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املعاوضات يف األلعاب اإللكرتونية
Compensations in Electronic Games
إعداد:
د .حسني بن معلوي بن حسني الشهراني
أستاذ الفقه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جبامةة امللك سةود ابلرايض
الربيد اإللكرتوينhmualwi@gmail.com :

املعاوضات يف األلعاب اإللكرتونية ،د.حسني بن معلوي بن حسني الشهراين

املستخلص
ابتت األلةاب اإللكرتونية أبنواعها جزءا من حياة كثري من الناس ،ومل تةد ممارستها
مقصورة على األطفال فقط ،بل أصبح ميارسها الشباب وبةض الكبار ،وأصبحت هذه
األلةاب اإللكرتونية حمط أنظار كثري من الشركات املستثمرة؛ فةكفت على تطويرها أبساليب
مشوقة جاذبة .وإذا جتاوزان اآلاثر الةقدية والسلوكية لكثري من هذه األلةاب – مع عظيم
خطرها -جند أهنا أهنا اشتملت على مةاوضات بةضها متةلق بشراء هذه األلةاب أو
تصميمها أو إجارهتا وإصالحها ،وبةضها تتطلبه طبيةة هذه األلةاب إما ابتداء أو من أجل
االستمرار فيها .وهذا البحث تناول أنواع هذه املةاوضات وأحكامها.
ومن نتائج هذا البحث عدم جواز األلةاب املشتملة على قمار أو ميسر أو غرر مؤثر
بيةا أو إجارة ال بد أن تكون
أو رهان حمرم ،وأن املةاوضات يف هذه األلةاب سواء أكانت ً
موافقة للشروط الةامة هلذه الةقود.
الكلمات املفتاحية[ :ألةاب إلكرتونية – مةاوضات – قمار – غرر].
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Abstract
Electronic games of all kinds have become part of many people's
lives ،and its practice is no longer restricted to children only ،it is also
practiced by young people and some adults ،and these electronic games
have become the focus of many investing companies; they have worked on
developing them in attractive and ways. If we pass the belief and behavioral
effects of many of these games ،we will find that they included
compensations ،some related to the purchase ،design ،rental ،and repair of
these games ،which the nature of some these games require ،either in
starting or in order to continue them. This research deals with the types of
these compensations and their rulings.
The findings of this research include the impermissibility of games
that involve gambling ،gambling ،uncertainty effect ،or a forbidden bet ،
And the trade-offs in these games ،whether sale or lease ،must be in
accordance with the general terms of these contracts.
Keywords:
[electronic games - compensations - gambling - uncertainty]
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بةده ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه ،أما بةد:
شديدا بني
تطورا متالح ًقا سر ًيةا ،وسباقًا ً
فإن املتابع لواقع األلةاب اإللكرتونية يلحظ ً
شركات تصميم وإنتاج األلةاب اإللكرتونية إلنتاج ألةاب مبواصفات خاصة ،مبنية على
خطط تسويقية حديثة.
كانت شركة األلةاب اإللكرتونية يف السابق متكث سنتني إىل ثالث سنني إلنتاج لةبة
جديدة وتطويرها مث تبيةها وتكسب من ورائها ،وتظهر أرابحها يف األشهر األوىل ،مث ختتفي
بةد حصوهلا على أرابح مناسبة.
أما اآلن فتنتج شركة األلةاب لةبةً ّما وتكون جمانية( ،)1وتكسب الشركة أرابحها من
( )1كلةبة فورتنايت اليت تنتجها شركة ) )True Gamaingوهي لةبة فيديو إلكرتونية من نوع البقاء،
صدرت يف  ،۲۰۱۷وتةمل على نظام تشغيل بالي ستيشن  ،4واكس بوكس  ،۱أو أجهزة أي أو
إس واألندرويد ،وفكرة هذه اللةبة قائمة على أحداث فورتنايت يف األرض املةاصرة ،حيث يؤدي
الظهور املفاجئ لةاصفة عاملية إىل اختفاء  ۹۸%من سكان الةامل ،وتظهر املخلوقات الشبيهة
ابلزوميب لتهاجم البقية.
تسمح فورتنايت لةدد يصل إىل أربةة العبني ابلتةاون يف مهام خمتلفة على خرائط مت إنشاؤها
عشوائية جلمع املوارد ،وبناء التحصينات حول الدفاعات اليت هتدف إىل املساعدة يف حماربة الةاصفة
ومحاية الناجني ،وبناء األسلحة والفخاخ للمشاركة يف القتال ضد موجات من هذه املخلوقات اليت
حتاول تدمري األهداف.
حيصل الالعبون على مكافآت من خالل هذه املهام لتحسني مواصفات البطل ،وفرق الدعم،
وترسانة السالح واملصائد لكي يتمكنوا من القيام مبهام أكثر صةوبة.
اللعبة جمانية :ولكن ابإلمكان شراء بةض الشخصيات أو املةدات عن طريق املسرت كارد (الفيزا)،
أو عن طريق الباقات املتوفرة يف بةض منافذ البيع؛ كبةض املكتبات الكبرية ،أو بةض حمالت
اإللكرتونيات ،وتدعم اللةبة من خالل  Microtransactionشراء نقود افرتاضية خاصة ميكن
استخدامها من أجل التطويرات .ينظر :موقع ويكيبيداي:
https:
//ar.
wikipedia.
org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA
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الالعبني الذين يشرتون األشياء وامليزات داخل اللةبة؛ كاألسلحة ،واملالبس ،والالعبني،
وحنوها ،وهذا هو الدخل الرئيس لألرابح داخل اللةبة ،ويستمر هذا لسنوات طويلة بسبب
كبريا متناميًا.
التحديثات املستمرة ،ويكون ً
دخال ً
واآلن يوجد توجه وسياسة من كثري من الشركات املنتجة أن تتحول األلةاب اليت
منتجاً سلةيًا ،وتستمر الشركة يف التطوير والتحديث،
تنتجها إىل خدمة أكثر من كوهنا َ
واإلضافات املستمرة؛ فيضمنون هبذا استمرار اللةبة ألوقات أطول؛ للحصول على أرابح
أكثر.
ويف اآلونة األخرية ظهر ما يسمى ابلرايضة اإللكرتونية ،وأقرهتا بةض الدول كنوع من
الرايضات املةتمدة املدعومة من احلكومات.
وهذا كله يفسر النشاط املتزايد لشركات األلةاب واجتاهها لإلدراج يف بورصة األسواق
املالية ،وذلك ألمرين:

جدا يف عامل الصناعة الرتفيهية.
األول :أن تطوير األلةاب مكلف ومةقد ً

الثاين :أن بةض الشركات حىت تتوسع فال بد من انطالقها عرب منصات عدة؛ ألن
األلةاب اإللكرتونية ليست كاألفالم اليت هلا منصة واحدة ،بل هلا منصات كثرية وأجهزة كثرية
متةددة؛ كالتلفاز ،واحلاسب اآليل ،والفيديو ،واآلن انتقلت ألجهزة اجلوال من أجل توسيع
قاعدة املستخدمني .كل ذلك جةل املستثمرين يلحظون مالمح منو كبري يف مستقبل
األلةاب اإللكرتونية؛ وخباصة مع القفزة يف عامل أجهزة اجلوال وانتشارها ،واليت تةترب أكرب
منصة يف الةامل(.)1
ومما يلحظ أن األلةاب اإللكرتونية مل تةد وسائل تسلية لصغار السن فقط ،بل
صارت حمل عناية وإقبال من الكبار ممن جتاوزوا سن التكليف مبراحل.
وكل ما سبق مدخل أقرب ما يكون للجانب االقتصادي هلذه األلةاب ،أما جانب
أثرا يف احلكم على هذه األلةاب ،ملا لوحظ على
احملتوى فالكالم فيه طويل ،وال شك أن له ً
نقال عن مؤسس  TrueGamingيف لقاء مع قناة "الةربية" على الرابط:
(ً )1

))https: //www. alarabiya. net/ar/aswaq/companies/2018/10/30/
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كثري من هذه األلةاب من خمالفات وأضرار متنوعة بل أخطار على الةقيدة واألخالق
واألنفس واألموال ،سيأيت احلديث عن شيء منها.
وهذا البحث هو يف جانب ما تشتمل عليه األلةاب اإللكرتونية من مةاوضات
وأحكامها ،ملا لوحظ من انتشارها ،مما يستدعي بيان أحكامها الفقهية ،وهللا املوفق.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 -1احلاجة املاسة إىل مةرفة أحكام املةاوضة على األلةاب اإللكرتونية ،وخباصة مع
تنوعها وانتشارها.
 -2كثرة من يتةامل ابأللةاب اإللكرتونية من الصغار ومن املكلفني.
 -3ارتباط املوضوع جبوانب الدين والةقل واملال ،ومجيةها من الضرورايت اليت أمرت
وعدما.
الشريةة حبفظها ً
وجودا ً
ِ -4جدة هذا املوضوع وكونه من النوازل اليت تشتد احلاجة ملةرفة أحكامها.
 -5بيان كمال الشريةة اإلسالمية ومشوهلا ،وكفايتها ملا يستجد من أحوال الناس
وأقضياهتم.
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل بيان مةىن املةاوضة يف األلةاب اإللكرتونية ،وحصر صور
املةاوضات ،ودراسة أحكامها الفقهية.
الدراسات السابقة:
مل أجد – حىت وقت إعداد هذا البحث -دراسة خاصة يف موضوع املةاوضة يف
األلةاب اإللكرتونية( ،)1وهناك حبوث ودراسات هلا تةلق ابأللةاب على وجه الةموم ،أو
( )1تزامن مع إعداد هذا البحث حبثان آخران ،أحدمها للدكتور ايسر اخلضريي ،والثاين للدكتورة هيلة
مشكورا مركز التميز البحثي يف فقه القضااي
اليابس ،والثالثة مجيةها قدمت حللقة نقاش نظمها
ً
املةاصرة جبامةة اإلمام حممد بن سةود اإلسالمية ،يوم األربةاء املوافق  .1440/6/23وهي منشورة
على موقع املركز.
=

182

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

ابأللةاب اإللكرتونية خاصة من حيث أثرها على الدين واألخالق ،ومنها:
 -1األلةاب الرايضية ،أحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسالمي ،علي حسني أمني
يونس ،رسالة ماجستري مقدمة لكلية الشريةة يف اجلامةة األردنية ،دار النفائس -
األردن– الطبةة األوىل .1423
 -2الضوابط الشرعية لأللةاب الرايضية ،د .سةيد عبدالةظيم ،حبث نشر عام ،1415
يف جملة احلكمة ،الةدد الثالث.
 -3األحاديث الواردة يف اللةُّب والرايضة ،دراسة حديثية ،د .صاحل بن فريح البهالل،
دار ابن اجلوزي ،الطبةة األوىل  ،1435وأصله رسالة دكتوراة من جامةة امللك سةود
ابلرايض.
فضال عن املةاوضة فيها.
وهذه البحوث مل تتطرق لأللةاب اإللكرتونية؛ ً
 -4األلةاب اإللكرتونية املةاصرة ،دراسة فقهية ،للباحثة وفاء بنت عمر السبيةي،
إبشراف :د .حممد بن عبداللطيف حممود البنا ،رسالة دكتوراة مقدمة إىل كلية
الشريةة ابلرايض .1438/1437 ،وقد عنيت أبحكام األلةاب اإللكرتونية مرتبة
على األبواب الفقهية ،إال أهنا خلت من املةاوضات يف األلةاب اإللكرتونية من
حيث هي ،فلم تتطرق لشيء من املةاوضات املذكورة يف هذا البحث ،وال صفتها
وأحكامها.
خطة البحث:
جةلت خطة هذا البحث يف مقدمة وأربةة مباحث وخامتة:
املقدمة :وفيها أمهية البحث وأسباب اختياره ،وأهدافه ،والدراسات السابقة ،وخطة
البحث.
املبحث األول :التعريف بعنوان البحث ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مةىن املةاوضات يف األلةاب اإللكرتونية.
=

كما سجلت يف قسم الفقه بكلية الشريةة ابلرايض رسالة حول نوازل األلةاب وال زالت يف طور البحث.
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املطلب الثاين :نشأة األلةاب اإللكرتونية وتصنيفها واألسباب اجلاذبة ملمارستها
وفوائدها .وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :نشأة األلةاب اإللكرتونية وتطورها.
املسألة الثانية :تصنيف األلةاب اإللكرتونية.
املسألة الثالثة :األسباب اجلاذبة ملمارسة األلةاب اإللكرتونية.
املسألة الرابةة :فوائد األلةاب اإللكرتونية.
املبحث الثاين :التعريف أبهم مصطلحات األلعاب اإللكرتونية وبيان طرق الشراء.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :التةريف أبهم مصطلحات األلةاب اإللكرتونية.
املطلب الثاين :طرق شراء النقاط.
املبحث الثالث :حكم اللعب والضوابط العامة لأللعاب اإللكرتونية ،وفيه
مطلبان:
املطلب األول :حكم اللةب.
املطلب الثاين :الضوابط الةامة لأللةاب اإللكرتونية.
املبحث الرابع :أنواع املعاوضات يف األلعاب اإللكرتونية وأحكامها ،وفيه عشرة
مطالب:
املطلب األول :شراء جهاز اللةبة أو اللةبة نفسها.
املطلب الثاين :استضافة خادم (سريفر.)game server
املطلب الثالث :شراء النقاط (اجلواهر).
املطلب الرابع :شراء الباقة أو احلزمة (بكج  )packageداخل اللةبة.
املطلب اخلامس :املةاوضة ابتداءً أو ابملزايدة على ميزة أو خاصية حمددة.
املطلب السادس :املةاوضة على احلساب نفسه.
املطلب السابع :شراء النقود االفرتاضية (الرصيد اإللكرتوين) بنقود حقيقية.
املطلب الثامن :املةاوضة مقابل التقدم يف مستوايت اللةبة.
املطلب التاسع :املراهنة على الفوز.
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املطلب الةاشر :تصميم األلةاب اإللكرتونية وإنتاجها ،واملةاوضة على أتجريها أو
إصالحها.
اضحا قدر اإلمكان؛ فقرأت عنه ،وعن
وقد حاولت أن يكون تصوري عن املوضوع و ً
كثريا من املمارسني،
كثري من األلةاب ،وطرقها( )1،وطرق املةاوضات فيها ،واستكتبت ً
وتواصلت مع بةض املهتمني  ،ومع بةض شركات االتصاالت احمللية ،واستفدت مما طرح
من دراسات -فقهية وتربوية ،وما نشر يف فضاء اإلنرتنت من مقاالت وفتاوى ،ومن أوفرها
مادةً – من حيث الفتاوى -موقع (اإلسالم سؤال وجواب)( ،)2وال زال املوضوع حيتاج مزيد
حبث وتواصل ،وهللا املستةان.

( )1مثل أ .د .عبدهللا اهلدلق ،وفقه هللا ،أستاذ احلاسب الرتبوي جبامةة امللك سةود ،وله جهود كبرية يف
جانب األلةاب اإللكرتونية ،وأنشأ تصني ًفا هلا على موقع ،)/http: //egrdc. org( :منشور على
موقع األلوكة.
(https: //islamqa. info/ar )2
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املبحث األول :التعريف بعنوان البحث.
املطلب األول :معنى املعاوضات يف األلعاب اإللكرتونية:
التعريف ابعتبار الرتكيب:
املعاوضة لغة( )1من الةِ َوض ،والةوض اسم مفرد مجةه أعواض؛ كةنب وأعناب،
وعياضا ،من ابب :قال
عوضا
ً
الةوض – بسكون الواو ،-تقول :عاض يةوض ً
واملصدر منه ْ
قوال.
يقول ً
والةِوض يف اللغة يةين :اخلَلَف والبدل الذي يبذل يف مقابلة غريه؛ فتقول :عاضين
وعوضين وعاوضين :إذا أعطاين البدل.
فالن ،وأعاضينّ ،
واملةاوضات مجع مصدر من ابب عاوض يةاوض ،واملصدر مةاوضة ،واجلمع مةاوضات.
واصطالحا تةين – عند مجهور الفقهاء -املبادلة بني عوضني(.)2
ً
صادرا
وابب املةاوضة يقتضي املشاركة من اثنني يف أكثر استةماله ،ويكون التصرف ً
من اثنني ابالشرتاك ،وهكذا عقود املةاوضات فهي تصدر من طرفني ،وكل طرف أيخذ شيئًا
ويرد شيئًا ،واألصل أال يكون التصرف يف عقود املةاوضات من طرف واحد.

