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ABSTRACT 

The research aims to highlight the status of equestrian sport in Islamic law. It is a 

good sport in Islamic legislation and has detailed jurisprudence 

The research reveals that equestrianism is a manifestation of Arab and Islamic 

civilization Especially today equestrian has become a global sport  States and 

developed laws and legislative studies in the world universities and The American 

University in the United Arab Emirates has established a college named Al- Adiyat 

College 

The research plan included two topics 

The first is the equestrian concept; Definition of Equestrian Race and Statement of 

the wisdom of Legality of the equestrian race and Preferred horses. 

The second topic: the virtue of equestrian rules The conclusion included the 

research findings and recommendations  
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 ملخص ال

يهدف البحث إىل إبراز مكان  رياض  الفروسي  يف الشريع  اإلسالمي  ، وإهنا رياض  حممودة يف التشريع اإلسالمي وهلا 
 أحكام فقهي  تفصيةلي  ، وإعطائها صف  ديني  هبدف تشجيع الشباب عةلى ممارستها . 

ربي  واإلسالمي  خصوصا ن مظاهر احلضارة العتبني أمهي  البحث يف تأصيل هذه الرياض  دينيا وعربيا وبيان أن الفروسي  موت
وقد أصبحت الفروسي  اليوم رياض  عاملي  تتبارى هبا الدول ووضعت هلا قوانني تشريعي  وعةلوم تدرس يف اجلامعات العاملي  

سي  وأطةلق و ختذت اجلامع  األمريكي  يف اإلمارات ، بدول  اإلمارات العربي  املتحدة بإنشاء كةلي  هتتم برياض  الفر ا، وقد 
هج التحةليةلي ، وإتبعت املنعةليها إسم )كةلي  العاديات( تيمنا بقسم اهلل يف سورة العاديات وهي اخليل اليت تعدو . 

بيان الوجه  الشرعي  الفقهي  يف الفروسي  ومسابقاهتا  - أوالاإلستنباط  . أما أسباب إختيار البحث :   –النقد  -التفسري
من سنن  إحياء سن  -ثانيا فقهاء أحكامها وحل التنازعات فيها .لالنشاطات اإلسالمي  اليت نظم اوأحكامها وأهنا من 

النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ أن تعةلم الفروسي  وركوب اخليل من السنن املهجورة عند كثري من املسةلمني عن عمر بن 
شتمل عةلى  بيان أن ديننا احلنيف ي -ثالثا اخليل( . اخلطاب رضي اهلل عنه قال:)عةلموا أوالدكم الرماي  والسباح  وركوب

حث األول يف : املب نيإشتمةلت خط  البحث عةلى مبحثوقد كاف  أنشط  احلياة النافع  سواء كانت ديني  أو دنيوي  . 
. واملطةلب  ي الفروسسباق الفروسي  وقد تضمن ثالث  مطالب : املطةلب األول إشتمل عةلى ذكر تعريف  مفهوم سباق

بيان لت الفروسي  وأنواعها وماتكون فيه الفروسي  ويف املطةلب الثالث تناو سباق ين إشتمل عةلى بيان حكم  مشروعي  الثا
:  الث  مطالبوقد إشتمل عةلى ث أحكام سباق الفروسي   . واملبحث الثاين : يف فضلفضل اخليل ومامحد من صفاهتا 
املطةلب الثالث يف و  حكم سباق الفروسي واملطةلب الثاين يف  سي بيان شروط سباق الفرو املطةلب األول يف ذكر اخليل يف 

ه واخلامت  تضمنت نتائج البحث والتوصيات وصةلى اهلل عةلى سيدنا حممد وعةلى آله وصحب ، الفروسي  سباق عةلى الرهان
 وسةلم تسةليما كثريا .
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                                المقدمة
الصاحلات الذي أقسم يف القرآن بالعاديات ، والصالة والسالم عةلى سيدنا وحبيبنا حممد احلمد هلل الذي بنعمته تتم 

 خري من جاهد باجلياد الصافنات ، عةلى آله وأصحابه ومن إهتدى هبديه مادامت األرض والسموات وبعد :

لقد كانت الفروسي  من مفاخر العرب قبل اإلسالم عرب التأريخ فهي أعظم صف  يتصف هبا الشجعان ألهنا التقف عند 
ركوب اخليل فقط كماهو ظاهرها الةلغوي وإمنا هي الشجاع  والكرم واحلةلم والصفات الكرمي  فالفارس احلق يف عرف 

ر املكارم ينصر املظةلوم ويقف بوجه الظامل أيا كان ، وسائالعرب هو من يكرم الضيف ويقاتل بالسيف وحيمي الضعيف و 
. وكانت العرب تدرب أبنائها منذ الصغر عةلى ركوب اخليل والتسابق هبا ، فةلما جاء اإلسالم أقرهم عةليها وحث عةلى 

خليل ترهبون اممارستها وجعةلها من أعظم وسائل اجلهاد واإلعداد له قال تعاىل ) وأعدوا هلم مااستطعتم من قوة ومن رباط 
. وقال حكاي  عن النيب داوود عةليه السالم ) وإين أحببت حب اخلري عن ذكر 60به عدو اهلل وعدوكم ( آل عمران 

. واخلري هنا إسم لةلخيل وقال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ) اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل  32ريب ( سورة ص 
ي  من بخاري . وتتبني أمهي  البحث يف تأصيل هذه الرياض  دينيا وعربيا وبيان أن الفروسيوم القيام  األجر واملغنم( رواه ال

مظاهر احلضارة العربي  واإلسالمي  خصوصا وقد أصبحت الفروسي  اليوم رياض  عاملي  تتبارى هبا الدول ووضعت هلا 
ارات العربي  مريكي  يف اإلمارات ، بدول  اإلم، وقد إختذت اجلامع  األقوانني تشريعي  وعةلوم تدرس يف اجلامعات العاملي  

املتحدة قرارا بإنشاء كةلي  هتتم برياض  الفروسي  وأطةلق عةليها إسم )كةلي  العاديات( تيمنا بقسم اهلل يف سورة العاديات 
 وهي اخليل اليت تعدو . 

 ختياري ملوضوع البحث :اأسباب 

اء قاهتا وأحكامها وأهنا من النشاطات اإلسالمي  اليت نظم افقهبيان الوجه  الشرعي  الفقهي  يف الفروسي  ومساب -1
 أحكامها وحل التنازعات فيها .

إحياء سن  من سنن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ أن تعةلم الفروسي  وركوب اخليل من السنن املهجورة عند كثري من  -2
 ماي  والسباح  وركوب اخليل( .املسةلمني عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال:)عةلموا أوالدكم الر 

 بيان أن ديننا احلنيف يشتمل عةلى كاف  أنشط  احلياة النافع  سواء كانت ديني  أو دنيوي  . -3
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 . 25/430تاج العروس من جواهر القاموس حمّمد احلسيين، دار اهلداي  ، مادة سبق ،  (1)

 .5/149م. 1998بريوت ،  –سنن الرتمذي حممد بن عيسى الرتمذي، أبو عيسى ،دار الغرب اإلسالمي  (2)
 . 16/329، مادة )فرس(  6/160هـ ، تاج العروس مادة فرس  1414 -بريوت ، ط: الثالث   –دار صادر لسان العرب مجال الدين ابن منظور ،  (3)

  

: املطةلب  الفروسي  وقد تضمن ثالث  مطالب مفهوم سباق: املبحث األول يف  نيشتمةلت خط  البحث عةلى مبحثاوقد 
الفروسي  اق سب. واملطةلب الثاين إشتمل عةلى بيان حكم  مشروعي   ي الفروسسباق األول إشتمل عةلى ذكر تعريف 

واملبحث الثاين : يف  .بيان فضل اخليل ومامحد من صفاهتا وأنواعها وماتكون فيه الفروسي  ويف املطةلب الثالث تناولت 
روط سباق بيان شاملطةلب األول يف ذكر اخليل يف :  وقد إشتمل عةلى ثالث  مطالب أحكام سباق الفروسي   فضل

، ويف اخلامت  ذكرت   الفروسي سباق عةلى الرهانواملطةلب الثالث يف  حكم سباق الفروسي واملطةلب الثاين يف  الفروسي 
ل اهلل تعاىل اليت رجعت إليها يف البحث وأسأاملختةلف  مث ذكرت املصادر  أهم ماتوصةلت اليه من النتائج والتوصيات .

 ةلى سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه وسةلم . التوفيق والسداد وصةلى اهلل ع

 املبحث األول : مفهوم سباق الفروسي  

 :سباق املطةلب األول تعريف 

( : سباق من سبق تقدمه يف اجلري، وىف كل شيء. وقوله تعاىل:)فالسابقات سبقا تعريف سباق الفروسي  لغ  : -أوال
وضع بني سالم،والسبق حمرك  ، والسبق ، بالضم: اخلطر الذي يهم املالئك  تسبق الشياطني بالوحي إىل األنبياء عةليهم ال

(أما الفراس  1أهل السباق كما يف الصحاح، ويف التهذيب: بني أهل النضال والرهان يف اخليل، فمن سبق أخذه . )
وسع فيه ت والفروس  والفروسي  احلذق بركوب اخليل وأمرها وركضها والثبات عةليها ، يقال: رجل فارس بني الفروسي . مث

فقيل لكل حاذق مبا ميارس من األشياء كةلها: فارس ، ورجل فارس باألمر أي عامل به بصري. والفراس ، بكسر الفاء: يف 
النظر والتثبت والتأمل لةلشيء والبصر به، يقال إنه لفارس هبذا األمر إذا كان عاملا به. ويقال إلصاب  الظن واحلدس فراس  

، وقال :  هذا  3127اهلل عةليه وسةلم ) إتقوا فراس  املؤمن ( أخرجه الرتمذي برقم  بالكسر كقول رسول اهلل صةلى
وفرس اخليل فروس  وفروسي : أحكم ركوهبا ، وأطةلق عةلى الشجاع  فروسي   (2)حديث غريب، إمنا نعرفه من هذا الوجه.

.(3)  
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 . 157.ص  1993 – 1414السعودي  ، ط: األوىل،  -الفروسي  ابن قيم اجلوزي  ، دار األندلس  (4)
 . 293عام  القاهرة ، صمدون  التاريخ الرياضي ، عالم إبراهيم، ، الدار القومي  ، املؤسس  املصري  ال (5)
 . 156الفروسي  . ص (6)

 
سباق الفروسي  إصطالحا : الخيرج معىن السباق يف اإلصطالح عن معناه يف الةلغ  والخيتةلف معىن الفروسي  يف  -ثانيا

اإلصطالح عن معناها الةلغوي أيضا لكنها قد تطةلق عةلى صفات أخرى جمازا ، فالفروسي  يف مصطةلح العرب يف الشعر 
ل واملهارات القتالي  باإلضاف  إىل املهارة يف ركوب اخليذ اجلاهةلي  ، الصفات اليت استعارهتا العرب لةلفارس منويف غريه هي 

والصدق يف القول والعمل والوفاء بالعهود والكرم والتفاؤل والتضحي  من كالشجاع  والسخاء واملروءة والشهام  واحلزم ،  
ة . وأما الفروسي  العدل واحرتام املرأأجل املبدأ والتسامح والتفاين يف محاي  الضعيف ونصرة املظةلوم ، والدفاع عن احلق و 

وأما الفروسي  يف  (4). فهي عةلم اجلدال واجلالد مع الكفار واملنافقني وهو من أهم العةلوم يف مصطةلح  أهل العةلم 
املصطةلح الرياضي فقد أمست لعب  رياضي  ميارسها اإلنسان عةلى ظهور اخليل، وتضم يف معناها فراس  اإلنسان يف 

  (5).الركوب ويف ترويض اجلواد عةلى التجانس معه يف أداء حرك  مجاعي  مرسوم 
 ث  أشياء :يتبني لنا من خةلالل التعريفات السابق  أن سباق الفروسي  يظهر يف ثال

ركوب اخليل والعدو هبا واملسابق  عةليها . وسائر الفعاليات املشاهب  كالقفز احلواجز وجر العربات وعروض مجال  -1
 اخليل وغريها .

