
 الرياضة رسالة عدنان الَطرَشة إلى أهل 
---------------------------------- 

 الت بطوالفي  حكم رسم االشتراك
------------------------------- 

ِحيم  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياا  والمرسالين نبيناا محماد و لا  

 وصحب  أجمعين.

 إخواني مدربي وطالب الرياضة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركات ،

 :حكم رسم االشتراك في البطوالت
-------------------------------- 

هناك أمر  خر خطير يُرتكب في البطوالت الرياضية على مختلف أنواعها وال ينتب  إلي  أكثار النااو وهاو صاورة مان 

صور الميسر )القمار(؛ إذ إن صورة القمار هي أن يضع كل العب مبلغًا من المال ويلعبون؛ ثم تكون النتيجة أن ياذهب 

الصورة موجودة في البطوالت الرياضية حيا  يادفع كال العاب هذا المال إلى بعضهم ويخسر اآلخرون أموالهم. وهذه  

مبلغًا من المال يسمون  )رسم اشتراك(، ثم يلعب الالعبون فتكون النتيجة أن تاذهب األماوال التاي اشاتريت بهاا كا وو 

 وميداليات إلى بعض الالعبين ويخسر اآلخرون المباريات والمال أيًضا. 

 وقد قرر مجمع الفق  اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة الم تمر اإلسالمي ما يلي: 

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمار أو القياام با    أوالً: تعريف المسابقة:»

 بعوض )جائزة(، أو بغير عوض )جائزة(. 
مسابقة بال عوض )جائزة( مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريم  نا  ولام يترتاب ( ال1)  ثانيًا: مشروعية المسابقة:

أن تكون أهداف المسابقة   -( المسابقة بعوض جائزة إذا توفرت فيها الضوابط اآلتية: أ2علي  ترك واجب أو فعل محرم. )

أن تحقق المساابقة مقصاًدا  -. جأال يكون العوض )الجائزة( فيها من جميع المتسابقين  -ووسائلها ومجاالتها مشروعة. ب 

 أال يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.  -من المقاصد المعتبرة شرًعا. د 

ثالثًا: بطاقات )كوبونات( المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز ال تجوز شرًعا؛ ألنهاا رار  

 «.من ررو  الميسر...

ائز المسابقات )البطوالت( من ك وو وميداليات وغيرها مان أماوال المتساابقين أو فهكذا نرى أن  ال يجوز أن تكون جو

 يدخل في قيمتها جز  من أموالهم التي دفعوها كرسوم اشتراك؛ ألنها ضرب من ضروب القمار. 

 نصيحة إلى منظمي البطوالت:
---------------------------- 

وهي بالطبع نصيحة لان يكتار  لهاا إال مان لديا   -ظيم البطوالت وههنا نصيحة أحب أن أوجهها إلى المس ولين عن تن

باأن يتحاروا الحاالل ويعملاوا وفقا ، ويزيلاوا  -ورع وخوف من هللا ومن العقاب يوم الحساب ويقدم دين  على رياضات  

 الحرام ويتجنبوا شبهة القمار في البطوالت. 
شارك في البطولة مثل: مرجع رسمي، أو وزارة، أو ويوجد عدة طرق لتجنب ذلك وتدور حول إيجاد طرف ثال  غير م

 شركة، أو شخصية غنية... إلخ، يتكفل بدفع تكاليف البطولة أو على األقل بشرا  جميع الجوائز:

إيجاد ممولين للبطولاة مان غيار المتساابقين يغطاون فيهاا جمياع النفقاات بماا فاي ذلاك جمياع الجاوائز المقدماة  •

بذلك عن أخذ رسم اشتراك مان المتساابقين. وهاذا هاو أفضال األحاوال لتجناب للمتسابقين؛ ويستغني المنظمون  

 الحرام والميسر.



إيجاد ممولين للبطولة من غير المتسابقين يغطون فيها جزً ا من النفقات؛ فيشترون بهذه األموال جميع الجاوائز.  •

رك العبوهم في البطولة. وتدفع هذه أما بقية التكاليف فيمكن تقسيمها على المراكز واألندية والمدربين الذين يشا

 من سكن وطعام ونقل وأجرة ملعب وغير ذلك. تشمل الجميع«األموال على األشيا  التي »

إذا أصر المنظمون على تحصيل رسم اشتراك من المتسابقين؛ فال يُشترى بأي جز  من هذه الرساوم أي جاائزة  •

، أما الجوائز فال بد أن تكون من طرف ثالا  غيار «تشمل الجميعستقدم لفائز، بل تصرف على األشيا  التي »

 المتسابقين.

، فيُشاترى تشمل الجمياع«إذا أصر المنظمون على تحصيل رسم اشتراك من المتسابقين ولم يكن هناك نفقات » •

نوع من الجوائز: كأو، ميدالية، ساعة... إلخ يكاون ساعر الواحادة منهاا المبلاه نفسا  دون نقصاان الاذي دفعا  

، وفي نهاية البطولة تُسلَّم هذه الجائزة إلى كال متساابق دفاع رسام االشاتراك بغاض النظار عان الفاائز المتسابق

والخاسر؛ وهذا عمل طيب يسر جميع المتسابقين. وإن كان هناك رغبة في تمييز الفائزين فاي البطولاة بجاوائز 

 إضافية: كأو أو غيره، فتُشترى بأموال أطراف أخرى غير المتسابقين.

يتضح أن  في جميع األحوال ال بد أن تكون الجوائز المقدمة إلى الفائزين من مال طرف ثال  من غير المتسابقين،   وهكذا

وليو ورا  ذلك إال الحرام والميسر إذا اشترى المنظمون برسوم اشتراكات المتسابقين أو بجز  منها جمياع الجاوائز أو 

 بعضها.
أحكام شرعية غير قابلة للجادل والنقاا ، أو طارآل اآلرا  واألهاوا  الشخصاية؛ ألنا  إذا حكام   موبالجملة؛ فنحن هنا أما

الشرع في مسألة فليو أمام المسلمين الم منين سوى أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ويبادروا إلى التطبيق ويغيروا ويبدلوا في 

خت  برياضة دون رياضة، وإنما ينطبق على جميع أنظمة بطوالتهم لتكون متوافقة مع الشرع. وما سبق من الكالم ال ي

 الرياضات والمسابقات وما يشبهها.
وختاًما أسأل هللا تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب  ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وأن ينفع بنا غيرنا من 

 تسليًما.المسلمين، وصلى هللا على نبينا محمد و ل  وصحب  وسلَّم 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات .

 مأخوك

 عدنان الَطرَشة


