


والخلف السلف بين الملهية األلعاب

 يف اإلسالـ صبية حاؿ يف والتأمل ألجلها، العباد اهلل خلق اليت الغاية استشعار إف
 العاتية وأمواجو العظيمة، بأىوالو امللهية، األلعاب حبر  فيو امتطوا الذي الزمن ىذا

 .زماهنم يف امللهية األلعاب من الصاحل سلفنا موقف مراجعة بضرورة املرء شعريُ 
َا بِالنػَّر َدِشرِي، َلِعبَ  َمن  : »قَاؿَ   النَِّبَّ  فعن   «َوَدِموِ  ِخن زِيرٍ  َلَ مِ  يِف  َيَدهُ  َصَبغَ  َفَكَأَّنَّ

 (1) أمحد رواه «ورسولو اهلل عصى فقد بالنرد لعب من»:   وقاؿ .مسلم رواه
 . (3) األلباين وحسنو (2) داود وأبو
 كسر من فمنهم هبدية واقتدوا ألمره امتثلوا الذين عليهم اهلل رضواف صحابتو أما

 من ومنهم هبا، يلعب من بإخراج أمر من ومنهم عليها، وضرب األلعاب، ىذه
 ُعَمرَ  ب نِ  اهللِ  َعب دِ  َعن  ،  نَاِفعٍ  فَعن   األصناـ، على بالعاكف عليها العاكف شبو
ِلوِ  ِمن   َأَحًدا َوَجدَ  ِإَذا َكافَ : ¶  وعن ،(4) "وََكَسَرَىا َضَربَوُ  بِالنػَّر دِ  يَػل َعبُ  َأى 

 عندىم -فيها سكانا كانوا -دارىا يف بيت أىل أف بلغها أهنا: ▲ عائشة

 ذلك وأنكرت ،«داري من ألخرجنكم خترجوىا مل لئن»: إليهم فأرسلت نرد،

 بالفصني الالعب»: قاؿ ¶ العاص بن عمرو بن اهلل عبد وعن ،(5) عليهم

 32/287 املسند ((1
2))  4/285
285/ 8إرواء الغليل   ((3
1/488صحيح األدب املفرد   ((4
1/489صحيح األدب املفرد   ((5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دـ يف يده كالغامس قمار، غري هبما والالعب اخلنزير، َلم كآكل قمارا؛
  (1)«خنزير
 التماثيل ىذه ما»: فقاؿ بالشطرنج يلعبوف قـو على مر أنو:  ؓ  علي وعن

  (2) «ديسها أف من لو خري تطفأ حىت مجرا، ديس ألف ؟!عاكفوف هلا أنتم اليت
 :-الشطرنج حكم عن لو جواب يف- ؓ  تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿ

 الصحابة إمجاع ذكر للشافعي وأنصرىم باَلديث الشافعي أصحاب أعلم والبيهقي"
 وابن عمر وابن سعيد وأيب طالب أيب بن علي عن(: الشطرنج أي) منو املنع على

 ومن ،نزاعا ذلك يف الصحابة عن حيك ومل ╚ وعائشة موسى وأيب عباس

 أىل من وغريه والبيهقي. غالط فهو فيو رخص أنو الصحابة من أحد عن نقل
 موقف أدركنا وإذا (3) "إسناد بال أقواال ينقل ممن الصحابة بأقواؿ أعلم اَلديث
 يف  النب زمن يف املتمثلة امللهية األلعاب ىذه من عليهم اهلل رضواف الصحابة

 األمة على دخلت اليت الشطرنج لعبة يف الصحابة من بعده من زمن ويف النرد لعبة
 ىاتني الغراء الشريعة منعت ألجلها اليت العلة ندرؾ أف علينا بقى ،(4)الفتوح  بعد

 ىاتني يف األعالـ األئمة أقواؿ تفاصيل على بالوقوؼ لنا يتجلى ذلك ولعل اللعبتني
  حرمتهما، على اإلمجاع نقل فقد العوض دخلهما إف اللعبتاف فهاتاف اللعبتني،