 ورمي النشاب والسهام وغريها . -2
مداره عةلى أصةلني و  والةلعب بالرمح وهو بنود كثرية ومبناه التبطيل والنقل والتسريح والنثل والطعن والدخول واخلروج -3

الطعن والتبطيل فالشجاع اخلبري الذي ال يطعن يف موطن التبطيل وال يبطل يف موضع الطعن بل يعطي كل حال ما يةليق 
به ويعرف حكم مالزق  القرن ومفارقته وخمارجته ومضايقته وهزله وجده وأخذه ورده وطةلوعه ونزوله وكره وفره ويعطي كل 

وما يةليق هبا ويكون عارفا بالدخول واخلروج ومواضع الطعن والضرب واإلقدام واإلحجام حال من هذه األحوال كفوها 
واستعمال الطعن الكاذب يف موضعه والصادق يف موضعه واالستدارة عند اجملاول  ميينا ومشاال وإعمال الفكر حال دخول 

  (6)القرن عةلى قرنه يف اخلروج منه والدخول عةليه فال يشغةله أحدمها عن اآلخر .
 أقسام املسابقات . -ثالثا

 املسابقات يف الشريع  اإلسالمي  عةلى ثالث  أقسام :
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 . 103-1/99الفروسي  احملمدي   (7)

 
القسم األول : ما فيه مفسدة راجح  عةلى منفعته كالنرد والشطرنج فهذا حيرمه الشارع ال يبيحه إذ مفسدته راجح   

جعةلهما قريين والقمار يف احلكم و  عةلى مصةلحته وهي من جنس مفسدة السكر وهلذا قرن اهلل سبحانه وتعاىل بني اخلمر
األنصاب واألزالم وأخرب أهنا كةلها رجس وأهنا من عمل الشيطان وأمر باجتناهبا وعةلق الفالح باجتناهبا وأخرب أهنا تصد 
عن ذكره وعن الصالة ، وهي توقع العداوة والبغضاء ملا فيها من قصد كل من املتالعبني قهر اآلخر وأكل ماله وهذا من 

 ا يوقع العداوة والبغضاء .اعظم م
القسم الثاين : ما فيه مصةلح  راجح  وهو متضمن ملا حيبه اهلل ورسوله معني عةليه ومفض إليه فهذا شرعه اهلل تعاىل 
لعباده وشرع هلم األسباب اليت تعني عةليه وترشد إليه وهو كاملسابق  عةلى وتعةلم الفروسي  وركوب اخليل واإلبل والنضال 

 شتغال بأسباب اجلهاديف سبيل اهلل اليت تتضمن اال
وهذا القسم جوزه الشارع بالربهان حتريضا لةلنفوس عةليه فإن النفس يصري هلا داعيان داعي الغةلب  وداعي الكسب فتقوى 

 رغبتها يف العمل احملبوب هلل تعاىل ورسوله .
وله صةلى   يأمر اهلل تعاىل هبا ورسوأما القسم الثالث وهو ما ليس فيه مضرة راجح  وال هو أيضا متضمن ملصةلح  راجح

اهلل عةليه وسةلم فهذا ال حيرم وال يؤمر به كاملصارع  والعدو والسباح  وشيل األثقال وحنوها . فهذا القسم رخص فيه 
الشارع بال عوض إذ ليس فيه مفسدة راجح  ولةلنفوس فيه اسرتاح  وإمجام وقد يكون مع القصد احلسن عمال صاحلا  

  (7)ليت تصري بالني  طاعات .كسائر املباحات ا
 حكم  ومشروعي  سباق الفروسي  .املطةلب الثاين : 

تعد رياض  الفروسي  من أهم الرياضات البدني  والنفسي  سواء كانت مبعناها احلقيقي كركوب اخليل أو مبعانيها األخرى  
، وهي  وسائل القتال والتنقل والرتحالكالرماي  والرماح ، فممارستها تعطي القوة لةلراكب واملركوب معا ، وهي من أهم 

 6آي  من آيات اجلمال اليت خةلقه اهلل يف هذه الدنيا قال تعاىل )ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون ( النحل 
، والتكاد تستغين أم  من األمم عن الفروسي  يف سائر العصور واألزمان ، فقد كان العرب حيرتفون الفروسي  منذ زمن 

كُجةلمود صخٍر حطّه    مكرٍّ مفرٍّ ُمقبٍل مدبٍر مًعا :امرؤ القيس ي  ويعظمون شأهنا يف أشعارهم وخطبهم كقول اجلاهةل
وقد أقرهم اإلسالم عةليها وعظم أمرها فأقسم اهلل هبا ) والعاديات ضبحا فاملوريات قدحا فاملغريات  الّسيُل من َعِل .

 سبب نزول هذه السورة أن النيب  صةلى اهلل عةليه وسةلم  بعث .  5-1صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به مجعا ( العاديات 
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 . 32/249م .  2001تفسري حدائق الروح والرحيان ، دار طوق النجاة، بريوت ،ط: األوىل،  (8)
 . 2/650م.  1977 -ط: الثالث ،  –فقه السن  سيد سابق ، دار الكتاب العريب، بريوت  (9)
 2/504هـ .  1408البن املنذر أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، ط: األوىل، اإلقناع  (10)
 . 3/291هـ . 1406اإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن القحطاين احلنبةلي النجدي ط: الثاني ،  (11)
رَام ، مكَتب  األسدي، مّك  املكّرم  ، ط: (12)

َ
 . 7/8م . 2003 -هـ  1423اخلاِمَس ،  توِضيُح األحَكاِم ِمن بةلوُغ امل

 
الم منهم خرب، فتخوف عةليها، فنزل جربيل عةليه السسري  إىل أناس من كنان ، فمكث ما شاء اهلل أن ميكث ال يأتيه 

وكأنه سبحانه وتعاىل أقسم خبيل تةلك السري  اجملاهدة يف سبيل اهلل. والقسم معناه التعظيم وذلك يدل  (8)خبرب مسريها،
مودة عةلى شرفها وفضةلها عند اهلل تعاىل ، وفيه دالل  عةلى مشروعي  املسابق  وأنه ليس من العبث بل من الرياض  احمل

املوصةل  إىل حتصيل املقاصد يف الغزو واالنتفاع هبا عند احلاج  ، وأيضا ألن املسابق  واملسارع  من حماسن اإلسالم ، ملا 
فيهما من املرون  والتدريب عةلى الفنون العسكري  والكر والفر وتقوي  األجسام والصرب واجلةلد وهتيئ  األعضاء واألبدان ، 

د فريض  ماضي  عةلى املسةلمني إىل يوم القيام . وكانت الفروسي  أهم وسائل اجلهاد حينئذ؛ وألن اإلسالم جعل اجلها
 .حيث كانت من أظهر ما يكشف عن قوة املقاتةلني، فدعا اهلل املؤمنني إىل أن تكون اخليل أبرز أسةلحتهم يف احلرب

صالح عند وجتويع البهائم عةلى وجه ال وهو خارج من تعذيب البهائم ، ألن احلاج  إليها تدعو إىل تأديبها وتدريبها
احلاج  إىل ذلك ، وفيه رياض  اخليل املعدة لةلجهاد يف سبيل اهلل ، وقد ثبتت مشروعي  سباق الفروسي  بالقرآن والسن  

 واإلمجاع .

 الكتاب : -أوال
اهلل بإعداد القوة ورباط . فقد أمر 60قال اهلل تعاىل: }وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل { األنفال  -1

وسباق اخليل أحد سبل اإلعداد الذي أمر اهلل به وقد إفتتح العةلماء   (9)اخليل واالعداد يتطور حبسب الظروف واالحوال .
. قال صاحب اإلحكام السباق (10)كتاب السبق والرمي هبذه اآلي  الكرمي   إستدالال هبا عةلى مشروعي  سباق اخليل ،

بل وحنوه من آالت احلرب مما أمر اهلل به ورسوله ، وهي داخةل  يف اآلي  . ألنه مما يعني عةلى اجلهاد يف باخليل والرمي بالن
  (11)سبيل اهلل .

قال صاحب التوضيح :كان سةليمان عةليه السالم  يسابق عةليها، وحيتفي مبنظر سباقها، فةلها شان كبري يف أول الدهر 
ترهبون به عدو اهلل وعدوكم{، وقال الدمريي: )اخليل أشرف ما ركب من وآخره، ولذا قال تعاىل:}ومن رباط اخليل 

  (12)الدواب(.
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 . 6/4881الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه أ. د. َوْهَب  بن مصطفى الزَُّحْيةِلّي، ، دار الفكر ، دمشق ط: الرَّابع . (13)
 . 2/368م . 1996 -هـ  1417عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ، دار الكتب العةلمي  ، ط: األوىل،  (14)
 . 32/249حدائق الروح والرحيان.  تفسري (15)

 
وقال تعاىل: } إنا ذهبنا نستبق { يوسف . أي: نرتامى بالسهام أو نتجارى عةلى األقدام ، ويف اآلي  دالل  عةلى  -2

كون املسابق  ،قال الزحيةلي : وعةليه تمشروعي  التسابق بالرمي أوباجلري أوبركوب اخليل وبغريه من الرياضات األخرى 
  (13)عةلى اخليل وحنوها، من السالح.

، قيل الضبح هو خف  العدو ، وقيل: هو صوت أنفاس الفرس تشبيًها  1قال تعاىل }والعاديات ضبحا{العاديات  -3
صةله إحراق أبالضبح والضباح، وهو صوت الثعةلب قيل: والضبح خمتٌص من احليوان جبنسني: الفرس والثعةلب وقيل: 

 ويف تفسري اآلي  قوالن : (14)العود، شبه عدوها به لشبهها بالنار يف حركتها وسرعتها.
تشريفا هلا بصف  العدو وهو اجلري يف  (15)القول األول : يقسم اهلل باخليول العاديات اليت تعدو وجتري بسرع  وتضبح ،

 اهلل عنهما .وهذا قول ابن مسعود وإبن عباس رضي  اجلهاد أو يف التسابق .
القول الثاين : قال عةلي املراد هبا إبل احلاج أقسم اهلل سبحانه هبا لعدوها يف احلج الذي هو من سبيةله و )مجع( الذي 

 وسطن به هو مزدلف  أغرن به وقت الصبح ، والقول األول أرجح لوجوه :
عاىل أنفاس اخليل إذا عدت قال اهلل تأحدها أن املستعمل بالضبح إمنا هو اخليل وهلذا قال أهل الةلغ  الضبح صوت 

 }والعاديات ضبحا{ ويقال أيضا ضبح الثعةلب
الثاين وصفها بأهنا توري النار من احلجارة عند عدوها وهذامشهود يف اخليل لقرع سنابكها يف احلديد لةلصفا فيتولد قدح 

 النار من بينهما كما يتولد من احلديد والصوان عند القدح
اإلغارة وهي وإن استعمةلت لإلبل كما كانت قريش تقول أشرقت ثبري كيما نغري لكن استعماهلا يف الثالث أنه وصفها ب

 إغارة الغزو أكثر
الرابع أنه سبحانه وقت اإلغارة بالصبح واحلجاج عند الصبح ال يغريون وإمنا يكونون مبوقف مزدلف  وقريش إذ ذاك مل 

