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  مكان في مدرجات المالعب ؟! لهاهل 

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ت ُيطرح اليوم على مائدة النقاش في وسائل اإلعالم موضوع حضور النساء في مدرجاف
  وكأنه تمهيد لواقع يُراد في مستقبل األيام. المالعب لتشجيع الفرق الرياضية.

  ناقش أمورا لم يكن يخطر بالبال من قبل أن تناقش، وهكذا فتن األيام الشداد!لقد صرنا ن
، ومحاولة اإلقناع بعدم قبوله شرعا مشكلةوأعتقد أن طرح هذا الموضوع للنقاش في ذاته 

  مصيبة! -وعرفا 
تحت غطاء المطالبة  زالها من عليائهاـنـحلقٌة جديدة من سلسلة امتهان المرأة واستإنها 

   !اتالمدرج بين جنبات تهاديها: - في زعمهم-  فمن حقوق المرأة المسلوبة المشروع"!"بحقها 
تهتف  :إال أن ُتشاهد على الشاشات -في زعمهم- لن تصل إلى الرقي المنشودعليه فو 
  .. فوا سوأتاه! !وتقفز مع كل "هجمة" ،وتصفق
   ؟!الدينومأرز  حال المسلمة في بلد اإلسالم كذا يُنتظر أن يكونأه

وهل  ؟شرعا للفتاة ةمناسب أمكنة الكرة هل مالعبالنقاش ينبغي أن يبدأ من هذا السؤال: 
  ؟!عرفا بها ةالئقأوضاع المدرجات 

حتى في الدول التي تسمح بارتياد النساء  موضع خاص بالرجالالجميع يعلم أن المالعب 
  .من الذكور% من روادها في العالم ٩٩فـ  ؛لها

، وعند خروجها، وأثناء الملعب ل تلك المسكينة: عند دخولهاليت شعري كيف سيكون حاف
  جلوسها؟

  قالوا: سيؤمن لهن بوابات خاصة، ومدرجات خاصة!
  الغباء؟ وأيفترض هؤالء في الناس "السذاجة"   أدري .. لمال

  فكم ستصمد البوابات الخاصة؟ والمدرجات الخاصة؟!
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، أين في وقت واحد البشرية الهادرةمن األمواج  -أو يزيد-حين يخرج خمسون ألفا ثم .. 
غالبا؛ بين نشوة االنتصار،  ملتهبةسيكون محل تلك الفتاة بينهم؟ ال سيما وقد غلبتهم مشاعر 

  هزيمة؟ وضجر ال
 من من الشباب الذين طاشت عقولهمعالم األالمتوشحات ب كيف سُيحمى هؤالء الفتيات

  ؟أنصار الفريق الغالب أو المغلوب
  ؟ ومن الذي سيضبطهن؟ من الذي سيضبطهم

  وهل ستؤمن لهن المواقف والشوارع أيضا؟!
في األسواق؛ وهي  الساقط ن من أذى الشبابكين بمرارة ما يالقيوإذا كان النساء يشت

سيكون الحال في  والبائعين والنساء، وأوضاعها هادئة غالبا؛ فكيف كبار العقالء،مكتظة بال
     ؟لهذا الغرض أصحاب النفوس الدنيئةوقد توافد  المالعب وساحاتها ومواقفها

أو أن أولئك يفترضون أننا نعيش في "المدينة الفاضلة"؟! فكل ما يُرى وُيسمع ويُنشر من 
  ما هو إال نسج خيال؟!واعتداء  ومغازلة تحرش وأذية

ثم ماذا سيكون حال مواكب التشجيع بعد االنتصار! وقد اصطفت السيارات بالشباب 
  !؟معاوبالبنات أو بهما 

  ثم ماذا ستفعل في المدرج؟
تهتف  والماليين عبر الشاشات وهي ،اآلالف المؤلفة في الملعبوتسمعها هل ستراها 

   !؟، وربما تضرب بالدف بحماسبأهازيج فريقها
وتغني مع كل  ،وتقفز مع كل هدف هل ستراها تقوم مع كل هجمة، وتصفق لكل مراوغة،

  ؟!انتصار
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 المقذعةوالشتائم  ،تلك األلفاظ النابيةت المجاورة لها من المدرجا -هي-وهل ستسمع 
خادشة تطالها ولربما ال تسلم هي أيضا من سماع كلمات  التي يُقذف بها الالعبون والحكام؟

