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 المقدمة
دٌل سواه ، الباسط الحق لعباده ، والصالة م ع  ك  الحمد هلل رب العالمين الذي ال ح     

ألتباعه ، وعلى آل بيته  ق الحق  للرساالت غيره محق  والسالم على من ال خاتم 
 وأصحابه وأحبابه.

 وبعد
من المسلمين في أمور شتى ، منها المجاهرة  ةٍ كثير فلقد آلمتني حال طائفٍة       

بتعاد عن المنه  اللهو واللعب والمقامرة في أشياء اتخذت غرضًا لالبالمنكرات مثل 
ة من اللعب بألعاب لم ن موقف الشريعة اإلسالميعلى نفسي أن أبي  الرباني، فآليُت 

ما شاع منها بعض م في فأردت أن أبحث الشرع والتي سميت بأسماء شتى ،  يبحها
سميت بحثي هذا و  وانتشر رغم وجود األحاديث الصريحة والصحيحة في تحريمها ،

؛ألنها ، والطاولة هي النرد قديمًا ، اخترتها الطاولة () الحكم الشرعي لل عب ببـ
ثبات الحكم الشرعي لهاومن أقدم األل ،أكثر شيوعا ، يكون حكمًا لغيرها من  عاب، وا 

،  (والشطرن )،  (والورق)،  (الدومينو)ة ، ومنها األلعاب التي تشترك معها في العل  
بيان ، ومن ثم وعل ة تحريمها ، وحكمها عند الفقهاء وقد تكلمت عن صورتها وتعريفها

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

 . ول   التعريف بالطاولة )النرد(المطلب األ
 أقوال العلماء وأدلتهم.طلب الثاني  الم
 

 ة تحريم اللعب بالطاولة .  عل  المطلب الثالث
م ، وأعوذ به من الزلل اهلل  التوفيق في إتمام هذا البحث على الوجه السلي سائالً   

 ه نعم المولى ونعم النصير .ن  والتقصير إ
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 التمهيد
إلى وصفها   لي من اإلشارة م في األحكام الخاصة بهذه اللعبة ال بد  قبل أن أتكل       

، وعدد الذين يلعبونها وكيفية اللعب بها ؟، ومن يلعب بها ؟، وأصلها  ؟، مم تتكونو 
من بلد آلخر وتتغير تسميتها قد تختلف  ن لدى القارئ صورة عنها ؛ ألن  كو  ، لتت

 بتغير األزمان.
األول صندوق على األغلب مصنوع  ، تتكون من ثالثة أشياءفهي  اوصفهأما     

في الجهة األولى منه  رُ حف  يل الشكل يفتح مثل فتح الكتاب ، تُ من الخشب مستط
بعدد  ا عشربعدد شهور السنة ، وفي الثانية اثن ا عشرعددها اثنارًا بيوٌت يمينًا ويس

ج ، الثاني األحجار وعددها ثالثون حجرًا بعدد أيام الشهر ، مصنوعة من برااأل
لث الفصين بشكل العاج أو البالستك ، توزع فيه بالتساوي على الجهتين ، الثا

ينقش على تقريبًا  ،ا بقدر األضفرمصنع من العاج الواحد منهمكعبين صغيرين ، يُ 
 ط ويقصد بها أيام األسبوع ، يسمى نقا جهة منه نقاط مجموع كل جهتين سبعكل 

ن ويعتمد اللعب فيها على ل العراق )الز ار( ، يلعب بها شخصاية أهالزهر أو بعام  
بحسب ما يظهر من نقاط  الحظ  ، وذلك برمي الزهر وسط الطاولة فتحرك األحجار

قبل ظهور اإلسالم وضعها أحد ملوك فارس  في الفصين ، وأصل هذه اللعبة فارسي  
  ( 1)(ردشير بابكيدعى )أو 

 المطلب األول 
 التعريف بالطاولة 

ه  بسم أعجمي معر  هي الن رُد وهو ا : لغة   )الطاولُة( اشتق  من اسم  واضع 
  تعني (شير)) النرد شير ( وكلمة  حد ملوك فارس ويقال له)أردشيربابك( أ

 . (2)حلو 
عتمد على الحظ ،وتنقل ذات صندوق وحجارة وفصين ، ت لعبةٌ  و)الطاولة( شرعا :

