
 

 233 اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ

ّالحكم الشرعي للعب بالطاولة  

  
  
  

 ّالحكم الشرعي للعب بالطاولة
  

  احمد رشید ثمیل. م.م
   جامعة األنبار- الرمادي-كلیة العلوم اإلسالمیة

  
  
  

  الخبیر اللغوي 
   عامر مھدي. د.م. أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 

 234 اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ

ّالحكم الشرعي للعب بالطاولة  

  
  المقدمة

ٌدل سواه ، الباسط الحق لعباده ، والصالة َم عَكَالحمد هللا رب العالمین الذي ال ح   
 ألتباعه ، وعلى آل بیته َّق الحقِللرساالت غیره محقوالسالم على من ال خاتم 

  .وأصحابه وأحبابه
  وبعد
 من المسلمین في أمور شتى ، منها المجاهرة ٍةكثیرٍ   فلقد آلمتني حال طائفة    

بتعاد عن المنهج ًاللهو واللعب والمقامرة في أشیاء اتخذت غرضا لالبالمنكرات مثل 
ة من اللعب بألعاب لم ن موقف الشریعة اإلسالمیّعلى نفسي أن أبیُالرباني، فآلیت 

ما شاع منها  بعض م فيفأردت أن أبحث  الشرع والتي سمیت بأسماء شتى ، یبحها
سمیت بحثي هذا  ووانتشر رغم وجود األحادیث الصریحة والصحیحة في تحریمها ،

؛ألنها ً، والطاولة هي النرد قدیما ، اخترتها )الطاولة ّالحكم الشرعي للعب ب( بـ
ً ، یكون حكما لغیرها من ٕعاب، واثبات الحكم الشرعي لها ومن أقدم األل،أكثر شیوعا

 ، )والشطرنج( ، )والورق( ، )الدومینو(ة ، ومنها ّاأللعاب التي تشترك معها في العل
بیان ، ومن ثم ّ وعلة تحریمها ، وحكمها عند الفقهاءوقد تكلمت عن صورتها وتعریفها

  .مالراجح من أقواله
  :.ة مطالب وقسمت البحث إلى تمهید وثالث

   .)النرد(التعریف بالطاولة : ول المطلب األ
  .أقوال العلماء وأدلتهم: طلب الثانيالم
  

  .ة تحریم اللعب بالطاولة ّعل: المطلب الثالث
م ، وأعوذ به من الزلل  اهللا  التوفیق في إتمام هذا البحث على الوجه السلیً  سائال

  .ه نعم المولى ونعم النصیر َّنوالتقصیر إ
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  التمهید

  إلى وصفها  لي من اإلشارةَّم في األحكام الخاصة بهذه اللعبة ال بدَّ     قبل أن أتكل
، وعدد الذین یلعبونها وكیفیة اللعب بها ؟، ومن یلعب بها ؟،  وأصلها  ؟،مم تتكونو

من بلد آلخر وتتغیر  تسمیتها قد تختلف َّن لدى القارئ صورة عنها ؛ ألنَّكو، لتت
  .بتغیر األزمان

 األول صندوق على األغلب مصنوع  ،تتكون من ثالثة أشیاءفهي  اوصفه    أما 
 في الجهة األولى منه ُرَحفُیل الشكل یفتح مثل فتح الكتاب ، تمن الخشب مستط

ٌارا بیوت ًیمینا ویس  بعدد ا عشر بعدد شهور السنة ، وفي الثانیة اثنا عشرعددها اثنً
ًج ، الثاني األحجار وعددها ثالثون حجرا بعدد أیام الشهر ، مصنوعة من برااأل

لث الفصین بشكل العاج أو البالستك ، توزع فیه بالتساوي على الجهتین ، الثا
ینقش على ًتقریبا  ،ا بقدر األضفرمصنع من العاج الواحد منهُمكعبین صغیرین ، ی

  ط ویقصد بها أیام األسبوع ، یسمى  نقاجهة منه نقاط مجموع كل جهتین سبعكل 
ن ویعتمد اللعب فیها على ، یلعب بها شخصا) َّالزار(ل العراق یة أهَّالزهر أو بعام

