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مقدمة
َد إن ِه،ِ الحم ُدهُ،ِ لل ُنه،ِ نحم ُذ ونستغفُرهُ،ِ ونستعي ِه ونعو ِر من بالل شرو

ّيئّاِت ومن أنفِسنا،ِ ِلنا،ِ س يضلل ومن المهتدي،ِ فهو اللُه يهدهُ من َأعَما
َي فل له.  هاد

ُد َأشه ُد الله،ِ ِإّل ِإله ل أن و َأشه ًا أّن و ُله،ِ عَبدهُ محمد بعد:  َأّما ورسو
َع ) تعتبُر القدم ( كرة لعبَة فإّن َأفضَل أوس ٍة و ٍة رياض ّي العالم،ِ في شعب
َأ وقد ّية الحرِب بعد انتشاُرها بد ُذ الثانية،ِ العالم الوقت ذلك ومن

ًة اللعبُة هذهُ َأصَبحت ّيًة،ِ ظاهر ُلها َأصَبَح كما اجتماعَ َلمِع أ من َأبطا
ِم ِرهم ،ِ ) !! المجتمع (نجو َأكث ًة و ً شهر . ودخل

ّية البلد جميع القدم) في (كرة لعبُة وتحظى ّناس عَند العرب هذهُ ـ ال
َليام ٍد ـ ا ّية القضايا تزاحمها ل بحيث الهتمام العناية من بمزي المصير

 !!
َأصَبحت ِة في ما مع ـ اللعبُة هذهُ و ّية الساح ـ جسام َأحداث من العالم

ًعَا الجماهير خداِع قصَة ً خدا فنرى المستويات،ِ جميِع عَلى كامل
َلهم ٍه عَلى المبارياِت مع تفاعَ ّد وج َأكثر َأش مصير مع تفاعَِلهم من و

ِة الشعوِب بعِض ّي ِر في السلم ُد القارات،ِ سائ عَنايُة التفاعََل هذا ويزي
ِد ما ونشُر )،ِ ( الشاشات عَلى المباريات وبّث والمجّلت،ِ الجرائ

َلندية) يخّص َلبطال  و(ا ّله ذلك ! وكاَن وحكايات َأخبار ) !! من (ا ك
ًبا ّناِس جذِب في سب (الرياضيين). ) و ( الرياضة ِإلى ال

َد ُغهم ذلك عَلى وساعَ ُتهم ) و ( فرا ُنهم ) و (سذاج التي ) الغايَة (نسيا
ِلها،ِ من ُخلقوا ّلذي والهدَف َأج لتحقيقه.  يعملوا َأن ينبغي ا
ِة هذهُ من هّمي وليس ) ،ِ ( الرياضيين وذّم ) ،ِ ( الرياضة هدَم الرسال
ّنما ِر ِإلى الُمسلميَن  ِإخواني تنبيُه مرادي وإ َلضرا ّلتي ا هذهُ اعَترت ا
ٍه عَلى بها وارتبطت ،ِ اللعبَة ُد وج .  يبين يكا

َأصَبحت ّيا ـ تمارس ل اللعبُة هذهُ و َد ِإّل ـ فعل ولكن القليلين،ِ عَن
ٍه عَلى يتابعونها الكثيرين ِتنا في عَنه نفصُح مشين،ِ وج َإن هذهُ رسال

ّلى ،ِ العالمين رّب اللُه شاَء ّلم اللُه وصَ ّينا عَلى وس ٍد نب ِله وعَلى محم آ
ِبه ُد َأِن دعَوانا وآخُر ،ِ َأجمعين وصَح ِه الحم العالمين.  رّب لل

كتب و
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وأنواعها القدم كرة ماهية عن لمحة
ُة ِم كر َد من منهما كّل يتألُف ،ِ فريقين بين تتّم :لعبٌة هي القد عَشَر َأح
ًبا ًة يستعملوَن ،ِ لعَ في ،ِ مستطيلة ملعِب أرِض فوق منفوخًة كر
ِة إدخاَل فريٍق كّل يحاوُل ،ِ هدف مرمى طرفيها من طرف كّل نهاي

ِة ٍة عَلى للحصوِل للمرمى حارس عَبَر فيه الكر ) ،ِ ( هدف نقط
ِز في منافِسه عَلى وللتفوِق .  النقاط ِإجرا

ِة تحريُك ويتّم ِم،ِ الكر َلقدا لحارِس ِإّل يسمُح ل اللعِب وخلل با
الجزاء.  منطقة داخل بيديه الكرة بإمساِك المرمى

ِة  َأو بإمساِك ول بذلك،ِ لهم يسمُح فل اللعَبوَن َأّما ِة محاول َأي عَرقل

ِله طريِق عَن منافٍس لعٍَب لعٍَب لكّل يمكن ولكن ،ِ برجليه يتعثر جع
َع َأن ِة التمريراِت وباعَتراِض ،ِ بكتفه خصَمه يدف ِة قذِف وبمحاول الكر

ًا .  منافِسه عَن بعيد
ُق فيما أّما ِة كإمساِك للعبة،ِ الموضوعَة القوانين بخرِق يتعل ِد الكر بالي

ِة عَند َأو مثل،ًِ ِر محاول َق فإّن المنافِس؛ِ ركِل َأو تعث المخالَف الفري
ّية ضربة َأو حّرة ضربة عَليه ترسُم ٍة من خلف ِطة عَند تثبت كر نق
ِة. حدوِث المخالف

ِة َأّما ِب ِء بالنس َلخطا ّلتي ل ِء منطِقة ضمَن تتّم ا الفريِق قبِل من الجزا
َإّن المدافِع،ِ ِر للفريق ف الهدف. نحو مباشرة حّرة بضربة يقوَم َأن الخ

ُأ ِة بقذِف اللعبُة وتبد ّ اللعُب َيقُف ول الملعِب،ِ منتصِف من الكر إل
ِة عَند أوخّط التماِس خّط وراء ما ِإلى الكرة خروج َأو هدف،ِ حياز

َة الحكُم يوقُف عَندما َأو المرمى،ِ َدَث لخرٍق المبارا ِة َح ،ِ لعٍَب لصَاب
ُة أّما المرمى ضمن تدخل ول المرمى خط فوق تمّر التي الكر

ِة ٍبة الملعِب ِإلى فتعاد المهاجم الفريق بواسط حارس قبل من بضر
. المرمى

ُة خرجت ِإذا ما َأ ِد قبِل من المرمى خط خارِج ِإلى الكر ِء أح َأعَضا

ِة من المدافِع الفريق ُد مرماهُ،ِ جه ٍة الملعِب ِإلى فتعا ٍة بضرب ّي ركن
ُق يجريها الخر. الفري
شوطين عَلى موّزعَة  ) دقيقة90(  عَادة المباريات توقيُت

ِد المدارِس في اللعبُة تتّم حين في بالتساوي،ِ َأقّل والمعاه هذا من ب
 الوقت
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المختلفة القدم كرة ألعاب
ِة ِة إلى بالضاف ِة لعب ِم كر ِد نحن المعروفة،ِوالتي القد بياِن بصد

ِرها،ِهناك ّيه َألعاٌب َأضرا ُة فيها تستعمُل إقليم المنفوخُة،ِوتحمُل الكر
ِم ((كرة اسَم ّية،ِوكندا المتحدة الولياِت في ))،ِوتمارُس القد َلمريك ا

ِإيرلندا ،ِواستراليا ،ِوهي: ،ِو
َلمير القدم كرة ـ1 ّية ا : ك

ّدا عَنيفٌة لعبٌة من مشتقة ،ِوهي1872 سنه هافارد في ،ِظهرت ج
ّية الركبي لعبة ُتسمى التقليد القدم كرة تسمى )،ِبينما (فوتبول ،ِو

ُق (سوكر). يتألُف بـ المعروفة َد من الفري ًا عَشَر َأح يضعوَن لعَب
َذ خاصًَة. ملبَس ويرتدون رؤوِسهم عَلى الواقيَة الخو