معىن األلعاب اإللكرتونية:
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ب :ضد
ب) ،واللةب والل ْة ُ
األلةاب يف اللغة :مجع قلّة  ،مفردها لُةبة ،من الفةل (لَة َ
()3

( )1يُنظر :مقاييس اللغة ص  ،1062لسان الةرب  ،477/6القاموس احمليط ص ،860املصباح املنري
ص .256مادة (عوض).
( )2وهذا يظهر من خالل تتبع كالهم عن املةاوضة وتقسيمها إىل مةاوضة حمضة وغري حمضة ،وخص
املالكية املةاوضات بنوع من املبادالت املالية ،وهو (بيع املقايضة) .جاء يف شرح ميارة" :املةاوضة
ابلةرض؛ فهي من مجلة أنواع البيع؛ إال أنه ملا كان الةوضان
الةرض ْ
مفاعلة ،من التةويض ،وهي بيع ْ
فيها متساويني يف كوهنما يف الةادة مثمونني ال نمنني بيع أحدمها ابآلخر يف اصطالح الفقهاء ابسم
خاص وهو املةاوضة ،وتسميها الةامة املةاملة" .ميارة على الةاصمية  ،69/2وينظر :املنثور يف
القواعد  ،185/3مةجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ص.315
( )3اللُ ْةبَة جتمع على لُ َةب وأَلةاب ،األوىل من مجوع الكثرة ،والثانية من مجوع القلة ،والفرق بني اجلمةني
=
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اجلد ،يقال :لةِب يلةب لةِبًا ولَ ْةبًا ، . .والعبه مالعبة ولِ َة ًااب :لةِب مةه ، . .واللُّةبة ِجرم ما
يُلةب به؛ كالشطرنج وحنوه(.)1
واملةىن االصطالحي ال خيرج عن املةىن اللغوي(.)2
وأما اإللكرتونية فهي وصف هلذه األلةاب ،منسوبة إىل إلكرتون( ،)3واإللكرتونيات
فرع من علم الفيزايء واهلندسة يتناول التحكم يف انسياب الشحنات الكهرابئية يف وسائل
مةينة؛ لتحقيق أغراض حمددة ،وتستخدم املكوانت اإللكرتونية يف كثري من املنتجات؛
كأجهزة الراديو والتلفاز واحلواسيب وغريها(.)4
واملقصود ابإللكرتونية هنا ما له عالقة ابحلاسب اآليل ،وهو ما يقوم عليه هذا النوع
من األلةاب؛ ألن احلاسب يةتمد على اإللكرتون إلجراء الةمليات احلسابية الدقيقة أبسرع
وقت ممكن.
جاء يف النظام السةودي للتةامالت اإللكرتونية" :إلكرتوين :تقنية استةمال وسائل
كهرابئية ،أو كهرومغناطيسية ،أو بصرية ،أو أي شكل آخر من وسائل التقنية املشاهبة"(.)5
وعليه فقد عرفت األلةاب اإللكرتونية –ابعتبارها لقبًا -أبهنا :مجيع أنواع األلةاب
املتوفرة على هيئات الكرتونية ،وتشمل ألةاب احلاسب ،وألةاب اإلنرتنت ،وألةاب الفيديو
 ،PlayStationوألةاب اهلواتف النقالة ،وألةاب األجهزة الكفية احملمولة ( palm
=

أن مجع القلة يطلق على الةشرة فما دوهنا ،ومجع الكثرة يطلق على ما فوق الةشرة ،ويستةمل كل
جمازا .ينظر :حاشية الصبّان على شرح األمشوين .170/4
منهما موضع اآلخر ً
( )1لسان الةرب  ،502 ،501/5القاموس احمليط ص ،134املصباح املنري ص .211مادة (لةب).
( )2ينظر :طلبة الطلبة ص.166
( )3جاء يف املةجم الوسيط" :24/1اإللكرتون :دقيقة ذات شحنة كهرابئية سالبة ،شحنتها هي اجلزء
الذي ال يتجزأ من الكهرابئية( .مج)".
نقال عن :د .عبدالةزيز الشبل" ،االعتداء
( )4ينظر :املوسوعة الةربية الةاملية (اإللكرتونيات)875/2 :؛ ً
اإللكرتوين" ص.19
()5هيئة اخلرباء" ،نظام التةامالت اإللكرتونية" ،الفصل األول ،املادة األوىل ،الفقرة التاسةة ،ص.7
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.)1()devices
ويطلق على لةبة ما أبهنا إلكرتونية يف حال توافرها على هيئة رقمية  . digitalويتم
تشغيلها عادة على منصة احلاسب واإلنرتنت والتلفاز والفيديو  PlayStationواهلواتف
النقالة ،واألجهزة الكفية (احملمولة ابلكف .)palm devices
ويستخدم مفهوم األلةاب اإللكرتونية وألةاب الفيديو ابملةىن نفسه ،غري أن هناك فرقا
أوال ،وبةدها ظهرت
بينهما؛ فألةاب الفيديو  -اليت تةمل بواسطة جهاز الفيديو -ظهرت ً
األلةاب اإللكرتونية اليت انتشرت عرب الوسائط اإلعالمية اجلديدة :اإلنرتنت ،واحلواسيب،
واهلواتف احملمولة(.)2
وبناء على ما سبق فإن املةاوضة يف األلةاب اإللكرتونية –ابعتبارها لقبًا -هي املبادلة
املالية بني عوضني مما يتةلق ابأللةاب الرقمية.
املطلب الثاني :نشأة األلعاب اإللكرتونية وتصنيفها واألسباب اجلاذبة ملمارستها
وفوائدها ،وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :نشأة األلعاب اإللكرتونية وتطورها:
يف أوائل القرن املاضي ،وما شهده من تطور تقين برزت أشكال من األلةاب مل تكن
مةروفة من قبل ،تةرض على شاشة التلفاز (ألةاب الفيديو) ،أو على شاشة احلاسوب
(ألةاب احلاسوب) ،وأضحت األلةاب اإللكرتونية موجودة يف احلياة اليومية ،وتشكل جزءًا
من ثقافة اجملتمع(.)3
لقد تطورت ألةاب احلاسوب من ألةاب األشرطة املرنة ( )flobby diskإىل ()CD
إىل شبكة اإلنرتنت ،وتطورت األشكال اجلديدة من هذه األلةاب حيث أصبحت متتاز
بنظام ثالثي األبةاد للصورة ،وسرعة مةاجلة عالية ،ونظام مةقد من اإلمكاانت الصوتية اليت
(.)www. alukah. net

( )1د .عبدهللا اهلدلق" ،إجيابيات وسلبيات األلةاب اإللكرتونية ،" . .موقع األلوكة
( )2ينظر :فاطمة مهال" ،األلةاب اإللكرتونية عرب الوسائط اإلعالمية اجلديدة " . . .ص.39
( )3ينظر :د .مها حسين الشحروري" ،األلةاب اإللكرتونية يف عصر الةوملة" ص .7
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تؤثر على الالعب(.)1
ِ
ِ
عندما َّ
املختصني من
متكن بةض
وترجع بداية األلةاب اإللكرتونيَّة إىل عام َ 1953
ّ
ٍ
ِ
بلغت
شاشة كبرية ِمن املصابيح وحتريكها
إظهار "قملة" على
ضخم ْ
ابستخدام حاسوب ْ
الضامة
مبسطة أللةاب مثل
َّ
بةد ذلك حماكاة َّ
كلفته حينذاك ماليني الدوالرات ،تلْتها َ
والشطرنج.
جناحا جةل الشركات
حرب الفضاء ً space-War
ويف عام  1960القت لةبة ْ
ِ
ص ّمم َّأول جهاز بييت أللةاب
املنتجة تق ّدمها هديةً قيِّمة مع احلاسوب ،ويف هذه األثناء ُ
الفيديو امسه :مانيافوكس أوديسي  ، Magnavox Odysseyوكان حيوي ثالث عشرة لةبة
حمملة على ستة أش ِرطة.
اجع أجهزة ألةاب الفيديو َسر ًيةا لدرجة
ومع ُّ
تطور احلاسوب الش ْ
َّخصي ابت تر ُ
أبن هناية هذه األجهزة أصبحت وشيكةً ،و ِ
جةلت بةضهم ِّ
يصرح َّ
أخذت الشركات الكبرية
ْ
ْ
َّ
تلو األخرى عن براجمها التطويريَّة يف هذا اجملال ،إال أنَّه يف عام 1995
تتخلى واحدةً َ
املزود مبكتبة واسةة ِمن
جهاز حمطة األلةاب َّ Play Station
طرحت شركة ايابنية عمالقة َ
ْ
ِ
حذوها
الس ْرعة ،وسرعان ما
حيث الصوت والصورة و ُّ
األلةاب إبمكاانت عالية من ُ
ْ
حذت َ
ِ
ِ
السباق على تطوير أجهزة األلْةاب وبراجمها
شركات ايابنيَّة أخرى مما َبةث من جديد ّ
وتسويقها.
ِ
وظهرت ألةاب إلكرتونيَّة مستقلَّة عن احلاسوب ،أو متَّصلة به َّ
فق
ْ
يتحكم هبا املتةلّم َو َ
ضمن برامج الذكاء الصناعي ،واإلنسان اآللة (الروبوت) ،اليت تُقلِّد أعمال اإلنسان
أوامره َ
اسةا يف التقنيات،
امللحقة هبا ً
تنوعا و ً
يف حياته اليوميَّة ،مما أكسب هذه األجهزَة واأللةاب َ
ومسح إبشغال حواس عدَّة كالبصر والسمع واللمس ٍ
إبتقان أكثر.
َ
املسألة الثانية :تصنيف األلعاب اإللكرتونية:
حتت
ُمي ِكن تصنيف األلةاب اإللكرتونية ِمن ُ
حيث اهلدف منها ،وشرحية مستثمريهاَ ،
ثالثة أنواع رئيسة:

( )1ينظر :املرجع نفسه ص.8 ،7
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- 1ألعاب املتعة واإلاثرة:
وهتدف للتسلية ،وتتميَّز َّ
أبهنا مثرية َّ
وجذابة ُّ
وتشد االنتِباه لكثرةِ تتايل املواقف فيها
ِ
طيف واسع من
النوع ٌ
واستخدامها للصور واألصوات القريبة من الواقع ،ويندرج َ
حتت هذا ْ
ألْةاب سباق السيَّارات والدراجات النارية وألةاب ِ
القتال وحماكاة املةا ِرك واحلروب وغزو
الفضاء وغريها.
- 2ألعاب الذكاء:
احملاكمات املنطقيَّة يف ِّاختاذ القرار ،وتتطلَّب إعمال ِ
ِ
الفكر
األلةاب على
تةتمد هذه
ُ
لةل الشطرنج ِمن أشهر األلةاب يف هذا اجملال.
للتةامل مةها ،و َّ
- 3األلعاب الرتبويَّة والتعليميَّة:
وهتدف إىل التوازن بني اللةب واملتةة ،وتن ُقل املةلومة للمستثمر بطر ٍ
يقة مسلية ،وطيف
يض جدًّا يغطي ُج َّل املراحل الدراسية حىت اجلامةات(.)1
هذه األلةاب عر ٌ
()2
ولأللةاب اإللكرتونية تصنيفات أخرى ليس هذا مقام احلديث عنها .
املسألة الثالثة :األسباب اجلاذبة ملمارسة األلعاب اإللكرتونية:
من األسباب اليت جتذب ملمارسة األلةاب اإللكرتونية ما يلي:
 -1اجلودة الفنية يف اإلخراج :وذلك من خالل امليزانيات الضخمة اليت تقوم عليها
الشركات املنتجة لأللةاب ،واستةمال األساليب املةاصرة للتسويق ،مع االستمرار يف
التطوير املستمر ،والتحديث يف إصدارات هذه األلةاب وميزاهتا.
 -2إاثرة احملتوى من حيث الرسوم واأللوان ،واألشكال ثالثية األبةاد ،واألصوات ،وسةة
اخليال ،واملغامرة ،واإلتقان يف جةل مراحلها متسلسلة ،ما أن ينهي الالعب مرحلة
( )1ينظر :إبراهيم بن عبدالرمحن الريَّس وهاين بن عبدالةزيز التوجيري" ،مقال :األلةاب اإللكرتونيَّة الةربيَّة" منشور
على الرابط )https: //www. alukah. net/culture/0/47136/#ixzz5eT6vEUPO( :وينظر:
د .عبد هللا اهلدلق" ،إجيابيات وسلبيات األلةاب اإللكرتونية " . .موقع األلوكة ()www. alukah. net
( )2ينظر يف هذه التصنيفات على سبيل املثال :د .عبد هللا اهلدلق" ،إجيابيات وسلبيات األلةاب
اإللكرتونية " . .موقع األلوكة (.)www. alukah. net
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حىت يندفع بشوق ملا بةدها.
 -3وجود عنصر املنافسة واملغالبة والتحدي ،واالجتهاد يف حتقيق الفوز؛ "فإن النفس
ينقاد هلا داعيان :داعي الغلبة ،وداعي الكسب"( ،)1وهذا يكاد يكون موجودا يف
مجيع األلةاب.
 -4اإلحياء ابلواقةية؛ حبيث يشةر الالعب –مع دقة التفاصيل وثالثية األبةاد -أنه
يةيش يف عامله االفرتاضي اخلاص()2؛ حبيث يركز يف اللةبة ،ورمبا ال يشةر مبن حوله.
 -5احملاكاة ،وهذا يف بةض األلةاب اليت حتتوي على شخصيات حتاكي بةض
املشهورين من الالعبني أو األبطال يف مفهوم من ميارس هذه األلةاب(.)3
املسألة الرابعة :فوائد األلعاب اإللكرتونية:
تذكر بةض البحوث والدراسات واملقاالت أن لأللةاب اإللكرتونية فوائد وميزات،
وينبغي أن يقيد هذا مبا خال منها من احملظور ،وإال فإن القاعدة املقررة أن درء املفاسد مقدم
على جلب املصاحل ،وهذه هلا تفصيالت ليس هذا مقامها ،ومما ذكر من فوائد األلةاب
اإللكرتونية ما يلي(:)4
 -1سرعة البديهة ،وتنمية اإلبداع وتوسيع املدارك واخليال.
( )1ابن القيم" ،الفروسية" ص.102
( )2الةوامل االفرتاضية ( (Virtual Worldsبرامج متثل بيئات ختيلية ثالثية األبةاد ،يستطيع املستخدم
هلذه الةوامل ابتكار شخصيات افرتاضية جتسده تسمى أفتار ( ،)avatarsوأيضا بناء وتصميم املباين
واجملسمات ،والقيام مبختلف أنواع األنشطة ،والتةرف والتواصل مع أشخاص آخرين من خمتلف بقاع
الةامل.
ينظر  :احلياة االفرتاضية تساعد على عمليات التةليم والتدريب والتواصل مع الغري ،هند اخلليفة،
جريدة الرايض ،الةدد  ،14917االثنني  2مجادي األوىل 1430هـ  27 -ابريل 2009م.
( )3ينظر :محى األلةاب اإللكرتونية ،ص.14 ،13
( )4ينظر :د .أمحد عطا هللا عبدالباسط" ،األلةاب اإللكرتونية بني الرتويج واإلدمان" ،ص ،750
"األلةاب اإللكرتونية املةاصرة . .دراسة فقهية" ص ،43وسام سامل انيف "أتثري األلةاب اإللكرتونية
على األطفال" ص.9https: //mawdoo3. Com( ،12
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 -2تنشيط الذاكرة ،وتنمية الذكاء ،وزايدة الرتكيز ،والقدرة على اختاذ القرار.
 -3الرتفيه واحلد من خروج الطفل من املنزل.
 -4تنمية القدرات املةرفية واإلدراكية لدى الالعب ،والزايدة من فاعلية االنتباه والتفكري
اإلبداعي.
 -5إمكان توظيفها يف تطوير التةليم ،ابجلمع بني التسلية والتةليم ،وجذب انتباه الطفل،
وشةوره ابملتةة أثناء التةلم.
 -6تساعد يف حتسني الصحة النفسية والبدنية لبةض املرضى ،جبذب انتباههم إىل اللةبة
ونسيان اإلحساس ابألمل واإلحباط.
 -7تشجيع احللول اإلبداعية ،وتطبيق اآلراء واألفكار املهمة على احلياة احلقيقية.
 -8التآلف مع التقنيات اجلديدة وإجادة استةماهلا.
 -9حتقيق الربح املادي(.)1