 بحسب ما یظهر من نقاط الحظ  ، وذلك برمي الزهر وسط الطاولة فتحرك األحجار
قبل ظهور اإلسالم  وضعها أحد ملوك فارس ٌّفي الفصین ، وأصل هذه اللعبة فارسي

   ) ١()ردشیر بابكأ(یدعى و
  المطلب األول 

  التعریف بالطاولة 
ُهي النرد وهو ا  :ً لغة)ُالطاولة( ِ اشتق من اسم واضعه بَّسم أعجمي معرَ ِ َّ

 : تعني)شیر(وكلمة ) النرد شیر ( :حد ملوك فارس ویقال لهأ) أردشیربابك(
   .)٢(حلو 

عتمد على الحظ ،وتنقل  ذات صندوق وحجارة وفصین ، تٌلعبة :ًشرعا) الطاولة(و
  . )٣(ُّفیها الحجارة على حسب مایأتي به الفص
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  المطلب الثاني

  اللعب بالطاولةحكم أقوال العلماء وأدلتهم في 
         اختلف الفقهاء في حكم اللعب بالطاولة على مذهبین

  ًتحریم اللعب بالطاولة مطلقا:       المذهب األول 
 ٍبَعَ لَّأي  فیه قمار ،ٍبَعَ لّ وكلریم اللعب بالطاولةفق العلماء على تحت أ          

اإلمام أبو :وبه قال  تعالى باجتنابه ، ُ اهللاَرَمكان وهو من المیسر الذي َأ
حنیفة واإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أحمد رحمهم اهللا تعالى ، وفیما 

حمه اهللا تعالى فقد أوجب اإلمام أبو حنیفة ر ، ٌیأتي بعض من أقوال الفقهاء
،أما اإلمام مالك  ،)٤(على صاحبه إذا تكرر اللعب منه أن ترد شهادته

ًوأصحابه رحمهم اهللا تعالى جمیعا فهم مجمعون على أنه ال یجوز اللعب 
 رحمه اهللا تعالى ذهب إلى كراهة اللعب بالنرد ، واإلمام الشافعي )٥(بالنرد

َّلتحریم الذي یفسق الالعب بها َّأن هذه الكراهة هي ا: وأكثر أصحابه قالوا َ ُ
حمد رحمه اهللا تعالى حكمه التحریم وحجته  ، وعند اإلمام أ)٦(ُّوترد بها شهادته

ویقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة ،  )٧(في ذلك ورود النصوص واإلجماع علیه
ومنه ، المیسر محرم بالدلیل من القرآن والسنة واإلجماع :رحمه اهللا تعالى 

 لما یوقعه الشیطان بین أهلها من مفاسد ، ومنها العداوةاللعب بالنرد 
ٕحرام وان لم یكن   فلعبة النرد عن ذكر اهللا وعن الصالة ،ُّوالبغضاء والصد

ٍبعوض عند جمهور العلماء ، َ ِ
   .)٨(وبالعوض حرام باإلجماع 

  :واستدلوا بما یأتي
 المطهرة ومن استدل القائلون بالتحریم بأدلة من القرآن الكریم ومن السنة   

  .القیاس 
  :أدلتهم من القرآن: ًأوال

ُیاَأیها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر واألنصاب (استدلوا بقوله تعالى  ََ ْ ََ ْ َ َُ ُ َِ َِّْ َ َ َْ ْْ َِّ ُ َ ُّ
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ُواألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحو ُ َِ َّ ِ ِْ َُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ ِْ َِ َّ ِ َ ْ ٌ ُ َْ ْ َإنما* ن َ ُیرید َِّ ِ ُ 
ْالشی ُطانَّ َیوقع َْأن َ ِ ُبینكم ُ ُ َ ْ َالعداوة َ َ َ َ ْوالبغضاء في الخمر والمیسر ویصدكم عن  ْ َ َ َ َْ ُ َّ ُ ََ َ َِ ِِ ِْ َ ْ ْ ْْ َ ْ

َذكر الله وعن الصالة فهل َأنتم منتهون ُ ْ ََ ُْ ُْ ْ َ ِ ِ َّ َِّ ِ َِ َ ْ 
(

)٩( 

  :وجه الداللة
 والبغضاء بین العاكفین علیه وقع العداوة، وأ كل لهو دعا قلیله إلى كثیر 