 . (3)فيها الحجارة على حسب مايأتي به الفص  
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 المطلب الثاني
 اللعب بالطاولةحكم أقوال العلماء وأدلتهم في 

 اختلف الفقهاء في حكم اللعب بالطاولة على مذهبين       
 المذهب األول : تحريم اللعب بالطاولة مطلقا        

 بٍ ع  ل   أي   فيه قمار ، ٍب ع  ل   وكل   ريم اللعب بالطاولةفق العلماء على تحتأ           
وبه قال  اإلمام أبو تعالى باجتنابه ،  اهللُ  ر  م  كان وهو من الميسر الذي أ  

حنيفة واإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أحمد رحمهم اهلل تعالى ، وفيما 
حمه اهلل تعالى فقد أوجب اإلمام أبو حنيفة ر ،  يأتي بعٌض من أقوال الفقهاء

،أما اإلمام مالك  ،(4)على صاحبه إذا تكرر اللعب منه أن ترد شهادته
وأصحابه رحمهم اهلل تعالى جميعًا فهم مجمعون على أنه ال يجوز اللعب 

رحمه اهلل تعالى ذهب إلى كراهة اللعب بالنرد ،  واإلمام الشافعي (5)بالنرد
لتحريم الذي ُيف س ق الالعب بها وأكثر أصحابه قالوا  أن  هذه الكراهة هي ا

حمد رحمه اهلل تعالى حكمه التحريم وحجته ، وعند اإلمام أ (6)وترد  بها شهادته
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،  (7)في ذلك ورود النصوص واإلجماع عليه

ومنه ، الميسر محرم بالدليل من القرآن والسنة واإلجماع  رحمه اهلل تعالى 
 لما يوقعه الشيطان بين أهلها من مفاسد ، ومنها العداوةاللعب بالنرد 

ن لم يكن  فلعبة النرد عن ذكر اهلل وعن الصالة ، والبغضاء والصد   حرام وا 
ٍض عند جمهور العلماء ، و  بع 
  .(8)وبالعوض حرام باإلجماع 

 واستدلوا بما يأتي:
المطهرة ومن  استدل القائلون بالتحريم بأدلة من القرآن الكريم ومن السنة   

 .القياس 
 :أوال : أدلتهم من القرآن
اُب استدلوا بقوله تعالى  ُر و اأْل ْنص  ْمُر و اْلم ْيس  ا اْلخ  ُنوا إ ن م  ين  آم  ي اأ ي ه ا ال ذ 

ْن ع م ل  الش ْيط ان  ف اْجت ن ُبوُه ل ع ل ُكْم تُْفل ُحو   ُير يدُ  إ ن م ان * و اأْل ْزالُم ر ْجٌس م 
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ْن  اْلع د او ة   ب ْين ُكمُ  ُيوق ع   أ نْ  ط انُ الش يْ  ي ُصد ُكْم ع  ر  و  ْيس  ْمر  و اْلم  اء  ف ي اْلخ  و اْلب ْغض 

ْكر  الل ه  و ع ن  الص الة  ف ه ْل أ ْنُتْم ُمْنت ُهون   ذ 
 


(9) 

 وجه الداللة:
والبغضاء بين العاكفين عليه  وقع العداوة، وأكل لهو دعا قليله إلى كثير  

ن يكون حرامًا مثله ، فالنرد يكون حرامًا ؛ألنه كشرب الخمر وأجٌب أ فهو
 .( 11)ويصد عن ذكر اهلل وعن الصالة، يوقع العداوة والبغضاء 

   من السنة ثانيا  :أدلتهم
من لعب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال   عن أبي موسى قال-1

بالنرد فقد عصى اهلل ورسوله
(11) .   

 هلل عليه وسلما صلى الرسول  قال رحمن بن أبي حسين قالعن عبد ال  -2

 ، وتأديبه فرسه كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل إال رميه بقوسه ،
هن من الحق ن  ومالعبته أهله فإ

(12) . 

من  النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  ن  ال  إعن أبي بريدة عن أبيه ق -3
لحم خنزيرلعب بالنردشير فكأنما غمس يده في 

(13) . 