ُة2 ّية القدم ـكر ُلسترال : ا
ّي الملعُب م،1868ِسنه قانونيه اللعبُة هذهُ اعَتبرت  الشكل بيضو

ُة ِة شبيهة ،ِالكر ُق الركبي،ِيتألُف بكر ًا18 من الفري ،ِ واحتياطيين  لعَب
ًا15 يحتّل ٍد كّل ؛ِ محددة َأماكَن الملعِب في  لعَب ٍم قبالَة واح له،ِ خص

ُة تدخُل المتحركة،ِوعَندما العناصََر فيمثلون الخروَن الثلثاُة أّما الكر
ُق تمكَن وإذا ،ِ نقطة ،ِتسجُل الهدِف مركَز إدخاِل من المهاجُم الفري
ِة ٍة بدون العموديتين العارضتين بين الكر ٍة عَارض يسجُل مستقيم
).   نقاط6( هدف

الكندية: القدم كرة ـ3
مع ،ِ نفسها الصَطلحاُت ولها الميركية،ِ القدم كرة عَام بشكٍل تشبُه
12 فريٍق كّل في ويلعُب ،ِ قواعَدها بعض في بسيط اختلف وجود
ًا ًا لعَب ًا11 عَن عَوض  . )1(  لعَب

ص    ( )1( القدم كرة ،ِ)      .  : ((   ))   13ـ9فّن مورغن لبيتر القدم كرة وانظر يسير بتصرف ِ، جميل لروحي
للعلوم         العربية الدار عَن الصادر ِ، يحيى ندى  .     ترجمة
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القدم كرة تاريخ عن لمحة

َأ إّن يقاُل ِة هذهُ منش ِب ُد هو اللع َة تشبُه رياضًة ثامة أّن ِإذ ،ِ الصين بل كر
ِم قبل والثالِث بِع الرا القرنين ) في تشو ـ : ( تسو اسَم تحمُل القد
َة يلعبوَن كانوا ِإيطاليا وفي ،ِ الميلد ِم كر ِم تحت القد ) ( كالسيو اس

ِة الواضحة الشارات ُأولى وكانت ،ِ م1410 سنة ِة هذهُ لممارس اللعب
ِر عَلى ِإنكلترا في  شباط23 بتاريخ مفاجئ مرًمى حارِس موِت ِإثا

.  م1585
ّية بريطانيا في تأسست م1863 عَام وفي البريطا القدم كرة (( جمع

ّية ّوَر )) وقد ن ٍة من قرٍن خلَل وانتقلت ،ِ اللعبَة هذهُ النكليُز ط قار
َء النكليُز ظّل فقد ذلك ومع ،ِ َُأخرى قاّرة إلى ّتى  عَاًما70 زها سنة ح

َة م1930 ِة هذهُ ساد َلقّل الفرِق عَلى يتغلبوَن ،ِ اللعب ًة ا ،ِ منهم خبر
ُق بدأت ذلك وبعد ّية َأميركا فر َقها تظهُر اللتين البريطا الفرق عَلى تفو

ّية .  وغيرها ن
ِد في َأعَضاء  دولة130 من أكثُر هناَك واليوم لفرق العالمي التحا

ِة ِم في وتجري ،ِ القدم كر ّية المدِن معظ ُلوروب ّية مراهناٌت ا ُأسبوعَ

ِة فرِق مبارياِت لنتائِج ِم كر ِإيراداتها تذهُب ) ،ِ تو (تو  باسم القد
ّية والمؤسساِت الفائزين المتراهنين لصالِح الضخمُة  . )2 ( الرياض
ُد وتأسَس ِة العالمي التحا ِم لكر ّيار21 باريس في القد َأ ،ِ م1904  
ِفه وبرعَايته ِإشرا ِم كأِس مبارياُت م1930 تّموز13 في ُأنشئّت و العال

ِة ِم لكر بطولٌت وهنالك ،ِ ) بالورغواي ( مونتفيديو في وذلك ،ِ القد
ِة مثل تقاُم ُأخرى ّية ( الكأس بطول ّلتي الوروب بطولَة تضاهي ) ا
ِم (كأس ُأنشئّت ) ،ِ العال هاتان وتجري ،ِ م1958 سنة البطولُة هذهُ و

ًة سنواٍت َأربِع كل البطولتان .                    مّر

ص ((   )) (  )2 ( ِِم القد كرة ) . 6ـ5فّن
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ّية ) القدم ( كرة ممارسة مشروع
وفوائدها

ِة ممارسٌة ِر ) من القدم ( كر ُلمو ِة ا ً نعرُف ل ِإذ ،ِ المشروعَ دليل
َلصَُل يحّرمها،ِ ُد ل بل ُ،ِ الباحة الشياء في وا من تكوَن أن يبع

ّباِت ّوى المسلُم مارسها ،ِإذا المستح ُنه ليتق َذها ،ِ بد وسيلًة ويتخ
َبه ًة لتكس ًطا قو ّغَب وقد ،ِ وحيويًة ونشا ُع ر َلسباب تعاطِي في الشر ا
ِية ّو ِد َلجِل ،ِ للبدِن المق ُله  رسوِل عَن ثابَت وقد ،ِ الجها : قو

ّي (( المؤمُن َأحّب خيٌر القو ِه ِإلى و وفي ،ِ الضعيِف المؤمِن من الل
 . )3 ())  خيٌر كّل
ِلسلم شيُخ قال ّية ابن ا ِة : (( ... ولعُب تعالى الله رحمه تيم ِإذا الكر
ُد كاَن ِبة قص عَلى بها يستعاُن بحيُث ؛ِ والرجاِل للخيِل المنفعَة صَاح
ِهُ والخروِج والدخوِل ،ِ والفّر الكّر ِد في ونحو الستعانُة وغرُضه ،ِ الجها
ِد عَلى ّلذي الجها ُله به الله َأمر ا في كاَن وإْْْْْْْْن ،ِ حسن فهو  ـ  ورسو
ٌة ذلك ّنه ،ِ الّرجاِل و بالخيِل مضر  . )4 ())  عَنه ينهى فإ
ّلتي الّشرع في الوسائُل تحصر : ولم قلت ِية عَلى تعيُن ا ،ِ البدِن تقو
ِم مشروٌط الحل هذا لكن ّتعدي بعد ِم عَلى ال َلحكا ّية ا وكذا ،ِ الشرعَ
ِم ّلتي المضاّر في الوقوِع بعد معها اقترنت فإن ،ِ ذكُرها سيأتي ا

ُد المحذوراُت َلضراُر والمفاس ،ِ القرائِن هذهُ حكَم حكُمها فيكوُن وا
ِة ِإلى حكُمها يصُل فقد ِم درج ّق في التحري ) و ( المهووسين بعِض ح

) .  ( المتعصبين
ِء ِإلى ونوّجُه : التالية ) الّرسالة ( المهووسين ) و ( المتعصبين هؤل

ُة ِم كر ُة ما َأدراك وما الناِس،ِ بعِض عَند القد ّنها ؟ القدم كر الهوُس ِإ
ّلُط َلجياِل عَقوِل عَلى المتس ِر في ا الحديِث. العص

ِلها الضحايا،ِ وتموُت الحروُب،ِ وتنشُب المعارُك،ِ تقاُم َأجلها من ولجل
ُق ّل َط ُع الزوجاُت،ِ ُت ّط َق ُت ُقرباِت،ِ َأواصَُر و َلُخ ويطعُن ال َأخاهُ بالسكيِن ا

َة ول حوَل .. ول ّو ّ ق ِه.. !!  ِإل بالل

رقم    ((  ))  (  )3 ( الصحيح في مسلم )2664رواهُ
والتبيين  ((   )) (  )4 ( ِليضاح ا عَلمائنا)     (  )    197بواسطة كتِب في معروفٌة القدم َة كر أّن ِر بالذك ِر الجدي ،ِومن