ًن یكون حراما مثله ، فالنرد یكون حراما ؛ألنه ٌ كشرب الخمر وأجب أفهو ً
  .) ١٠(ویصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، یوقع العداوة والبغضاء 

     من السنةأدلتهم:ًثانیا 
من لعب (رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:  قال :عن أبي موسى قال-١

    . )١١()بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله
 هللا علیه وسلما صلى الرسول:قال: رحمن بن أبي حسین قال عن عبد ال -٢

، وتأدیبه فرسه كل ما یلهو به الرجل المسلم فهو باطل إال رمیه بقوسه ، (
 . )١٢()هن من الحق َّنومالعبته أهله فإ

 من (: النبي صلى اهللا علیه وسلم قالَّنإ: العن أبي بریدة عن أبیه ق -٣
 . )١٣()لحم خنزیرلعب بالنردشیر فكأنما غمس یده في 

  :وجه الداللة 
و یله  وبكل ماِقدمة توجب الحرمة في اللعب بالطاولةن األحادیث المت   إ

به المسلم، باستثناء ما ذكر في الحدیث الثاني، فمرة وصف العب 
ه بالبطالن وأخیرها التشبیه  بالعاصي هللا ولرسوله ومرة حكم علیالطاولة

ي هو محرم بالنص الصریح ، فهذه لحم الخنزیر الذَبمن غمس یده في 
حرمة اللعب فیه سواء كان كلها حجج واضحة لدى الجمهور القائلین ب

  .م ال ؛ ألنه في كل األحوال یلهي عن ذكر اهللا وعن الصالةًمقامرة أ
  استدلوا بالقیاس: ً      ثالثا

یقاع من إ، مت الخمر والمیسر لما فیها من إفساد للنفس البشریة ِرُ حفقد        
 عن ذكر اهللا وعن ّالعداوة والبغضاء والمشاحنة لدى مرتكبیها واالبتعاد والصد
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 یقاس علیها الشتراكهما في العلة نفسها ، فكذلك اللعب بالطاولةالصالة 
  .  فأوجبوا فیها التحریم

ذهبوا إلى التفصیل فقالوا بالحرمة ، إذا كان اللعب :       المذهب الثاني
  )١٤(وا بالكراهة بدون قمارعلى القمار ، وقال

إلى القول بحرمة اللعب بالطاولة إذا ،  بعض الصحابة والتابعین            ذهب
،   قماربالكراهة إذا كان اللعب من غیر: قالوا و ،قمار اللعب على الكان

وعبد اهللا بن مسعود ،  عثمان بن عفان ،وممن قال بذلك من الصحابة ، 
، ومن التابعین ،  رضي اهللا تعالى عنهم أجمعینة ، وعائش اهللا بن عمر وعبد

 ، والقاسم بن )١٦( ، وابن شهاب)١٥(أبو موسى األشعري ، وعبد اهللا بن المغفل
   .)١٧(محمد

َّ        رحمهم اهللا تعالى جمیعا ، وذكر أن عكرمة والشعبي رحمهما اهللا تعالى كانا  َ ِ ُ ً
رحمه اهللا تعالى عن اللعب یلعبان بالنرد ، وسئل اإلمام سعید بن المسیب 

، وهناك رأي للحسن البصري )١٨(ًإذا لم یكن قمارا فال بأس به : بالنرد فقال
بالحل وال یفسق العبه إذا حافظ على عبادته : ّ،رحمه اهللا تعالى أنه قال

   .) ١٩(ومروئته 
  :واستدلوا بما یأتي    

  من القرآن أدلتهم : ًأوال     
َیاَأیها( تعالى قوله ُّ ُ الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر واألنصاب واألزالم َ َْ َْ َْ َ َُ َ ْ َُ ُِ َِّْ َ َ َْ ْْ َِّ ُ َ

ُرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ُ َِ َّ ِ ِْ َُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ ِْ َِ َّ ِ َ ْ ْإنما یرید الشیطان َأن  *ٌ ُ َ ْ َّ ُ ِ َُّ َ ِ
ْیوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر والمی َْ َْ ْ ْ َْ َ َِ ْ َ َِ َ ََ َ َ ُْ َ ُ ُ َ ِسر ویصدكم عن ذكر الله ِ َّ ِ ِِ ِْ ْ َ َْ ُ َّ ُ َ

َوعن الصالة فهل َأنتم منتهون ُ ْ ََ ُْ ُْ ْ َ ِ َّ ِ َ َ
 ()٢٠(   

   :وجه الداللة
ٕواضاعة ، ة هي اإلسكار َّإن هذه اآلیات صریحة في تحریم الخمر والمیسر لعل   

وحصول المشاحنات التي تؤدي إلى العداوة ، الوقت في عدم طاعة اهللا تعالى 
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طاولة  عن ذكر اهللا وعن الصالة ، والَّوأكثر من ذلك لما فیهما من الصد  ،والبغضاء
 على القمار ، وعلى اإذا كان اللعب به، دخل في حكم المیسر عند بعض العلماء ت

ً ؛ألنه حتما في كلتا الحالین االبتعاد عنه ظروريو الكراهیة إذا خال من القمار ،
 أنه ال ً ذكر اهللا وعن الصالة ، فضال من یؤدي إلى البغضاء والكراهیة، والصد عن

  .ا بشيء في دیننا ودنیانا یفیدن
   من السنةأدلتهم : ً ثانیا 

   من لعب(:ن النبي صلى اهللا علیه وسلم قالإ: عن أبي بریدة عن أبیه قال   
   )٢١()بالنردشیر فكأنما غمس یده في لحم خنزیر   

  : وجه الداللة     
واستحله فكأنما غمس یده ألكل لحم   طاولةن لعب بالدل الحدیث على أن م   ی

محرم ، وكذلك لعب الطاولة سواء كان على الخنزیر وغمس الید هو التهیئة لألكل ال
مال أو دونه ، وهنا أراد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ترهیب من یلعب بالطاولة، 

َفشبه الالعب بها بمن یغمس یده في لحم الخنزیر ، لذا حمل ِ  حكم هذا الحدیث على ُ
الحرمة في حال تضمن اللعب بالطاولة القمار، وعلى الكراهیة في حال خال اللعب 

  .من القمار،على ماذهب إلیه بعض الصحابة والتابعین
  المطلب الثالث

  علة تحریم اللعب بالطاولة
اع ة تحریم اللعب بالطاولة وغیرها من األلعاب التي من شأنها إیقَّ للوقوف على عل  

 من معرفة َّالبد فًالبغضاء ، أو األثنین معا بین الالعبین ، أو المتقامرین ، العداوة أو
بتعاد عن ذكر اهللا وعن لعلة بینهما واحدة  وهي الصد واالعلة تحریم المیسر ؛ألن ا

ء الصالة وسائر العبادات ، ولجعل العلة الواحدة تدور بین حكمین نجد أن علما
نى اإلمارة ویجوز تعلیل حكمین بعلة واحدة  ، بمع(( :لك بقولهماألصول قد تطرقوا لذ
َّاتفاقا ؛ ألن العلة إ َّ َف فجوازه ظاهر إذ الیمنع عقال وال شرعا نَّرَمعُرت بالِسُن فً ً  ُصبً

 الطاولة الشتمالها على المفاسد ٕ وانما حرمت)٢٢()) على حكمین مختلفین ٍ واحدةٍأمارة
ر فكل منهما یكون فیه أكل لألموال یسة كما في المالتي تخل بنظام النفس البشری
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بالباطل دونما وجه حق شرعي ، لذا فالعلة واحدة ، والنفس تسعى وراء المال 
َیاَأیها الذین (وتشتغل به ، ومما یدل على تساوي النرد والمیسر بالعلة قوله تعالى  َِّ َ ُّ َ

َآمنوا إنما الخمر والمیسر واألنصا ْ ََ ْ َ َُ ُِ ْ َ َ َْ ْْ َِّ ْب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم ُ ُ َّ ِ َِ َ ُ ُ َ َُ ْ ْ َْ ِ َِ َّ ِ َ ْ ٌ ُ َْ ْ َ
َتفلحون ُ ِإنما یرید الشیطان َأن یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر  * ُِْ ِ ِ َِّ ِْ ْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ ََ َ َ ُ ُْ َ ُُ ُ َ ِ ِْ ُ َ َّ