( )1ميكن االطالع على سلبيات وآاثر األلةاب اإللكرتونية يف ص  204من هذا البحث عند ذكر
تفاداي للتكرار.
الضوابط ،وذلك ً
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املبحث الثاني :التعريف بأهم مصطلحات األلعاب اإللكرتونية وبيان طرق شراء
النقاط .وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بأهم مصطلحات األلعاب اإللكرتونية:
نمة بةض املصطلحات اخلاصة املستةملة يف عامل األلةاب اإللكرتونية حيسن بيان أمهها
مما له عالقة مبوضوع البحث ،ومنها:
 -1احلساب أو حساب املستخدم:
احلساب نظام أو تطبيق ينفذ على احلاسوب يسمح للمستخدم ابلوصول إىل
خدمات النظام ،وملنحه حق الوصول إليها يطلب عادة منه تسجيل الدخول إىل حسابه ،أو
املصادقة على نفسه (اسم املستخدم) ،وكلمة املرور؛ ليحصل على حق الوصول إىل حسابه.
واملستخدم أو املستةمل يف املةلوماتية هو مصطلح للداللة على الشخص الذي يستخدم
موقةا ما على الويب(.)1
نظاماً حاسوبياً ما أو شبكة حاسوب أو ً
ويف بةض األلةاب ال بد من إنشاء حساب يف الباليستشني ( ،)IDعن طريق
الدخول لإلعدادات ،وتةبئة بةض املتطلبات :الربيد اإللكرتوين ( ،)2( )Emailاالسم،
البياانت األخرى. . .
 -2اخلادم (السريفر(server :
اخلادم (السريفر  )serverهو عبارة عن جهاز كمبيوتر ذي إمكانيات عالية ،وأهم
هذه اإلمكانيات هو االتصال ابإلنرتنت بسرعة فائقة ،ومصدر كهرابء مستمر ،وحيتاج أيضاً
اصال طيلة الةام.
عمال متو ً
إىل أنظمة تربيد عالية؛ ألنه سوف يةمل ً
( )1ينظر بتصرف :موسوعة ويكيبيداي:
وينظر)https: //www. meemapps. com/term/58d3dc5a8c1f670400d339ff/User%20Profile( :
( )2بةض األلةاب تطلب الربيد اإللكرتوين ()email؛ ألن جمال األلةاب اإللكرتونية ضخم من الناحية
املالية ،تتنافس فيه الشركات املنتجة لتوفري أفضل خدمة ممكنة للةميل (الالعب)؛ فرتيد بةض الشركات
التةامل مع شكاوى الةمالء املتةلقة ابللةبة ومشاكلها فتسارع حللها يف أسرع وقت مكن .ويستةمل
احلساب كذلك كأداة تةريف ابلالعب يستةملها لتكوين صداقات وعالقات من أجل اللةب.
()https: //ar. wikipedia. org/wiki
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ويُةترب اخلادم (السريفر) هو األساس لتكوين االستضافة؛ فهو املنزل أو املبىن الذي
توجد به املواقع ،وابلتايل فهو يوفر هلذه املواقع املكان الذي تتم استضافتهم فيه ،ووظيفته
تقدمي البياانت إىل زوار املوقع (املستخدمني) (.)1
ُ
()2
 -3النقاط ،اجلواهر ،الكوينز (: (coins
النقاط أو اجلواهر أو (الكوينز) هي وحدات داخل اللةبة حيصل عليها الالعب
بتخطيه مستوايت ومراحل مةينة أو بشرائها إبحدى الوسائل املتاحة.
وختتلف أشكال النقاط من لةبة ألخرى؛ فمثال يف لةبة القراصنة أتيت النقاط على
شكل نقود ذهبية ،ويف لةبة فيها لصوص وجمرمون أتيت على هيئة لفائف مالية ،وإذا كانت
اللةبة عن النجاة والقتال من أجل البقاء أتيت على شكل أسلحة . . .إخل.
وقد تكون النقاط عدد الكؤوس اليت جيمةها الالعب من اهلجمات الناجحة
والدفاعات القوية ،وتتكون من :برونزي ،فضي ،ذهيب ،كريستايل ، . . . . .مقسمة إىل
مستوايت ،تتفاوت فيها عدد النقاط.
 -4بطاقات الشراء:
ميكن شراء النقاط واجلواهر ابلنقود االفرتاضية للةبة ،وهذه النقود االفرتاضية ميكن
شراؤها مببالغ حقيقية ،ومن طرق شرائها البطاقات االئتمانية أو بطاقات الدفع املسبق ،ومن
أشهر هذه البطاقات:
 -1البطاقة االئتمانية ()Credit Card؛ كبطاقات :فيزا ،وماسرتكارد ،وديسكفر ،وغريها.
 -2البطاقة املدفوعة مسب ًقا ( ،)Prepaid Cardومن أمهها:
 بطاقات مشغلي خدمة اهلاتف واإلنرتنت؛ كشركات االتصاالت احمللية. بطاقات استور ( )storeاملوجودة يف احملالت واملتاجر اإللكرتونية.ينظر)https: //ar. hostingdean. com/what-is-web-server( :

()1
( )2كوين ( )coinكلمة إجنليزية ،وتةين :قطةة نقود مةدنية ،واملقصود هبا يف عامل األلةاب اإللكرتونية نقود
افرتاضية يتةامل هبا الالعبون .ينظر :مةجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال ،ص .110
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بطاقات جوجل بلي ( :)google playوهي بطاقات تستخدم لشراء الربامج لألجهزة
اليت تةمل بنظام األندرويد من جوجل بالي(.)1
بطاقات اآليتونز ( :)itunes cardوهي من أشهرها ،وهي بطاقات شحن رصيد
(مسبقة الدفع) ،يشحن هبا الالعب حسابه اخلاص يف األبل ستور عن طريق برانمج
مةني من متجر أبل ستور
الـiTunes؛ فيضاف رصيدها على احلساب؛ لشراء منتج ّ
(األمريكي) أو متجر األندرويد (جوجل بلي)؛ فتستخدم لشراء التطبيقات ،واأللةاب،
والكتب ،وغريها(.)2
وهناك بطاقات أخرى من أشهرها بطاقات:

Stearn ،PlayStation ،PlayStation Plus ،xBox Live ،Nintendo eShop ،
Amazon ،PayPal(3).

( )1وطريقة الشراء هبا كاآليت:
الدخول إىل () https: //play. google. com/redeem
 -2إدخال رقم خاص (الكود) مسجل على البطاقة ،ومن مث اضغط Redeem
 -3الشراء حيث إن رصيد البطاقة سيضاف اىل احلساب يف املتجر ،والبطاقة تةمل مع احلساابت
املسجلة بةنوان أمريكي فقط.
( )2ال ميكن االستفادة من هذه البطاقة يف حال عدم وجود حساب مفةّل للمستخدم يف متجر األبل،
يكي اجلنسية جيب عليه
و ّ
كل بطاقة آيتونز جيب أن ترتبط بدولة مستخدمها ،فإذا كان املستخدم أمر ّ
شراء بطاقة آيتونز أمريكيّة ،وإذا كان بريطانياً جيب عليه شراء بطاقة بريطانية ،وهكذا ،وتتوافر بطاقة
اآليتونز يف احملالت التجارية بفئات متة ّددة وخمتلفة ،ومن هذه الفئات،50 ،25 ،15 ،10 :
 100دوالر ،وميكن للمستخدم شراء هذه البطاقات من كثري من األماكن؛ كموزعي أبل املةتمدين
خمصص لبيع منتجات األبل .وتةترب صاحلة
أي حمل ّ
يف دولة املستخدم ،وميكن شراؤها أيضاً من ّ
وخاصة لألطفال ،فهي ال تتطلب أن يكون عند الشخص حساب يف البنك أو
جلميع األعمار،
ّ
بطاقة فيزا ،كما أ ّن هذه البطاقة آمنة من حيث االستةمال عند إعطائها لشخص آخر ،فهي حتتوي
مةني وحم ّدد ،ولكن هلذه البطاقة عيوب أيضاً؛ فهي تتطلب من املستخدم أن يكون
على رصيد ّ
حسابه أمريكياً ،وميكن حتويله عن طريق اخليارات.
( )3ينظر)https: //mawdoo3. com( :
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املطلب الثاني :طرق شراء النقاط.
بةض الشركات تستغل رغبة الالعب يف احلصول على النقاط -سبيله إىل الفوز-
بتوفري خدمة شرائها ابملال احلقيقي ،إبحدى الطرق املتاحة.
وحيصل الالعب على النقاط إما عن طريق اكتساهبا من خالل اللةبة ابلفوز يف بةض
املراحل واملستوايت ،وإما عن طريق املةاوضة عليها ابلشراء إبحدى الطرق اآلتية:
 -1أن يشرتي الالعب ما يسمى ابملخزن (الستور  ،)Storeوهو مشابه لالشرتاك ،يلزم
تفةيله كل ثالثة أشهر عن طريق حمالت بيع الباليستشني مببلغ حمدد ،وحيصل
املشرتي على رمز يدخله يف احلساب ،ومن مث ينشط احلساب ،ويبدأ اللةب.
 -2شراء ما يسمى (الكوينز) ،لكي يستطيع الالعب شراء العبني جيدين ،ليكون
الفريق جيدا ومنافسا ،وميكن احلصول على (الكوينز) بشرائه من بةض منافذ البيع؛
كاملكتبات الكبرية (جرير مثال).
 -3تةبئة الرصيد عن طريق شبكات مزودي خدمة اهلاتف واإلنرتنت املتوفرة يف البلد،
وذلك إما عن طريق بطاقات مسبقة الدفع ،وإما عن طريق تقييد املبلغ على فاتورة
الةميل ،شريطة أن يكون له حساب لدى هذه الشركة (نظام الدفع املفوتر).
 -4الشراء عن طريق طرف اثلث (غري رمسي):
وصورته أن يتفق الالعب مع شخص لشراء عدد حمدد من اجلواهر أو النقاط مقابل
مبلغ مايل حقيقي متفق عليه ،حبيث يةطي الالعب (املشرتي) صالحية الدخول على
وحيول املشرتي على
حسابه يف اللةبة لشحنه ابلةدد املتفق عليه من النقاط أو اجلواهرّ ،
احلساب البنكي احمللي لالعب املبلغ املتفق عليه(.)1

( )1يةمد بةض الالعبني هلذه الطريقة؛ ألن شراء اجلواهر هبا أقل من الثمن املةتاد ابلنصف أو أكثر
تقريبًا ،وتةترب طريقة غري رمسية ،ومما قيل يف سبب بيع هذه اجلواهر بثمن منخفض أن البائع يشرتيها
ببطاقات ائتمانية مسروقة أو أموال مكتسبة بطرق غري شرعية.
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املبحث الثالث :حكم اللعب ،والضوابط العامة لأللعاب اإللكرتونية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :حكم اللعب.
األلةاب اإللكرتونية نوع من أنواع األلةاب اليت يقصد هبا يف األصل –عند غالب من
يتةامل هبا -التسلية والرتفيه ،وقد يكون قصد فئة ممن يلةبوهنا الكسب املايل منها ،كما
سيأيت بيانه يف أنواع املةاوضات فيها ،وأما املنتجون واملسوقون فهم يهدفون للكسب املايل
منها ،وقد يتةدى قصد بةض املنتجني ألهداف دينية أو ثقافية أو تةليمية.
ومما حيسن ذكره هنا بيان حكم اللةب من حيث األصل ،وفيما يلي عرض هلذه
املسألة –على سبيل اإلجياز.-
أول :سبب اخلالف.
ً
سبب اخلالف ما ورد من آايت وأحاديث جاء فيها ذم اللهو واللةب ،أو وصف
الدنيا هبما يف موضع الذم ،ومن أسباب اخلالف الرئيسة فهم املراد من بةض األحاديث؛
كقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-كل ما يلهو به الرجل املسلم ابطل؛ إال رميه بقوسه،
()1
ابطال
وأتديبه فرسه ،ومالعبته أهله؛ فإهنن من احلق" ؛ فهل وصف هذا اللهو بكونه ً
يقتضي حرمته؟.
كما اختلفوا يف القياس على ما جاء يف احلديث مما يفيد يف قتال أو مالعبة أهل
وحنوه؛ فبةضهم أجرى القياس فيما كان يف مةىن ما ورد مما خال من احملظور ،وبةضهم منع
إال فيما ينفع للقتال فقط ،ال يف كل لةب وهلو(.)2
( )1أخرجه أمحد ( )532/28رقم ( ،)17300وأبو داود ( ،)2513والنسائي ( ،)222/6والرتمذي
( ،)1637وابن ماجه ( ،)2811والدارمي ( )269/2رقم ( ،)2405واحلاكم يف "املستدرك" (/2
 )419رقم ( ،)2513قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل ُخي ِرجاه ،وقال املناوي يف "فيض
جمهول احلال؛ فاحلديث من أجله ال
القدير" (" :)299/2فيه خالد بن زيد ،قال ابن القطان :وهو ُ
صح" ،وقال حمققو املسند :حديث حسن مبجموع طرقه وشواهده.
ي ُّ
( )2ينظر :األلةاب الرايضية ص.65 ،64
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اثنيًا :حترير حمل اخلالف.
اتفق الفقهاء على أن السبق والرمي مشروعان وجيوزان على الةوض  ،واتفقوا على
إابحة املسابقة ابخليل واإلبل وعلى األقدام( ،)2واتفقوا على أن اللةب ابلنرد حرام( ،)3وال
يةزب عن الذهن أن اخلالف جا ٍر فيما خال من احملظور؛ فأما ما اشتمل على احملرم؛ فينبغي
أن يكون عدم جوازه حمل إمجاع.
قال ابن قدامة –رمحه هللا تةاىل" :-كل لةب فيه قمار فهو حمرم ،أي لةب كان ،وهو
()4
ضررا ،وال
من امليسر الذي أمر هللا تةاىل ابجتنابه"  ،وقال "وسائر اللةب إذا مل يتضمن ً
شغال عن فرض؛ فاألصل إابحته"(.)5
ً
()1