 وجه الداللة :
مة توجب الحرمة في اللعب بالطاولةن األحاديث المتإ    و يله وبكل ما قد 

به المسلم، باستثناء ما ذكر في الحديث الثاني، فمرة وصف العب 
ه بالبطالن وأخيرها التشبيه بالعاصي هلل ولرسوله ومرة حكم علي الطاولة

ي هو محرم بالنص الصريح ، فهذه لحم الخنزير الذبمن غمس يد ه في 
حرمة اللعب فيه سواء كان كلها حج  واضحة لدى الجمهور القائلين ب

 م ال ؛ ألنه في كل األحوال يلهي عن ذكر اهلل وعن الصالة.مقامرًة أ
 : استدلوا بالقياسثالثا        
يقاع من إ، مت الخمر والميسر لما فيها من إفساد للنفس البشرية ر  حُ  فقد        

عن ذكر اهلل وعن  العداوة والبغضاء والمشاحنة لدى مرتكبيها واالبتعاد والصد  
يقاس عليها الشتراكهما في العلة نفسها  ، فكذلك اللعب بالطاولةالصالة 
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 فأوجبوا فيها التحريم.  

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

إلى القول بحرمة اللعب بالطاولة إذا ، بعض الصحابة والتابعين  ذهب           
،  قمار قالوا  بالكراهة إذا كان اللعب من غيرو  ، قماراللعب على ال كان

وعبد اهلل بن مسعود ،  عثمان بن عفان ،وممن قال بذلك من الصحابة ، 
، ومن التابعين ،  رضي اهلل تعالى عنهم أجمعينة ، وعائش اهلل بن عمر وعبد

، والقاسم بن  (16)، وابن شهاب (15)أبو موسى األشعري ، وعبد اهلل بن المغفل
 . (17)محمد

رحمهم اهلل تعالى جميعًا ، وُذك ر  أن  عكرمة والشعبي رحمهما اهلل تعالى كانا         
رحمه اهلل تعالى عن اللعب يلعبان بالنرد ، وسئل اإلمام سعيد بن المسيب 

، وهناك رأي للحسن البصري (18)بالنرد فقال  إذا لم يكن قمارًا فال بأس به 
،رحمه اهلل تعالى أن ه قال  بالحل وال يفسق العبه إذا حافظ على عبادته 

  .( 19)ومروئته 
 :واستدلوا بما يأتي    
 من القرآن : أدلتهم أوال      

اُب و اأْل ْزالُم  ي اأ ي ه ا تعالى قوله ُر و اأْل ْنص  ْمُر و اْلم ْيس  ا اْلخ  ُنوا إ ن م  ين  آم  ال ذ 
ْن ع م ل  الش ْيط ان  ف اْجت ن ُبوُه ل ع ل ُكْم تُْفل ُحون ا ُير يُد الش ْيط اُن أ ْن  *ر ْجٌس م  إ ن م 

يْ  ْمر  و اْلم  اء  ف ي اْلخ  ْكر  الل ه  ُيوق ع  ب ْين ُكُم اْلع د او ة  و اْلب ْغض  ي ُصد ُكْم ع ْن ذ  ر  و  س 
و ع ن  الص الة  ف ه ْل أ ْنُتْم ُمْنت ُهون  

 


(21)  
 : وجه الداللة

ضاعة ، ة هي اإلسكار إن هذه اآليات صريحة في تحريم الخمر والميسر لعل      وا 
وحصول المشاحنات التي تؤدي إلى العداوة ، الوقت في عدم طاعة اهلل تعالى 

طاولة عن ذكر اهلل وعن الصالة ، وال وأكثر من ذلك لما فيهما من الصد   ، والبغضاء
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على القمار ، وعلى  اإذا كان اللعب به، دخل في حكم الميسر عند بعض العلماء ت

؛ألنه حتمًا  في كلتا الحالين االبتعاد عنه ظروريو  الكراهية إذا خال من القمار ،
أنه ال  ذكر اهلل وعن الصالة ، فضاًل من  يؤدي إلى البغضاء والكراهية، والصد عن

 ا بشيء في ديننا ودنيانا .يفيدن
  من السنة: أدلتهم ثانيا   

 من لعب ن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إعن أبي بريدة عن أبيه قال     
بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير   

(21)  
 : وجه الداللة     
واستحله فكأنما غمس يده ألكل لحم   طاولةن لعب بالدل الحديث على أن مي   

محرم ، وكذلك لعب الطاولة سواء كان على الخنزير وغمس اليد هو التهيئة لألكل ال
مال أو دونه ، وهنا أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ترهيب من يلعب بالطاولة، 