ْویصدكم عن ذكر الله وعن الصالة فهل َ َْ ِ ِ َّ َِّ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُ َّ َ َأنتم منتهونُ ُ َْ ُْ ُْ
 
(

 الخمر َّن هنا نجد أ)٢٣(
ن الجمیع یتصف بإضاعة ة والبغضاء وكذلك الطاولة ، كما أوالمیسر یوجبان العداو

 باألنصاب َ والمیسرَ الخمرَنَرَ اهللا سبحانه قَّن من عمل الشیطان ، وأنهماوأالمال ، 
 ارتكاب المفاسد المحرمة ،  واألزالم واعتبرهما من الرجس ؛ ألنها تؤدي بفاعلها إلى

   .) ٢٤( الفالح والصالح في اجتنابهاَّنهللا تعالى عنها وأمر باجتنابها وأالتي نبه ا
  الترجیح

ُ    تعد لعبة  َّ َ ِمن المیسر إ) الطاولة(ُ ِ ِِ َ ن كانت على مال ؛ألن اللعب بها یقوم على َ
 من ُّ، وتعدم َّوهذا هو القمار والمیسر المحر، أكل المال بالباطل بالحظ والمصادفة 

، وعلة التحریم لمشابهتها المیسر من كونه  على غیر مالإن كانت م َّاللهو المحر
 وما یحصل بها في الغالب من المشاحنة  عن الصالة ،ُّل عن ذكر اهللا ویصدِشغُی

عبها ، وهناك والبغضاء والعداوة ، والتي قد تتسبب بقطیعة الرحم ، عند من اعتاد ل
شواهد كثیرة في أیامنا هذه على أن البعض أخرجها عن كونها لعبة للتسلیة ، إلى 
االنكباب علیها حتى في أوقات العبادة ، وقرنوا بها بعض ألفاظ الكفر والعیاذ باهللا ، 
ّوالسب والشتم سیما في أیام رمضان ، بحیث إذ یجلسون عندها إلى وقت متأخر من 

، فاستبدلوا بفعلهم هذا ) أنها خیر من الخوض في غیبة الناس ( لة اللیل بدعوى باط
ٍحراما بحرام وهم عن قولهم غافلون ،  الخمر قد حوت علل تحریم اللعبة وبهذا تكون ً

الراجح هو ماذهب ن  ویتضح لي مما سبق أجمعها ،واألنصاب واألزالم بأالمیسر و
وألنها أصبحت الیوم لدى إلیه أصحاب المذهب األول لوضوح األدلة وقوتها ؛

  .الكثیرین ، أهم من العبادة والقیام بأعمالهم الیومیة 
  الخاتمة

 في ًان یكون غنیأسأل اهللا  ، أبعد أن أتممت هذا البحث المتواضع في مادته   
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إال ماذكره ، فائدته ، ومما أود اإلشارة إلیه أن اللعب واللهو لیس من الدین في شيء 
هللا علیه وسلم من الرمي بالقوس وتأدیب الفرس ومالعبة األهل الرسول الكریم صلى ا

والبد لنا من تحدید الحكم في كثیر  ، ، واالشتغال فیما هو نافع خیر للدنیا واآلخرة
ًمن األلعاب ، سیما ماظهر منها في عصرنا هذا والتي تالقي رواجا كبیرا ، تحت  ً

لساحات العامة والطرق ، أو ما مسمیات كثیرة ، سواء مایشاهد منها في المقاهي وا
یعرض على شاشات التلفاز بدعوى المسابقات ، أو تلك التي تنشر في الصحف 
الیومیة ، وللوصول إلى الحكم الشرعي في أيٍ من تلك األلعاب البد من معرفة 
صیغها وماهیة التعامل معها ، لتنجلي لمن أراد الحكم علیها العلة التي من خاللها 

َّ تلك األلعاب ، لذا قمت بالبحث في لعبة الطاولة وعرفت كیف أن یبیح أو یحرم
علتها تشترك مع علة الخمر والمیسر، وهي المشاحنة والعداوة والبغضاء وأكل المال 
َّبالباطل ، التي دلت نصوص القرآن والسنة على تحریمهما ، واسأل اهللا أن یمن علي  َّ