األقوال يف املسألة:
هذه املسألة ليست من املسائل الفقهية اليت أوردها الفقهاء أصالة ضمن ابب مةني
تبةا لبةض املسائل يف بةض األبواب؛ كاملنفةة املةقود عليها يف
من أبواب الفقه ،وإمنا تذكر ً
ابب اإلجارة ،أو ما يباح يف ابب السبق ،أو يف ابب من تقبل شهادته ضمن كتاب
الشهادات ،أو يف شروح األحاديث ذات الةالقة ،ولذلك قد يصةب بناؤها بناء املسألة
يصرحون هبا على وجه
الفقهية اخلالفية أبركاهنا املةروفة؛ ذلك أن أصحاب هذه األقوال ال ّ
االستدالل هلا والرد على املخالف ،وإمنا يةرف ذلك من خالل تقريراهتم يف اجلملة.
ومورد اخلالف يف حكم ما مل يرد به نص من اللةب واللهو لذاته إذا خال من
احملظورات ،وميكن ابستقراء كالم الةلماء يف مظاهنا حصر أقواهلم –على سبيل اإلجياز -يف
ثالثة أقوال:
القول األول :أن األصل يف اللةب اإلابحة .وممن ذهب إليه ابن قدامة ،وابن تيمية.
( )1ينظر :ابن هبرية" ،اإلفصاح" ص.460
( )2ينظر ، :ابن حزم" ،مراتب اإلمجاع" ص ،254اإلفصاح ص .460
( )3ينظر :اإلفصاح ص ،460املغين .156/14
( )4املغين .154/14
( )5املرجع نفسه .155/14
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شغال عن فرض؛ فاألصل
ضررا ،وال ً
قال ابن قدامة "وسائر اللةب إذا مل يتضمن ً
إابحته"(.)1
وقال ابن تيمية" :والباطل من األعمال هو ما ليس فيه منفةة؛ فهذا يرخص فيه
للنفوس اليت ال تصرب على ما ينفع . . .إذ جمرد كون الفةل ابطال إمنا يقتضي عدم منفةته ال
يقتضي حترميه إال أن يتضمن مفسدة"(.)2
القول الثاين :أن األصل يف اللةب الكراهة .وممن ذهب إليه ابن القيم واحلجاوي من
احلنابلة.
قال ابن القيم" :وأما املكروه فكالةبث واللةب الذي ليس حبرام ،وكتابة ما ال فائدة يف
كتابته ،وال منفةة فيه يف الدنيا واآلخرة"(.)3
وقال يف سياق الكالم عن الركوب " :ومكروهه الركوب للهو واللةب ،وكل ما تركه
خري من فةله"(.)4
وقال احلجاوي" :ويكره الرقص وجمالس الشةر وكل ما يسمى لةبا ،إال ما كان مةينا
على قتال الةدو.)5(" . .
القول الثالث :أن األصل يف اللةب التحرمي.
وممن قال به الكاساين من احلنفية ،والقرايف من املالكية ،واخلطايب والبغوي واهليثمي
من الشافةية.
قال الكاساين يف كتاب السباق:
"وأما شرائط جوازه فأنواع( :منها) أن يكون يف األنواع األربةة :احلافر واخلف والنصل
والقدم ،ال يف غريها؛ ملا روي [عنه]  -عليه الصالة والسالم  -أنه قال" :ال سبق إال يف خف
( )1املغين .155/14
( )2االستقامة .278 ،277/1
( )3مدارج السالكني .140/1
( )4املرجع نفسه .141/1
( )5اإلقناع .542/2
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أو حافر أو نصال"()1؛ إال أنه زيد عليه السبق يف القدم حبديث سيدتنا عائشة  -رضي هللا
عنها  -ففيما وراءه بقي على أصل النفي ،وألنه لةب واللةب حرام يف األصل ،إال أن اللةب
هبذه األشياء صار مستثىن من التحرمي شرعا؛ لقوله  -عليه الصالة والسالم – "كل لةب حرام
إال مالعبة الرجل امرأته وقوسه وفرسه"؛ حرم  -عليه الصالة والسالم  -كل لةب واستثىن
املالعبة هبذه األشياء املخصوصة؛ فبقيت املالعبة مبا وراءها على أصل التحرمي"(.)2
وقال القرايف يف الذخرية( " :)3وهي( )4هلو ولةب ،وقد ذم هللا تةاىل اللهو واللةب".
وقال اخلطايب يف الكالم على حنو احلديث السابق" :ويف هذا بيان أن مجيع أنواع اللهو
حمظورة وإمنا استثىن  -صلى هللا عليه وسلم  -هذه اخلالل من مجلة ما حرم منها؛ ألن كل
واحدة منها إذا أتملتها وجدهتا مةينة على حق أو ذريةة إليه ،ويدخل يف مةناها ما كان من
املثاقفة ابلسالح والشد على األقدام وحنومها مما يراتض اإلنسان به؛ فيتوقح( )5بذلك بدنه،
ويتقوى به على جمالدة الةدو ،ال كما يف سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو؛ كالنرد،
والشطرنج ،واللةب ابحلمام وسائر ضروب اللهو مما ال يستةان به يف حق فمحظور كله"(.)6
( )1أخرجه أمحد ( )129/16رقم ( ،)10138وأبو داود ( ،)2574والرتمذي ( ،)1700والنسائي
( ،)3585وابن ماجه ( )2878ومل يذكر النصل .قال حمققو املسند (" :)129/16إسناده
صحيح ،رجاله رجال الصحيحني غري انفع بن أيب انفع ،فقد روى له أبو داود والرتمذي والنسائي،
وهو ثقة".
( )2بدائع الصنائع  .305/5هكذا جاء يف كتب احلنفية بلفظ (حرام) وهو خطأ ،ومل يرد يف شيء من
ألفاظ احلديث؛ بل جاء يف كل ألفاظه (ابطل) ،ولةل هذا من أسباب ما ذهب إليه بةض فقهاء
احلنفية من أن األصل يف اللهو واللةب هو التحرمي.
(.285/13 )3
( )4يقصد النرد والشطرنج.
( )5أي يصلب ويشتد ،ويف مقاييس اللغة ،ص ،1061مادة (وقح)" :الواو والقاف واحلاء تدل على
صالبة يف الشيء" ،ويقال :وقُح احلافر :أي صلُب .وينظر :املصباح املنري ص ،256القاموس احمليط
ص ،247مادة (وقح).
( )6مةامل السنن .242/2
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وقال البغوي" :وفيه بيان أن مجيع أنواع اللهو حمظورة ،واستثىن منها هذه الثالث
لكوهنا ذريةة إىل احلق ،ويدخل يف مةناها املثاقفة ابلسالح ،والشد على األقدام ،وحنوها،
فأما سوى ذلك من املزاجلة( )1ابحلمام ،واللةب ابلنرد ،وحنوها ،فحرام"(.)2
وقال اهليثمي " :الباب الثاين :يف أقسام اللهو احملرم وغريه.
اعلم أن أصل هذا الباب قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الصحيح" :كل
شيء يلهو به ابن آدم ابطل إال رميه بقوسه ،وأتديبه فرسه ،ومالعبته امرأته"؛ وذلك ألنه
أفاد أن كل ما يتلهى به اإلنسان مما ال يفيد يف الةاجل واآلجل فائدة دينية فهو ابطل،
واالعرتاض فيه متةني إال هذه األمور الثالثة؛ فإنه وإن فةلها على أنه يتلهى هبا وليستأنس
هبا وينشط ،فإهنا حق؛ التصاهلا مبا قد يفيد؛ فإن الرمي ابلقوس وأتديب الفرس فيهما عون
على القتال ،ومالعبة املرأة قد تفضي إىل ما يكون عنه ولد يوحد هللا ويةبده؛ فلهذا كانت
هذه الثالث من احلق وما عداها من الباطل"(.)3
أدلة األقوال:
أدلة القول األول:
 -1ما ثبت عنه –صلى هللا عليه وسلم -من أنه مارس مثل هذه األمور يف بةض
بةضا؛ فمن ذلك املصارعة ،والةدو ،والسباحة ،وغريها ،وكذلك فةل
املواطن ،وأقر ً
()4
الصحابة –رضي هللا تةاىل عنهم. -
()5
 -2القاعدة املشهورة :األصل يف األشياء اإلابحة .
وأما لفظ (ابطل) الوارد يف ألفاظ احلديث فقد ّبني بةض أهل الةلم أهنا ال تدل
يزجلها َز ْج ًال :أرسلها على بُةد .ينظر :لسان الةرب،172/3
( )1الزجل :إرسال احلمام ،وزجل
َ
احلمام ُ
مادة (زجل) .واملزاجلة مفاعلة ،وعليه فيكون املقصود هبا املسابقة إبرسال احلمام.
( )2شرح السنة .383/10
( )3كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ص .146
( )4ينظر :مصنف ابن أيب شيبة  ،528 ،527/6وينظر :ابن القيم" ،الفروسية" ص ،7وما بةدها.
( )5ينظر :الفروسية ص.93
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على التحرمي ،ومن ذلك قول الغزايل" :قوله" :ابطل" ليس يريد به حر ًاما ،بل يدل على عدم
الفائدة"(.)1
دليل القول الثاين:
قوله صلى هللا عليه وسلم" :كل ما يلهو به الرجل املسلم ابطل؛ إال رميه بقوسه،
وأتديبه فرسه ،ومالعبته أهله؛ فإهنن من احلق"(.)2
ووجه الدللة أن غري ما ورد يف احلديث ابطل فال ثواب له ،واألوىل ابملسلم تركه.
قال ابن الةريب( " :ابطل) ليس يريد به حر ًاما ،وإمنا يريد به أنه عا ٍر من الثواب ،وأنه
حمضا ،ال تةلق به ابآلخرة"(.)3
للدنيا ً
متاما ،أو
وقد يناقش هذا الستدلل أبن الكراهة تتوجه يف اللةب اخلايل عن املنفةة ً
ما أشغل عما هو أوىل عنه.
أدلة القول الثالث:

 -1قوله تةاىل :ﱥﭐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﱤ(.)4

ووجه الدللة من اآلية أن اللةب واللهو مذموم عند هللا( ،)5وما كان كذلك فهو غري

جائز.
 -2قوله صلى هللا عليه وسلم" :كل لةب حرام إال مالعبة الرجل امرأته وقوسه وفرسه".
ووجه الدللة من احلديث أن النيب –صلى هللا عليه وسلم -حرم كل لةب واستثىن
املالعبة هبذه األشياء املخصوصة؛ فبقي غريها من أنواع اللةب على أصل التحرمي(.)6
ويناقش هذا الستدلل أبنه مل يرد يف شيء من ألفاظ احلديث لفظ (حرام)؛ بل
( )1إحياء علوم الدين .285/2
( )2سبق خترجيه قريبًا.
( )3عارضة األحوذي .136/7
( )4بةض اآلية ( )32من سورة األنةام.
()5القرايف" ،الذخرية" .285/13
( )6بدائع الصنائع .305/5
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جاء يف كل ألفاظه (ابطل).
وقد جياب أبنه على التسليم بةدم ورود لفظ (حرام) فقد ورد لفظ (ابطل).
وقد يُرد أبن لفظ (ابطل) الوارد يف ألفاظ احلديث ال تدل على التحرمي ،بل على
اخللو من الفائدة(.)1
الرتجيح:
بةد عرض األقوال وأدلتها وما ورد من مناقشات يرتجح – وهللا تةاىل أعلم -أن
األصل يف اللهو واللةب اإلابحة؛ إال ما كان ضرره أكثر من نفةه؛ فيحرم ،أو قليل النفع أو
مةدومه؛ فيكره ،وإن اقرتن ابللةب أمور انفةة ظاهرة املصلحة فقد يكون مستحبا(.)2
وبناء على ما سبق فقد يقال إن الضابط العام جلواز اللعب والرتفيه خلوه من
احملظور ومن أن يكون وسيلة إليه ،وهللا تةاىل أعلم.

( )1إحياء علوم الدين  ، ،285/2ابن تيمية" ،الفتاوى الكربى"  ،154 ،153/1عارضة األحوذي
.136/7
فصل أبو الةباس ابن تيمية وتبةه ابن القيم –رمحهما هللا تةاىل -احلكم يف اللةب من جهة ما يرتتب
(ّ )2
عليه من مصاحل أو مفاسد؛ فذكر أبو الةباس ابن تيمية –رمحه هللا تةاىل -يف سياق الكالم عن
أنواع املغالبات األقسام التالية:
األول :ما كان مةينا على ما أمر هللا به؛ فحكمه يف األصل اجلواز جبُ ٍ
ةل وبغري جةل؛ كاملسابقة على
اخليل واإلبل والنضال.
الثاين :ما كان مفضيًا إىل ما هنى هللا عنه؛ فهو حرام ومنهي عنه ،جبةل وبغري جةل؛ كالنرد
والشطرنج.
الثالث :ما قد يكون فيه منفةة بال مضرة راجحة؛ فهو جائز بال جةل؛ كاملسابقة على األقدام
وحنوها.
ينظر :الفتاوى الكربى  ،464/4الفروسية ص .104 ،103
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املطلب الثاني :ضوابط اللعب باأللعاب اإللكرتونية.
املطلع على واقع األلةاب اإللكرتونية يلحظ اشتماالها على خمالفات كثرية؛ سواء
ابلنظر يف واقةها أو ما تؤول إليه.
والضابط الةام يف جوازها أال تكون مشتملة على حمرم أو ضرر ،وال مفضية إليه.
ومن الضوابط التفصيلية للقول جبوازها ما يلي:
 -1أال تلهي عن ذكر هللا وعن الصالة.
()1
 -2أال تكون مصحوبة مبيسر وال قمار .
 -3أال تؤدي إىل التنازع والتةصب.
()2
 -4أال تصحبها موسيقى وحنوها من احملرمات .
 -5أال تشتمل على ما يتناىف مع عقيدة اإلسالم؛ كإهانة اإلسالم( )3أو شيء من
شةائره( ،)4أو رفع الصليب( ،)5أو متجيد الكفار وتربية االعتزاز هبم( ،)6أو
املشتملة على سحر ،وكاملشتملة على حركات وأفةال هلا عالقة ابلةقائد الكفرية؛
كاالحنناء ِّ
للمدرب ،أو بةض الطقوس البوذية لبةض ألةاب الدفاع ،فان ذلك كله
( )1وسيأيت الكالم عن هذه الفقرة الحقا.
( )2وغالب األلةاب ال ختلو من املوسيقى والرقص ،بل تةترب جزءا من اللةبة ،وخصص لبةض األلةاب
كثريا ما يطبقوهنا؛ كرقصة (فورتنايت) ،وغريها.
وبةض الشخصيات رقصات مةينة ،يةرفها الالعبون و ً
()3كاللةبة اليت أيخذ فيها الالعب إذا قصف مكة  100نقطة وإذا قصف املدينة  50نقطة وهكذا.
( )4مثل لةبة ()first to fight؛ ففيها إخالء املدن من امللتحني! وفيها قصف املساجد  -مع مساع
أصوات األذان منها  ،-وفيها إطالق النار على املصاحف ،وال ميكن االنتقال ملرحلة أخرى إال
بتطهري املدينة من املسلمني ومساجدهم!.
الصليب وأ ّن املرور عليه يةطي صحة وقوة ،أو يةيد
( )5ومن ذلك األلةاب اليت تقوم على تقديس ّ
الروح ،أو يزيد يف األرواح ابلنسبة لالعب وحنو ذلك ،وكذلك ألةاب تصميم بطاقات أعياد امليالد
يف دين النصارى.
()6كاأللةاب اليت إذا اختار فيها الالعب جيش دولة كافرة يُصبح قواي ،وإذا اختار جيش دولة مسلمة أو
عربية يكون ضةيفا.
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يِ
ضُّر بةقيدة املسلم.
ُ
 -6أال تشتمل على دعوة إىل رذيلة؛ كصور الةورات ،وقصص الةشق والغرام
والةالقات احملرمة(.)1
 -7أال يؤدي اللةب هبا إىل التفريط يف الواجبات.
 -8أال يرتتب عليها ضرر صحي؛ كاإلضرار ابلةينني ،أو األعصاب ،وكذلك املؤثّرات
الصوتية الضارة ابألذن ،وقد أثبتت الدراسات احلديثة أ ّن هذه األلةاب ُحتدث
إدماان وإضرارا ابجلهاز الةصيب ،وتُسبّب التوتّر والةصبية لدى األطفال(.)2
 -9أال يكون فيها تربية على الةنف واإلجرام ،وتسهيل القتل وإزهاق األرواح(،)3
وبةضها قد تكون هنايته االنتحار(.)4
 -10أال يكون فيها إفساد لواقةية الطّفل برتبيته على عامل األوهام واخلياالت واألشياء
القوة اخلارقة اليت ال وجود هلا يف الواقع ،وتصوير
املستحيلة ،كالةودة بةد املوت ،و ّ
الكائنات الفضائية وحنو ذلك.
( )1كاأللةاب اليت حتوي مشاهد جنسية فاضحة ،أو الدعوة للمجون واأللفاظ البذيئة ،حنو:
( ،)Bully( ،)TombRaider( ،)GrandTheft Autoوكاأللةاب اليت تكون جائزة الفائز فيها
ظهور صورة عارية ،وكذلك إفساد األخالق يف مثل األلةاب اليت تقوم فكرهتا على النجاة ابملةشوقة
الشرير أو التنّني.
واحملبوبة والصديقة من ّ
( )2أصدرت منظمة الصحة الةاملية (World Health Organization) :أو ( WHOاختصارا) قرارا
بتضمني إدمان ألةاب الفيديو كمرض عقلي يدعى" ، "Gaming Disorderوذلك يف أحدث
إصداراهتا من جملة تصنيف األمراض الداخلية ". "Internal Classification of Diseases
ينظر)https: //arabic. rt. com/health/951250( :
( )3كما يف لةبة دووم املشهورة.
( )4كما يف لةبة احلوت األزرق ،ولةبة مرمي ،وقد تناقلت وسائل األعالم عددا من أخبار االنتحار أو
حماولته ،وآخرها يوم أمس الثالاثء  1440/6/21عندما حاولت طفلة (عمرها  12سنة) يف جازان
االنتحار ،ورمت بنفسها يف بئر منزهلم عند الساعة  12ليال؛ استجابة لتةليمات (لةبة مرمي) اليت
هددهتا بقتل والديها إن مل تنتحر .ينظر :صحيفة الةرب اليوم اإللكرتونية ،عدد التأريخ املذكور.
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وجيمع ذلك أال تكون اللةبة حمرمة حترمي مقاصد ،وال حترمي وسائل ،ومن حترمي املقاصد
أال تكون مشتملة على أي نوع من احملرمات السابقة؛ سواء كان مما يضر ابلدين ،أو النفس،
أو الةقل ،أو الةرض ،أو املال؛ فإذا اشتملت على شيء من ذلك كانت حمرمة حترمي
حمال للمةاوضة أو التربع؛ ألن منفةتها حمرمة ،واملنفةة احملرمة ال
مقاصد ،وال يصح أن تكون ً
()1
تربعا وال مةاوضة إبمجاع الةلماء .
جيوز الةقد عليها ال ً
وقد نقل ابن حزم اإلمجاع على أن بيع مجيع الشيء احلاضر الذي ميلكه ابئةه كله
ملكا صحيحا ،ومل يكن املبيع حمرما؛ أن بيةه جائز(.)2
والقاعدة يف هذا أنه "إذا حرم هللا االنتفاع بشيء حرم االعتياض عن تلك املنفةة"(.)3
ومن الضوابط املهمة جلواز األلةاب املتةلقة ابملةاوضات :أال تشتمل على قمار أو
ميسر أو غرر مؤثر أو رهان حمرم.
()4
كثريا من هذه األلةاب ال ختلو من هذه األمور ،وخباصة القمار  ،وفيما
والواقع أن ً
( )1ينظر :مراتب اإلمجاع ص ،149بداية اجملتهد  ،166/2جمموع الفتاوى .208/30
( )2ينظر :مراتب اإلمجاع ص.149
()3ابن تيمية" ،بطالن التحليل"  ،35/6وينظر :جمموع الفتاوى .237/32
( )4جاء يف صحيفة سكاي نيوز اإللكرتونية حتت عنوان" :ألةاب تغري جيال من األطفال للةب
القمار" ،بتأريخ  13ديسمرب  :2017حذرت جلنةُ تنظيم املقامرة يف بريطانيا احلكومةَ من إغراء
جيل من األطفال بلةب القمار عرب ألةاب الكمبيوتر الشائةة عرب اإلنرتنت ،وأظهر حبث جديد أن
ألةاب الفيديو عرب اإلنرتنت "تستغلها أطراف اثلثة مفرتسة" تسمح لألطفال ابملقامرة؛ ألنه ال توجد
عمليات حتقق رمسية بشأن الةمر .وذكرت صحيفة "التلغراف" الربيطانية أن جلنة القمار حذرت من
أن تسهم منصات وسائل التواصل االجتماعي يف شهرة مثل هذه املواقع ،اليت تشجع األطفال على
لةب القمار .وقال اخلرباء :إن اإلقبال املتزايد على هذه املواقع يةىن غالبا أن األطفال خيتربون لةبة
القمار ألول مرة ،دون أن يدركوا أهنم يقادون إىل أشكال أخرى أكثر ضررا من الرهان .وأوضحت
اللجنة أن  %80من األطفال شاهدوا إعالانت املقامرة على شاشة التلفزيون ،وأن  %70منهم
تةرضوا هلا على وسائل التواصل االجتماعي .وهناك  %10أخرى تتبع هذه الشركات على منصات
مثل تويرت وفيسبوك ،على الرغم من أهنم دون السن القانونية .أ .ه ــ .بتصرف يسري.
ينظر)https: //www. skynewsarabia. com/technology( :
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يلي بيان ملا ميكن أن تشتمل عليه هذه األلةاب ،وحكم كل منها.