 ((  ))  ((  ))  (( ))  (( و        : ((  ّتون ال و الَخَزفة و ْكَسة ُب ال و ُكّجة ال مثل ِ، ِة اللغ كتِب في ٍة متعدد َأسماء ب َلقدمين ا
كرة((  ))  ((  ))  ((  ))     ((  ))  ((  ))  ((  ))  ((  )) و تون و كج و بكس مادِة في ذلك ُد تج ُكرة ال و ْولجان الّص و الجّرة

اللسان (( ))  ((   ))   ((  ))  (( ))  ((  ))  ((  )) . من كرة و كجج و تون ومادة ِ، المحيط القاموس من أكر و
     ((  ))  ((  ))  (( لهذهُ    : ((  ))   ((  وتفصيل ذكر ففيها ِ، مقط و جحف و يجر و ِ، نجر التالية المواد فيهما وانظر

اللعبة . 
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ٌة تقاَم َأْن ويوَم قد الضروَس الحرَب فكأّن لمعين،ِ فريقين بين مبارا
ّيئّت الذاعَاُت،ِ لها وانبرت الراياُت،ِ لها ورفعت ُأعَلنت،ِ ُه لها و

ّد َأعَ والطبوَل،ِ والسكاكين،ِ الحجاَر،ِ لها المشجعوَن الشاشاُت،ِو
َد والمزاميَر،ِ َلناشي ّيّة،ِوالهتافاِت وا ّية الجماعَ !  القو

ِة عَن الحاميُة المعركُة تنجلَي َأن وما ِد هزيم ّتى الفريقين،ِ َأح ينتقَل ح
ِة ميداُن ِة من المعرك ُنها ليكوَن الملعِب،ِ ساح البيوِت،ِ في ميدا

وفي والمقاهي،ِ الموظفين،ِ ومكاتِب والدواوين،ِ والمدارِس،ِ
سقوِط عَن أخيًرا المعركُة وتسفُر الكبير،ِ والمجتمِع الصغير،ِ المجتمِع

َأ َأن الجانبين.وما من ضحايا ُتها،ِ تهد ّتى غمرتها،ِ وتنجلي حد تبدأ ح
ٍة ُأخرى َمعركٌة جّرا.  ثاانية..وهلّم بمبارا

ِإذا   َد لتناقَش المنطق صَوت رفعت و ِء َأح بالهوِس المصابين هؤل
ِء لك قال الكروي،ِ ّنني بمل ِإ )) !! رياضي شدقيه: (( 

ُتنا هذهُ ِة مع قص ِم كر ِة وجُه وهذا ــ عَليها المفترى اللعبة ــ القد اللعب
ُهُ كما المزيُف َأّما يرا ُبنا. و ِة،ِ لهذهُ الحقيقي الوجُه شبا ّننا اللعب ِإ إذا ــ ف

َد فهمنا ِم مقاصَ ِلسل ِء في ومنهَجه ا ُد ــ المجتمعاِت بنا َة نج ِم كر القد
َللعاِب من ّلتي ا ِلسلُم يزكيها ا ّلُم مدرسة فهي تعاليُمه؛ِ وتزكيها ا تع

ِة وفي التشتيِت،ِ في ل التجميِع في دروًسا وفي التفّرِق،ِ في ل الوحد
ّد ِة. التباغِض في ل الو والعداو

ّلتي اللعبُة ُد ا َلهداَف َأّن تؤك َق َأن ليمكُن ا ّ تحق ِة،ِ بالروِح ِإل ّي الجماعَ
َد وأّن ِنه. كثيٌر بنفِسه الفر ِإخوا ب

ّني ِإ ُع الذي هذا َأسأُل و َلعَمى،ِ التعصِب رايَة يرف من يفهُم ول ا
ِة ّ الرياض ُله اسمها،ِ ِإل ُع السؤاَل: هل هذا ّأسأ َلنانّي اللعَُب يستطي ا

َق َأن ًا يحق َة َلّن كل؛ِّ ؟ كفاءته كانت مهما وحدهُ هدف ستتعثُر الكر
ُق عَليها وسيستولي قدِمه،ِ عَلى ُق الفري ّلذي الخُر. والفري ُق ا يحق

َلهداَف ُق هو النظيفَة ا ّلذي الفري وعَينا الجماعَة. هل بروِح يلتزُم ا
ِة من الدرَس ِة مدرس ّلتي الكر ّكاُم يعلُم هل ؟ لها نتعصُب ا الح

ِة،ِ روَح أّن المسلموُن والمشّجعون ِة،ِ التفرق َثار َل ِد وا بالرأي،ِ والستبدا
ُد ِة في تقو ِة ِإلى النهاي ِة الهزيم ِة مسرِح عَلى المنكر كّل في البطول

 ؟ الميادين
َلسِف،ِ ٍة،ِ ِإلى الغايَة قلبنا الدرَس،ِ نِع لم نحُن ل ِإلى والوسيلَة وسيل

ٍة،ِ ّنا غاي ِر واعَتنينا بالمضموِن،ِ وكفرنا بالشكِل وآم َألقينا بالمظه و
َء الجوهَر ِرنا. ورا ظهو

َد َأن معنى ما ًا َأعَب َأتعصَب نادي  ؟ له و
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ّنني ذلك معنى ُق التفكير،ِ ضحُل أ ُلفِق،ِ ضي ّد الطبِع،ِ َأنانّي ا مستب
ًا َأفهُم ل برأيي،ِ ِة،ِ الروِح عَن شيئّ ّي ُد ول الرياض ِة َأنواِع من َأج الرياض

ّ َق ِإل َلرعََن،ِ التصفي المحموَم. والهتاَف ا
ّننا ٍد ِإلى تنتمَي أن في عَليَك نحجُر ل ِإ ولكن معك وتشجعه. نحن نا

ٌق هنالك ِة والتعصِب،ِ التشجيِع بين كبيٌر فر ِة ولغ والطوِب،ِ الحجار
ّية الروِح ولغة ّلتي الرياض َع الهزيمة عَند نبتسَم أّن تعلُمنا ا عَند ونتواض

َلياَم أّن ،ِوتعلُمنا النصر . دوٌل ا
ُء ويوٌم         لنا ويوٌم عَلينا فيوٌم نسّر ويوٌم نسا

ُع  الله رسوَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِل إّن ََلعَلى المثَل لنا يض نعي فليتنا الرياضية،ِ الروِح في ا
!!  والعبر الدروَس

ُء قاَل: كانت ـ  ـ مالِك بن َأنِس عَن َعضبا ُق،ِ ) ل  النبّي ( ناقُة ال َب ُتْس
ِد عَلى َأعَرابّي فجاء َقها َلُه َقعو َب َبقها،ِ َفَسا ّق ذلَك وكأّن َفَس عَلى ش

النبّي. َأصَحاِب
ّبي ولكّن الروَح ليعلَمهم الفرصََة،ِ ينتهُز  الله رسول العظيم المر

َيهم الرياضيَة،ِ ِة عَلى الجلوَس أّن في درًسا ويعط ل الدنيا في القم
ِد،ِ يدوُم ُة عَليه فقاَل َلح ِإّن الصل ّقا والسلُم:(( ِه عَلى ح وجّل عَّز ـ الل

ّ ـ َع َأل ًا يرف ْنيا من شيئّ ُد ّ ال َعُه)) إل َوَض
.