  .اسبالبحث في أحكام جمیع األلعاب لبیانها للن
  أهم النتائج والمقترحات

 .إنها محرمة بعموم نصوص القرآن والسنة وباإلجماع والقیاس  -١

إنها برید الشیطان القتران لعبها بالخوض في ألفاظ الكفر والطعن في أعراض  -٢
 .الناس 

 .وجوب التحذیر من اللعب بها بأي صورة كانت ، كما فعل السلف الصالح -٣

 .الرادعة لمن لعب بها ٕإنكار اللعب بها وایجاد العقوبة  -٤

  
  الهوامش

أبو القاسم سلیمان بن أحمد : ، تألیف٩١٢، ص٢ج: المعجم األوسط : ینظر) ١(
طارق بن عوض اهللا : ، تحقیق١٤١٥ - القاهرة - دار الحرمین : الطبراني، دار النشر

 ، ٣٥٧، ٤وفیات األعیان ، ج:  وینظرعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني ،بن محمد 
: بو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار النشرأ: تألیف

 ، ٤الفتاوى الفقهیة الكبرى ج: ، ینظراحسان عباس:  لبنان، تحقیق-دار الثقافة 
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  . دار الفكر – ،المؤلف ابن حجر الهیتمي ،دار النشر ٣٥٢ص
محمد بن مكرم بن منظور :  المؤلف ،٤٢١ص ،١لسان العرب ،ج: ینظر  )٢(

عدد  الطبعة األولى ، بیروت–دار صادر الناشر فریقي المصرياأل
 یعقوب بن محمد : ، المؤلف٤١١، ص١المحیط ، ج القاموس :وینظر.١٥:األجزاء
  .١ : األجزاء آبادي عدد الفیروز

دار الفكر : ، دار النشر:  ألیف ، ت١٨٧،ص٧ شرح مختصر خلیل ، ج:ینظر  )٣(
عبد : ، تألیف ٢١٥ ، ص١٠، جواني حواشي الشر:  ، وینظر  بیروت–للطباعة 

األلعاب الریاضیة  : ینظر ، و بیروت–دار الفكر : الحمید الشرواني، دار النشر
، تألیف الدكتور علي حسین أمین ٢٦٩أحكامها وضوابطه في الفقه اإلسالمي ص

  .یونس 
  زین الدین ابن نجیم : تألیف ،٩١، ص٧البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج: ینظر )٤(

  .الثانیة:  بیروت، الطبعة- دار المعرفة : الحنفي، دار النشر             
  أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر : تألیف ،٤٦٢، ص٨اإلستذكار،ج:ینظر)٥(

األولى، : م، الطبعة٢٠٠٠ - بیروت -دار الكتب العلمیة : النمري القرطبي، دار النشر
  محمد علي معوض- سالم محمد عطا: تحقیق

محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد : ، تألیف ٢٠٨، ص٦األم للشافعي ، ج: نظری) ٦(
الحاوي : وینظر. الثانیة: ، الطبعة١٣٩٣ -  بیروت - دار المعرفة : اهللا، دار النشر

علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي، : ، تألیف١٨٧،ص١٧الكبیر،ج
:  م، الطبعة١٩٩٩-  هـ ١٤١٩ -ن  لبنا-  بیروت -دار الكتب العلمیة : دار النشر

 . الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-الشیخ علي محمد معوض : األولى، تحقیق

عبد اهللا بن أحمد بن قدامة : ألیف، ت١٧٢، ص١٠المغني للمقدسي،ج:ینظر )٧(
  .األولى: ، الطبعة١٤٠٥ -  بیروت - دار الفكر : المقدسي أبو محمد، دار النشر

أحمد بن عبد : المؤلف  ،٢٠٧، ص٣٤،ج٢٤٦،ص٣٢جمجموع الفتاوى ،: ینظر) ٨(
  .   ٣٥ : األجزاء عدد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس

 . سورة المائدة ٩١- ٩٠آیة )٩(

 أحمد أبو عبد اهللا محمد بن :  تألیف،٢٩١ ص،٦،ج القرطبي تفسیر :ینظر)١٠(
 رالطبريتفسی: ، وینظرالقاهرة – الشعب دار: النشر دار القرطبي، األنصاري

: محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو جعفر، دار النشر: تألیف، ٣٥٨،ص٢،ج
  .١٤٠٥ – بیروت - دار الفكر 
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  .سبق تخریجه ) ١١(         
، باب ماجاء في النرد ، ١٧١٨،برقم ٩٥٨،ص٢ج الموطأ في مالك أخرجه)١٢(

 - حیاء التراث العربي دار إ: بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، دار النشر مالك: تألیف
 .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق ،- مصر

  ،باب ماجاء في فضل في١٦٣٧، برقم ١٧٤،ص٤أخرجه الترمذي في سننه ،ج)١٣(
  محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي:  تألیف ،اهللا سبیل في الرميفضل       
  أحمد : یق، تحق-   -  بیروت -دار إحیاء التراث العربي : السلمي، دار النشر      

   .محمد شاكر وآخرون      
    ٢٢٦٠ برقم ،١٧٧٠ص ،٤ج النردشیر تحریم ،باب صحیحه في مسلم أخرجه)١٤ (

  دار: ، دار النشرالنیسابوري القشیري الحسین أبو الحجاج بن مسلم:تألیف ،       
   .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق بیروت، - إحیاء التراث العربي        

  أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد: ألیفت ،١٨٠، ص١٣ جلتمهید ،ا:ینظر) ١٥(
   – المغرب -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة : البر النمري، دار النشر     

:  ، وینظر  محمد عبد الكبیر البكري، مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقیق١٣٨٧
  .٤٦١ ، ص٨ج:اإلستذكار 

  .٤٦١ ، ص٨اإلستذكار ، ج: ، وینظر ١٨٠ ، ص١٣التمهید ،ج: ینظر) ١٦(
   .١٧٩ ، ص١٣التمهید ، ج: ینظر ) ١٧(
  شهاب الدین أحمد بن إدریس : ألیفت  ،٢٨٣ ، ص٣الذخیرة ، ج: ینظر ) ١٨(

  .محمد حجي: م، تحقیق١٩٩٤ -  بیروت - دار الغرب : القرافي، دار النشر      

 .٤٦١ ، ص٨ار ، جاإلستذك: ، وینظر ١٨٠ ، ص١٣التمهید ،ج: ینظر)١٩ (

 .١٨٧ ، ص١٧الحاوي ، ج: ینظر )٢٠ (

 . سورة المائدة ٩١- ٩٠آیة )٢١ (

، ٧٦،ص٤الكوكب المنیر، المسمى بمختصر التحریر ألبن النجار ، ج:ینظر  )٢٢(
 .نزیه حماد. محمد الزحیلي ، د.هـ،تحقیق د١٤١٨مكتبة العبیكان 

 . سورة المائدة ٩١- ٩٠آیة )٢٣ (

أحمد بن علي الرازي :لمؤلف ،١٢٨،ص٤ للجصاص جأحكام القرآن: ینظر) ٢٤(
 : تحقیق١٤٠٥ ، بیروت -  العربي التراث إحیاء دار : الناشر ،الجصاص أبو بكر

: المؤلف ،١٦٩الفروسیة ألبن القیم ص: وینظر٥:األجزاء عدد ،قمحاوي الصادق محمد
 – دیةالسعو - األندلس دار : الناشر محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد اهللا
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  ٠  سلمان بن محمود بن حسن بن مشهور : تحقیق١٩٩٣ -  ١٤١٤ ، األولى الطبعة
 

        المصادر

 : الناشر ،أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر:لمؤلف  للجصاص ،القرآن أحكام .١
 عدد ،قمحاوي الصادق محمد : تحقیق١٤٠٥ ، بیروت - العربي التراث إحیاء دار

 .  ٥ : األجزاء

دار : محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد اهللا، دار النشر: ، تألیف عيللشاف األم .٢
  .الثانیة: ، الطبعة١٣٩٣ -  بیروت - المعرفة 