أول :القمار وامليسر:
ً
اتفقت كلمة أهل الةلم من الصحابة –رضي هللا عنهم -فمن بةدهم على أن
القمار( )1كله أبي شيء كان داخل حتت حكم امليسر()2؛ إما ألنه مشمول بلفظ امليسر
حكما عند آخرين؛
لدخوله حتت امسه عند األكثرين ،أو ألن بةضه كذلك وبةضه ملحق به ً
ملا علم من أن األحكام الشرعية كما تثبت ابلنص تثبت ابلقياس الصحيح.
ولذا جاء يف كثري من عبارات السلف قوهلم" :امليسر :القمار" ،و "أل" يف كلمة
القمار تفيد االستغراق جلميع أجزائه؛ فال خيرج منها شيء عن حد امليسر(.)3
ومن ذلك قول ابن حزم –رمحه هللا تةاىل" :-أمجةت األمة اليت ال جيوز عليها اخلطأ
فيما نقلته جممةة عليه :أن امليسر الذي حرمه هللا تةاىل هو القمار ،وذلك مالعبة الرجل
صاحبه على أن من غلب منهما ،أخذ من املغلوب قَ ْمَرته اليت جةالها بينهما؛ كاملتصارعني
يتصارعان ،والراكبني يرتاكبان ،على أن من غلب منهما ،فللغالب على املغلوب كذا وكذا
خطارا وقمارا؛ فإن ذلك هو امليسر الذي حرمه هللا تةاىل ،وقد قال النيب  -صلى هللا عليه
وسلم " :-من قال لصاحبه تةال أقامرك ،فليتصدق"(.)4
وقال أبو الةباس ابن تيمية –رمحه هللا تةاىل" :-واتفق املسلمون على حترمي امليسر،
( )1قال البةلي" :الْ ِقمار :مصدر قامره :إذا لةب مةه على ٍ
مال أيخذه الغالب من املغلوب كائنًا ما كان،
َُ
ِ
إال ما استثين يف السبق ،يقال :قَ َمَره يـَ ْق ُمُرهُ ،ويـَ ْقمُرهُ "بضم امليم وكسرها" .املطلع على ألفاظ املقنع
ص.307
( )2جاءت عبارات كثرية عن السلف أبن امليسر هو القمار ،جاء ذلك عن :ابن عباس وابن عمر –
رضي هللا عنهم ،-وجماهد ،وقتادة ،والسدي ،واحلسن.
ونمة عبارات أخرى يفهم منها أن القمار جزء من امليسر .ينظر :تفسري الطربي 670/3وما بةدها،
األدب املفرد ص ،473مصنف ابن أيب شيبة .553/8
( )3ينظر :د .سليمان امللحم" ،القمار :حقيقته وحكمه" ص .82
( )4الفروسية ص ،164واحلديث أَخرجه البخاري يف صحيحه رقم ( ،)4579ومسلم رقم ( )1647من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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واتفقوا على أن املغالبات املشتملة على القمار من امليسر ،سواء كان ابلشطرنج أو ابلنرد أو
اجلوز أو الكةاب أو البيض ،قال غري واحد من التابةني؛ كةطاء وطاووس وجماهد وإبراهيم
النخةي :كل شيء من القمار فهو من امليسر ،حىت لةب الصبيان ابجلوز"(.)1
وما تقدم من هذه النقول وغريها تفيد يف االستدالل على حرمة أي نوع من أنواع
قمارا أو ال.
القمار أبدلة حترمي امليسر ،وإمنا الشأن يف إثبات كونه ً
ومما جيدر التنبيه إليه أن مما جاء من عبارات السلف ما يفيد أن القمار من امليسر،
وهذا يفيد أن امليسر يتناول القمار وغريه ،وفائدة هذا تظهر يف صحة االستدالل أبدلة حرمة
امليسر على أشياء أخرى من اللهو ليس ابلضرورة أن تكون قمارا(.)2
ومن ذلك قول القاسم بن حممد عندما سئل :النرد ميسر .أرأيت الشطرنج ميسر؟؛
فقال" :كل ما أهلى عن ذكر هللا وعن الصالة فهو ميسر"(.)3
ونقل عن اإلمام مالك أنه قال" :امليسر ميسران :ميسر اللهو وميسر القمار؛ فمن
ميسر اللهو :النرد ،والشطرنج ،واملالهي كلها ،وميسر القمار :ما يُتخاطر عليه"(.)4
وعليه فإن امليسر قد يكون ابلقمار ،وقد يكون بلهو ال قمار فيه؛ فإذا اجتمةا فاحلرمة
أشد وأعظم.
قال أبو الةباس ابن تيمية" :قول القائل إن امليسر إمنا حرم جملرد املقامرة دعوى جمردة،
وظاهر القرآن والسنة واالعتبار يدل على فسادها"(.)5
وقال . ." :إن هللا سبحانه وتةاىل إمنا حرم علينا احملرمات من األعيان كالدم وامليتة
وحلم اخلنزير ،أو من التصرفات كامليسر والراب الذي يدخل فيه بيوع الغرر ملا يف ذلك من
املفاسد اليت نبه هللا عليها ورسوله ،بقوله سبحانه وتةاىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
( )1الفتاوى الكربى .10/2
( )2ينظر :د .سليمان امللحم" ،القمار حقيقته وحكمه" ص .85
( )3أخرجه أمحد يف الزهد ص ،174والطربي يف جامةه .673/3
( )4تفسري القرطيب .52/3
( )5الفتاوى الكربى .464/4
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؛ فأخرب سبحانه أن امليسر يوقع الةداوة والبغضاء ،سواء كان ميسرا ابملال أو ابللةب ،فإن
املغالبة بال فائدة وأخذ املال بال حق يوقع يف النفوس ذلك"(.)1
وقال " :وكذلك لفظ امليسر هو عند أكثر الةلماء يتناول اللةب ابلنرد والشطرنج،
ويتناول بيوع الغرر اليت هنى عنها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فإن فيها مةىن القمار الذي
هو ميسر؛ إذ القمار مةناه :أن يؤخذ مال اإلنسان وهو على خماطرة ،هل حيصل له عوضه
أو ال حيصل؛ كالذي يشرتي الةبد اآلبق ،والبةري الشارد ،وحبل احلبلة وحنو ذلك مما قد
حيصل له وقد ال حيصل له ،وعلى هذا فلفظ امليسر يف كتاب هللا تةاىل يتناول هذا كله"(.)2
وقال" :فتبني أن (امليسر) اشتمل على مفسدتني :مفسدة يف املال ،وهي أكله
ابلباطل ،ومفسدة يف الةمل وهي ما فيه من مفسدة املال وفساد القلب والةقل وفساد ذات
البني ،وكل من املفسدتني مستقلة ابلنهي؛ فينهى عن أكل املال ابلباطل مطلقا ولو كان بغري
ميسر كالراب ،وينهى عما يصد عن ذكر هللا وعن الصالة ويوقع الةداوة والبغضاء ولو كان
بغري أكل مال؛ فإذا اجتمةا عظم التحرمي :فيكون امليسر املشتمل عليهما أعظم من الراب،
وهلذا حرم ذلك قبل حترمي الراب"(.)3
وقال ابن القيم –رمحه هللا تةاىل"" :-وامليسر" هو القمار ،وحترميه إما أن يكون لنفس
الةمل ،أو ملا فيه من أكل املال ابلباطل ،أو جملموع األمرين"(.)4

اثنيًا :الرهان:
الذي يدل عليه النظر واالستقراء الستةمال كلمة الرهان واملراهنة عند أهل اللغة ويف
استةمال الشرع وأهل الةلم أن لفظ الرهان وإن غلب استةماله مبا يطابق القمار يف املةىن؛
( )1الفتاوى الكربى .29/4
( )2املرجع نفسه .154/1
( )3جمموع الفتاوى .237/32
( )4الفروسية ص.99
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إال أنه يطلق على ٍ
مةان أُخر ليست من القمار( ،)1فيطلق الرهان على املسابقة ابخليل(،)2
وعلى املسابقة على مال( ،)3وعلى املخاطرة مبةىن القمار()4؛ وذلك أبن يةلّق غنم بةضهم
من بةض على خطر.
ومن كالم الفقهاء حول هذا املةىن ،أي أن الرهان مبةىن القمار:
" (ويف احمللى) :الرهان ابلكسر :تراهن القوم؛ أبن خيرج كل واحد منهما؛ ليفوز ابلكل
إذا غلب"(.)5
وقول ابن الةريب" :املراهنة ،وهي عبارة عن االتفاق على التزام شيء يف ظهور أحد
كل واحد منهما ،والتزموا على ذلك
أمرين تةارضا يف القول أو يف الوجود ،وادعى فريقان َّ
غرما ،وجةلت كل طائفة فيه رهنا"(.)6
فالرهان هبذه الصورة يةين القمار؛ حيث يكون هناك جةل مبذول من الطرفني،
ورمبا أطلق على حالة خاصة من القمار ،عندما ال يكون للطرفني أي دخل يف اللةب أو
السباق ،وصورته أن يقول أحدمها لآلخر :إن سبق زيد فلك مين كذا ،وإن سبق عمرو فلي
عليك كذا ،وقد يتساوى املبلغان أو يتفاواتن؛ ففي القمار طرفان للمقامرة واللةب مةا ،ويف
الرهان أربةة أطراف :طرفان للمراهنة ،وطرفان آخران مستقالن للةب ،وكالمها يصدق عليه
أنه :كل لةب على مال أيخذه الغالب من املغلوب (.)7

( )1ينظر :امللحم" ،القمار" ص .101
( )2ينظر :القاموس احمليط ،ص ،1202مادة (رهن).
( )3وهذا كثري االستةمال عند الةلماء وخاصة املالكية؛ حيث يطلقون الرهان أو املراهنة على بذل املال
يف املسابقات عموما مث يفصلون يف أحكامه .ينظر :أحكام القرآن  ،4/1التمهيد .88/14
( )4وهو مستةمل عند أهل اللغة وأهل الشريةة .ينظر :لسان الةرب  ،189/13املفردات ص ،367
مشارق األنوار .300/1
( )5أوجز املسالك .563/8
( )6عارضة األحوذي .49/12
( )7ينظر :د .رفيق املصري" ،امليسر والقمار" ص .33
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وال فرق بني رهان يةقد بني املتبارين أنفسهم ،ورهان يةقد بني غريهم؛ ألن الكل
قمار ما دام كل من املرتاهنني يكون مةرضا للغنم والغرم(.)1
اثلثا :الغرر:
ثبت هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر ،من حديث أيب هريرة –رضي هللا
تةاىل عنه -قال :هنى رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -عن بيع احلصاة ،وعن بيع الغرر(.)2
والغرر هو اخلطر وزًان ولغة ،وهو يف االصطالح :ما كان مستور الةاقبة(.)3
واملمنوع منه هو الغرر املؤثر ،وضابطه" :الغرر الكثري ،يف عقود املةاوضات املالية ،إذا
كان يف املةقود عليه أصالة ،ومل تدع للةقد حاجة"(.)4
وإذا كان القمار وامليسر عقدا خاصا يقوم –يف الغالب -على أساس املراهنة يف
اللةب؛ فإن كلمة قمار أو ميسر أخص من كلمة غرر؛ فالقمار وامليسر غرر من غري شك،
ولكن هناك عقود كثرية فيها غرر ال يصح أن يقال عنها قمار؛ فالبيع واإلجارة وغريمها من
الةقود اليت يكون فيها غرر؛ ال يتناوهلا وصف القمار؛ إال ما حتقق فيه وصف القمار؛ كبيع
بيةا ،وهلذا ذكره ابن رشد يف بيوع الغرر ،ووصفه بقوله" :وهذا
احلصاة؛ فإنه قمار وإن مسي ً
قمار"(.)5
( )1ينظر :د .الصديق الضرير" ،الغرر وأثره يف الةقود" ص .627
( )2رواه مسلم ،رقم (.)1513
( )3قال د .الصديق الضرير يف كتابه (الغرر وأثره يف الةقود ،ص " :)34وهو تةريف السرخسي ،ووافقه
عليه ابن تيمية يف أحد رأييه ،والبابريت ،والشرقاوي مع اختالف يسري يف اللفظ ،وهو موافق لتفسري
مالك للغرر ،ولتةريف الدسوقي ،وإن كان اللفظ خمتلفا.
وقد فضلته على غريه من التةريفات؛ ألنه أمجةها للفروع الفقهية اليت أدخلها الفقهاء حتت الغرر ،مع
قلة كلماته".
( )4الغرر وأثره يف الةقود ،ص .583
( )5ينظر :الغرر وأثره يف الةقود ،ص .42
قال ابن رشد يف بداية اجملتهد" :وأما بيع احلصاة؛ فكانت صورته عندهم ان يقول املشرتي :أي ثوب
أيضا :إهنم كانوا يقولون :إذا وقةت احلصاة
وقةت عليه احلصاة اليت أرمي هبا فهو يل بكذا ،وقيل ً
=
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وهبذا يتبني أنه ليس كل غرر قمار ،والقمار الغالب أن يكون يف جمال اللةب ،أما
الغرر ففي البيوع وما شاهبها؛ كاملشاركات(.)1
ومما سبق ُخيلص إىل أن األلةاب اإللكرتونية إذا اشتملت على قمار أو رهان أو غرر
ممنوع؛ فإهنا ال جتوز ،وهللا تةاىل أعلم.

=

من يدي فقد وجب البيع ،وهذا قمار".
( )1ينظر :د .رفيق املصري" ،القمار وامليسر" ص.34
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املبحث الرابع :أنواع املعاوضات يف األلعاب اإللكرتونية وأحكامها:
ابلنظر يف األلةاب اإللكرتونية وما جيري فيها من مةاوضات ميكن حصر أمهها –
إمجاال -يف املطالب الةشرة اآلتية:
ً
املطلب األول :شراء جهاز اللعبة أو اللعبة نفسها.
بةض األلةاب حتتاج جلهاز خاص عن طريقه يستطيع الالعب ممارسة األلةاب بشراء
قرص خاص لكل لةبة ومن مث إدخاله يف هذا اجلهاز وفق طريقة مةينة ،ومن أمثلته أجهزة
باليستيشن ( )PlayStationالتابةة لشركة سوين ،وأجهزة إكس بوكس ( )Xboxالتابةة
لشركة مايكروسوفت ،وأجهزة سويتش ( )Switchالتابةة لشركة نينتيندو ،وغريها(.)1
احلكم:
األصل يف البيع اجلواز؛ لةموم األدلة الدالة على جواز البيع ،والبيع ثبت جوازه
ابلكتاب والسنة واإلمجاع؛ فمن الكتاب قول هللا تةاىل :ﱥﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱤ( ،)2وأما من
السنة فبأنواعها الثالثة :القولية والفةلية والتقريرية ،مما هو مشتهر مةلوم يف كتاب السنة ،وأما
اإلمجاع فأمجةت األمة على جوازه(.)3
وعلى هذا فإن شراء جهاز اللةبة األصل فيه اجلواز ،ويكون احلكم للةبة اليت يشغّلها
هذا اجلهاز؛ فإن كانت اللةبة مباحة خالية من احملظورات اليت سبق ذكرها؛ كان شراء جهاز
ممنوعا؛ ألنه يكون وسيلة يستةان
مباحا كذلك ،وإن كانت اللةبة ممنوعة كان شراؤه ً
تشغليها ً
ممنوعا؛ إذ الوسائل هلا أحكام املقاصد( ،)4وقد انةقد اإلمجاع على
هبا على املمنوع؛ فيكون ً
( )1بةض هذه األجهزة ميكن من خالهلا االرتباط ابإلنرتنت وممارسة ألةاب مةينة عرب منصات أو خوادم
(سريفرات) خاصة.
( )2من اآلية  ،275سورة البقرة.
( )3ينظر :احلاوي الكبري  ،5-3/5حتفة الفقهاء ص ،432اإلفصاح  ،270/1املغين  ،7/6شرح
الزركشي على اخلرقي  ،4/2ابن اهلمام" ،فتح القدير"  ،247/6مواهب اجلليل .227/4
( )4ينظر :قواعد األحكام  ،177 ،176 ،74/1أعالم املوقةني  ،179/3شرح الزركشي على اخلرقي
 ،654/3كشاف القناع .283/1

213

املعاوضات يف األلعاب اإللكرتونية ،د.حسني بن معلوي بن حسني الشهراين

عدم جواز الةقد على احملرم(.)1

املطلب الثاني :استضافة خادم (سريفر(:)game server )2
وصورة ذلك أن ترفع لةبة من األلةاب على موقع يف اإلنرتنت عرب سريفر مةني،
ويدفع الالعبون مقابل االشرتاك( ،)3ويكون اللةب مباشرا عرب اإلنرتنت ،وال حاجة جلهاز
تشغيل خاص للةبة؛ إال األدوات املستخدمة للةب.
احلكم:
تكيف هذه الصورة على أهنا إجارة ،وما يدفةه الالعبون للمستضيف (مالك السريفر
أو مالك منفةته) يةد أجرة؛ فالالعبون مستغلون هلذه املنفةة (اللةبة من خالل السريفر
 )Serverمقابل عوض مةلوم ،ولذلك فإن حكم هذه اإلجارة راجع –يف األصل -إىل
املنفةة حمل املةاوضة من حيث كوهنا مباحة أو غري مباحة ،ومن املقرر أن من شروط عقد
اإلجارة كون املنفةة مباحة؛ إذ ال جيوز الةقد على املنافع احملرمة( ،)4والقاعدة أنه "إذا حرم
هللا االنتفاع بشيء حرم االعتياض عن تلك املنفةة"(.)5