                                                           

 1/489صحيح األدب املفرد   ((1
 8/468شعب اإلدياف للبيهقي  وقاؿ " وهلذا شواىد عن علي ذكرناىا يف كتاب الشهادات "   ((2
 32/218جمموع الفتاوى   ((3
 32/243جمموع الفتاوى   ((4
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 ال ِقَمارٌ  هِبَا اللَِّعبَ  َأفَّ  ال ُعَلَماءُ  فََأمج َعَ  الشَّط رَن جُ  َوأَمَّا" : ؓ  الرب عبد بنا قاؿ
 تيمية ابن اإلسالـ شيخ وحكى (1) "حيَِل   ال هبا قمارا وأكلو املاؿ وأخذ ،جيوز
 كتأخري واجب ترؾ تضمنت ما مىت الشطرنج حرمة على العلم أىل اتفاؽ ؓ 

 منهي فعل أو إمامة أو والية يف نظر  إمهاؿ أو والدين بر يف تفريط أو ةصال
 الصورة ىذه مثل يف التحرمي أف يعرؼ أف فينبغي"  فاجرة وديني وخيانة ككذب

  حرمة على األربعة املذاىب أئمة اتفق فقد العوض من خلتا وإف (2) ".عليو متفق
 (3) كرىها، فإنو الشافعي ماعدا الشطرنج  حرمة على اتفقوا وكذلك النرد،

 ىو ما هبا اللعب من وليس" : الشطرنج عن ؓ  تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿ 
 رضواف الصحابة منع فإذا (4) "املسلمني أئمة من أحد عند الطرفني مستوي مباح

 أف أدركنا العوض من خلومها مع والشطرنج النرد  بعدىم من األئمة و عليهم اهلل
 فيو، نفع ال ما يف للقلب  وإشغاهلما  اهلل ذكر عن صدمها مها منعهما يف العلة
 حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ :تعاىل اهلل قوؿ ذلك على يدؿ ومما

: ؓ  حممد بن للقاسم قيل  (5)  َّ مل خل حل جل مك لك خك
 ذكر عن أهلى ما كل": القاسم فقاؿ ىو؟ ميسر الشطرنج؟ أرأيت ،"ميسر" النرد

                                                           

 8/461االستذكار   ((1
 32/218الفتاوى جمموع   ((2
شرح النووي  14/358سنن البيهقي الكربى  13/184التمهيد  464/ 8االستذكار   6/31تبني الدقائق  انظر: ((3

 .14/151املغين  15/15على صحيح مسلم 
 .32/216الفتاوى  جمموع ((4
 .94سورة املائدة آية   ((5
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 يزيد ما ؓ  إبراىيم بن حممد الشيخ قرر وقد (1) ."ميسر فهو الصالة وعن اهلل
 الشطرنج حترمي على بعدىا اللتني واآليتني اآلية ىذه من استدالؿ أوجو عشرة على

 بدوف الشطرنج حكم تقريره معرض يف- ؓ  القيم ابن قاؿ  (2) مطلقا،
 عن شغل أعظم ويشغلو القلب يلهي ما تبيح أهنا بالشريعة يظن وكيف"  :-عوض
 كثريىا إىل يدعو وقليلها أرباهبا بني والبغضاء العداوة ويورث ودنياه دينو مصاحل
 عليها عاكفا صاحبها يصري وهلذا وأعظم املسكر يفعل كما والفكر بالعقل ويفعل

 يستحيي كما خياؼ وال يستحيي ال فإنو أشد أو مخره على اخلمر شارب كعكوؼ
 صح فقد الشطرنج صاحب أما األصناـ على بالعاكف مشبو وكالمها اخلمر شارب

، الشطرنج عن سئل أنو ¶ عمر ابن عن نافع وعن (3) " ؓ  علي عن
 الشطرنج ألف" :ؓ  تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿ (4) "النرد من شر ىو: "فقاؿ