دار الكتب : یعقوب بن إبراهیم األنصاري أبو یوسف، دار النشر: آلثار، تألیفا .٣
 .أبو الوفا: ، تحقیق١٣٥٥ -  بیروت - العلمیة 

، تألیف الدكتور علي ٢٦٩ صاإلسالمي لفقها في وضوابطه أحكامها الریاضیة األلعاب .٤
 .حسین أمین یونس 

: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار النشر:  تألیف ،القرطبي تفسیر .٥
 . القاهرة–دار الشعب 

محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو جعفر، دار : تألیف تفسیرالطبري ،  .٦
 .١٤٠٥ – بیروت - دار الفكر : النشر

أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن : لتمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، تألیفا .٧
 - المغرب -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة : عبد البر النمري، دار النشر

 .محمد عبد الكبیر البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقیق١٣٨٧
  

  . بیروت–دار الفكر : شرواني، دار النشرعبد الحمید ال: حواشي الشرواني ، تألیف .٨
علي : لحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تألیفا .٩

 - دار الكتب العلمیة : بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي، دار النشر
الشیخ علي محمد : األولى، تحقیق:  م، الطبعة١٩٩٩- هـ ١٤١٩ - لبنان - بیروت 

   . الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-عوض م
 - دار الغرب : شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، دار النشر: ألیفت الذخیرة، .١٠

   .محمد حجي: م، تحقیق١٩٩٤ - بیروت 
دار : محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، دار النشر:  تألیف ،الترمذي سنن .١١

 . أحمد محمد شاكر وآخرون:، تحقیق-   - بیروت - إحیاء التراث العربي 
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أحمد بن الحسین بن علي البیهقي أبو بكر، دار : الصغرى، تألیفسنن البیهقي  .١٢
. د: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٩ - ١٤١٠ -  المدینة المنورة -مكتبة الدار : النشر

  .محمد ضیاء الرحمن األعظمي

  . بیروت–دار الفكر للطباعة : ، دار النشر:  ألیفشرح مختصر خلیل ، ت .١٣

 الناشر محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد اهللا: المؤلف  ، القیم ألبن الفروسیة .١٤
 مشهور:تحقیق١٩٩٣ -  ١٤١٤ ، األولى حائل الطبعة – السعودیة -  األندلس دار: 
 . سلمان  بن محمود بن حسن بن

  . دار الفكر–الفتاوى الفقهیة الكبرى ،المؤلف ابن حجر الهیتمي ،دار النشر  .١٥

 سالم أحمد بن غنیم بن : الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، تألیف الفواكه  .١٦
 .١٤١٥ – بیروت -  الفكر دار: النشر دار المالكي، النفراوي

   .١ : األجزاء الفیروزآبادي عدد یعقوب بن محمد : المحیط ، المؤلف القاموس .١٧

: ري النیسابوري، دار النشرمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشی:صحیح مسلم تألیف .١٨
  .محمد فؤاد عبد الباقي:  بیروت، تحقیق- دار إحیاء التراث العربي

  العبیكان النجار، مكتبة ألبن التحریر بمختصر المسمى المنیر، الكوكب .١٩
 . حماد نزیه. د ، الزحیلي محمد.د هـ،تحقیق١٤١٨

   دار  ،الناشر ريمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المص:  المؤلف ، العرب لسان .٢٠
 .١٥:عدد األجزاء الطبعة األولى ، بیروت–صادر

 عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار : ألیف ، تمقدسيلل  المغني .٢١
  .األولى: ، الطبعة١٤٠٥ -  بیروت - دار الفكر : النشر

 دار : أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، دار النشر: ، تألیفوسیط األ المعجم .٢٢
المحسن  عبد  ،طارق بن عوض اهللا بن محمد : ، تحقیق١٤١٥ -  القاهرة - الحرمین 

 .بن إبراهیم الحسیني

 دار إحیاء : بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، دار النشر مالك: تألیفموطأ مالك،  .٢٣
 .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق ،-  مصر -  العربي التراث

  شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس :  تألیف، األعیان وفیات .٢٤
   . احسان عباس:  لبنان، تحقیق- دار الثقافة : بن خلكان، دار النشر       

  