( )1ينظر :مراتب اإلمجاع ص ،150 ،149مواهب اجلليل  ،263/4اإلفصاح.294/1
( )2سبق التةريف به يف مصطلحات البحث.
( )3يف بةض األلةاب يكون حساب الالعب مرتبط ابجلوجل بالي ،وهو أيضا مرتبط ببطاقة فيزا خاصة
به ،وعند شراء اللةبة خيصم تلقائيا من الفيزا ،وحيصل على عضوية  ،vipوعن طريقها ميكن
احلصول على أدوات غري موجودة يف االشرتاك اجملاين؛ كإضافة األصدقاء ،واللةب مع املشرتكني أينما
كانوا ،واحلصول على رصيد غري حمدود ،وغري ذلك.
ويف بةض أنظمة األلةاب كنظام  MMORPGيدفع الالعب اشرتا ًكا شهرًاي للدخول يف اللةبة ،مث
حيصل على املميزات حبسب مهارته.
( )4ينظر :املبسوط  ،38/16بدائع الصنائع  ،39/4املةونة  ،714/2بلغة الساغب ص ،227املهذب
 ،401/1الشرح الكبري  ،170/11مطالب أويل النهى .604/3
( )5ابن تيمية" ،بطالن التحليل" (ضمن الفتاوى الكربى)  ،35/6وينظر :جمموع الفتاوى .237/32
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املطلب الثالث :شراء النقاط (اجلواهر).
تةمد الشركات املصنةة أو املطورة إىل صناعة نقود افرتاضية داخل اللةبة ،ومن يريد
احلصول على ميزات أو خصائص أو قوى مةينة تساعده على الفوز -كأسلحة أو مةدات
أو العبني ،وحنوها -فإما أن يتخطى إحدى الةقبات  ،in-game currenciesوالغالب أهنا
وجهدا ،وإما أن يدفع لشراء تلك امليزات عن طريق نقود افرتاضية مشفرة
تستغرق وقتًا
ً
( )microtransactionمدعومة من منصات اللةب ،مثل  ،CoinPokerويكون شراؤها
ابملال احلقيقي عن طريق إحدى وسائل الشراء السابقة.
احلكم:
شحن اللةبة اإللكرتونية برصيد مةني (نقود افرتاضية) مقابل نقود حقيقية للبدء يف
اللةبة أو لالستمرار فيها يةترب نمنًا للمنفةة؛ فال مانع منه بشروطه؛ سواء أكان هذا الرصيد
مساواي للمبلغ املدفوع أو أقل أو أكثر ،واملبادلة هنا ليست بني نقد ونقد ،بل بني
املشحون
ً
نقد ورصيد إلكرتوين (نقود افرتاضية)؛ فإذا كانت اللةبة مباحة كان الدفع الستيفائها
واحلصول عليها أو على بةض أجزائها وخواصها كذلك ،وهذا مبين على أن األصل يف البيع
اجلواز ،كما تقدم قريبًا.
وميكن ختريج هذه امل سألة على ما ذكره الفقهاء من جواز املةاوضة على املنفةة املباحة
للتسلية واللةب املباح ،ومن ذلك قول الشربيين" :ولو استأجر شجرة لالستظالل بظلها أو
صح؛ ألن املنافع املذكورة
طائرا لألنس بصوته؛ كالةندليب ،أو لونه كالطاوس ّ
الربط هبا أو ً
()1
مقصودة متقومة" .
وكذلك احلال يف دفع املال احلقيقي لشراء أدوات أو خصائص إضافية يف اللةبة؛
كسالح ،أو العب مميز ،أو مالبس ،أو سرعة زائدة ،وحنوها؛ فكل ذلك جائز إذا كانت
مباحا؛ فإذا جاز أصل اللةب جاز الفرع ،وهو ال يةدو كونه
اللةبة مباحة واللةب كذلك ً
طريقة خاصة يف اللةبة(.)2
( )1مغين احملتاج  ،336/2وينظر :أسىن املطالب  ،10/2هناية احملتاج .396/3
( )2ينظر :موقع اإلسالم سؤال وجواب  ، Islamqa. Infoفتوى رقم (.)199031
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واحلاصل أن شراء اإلضافات الزائدة يف األلةاب مباح يف األصل ،إذا كانت اللةبة
نفسها مباحة ،خالية من احملذورات ،فتلك اإلضافات هي منافع يف اللةبة نفسها ،فتصح
املةاوضة عليها(.)1
املطلب الرابع :شراء الباقة أو احلزمة (بكج  )packageداخل اللعبة:
وصورته أن حيتاج الالعب لشراء خواص مميزة أو مواصفات مةينة يف اللةبة تساعده
على الفوز ،وتكون هذه احلزمة مشتملة على أفراد خمتلفة اخلواص ال تظهر له إال بةد الشراء،
جدا؛
ومثاله :أن يشرتي ابقة هبا عدد من الالعبني متفاويت امليزات ،أو العب واحد متميز ً
فيشرتي هذه احلزمة –جمهولة احملتوى من حيث اخلصائص -وقد حيصل على العب متميز،
وقد حيصل على العبني غري متميزين ،وهكذا.
احلكم:
شراء هذا النوع من الباقات أو احلزم يكون بنقود افرتاضية مشرتاة بنقود حقيقية،
نقودا حقيقة لشراء ابقة أو حزمة مةينة مشتملة على خواص
واحلاصل أن الالعب دفع ً
وميزات (منافع) جمهولة غري مةروفة ،وهي وإن علمت أعياهنا؛ إال أهنا جمهولة أوصافها،
وعلى هذا فإن الالعب بةد فتح الصندوق إما أن حيصل على خواص مميزة؛ فيكون راحبًا ،أو
خاسرا ،وهذا – مع القول
حيصل على خواص ذات قيمة عادية أو ال قيمة هلا؛ فيكون
ً
إبابحة اللةبة يف األصل -هو من الغرر املؤثر املمنوع ،وقد ثبت عنه –صلى هللا عليه وسلم-
أن هنى عن بيع الغرر(.)2
وأما إذا مل تكن النقود االفرتاضية مشرتاة بنقود حقيقية ،وإمنا كانت هبة من الشركة املصنةة
أو عن طريق نقاط ليس أصلها الشراء بنقود حقيقية؛ فالذي يظهر جواز شراء هذه الباقات أو
احلزم ،ولو اشتملت على غرر؛ ألن طريقها التربع ،والغرر ال يؤثر يف عقود التربعات(.)3
( )1ينظر :موقع إسالم ويب على الرابط:
net/fatwa/index.

(http:

//fatwa.
islamweb.
)php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=389527

( )2يراجع ما سبق عن الغرر ،واحلديث سبق خترجيه هناك.
( )3وهذا مذهب املالكية ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .ينظر :القرايف" ،الفروق" ( 276/1الفرق
=
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املطلب اخلامس :املعاوضة ابتداءً أو باملزايدة على ميزة أو خاصية حمددة.
ومثال ذلك املةاوضة بني املستخدمني على شراء العب مةني يةرض للبيع عن طريق
املزايدة( ،)1ويف هذه احلال تكون هذه امليزة أو اخلاصية مةلومة لدى املشرتي أو لدى
املتزايدين؛ كأن يكون سالحاً مةيناً ،أو العباً مةيناً ،والغالب أن تكون املزايدة عرب مواقع
التواصل االجتماعي أو يف موقع من مواقع اإلنرتنت.
احلكم:
املةاوضة هنا هي مةاوضة على منفةة ،واألصل يف ذلك اجلواز إذا توافرت الشروط الةامة
النجش ،وهو
للةبة ،والشروط اخلاصة للمةاوضة ،ويضاف إىل ذلك يف حال املزايدة خلوها من ْ
أن يزيد يف الثمن من ال يريد الشراء()2؛ والنجش يف األلةاب اإللكرتونية هو جنش إلكرتوين؛
مبةىن أن وسيلته إلكرتونية؛ فيحصل عن طريق إحدى وسائل التواصل اإللكرتونية؛ حبيث يضع
كل سائم الثمن الذي يريد ،وحكمه ال خيتلف عن حكم النجش املةروف يف األسواق ،وقد ورد
يف الصحيح النهي عنه ،يف قوله صلى هللا عليه وسلم" :وال تناجشوا"(.)3

=

الرابع والةشرون) ،وابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .271 ،270/31
( )1املزايدة هي" :أن ينادي على السلةة ،ويزيد الناس فيها بةضهم على بةض ،حىت تقف على آخر
زائد فيها فيأخذها" .؛ ابن جزي" ،قوانني األحكام" ص.290
وقد ذهب إىل جواز بيع املزايدة مجاهري أهل الةلم من احلنفية واملالكية والشافةية واحلنابلة ،ونقل ابن
قدامة وغريه اإلمجاع على جوازه؛ لكن نقل اإلمجاع متةقب.
ينظر :فتح القدير  ،447/6بداية اجملتهد  ،368/3مغين احملتاج  ،50/2املغين .307/6
( )2ينظر يف تةريف النجش :املغين .304/7
( )3أخرجه البخاري ( ،)2140ومسلم (.)1515
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املطلب السادس :املعاوضة على احلساب نفسه.
بةد أن يصل الالعب إىل مركز متقدم يف لةبة ما يبيع حسابه عن طريق عرضه مباشرة
أو يف وسائل التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت ،ويةد موقع "حراج" هو األكثر استخداماً،
ويقصد املشرتي توفري عناء البدء من الصفر وشراء اجلواهر(.)1
احلكم:
األصل أ نه جيوز للشخص إنشاء حساب خاص به يف أحد املتاجر اإللكرتونية وفق
الطريقة املذكورة آن ًفا ،ومثاله تقريبًا إنشاء بريد إلكرتوين على  Gmailأو  Hotmailأو
غريمها ،وهذا احلساب يستةمل للدخول إىل منصات األلةاب ولشراء األلةاب وغريها من
املتاجر اإللكرتونية وحنوها عرب الوسائل اليت سبق ذكرها.
وإذا استطاع الالعب الوصول إىل مركز متقدم يف لةبة مةينة وأراد أن يبيع حسابه
مبقابل مادي جاز له ذلك( ،)2جرًاي على األصل يف املةامالت ،مع مراعاة األمور التالية:
مباحا؛ فإن اشتمل على شيء من احملرمات مل جيز
ً
أول :أن يكون حمتوى احلساب ً
بيةه؛ ألهنا مةاوضة على منفةة حمرمة ،واملةاوضة على احملرم ال جتوز كما تقدم.
اثنيًا :أن يكون مال ًكا هلذا احلساب ،حبيث جيوز له التصرف فيه ،والواقع أن بةض
املتاجر أو املنصات اليت ينشأ عليها احلساب تشرتط على البائع عدم بيع احلساب ،وذلك
أن املشرتك (الالعب) سجل يف هذا احلساب ابمسه ،وبريده اإللكرتوين اخلاص ،وبياانته
اخلاصة؛ فإذا كان املتجر أو املنصة اشرتط عليه عدم بيع احلساب ،وكان يف هذا الشرط
( )1مثال ذلك :لةبة امسها (رن اسكيب) ،وفكرهتا تقوم علي وجود صراع بني فريقني مع وجود مناذج
ملواد بدائية لتصنيع أدوات وأسلحة الستخدامها يف هذا الصراع ،ودور الالعب هو تصنيع هذه
األدوات واستخدامها ،وكلما تغلب على خصمه مجع نقاطًا حىت ينتقل من مستوى إىل مستوى
أعلى ،وعندما يصل الالعب إىل مستوى مرتفع يف هذا الصراع يبيع هذا املستوى آلخر مقابل مال
حقيقي ،ويتم تبادل املستوايت عن طريق (كلمات مرور) خاصة بكل العب.
( )2وعلى ذلك فتوى دار اإلفتاء األردنية رقم ( ،)3369وهيئة الفتوى يف موقع إسالم ويب (الفتوى
رقم  ،)219394وموقع اإلسالم سؤال وجواب (الفتوى رقم .)245116
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مصلحة مةتربة؛ مل جيز له بيةه؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :املسلمون على شروطهم"(.)1
ومما جيدر التنبه له أن بةض احلساابت تكون مرتبطة ابألمساء احلقيقية ألصحاهبا،
وهذا النوع من احلساابت وإن قيل :إن حمتواه مما جتوز املةاوضة عليه على القول مباليته؛ إال
أنه ال ميكن بيةه إال ابلتنازل عن احلساب وبياانته للمشرتي ،وهذا جانب شخصي مةنوي
كتااب جبانبيه املايل واألديب(.)2
األصل عدم جواز التنازل عنه؛ نظريه من يبيع ً
املطلب السابع :شراء النقود االفرتاضية (الرصيد اإللكرتوني) بنقود حقيقية.
شراء النقود االفرتاضية (الومهية) يف اللةبة لالشرتاك أو إلكمال اللةبة أو جتاوز
مستوى أو مرحلة فيه الظاهر جوازه ،وهي أقرب ما تكون لألجرة؛ ألهنا شراء منفةة.
أما بيع الالعب للرصيد أو للنقود اإللكرتونية اليت حصل عليها بنقود حقيقية؛ فال
خيلو من حالني:
األوىل :أن يبيةها على املنتج عرب املوقع أو املنصة اليت اشرتاها منها على سبيل
التحدي لكسب نقود أكثر؛ فهذا من القمار احملرم؛ ألن حاله مع منتج اللةبة كاملتغالبني يف
الرهان ،فهو دائر بني الغنم والغرم؛ فيمنع لدخوله يف ضابط القمار ،وهو :كل خماطرة يةلّق
امللزم ابلغرم على أمر ختفى عاقبته(.)3
متييز مستحق الغنم و َ
الثانية :أن يبيةها لشخص آخر أجنيب؛ فتجوز االستةاضة عن هذه املنفةة مبال
حقيقي ،إذا توافرت شروط املةاوضة( ،)4وذلك بناء على ما تقدم من أن األصل يف البيع هو
احلل.
( )1أخرجه أبو داود ( ،)3594والرتمذي ( ،)1352وابن ماجه ( ،)2353والدارقطين  ،27/3وابن
حبان يف صحيحه (اإلحسان  ،)488/11واحلاكم  ،49/2وسكت عنه ،والبيهقي ،63/6
وصححه الرتمذي ،وحسنه األلباين .ينظر :نصب الراية  ،112/4التلخيص احلبري ،1012/3إرواء
الغليل .251/5
( )2ينظر يف هذا :حسني بن مةلوي الشهراين" ،حقوق االخرتاع والتأليف" ص ،114وما بةدها.
( )3ينظر :امللحم" ،القمار" ص.75
( )4ينظر :موقع اإلسالم سؤال وجواب ( ،)Islamqa. Infoفتوى رقم (.)199031
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املطلب الثامن :املعاوضة مقابل التقدم يف مستويات اللعبة:
فةلى سبيل املثال :لةبة امسها ( ،(Clash of Clansوفكرة اللةبة أن يكون لالعب
قرية يطورها بنفسه ابلكامل ،ومينع أي أحد من الدخول هلا ،لكن مع التقدم يف اللةبة يلحظ
الالعب أن تطوير التجهيزات من املباين واملدافع يطول! وبةضها يستغرق تسةة أايم أو
مقابال يصل إىل  1300جوهرة حبيث
أكثر ،فتةرض الشركة املنتجة على الالعب أن يدفع ً
تتوىل الشركة إكمال البناء يف مدة وجيزة .ويكون شراء اجلواهر مبال حقيقي إبحدى طرق
الشراء(.)1
احلكم:
جيوز بذل املال يف هذه احلال إذا كانت اللةبة مما توافرت فيها شروط املةاوضة ،وما
يدفع من مال حقيقي هنا هو يف مقابل منفةة مباحة مةلومة؛ فيكون من ابب اإلجارة،
وهذا مبين على أن األصل يف املةامالت احلل ،وأن املنفةة إذا كانت مباحة جازت املةاوضة
عليها ،كما سبق.
املطلب التاسع :املراهنة على الفوز.
وصورة ذلك أن يتفق شخصان أو فريقان على اللةب بلةبة مةينة مما يكون فيها
ماال.
مغالبة ،على أن من فاز منهما دفع له اآلخر ً
ومثاهلا :لةبة كرة قدم اإللكرتونية اليت يتنافس فيها فريقان ،والفائز منهما حيصل على
مال يدفةه الفريق اآلخر ،وكذلك النرد اإللكرتوين( ،)2والشطرنج اإللكرتوين وغريها.
ينظر)https: //www. adslgate. com/dsl/showthread. php?t=1752173( :