حكم هذا الحديث على  فشبه الالعب بها بمن يغمس يده في لحم الخنزير ، لذا ُحم ل  
الحرمة في حال تضمن اللعب بالطاولة القمار، وعلى الكراهية في حال خال اللعب 

 من القمار،على ماذهب إليه بعض الصحابة والتابعين.
 المطلب الثالث

 علة تحريم اللعب بالطاولة
اع ة تحريم اللعب بالطاولة وغيرها من األلعاب التي من شأنها إيقللوقوف على عل     

من معرفة  البد  ف البغضاء ، أو األثنين معًا بين الالعبين ، أو المتقامرين ، العداوة أو
بتعاد عن ذكر اهلل وعن لعلة بينهما واحدة  وهي الصد واالعلة تحريم الميسر ؛ألن ا

ء الصالة وسائر العبادات ، ولجعل العلة الواحدة تدور بين حكمين نجد أن علما
نى اإلمارة )) ويجوز تعليل حكمين بعلة واحدة  ، بمعلك بقولهم األصول قد تطرقوا لذ
 صبُ ف فجوازه ظاهر إذ اليمنع عقاًل وال شرعًا ن  ر  مع  رت بالُ س  ن فُ اتفاقًا ؛ ألن  العل ة إ

نما حرمت (22)على حكمين مختلفين (( واحدةٍ  أمارةٍ  الطاولة الشتمالها على المفاسد  وا 
ر فكل منهما يكون فيه أكل لألموال يسة كما في المالتي تخل بنظام النفس البشري

بالباطل دونما وجه حق شرعي ، لذا فالعلة واحدة ، والنفس تسعى وراء المال 
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ين  وتشتغل به ، ومما يدل على تساوي النرد والميسر بالعلة قوله تعالى  ي اأ ي ه ا ال ذ 

ا ُر و اأْل ْنص  ْمُر و اْلم ْيس  ا اْلخ  ُنوا إ ن م  ُب و اأْل ْزالُم ر ْجٌس م ْن ع م ل  الش ْيط ان  ف اْجت ن ُبوُه ل ع ل ُكْم آم 
ر   * تُْفل ُحون   ْمر  و اْلم ْيس  اء  ف ي اْلخ  ا ُير يُد الش ْيط اُن أ ْن ُيوق ع  ب ْين ُكُم اْلع د او ة  و اْلب ْغض  إ ن م 

ْكر  الل ه  و ع ن  الص الة  ف ه لْ  ي ُصد ُكْم ع ْن ذ   أ ْنُتْم ُمْنت ُهون   و 


الخمر  ن  هنا نجد أ (23)
ن الجميع يتصف بإضاعة ة والبغضاء وكذلك الطاولة ، كما أوالميسر يوجبان العداو 

باألنصاب  والميسر   الخمر   ن  ر  اهلل سبحانه ق   ن  من عمل الشيطان ، وأ نهماوأالمال ، 
ارتكاب المفاسد المحرمة ،   واألزالم واعتبرهما من الرجس ؛ ألنها تؤدي بفاعلها إلى

  .( 24)الفالح والصالح في اجتنابها ن  هلل تعالى عنها وأمر باجتنابها وأالتي نبه ا
 الترجيح

ر  إ     ي س  ن كانت على مال ؛ألن اللعب بها يقوم على ُتع د  لعبُة )الطاولة( م ن  الم 
من  ، وتعد  م وهذا هو القمار والميسر المحر  ، أكل المال بالباطل بالحظ والمصادفة 

، وعلة التحريم لمشابهتها الميسر من كونه  على غير مالإن كانت م اللهو المحر  
وما يحصل بها في الغالب من المشاحنة  عن الصالة ، ل عن ذكر اهلل ويصد  شغ  يُ 

عبها ، وهناك والبغضاء والعداوة ، والتي قد تتسبب بقطيعة الرحم ، عند من اعتاد ل
شواهد كثيرة في أيامنا هذه على أن البعض أخرجها عن كونها لعبة للتسلية ، إلى 
االنكباب عليها حتى في أوقات العبادة ، وقرنوا بها بعض ألفاظ الكفر والعياذ باهلل ، 
والسب  والشتم سيما في أيام رمضان ، بحيث إذ يجلسون عندها إلى وقت متأخر من 

لة ) أنها خير من الخوض في غيبة الناس ( ، فاستبدلوا بفعلهم هذا الليل بدعوى باط
الخمر قد حوت علل تحريم اللعبة وبهذا تكون حرامًا بحراٍم وهم عن قولهم غافلون ، 