 ؟ رياضيون يا عَقلتم هل
َو وللمتعصبين لي الله َأسأُل َء والعافيَة،ِ العف  . )6 ( داء كّل من والشفا

ص ((         )) (   )6 ( ّية السلم الشريعة َأضواء تحت ّية والعاطف ّية الجنس الشباِب لعبد ) 250ـ  248مشكلت
واصَل  .  الرحمن
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القدم كرة أضرار
ِة مبارياِت في المتأّمُل ِم) في (كر ِء القد ِم،ِ َأنحا ُد العال فيها يج

ِر السلبياِت من مجموعًَة ِة،ِ والظواه ُلها يمكن السيئّ  : )7  ( بالتي إجما
َة  إّنأأولً: ِم كر ِيق وسيلًة َأصَبحت القد ِة،ِ لتفر ُلّم ِة ا ِإشاعَ ِة و العداو

ِء ِدها؛ِ بين والبغضا للفرِق المقيَت التعصَب َأوجدت حيُث َأفرا
ِة ّي ِة،ِ الرياض ُع فهذا المختلف ًا،ِ يشج ًقا يشّجع وذاَك فريق إّن بل آخَر،ِ فري

ُع هذا أنفِسهم،ِ عَلى ينقسموَن الواحد البيِت َأهَل ًقا،ِ يتب ُع وذاَك فري يتب
ًقا َلمُر يقف ولم آخَر،ِ فري ّد عَند ا ُهُ بل التشجيِع،ِ ح ِة ِإلى تعدا سخري
ِر الفريِق َأتباِع ِة وفي المنهزمين،ِ َأتباِع من المنتص يكوُن المطاِف نهاي
ّلذي والعراُك الشجاُر هناَك وسقوُط الفريقين،ِ مشجعي بين يدور ا

!!  القدم كرة ضحايا من بالمئّاِت،ِ والقتلى الجرحى
ِة منظمو اضطّر وقد ِة المبارا ّي ِم لكأِس النهائ ) و (البرازيل بين العال

ّلتي (الورغواي (ماراكانا ملعب عَلى م1950  تموز16 في ُأقيمت ) ا
ّي ِة في ) البلد صَنِع ِإلى ) ـ (البرازيل ) في جانيرو (رويودي مدين

ٍة ًا،13ِ( عَرضها حفر لتصون ونصف،ِ متر من أكثر وعَمقها ) متر
.)8( وبالعكس الجمهور،ِ من اللعَبين

ًا: ِم َحّض في  الصَُلثاني ِة،ِ عَلى السل يباشَرها أن هو الرياض
ِرهُ،ِ مع أو بنفِسه المسلُم ُة له لتحصَل غي ّو ُة أّما المطلوبُة،ِ الق كر

ِم ٍر َأهّم فإّن الَن القد ٍد عَنص المشجعوَن،ِ المشاهدون هم فيها مقصو
ّلذين ُدهم يصُل ا َأكثر،ِ اللوِف مئّاِت إلى عَد ِة من وليستفيدوَن و كر
ِم ًا القد ٍد َأكبر فكاَن ،ِ شيئّ ِة لتتبع المشاهدين من عَد ّية مبارا رياض
ٍة ّية اللعاب مبارياِت باستثناء ـ واحد ) مليون1500( حوالي ـ الولمب

ِم لكأس النهائية المباراة حضروا مشاهد ( ِسنة ِالقدم كرة في العال
1982 ()9(. 

ِة وفي ِم،ِ كأس مباريات وخلل ) م،1950ِ( سن المباراة وفي العال
ّلتي ) في ( ماراكانا ملعِب في والورغواي البرازيل بين جرت ا

 )199854( بينهم  ) متفّرج،205000ِ(  المباراة هذهُ حضَر البرازيل
 . )10 ( مدفوعَة ببطاقات

الحليم       : ((      ))    )7  ( لعبد ِم السل ضوء في الشباب مشكلت التالية الكتِب من ٌة مأخوذ اَلضراُر وهذهُ
ص (  ((      ))   ( 89عَويس ص   )  شلبي َلحمد ِلسلمّي ا التفكير في ّية الجتماعَ الحياة ن بعدها وما235وما

)    ((       )) ص )   الطويل عَلي لشكري ّية اِلسلم ِة الشريع ضوء في وأنواعَه القمار و ِ، و) 148ـ  144بعدها
الله((          ))        رحمه ـ يجري التو حمود للشيخ المشركين مشابهِة من َلكثروَن ا فيه َع وق لما والتبيين اليضاح

ص   ( ـ لى  ) .    199ـ 190تعا
ص ((    )) ( )8( القدم كرة جميل)   . 114فّن لروحي
ص      )) (265 ((  )9( والتسلية الرياضة في وجواب ) . 10سؤال
ص      )) (256 ((   )10 ( والتسلية الرياضة في وجواب ((   )) (16سؤال ص)   القدم كرة فّن و ِ،94 . ( 

9



ّبك،ِ لي فقل ُد هذهُ استفادت ماذا بر َلعَدا ِر من ا المباريات؟! حضو
ُتهم خسرت وكم ٍر من مجتمعا َلوقاِت هد ً والطاقاِت ل عَن ؟! فضل

ِر ّلتي الشرو ْثاَر ،ِ المماِت ِإلى تصُل وقد ،ِ بعَضهم تصيُب ا نوباِت ِإ
! . النتحاراِت َأو القلِب

ُدهُ ما أّما ِة من المشاهدين من كثيٌر يعتا َللسِن بذاء ِة ا ووقاح
ِء بالفحِش،ِ والتخاطِب العباراِت،ِ ِم،ِ وردي لبعِضهم ولعٍن وقذٍف الكل
ّكام،ِ ّد مّما فهذا وللح َع الحرام.  من ُي
ُد ّد ل الشهيرة المباريات من ذكرُت ما عَلى والشواه تحصى. ول تع

ّنما بالمشاهدين،ِ خاصَّا َأمًرا ليَس وهذا ِإ ُهُ قد و ّدا ِين،ِ ِإلى يتع اللعَب
ِة فمثلً: في َلندية فرق من فريقين بين ما الكأِس مبارا تلعب التي ا

ّلت (انجلترا في ّول  تشرين3 في جرت ) وا َحكُم سجَل م1969 َأ
ِة ًء المبارا ًبا،22ِ( عَلى جزا المطاُف به انتهى الذي ذلك فيهم بما ) لعَ

المستشفى.  ِإلى
ّول  كانون23 وفي ِة وفي  م،1973َِا فريقين بين الكأِس قّمة مبارا
ّية،ِ الفرق من الملعب من َبكامله فريقا الَحكُم َأخرج الِنجليز

ُع اللعب.وحصَل حلبه عَن المسؤولين بعض إلى بالضافة ِد جمي َأفرا

َد ( بريطانيا في فريٍق ًا عَشَر ) الح عَلى الحتياِط لعَبي مع لعَب
َلم الَحكم أّن ِإذ المباراة،ِ بداية قبل م1975  شباط2 في إنذارات

َد عَباراٍت من المشجعون به يهتف كاَن لما يرتح َأناشي  . )11 ( و
ًا: ِة اللعِب في  إّنثالث ََلحايين،ِ بعِض في العَبين عَلى ضرًرا بالكر ا
ّبما ُدهم سقَط فر ّلعت أح ُهُ،ِوربما فتخ ِدهم،ِأو رجُل انكسرت َأعَضاو أح
ُدهُ،ِأو ّبما بعُض ي ،ِ رأِسه أو ،ِ وجهه في شجاٌج فيه حصَل أضلعَِه،ِور
ّبما ُدهم سقَط ور ّبما بل ،ِ َأقل َأو َأكثر َأو ساعَة عَليه فغشي َأح آَل ر
َلمُر ِر عَن لنا ذكَر قد كما الهلِك ِإلى ببعِضهم ا ٍد غي اللعَبين من واح

ّبما يجوُز ل به فاللعُب ،ِ شأنه هذا كان وما ،ِ بها بعُضهم تعاطى . ور
َء ) ليحّسَن ( المنشطاِت ) أو ( المخدرات ِبه،ِ َأدا َع قد فهذا لع شا

َع ِر بعِض عَن وذا ِة في الكفا ِة،ِ الون ِم من عَلٌم هو ممن الخير َأعَل

ِة،ِ هذهُ َد اللعب ّوة ول حوَل ول ) به،ِ ( يتيم أن المهووسين بعُض وكا ق
بالله. ِإل
ِة لعِب في  إّنرابًعا:   ّدا القدم (كر تصُل الذين للمتفّرجين،ِ ) صَ