()1
حتمل جماان ،وهي لةبة لوحية خمصصة لشخصني أو أربةة
( )2ومن أمثلته لةبة (لودو) :وهي لةبة ّ
أشخاص ،يكون لدى الالعب فيها أربع قطع خاصه به حيركها عن طريق النرد ،وإبمكان قطع
الالعب فيها أكل الالعب اآلخر وإرجاعه اىل نقطة البداية ،وميكن يف هذه الةبة شراء جموهرات
وشراء النرد ،ويوجد أشخاص ميلكون أموال يف اللةبة ويبيةوهنا من خالل املواقع وابلتحديد مواقع
إلكرتونية خاصة.
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احلكم:
إن كانت ِ
الفرق يف هذه األلةاب تدفع أمواال ،ومن يفوز هبذه املبارايت أيخذ هذه
األموال؛ فهذه صورة القمار ،وهو غري جائز ،ولو جملرد اللَةب واللهو.
وأدلة ذلك ما أييت:
هزؤا ،وعدم تةظيم حرماته ،واالستهانة هبا ،وفةل
 -1ملا فيه من إيهام اختاذ آايت هللا ً
صورة ما حرمه هللا  -ولو للتسلية واللةب  -ينايف تةظيم حرمته ،وقد قال تةاىل :ﱥﭐﲥﲦ
ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﱤ(.)1
تشبها أبصحاب الفسق ،والتشبه هبم ال جيوز؛ لقوله صلى هللا
 -2أن يف هذا الفةل ً
()2
عليه وسلم" :من تشبه بقوم فهو منهم" .
وهذا النوع من األلةاب اإللكرتونية إما أن تكون قمارا حقيقة ،أو حماكاة ملا عليه أهل
الباطل ممن يتةاطون القمار وامليسر ،وكالمها ممنوع؛ فاألول لدخوله يف عموم نصوص حترمي
امليسر ،واللةب ابلنرد والشطرنج ،والثاين ملا فيه من التشبه أبهل الباطل وطريقتهم ،وقد حرم
حسما ملادة
مباحا،
الفقهاء التشبه بةادات أهل الفسق والفجور ،ولو كان أصل الةمل ً
ً
وقطةا للجرأة عليه ،فكذلك يقاس عليه كل لةب هو يف األصل مباح ،ولكنه يلةب
احلرامً ،
به على هيئة القمار وامليسر.
يقول ابن حجر اهليتمي -رمحه هللا تةاىل" :-إذا أديرت القهوة احلادثة اآلن كهيئة
إدارة اخلمر ،حرمت إدارهتا ،وإال فال"(.)3
ويف حاشية ابن عابدين" :قال يف الدرر :إذا شرب املاء وغريه من املباحات بلهو
وطرب على هيئة الفسقة حرم"(.)4
( )1من اآلية ( )30من سورة احلج.
( )2أخرجه أمحد يف مسنده ،وأبو داود ( ،)4031وصحح إسناده الةراقي يف ختريج اإلحياء (،)851
وحسن إسناده ابن حجر يف الفتح  ،271/10واأللباين يف اإلرواء (.)1269
( )3الفتاوى الفقهية الكربى .361/4
( )4حاشية ابن عابدين  ،33/10وينظر :مواهب اجلليل .91/1
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املطلب العاشر :تصميم األلعاب اإللكرتونية وإنتاجها ،واملعاوضة على تأجريها أو إصالحها.
احلكم يف هذا النوع من املةاوضة يرجع إىل حكم اللةبة نفسها؛ فإن كانت مباحة
جازت املةاوضة على تصميمها وإنتاجها ،وإصالحها عند احلاجة ،وما يبذل مقابل هذه
املنافع يكون أجرة ،وقد سبق بيان جواز املةاوضة على املنفةة املباحة.
وأما إذا كانت حمرمة مل جيز املةاوضة عليها ،وال على تصنيةها وإنتاجها وبرجمتها،
وكذلك إصالحها؛ ألن هذا يكون من التةاون على اإلمث ،وهم ممنوع بقول هللا تةاىل :ﱥﭐ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱤ( ،)1ويقال كذلك إن " هللا تةاىل إذا حرم على قوم أكل شيء
حرم عليهم نمنه ،كل ذلك مبالغة يف االجتناب؛ فهكذا امليسر منهي عن هذا وعن هذا،
واملةني على امليسر كاملةني على اخلمر؛ فإن ذلك من التةاون على اإلمث والةدوان ،وكما أن
اخلمر حترم اإلعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غري ذلك؛ فكذلك اإلعانة على امليسر؛
كبائع آالته واملؤجر هلا واملذبذب الذي يةني أحدمها ،بل جمرد احلضور عند أهل امليسر
كاحلضور عند أهل شرب اخلمر"(.)2

( )1من اآلية  ،2سورة املائدة.
( )2جمموع الفتاوى .237/32
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اخلامتة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بةده ،أما بةد:
ففي ختام هذا البحث الذي أعتربه جهد املقل أمام موضوع واسع ،له ذيوله املتشةبة،
وآاثره اخلطرية؛ أذكر أهم النتائج والتوصيات:
أول :النتائج:
ً
 -1يقصد ابأللةاب اإللكرتونية مجيع أنواع األلةاب املتوفرة على هيئات الكرتونية،
وتشمل ألةاب احلاسب ،وألةاب اإلنرتنت ،وألةاب الفيديو  ،Playstationوألةاب
اهلواتف النقالة ،وألةاب األجهزة الكفية احملمولة (.)palm devices
واملقصود ابملةاوضة عليها :املبادلة املالية بني عوضني مما يتةلق هبذا النوع من
األلةاب.
 -2األلةاب اإللكرتونية نوع من أنواع األلةاب اليت يقصد هبا يف األصل –عند غالب
من يتةامل هبا -التسلية والرتفيه ،وقد يكون قصد فئة ممن يلةبوهنا الكسب املايل
منها ،وأما املنتجون واملسوقون فهم يهدفون للكسب املايل منها ،وقد يتةدى قصد
بةض املنتجني ألهداف دينية أو ثقافية أو تةليمية.
 -3خالف الفقهاء يف حكم اللةب من حيث األصل جا ٍر فيما خال من احملظور؛ فأما
ما اشتمل على احملرم؛ فينبغي أن يكون منةه حمل إمجاع.
 -4الضابط الةام جلواز اللةب والرتفيه خلوه من احملظور ومن أن يكون وسيلة إليه.
 -5املطلع على واقع أكثر األلةاب اإللكرتونية يلحظ اشتماالها على خمالفات كثرية؛
سواء ابلنظر يف واقةها أو ما تؤول إليه ،والضابط الةام يف جوازها أال تكون مشتملة
على حمرم أو ضرر ،وال مفضية إليه.
 -6من الضوابط املهمة جلواز األلةاب املتةلقة ابملةاوضات :أال تشتمل على قمار أو
ميسر أو غرر مؤثر أو رهان حمرم.
كثريا من هذه األلةاب ال ختلو من هذه األمور ،وخباصة القمار.
 -7والواقع أن ً
 -8شراء جهاز اللةبة األصل فيه اجلواز؛ لةموم األدلة الدالة على جواز البيع ،ومنها
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قول هللا تةاىل :ﱥﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱤ  ،ويكون احلكم للةبة اليت يشغّلها هذا اجلهاز؛
فإن كانت اللةبة مباحة خالية من احملظورات اليت سبق ذكرها؛ كان شراء جهاز
ممنوعا؛ ألنه يكون
مباحا كذلك ،وإن كانت اللةبة ممنوعة كان شراؤه ً
تشغليها ً
ممنوعا؛ إذ الوسائل هلا أحكام املقاصد.
وسيلة يستةان هبا على املمنوع؛ فيكون ً
وإن كان اجلهاز يستةمل يف تشغيل ألةاب منها املمنوع ومنها اجلائز؛ جاز استةماله
يف اجلائز منها دون املمنوع.
 -9استضافة األلةاب اإللكرتونية عن طريق السريفر راجع –يف األصل -إىل املنفةة
حمل املةاوضة (اللةبة) من حيث كوهنا مباحة أو غري مباحة ،ومن املقرر أن من
شروط عقد اإلجارة كون املنفةة مباحة ،والقاعدة أنه "إذا حرم هللا االنتفاع بشيء
حرم االعتياض عن تلك املنفةة".
 -10شحن اللةبة اإللكرتونية برصيد مةني (نقود افرتاضية) مقابل نقود حقيقية للبدء يف
اللةبة أو لالستمرار فيها يةترب نمنًا للمنفةة؛ فال مانع منه بشروطه؛ سواء أكان هذا
مساواي للمبلغ املدفوع أو أقل أو أكثر ،واملبادلة هنا ليست بني نقد
الرصيد املشحون
ً
ونقد ،بل بني نقد ورصيد إلكرتوين (نقود افرتاضية)؛ فإذا كانت اللةبة مباحة كان
الدفع الستيفائها واحلصول عليها أو على بةض أجزائها وخواصها كذلك.
 -11جيوز دفع املال احلقيقي لشراء أدوات أو خصائص إضافية يف اللةبة؛ كسالح ،أو
العب مميز ،أو مالبس ،أو سرعة زائدة ،وحنوها؛ فكل ذلك جائز إذا كانت اللةبة
مباحا؛ فإذا جاز أصل اللةب جاز الفرع ،وهو ال يةدو كونه
مباحة واللةب كذلك ً
طريقة خاصة يف اللةبة.
 -12ال جيوز شراء الباقة أو احلزمة (بكج  )packageداخل اللةبة اليت تشتمل على
خواص مميزة أو مواصفات مةينة يف اللةبة تساعده على الفوز ،إذا كانت هذه احلزمة
نقودا
مشتملة على أفراد خمتلفة اخلواص ال تظهر له إال بةد الشراء ،ألن الالعب دفع ً
حقيقة لشراء ابقة أو حزمة مةينة مشتملة على خواص وميزات (منافع) جمهولة غري
مةروفة ،وهي وإن علمت أعياهنا؛ إال أهنا جمهولة أوصافها؛ فالالعب بةد فتح
الصندوق إما أن حيصل على خواص مميزة؛ فيكون راحبًا ،أو حيصل على خواص ذات
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خاسرا ،وهذا – مع القول إبابحة اللةبة يف
قيمة عادية أو ال قيمة هلا؛ فيكون
ً
األصل -هو من الغرر املؤثر املمنوع ،وقد ثبت عنه –صلى هللا عليه وسلم -أن هنى
عن بيع الغرر.
 -13ال مانع من املةاوضة بني املستخدمني على شراء العب مةني يةرض للبيع عن
طريق املزايدة ،على أن تكون هذه امليزة أو اخلاصية مةلومة لدى املشرتي أو لدى
املتزايدين؛ ألن املةاوضة هنا هي مةاوضة على منفةة ،واألصل يف ذلك اجلواز إذا
توافرات الشروط الةامة للةبة ،والشروط اخلاصة للمةاوضة ،ويضاف إىل ذلك يف
النجش احلقيقي أو اإللكرتوين.
حال املزايدة خلوها من ْ
 -14األصل أ نه جيوز للشخص إنشاء حساب خاص به يف أحد املتاجر اإللكرتونية،
كما أن له أن يبيع حسابه مبقابل مادي إذا توافرت الشروط التالية:
مباحا؛ فإن اشتمل على شيء من احملرمات مل جيز
ً
أول :أن يكون حمتوى احلساب ً
بيةه؛ ألهنا مةاوضة على منفةة حمرمة.
اثنيًا :أن يكون مال ًكا هلذا احلساب ،حبيث جيوز له التصرف فيه ،والواقع أن بةض
املتاجر أو املنصات اليت ينشأ عليها احلساب تشرتط على البائع عدم بيع احلساب ،وذلك
أن املشرتك (الالعب) سجل يف هذا احلساب ابمسه ،وبريده اإللكرتوين اخلاص ،وبياانته
اخلاصة؛ فال يسمح له ببيع احلساب.
 -15شراء النقود االفرتاضية (الومهية) يف اللةبة لالشرتاك أو إلكمال اللةبة أو جتاوز
مستوى أو مرحلة فيه الظاهر جوازه ،وهي أقرب ما تكون لألجرة؛ ألهنا شراء منفةة.
أما بيع الالعب للرصيد أو للنقود اإللكرتونية اليت حصل عليها بنقود حقيقية؛ فال
خيلو من حالني:
األوىل  :أن يبيةها على املنتج عرب املوقع أو املنصة اليت اشرتاها منها على سبيل
التحدي لكسب نقود أكثر؛ فهذا من القمار احملرم؛ ألن حاله مع منتج اللةبة كاملتغالبني يف
الرهان ،فهو دائر بني الغنم والغرم؛ فيمنع لدخوله يف ضابط القمار ،وهو :كل خماطرة يةلّق
امللزم ابلغرم على أمر ختفى عاقبته.
متييز مستحق الغنم و َ
الثانية :أن يبيةها لشخص آخر أجنيب؛ فال مانع من االستةاضة عن هذه املنفةة مبال
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حقيقي ،إذا توافرت شروط املةاوضة.
 -16ال مانع من بذل املال مةاوضة مقابل التقدم يف مستوايت اللةبة إذا كانت اللةبة مما
توافرت فيها شروط املةاوضة ،وما يدفع من مال حقيقي هنا هو يف مقابل منفةة
مةلومة؛ فيكون من ابب اإلجارة.
 -17ال جتوز املراهنة بني شخصني أو فريقني على اللةب بلةبة مةينة مما يكون فيها
ماال ،ككرة القدم اإللكرتونية.
مغالبة ،على أن من فاز منهما دفع له اآلخر ً
 -18ال جيوز اللةب ابلنرد والشطرنج اإللكرتونيني سواء أكان اللةب بةوض أم بدونه؛
وكوهنما الكرتونيني ال خيرجهما من حكم النرد والشطرنج الةاديني؛ إذ الةلة واحدة،
وموجب التحرمي قائم.
 -19أتجري أجهزة األلةاب اإللكرتونية أو إصالحها ،واملةاوضة على تصميم األلةاب
اإللكرتونية وإنتاجها يرجع إىل حكم اللةبة نفسها؛ فإن كانت مباحة جازت املةاوضة
على ذلك ،وما يبذل مقابل هذه املنافع يكون أجرة.
وأ ما إذا كانت حمرمة مل جيز؛ ألن هذا يكون من التةاون على اإلمث ،وهم ممنوع بقول
هللا تةاىل :ﱥﭐﳁﳂ ﳃﳄﳅﱤ.
اثنيًا :التوصيات:
 -1بذل مزيد من اجلهد والةناية لدراسة هذه النوازل ،ودراستها من كل اجلوانب،
وخباصة مع كثرهتا وتنوعها وجتددها.
 -2توعية اجملتمع خبطورة كثري من هذه األلةاب اإللكرتونية ،وتقريب أحكامها الشرعية
إليهم عرب وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.
 -3إنشاء مركز وطين متخصص يةىن ابلدراسات اخلاصة ابأللةاب اإللكرتونية ،تتبناه
إحدى اجلهات احلكومية املةنية ،مع دعم اجلهود القائمة حاليًا.
 -4السةي احلثيث إلجياد البدائل املتميزة املنافسة املباحة ال للرتفيه فحسب؛ بل
الستثمار هذه الوسائل الرتفيهية –ومنها األلةاب اإللكرتونية -يف غرس القيم
واألخالق الصحيحة؛ فال خيفى أن األلةاب اإللكرتونية صنةة غربية ،وهي تشكل
عقداي دينيًا.
حتداي صناعيًا
حتداي فكرًاي وحضارًاي بل ً
مهما ،كما قد تشكل ً
ً
ً
وتنمواي ً
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 -5حث أهل املال واجلدة واجلهات الوقفية واملاحنة للةناية هبذا اجملال سواء يف جانب
الدراسات واألحباث الشرعية والرتبوية والتوعوية ،أو يف جانب صناعة احملتوى املفيد
النافع.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجةني.
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املصادر واملراجع
ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر عبــدهللا بــن حممــد" .مصــنف ابــن أيب شــيبة" .مكتبــة الةلــوم واحلكــم،
املدينة املنورة ،الطبةة األوىل .1409
ابن الةريب ،أبو بكر حممد بن عبدهللا" .عارضـة األحـوذي بشـرح سـنن الرتمـذي" .بةنايـة مجـال
مرعشلي ،دار الكتب الةلمية ،بريوت ،الطبةة الثانية .1432
ابــن امللقــن ،أبــو حفــص عمــر بــن علــي البــدر" .املنــري يف خت ـريج أحاديــث الش ــرجح الكبــري".
حتقيق د.مجال السيد ،دار الةاصمة ،الرايض ،الطبةة األوىل .1430
ابن تيمية أبو الةباس امحد بن عبداحلليم" .بطالن التحليل"( .مطبوع ضمن افتاوى الكـربى)،
دار الكتب الةلمية ،بريوت ،الطبةة األوىل .1408
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احللــيم" .االســتقامة" .حتقيــق :د .حممــد رشــاد ســامل ،جامةــة اإلمــام
حممد بن سةود ،الطبةة األوىل.1403 ،
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احللــيم" .الفتــاوى الكــربى" .دار الكتــب الةلميــة ،الطبةــة :األوىل،
.1408
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .جمموع الفتاوى " دار عامل الكتب ،الرايض ،طبةة .1412
اب ــن تيمي ــة ،أمح ــد ب ــن عب ــد احلل ــيم .الفت ــاوى الك ــربى ،حتقي ــق وتةلي ــق :حمم ــد ومص ــطفى البن ــا
عبدالقادر عطا ،دار الكتب الةلمية ،بريوت ،الطبةة األوىل.1408 ،
ابـن تيميــة ،حممـد بــن حممـد بــن اخلضــر" .بلغـة الســاغبوبغية الراغـب" .حتقيــق :د.بكـر أبــو زيــد،
دار الةاصمة ،الرايض ،الطبةة األوىل .1417
ابن حزم ،علي بن أمحد" .مراتب اإلمجاع" .دار ابن حزم ،بريوت ،الطبةة األوىل.1419 ،
ابــن رشــد (احلفيــد) ،حممــد بــن أمحــد" .بدايــة اجملتهــد وهنايــة املقتصــد" .حتقيــق :حممــد صــبحي
حسن حالق ،دار املغين ،الرايض.1432 ،
ابــن عابــدين ،حممــد امــني بــن عمــر" .رد احملتــار علــى الــدر املختــار (حاشــية ابــن عابــدين)".
حتقيــق :حممــد صــبحي حــالق وعــامر حســني ،دار إحيــاء ال ـرتاث ،بــريوت ،الطبةــة األوىل
.1419
اب ــن عب ــد ال ــرب الق ــرطيب ،أب ــو عم ــر يوس ــف ب ــن عب ــد هللا" .التمهي ــد مل ــا يف املوط ــأ م ــن املة ــاين
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واألسانيد" .حتقيق :حممد الفالح ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغرب.1405 ،
ابن قدامة املقدسـي ،موفـق الـدين" .الشـرح الكبـري (مـع املقتـع ،وحباشـيته اإلنصـاف)" .حتقيـق:
د.عبدهللا الرتكي ،دار هجر ،الطبةة األوىل .1417
ابــن قدام ــة ،عب ــدهللا بــن أمح ــد" .املغ ــين" .حتقي ــق :د.عبــدهللا الرتك ــي د.عب ــدالفتاح احلل ــو ،دار
هجر ،القاهرة ،الطبةة األوىل .1409
ابــن قــيم اجلوزيــة ،أب ــو بكــر" .أعــالم امل ــوقةني عــن رب الةــاملني" .حتقيــق :عبــدالرمحن الوكيــل،
مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" .الداء والدواء" .حتقيق :حممد أمجـل اإلصـالحي ،دار عـامل
الفوائد ،مكة املكرمة ،الطبةة األوىل.1429 ،
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" .الفروسية احملمديـة" .حتقيـق :رتئـد بـن أمحـد النشـريي ،دار
عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،الطبةة األوىل .1428
ابن قيم اجلوزيـة ،حممـد بـن أيب بكـر" .مـدارج السـالكني بـني منـازل إايك نةبـد وإايك نسـتةني".
حتقيـ ــق :حممـ ــد املةتصـ ــم ابهلل البغـ ــدادي ،دار الكتـ ــاب الةـ ــريب ،بـ ــريوت ،الطبةـ ــة الثالثـ ــة،
.1416
ابن ماجه ،حممد بن يزيد" .سنن ابن ماجه" .دار السالم – الرايض ،الطبةة األوىل .1420
ابن منظور ،حممد بن مكرم" .لسان الةرب" .دار صادر ،بريوت ،الطبةة األوىل .1997
ابــن هبــرية ،أبــو املظفــر حيــى بــن حممــد" .اإلفصــاح عــن مةــاين الصــحاح" .دار النـوادر ،دمشــق،
الطبةة األوىل .1434
أبو عبدهللا ،أمحـد بـن حنبـل" .الزهـد" .عنايـة :حممـد عبدالسـالم شـاهني ،دار الكتـب الةلميـة،
بريوت ،لبنان ،الطبةة األوىل.1420 ،
أمحـد بــن حنبــل" .مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل" .حتقيــق :شــةيب األرنــؤوط وآخـرين ،مؤسســة
الرسالة ،بريوت ،الطبةة الثانية .1429
أمحد بن فارس" .مقاييس اللغة" .دار إحياء الرتاث الةريب ،بريوت ،ط.1422 ،1
األلب ـ ــاين ،حمم ـ ــد انص ـ ــر ال ـ ــدين" .إرواء الغلي ـ ــل يف خت ـ ـريج أحادي ـ ــث من ـ ــار الس ـ ــبيل" .املكت ـ ــب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبةة األوىل .1399
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األنصاري ،أبو حيى زكراي" .أسىن املطالب شرح روض الطالب" .املكتبة اإلسالمية ،مصر.
البخ ــاري ،أب ــو عب ــدهللا حمم ــد ب ــن إمساعي ــل" .األدب املف ــرد" .دار الص ــديق ،اجلبي ــل ،الطبة ــة
السابةة .1433
البسيت ،محْد بن حممد" .مةامل السنن (شـرح سـنن أيب داود)" .املطبةـة الةلميـة ،حلـب ،الطبةـة
األوىل  1351هـ .1932 -
البةلــي ،حممــد بــن أيب الفــتح" .املطلــع علــى ألفــاظ املقنــع" .حتقيــق :حممــود األرانؤوط وايســني
حممود اخلطيب ،مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبةة األوىل.1423 ،
البغدادي ،القاضي عبدالوهاب" .املةونة علـى مـذهب عـامل املدينـة" .حتقيـق :محـيش عبـداحلق،
املكتبة التجارية ،مكة املكرمة ،الطبةة األوىل.
البغوي ،احلسني بن مسةود" .شـرح السـنة" .حتقيـق :شـةيب األرنـؤوط وحممـد زهـري الشـاويش،
املكتب اإلسالمي ،دمشق-بريوت ،الطبةة الثانية1403 ،هـ 1983 -م.
ال ــبهالل ،د.ص ــاحل ب ــن ف ـ ـريح" .األحادي ــث ال ـ ـواردة يف اللة ــب والرايض ــة" .دار اب ــن اجل ــوزي،
الدمام ،الطبةة األوىل .1435
البهويت ،منصور بن يونس" .كشاف القناع عن منت اإلقناع" .مكتبة النصر احلديثة ،الرايض.
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .جامع الرتمذي" .دار السالم -الرايض ،الطبةة األوىل .1420
اجلصــاص ،أمحــد بــن علــي" .أحكــام الق ــرآن" .حتقيــق :حممــد صــادق القمحــاوي ،دار إحيــاء
الرتاث الةريب ،بريوت.1405 ،
احل ــاكم ،حمم ــد ب ــن عب ــدهللا" .املس ــتدرك عل ــى الص ــحيحني" .عناي ــة عبدالس ــالم عل ــوش ،دار
املةرفة ،بريوت ،الطبةة األوىل.1418 ،
احلجاوي ،موسى بـن أمحـد" .اإلقنـاع لطالـب االنتفـاع" .حتقيـق :د.عبـدهللا الرتكـي ،دار هجـر،
الطبةة األوىل .1418
احلض ـ ــيف ،م .يوس ـ ــف" .مق ـ ــال  :هن ـ ــاك حي ـ ــاة افرتاض ـ ــية رائة ـ ــة" .جري ـ ــدة الـ ـ ـرايض ،الة ـ ــدد
 ،15226الثالاثء  16ربيع أول 1431هـ  2 -مارس 2010م.
احلطاب ،حممد بن حممد" .مواهب اجلليـل يف شـرح خمتصـر خليـل" .دار الفكـر ،الطبةـة الثانيـة
.1412
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د .أمحــد عطــا هللا عبدالباســط" ،األلةــاب اإللكرتونيــة بــني الــرتويج واإلدمــان" .اجمللــة الةلميــة،
كلية اللغة الةربية ،الةدد الرابع والثالثون ،اجلزء األول .2015
د.رفيق يونس املصري" .امليسر والقمار" .دار القلم ،دمشق ،الطبةة األوىل.1413 ،
د.سليمان بن أمحد امللحم" .القمار :حقيقته وحكمه" .كنوز إشـبيليا ،الـرايض ،الطبةـة األوىل
.1429
د.عب ـ ـ ـ ـ ــدهللا اهل ـ ـ ـ ـ ــدلق" .إجيابي ـ ـ ـ ـ ــات وس ـ ـ ـ ـ ــلبيات األلة ـ ـ ـ ـ ــاب اإللكرتوني ـ ـ ـ ـ ــة" .موق ـ ـ ـ ـ ــع األلوك ـ ـ ـ ـ ــة
.www.alukah.net
د.نزي ــه مح ــاد" .مةج ــم املص ــطلحات االقتص ــادية يف لغ ــة الفقه ــاء" .ال ــدار الةاملي ــة للكت ــاب
اإلسالمي واملةهد الغاملي للفكر اإلسالمي ،الطبةة الثالثة .1415
الـدارمي ،احلــافظ عبــدهللا بــن عبـدالرمحن" .ســنن الــدارمي" .حتقيــق :فـؤاد زمــريل و خالــد الةلــي،
دار الراين للرتاث ،القاهرة ،الطبةة األوىل.1407 ،
الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد" .حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــري" .دا الفكــر ،بــدون بيــاانت
نشر.
الراغب األصفهاين" .مفردات ألفاظ القرآن" .دار القلم ،دمشق ،الطبةة الثانية.1418 ،
الرحيب ــاين ،مص ــطفى" .مطال ــب أويل النه ــى يف ش ــرح غاي ــة املنته ــى" .الطبة ــة الثاني ــة ،1415
مصورة من الطبةة األوىل ،بريوت.1380 ،
الرملــي ،حممــد بــن أيب الةبــاس" .هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج" .دار الكتــب الةلميــة ،بــريوت،
الطبةة الثالثة .1424
ال ـريَّس ،إب ـراهيم بــن عبــدالرمحن والتــوجيري ،هــاين بــن عبــدالةزيز .مقــال" :األلةــاب اإللكرتونيَّــة
الةربيَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ،منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
https://www.alukah.net/culture/0/47136/#ixzz5eT6vEUPO