الراجح هو ماذهب ن ويتضح لي مما سبق أ جمعها ،واألنصاب واألزالم بأالميسر و 
وألنها أصبحت اليوم لدى إليه أصحاب المذهب األول لوضوح األدلة وقوتها ؛

 الكثيرين ، أهم من العبادة والقيام بأعمالهم اليومية .
 الخاتمة

في  اً ن يكون غنيأسأل اهلل ، أ بعد أن أتممت هذا البحث المتواضع في مادته   
إال ماذكره ، فائدته ، ومما أود اإلشارة إليه أن اللعب واللهو ليس من الدين في شيء 



 

 322 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ

 الحكم الشرعي لّلعب بالطاولة
هلل عليه وسلم من الرمي بالقوس وتأديب الفرس ومالعبة األهل الرسول الكريم صلى ا

والبد لنا من تحديد الحكم في كثير ،  ، واالشتغال فيما هو نافع خير للدنيا واآلخرة
من األلعاب ، سيما ماظهر منها في عصرنا هذا والتي تالقي رواجًا كبيرًا ، تحت 

لساحات العامة والطرق ، أو ما مسميات كثيرة ، سواء مايشاهد منها في المقاهي وا
يعرض على شاشات التلفاز بدعوى المسابقات ، أو تلك التي تنشر في الصحف 
اليومية ، وللوصول إلى الحكم الشرعي في أٍي من تلك األلعاب البد من معرفة 
صيغها وماهية التعامل معها ، لتنجلي لمن أراد الحكم عليها العلة التي من خاللها 

تلك األلعاب ، لذا قمت بالبحث في لعبة الطاولة وعرفت كيف أن   يبيح أو يحرم
علتها تشترك مع علة الخمر والميسر، وهي المشاحنة والعداوة والبغضاء وأكل المال 
بالباطل ، التي دل ت نصوص القرآن والسنة على تحريمهما ، واسأل اهلل أن يمن  علي 

 اس.بالبحث في أحكام جميع األلعاب لبيانها للن
 أهم النتائج والمقترحات

 إنها محرمة بعموم نصوص القرآن والسنة وباإلجماع والقياس . -1

إنها بريد الشيطان القتران لعبها بالخوض في ألفاظ الكفر والطعن في أعراض  -2
 الناس .

 وجوب التحذير من اللعب بها بأي صورة كانت ، كما فعل السلف الصالح. -3

يجاد العقوبة  -4  الرادعة لمن لعب بها .إنكار اللعب بها وا 
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 الهوامش
، تأليف  أبو القاسم سليمان بن أحمد 912، ص2( ينظر  المعجم األوسط   ج1)

، تحقيق  طارق بن عوض اهلل 1415 -القاهرة  -الطبراني، دار النشر  دار الحرمين 
 ، 357، 4وينظر  وفيات األعيان ، ج عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني بن محمد ،

بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار النشر  تأليف  أ
،  4، ينظر الفتاوى الفقهية الكبرى ج لبنان، تحقيق  احسان عباس -دار الثقافة 

 دار الفكر . –،المؤلف ابن حجر الهيتمي ،دار النشر  352ص
المؤلف   محمد بن مكرم بن منظور  ،421ص ،1لسان العرب ،جينظر    (2)

عدد  الطبعة األولى، بيروت –دار صادر الناشر فريقي المصرياأل
 يعقوب بن محمد   ، المؤلف411، ص1المحيط ، ج القاموس .وينظر 15األجزاء 
 . 1   األجزاء آبادي عدد الفيروز

أليف   ، دار النشر  دار الفكر ، ت 187،ص7شرح مختصر خليل ، ج ينظر   (3)
، تأليف  عبد  215، ص 11، جواني حواشي الشر ، وينظر    بيروت –للطباعة 

األلعاب الرياضية    ينظر، و  بيروت –الحميد الشرواني، دار النشر  دار الفكر 
، تأليف الدكتور علي حسين أمين 269أحكامها وضوابطه في الفقه اإلسالمي ص

 يونس .
 تأليف  زين الدين ابن نجيم  ،91، ص7ينظر  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج (4)

 .بيروت، الطبعة  الثانية -الحنفي، دار النشر  دار المعرفة              
  تأليف  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر  ،462، ص8اإلستذكار،جينظر (5)