 ريش وال غريها من العربتكن تغري حىت تطةلع الشمس فةلم تكن تغري بالصبح ق
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 . 1/288، صحيح مسةلم ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت.  4/47هـ 1422صحيح البخاري ط: األوىل،  (16)
 . 3/1491. صحيح مسةلم ، مسةلم  1/91صحيح البخاري  (17)
  4/347م . 2012 -هـ  1433، شرح مصابيح السن  لإلمام البغوي ، ط: األوىل،  4/32صحيح البخاري .  (18)

 
يف الصحيح عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم : ) أنه كان يف الغزو ال يغري حىت يصبح فإذا أصبح فإن مسع أذانا أمسك 
وإال أغار ( أخرجه البخاري يف باب دعاء النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم الناس إىل اإلسالم والنبوة . ومسةلم يف باب 

  (16)عةلى قوم يف دار الكفر.اإلمساك عن اإلغارة 
اخلامس أنه سبحانه عطف توسط اجلمع بالفاء اليت هي لةلرتتيب بعد اإلغارة وهذا يقتضي أهنا أغارت وقت الصبح 
فتوسط اجلمع بعد اإلغارة ومن املعةلوم أن إبل احلاج هلا إغارتان إغارة يف أول الةليل إىل مجع وإغارة قبل طةلوع الشمس 

 ة األوىل قبل الصبح وال ميكن اجلمع بينهما وبني وقت الصبح وبني توسط مجع وهذا ظاهرمنها إىل مىن واإلغار 
السادس أن النقع هو الغبار ومجع مزدلف  وما حوله كةله صفاوهو واد بني جبةلني ال غبار به تثريه اإلبل واهلل أعةلم مبراده 

 من كالمه
 السن  .  -ثانيا
  ةلى اهلل عةليه وسةلم سابق بني اخليل اليت أضمرت من احلفياء، وأمدها ثنيأن رسول اهلل ص»عن عبد اهلل بن عمر،  -1

ابق هبا . ، وأن عبد اهلل بن عمر كان فيمن س«الوداع، وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثني  إىل مسجد بين زريق
مار والضمور رت( من اإلض)سابق( من املسابق  وهي السبق الذي يشرتك فيه اثنان فأكثر عةلى جائزة أو بدوهنا. )اضم

وهو اهلزال واخليل املضمرة هي اليت ذهب رهةلها فقوي حلمها واشتد جريها. )احلفياء( موضع بقرب املدين . )أمدها( 
يال غايتها وهناي  املساف  اليت تسابق إليها. )ثني  الوداع( الثني  هي الطريق يف اجلبل وبني ثني  الوداع وبني احلفياء مخس  أم

. )بين زريق( أضيف املسجد إليهم إضاف  متييز ال مةلك ،أخرجه البخاري يف باب: هل يقال مسجد بين فالن أو أكثر
 ويف احلديث دالل  بين  عةلى مشروعي  سباق الفروسي  . (17)، ومسةلم يف باب املسابق  بني اخليل وتضمريها .

ضباء، وكانت تسمى الع -ى اهلل عةليه وسةلم صةل -قال: كانت ناق  لرسول اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عن أنس  -2
: -هلل عةليه وسةلم صةلى ا -ال تسبق، فجاء أعرايب عةلى قعود له فسبقها، فاشتد ذلك عةلى املسةلمني فقال رسول اهلل 

"إن حقا عةلى اهلل أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه". أخرجه البخاري يف باب ناق  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم . 
: ما أمكن من اإلبل -بفتح القاف  -العضباء ألهنا كانت مقطوع  األذن والعضب: القطع. والقعود : وهو ومسيت ب

  (18)أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان. ويف احلديث: بيان جواز املسابق  باإلبل أيضا.
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 . 4/205سنن الرتمذي . (19)
غِريب ، دار هجر ط: األوىل (20)

َ
، وسبل السالم حممد بن  9/309م  2007البدُر التمام شرح بةلوغ املرام احلسني بن حممد بن سعيد الالعّي، املعروف بامل

  . 2/503مساعيل احلسين، دار احلديث ط: بدون طبع  وبدون تاريخ .إ
، والِفقُه املَيسَّر أ. د. َعبد اهلل بن حممد الطّيار ، َمَداُر الَوطن  9/466م . 1968 -املغين البن قدام  املقدسي ، مكتب  القاهرة ط: بدون طبع    (21)

 . 6/186هـ  . 1433الطبع : الثاني ،  -لةلنَّشر، الرياض 
، بستان األحبار خمتصر نيل األوطار فيصل احلرميةلي النجدي ،  3/287هـ . 1406اإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن احلنبةلي ط: الثاني ،  (22)

 . 2/514م .  1998 -دار إشبيةليا لةلنشر والتوزيع، الرياض ، ط: األوىل 
  3/1705م .  2006،  ط: األوىل،العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام ابن العطار ، دار البشائر اإلسالمي  لةلطباع  والنشر والتوزيع، بريوت  (23)
 . 4/36م . 1964 -هـ 1384القاهرة ، ط: الثاني ،  –تفسري القرطيب ، دار الكتب املصري   (24)

 
ن والسبق ماجاء يف الرها وعن أيب هريرة مرفوعا: )ال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر( أخرجه الرتمذي يف باب -3

فاحلديث دليل عةلى جواز السباق عةلى جعل . وقوله: )إالَّ يف ُخفٍّ ..إخل (. اخلف كناي   (19)وحسنه وصححه األلباين.
عن اإلبل، واحلافر عن اخليل، والنصل عن السهم، وذلك بتقدير حذف املضاف وإقام  املضاف إليه مقامه؛ أي ذي 

 (20)احلديث فيه دالل  عةلى أنَّه جيوز السباق عةلى ُجْعٍل .خف أو ذي حافر أو ذي نصل و 
وقال القرطيب ال خالف يف جواز  (21)اإلمجاع : قال إبن قدام  : وأمجع املسةلمون عةلى جواز املسابق  يف اجلمةل  ، –ثالثا 

وقال إبن العطار  (22)املسابق  عةلى اخليل وغريها من الدواب. وعةلى األقدام. وكذا الرتامي بالسهام. واستعمال األسةلح .
: وقد أمجع العةلماء عةلى جواز املسابق  بغري عوض بني مجيع أنواع اخليل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غريه، سواء  
كان معها ثالث أم ال. فأما املسابق  بعوض، فجائزة باإلمجاع ، لكن بشرط أن يكون العوض من غري املتسابقني ، أو 

حمةلل، وهو ثالث عةلى فرس مكافئ لفرسيهما ، وال خيرج احملةلل من عنده شيًئا؛ ليخرج هذا يكون منهما، ويكون معهما 
  (23)العقَد عن صورة القمار .

يتبني لنا مما سبق أن مشروعي  سباق الفروسي  ثابت  بالقرآن والسن  واإلمجاع وهي مصادر التشريع املتفق عةليها عند أهل 
ثابتت  أيضا بأقوال الصحاب  وأفعاهلم ،  ويروى  أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل  العةلم من كاف  املذاهب اإلسالمي  وهي

عنه  قال: متعددوا ) أي تشبهوا بعيش معد بن عدنان وكانوا أهل غةلظ ( واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوا عةلى اخليل 
  (24)عةليها. وثبا ال تغةلبنكم عةليها رعاة اإلبل. فأمرهم مبالزم  اخليل، ورياض  أبداهنم بالوثوب
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 . 24/376يف روايب عةلوم القرآن  ينظر  تفسري حدائق الروح والرحيان (25)
 . 2/682. وصحيح مسةلم . 4/28صحيح البخاري. (26)
 12/136م . 1937 -هـ 1356ط : أوىل:  -الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري مشس الدين الكرماين ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت (27)
. 
 . 28/532م . 2001 -هـ  1421ىل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، مؤسس  الرسال  ط: األو  (28)

 

 . ما محده من صفاهتا املطةلب الثالث : يف فضل اخليل و

نا فضل اخليل.لقد فضةلت اخليل يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي وسن  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم فقال تعاىل )ووهب -أوال
. وصف اهلل تعاىل اخليل  31لداوود سةليمان نعم العبد إنه أواب ، إذ عرض عةليه بالعشي الصافنات اجلياد ( ص 

بالصفون واجلودة ليجمع هلا بني وصفني ممدوحني واقف  وجاري ، فإذا وقفت كانت ساكن  مطمئن  يف مواقفها، وإذا جرت  
 – 1والعاديات ضبحا فاملوريات قدحا فاملغريات صبحا{ العاديات: {وقال تعاىل :  كانت سراعا خفافا يف جريها.

ةلها و يف سبيةله وتضبح بصوهتا وتوري النار حبوافرها عندما تصك احلجارة وهو بيان لفض. أقسم سبحانه باخليل تعد3
وأما السن  فقد وردت عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أحاديث   (25)وقد مر الكالم عن ذلك يف مشروعي  الفروسي  .

 كثرية يف بيان فضل اخليل منها :

ام  أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القي رضي اهلل عنهعن عروة البارقي  -1
قوله  (26)باب: اجلهاد ماض مع الرب والفاجر . ومسةلم يف باب إمث مانع الزكاة .األجر واملغنم( أخرجه البخاري يف 

قد يكين عر املسرتسل يف مقدم الرأس و )معقود( أي مالزم هلا وجعل الناصي  كالظرف لةلخري مبالغ  )بنواصيها(وهي الش
 ومعناه أن اخلري والربك  مالزمان هلا إىل يوم القيام  . (27)بالناصي  عن مجيع ذات الفرس ،

صةلى اهلل عةليه وسةلم : )ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن  عن عقب  بن عامر اجلهين قال : قال رسول اهلل و -2
( أخرجه .رجل باطل إال رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه أو مالعبته امرأته فإهنن من احلقتركبوا، وكل شيء يةلهو به ال

  (28)حديث حسن مبجموع طرقه وشواهده .، وقال شعيب األرنؤوط :  17300أمحد يف املسند برقم 
لرجل سرت، وعةلى و  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، قال: ) اخليل لثالث : لرجل أجر، -3

 رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهلل، فأطال هلا يف مرج أو روض ، وما أصابت يف طيةلها من املرج أو 
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 . 4/208صحيح البخاري  (29)
 . 6/223. 1986 – 1406حةلب ط: الثاني ،  –السنن الصغرى لةلنسائي ، مكتب املطبوعات اإلسالمي   (30)
  . 3/24بريوت  -سنن أيب داود أبو داود ، املكتب  العصري ، صيدا (31)
 . 134الفروسي  ص (32)

 

الروض  كانت له حسنات، ولو أهنا قطعت طيةلها فاستنت شرفا أو شرفني، كانت أرواثها حسنات له، ولو أهنا مرت 
 بنهر فشربت ومل يرد أن يسقيها، كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وسرتا وتعففا، ومل ينس حق اهلل يف رقاهبا 

 3646ء ألهل اإلسالم فهي وزر ( أخرجه البخاري برقم وظهورها فهي له كذلك سرت،ورجل ربطها فخرا ورياء ونوا
.(29)   

« ل سحرما من فرس عريب إال يؤذن له عند ك»عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم:  -4
ه إليه، أو لبدعوتني: الةلهم خّولتين من خولتين من بين آدم، وجعةلتين له، فاجعةلين أحب أهةله وما -فجر -، ويف رواي 

  (30)باب: دعوة اخليل وصححه األلباين .من أحب أهةله وماله إليه.أخرجه النسائي يف 
اهلا وارتبطوا اخليل وامسحوا بنواصيها وأكفصةلى اهلل عةليه وسةلم )  قال : قال رسول اهلل عن أيب وهب اجلشمي -5

ويف معىن هذا  (31)يل وارتباطها واملسح عةلى أكفاهلا .( أخرجه أبو داوود يف باب إكرام اخل وقةلدوها وال تقةلَّدوها األوتار
قوالن : أحدمها أنه ال يركب عةليها ويقةلدها يف األخذ باألوتار اجلاهةلي  وهي الذحول والعداوات اليت بني القبائل . الثاين 

وال عظما وال  زةوهو الصحيح أن ال يقةلدها وترا من أجل العني كما كان أهل اجلاهةلي  تفعةله وكذلك ال يعةلق عةليها خر 
 كتاب وروى أبو عبيدة يفمتيم  فإن ذلك كةله من عمل اجلاهةلي  . وهناك قول ثالث وهو اخلوف عةليها من اإلختناق ، 

اخليل عن راشد بن سعد أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )قةلدوا اخليل، وال تقةلدوها أوتار القسّي خوفا عةليها 
  (32)من االختناق هبا( .