ُدهم ُللوِف،ِ مئّاِت ِإلى َأعَدا ِر عَن ا ِة،ِ وعَن الله،ِ ذك َأمٌر وهذا الصل

َد معروٌف ّناِس عَن ِتهم. وتعاطي عَاّمتهم ال ّد ما وخاصَّ ِر عَن يص الله،ِ ذك
ِة وعَن ّ مبارياِت يتابعوَن ّممن ُأناٍس عَن سمعنا حراٌم. فكم الصل

ص ((    )) (   )11 ( القدم كرة يسير)      . 113ــ 112فن بتصرف ِ، جميل لروحي
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ِم كأِس ّنهم ،ِ العال ِر النصِف في يستيقظوَن َأ َلخي ؛ِ الليِل من ا
ُة ) ،ِوتفوتهم (التلفاز شاشة عَلى المباريات ليشاهدوا ِر صَل ؟! الفج

ُة فاتتهم المصلين من وكم جلوِسهم بسبِب الجماعَاِت،ِ في الصل
َلدهى َأماَم ّله ذلك من ( الشاشات) ؟! وا ُع ما ك ّنفُر أولئَّك فيه يق ال
ٍر من يسافروَن ممن ٍر،ِ ِإلى قط ٍة من ينتقلوَن أو قط ُأخرى،ِ ِإلى مدين

ِر ِة وقِت في تكوُن وقد )،ِ ( مباراة لحضو قد وكنُت )،ِ الجمعة ( صَل
ّبهُت ِم عَلى ن ِء جر ِء في المبين كتابي: (( القول في هؤل َأخطا

 . )12 ())  المصلين
ّلف تحت ِة مشاهدي من آلٍف عَنوان: (( تخ ِم كر ِة عَن القد صَل

ِة  (( جمهوُر:نّصه ما )) فقلُت الجمعة ُدهم يصل الذين الكر ِإلى عَد
ُللوِف،ِ مئّاِت ِة وقِت في يجتمعوَن ا ِة صَل المدرجاِت،ِ في الجمع

ِء،ِ منادي ويناديهم ّنى ولكن الّسما له،ِ يستجيبوا َأن لهم ! أ
ُلهم،ِ تعطلت وقد ؟! مقابل ماذا مقابل َأحاسيُسهم،ِ وماتت عَقو

ِية للفرِق المقيِت التعصِب ِة الرياض ِم في َأسهبُت )) ثاّم المختلف الكل
ِر عَلى ترك من الترهيِب في َأحاديَث َأوردُت ثاّم )،ِ القدم (كرة محاذي
ِة ِة،ِ صَل مثل: الجمع

جمٍع ثالَث الجمعَة ترَك قال: (( من عَنهما الله رضي عَباٍس أبن عَن ـ
َذ فقد متوالياٍت،ِ ِلسلم نب َء ا  . )13 ())  ظهرهُ ورا

_ عَن عَنه الله رضي صَحبة له _ وكانت الّضْمري الجعد َأبي وعَن ـ
ًا جمٍع ثالَث ترَك قال: ((من   النبّي ِبه عَلى اللُه َ طبع بها تهاون 1())  قل

4(. 
ِة ًنابها ( تهاو ومعنى ّل َأي: لق ِم )  ِرها،ِ الهتما َأم الستخفاَف لّن ب

ِه بفرائِض ُنِصَب كفًر،ِ تعالى الل ّنه عَلى و ِله مفعوًل أ ٌال،ِ أو َلج َأي: ح

ًا.  متهاون
ِة تاركي فلعّل ِة صَل ِء _ من الجمع ويفيقوَن _ ينتبهوَن،ِ وغيرهم هؤل

ّيهم من ّلذي َغ ِإل،ِّ سادرون،ِ فيه هم ا ُع فمصيُرهم و ِبهم،ِ عَلى الطب قلو
َللطاُف،ِ تغشاها فل ِه رحمُة ول ا وسخًة،ِ دنسًة تبقى بل تعالى،ِ الل

والقبائِح الثاام في مستعملًة
ُذ  ِه _ والعيا ِإذ بالل ُع: الختُم،ِ _  ُبهم فتكون الطب ٍء،ِ ذات قلو َيصُل ل جفا

ٌء ِإليها الخير.  من شي

 ) . 322ــ  318ص (    )12 (
الحبير          ((   )) (   )13 ( التلخيص في كما ِ، صَحيح ٍد بإسنا ًا موقوف يعلى أبو وغيرهُ)  . 2/53َأخرجه
رقم    ((  ))  ( )14( الجامع في ّي الترمذ رقم)     ((  ))  (500َأخرجه السنن في داود َأبو و في)   1052،ِ والنسائي ِ،

) (( )) (3/88المجتبى(( المسند)   ((  في َأحمد ))  (425،ِ 3/424،ِو رقم))     (( السنن في ماجه وابن ِ،1125(
صَحيح     .  حديث وهو ِ، وغيُرهم
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ِر الحديث وظاهُر َلثا ًنا جمِع ثالَث َتَرَك من السابقين: أّن وا َأي تهاو  _
ُع عَذر بل ِبه عَلى _ يطب كاَن ،ِولو والمنافقين الغافلين من ويكوُن ،ِ قل

ًا الترُك ّتى ،ِ بعُضهم قال وبه ،ِ متفرق ٍة كّل ترَك لو ح ٍة سن َع ،ِ جمع لطب
ِبه عَلى .  الثالثة بعد قل

ُد يكوَن أن ويحتمُل ُدهُ جمٍع ثالَث المرا عَباٍس ابِن َأثاُر متواليات. ويؤي
السابق. 

ّثلث واعَتباُر ِه من ِإمهاٌل ال ِد،ِ _ تعالى الل ّله به،ِ ورحمٌة _ للعب يتوُب لع
ِبه،ِ من ِدهُ،ِ ِإلى ويثوُب ذن ّدي رش ٍر.  بل يتركها ول الجمعَة،ِ ويؤ عَذ

َد َأفا َبت َمن الحديُث: أّن و َكها الجمعُة،ِ عَليه َوَج ٍٍٍٍر وتر ٍٍر،ِ لغي آثاٌم فهو ُعَذ
ّق كبيًرا،ِ ِإثاًما ُبه يستح َلليَم. العذاَب مرتك ا

ِم َأهِل بعُض وذهُب ُد _ مالٌك العل َأحم ِد في والشافعّي و _ أّن الجدي
ّلِف في لهم عَذَر ول الجمعُة،ِ َلزمتهم َمْن _ كمشاهدي عَنها التخ

ِة ِة وقَت )) ولعَبيها (( الكر ِم هذهُ الجمع َليا ُة لهم تصّح _ فل ا صَل
ِر ِة قبَل الظه ِم،ِ صَل ِلما ّنوا ِإن السعِي ويلزُمهم ا يدركونها،ِ أنهم ظ

ّنها ِإن عَليهم،ِ المفروضُة ل ِم مع َأدركوها ف ِلما ّلوها ا ِإن ،ِ صَ فاتتهم و
ِإْن الظهُر فعليهم ّنوا ،ِو ّنهم ظ ّتى انتظروا ،ِ يدركونها ل أ أّن يتيقنوا ح
ِلماَم ّلى قد ا ّلوَن ثاّم صَ  . )15( الظهَر يص
َله ما ذلك ودليُل ِه عَبد قا ٍد: (( من بن الل ،ِ الركعتاِن فاتته مسعو

ًعا فليصّل  .)16())  َأرب
ِر _ وتركها الجمعُة عَليه وجبت ممن ويطلُب يصلى _ أن عَذر لغي
َق الظهر،ِ ّد ٍر،ِ ويتص ِإن بدينا ٍر.        فبنصِف يجد لم ف دينا

َة عَن ًا،ِ الجمعَة َترَك قال: (( َمن  النبّي أن جندٍب بن سمر متعمد
ّدق ٍر،ِ فلتص ٍر فبنصِف يجد لم فإن بدينا )). دينا