  (5) ".النرد من أكثر الصالة وعن اهلل ذكر عن ويصد القلب يشغل
 وجدهتا املسلمني صبية بني  اإللكًتونية األلعاب  من كثري على اليـو وقفت وإذا
 تعلقا أشد هلا ووجدهتم اهلل، ذكر عن صداً  وأعظم الشطرنج من للقلب أشغاالً  أشد
 هلل عاصيا بالنرد لعب من كاف وإذا":ؓؓ  القيم بنا قاؿ   عكوفاً  عليها وأدـو

 عن  ولرسولو هلل املعصية اسم يسلب فكيف النرد مفسدة خفة مع  ورسولو
 وأخذىا  ورسولو اهلل حيب ما عن وصدىا مفسدهتا عظم مع الشطرنج صاحب

                                                           

 4/324تفسري الطربي   ((1
 8/125فتاوى الشيخ   ((2
 312 ص الفروسية  ((3
 313وقد صححو ابن القيم الفروسية ص 14/359السنن الكربى للبيهقي   ((4
 32/242الفتاوى  جمموع ((5
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 مثل كثريىا إىل قليلها ودعاء عمره وضياع وجوارحو قلبو واشتغاؿ العبها بفكر
 (1) "كثريىا إىل اخلمر قليل دعاء

 يف تكن مل مفاسد من اإللكًتونية األلعاب ىذه  بو اختصت ما عن ناىيك 
 الصليب، بأخذه الالعب عمر كإطالة بالعقيدة اإلخالؿ من  السابقة األلعاب

 األعراض على واالعتداء  وكالقتل باملراكب كالصدـ األرض يف اإلفساد تعليم ومن
 وفيها ، السلوؾ فساد من ذلك وحنو واالغتصاب احملرمة العالقات كتكوين
 بالكرة كاللعب الرباء بعقيدة خيل ما وفيها الشيطاف، مزامري و املتحركة التصاوير

 على الصليب بعضهم نصب قد كافر بفريق بل كافر العب يف الصب فيتمثل
 األلعاب ىذه ضرر عظيم من الطب أىل ذكره ما عن ناىيك وأعالمهم، صدروىم

 والقلق  للعزلة تسببها ومن والذاكرة والًتكيز لالنتباه إضعافها من والنفس العقل على
 (2) .العبها نفس يف والطغياف العدوانية وتأصيلها  والسمنة

 موقفهم أين ؟!امللهية األلعاب ىذه من السلف موقف من اليـو اخللف موقف فأين
 العاكف شبو وممن ؟!بيتو يف يلعبها من بإخراج أمر وممن ؟!وكسرىا عليها ضرب ممن

 ؟!الوثن على بالعاكف عليها
 تأمثهم خوؼ باعتبار ليس امللهية األلعاب ىذه من كلفنيامل غري الصبية منع إف

 برقاب اهلل علقها اليت املسؤولية مقتضيات باعتبار وإَّنا بعد، عليهم جير مل فالقلم
 عليو وجعل األولياء، على اهلل حرمو الذي الغش وعدـ النصح موجبات ومن الرعاة،

                                                           

 314ص الفروسية ((1
 .com/watch?v=NFnCWmvWDNQhttp://www.youtube انظر: (2(
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http://www.youtube.com/watch?v=NFnCWmvWDNQ


 الصب قلب تعلق وشدة وغريه، املكلف عن الدفع واجب والضرر الشديد، الوعيد
 من فكثري ودنياه، الصب دين على أضرارىا عن التغافل للويل يسوغ ال األلعاب هبذه

 بل إنكاره، تبعة من ليخرج نفسو يف سوغو املنكر إنكار استصعب إذا الناس
 يماف وإشغاهلم ودنياىم، دينهم صالح فيو ما على النشء تربية يف اجملاىدة الواجب

 يشرع فقد الدين، أركاف أعظم يف شرع املكلفني غري مع والتدرج استقامتهم، فيو
 .        عنهم الشر مادة حسم على القدرة عدـ عند

 
 

 املربد بن عبدالرمحن معاذ بن عبدالعزيز /كتبو
 ىػ 1435 / 5/ 22يف تاريخ 
 *     *      * 
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