 .فيما محده من صفاهتا -ثانيا

لقد خص رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم بعض اخليل بالتفضيل وأوصى بإقتنائها وذكر أوصافها وأمسائها واملستحب 
 منها اإلناث، قاله عكرم  ومجاع . وهو صحيح، فِإن األنثى بطنها كنز وظهرها عز. وفرس جربيل كان أنثى . 
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ان الطبع : لبن –، سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، حممد بن يوسف الصاحلي الشامي دار الكتب العةلمي  بريوت  3/23سنن أيب داود .  (33)

 . 7/390م . 1993 -هـ  1414األوىل، 
 . 4/197، سنن أيب داود  6/536السنن الكربى لةلبيهقي . (34)
 . 2/108م . 2002، ط: األوىل،  -ين ، دار الصميعي لةلنشر والتوزيع، الرياض صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ناصر الدين األلبا (35)
ْظِهري (36)

ُ
  .  4/373م . 2012وزارة األوقاف الكويتي  ط: األوىل،  -املفاتيح يف شرح املصابيح الشِّريازيُّ امل

لبنان  –هـ( ، دار الفكر، بريوت 1014ال اهلروي القاري )املتوىف: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح عةلي بن سةلطان حممد، أبو احلسن نور الدين امل(37)
  .  6/2506م .2002 -هـ 1422،ط: األوىل، 

 . 2/108صحيح موارد الظمآن  (38)
 . 5/444. 2013عام النشر:  22املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة صهيب عبد اجلبار عدد األجزاء:  (39)

 

ىل عنه أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم كان يسمي األنثى من اخليل فرسا . أخرجه أبو وعن أيب هريرة رضي اهلل تعا
  (33)يف باب هل تسمى األنثى من اخليل فرسا . داود

وروى اإلمام أمحد وأبوداود والبيهقي عن أيب وهب اجلشمي رضي اهلل عنه  قال: قال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم: 
باب ما يكره من اخليل أخرجه البيهقي يف  )حمّجل، أو أشقر أغّر حمجل أو أدهم أغّر حمّجلعةليكم بكل كميت أغّر (

وقوله: )كميت(؛ أي: لونه بني  (34)وما يستحب ، وأبوداوود يف باب فيما يستحب من ألوان اخليل بإسناد ضعيف .
نهما، فأرادوا ة، كأنه مل خيةلص واحد مسواد ومخرة، قال سيبويه: سألت اخلةليل عنه؟ فقال: األصفر، فإنه بني سواد ومحر 

و)أغر حمجل(،  (35)بالتصغري أنه منهما قريب، فقوله: )فكميت عةلى هذه الشي (؛ أي: عةلى هذا الةلون والصف  .
قال الطييب: الفرق بني  (36))األغر(: األبيض الوجه، )احملجل(: أبيض القوائم، و"األشقر": الفرس الذي مجيع لونه أمحر.

)األدهم(: األسود، و )الدمه (: السواد،  (37)قر بقرتة تعةلو احلمرة وبسواد العرف والذنب يف الكميت .الكميت واألش
  (38)ويقال: فرس أدهم: إذا اشتدت زرقته حىت ذهب البياض منه، فإن زاد حىت اشتد السواد؛ فهو جون .

سئل  عن أيب قتادة رضي اهلل عنه وروى اإلمام أمحد والرتمذي وصححه وابن حبان واحلاكم وصححه عن عةلي بن رباح
رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم عن اخليل فقال: )أحسنها األدهم األقرح األرمث احملّجل ثالثا، مطةلق اليمني أو كميت 
عةلى هذا الشبه(،ويف لفظ عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )خري اخليل األدهم األقرح األرمث، مث األقرح احملّجل، طةلق 

و )األقرح( ما كان يف وجهه قرح ، وهي ما دون الغرة. و )األرمث( من الرَّمث:  (39)، فإن مل يكن أدهم فكميت(اليمني
 بياض يف جحفةل  الفرس العةليا؛ أي: شفته، ويف "النهاي ": "هو الذي أنفه أبيض وشفته العةليا". و )احملجل ثالثًا(: الذي 
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 . 2/108ائد ابن حبان .صحيح موارد الظمآن إىل زو  (40)
، نيل الشوكاين اليمين ، دار احلديث،   14/137الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط: الثاني   (41)

 . 8/91م .1993 -هـ 1413مصر ،ط: األوىل، 
بريوت  -رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم مسةلم بن احلجاج النيسابوري ، دار إحياء الرتاث العريب املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل  (42)

، مسند  4/449م. 1998 -هـ1419بريوت ، ط: األوىل،  –، مستخرج أيب عوان  أبو عوان  يعقوب بن إسحاق  اإلسفراييين ،دار املعرف   3/1494. 
 . 12/371أمحد  

 ،   14/307مسند أمحد  (43)
 ،   5/445املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة .  (44)
 . 14/95الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .  (45)

 
ي  أي: مطةلًقا ليس فيها حتجيل، بل خالي  من البياض مع وجوده يف بقيف ثالث من قوائمه بياض، و )طةلق اليمني(؛ 

  (40)القوائم .
يطان، قال: )اخليل ثالث : فرس لةلرمحن، وفرس لإلنسان، وفرس لةلش -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -)وعن ابن مسعود عن النيب 

 فأما فرس الرمحن فالذي يرتبط يف سبيل اهلل فعةلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء اهلل، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر، أو 
ن اخليل بطه اإلنسان يةلتمس بطنها فهي سرت فقر( أخرجه أمحد يف باب بيان أيراهن عةليه، وأما فرس اإلنسان فالفرس يرت

  (41)تقتين لثالث  أمور .
يكره الّشكال من رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم )كان  :قال رضي اهلل عنهعن أيب هريرة . ف كره من صفاهتامايما وأ

ريها يل ، وأبوعوان  يف باب فضل اخليل عةلى غاخليل( إسناده صحيح ، أخرجه مسةلم يف باب ما يكره من صفات اخل
والّشكال أن يكون الفرس يف رجةله اليمىن بياض. ويف يده اليسرى، أو يف يده  (42).7408من الدواب ، وأمحد برقم 

اليمىن، ويف رجةله اليسرى، قال أبو داود أي خمالف، رواه النسائي وقال: والّشكال من اخليل أن يكون ثالث قوائم 
 وواحدة مطةلق ، أو تكون الثالث مطةلق ، وواحدة حمجةل ، وليس يكون الّشكال إال يف الرجل،وال يكون يف اليد، حمجةل ، 

ن تةلق يقول: )إياكم واخليل املنّفةل ، فإهنا إرسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وروى اإلمام أمحد بسند جيد قال: مسعت 
قال  (44)وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف . (43). 8676العدو تفر، وإن تغنم تغةلل( أخرجه أمحد برقم 

اهليثمي حديثه حسن وفيه ضعف وبقي  رجاله ثقاة وعزاه لإلمام أمحد فقط . وروى احلافظ أبو احلسن اهليثمي، وكأنه 
  (45).أراد باخليل أصحاب اخليل، واهلل تعاىل أعةلم صةلى اهلل عةليه وسةلم

 ي  .املبحث الثاين : أحكام سباق الفروس
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، حاشي  الدسوقي  6/206م1986 -هـ 1406بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين، الكاساين احلنفي ، دار الكتب العةلمي  ، ط: الثاني ،  (46)

 . 2/209عةلى الشرح الكبري ، دار الفكر ، ط: بدون طبع  وبدون تاريخ  . 
 . 9/469املغين  (47)
 . 6/188الِفقُه املَيسَّر . (48)
 . 358/ 10م . 1991عمان ط: الثالث ،  -دمشق -روض  الطالبني لإلمام النووي ، املكتب اإلسالمي، بريوت (49)
 املصدر نفسه . (50)
 . 10/356املصدر نفسه .(51)

 

 :الفروسي  املطةلب األول : شروط سباق 

أن تكون املسابق  فيما حيتمل أن يسبق ويسبق من األشياء األربع  حىت لو كانت فيما يعةلم أنه يسبق غالبا ال جيوز؛ -1
  (46)ألن معىن التحريض يف هذه الصورة ال يتحقق .

كسائر العقود، ويكون معةلوما باملشاهدة، أو بالقدر أن يكون العوض معةلوما؛ ألنه مال يف عقد فكان معةلوما،   -2
والصف ، عةلى ما تقدم يف غري موضع. وجيوز أن يكون حاال ومؤجال، كالعوض يف البيع. وجيوز أن يكون بعضه حاال 

  (47)وبعضه مؤجال .

 جيز؛ ألن البعري ، ملأن يكون املركوب واآلل  اليت يركبها من نوع واحد، فإن كانتا من جنسني كالفرس مثال والبعري - 3
  (48)وذهب املالكي  إىل اجلواز مع اجلنس أو اختالفه . .ال يكاد يسبق الفرس فال حيصل الغرض من هذه املسابق 

أن تكون املساف  حبيث ميكن لةلفرسني قطعها وال ينقطعان، فإن كانت حبيث ال يصالن غايتها إال بانقطاع وتعب،  -4
  (49)فالعقد باطل .

الشروط املفسدة، فةلو قال: إن سبقتين، فةلك هذا الدينار وال أرمي بعد هذا أو ال أناضةلك إىل شهر، بطل اجتناب  -5
  (50)العقد،ولو شرط عةلى السابق أن يطعم السبق أصحابه،بطل العقد .

طع قأن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا، فإن كان فرس أحدمها، أو فرس احملةلل ضعيفا يقطع بتخةلفه، أو فارها ي -6
  (51)بتقدمه، مل جيز .

 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 160 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 . 358/ 10املصدر نفسه (52)
  . 6/188، الِفقُه املَيسَّر  2/209حاشي  الدسوقي . (53)
 . 6/188املصدر نفسه (54)
 . 9/148تفسري القرطيب  (55)
 . 4/205سنن الرتمذي . (56)

 
أن يسبق عةلى الدابتني، فةلو شرطا إرساهلما ليجريا بأنفسهما، فالعقد باطل، ألهنا تنفر، وال تقصد الغاي  خبالف  -7

  (52)الطيور إذا جوزنا املسابق  عةليها، ألن هلا هداي  إىل الغاي .
وذهب املالكي  إىل عدم اشرتاط املساواة يف املساف  يف امليدان وال يف الغاي ، فإذا  .حتديد املساف  والغاي  يف السباق  - 8

دخال عةلى اختالف يف ذلك جاز، كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن ابتدئ من احملل الفالين القريب من آخر 
  (53)امليدان وأنت يف احملل الفالين الذي هو بعيد من آخر امليدان .

شبه القمار إذا كان السباق عةلى عوض بأن يكون العوض من واحد، فإن كان منهما مل جيز، وإن كان اخلروج عن  - 9
وهذا هو قول األئم  األربع  فإهنم يةلزمون أن يكون بني املتسابقني حمةلل وهو ثالث عةلى فرس   .من إمام أو أجنيب جاز 

كالم الفا بذلك ألقوال األئم  األربع  . وسيأيت الوذهب شيخ اإلسالم ابن تيمي  إىل عدم اشرتاط هذا الشرط خم .كفء 
  (54)عنه .