الظهُر.  وهو بدٌل،ِ لها الجمعَة َلّن للستحباِب،ِ هنا بعُضهم: المُر قاَل
َلصَُل هو كما للوجوِب،ِ هنا المَر أّن والظاهُر ِة وكوُن فيه،ِ ا لها الجمع

ِفه عَلى ليدّل بدٌل،ِ  لحتمال الوجوِب،ِ عَن صَر
ِة وجوُب يكوَن َأن ِة مع ـ الكفار ًا ـ الظهر صَل ّلِفه عَن له عَقاب عَن تخ

ِة عَذر. بل الجمع
ِء َأجدر وما ِة لهذهُ المضيعين هؤل ِر من الشعير ِه شعائ و بالضرِب الل

ِة ابن الله ورحَم الزجر،ِ ّنه الخو ّق في قال فإ ِة تارِك ح الجمعة: صَل
ِر عَنها ُشغَل (( فمن ِه،ِ بتثمي ِوهُ عَلى بالقباِل عَنها لها َأو مكسب له
ِه،ِ ّدهُ ولعب ِة،ِ فح ّي ُعمر ِةال ّلتي بالل ِرهُ ُمن تضع ا ُقه قد ِرهُ،ِ َوباَل وتذي َأم

الخالص ((   )) ( )15( ) . 4/294الدين
ّنف      ((  )) ( )16( المص في شيبة َأبي ابن ))      1/126َأخرجه في)    ((  كما ِ، حسن وهو ِ، الكبير في والطبرانّي ِ،

شواهد)    . 2/192المجمع(( )) ( وله ِ،
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ٍة ذي من يمنعك ول ُته،ِ شيب ٍة ذي من ول شيب ُته،ِ هيئّ ّنما هيئّ هلَك فإ
ّلذين ّنهم قبلكم ا َق ِإذا كانوا أ ِإذا تركوهُ،ِ الشريُف فيهم َسَر َق و سر
ّد عَليه َأقاموا الضعيُف فيهم .)17())  الح

ِة مسابقاِت  إّنخامًسا: ِم كر ّدامة،ِ معاوَل َأصَبحت القد استخدمها ه
ُء ِة َأعَدا ّية الّم ِلسلم ِء عَليها وشجعوا ،ِ ا ِة معاني عَلى للقضا ِعّز ال

ِة ِة في والكرام ُلّم ،ِ ا
ُلّمُة بددت حيث  َلجِل ا ِة الرياضياِت _  ُة ومنها المختلف ِم_ كر القد

ً َأضاعَت طائلٌة،ِ َأموال ًتا و ُلّمُة استغلتها لو ،ِ)18( طويلًة َأوقا في ا
َلعَماِل ِة والصناعَاِت ،ِ لنافعة ا ُلّمُة َلصَبحت ،ِ المفيد ِم في ا مقا

ِة الدوِل ِة المجالِت في المتقدم . المختلف
ِة ّنها ِإلى بالضاف ُلمَة شغلت أ ّيَة ا ِلسلم ِر عَن ا ِد في التفكي جها
ّية وقضاياها َأعَدائها،ِ ُد الكبرى. ومّما المصير ّك في جاَء ما ذلك يؤ
ِء كلِت (( بروتو من َعََشر الثالَث كول البروتو )): صَهيون حكما

ول َأمامها،ِ وما وراءها،ِ ما تدري ل ضلٍل،ِ في الجماهيُر تبقى (( ولكي
ُد ما ّننا بها،ِ ُيرا ِإ ِة عَلى سنعمُل ف ِنها،ِ صَرِف زياد ِء َأذها ِإنشا وسائِل ب

َللعاِب والمسلياِت المباهِج الرياضة،ِ َأشكاِل وضروِب الفكهة،ِ وا
ُء به وما واللهو،ِ ِتها الغذا ّذا ِتها،ِ لمل ِر وشهوا ِلكثا ِر من وا القصو

ِقة،ِ ّو ِة،ِ والمباني المز مبارياٍت ِإلى تدعَو الصحَف نجعُل ثاّّم المزركش
ّية ّية فن  .  )19( ورياض

ُد المجلُّت تنشُر فيما والناظُر ُد والجرائ ٍر من مذهلًة،ِ َأرقاًما يج ُأجو

ُع عَشراِت ِإلى تصُل قد آخَر،ِ إلى فريٍق من لعٍَب انتقاِل لقاء تدف

القربة ((  )) : ( )17( ) . 265معالم
التالية         :  )18( العلقة وفق َلوقات ا هذهُ تحسَب أن ينبغي

المباراة(   =    ّدة م الضائع )       xالوقت ِة،ِ   ُلّم ا وقت من ُة المهدور الساعَاُت لك فتظهُر ِ، المشاهدين عَدد
هو                    ِإذ ِ، عَنهم الله ِر نص وتأخر ِ، وتقهقرهم ِ، َأخرهم ت ساعَات هي ــ المسلمين حياِة في ــ الساعَاُت وهذهُ

ِه                    بالل ِإلّ َة ّو ق ول حوَل ،ِول المدة هذهُ في منه القرب يمكنهم ما بمقدار عَنه يبعدوَن ّنهم ولك ِ، منهم قريب
.

َلمثلة                 : ا بعض ِإليك و ِ، للوقت طويل هدر فيها ـ والفرق ِد َلفرا ا مستوى عَلى ـ مذهلة َأمثلة وهنالك
طيلة              باللعِب فريق من ـ احتياط دون ـ لعَبين خمسِة من فريقاِن و  63قاَم من   21ساعَة   18ـ  15دقيقة
طيلة              باللعِب فريق من ـ احتياط دون ـ لعَبين خمسِة من فريقاِن و   63قاَم من   21ساعَة 18ـ15دقيقة

دون  (  )    .          1980َأيار  ـ لعَبين ِة خمس من فريقان قاَم فقد ِة القاعَ في َأما ِء العرا في وذلك بريطانيا في
من          دقائق وخمس ساعَة مائة طيلَة باللعِب ـ ًا    . 1980نيسان  8ِإلى  4احتياط َأيض بريطانيا في

عَمرهُ   ( لعَب السويد )             ( 20قام الرياضة قاعَِة في توقف دون ساعَات عَشر ّدة لم قدم ِة كر بتنطيِط سنة
في)    ّيار  8وذلك نططها           1980َأ و وساقيه وقدميه برأسه الكرة عَلى سيطر وقد أن   8.357،ِ دون مّرة

مواليد   .     (  من ّي مجر َأّما َلرض ا عَلى وسبع )        1957تسقط ساعَتين طيلة برأسه الكرة بتلعيب قام فقد
ثاانية   (  َأربعين و في )     (   )  18600دقائق المتحدة الوليات في وذلك رأس ّيار  31ضربة  .    1980َأ

صَهيون ((     )) (   )19( حكماء كولت .   258/ 1بروتو نويهض )    عَجاج ط

)
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ً المليين،ِ ًلمواِل عَن فضل ّلتي ا ُق ا وعَلى المدربين،ِ عَلى تنف
المتفّرجين.  من كثير ينفقه ما وكذا والدعَاية،ِ الملعَِب
كشُف فيها َإذ للعوراِت،ِ ) كشٌف القدم (كرة لعِب  فيسادًسا:
َلفخاذ،ِ َذ بعضهم ونظر َِإليها،ِ الناس ونظر ا يجوُز،ِ ل وهذا بعٍض،ِ فخ

َذ لّن ِة،ِ من الفخ ِة وستر العور ّ واجٌب،ِ العور ِء،ِ الزوجات من إل ِلما وا
:  النبّي لقول

َتك،ِ (( احفظ ّ عَور ِتك،ِ من ِإل ُنك ملكت ما أو زوج َلدلُة)20())  يمي  .  وا
َذ أّن عَلى ِة من الفخ ُد مالك َأخرجه منها: * ما كثيرة،ِ العور َأحم َأبو و و
َلسلمّي جرهد عَن والحاكُم حبان وابن والترمذي داود الله رضي ـ ا
ِذهُ،ِ عَن كاشٌف وهو به َمّر  النبّي أّن ـ عَنه :  النبّي فقال فخ