الزركش ــي ،حمم ــد ب ــن عب ــدهللا" .ش ــرح الزركش ــي عل ــى خمتص ــر اخلرق ــي" .حتقي ــق :د.عب ــدهللا ب ــن
عبدالرمحن اجلربين ،مكتبة الةبيكان ،الرايض ،الطبةة األوىل .1413
السـبيةي ،وفـاء بنـت عمــر" .األلةـاب اإللكرتونيـة املةاصـرة ،دراســة فقهيـة" .إبشـراف :د.حممــد
بــن عبــداللطيف حممــود البنــا ،رســالة دكتــوراة ( غــري منشــورة) ،مقدمــة إىل كليــة الش ـريةة
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ابلرايض.1438/1437 ،
السجســتاين ،أبــو داود ســليمان بــن األشــةث" .ســنن أيب داود" .دا ابــن حــزم ،الطبةــة األوىل
.1419
السرخسي ،حممد بن أمحد" .املبسوط" .دار الكتب الةلمية ،بريوت ،الطبةة األوىل .1414
السـ ــمرقندي ،عـ ــالء الـ ــدين" .حتفـ ــة الفقهـ ــاء" .دار الكتـ ــب الةلميـ ــة .بـ ــريوت ،الطبةـ ــة األوىل
.1405
السيواسي ابن اهلمام ،حممد بن عبدالواحد" .فتح القدير" .دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
الشبل ،د .عبد الةزيز" .االعتداء اإللكرتوين" .دار كنوز إشبيليا ،الطبةة األوىل .1433
عم ــان،
الش ــحروري ،د .مه ــا حس ــين" .األلة ــاب اإللكرتوني ــة يف عص ــر الةومل ــة" .دار املس ــريةّ ،
ط.1428 ،1
الش ـربيين ،حممــد اخلطيــب" .مغــين احملتــاج إىل مةرفــة مةــاين ألفــاظ املنهــاج" .دار الفكــر ،بــدون
بياانت نشر.
الشهراين ،حسني بن مةلـوي" .حقـوق االخـرتاع والتـأليف" .دار طيبـة ،الـرايض ،الطبةـة األوىل
.1425
الض ـرير ،د .الصــديق حممــد األمــني" .الغــرر وأثــره يف الةقــود يف الفقــه اإلســالمي" .دار اجليــل،
بريوت ،الطبةة الثانية.1410 ،
الطــربي ،حممــد بــن جريــر" .تفســري الطــربي = جــامع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن" .حتقيــق:
الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ابلتةاون مع مركز البحـوث والدراسـات اإلسـالمية
بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبةة :األوىل. 1422 ،
ع ــز ب ــن عبدالس ــالم" .قواع ــد األحك ــام يف مص ــاحل األانم" .حتقي ــق :د.نزي ــه مح ــاد و د.عثم ــان
ضمريية ،دار القلم ،دمشق ،الطبةة األوىل .1421
علي حسني أمـني يـونس" .األلةـاب الرايضـية :أحكامهـا وضـوابطها يف الفقـه اإلسـالمي" .دار
النفائس ،األردن ،الطبةة األوىل.1423 ،
الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد" .إحياء علوم الدين" .دار املةرفة ،بريوت.1402 ،
الفاسي ميارة  ،أبو عبد هللا ،حممد بن أمحد "اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفـة احلكـام املةـروف
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بشرح ميارة" .دار املةرفة.
الف ــريوزآابدي ،حمم ــد ب ــن يةق ــوب" .الق ــاموس احمل ــيط" .حتقي ــق :مكت ــب ال ـ ـرتاث يف مؤسس ــة
الرسالة ،بريوت ،الطبةة السادسة.1419 ،
الفيومي ،أمحد بن حممد" .املصباح املنري" .مكتبة لبنان.1987 ،
القـرايف ،أبــو الةبــاس أمحــد بــن إدريــس" .الفــروق" .دار الكتــب الةلميــة ،بــريوت ،الطبةــة األوىل
.1418
القــرطيب ،حممــد بــن أمحــد" .اجلــامع ألحكــام القــرآن = تفســري القــرطيب ،حتقيــق :أمحــد الــربدوين
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبةة :الثانية.1384 ،
الكاسـاين ،أبــو بكــر بــن مســةود بــن أمحــد" .بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشـرائع" .حتقيــق :حممــد
عدانن درويش ،دار إحياء الرتاث الةريب ،الطبةة الثانية.1419 ،
الكانــدهلوي ،حممــد زكـراي بــن حممــد" .أوجــز املســالك إىل موطــأ مالــك" .حتقيــق :أميــن شــةبان،
دار الكتب الةلمية ،بريوت.
مالك بن أنس" .املوطأ" .حتقيق :كالل حسـن علـي ،مؤسسـة الرسـالة انشـرون ،الطبةـة األوىل
.1432
املــاوردي ،علــي بــن حممــد" .احلــاوي الكبــري" .حتقيــق :علــي مةــوض وعــادل عبــداملوجود ،دار
الكتب الةلمية ،بريوت.1419 ،
مةجم اللغة الةربية" .املةجم الوسيط" .دار الفكر.
املقدسي ،ابن قدامـة" .اإلنصـاف (مـع املقتـع والشـرح الكبـري)" .حتقيـق :د.عبـدهللا الرتكـي ،دار
هجر ،الطبةة األوىل .1417
املنــاوي ،عبــدالرؤوف" .فــيض القــدير شــرح اجلــامع الصــغري" .املكتبــة التجاريــة الكــربى ،مصــر،
الطبةة األوىل .1356
املنجد ،حممد صاحل" .محى األلةاب اإللكرتونية" .مدار الوطن للنشر الطبةة الثانية .1431
انيف ،وسام سامل" .أتثري األلةاب اإللكرتونية على األطفال".https://mawdoo3.com :
نبي ــه غط ــاس" .مةج ــم مص ــطلحات االقتص ــاد وإدارة األعم ــال" .مكتب ــة لبن ــان ،الطبة ــة األوىل
.1980
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النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحـد بـن شـةيب" .سـنن النسـائي "الصـغرى" .دار السـالم -الـرايض،
الطبةة األوىل .1420
النس ــفي ،عم ــر ب ــن حمم ــد" .طلب ــة الطلب ــة يف االص ــطالحات الفقهي ــة" .دار الكت ــب الةلمي ــة،
بريوت -لبنان ،الطبةة األوىل .1418
مه ــال ،فاطم ــة" .األلة ــاب اإللكرتوني ــة ع ــرب الوس ــائط اإلعالمي ــة اجلدي ــدة وأتثريه ــا يف الطف ــل
اجلزائــري" .مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة املاجســتري (غــري منشــورة) ،جامةــة احلــاج خلضــر –
ابتنة ،-اجلزائر.2012/2011 ،
هنـد اخلليفــة" .احليـاة االفرتاضــية تسـاعد علــى عمليـات التةلــيم والتـدريب والتواصــل مـع الغــري".
جري ـ ــدة الـ ـ ـرايض ،الة ـ ــدد  ،14917االثن ـ ــني  2مج ـ ــادي األوىل 1430ه ـ ـ ـ  27 -ابري ـ ــل
2009م.
اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي" .الفتاوى الفقهية الكربى" ،املكتبة اإلسالمية.
اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن علــي" .كــف الرعــاع عــن حمرمــات اللهــو والســماع" .حتقيــق :عبــد
احلميد األزهري.
هيئة اخلرباء" .نظام التةامالت اإللكرتونية".
اليحص ــيب ،قاض ــي عي ــاض ب ــن موس ــى" .مش ــارق األنـ ـوار عل ــى ص ــحاح اآلاثر" .دار الكم ــال
املتحدة ،دمشق ،الطبةة األوىل.1437 ،
املواقع اإللكرتونية:
موقع املوسوعة الةربية الةاملية (اإللكرتونيات).
موقع ويكيبيداي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9
%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ar.hostingdean.com/what-is-web-server
https://arabic.rt.com/health/951250
https://mawdoo3.com
https://mawdoo3.com.
https://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=1752173
https://www.skynewsarabia.com/technology
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