أن يكون الفارس بالغًا عاقاًل، وقال بعضهم: يكره إشراك الصيب الصغري يف السباق، ألنه ال يقدر عةلى ضبط  -10
يل مل عةلى اخلفال حي الفرس والتحكم فيها مع سرع  جريها، وقد يتعرضون بذلك لةلسقوط وإحلاق األذى بأنفسهم .

نه قال: ال يركب أ رضي اهلل عنهواإلبل يف املسابق  إال حمتةلم، ولو ركبها أرباهبا كان أوىل، وقد روي عن عمر بن اخلطاب 
اخليل يف السباق إال أرباهبا. وقال الشافعي: وأقل السبق أن يسبق باهلادي ) اهلادي: العنق لتقدمه ( أو بعضه ، أو 

 (55)ة عةلى هذا النحو عنده، وقول حممد بن احلسن يف هذا الباب حنو قول الشافعي.بالكفل أو بعضه. والسبق من الرما

              املطةلب الثاين : حكم سباق الفروسي  عةلى عوض .                                   

نصل أو خف  : )ال سبق إال يف-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -ال تصح املسابق  بعوض إال يف إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله  
( من فتاوى الةلجن  الدائم  1818وجاءت بذلك الفتوى رقم ) (56)أو حافر(. أخرجه الرتمذي وحسنه وصححه األلباين.

 يف السعودي  .
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 . 6/188الِفقُه املَيسَّر . (57)
 8/36تفسري القرطيب  (58)
، تفسري الرازي مفاتيح الغيب ، دار إحياء الرتاث  217/ 10ه .  1430النيسابوري، الشافعي ، ط: األوىل، التفسري البسيط أبو احلسن الواحدي،  (59)

 . 499/ 51ه ـ  1420 -بريوت ، ط: الثالث   –العريب 
، االختيار لتعةليل  2/48م . 2003 -. الفقه عةلى املذاهب األربع  عبد الرمحن اجلزيري دار الكتب العةلمي ، بريوت ، ط: الثاني ،  9/468املغين  (60)

، التعةليق املمجد عةلى موطأ حممد )شرح ملوطأ  4/169م . 1937 -القاهرة  -املختار عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصةلي احلنفي ، مطبع  احلةليب 
 . 3/358م . 2005 -هـ  1426مالك( حممد عبد احلي بن حممد عبد احلةليم األنصاري الةلكنوي اهلندي، ، دار القةلم، دمشق ، ط: الرابع ، 

 
يف مسابق   -رضي اهلل عنها-ذه الثالث، وزيد معها القدم؛ حلديث عائش  وذهب احلنفي  إىل أن السباق يكون يف ه

الرمي وتوسع الشافعي  يف جواز املسابق  عةلى عوض فأحلقوا هبا السهام الصغرية والرماح و  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -النيب 
 الفروسي  ومشروعيتها يف اجلهاد وقد تقدم الكالم عةلى فضل  (57)باألحجار والرمي باملنجنيق وكل ما هو نافع يف احلرب .

والسباق وهنا نتكةلم عن أحكامها الشرعي  : أما تعةلم الفروسي  فقال القرطيب : تعةلم الفروسي  واستعمال األسةلح  فرض  
  (59). وقال النيسابوري :وتعةلم الفروسي  والرمي فريض ، غري أهنا من فروض الكفايات.(58)كفاي ، وقد يتعني ،

ابق  فقد إختةلف الفقهاء فيه هل هو عقد جائٌز أم عقد الزم؟ عةلى قولني. القول األول : جائز وأما وصف عقد املس
 وهوقول أيب حنيف  والشافعي يف أحد قوليه وهو مذهب أمحد، 

والقول الثاين : أنه عقد الزم ، وبه قال الشافعي يف قوله اآلخر. قال إبن قدام  : واملسابق  عقد جائز. ذكره ابن حامد. 
و قول أيب حنيف ، وأحد قويل الشافعي، وقال يف اآلخر: هو الزم إن كان العوض منهما، وجائز إذا كان من أحدمها وه

أو من غريمها. وذكره القاضي احتماال؛ ألنه عقد من شرطه أن يكون العوض واملعوض معةلومني، فكان الزما، كاإلجارة. 
ت ، فكان جائزا، كرد اآلبق، فإنه عقد عةلى اإلصاب ، وال يدخل حتولنا، أنه عقد عةلى ما ال تتحقق القدرة عةلى تسةليمه

قدرته، وهبذا فارق اإلجارة. فعةلى هذا، لكل واحد من املتعاقدين الفسخ قبل الشروع يف املسابق ، وإن أراد أحدمها الزيادة 
ضل عةلى اآلخر،  يظهر ألحدمها ففيها أو النقصان منها، مل يةلزم اآلخر إجابته، فأما بعد الشروع يف املسابق ، فإن كان مل

جاز الفسخ لكل واحد منهما، وإن ظهر ألحدمها فضل، مثل أن يسبقه بفرسه يف بعض املسابق ، أو يصيب بسهامه 
أكثر منه، فةلةلفاضل الفسخ، وال جيوز لةلمفضول؛ ألنه لو جاز له ذلك لفات غرض املسابق ، ألنه مىت بان له سبق 

ق ، فال حيصل املقصود. وقال أصحاب الشافعي: إذا قةلنا: العقد جائز. فقي جواز صاحبه له فسخها، وترك املساب
  (60)الفسخ من املفضول وجهان.
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 . 13/14. 1392بريوت ، ط: الثاني ،  –املنهاج شرح صحيح مسةلم النووي ، دار إحياء الرتاث العريب  (61)
 . 13/189لسان العرب. رهن  (62)
، هناي  احملتاج  23/171هـ . 1427الكويت  -ط : الثاني ، دارالسالسل  –املوسوع  الفقهي  الكويتي  صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي   (63)

، فتح القدير إبن اهلمام ، دار الفكر ، ط: بدون طبع  168/  8م. 1984 -إىل شرح املنهاج شهاب الدين الرمةلي ، دار الفكر، بريوت ،ط: أخرية 
 . 138/  10وبدون تاريخ . 

 سبق خترجيه (64)

 
واختةلف العةلماء يف أن املسابق  بينهما مباح  أم مستحب  ومذهب الشافعي  أهنا مستحب  ، وأمجع العةلماء عةلى جواز 

ملسابق  ضعيفها وسابقها مع غريه سواء كان معها ثالث أم ال، فأما ااملسابق  بغري عوض بني مجيع أنواع اخليل قويها مع 
بعوض فجائزة باإلمجاع لكن يشرتط أن يكون العوض من غري املتسابقني أو يكون بينهما ويكون معهما حمةلل وهو ثالث 

 كماسيأيت .  (61)عةلى فرس مكافئ لفرسيهما وال خيرج احملةلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار .
 املطةلب الثالث : الرهان عةلى سباق الفروسي  .

وصورة هذا املعىن من معاين الرهان: أن يرتاهن شخصان أو  (62)الرهان واملراهن : املخاطرة، وقد راهنه وهم يرتاهنون .
ةلي كذا ع حزبان عةلى شيء ميكن حصوله كما ميكن عدم حصوله بدونه، كأن يقوال مثال: إن مل متطر السماء غدا فةلك

من املال، وإال فةلي عةليك مثةله من املال، والرهان هبذا املعىن حرام باتفاق الفقهاء بني املةلتزمني بأحكام اإلسالم من 
  (63)املسةلمني والذميني؛ ألن كال منهم مرتدد بني أن يغنم أو يغرم، وهو صورة القمار احملرم .

ه التقوي هبذا املعىن مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد بويأيت الرهان مبعىن املسابق  باخليل أو الرمي وهو 
عةلى طاع  اهلل تعاىل . عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال:) ال سبق إال يف نصل أو خف 

 .(64)أو حافر( 
 والرهان ثالث :

 يجعل لةلسابق شيئا معةلوما، فمن سبق أخذه األول : رهان يعطيه الوايل أو غري الوايل من ماله متطوعا ف
الثاين : رهان خيرجه أحد املتسابقني دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذه ، وإن سبق هو صاحبه أخذه ، وحسن أن 
ميضيه يف الوجه الذي أخرجه له ، وال يرجع إىل ماله، وهذان القسمان مما ال خالف فيه . الثالث : وهو أن خيرج كل 

شيئا مثل ما خيرجه صاحبه، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه، وهذا الوجه إختةلف فيه الفقهاء عةلى واحد منهما 
 قولني :
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رَام.  (65)

َ
 . 4/224، سنن أيب داود .  16/327د اإلمام أمحد. . مسن 6/462توِضيُح األحَكاِم ِمن بةلوُغ امل

 . 402هـ . ص 1424الرياض ط: السابع ،  –بةلوغ املرام من أدل  األحكام إبن حجر العسقالين ، دار الفةلق  (66)
ملنذر النيسابوري ، . اإلشراف عةلى مذاهب العةلماء بن ا 3/1705. العدة يف شرح العمدة .  6/206. بدائع الصنائع  9/148تفسري القرطيب  (67)

 . 10/354، روض  الطالبني  4/173م .  2004 -هـ 1425اإلمارات العربي  املتحدة ، ط: األوىل،  -مكتب  مك  الثقافي ، رأس اخليم  
  (68)الفقه امليسر 90/10 .   

 
القول األول : ذهب مجهور الفقهاء من املالكي  واحلنفي  والشافعي  واحلنابةل  إىل أنه ال جيوز إخراج الرهان من املتسابقني 

هما ، فإن سبق احملةلل أحرز السبقني مجيعا وأخذمها وحده ، وإن سبق أحد حىت يدخال بينهما حمةلال ال يأمنا أن يسبق
املتسابقني أحرز سبقه واخذ سبق صاحبه، وال شي لةلمحةلل فيه، وال شي عةليه. وإن سبق الثاين منهما الثالث كان كمن 

ال جريه، كون جمهو : وحكم الفرس احملةلل أن ي-من أصحاب الشافعي -مل يسبق واحد منهما. وقال أبو عةلي بن خريان
 ومسي حمةلال ألنه حيةلل السبق لةلمتسابقني أو له. واتفقوا عةلى أنه إن مل يكن بينهما حمةلل واشرتط كل واحد من املتسابقني 

هلل عةليه وسةلم عن النيب صةلى ا رضي اهلل عنهأنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار، وال جيوز. عن أيب هريرة 
قال:) من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن أن يسبق فةليس بقمار ومن أدخةله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار( رواه 
أمحد، وأبو داود، وإسناده ضعيف ولألئم  يف هذا احلديث كالم كثري، قال ابن معني: هذا باطل، وقد غةلط الشافعي 

ويف املوطأ عن سعيد  (65)هريرة، وهذا هو احلديث الذي أنكره املزى، وابن القيم، وغريمها. من رواه عن سعيد عن أيب
 (66)بن املسيب قال : ليس برهان اخليل بأس إذا دخل فيها حمةلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق مل يكن عةليه شي،

أخذ فيه جيب احملةلل يف اخليل، وال ن وهبذا قال الشافعي ومجهور أهل العةلم. واختةلف يف ذلك قول مالك، فقال مرة ال
  (67)بقول سعيد، مث قال: ال جيوز إال باحملةلل، وهو األجود من قوله .

القول الثاين : ذهب بعض احلنفي  وشيخ اإلسالم ابن تيمي  وابن القيم وغريهم إىل جواز هذه الصورة من الرهان ما دام 
 (68)فيها مصةلح  لإلسالم واملسةلمني.

أمر آخر يف احملةلل وهو أنه هل جيوز أن يكون احملةلل أكثر من واحد أو ال جيوز أن يكون إال واحدا ، مث اختةلفوا يف 
فظاهر كالم اجلمهور أن احملةلل يكون كأحد احلزبني إما واحدا وإما عددا ، وقال اآلمدي من أصحاب أمحد : ال جيوز 

 أكثر من واحد ولو كانوا مئ  ألن احلاج  تندفع به .

