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السالم عليكم ما حكم متابعة المباريات الرياضية ومشاھدتھا عبر التلفاز علما بأن بعض اإلخوة أنكروا علينا بأنھا
عورة ,وأن المشجعين أحيانا يظھر من بينھم نساء متبرجات عاريات ،وفيھا أيضا طبول وأصوات موسيقى يثيرھا
المشجعون بالمدرجات لتشجيع الالعبين ،فنريد ردا شافيا كافيا لھذا السؤال بارك ﷲ فيكم ومنتداكم المبارك.
السائلblashat :
المجيب :اللجنة الشرعية في المنبر
وعليكم السالم ورحمة ﷲ وبركاته.
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
والحمد رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد…
أوال :المباريات تقام في إطار مسابقات رياضية على عوض مبذول من جميع النوادي المشاركة ،وتساھم اإلدارة
المنظمة لتلك المسابقات ببعض ذلك العوض ،بحيث يأخذ ھذا العوض  -سواء كان ماال أو أشياء عينية  -الفريق الفائز،
وھذه الصورة من صور المسابقات المحرمة شرعا؛ ألن الفقھاء قد نصوا على أن السبق ال يجوز بعوض إال في ثالثة
أشياء :الخيل واإلبل والسھام؛ لما روي عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال" :ال
سبق إال في خف أو حافر أو نصل" ،أخرجه أحمد وأصحاب السنن ،والمقصود ال سبق بعوض إال في ھذه الثالث.
قال صاحب المغني) :واختصت ھذه الثالثة بتجويز العوض فيھا؛ ألنھا من آالت الحرب المأمور بتعلمھا وإحكامھا
والتفوق فيھا ،وفي المسابقة بھا مع العوض مبالغة في االجتھاد في النھاية لھا واإلحكام لھا(.
فأي إحكام وتفوق في القتال يبتغى من وراء تلك المباريات؟!
ثانيا :لو جاز العوض في غير ھذه الثالث فقد اشترط الفقھاء ل ِح ﱢل ذلك السباق أن يخرج عن شبه القمار ،بأال يُخ ِرج
العوض ويُعطى للفائز ،بل يُخ ِرج
العوض إال أحدھم فال يُخ ِرج
العوض أحدُھم فقط ،أو يُخ ِرج جميعُھم
جمي ُع المتسابقين
َ
َ
َ
شيئًا ،أو يُخ ِرج غي ُرھم جمي َع العوض.
وعليه فالصورة الموجودة في المباريات الرياضية بخالف ذلك ،فھي إحدى صور القمار؛ فيحرم اللعب فيھا ،وبالتالي
يحرم مشاھدتھا ومتابعة أخبارھا.
ثالثا :إن كانت ھناك مباريات ال شبھة للقمار فيھا ،فھي أيضا ال تخلو من منكرات عدة؛ منھا:
 انعقاد الوالء والبراء على تلك النوادي الرياضية وليس على دين ﷲ. تعظيم أھل اللھو والفسق والغفلة وتقديرھم وتشجيعھم على ما فيھم من الباطل. فكرة المباريات بھذه الھيئة والتنظيم من ابتكارات أعدائنا ،يبتغون من ورائھا صرفنا وإلھاءنا عن جھاد أعدائنا،وتضييع طاقات األمة اإلسالمية وتفريغھا في أمور تافھة مضيعة للوقت والدين.
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 إضرام نار التنازع والتخاصم بين الالعبين ،بل وبين الجماھير ،ليصل التنازع والتخاصم والشحناء والتدابر إلى حدالتنازع بين الدول ،مع ما يشوبھا من انتشار السب والشتم والقذف والتعدي باليد .
 كشف العورات بالنسبة لالعبين ،وھذا ال يجوز في حق الالعب وفي حق من يتابع تلك المباريات. ظھور النساء على شاشات التلفاز أثناء مشاھدة تلك المباريات ،وھذا ال يجوز بحال. اشتمال اللقاءات الرياضية على المعازف واألغاني المحرمة ،سواء من المنظمين للقاءات أو من الجماھير المشاھدة. إضاعة كثير من األموال واألوقات ،بل والصلوات ،وخاصة لمن يحضر تلك المباريات في أماكنھا ،والواجب علينا ھوإشغال أوقاتنا بما يعود بالنفع في الدارين ال باللھو واللعب ،وقد ذم ﷲ سبحانه اللھو واللعب في غير ما موضوع ،وحث
على الحفاظ على األوقات.
فقد روي عن جابر بن عبد ﷲ وجابر بن عمير رضي ﷲ عنھم ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال" :كل شيء ليس
من ذكر ﷲ فھو لھو ولعب ،إال أن يكون أربعة :مالعبة الرجل امرأته ،وتأديب الرجل فرسه ،ومشي الرجل بين
الغرضين ،وتعلم الرجل السباحة".
إلى غير ذلك من المنكرات التي تعج بھا تلك المباريات ،وبنا ًء عليه فإنه يحرم مشاھدتھا ومتابعتھا.
وأخيرا :أذكر أخواني بحال أمتنا اإلسالمية ،التي اجتمع عليه اآلكلون ،وتسلط عليھا المارقون ،فحاربوا ديننا ،وشوھوا
عقيدتنا ،ومزقوا أمتنا ،وقطعوا أوصالھا ،ونھبوا ثرواتھا ،ودمروا المساجد ودنسوا المقدسات ،وانتھكوا أعراض
العفيفات ،وقتلوا الشيوخ واألطفال ،وأسروا خيرة الرجال.
فكيف يروق ألحدنا بعد ذلك أن يتمتع برؤية تلك المباريات الملھيات ،التي ألھت عن ذكر ﷲ ،وعن خدمة دينه ،وعن
جھاد أعدائه ،والغريب أن كثير منا يعلم أنھا صنيعة أعدائنا ،ويعلم الھدف منھا ،ثم تجده ينساق وراءھا ،كالفراش الذي
يبصر النار ومع ذلك يسرع ليلقي بنفسه فيھا.
نسأل ﷲ الحفظ والسالمة.
ھذا؛ وﷲ تعالى أعلى وأعلم.
أجابه ،عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو الوليد المقدسي
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* إننا  -في منبر التوحيد و الجھاد  -نحرص على نشر كل ما نراه نافعا من
كتابات  ،إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما "  ،ال يعني بحال ؛ أن ذلك
الكاتب يوافقنا في كل ما نقول  ،و ال يعني ؛ أننا نوافقه في كل ما يقول
في كتاباته األخرى  ،و ﷲ الموفق لكل خير .
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* في حال عدم ظھور اسم كاتب موضوع " ما " بجوار عنوان موضوعه ..
فإن ذلك إما لكون اسم المؤلف غير معروف لدينا  ..أو أنه مذيل في نھاية
الموضوع !
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