َذك؛ِ (( غّط ّنها َفخ ِة من فإ  )21())  العور
قال: قال عَنه الله رضي عَلي عَن وغيرهُ داود َأبو َأخرجه وما

َذك تكشف : (( ل  الله رسول ِذ إلى تنظر ول ،ِ فخ ول َحّي فخ
 .)22())  ميٍت

ِة ِإلى فالنظُر ،ِ هذا ُعَلم ِإذا ُد هو وهذا ،ِ حراٌم الخرين عَور السائ
ِم هذهُ مبارياِت في ُد ل ِإذ ،ِ اليا ٌة توج ّ مبارا ُذ فيها وتظهُر ِإل ،ِ الفخ
ّدث ول ّية ( الرياضات في العوراِت عَن تح ( كرة )!! ومنها النسائ

) التلفاز ( شاشات ) عَلى ( الحسناواُت تظهُر وقد )،ِ القدم
ٍة ِة كدعَاي ّلتي للجه ول حول ول غيرها،ِ ) أو ( البّث نفقاِت تغطي ا

َة ّو ّ ق .  بالله ِإل
ًا: ِة مسابقاِت إّن  ثاّمسابع ِم،ِ كر لقلِب وسيلًة أصَبحت القد

ِة،ِ لعََب الزماِن هذا في البطُل أصَبَح حيُث الموازين؛ِ ل الكر
ِة عَن المدافع المجاهد ِة كرام ُلم ِة وعَّزتها،ِ ا بذِل ِإلى بالضاف
ِة المواِل بل الموازيِن،ِ قلَب يقّر ل والسلُم ،ِ للعَبين الضخم
َته إنساٍن لكّل يعرُف .  تفريٍط ول بلإفراٍط ،ِ قيم
ِة بـ اللعَب أن العجِب ومن َعل ) قد ( الكر الفنون من زمننا في ُج

ّلمه ويعتني ،ِ المدارِس في تدّرس !! التي مّما أعَظم وتعليِمه بتع
ِم يعتنى ّلي ِم ،ِ ِ القرآن بتع .  وتعليمهما ،ِ النافِع والعل
ِد عَلى دليٌل وهذا ِة اشتدا ِم غرب ِلسل ونقِص الزماِن،ِ  هذا في ا
ِم ِر ،ِ فيه العل َله به اللُه بعَث بما الجهِل وظهو ًا رسو ّتى ،ِ    محّمد ح

رقم      ((  ))  ()20( الرواء انظر ِ، حسن ) . 1810الحديث
صَحيحه    ((  )) ()21( في البخاري )) (1/478َأخرجه المسند)      (( في َأحمد ووصَله ِ، ًقا في)   3/478تعلي داود ،ِوأبو

)  (( رقم(( ))  (4014السنن رقم)    (( الجامع في ّي والترمذ ِ،2798) (( المستدرك)    (( في والحاكم ِ،4/180 (ِ،
رقم   ((  ))  ( الصحيح في حبان الحسان  ).  1710وابن ــ

رقم     ((  ))  ()22( السنن في داود َأبو (3140َأخرجه )) (4015و)  المسند)    ((  في َأحمد و والحديث) 146/ 1،ِ
صَحيح . 
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َد َلكثرين عَند المعروُف عَا ًا والمنكُر ،ِ منكًرا ا والسنُة ،ِ معروف
عَن الشيخان َأخرجه ما مصداق من وهذا ،ِ سنًة والبدعَُة ،ِ بدعًَة
ًعَا َأنس ِة َأشراِط من : (( إّن مرفو َع أن الساعَ ويظهَر ،ِ العلُم يرف

 .)23())  الجهُل
ِة واللعُب ّلذي النحو عَلى ـ بها والعنايُة بالكر ِر من ـ نراهُ ا ظهو
ِه عَن عَقَل َمْن عَند شّك بل الجهِل ِله الل َأشبه وما ،ِ  ورسو

ِة المهووسين المفتونين ّلذين بالكر ِر:  فيهم تعالى اللُه قال  با  وذ
ّلذين َنهم اتخذوا ا ًبا دي ًوا لع ُة وغّرتهم وله قال  . وقد) (24 الدنيا الحيا
ِم شيُخ ِلسل ّية ابن ا زاحمت ِإذا المفضولَة العلوَم : (( إّن تيم

َأضعفتها ،ِ الفاضلَة العلوَم ّنها و ِإ )) .  تحّرم ف
ِإذا َلمُر كاَن ف ِم في هكذا ا ِة،ِ العلو ِة باللعِب فكيَف الفاضل َإذا بالكر

َأضعفها،ِ الفاضلَة العلوَم زاحَم ُع هو كما و َأّن مع ،ِ زماننا في الواق

ِة اللعَب ٍم ليس بالكر ّنما ؛ِ بعل ٌو هو ِإ !!  ومرح له
ًنا:دخوُل ِة مباريات عَلى وانتشارها المراهناِت ثاام ِم كر كّل في القد

ِر ٍر وكّل ُأوروبا،ِ َأقطا الخر،ِ البعِض مع بعُضها يلعُب فرق،ِ فيه قط
ّيا ّيا أو ُأسبوعَ التفاق.  حسب شهر

ِة عَلى يقتصُر ذلك في المراهِن وعَمل َأسماِء بطاقة تعبئّ الفرِق ب
ِة،ِ ّلتي الرياضي ُع ا ِة،ِ المبارياِت في فوَزها يتوق فازت فإْن المقرر

ُق ّلتي الفر َغ ربَح توقعها ا ّق،ِ المبل ِإل؛ِّ المستح ّنه و َغ يخسُر فإ المبل
 . )25( به المراهن

بشكل يراهنوَن الّرجاِل،ِ من المئّة في َأربعين حوالي بريطانيا وفي
ِر في مّرة ـ منتظم ِة عَلى ـ الشه حوالي السويد وفي القدم،ِ كر

ِة عَلى يراهنون المئّة في وخمسين اثانين َأمريكا وفي القدم،ِ كر

ٍة حوالي راهَن ِة عَلى شخص مليون وستين ثالثا ِم كر عَام القد
  . )26( م1968
ُة تكوُن وهكذا َة دخلت قد المقامر ِم كر رياضًة وجعلتها ،ِ القد
ًة كانت َأن بعد ،ِ حراًما ّبًة جائز ُد . أّما مستح ّيُة البل ِلسلم ،ِفلم ا
ِة عَلى المراهناِت أنظمُة تدخلها ِم كر َللعاِب من وغيرها القد ،ِ ا

َلصَواِت بعَض ًأّن غير َأت ،ِ مصر في ا ِإدخاِل تطالُب بد ِم ب نظا
ِة عَلى المراهناِت ِم كر ِة  ،ِكحّل القد ِلفلِس لظاهر ّي ا ِة الماد ًلندي ل

رقم    ((  ))  ()23( الصحيح في ّي البخار 80َأخرجه 81ِ، ِ،5231 ِ،7808 رقم  )    ((  ))  (،5577ِ الصحيح في ومسلم ِ،
2671 . (

َلنعام  : )24(  . 70ا
ّية ((   )) ()25( البريطان ) . 999/ 9الموسوعَة
ّية ((   )) ()26( َلمريك ا ) . 267/ 12الموسوعَة
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ِة ّي َلصَوات هذهُ ،ِولكن الرياض َق لم ا في العاملين من قبوٍل أدنى تل
ِة الوساط ّي ِء ومن ،ِ الرياض ّنفِس عَلما اعَتبروها ،ِحيث والجتماع ال

ِة من ّلتي المقامر َل تدّمُر ا َق ا ِة مع وتتنافى  ،ِ والسلوَك خل العقيد
ّية ِلسلم في الشغِب َأعَماِل َلبشِع الرئيس السبُب وهي ،ِ ا
ّلتي ،ِ الملعَِب ِورها تؤدي ا المتفّرجين مئّاِت سقوِط ِإلى بد