لقيم : والقول باحملةلل مذهب تةلقاه الناس عن سعيد بن املسيب وأما الصحاب  فال حيفظ عن أحد منهم قط قال إبن ا
 أنه اشرتط احملةلل وال راهن به مع كثرة تناضةلهم ورهاهنم بل احملفوظ عنهم خالفه كما ذكره عن أيب عبيدة بن اجلراح ، 
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  (69)سنن سعيد بن منصور اجلوزجاين ، الدار السةلفي  – اهلند ، ط: األوىل، 1403هـ -1982م .394/2 .
 . 1/91هـ .  1428مك  املكرم  ، ط: األوىل،  -الفروسي  احملمدي  ابن قيم اجلوزي  ، دار عامل الفوائد  (70)

 

 صاحل هو حمبوب بن موسى الفراء حدثنا أبو إسحاق هو الفزاريوقال اجلوزجاين اإلمام يف كتاب  املرتجم : حدثنا أبو 
عن ابن عيين  عن عمرو بن دينار قال قال رجل عند جابر ابن زيد إن أصحاب حممد كانوا ال يرون بالدخيل بأسا فقال 

والدخيل عندهم هو احملةلل فينافيه ما نقل عنهم أهنم مل يكونوا يرون به بأسا ، وفرق بني  (69)هم كانوا أعف من ذلك ،
 أن ال يرون به بأسا وبني أن يكون شرطا يف صح  العقد وحةله فهذا ال يعرف عن أحد منهم ألبت  ، وقوله كانوا أعف 

وهلذا قال جابر بن زيد راوي هذه القص  : من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخةلوا بينهم يف الرهان دخيال كاملستعار 
  (70)أنه ال حيتاج املرتاهنان إىل احملةلل ، حكاه اجلوزجاين وغريه عنه .

 األدل  ومناقشتها .

ذكر إبن القيم اجلوزي  يف كتابه ) الفروسي  ( أدل  مجهور الفقهاء ومنهم املذاهب األربع  الذين يشرتطون طرفا ثالثا يف 
إذا بذل كالمها الرهان  مث ناقش هذه األدل  دفاعا عن مذهبه وموافقيه فذكر حجج الفريقني ومأخذ  مراهن  املتسابقني

 املسأل  من اجلانبني يف هذه املسأل  وإىل املنصف التحاكم وهي :

 قال اجملوزون لةلرتاهن من غري حمةلل

ا يقتضي األمر بالوفاء لكل عقد إال عقدا . وهذ 1قال اهلل تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ املائدة:  -1
حرمه اهلل ورسوله أو أمجعت األم  عةلى حترميه وعقد الرهان من اجلانبني ليس فيه شيء من ذلك فاملتعاقدان مأموران 

 بالوفاء به .

دوا{ . وقال تعاىل }واملوفون بعهدهم إذا عاه34وقال تعاىل }وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال{ اإلسراء:  -2
 177البقرة: 
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لبنان ،ط:  –، وسنن الدارقطين ، مؤسس  الرسال ، بريوت  4/90م .  1994هـ،  1414 -شرح معاين اآلثار لةلطحاوي ، عامل الكتب ،ط: األوىل  (71)

 . 3/426م  2004 -هـ  1424األوىل، 
هـ .  1400لبنان ، مطبع  بوالق األمريي  والنسخ  املطبوع  يف اهلند  –.مسند الشافعي دار الكتب العةلمي ، بريوت  9/95صحيح البخاري .  (72)

 . 270ص
 . 10/35م  2003لبنان ،ط: الثالث ،  –، السنن الكربى لةلبيهقي ، دار الكتب العةلمي ، بريوت  21/256مسند أمحد  (73)
 . 34/230.  2014 - 8 - 15اجلامع الصحيح لةلسنن واملسانيد صهيب عبد اجلبار  ، تاريخ النشر:  (74)
 . 1/94الفروسي  احملمدي   (75)

 

عن كثري بن عبد اهلل املزين عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، قال : )املسةلمون عند شروطهم  -3
وعن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه،  (71)إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال ( أخرجه الطحاوي والدارقطين .

ال:) إن من أعظم املسةلمني جرما من سأل عن شيء مل حيرم فحرم عةلى الناس من أجل أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ق
 وهذا يدل عةلى أن العقود  (72)مسألته ( أخرجه البخاري يف باب ما يكره من كثرة السؤال وتكةلف ما ال يعنيه .

ها ، فكما أنه ال ى حترميواملعامالت عةلى احلل حىت يقوم الدليل من كتاب اهلل وسن  ورسوله صةلى اهلل عةليه وسةلم عةل
 واجب إال ما أوجبه اهلل ورسوله فال حرام إال ما حرمه اهلل ورسوله

قالو وقد أطةلق النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم :جواز أخذ السبق يف اخلف واحلافر والنصل إطالق مشرع إلباحته ومل  -4
سباق ل شرطا لكان ذكره أهم من ذكر حمال اليقيده مبحةلل فقال :)ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل( فةلو كان احملةل

إن كان السباق بدونه حراما وهو قمار فكيف يطةلق رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم جواز أخذ السبق يف هذه األمور 
ويكون أغةلب صوره مشروطا باحملةلل وأكل املال بدونه حرام وال يبينه بنص وال بإمياء وال تنبيه وال ينقل عنه وال عن 

 ه مدة رهاهنم يف احملةلل قضي  واحدة .أصحاب

قالوا ويف مسند اإلمام أمحد عن أيب لبيد ملازة بن زبار قال : قةلنا ألنس : أكنتم تراهنون عةلى عهد رسول اهلل صةلى  -5
اهلل عةليه وسةلم ؟قال : نعم لقد راهن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم  عةلى فرس يقال له )سبح ( فسبق الناس فهش 

وقال إبن القيم : وهو حديث جيد اإلسناد  (74)، 1507وحسنه األلباين يف اإلرواء حتت حديث  (73)عجبه .لذلك وأ
  (75)ومن الكفاي  يف االحتجاج به رواي  هذا اإلمام له وعةلى املانع إبداء ما يوجب عدم اإلحتجاج .
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 . 1/97الفروسي  احملمدي   (76)
 . 6/44م .  1984هـ،  1404 -مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح املباركفوري ، ط الثالث   (77)

 
والغالب عةليها ، قالوا وروى أمحد عن شعب  عن قالوا واملراهن  مفاعةل  وهي ال تكون إال من الطرفني هذا اصةلها  -6

مساك قال مسعت عياضا األشعري قال : قال أبو عبيدة من يراهنين فقال شاب أنا إن مل تغضب قال فسبقه قال فرأيت 
 عقيصيت أيب عبيدة تنقزان وهو عةلى فرس خةلفه عري ومل يذكر حمةلال يف هذا وال يف غريه .

ومل ينقل عن صحايب خالفه ، قال شيخ اإلسالم : ما عةلمت بني الصحاب  خالفا يف  قالوا ومثل هذا ال بد أن يشتهر
عدم اشرتاط احملةلل قالوا وقد قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم : )ال جةلب وال جنب يف الرهان( والرهان عةلى وزن فعال 

مل يبطل اشرتاطهما اجلةلب واجلنب و وهو مقتضى أن يكون من اجلانبني فأبطل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يف عقد الرهان 
 )أما اجلةلب يف سباق اخليل فهو أن يتبع  (76)يف بذل السبق مع أن بيان حكمه أهم من بيان اجلةلب واجلنب بكثري

الفارس رجاًل فرسه ليزجره وجيةلب عةليه ويصيح به حثاً له عةلى قوة اجلري، فنهى عنه، ملا يرتتب إليه من أضرار الفرس، 
 جتةلب الفرس يف السباق فيحرك وراءه شيء يستحث فيسبق واجلنب يف السباق أن جيّنب فرساً إىل  وفسره مالك بأن

فرسه الذي يسابق عةليه فإذا افرت املركوب يتحول إىل اجملنوب فيسبق صاحبه، فنهى عنه. قيل: وكان وجه النهي عنه، أن 
. أو يف األثناء ة واحد من الفرسني، فرب فرس تواىن أوالً السباق إمنا هو لبيان إختباره قوة الفرس وهبذا الفعل ال يعرف قو 

  (77)مث سبق.(

قالوا ولو كان إخراج العوض من املرتاهنني حراما وهو قمار ملا حل باحملةلل فإن هذا احملةلل ال حيل السبق الذي حرمه  -7
وله أيضا قمار، إذ بدونه قمارا فهو بدخاهلل ورسوله وال تزول املفسدة اليت يف إخراجها بدخوله بل تزيد ، فإن كان العقد 

املعىن الذي جعةلتموه ألجةله قمارا إذا اشرتكا يف اإلخراج هو بعينه قائم مع دخول احملةلل فكيف يكون العقد قمارا يف 
 إحدى الصورتني وحالال يف األخرى مع قيام املعىن بعينه ، وال تذكرون فرقا إال كان الفرق مقتضيا ألن يكون العقد بدونه

 أقل خطرا وأقرب إىل الصح  كما سنذكره إن شاء اهلل تعاىل
قالوا ودخول احملةلل يف هذا العقد كدخول احملةلل يف النكاح لةلمطةلق ثالثا وكدخول احملةلل يف عقد العين  وحنوها من  -8

هو حرف جاء و العقود املشتمةل  عةلى احليل الربوي  فإن كان واحد منهم مستعار غري مقصود يف العقد واملقصود غريه 
 ملعىن من غريه وقد ثبت يف حمةلل النكاح والعين  ما ثبت فيه من النهي عنه واإلخبار عن حمةلل النكاح أنه تيس مستعار 
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 . 1/98احملمدي  الفروسي   (78)

 
فإنه مل يقصد بالعقد وإمنا استعري دخيال ليحل ما حرم اهلل تعاىل ، فإن كان إخراج السبق من املرتاهنني حراما فدخول 

  (78)النكاح سواء بسواء وإن كان بذل السبق منهما جائزا معه فبدونه أوىل باجلواز .احملةلل ليحةله كدخول حمةلل 
 قالوا وأيضا فاحملةلل إما أن يكون دخوله ليحل العمل أو ليحل البذل أو ليحل أكل السبق واألقسام الثالث  باطةل 

 أما بطالن إحالله العمل فظاهر فإن العمل حالل باالتفاق
ذل فكذلك أيضا ألن البذل جعال  عند املشرتطني لةلمحةلل يف هذا العقد وبذل اجلعل يف اجلعال  وأما بطالن إحالله الب

ال يتوقف عةلى حمةلل سواء كان من أحد اجلانبني أو من كةليهما إذ غايتها أن تكون جعال  من الطرفني وحةلها ال يتوقف 
دت عبدي فةلك عشرة وبذل السبق عندهم عةلى حمةلل كما لو أبق لكل واحد منهما عبد فقال كل منهما لآلخر إن رد

 هو مثل هذا فإهنم يدخةلونه يف قسم اجلعاالت
وأما بطالن إحالله ألجل السبق فكذلك أيضا ألن أكل هذا السبق إن كان حراما بدون احملةلل فهو حرام بدخوله فإنه 

له يف عمةلهما  اما بدونه فإنه ال تأثريال تأثري له يف حل ما كان حراما عةليهما وإن مل يكن حراما بدخول احملةلل مل يكن حر 
 وال يف دفع املخاطرة يف عقدهم بل دخوله إن مل يضرمها مل ينفعهما

قالوا وأيضا فاهلل سبحانه وتعاىل حرم امليسر يف كتابه كما حرم اخلمر وامليسر هو القمار وحترميه إما أن يكون لنفس العمل 
ألمرين وليس هنا قسم رابع ، وأيا ما كان فةليس يف هذا العقد واحد من أو ملا فيه من أكل املال الباطل أو جملموع ا