م، الطبعة  األولى، 2111 -بيروت  -النمري القرطبي، دار النشر  دار الكتب العلمية 
 محمد علي معوض-تحقيق  سالم محمد عطا

، تأليف  محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد  218، ص6نظر  األم للشافعي ، جي( 6)
. وينظر  الحاوي ، الطبعة  الثانية1393 -بيروت  -اهلل، دار النشر  دار المعرفة 

، تأليف  علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، 187،ص17الكبير،ج
م، الطبعة   1999-هـ  1419 -ن لبنا -بيروت  -دار النشر  دار الكتب العلمية 

 .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -األولى، تحقيق  الشيخ علي محمد معوض 

أليف  عبد اهلل بن أحمد بن قدامة ، ت172، ص11ينظر المغني للمقدسي،ج (7)
 . ، الطبعة  األولى1415 -بيروت  -المقدسي أبو محمد، دار النشر  دار الفكر 
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المؤلف   أحمد بن عبد  ،217، ص34،ج246،ص32ج( ينظر  مجموع الفتاوى ،8)

  .   35   األجزاء عدد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس

 سورة المائدة . 91-91آية (9)

 أحمد تأليف  أبو عبد اهلل محمد بن  ،291ص ،6،ج القرطبي تفسير  ينظر(11)
 رالطبري، وينظر  تفسيالقاهرة – الشعب دار  النشر دار القرطبي، األنصاري

تأليف  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار النشر  ، 358،ص2،ج
 .1415 –بيروت  -دار الفكر 

 سبق تخريجه .( 11)         
، باب ماجاء في النرد ، 1718،برقم 958،ص2ج الموطأ في مالك أخرجه(12)

 -حياء التراث العربي بن أنس أبو عبداهلل األصبحي، دار النشر  دار إ مالكتأليف  
 .الباقي عبد فؤاد محمد  تحقيق ،-مصر

 ،باب ماجاء في فضل في1637، برقم 174،ص4أخرجه الترمذي في سننه ،ج(13)
 تأليف  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي  ،اهلل سبيل في الرميفضل       
 يق  أحمد ، تحق-  -بيروت  -السلمي، دار النشر  دار إحياء التراث العربي       

 . محمد شاكر وآخرون      
   2261 برقم ،1771ص ،4ج النردشير تحريم ،باب صحيحه في مسلم أخرجه(14) 

 ، دار النشر  دارالنيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلمتأليف  ،       
 . الباقي عبد فؤاد محمد  تحقيق بيروت، -إحياء التراث العربي        

 أليف  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبدت ،222، ص22ج لتمهيد ،ينظر ا( 15)
  –المغرب  -البر النمري، دار النشر  وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية      

، وينظر     محمد عبد الكبير البكري، ، تحقيق  مصطفى بن أحمد العلوي 1387
 .461، ص 8اإلستذكار  ج

 .461، ص 8، وينظر   اإلستذكار ، ج181، ص 13( ينظر  التمهيد ،ج16)
 . 179، ص 13( ينظر   التمهيد ، ج17)
 أليف  شهاب الدين أحمد بن إدريس ت ، 283، ص 3( ينظر   الذخيرة ، ج18)

 . م، تحقيق  محمد حجي1994 -بيروت  -القرافي، دار النشر  دار الغرب       

 .461، ص 8ار ، ج، وينظر   اإلستذك181، ص 13ينظر  التمهيد ،ج(19) 

 .187، ص 17(ينظر   الحاوي ، ج21) 

 سورة المائدة . 91-91(آية 21) 
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، 76،ص4ينظر  الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير ألبن النجار ، ج (22)

 هـ،تحقيق د.محمد الزحيلي ، د. نزيه حماد.1418مكتبة العبيكان 

 سورة المائدة . 91-91آية (23) 

لمؤلف أحمد بن علي الرازي  ،128،ص4للجصاص ج ينظر  أحكام القرآن( 24)
   تحقيق1415 ، بيروت - العربي التراث إحياء دار   الناشر، الجصاص أبو بكر

المؤلف   ،169وينظر الفروسية ألبن القيم ص 5 األجزاء عدد، قمحاوي الصادق محمد
 – ديةالسعو  - األندلس دار   الناشر محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل

