریان للتراث، القاهرة، ط - ٢٧
كتب التراث في مؤسسة الرسالة، م: القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزابادي، تحقیق - ٢٨

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٥، ٤ط
علي : ، تحقیق)هـ٢٠٤ت(كتاب أالم، اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي القرشي  - ٢٩

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢محمد وعادل احمد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
 .م٢٠٠١- هـ١٤٢٢، ١، طكرة قدم بین المصالح والمفاسد، مشهور حسن، دار الفكر، بیروت - ٣٠
 .م١٩٩٧، ١لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط - ٣١
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهیثمي، تحقیق عبد اهللا درویش، دار الفكر،  - ٣٢

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤، ١ط
 .هـ١٤١٤، ١یاض، طمحرمات استهان بها الناس، محمد صالح المنجد، دار الوطن، الر  - ٣٣
المحكم والمحیط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي ابن سیدة، تحقیق عبد الحمید  - ٣٤
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 ٣٢

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
عبد الغفار سلیمان : المحلى باألثر، علي بن أحمد بن سعید األندلسي ابن حزم، تحقیق - ٣٥

 . العلمیة، بیروت، لم یذكر الطبعةالبنداوي، دار الكتب
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، البراعم لإلنتاج الثقافي، لم یذكر  - ٣٦

 .الطبعة
، ١أحمد محمد شاكر وحمزة احمد أزین،دار الحدیث، القاهرة، ط: المسند، احمد بن حنبل، شرح - ٣٧

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦
 .٢ر إبراهیم أنیس وآخرین، دار المعارف، مصر، طالمعجم الوسیط، الدكتو  - ٣٨
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربیني الخطیب، دار الفكر،  - ٣٩

 .بیروت، لم یذكر الطبعة
المغني والشرح الكبیر على متن المقنع في فقه احمد بن حنبل، اإلمام موفق الدین شمس الدین  - ٤٠

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١ دار الفكر ، بیروت، طأبي قدامة،
 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤، ٢منهاج المسلم، أبو بكر الجزائري، دار الشروق، جدة، ط - ٤١
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١الموسوعة الفقهیة المیسرة، محمد رسواس قلعة جي، دار النفائس، ط - ٤٢
حیاء التراث العربي، لم یذكر محمد فؤاد عبد الباقي، دار إ: الموطأ اإلمام مالك بن أنس، متابعة - ٤٣

 .الطبعة
، ١نظریة الغزو في الشریعة اإلسالمي، یاسین احمد درادكة، منشورات وزارة األوقاف األردنیة، ط - ٤٤

 .م١٩٧٤
، ١عصام الدین السبابطس، دار الحدیث، القاهرة، ط: نیل األوطار شرح ملتقى األخبار، تحقیق - ٤٥

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
علي معوض، شركة دار األرقم بن أبي : د محمد بن محمد الغزالي، تحقیقالوجیز، أبو حام - ٤٦

  .م١٩٩٧- هـ١٤١٨، ١األرقم، بیروت، ط
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