 األمور الثالث  بل هو خال عنها .
قالوا وأيضا فالشرع مبناه عةلى العدل فإن اهلل سبحانه أرسل رسةله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وقد حرم اهلل سبحانه 

اركات ا مبناها عةلى العدل بني املتعاقدين عقود املعاوضات واملشالظةلم عةلى نفسه وجعةله حمرما بني عباده والعقود كةله
جائزها والزمها وإذا كان مبىن العقود عةلى العدل من اجلانبني فكيف يوجب يف عقد من العقود أن يبذل أحد املتعاقدين 

بذل ي جوز الوحده دون اآلخر وكالمها يف العمل والرغب  سواء وكل واحد منهما راغب يف السبق والكسب فما الذ
 ألحدمها دون اآلخر

قالوا وأيضا فاحملةلل كأحدهم يف العمل والرغب  فما الذي أوجب عةليها بذل ماليهما إن سبقهما وحرم عةليه وعةليهما  -9
بذل ماله هلما إن سبقاه مع تساويهم يف العمل من كل وجه فأي قياس أو أي نظر أو أي  حكم  أو أي  مصةلح  توجب 

 ذلك
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ل احملةلل بينهما يضرمها وال ينفعهما فهو مل يزدمها إال ضررا فإنه إن سبقهما أكل ماهلما وإن سبقاه مل يأكال قالوا بل دخو 

منه شيئا وأما إذا مل يدخاله فإنه أيهما سبق صاحبه أخذ ماله وإن مل يسبق أحدمها اآلخر أحرز كل واحد منهما مال 
م وإن  غرم ألنه بذل املال ملن يغةلبه وأما احملةلل فإنه إن كان غالبا غننفسه وهذا أعدل ألن الغالب يأخذ بعمةله واملغةلوب ي

 كان مغةلوبا سةلم وصاحب املال إن كان مغةلوبا غرم قالوا فمقتضى القياس فساد العقد باحملةلل .
ن م قالوا وأيضا فاحملةلل عندكم عةلى خالف القياس وإمنا احتمةلتموه لةلضرورة حىت قال أبو احلسن اآلمدي ال جيوز أكثر

 حمةلل واحد ولو كانوا مئ 
قالوا ألن احلاج  اندفعت به ولو كان هذا احملةلل مقصودا ولةلعقد به مصةلح  مل يكن عةلى خالف القياس وكان كأحد 

قالوا ومن املعةلوم أن احملةلل غري مقصود بالعقد وإمنا املقصود صاحباه فأنتم جعةلتم احملةلل الذي مل يقصد هبذا  احلزبني
من صاحبيه املقصودين بالعقد وهل هذا األمر إال بالعكس أوىل فإن رعاي  جانب الباذلني املقصودين  العقد أحسن حاال

بالعقد أحق من رعاي  جانب هذا احملةلل الذي هو غري مقصود وال باذل فاحملةلل له منفع  عةلى تقديرين وسالم  عةلى 
ضرة فهو احسن حاال منهما فةليةلحق هبما من امل تقدير وأما اآلخران فةلكل منهما منفع  عةلى تقدير ومضرة عةلى تقدير

وقةل  االنتفاع ودخول ثالث يأكل ماهلما ما مل حيصل لةلمحةلل غري مقصود فخصصتم باملضرة املقصود الذي حضه النيب 
 صةلى اهلل عةليه وسةلم عةلى الركوب والرمي وخصصتم بزواهلا وزيادة النفع هذا العاري  الذي هو غري مقصود .

به  ضا فتأثري احملةلل إما أن يكون يف رفع السبب املقتضي لةلتحرمي أو يف رفع احلكم وهو التحرمي مع قيام سبقالوا وأي -10
 كالرخص  يف أكل امليت  والدم وحلم اخلنزير لةلمضطر وكالمها باطل

ةلزم ختةلف احلكم مستأما األول فإن السبب احملرم عندكم هو املخاطرة وهي مل تزل باحملةلل وأما الثاين فكذلك أيضا إذ هو 
عن عةلته مع قيام الوصف الذي جعةلها مؤثرة فإن قةلتم العقد باحملةلل يصري من باب املعاوضات وخمرج من شبه القمار 

 فجوابكم من وجهني :
أحدمها أن هذا الفرق بعينه حج  عةليكم فإنه إذا صار العقد به من عقود املعاوضات بل إذا تعاقد اجلاعالن وبذل كل 

  ملن يعمل مثل عمةله جاز بال حمةلل اتقافا .منهما جعال
الثاين أنه يةلزمكم إخراج السبق منهما مبحةلل يف سائر األعمال املباح  كاملسابق  عةلى األقدام والسباح  والكتاب  واخلياط  

ن اجلعاالت موالنجارة وسائر الصناعات املباح  فإن احملةلل إذا جعل العقد من باب اجلعاالت اجلائزة هناك فةلم ال جيعةله 
 اجلائزة هنا وما الفرق وهذا يف غاي  الظهور .
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 . 119 -1/98الفروسي  احملمدي   (79)
 . 6/186ينظر الفقه امليسر  (80)

 
قالوا وأيضا فإذا كان ال جيوز ألحدمها أن يأخذ مال اآلخر إذا اشرتكا يف اإلخراج ويكون أكل املال منه اكال  -11

ع أهنما مل مبالباطل فيكف جيوز لكل مهما أكل مال اآلخر إذا دخل هذا الدخيل املستعار ويكون األكل به اكال حبق 
يستفيدا به إال أكةله ماهلما وحصوهلما عةلى احلرمان وإن غةلباه مل يفرحا بغةلب فإذا دخل وتناصفا يف اإلخراج وتساويا 

 يف العمل وانتظر كل منهما ما خيرج له به القدر حرمتموه .
ق . واألول ممتنع رتك هو والسابقالوا وأيضا فإذا سبق احملةلل مع أحدمها فإما أن يقولوا خيتص احملةلل بسبق اآلخر أو يش

ألهنما قد اشرتكا يف السبق واستويا يف العمل فتخصيص احملةلل بالسبق مع تساويهما يف سببه ظةلم ، وإن قةلتم يشرتكان 
 فيه لزمكم احملذور اليت فررمت منه ألن كل ما ذكرمت فيما إذا مل يكن بينهما حمةلل فهو ها هنا بعينه ألن االثنني ملا سبقا 

الث صارا مبنزل  الواحد الذي سبق اآلخر وهلذا اشرتكا يف سبقه فإن مل يكن يف هذا حمذور مل يكن يف الصورة اليت الث
منعتموها حمذور وإن كان يف صورة املنع حمذور فهاهنا مثةله وال فرق فإن كان عندكم فرق فأبدوه لنا فإنا من وراء القبول 

 ان غري مؤثر .له إن كان فرقا مؤثرا ومن وراء الرد إن ك
قالوا ومما يبني أن العقد بدون احملةلل أحل منه باحملةلل وأوىل باجلواز أن املسابق  واملناضةل  من باب االستعداد لةلجهاد  -12

فإذا تعةلم الناس أسبابه وتدربوا فيها ومترنوا عةليها قبل لقاء العدو ألفاهم ذلك عند الةلقاء قادرين عةلى عدوهم مستعدين 
ه املتسابقني واملتناضةلني يريد أن يغةلب صاحبه كما يريد املقاتل أن يغةلب خصمه فهو يتعةلم غةلب  صاحب لةلقائه وكل من

وبعد هذه املناقش  املوجزة ألدل  اجلمهور رجح بعض العةلماء ماذهب إليه إبن تيمي  وإبن  (79)ليتوصل إىل غةلب  عدوه .
وجد   بعوض خيرجه املتسابقان يكون ملن سبق من غري أن يالقيم ومن وافقهم من فقهاء املذاهب وهو أنه جيوز املسابق

                           (80)بينهما حمةلل .
 الخاتمة  

بعد هذه اجلول  اليسرية يف البحث عن رياض  من أبرك الرياضات حيث فيها التسةلي  والراح  واإلستجمام وفيها القوة 
رياض  األنبياء من قبل بل هي ركوب املالئك  وقد كان النيب صةلى اهلل والذكاء أالوهي رياض  الفروسي  كيف ال وهي 

 عةليه وسةلم يفضةلها إالعةلى أهةله ، وبعد الرجوع إىل املصادر املختص  توصةلنا إىل نتائج عدة من أمهها :

 وكهةلإن الفروسي  التقتصر عةلى ركوب اخليل فحسب بل هي مهارة اإلنسان وشجاعته يف بدنه وحىت يف أخالقه وس -1
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 إن رياض  الفروسي  من الرياضات التأرخيي  القدمي  اليت رويت أخبارها يف كتب التأريخ من مئات السنني . -2

 إن املهارة يف الفروسي  التعتمد عةلى الفارس وحده ، بل تعتمد عةلى مهارة اخليل ونوعها . -3

 األمور احملمودة شرعا .جيوز لةلمتسابقني بالفروسي  أخذ اجلوائز واهلدايا وهي من  -4

 إن رياض  الفروسي  هي قوة لةلبدن والعقل وهي راح  وإستجمام . -5

 جتوز املراهن  يف سباق الفروسي  عند مجيع الفقهاء بشروطها . -6

 وأوصي مبايأيت : 

 احلث والتشجيع عةلى ممارس  هذه الرياض  املبارك  لةلقادرين عةلى إقتنائها وممارستها .-1

 حباث واملقاالت اليت تتعةلق باخليل وفن ركوب اخليل والتسابق فيها .كتاب  األ  -2

عقد لقاءات ومؤمترات وندوات خمصص  لرياض  الفروسي  وإبراز صورهتا احلقيقي  اليت إندثرت حىت أصبحت لعب   -3
 خاص  اليعرفها إال القةل  ، وبيان أن هذه الرياض  كانت من أعظم مظاهر حضارتنا اإلسالمي  .

 نشاء كةليات أو أقسام تعىن بالفروسي  وتشجيع الشباب عةلى ممارس  هذه الرياض  احليوي  .إ -4

 ختاما أسأل اهلل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وصةلى اهلل عةلي سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه وسةلم 

 المصادر:

 أصل املصادر وأوهلا : القرآن الكرمي .