ّلتي الدوِل حاُل هو كما ،ِ وجرحى قتلى والمتراهنين ُذ ا بنظام تأخ
 .)27( المتراهناِت

َق   ّل ُء وعَ ّيون الجتماِع عَلما ِة عَلى الغرب ِة مراهناِت ظاهر ِم كر القد
ّنها ،ِ الملعَِب في وعَنٍف شغٍب َأحداِث من ِإليه تؤدي وما ،ِ تعبيٌر بأ

ّد فراٍغ عَن طغت َأن بعد ،ِ العشرين القرِن ِإنساُن يعيُشه ،ِ حا
ُة ّد ّيَة القيمَة هي الكسِب قيمَة وجعلت ،ِ عَليه الما َلساس ِته في ا حيا

َق أن يجُب ،ِ ّي تتحق َأ َأضافوا ،ِ ثامٍن ب َأ بأّن و َلخلقّي المبد ا
ّلذي الساسّي ُع وهو ـ الرياضُة عَليه بنيت ا ِز تشجي ّني الفائ وتم

ِم السعيد الحّظ ٍة في للمهزو ِة مبارا من أساًسا انتهى قد ـ قادم
ّله ليحّل ،ِ الرياضي القاموِس ِم تبادل مح الطوب وقذف ،ِ الشتائ

ِم وضرُب ،ِ والكراسي ّكا .  الراياِت وحاملي المبارياِت ح
ُء أّما ِية التربية خبرا ّيون الرياض من َأكثر ـ  طالبوا فقد ،ِ البريطان

ٍة ِة ـ َمّر ِم عَن العدوِل بضرور ِإلغائه ،ِ المراهناِت نظا ّتى ،ِ و يمكَن ح
ُء ّلتي ،ِ الشغِب َأحداِث عَلى القضا ًة ِسَمًة َأصَبحت ا في ظاهر

ّية البريطا الملعَِب ٌة تعد ولم ،ِ ن ٌة مبارا  .)28( مصاٍب دون تمّر واحد

)27()  : (( عَدد  ((  المسلمون تاريخ)   124مجلة هـ  . 1407شوال/  / 30،ِ
)28()  : (( عَدد  ((  المسلمون تاريخ)   124مجلة هـ  .1407شوال/  / 30،ِ
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القدم ( كرة مسابقات في العوض بذُل
(

ُع ل ِعوِض بذُل يشر ِة مسابقاِت عَلى ال ،ِ الجانبين ) من القدم ( كر
ُذ غلَب من :أّن بمعنى ِر من يأخ ًا الخ من ضرٌب . فهذا معلوًما شيئّ

ِر ضروِب .  القما
َء ّذب في جا ُة : (( وأّما نّصه )) ما (( المه ِة ،ِ الصولجاِن كر ومداحا

ِر َلحجا َلرض من ورفعها ،ِ ا واللعُب ،ِ والسباحُة ،ِ والمشابكُة ،ِ ا
ِم ٍة رجٍل عَلى والوقوُف ،ِ بالخات ّلذي اللعِب من ذلك وغيُر ،ِ واحد ا

ّنه ،ِ بعوٍض عَليها المسابقُة تجوُز فل ،ِ الحرِب عَلى به يستعاُن ل ل
ّد ل ُذ فكاَن ،ِ للحرِب ُيع 2())  بالباطِل الماِل َأكِل من فيه العوِض َأخ

9(. 
ِدهُ وهٍب ابن وذكَر ِإسنا ِه عَبد أّن ب يلعبوَن بغلماٍن مّر عَمَر بن الل

ّدها قال ـ بها يلعبون حصًى فيها حفر وهي ـ بالكّجة عَمر ابن : فس
.  عَنها ونهاهم ،ِ

ّي وذكر : عَباس ابن حديث ) في الجيم مع ( الكاف باب في الهرو
ٍء كّل (( .. في ّتى قمار شي ابن )) قال بالكّجة الصبياِن لعِب في ،ِح
َذ  َأن : هو العَرابّي َأخ ّورها ،ِ خرقًة الصبّي ي ّنها فيد ٌة كأ ثاّم ،ِ كر
ِإذا بها. وكّج يتقامرون ِة لعَب :  )30(بالكّج

ُأ  يعلُم ومنه ٍر خط ِة عَوٍض عَلى يلعبوَن ّممن كثي :  التالية بالصور
ُع ٍد كّل يدف ِء من واح ًغا)31( الفريقين َأعَضا ًا  مبل ويشتروَن ،ِ متساوي

ِز للفريِق ذلك ويعطى ) ،ِ (ميداليات ) أو ( كأًسا غيُر َأمٌر وهذا ،ِ الفائ
!  مقامرة وفيه  ،ِ)32(  مشروٍع

ّدَم ِإذا َأّما َله ،ِ ثاالٍث فريٍق من العوُض ُق ِز أو للغالِب فجع قال َأو ،ِ الفائ
ِر َأحدهما ِإْن للخ ِإْن ،ِ فتغنم غلبتني :  ُتك و الصوُر ،ِفهذهُ تغرم فل غلب

ّلها ّذ كتابه في ،ِ القيم ابن المام بسطه كما مشروعٌَة ك الف
ّية َد فمن بتحقيقي) ،ِ  ـ325)) (ص (( الفروس َة َأرا . فليراجعه الزياد

المجموع)  ((   )) ( 1/421 ()29( تكملة ) . 142/ 15وانظر
القرطبي ((   )) ()30( ) . 8/340تفسير
ذلك      (  )  ( )   . )31( ونحو سداسيات أو خماسيات في المشتركة الفرق من أو
والله      (  )  !    (   ) !!  )32( ِ، القرآن دور نشاطاِت من واعَتبارهُ به الجماعَات بعض قيام من الرغم عَلى

الزمان      !  هذا َأهل جهِل عَلى ُلمستعاُن ا
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الخـــــــــــــــاتمة
ّبه َة أّن َإلى َأخيًرا نن ِم ( كر َذ أن ينبغي ) ل القد ِة وسيلًة ُتتخ للدعَو
ِه ِإلى المسلمين،ِ وهجَر الكذَب يجيُز من كشأِن تعالى،ِ الل

ِإيذاءهم ِة و ِة لمصلح يقم لم ِإن الدين لّن !!؛ِ ـ زعَموا ـ الدعَو
ّد،ِ ِة فمن بالَج   ،ِ)33( باللعِب يقوَم َأن بمكاٍن الستحال

ٍة آتيناكم ما خذوا : تعالى قال ّو ـ الله خلقنا وهل  . بل،ِ) (34 بق
ِة أجِل من ـ وتعالى سبحانه َأم واللعِب الرياض ّنه ؟!  ًا خلقنا ِإ عَبث
ً ّدَم سبحانه. وقد ؟ وباطل القدم كرة لعبة َأضراُر معك تق

ّنها وشروُرها،ِ َأ ًعا وفرقتها وطاقتها،ِ َأموالها الّمة سلبت و شي
ًبا،ِ َأحزا ٍد فكّل و ُهُ له لعٍَب وكّل نا ومحبوهُ ومناصَروهُ مؤيدو

َق وشانئّوهُ،ِ ّنها  العظيُم اللُه وصَد َلبصار تعمى ل فإ تعمى ولكن ا
ّلتي القلوُب ِر في ا  . )  (35 الصدو

ّلى ،ِ العالمين رّب لله الحمد أِن دعَوانا وآخُر ؛ِ هذا ّلم الله وصَ وس
.  َأجمعين وصَحبه آله وعَلى محمد نبينا عَلى

ِإبراهيم               )33( َأفردها ّلتي ا ترجمته في الصمد عَبد لرحمن عَبدا يوسف َأبي للشيخ ًا مشّرف ًا موقف انظر
ص  ((  ))         ( الله ِإلى للدعَوة وسيلة الرياضة ِذ اتخا ذّم في المقتصد بعنوان ).  145ـ  144الساجر

)34( : .63البقرة 
.46الحج  :)35(
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