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❖ حكم المشاركة في لعبة "الكيك بوكسنغ"
❖ السؤال :ما حكم المشاركة في لعبة "الكيك بوكسنغ"؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسال على سيدنا محمد األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فقد أولت الش يعة الغ اء ال ياضة عناية خاصة؛ لما فيها من منافع للجسم وتقويته على تحمل الصعاب ،قال النبي ،صلى هللا عليه

ِ ِ
ِ ِ
ٍّ
اب ِفي ْاأل َْم ِ ِباْلُقوِة َوَت ْ ِك اْل َع ْج ِز
َح ُّب ِإَلى هللا م َن اْل ُم ْؤ ِم ِن الضعيفَ ،وِفي ُكل َخ ْيٌ » [صحيح مسلم ،كتاب القدرَ ،ب ٌ
وسلم« :اْل ُم ْؤ ِم ُن اْلَق ِو ُّيَ ،خ ْيٌ َوأ َ
َو ِاِل ْسِت َع َان ِة ِباهللِ َوَتْف ِو ِ
يض اْل َمَق ِادي ِ ِهللِ].

الع ْدو – الج ي،-
والسنة مليئة بذك أنواع كثي ة من ال ياضات وألعاب القوى ،كال مي ،وركوب الخيل ،واللعب بالح اب ،والمصارعة ،و َ
اب َف ْض ِل ال ْم ِي َواْل َح ِث َعَل ْي ِهَ ،وَذ ِ َم ْن َعلِ َم ُه ثُم َن ِسَي ُه]،
فالنبي ،صلى هللا عليه وسلم ،يقول« :أ ََِل ِإن اْلُقوَة ال ْم ُي» [ صحيح مسلم ،كتاب اإلمارةَ ،ب ُ
القي ِ
ِ
ِ
الخيل معُق ٌ ِ
يها َ ِ
ود ِفي
الخْي ُل َم ْعُق ٌ
ابَ :
امة» [ صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسي َ ،ب ٌ
وقال صلى هللا عليه وسلمْ َ ُ ْ َ « :
ود في َن َواص َ
الخ ْي ُ إَلى َي ْو ِ َ َ
ِ
ِ
ش يْلعب َ ِ
ِ
اصيها َ ِ
ظُ ،
صلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسل َمَ ،وأََنا أ َْن ُ
ام ِة] ،و َع ْن َع ِائ َش َةَ ،قاَل ْتَ :
«ك َ
الح َب ُ َ َ ُ
َنَو َ
ان َ
ون ِبح َاِب ِه ْمَ ،ف َستََ ِني َرُس ُ
الخ ْي ُ إَلى َي ْو ِ القَي َ
ول ّللاَ ،
ف» [صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب حسن المعاش ة مع األهل] ،وغي ذلك من األحاديث.
َف َما ِ ْزل ُت أ َْن ُ
صِ ُ
ظ ُ َحتى ُك ْن ُت أ ََنا أ َْن َ
طعتُم ِمن ُقوٍّة و ِمن ِرب ِ
ِ
اط
استَ َ ْ ْ ْ
َ ْ َ
ويندرج تعلم هذه ال ياضات في جملة األم بإعداد القوة الذي ورد في قوله تعالىَ ﴿ :وأَع ُّدوا َل ُه ْم َما ْ
اْل َخْي ِل﴾ [ األنفال.]60 :
وبالنسبة إلى ما يسمى بلعبة ( الكيك بوكسنغ) ،فهي رياضة تتكون من اللكم وال كل ضمن قواعد محددة.

وقال الشيخ وهبة الزحيلي ،رحمه هللا " :إن لم يكن في المالكمة أو المصارعة ض ر بأحد الط فين كانت مباحة ،وكذلك تباح إن كان
فيها تعويد اإلنسان على القوة والقتال ،والدفاع عن النفس" [ الفقه اإلسالمي وأدلته .]2668 :4
ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أن مناط الحكم بالتح يم هو األذى الذي قد يلحق بمن يمارس هذه اللعبة في المسابقات ،ويسعى للتغلب
على الخصو بإيقاع األذى بهم ،أما التدرب على هذه ال ياضة وتعلمها ،مع أخذ اِلحتياطات الالزمة التي تحول دون ذلك فال ح ج فيه،
ش يطة اِللت از بالضوابط التالية:
 .1اِللت از باللباس الش عي دون كشف العورات.
 .2أن تخلو اللعبة من الميس والقمار وذلك بالحصول على جوائز مقدمة من الالعبين.
 .3أن ِل تشغل عن الواجبات الش عية.
 .4أن تخلو مما يلحق األذى المحقق باألبدان.
واهلل تعال يقول احلق وهو يهدي السبيل.