هـ( 1392: تبن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبةلي النجدي )اإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن  -1
 . هـ 1406ط: الثاني ، 

هـ( 1392: تاإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبةلي النجدي ) -2
 هـ .  1406ط: الثاني ، 
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هـ( 683 مودود املوصةلي البةلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )ت:االختيار لتعةليل املختار عبد اهلل بن حممود بن  -3
القاهرة  -عةليها تعةليقات: الشيخ حممود أبو دقيق  )من عةلماء احلنفي  ومدرس بكةلي  أصول الدين سابقا( ، مطبع  احلةليب 

 م . 1937 -هـ  1356بريوت، وغريها( -)وصورهتا دار الكتب العةلمي  

هـ(  ، مكتب  مك  319: تعةلماء أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )اإلشراف عةلى مذاهب ال -4
 . م 2004 -هـ 1425اإلمارات، ط: األوىل،  -الثقافي ، رأس اخليم  

هـ( حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد 319: تاإلقناع البن املنذر أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ) -5
 . هـ 1408ربين ، ط: األوىل، العزيز اجل

هـ( ، دار 587: تبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي ) -6
  .م  1986 -هـ 1406الكتب العةلمي  ، ط: الثاني ، 

7-  
َ
هـ( احملقق: عةلي  1119: تغِريب )البدُر التمام شرح بةلوغ املرام احلسني بن حممد بن سعيد الالعّي، املعروف بامل

 . م( 2007 -هـ  1428بن عبد اهلل الزبن ، دار هجر ط: األوىل )

بستان األحبار خمتصر نيل األوطار فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلرميةلي النجدي )املتوىف:  -8
 . م 1998 -هـ  1419هـ( ، دار إشبيةليا لةلنشر والتوزيع، الرياض ، ط: األوىل، 1376

هـ( حتقيق: 852: تبةلوغ املرام من أدل  األحكام أبو الفضل أمحد بن عةلي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ) -9
 . هـ 1424الرياض ط: السابع ،  –مسري بن أمني الزهري ، دار الفةلق 

، الزَّبيدي أبو الفيض، املةلّقب مبرتضىتاج العروس من جواهر القاموس حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين،  -10
 هـ( احملقق: جمموع  من احملققني ، دار اهلداي  ،1205: ت)

التعةليق املمجد عةلى موطأ حممد )شرح ملوطأ مالك برواي  حممد بن احلسن( حممد عبد احلي بن حممد عبد احلةليم  -11
الدين الندوي أستاذ احلديث جبامع  اإلمارات هـ( حتقيق: تقي 1304: تاألنصاري الةلكنوي اهلندي، أبو احلسنات )

 . م 2005دار القةلم، دمشق الطبع : الرابع ،  ،
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هـ( احملقق 468: تالتفسري البسيط أبو احلسن عةلي بن أمحد بن حممد بن عةلي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ) -12
 ه . 1430األوىل، جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي  ، ط:  -، عمادة البحث العةلمي 

تفسري الرازي مفاتيح الغيب = التفسري الكبري أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي  -13
 ه  1420 -بريوت ، ط: الثالث   –هـ( ، دار إحياء الرتاث العريب 606: تاملةلقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )ت : تفسري القرطيب أبو عبد اهلل  -14
 م 1964 -هـ 1384القاهرة ، ط: الثاني ،  –هـ( ، دار الكتب املصري  671

تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب عةلوم القرآن الشيخ العالم  حممد األمني بن عبد اهلل األرمي العةلوي اهلرري  -15
 . م 2001لبنان ،ط: األوىل،  –، دار طوق النجاة، بريوت  الشافعي

رَام أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد بن  -16
َ
توِضيُح األحَكاِم ِمن بةلوُغ امل

 م 2003 -هـ  1423هـ( ، مكَتب  األسدي، مّك  املكّرم  ط: اخلاِمَس ، 1423: تإبراهيم البسام التميمي )

 . 2014 - 8 - 15، تاريخ النشر:  38اجلامع الصحيح لةلسنن واملسانيد صهيب عبد اجلبار عدد األجزاء:  -17

هـ( ، دار الفكر ، 1230: تحاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري حممد بن أمحد بن عرف  الدسوقي املالكي ) -18
 ط: بدون طبع  وبدون تاريخ  .

هـ( حتقيق: زهري الشاويش 676: تملفتني أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )روض  الطالبني وعمدة ا -19
 . م1991هـ / 1412عمان ط: الثالث ،  -دمشق -، املكتب اإلسالمي، بريوت

سبل السالم حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين،  -20
 هـ( ، دار احلديث ط: بدون طبع  وبدون تاريخ1182: تفه باألمري )املعروف كأسال
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سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائةله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد حممد بن  -21
–ت الكتب العةلمي  بريو هـ( حتقيق وتعةليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار 942: تيوسف الصاحلي الشامي )

 . م 1993 -هـ  1414: األوىل، ،ط

: تسنن أيب داود أبو داود سةليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين ) -22
 . بريوت –هـ( احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتب  العصري ، صيدا 275

هـ( احملقق: 279: تى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )سنن الرتمذي حممد بن عيس -23
 . بريوت –بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي 

سنن الدارقطين أبو احلسن عةلي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين  -24
ب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شةليب، عبد الةلطيف حرز اهلل، أمحد هـ( حققه وضبط نصه وعةلق عةليه: شعي385: ت)

 . م 2004 -هـ  1424لبنان ،ط: األوىل،  –برهوم ، مؤسس  الرسال ، بريوت 

هـ( حتقيق: عبد 303: تالسنن الصغرى لةلنسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عةلي اخلراساين، النسائي ) -25
 . 1406حةلب ط: الثاني ،  –عات اإلسالمي  الفتاح أبو غدة ، مكتب املطبو 

هـ( 458السنن الكربى أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )ت:  -26
 . م 2003 -هـ  1424لبنان ،ط: الثالث ،  –احملقق: حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العةلمي ، بريوت 

هـ( احملقق: حبيب 227: تأبو عثمان سعيد بن منصور بن شعب  اخلراساين اجلوزجاين )سنن سعيد بن منصور  -27
 . م1982-هـ 1403اهلند ، ط: األوىل،  –الرمحن األعظمي ، الدار السةلفي  

ين بِن ِفرِ  -28 يِن عبِد الةلطيف بِن عبد العزيز بن أمني الدِّ َتا، شْ شرح مصابيح السن  لإلمام البغوي حممَُّد بُن عزِّ الدِّ
ةَلك )

َ
هـ( حتقيق ودراس : جلن  خمتص  من احملققني بإشراف: نور  854: تالرُّوميُّ الَكرمايّن، احلنفيُّ، املشهور بـ ابن امل

 . م 2012 -هـ  1433الدين طالب ، إدارة الثقاف  اإلسالمي  ، ط: األوىل، 
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 املةلك بن سةلم  األزدي احلجري املصري املعروفشرح معاين اآلثار أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالم  بن عبد  -29
حممد سيد جاد احلق( من عةلماء األزهر الشريف ،  -هـ( حققه وقدم له: )حممد زهري النجار 321: تبالطحاوي )

 .م  1994هـ،  1414 -عامل الكتب ،ط: األوىل 

ي  بإضاف  جاة )مصورة عن السةلطانصحيح البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ، دار طوق الن -30
 . هـ1422ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( ط: األوىل، 

هـ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي 261: تصحيح مسةلم ، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ) -31
 ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

 1420: تان ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األلباين )صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حب -32
 هـ  1422هـ( ، دار الصميعي لةلنشر والتوزيع، الرياض ، ط: األوىل، 

العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام عةلي بن إبراهيم بن داود بن سةلمان بن سةليمان، أبو احلسن، عالء  -33
، لبنان ،  ط: األوىل –، دار البشائر اإلسالمي  لةلطباع  والنشر والتوزيع، بريوت هـ(  724: تالدين ابن العطار )

 . م 2006 -هـ  1427

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف  -34
 -هـ  1417لكتب العةلمي  ، ط: األوىل، هـ( احملقق: حممد باسل عيون السود ، دار ا 756: تبالسمني احلةليب )

 . م 1996

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بةلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين أمحد بن عبد  -35
 .هـ( ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط: الثاني   1378: تالرمحن بن حممد البنا الساعايت )

هـ( ، دار الفكر ، ط: 861: تكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام )فتح القدير   -36
 . بدون طبع  وبدون تاريخ
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( احملقق: زائد بن أمحد 751 - 691الفروسي  احملمدي  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزي  ) -37
 . هـ 1428املكرم  ، ط: األوىل، مك   -النشريي ، دار عامل الفوائد 

هـ( احملقق: مشهور بن 751: تالفروسي  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي  ) -38
  1414السعودي  ، ط: األوىل،  -حسن بن حممود بن سةلمان ، دار األندلس 

يق األحاديث النَّبويَّ    واآلراء املذهبيَّ  وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّ  وحتقالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّامل لألدّل  الشَّرعيَّ  -39
كةّليَّ  الشَّريع  ،   -وخترجيها( أ. د. َوْهَب  بن مصطفى الزَُّحْيةِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله جبامع  دمشق 

 دار الفكر ، دمشق ط: الرَّابع  املنقَّح  املعدَّل 

 1977 -هـ  1397لبنان ، ط: الثالث ،  –هـ( ، دار الكتاب العريب، بريوت 1420: تقه السن  سيد سابق )ف -40

الِفقُه املَيسَّر أ. د. َعبد اهلل بن حممد الطّيار، أ. د. عبد اهلل بن حمّمد املطةلق، د. حممَّد بن إبراهيم املوَسى الناشر:  -41
 م 2012 -هـ  1433ك  العربي  السعودي  الطبع : الثاني ، املمةل -َمَداُر الَوطن لةلنَّشر، الرياض 

 –هـ(، دار الكتب العةلمي ، بريوت 1360: تالفقه عةلى املذاهب األربع  عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ) -42
 م .  2003 -هـ  1424لبنان ،ط: الثاني ، 

سعيد، مشس الدين الكرماين )ت:  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري حممد بن يوسف بن عةلي بن -43
 م1937 -هـ 1356لبنان ط : أوىل: -هـ( ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت786

: تلسان العرب حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ) -44
 هـ 1414 -بريوت ، ط: الثالث   –هـ( ، دار صادر 711

 ن  التاريخ الرياضي من الشرق والغرب ، عالم إبراهيم، ، الدار القومي  ، املؤسس  املصري  العام  القاهرة ،مدو  -45
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مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان اهلل بن  -46
نارس ب -اجلامع  السةلفي   -إدارة البحوث العةلمي  والدعوة واإلفتاء هـ( ، 1414: تحسام الدين الرمحاين املباركفوري )

 م . 1984هـ،  1404 -اهلند ، ط الثالث  

: تمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح عةلي بن )سةلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري ) -47
 . م2002 -هـ 1422لبنان ،ط: األوىل،  –هـ( ، دار الفكر، بريوت 1014

هـ( حتقيق: أمين 316: تمستخرج أيب عوان  أبو عوان  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييين )  -48
 م.1998 -هـ1419بريوت،ط: األوىل،  ،بن عارف الدمشقي ،دار املعرف 

هـ( 241: تسد الشيباين )مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أ -49
 م 2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون ، مؤسس  الرسال  ،ط: األوىل،  -احملقق: شعيب األرنؤوط 

مسند الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطةلب بن عبد مناف  -50
لبنان ، مطبع  بوالق األمريي  والنسخ  املطبوع  يف  –، بريوت هـ( دار الكتب العةلمي 204: تاملطةليب القرشي املكي )

 هـ 1400اهلند 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم مسةلم بن احلجاج أبو احلسن  -51
 بريوت .  -لعريب هـ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الرتاث ا261: تالقشريي النيسابوري )

 2013 ، 22املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة صهيب عبد اجلبار عدد األجزاء:  -52

املغين البن قدام  أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي  -53
 م1968 -هـ 1388القاهرة ط: بدون طبع   هـ( ، مكتب  620: تاحلنبةلي، الشهري بابن قدام  املقدسي )

 املفاتيح يف شرح املصابيح احلسني بن حممود بن احلسن، مظهر الدين الزَّْيَداينُّ الكويف الضَّريُر الشِّريازيُّ احلََنفيُّ  -54
ْظِهري )

ُ
نوادر، ر الهـ( حتقيق ودراس : جلن  خمتص  من احملققني بإشراف: نور الدين طالب ، دا 727: تاملشهوُر بامل

 م 2012 -هـ  1433وزارة األوقاف الكويتي  ط: األوىل،  -وهو من إصدارات إدارة الثقاف  اإلسالمي  
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هـ( ، دار إحياء 676: تاملنهاج شرح صحيح مسةلم بن احلجاج أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ) -55
 1392بريوت ، ط: الثاني ،  –الرتاث العريب 

الكويت  -ط : الثاني ، دارالسالسل  –الفقهي  الكويتي  صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي   املوسوع  -56
 هـ .  1427

هـ( 1004: تهناي  احملتاج إىل شرح املنهاج مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرمةلي ) -57
 . م1984هـ/1404 -، دار الفكر، بريوت ،ط: ط أخرية 

هـ( حتقيق: عصام الدين الصبابطي 1250: تنيل األوطار حممد بن عةلي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين ) -58
 م1993 -هـ 1413، دار احلديث، مصر ،ط: األوىل، 

 

 

 

 

 

 

 