 1  سلمان بن محمود بن حسن بن مشهور   تحقيق1993 - 1414 ، األولى الطبعة
 

      المصادر

   الناشر، لمؤلف أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر للجصاص ، القرآن أحكام .1
 عدد، قمحاوي الصادق محمد   تحقيق1415 ، بيروت - العربي التراث إحياء دار

 .  5   األجزاء

، تأليف  محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار النشر  دار  عيللشاف األم .2
 . ، الطبعة  الثانية1393 -بيروت  -المعرفة 

آلثار، تأليف  يعقوب بن إبراهيم األنصاري أبو يوسف، دار النشر  دار الكتب ا .3
 .، تحقيق  أبو الوفا1355 -بيروت  -العلمية 

، تأليف الدكتور علي 269ص اإلسالمي لفقها في وضوابطه أحكامها الرياضية األلعاب .4
 حسين أمين يونس .

تأليف  أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار النشر   ، القرطبي تفسير .5
 .القاهرة –دار الشعب 

تأليف  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار تفسيرالطبري ،   .6
 .1415 –بيروت  -النشر  دار الفكر 

لتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تأليف  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ا .7
 -المغرب  -عبد البر النمري، دار النشر  وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .محمد عبد الكبير البكري ، تحقيق  مصطفى بن أحمد العلوي ،1387
 

 .بيروت –شرواني، دار النشر  دار الفكر حواشي الشرواني ، تأليف  عبد الحميد ال .8
لحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تأليف  علي ا .9



 

 322 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ

 الحكم الشرعي لّلعب بالطاولة
 -بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار النشر  دار الكتب العلمية 

م، الطبعة  األولى، تحقيق  الشيخ علي محمد  1999-هـ  1419 -لبنان  -بيروت 
 . الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -عوض م
 -أليف  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار النشر  دار الغرب ت الذخيرة، .11

 . م، تحقيق  محمد حجي1994 -بيروت 
تأليف  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر  دار  ، الترمذي سنن .11

 .أحمد محمد شاكر وآخرون ، تحقيق -  -بيروت  -إحياء التراث العربي 

الصغرى، تأليف  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، دار سنن البيهقي  .12
، الطبعة  األولى، تحقيق  د. 1989 - 1411 -المدينة المنورة  -النشر  مكتبة الدار 

 . محمد ضياء الرحمن األعظمي

 . بيروت –أليف   ، دار النشر  دار الفكر للطباعة شرح مختصر خليل ، ت .13

 الناشر المؤلف   محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل،  القيم ألبن الفروسية .14
 مشهور تحقيق1993 - 1414 ، األولى حائل الطبعة – السعودية - األندلس دار  
 . سلمان  بن محمود بن حسن بن

 . دار الفكر –الفتاوى الفقهية الكبرى ،المؤلف ابن حجر الهيتمي ،دار النشر  .15

 سالم الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف  أحمد بن غنيم بن الفواكه   .16
 .1415 – بيروت - الفكر دار  النشر دار المالكي، النفراوي

  . 1   األجزاء الفيروزآبادي عدد يعقوب بن محمد   المحيط ، المؤلف القاموس .17

ري النيسابوري، دار النشر  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشي صحيح مسلم تأليف .18
 . بيروت، تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء التراث العربي

  العبيكان النجار، مكتبة ألبن التحرير بمختصر المسمى المنير، الكوكب .19
 . حماد نزيه. د ، الزحيلي محمد.د هـ،تحقيق1418

   دار  ،الناشر ريالمؤلف   محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المص ، العرب لسان .21
 .15عدد األجزاء  الطبعة األولى، بيروت –صادر

 أليف  عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار ، ت مقدسيلل المغني  .21
 . ، الطبعة  األولى1415 -بيروت  -النشر  دار الفكر 

 دار ، تأليف  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار النشر  وسيط األ المعجم .22
المحسن  عبد  ، تحقيق  طارق بن عوض اهلل بن محمد ،1415 -القاهرة  -الحرمين 

 .بن إبراهيم الحسيني
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 بن أنس أبو عبداهلل األصبحي، دار النشر  دار إحياء  تأليف  مالكموطأ مالك،  .23

 .الباقي عبد فؤاد محمد  تحقيق ،- مصر - العربي التراث

 شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر تأليف  أبو العباس  ، األعيان وفيات .24
 .  لبنان، تحقيق  احسان عباس -بن خلكان، دار النشر  دار الثقافة        

 