  للحياء.
  أهذا هو التصون والحشمة التي أمر بها اإلسالم المرأة؟

  ه؟هذا الوضع المزري ألخت حميةرجولة و من في نفسه ذرة من سيقبل هل 

فتوى أو الصحف بتطالعنا أنه مع ظهور هذه المفاسد التي ال تخفى على عاقل  مؤسفوال
   حضور المرأة للمدرجات للتشجيع، وفق الضوابط الشرعية! تجيز اثنتين

  !وكأننا في حاجة إلى فتنة جديدة
فهل من أفتى بهذه الفتوى استحضر أدلة الشرع وقواعده ومقاصده، وأحاط علما بالواقع 

  ي يفتي بشأنه؟الذ
، والتي قرر بـُُيوِتُكن) ِفي وإال فماذا سيقول في معارضة هذه الفتوى لقول اهللا تعالى: (َوقـَْرنَ  -

  منها أهل العلم أن خروج المرأة مرتبط جوازه بالحاجة؛ فهل التشجيع حاجٌة شرعية؟!

؟ فكيف ه إليهن هذا األمر؛ فكيف بغيرهنيوج  - وهن هن!-أمهات المؤمنين  توإذا كان
  ببنات اليوم؟!

 كان وإن البيت، بلزوم األمر اآلية: هذه قال القرطبي رحمه اهللا عند تفسير هذه اآلية: (معنى
 دليل يرد لم لو بالمعنى؛ هذا فيه غيرهن دخل فقد وسلم عليه اهللا صلى النبي لنساء الخطاب

 إال منها الخروج عن افواالنكف بيوتهن، النساء بلزوم طافحة والشريعة كيف ؛النساء جميع يخص
  ).؟!لضرورة

  ؟وبعده وماذا سيقول في االختالط الذي سيحصل عند الدخول وعند الخروج -
للرجال ولو في دور العبادة؛ فكيف  اإلسالم جاء بالبعد عن مخالطة المرأة والمتقرر أن

 من حديث أم سلمة رضي اهللا -وهو في البخاري بنحوه- ) ١٣٣٣بغيرها؟ ففي سنن النسائي (
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 من سلمن إذا كن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد في النساء عنها بسند صحيح: (أن
 قام فإذا اهللا، شاء ما الرجال من صلى ومن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وثبت ُقمن، الصالة
 رحمه اهللا: (فأرى -التابعي الجليل-الرجال). قال الزهري  قام وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  ).٨٣٧القوم). (البخاري  من انصرف من يدركهن أن قبل النساء ينفذ لكي مكثه أن أعلم واهللا

) سؤال ابن جريج للتابعي الجليل عطاء رحمهما اهللا ١٦١٨وفي صحيح البخاري (
 يكنّ  (لم فقال عطاء: الرجال؟) يخالطن مستشكال طواف الرجال والنساء بالكعبة: (كيف

  تخالطهم).  ال الرجال من حجرة [معتزلة] تطوف عنها اهللا رضي عائشة كانت يخالطن،
بل أبان في األثر نفسه أن االختالط لم يكن حاصال في أشرف بقعة على وجه األرض؛ فقد 

 دخلن إذا كنّ  بين رحمه اهللا أنهن إذا أردن دخول الكعبة لم يدخلن حتى يخرج الرجال! (ولكنهن
  الرجال). وُأخرج يدخلن، حتى ُقمن البيت

  ف ستطبق هذه التوجيهات أثناء دخول الملعب وأثناء الخروج منه؟فكي

؛ فهل هتافها وَهَزجها ْعُروفًا)ـمَ  قـَْوًال  وماذا سيقول في معارضة تشجيعهن لقوله تعالى: (َوقـُْلنَ  -
 من القول المعروف؟بالتشجيع 

 الصوت رفع النساء على ليس يقولون العلم أهل سمعمام مالك يحكي أنه وإذا كان اإل
، وهو مظنة وعلل العلماء ذلك بأن رفع الصوت ليس من شأنهن)؛ ١/٣٣٤بالتلبية (الموطأ 

   بتشجيع الالعبين؟! . هذا والتلبية عبادة وفضيلة؛ فكيفالفتنة
وهي التي نهت المرأة أن تضرب  ،اهتزازها وتمايلها وتلويحهاوهل تأتي الشريعة بإباحة 

  لئال ُيسمع خلخالها! برجلها

، وهذا حكم ال الالعبينل في معارضة هذه الفتوى لتحريم نظر المرأة ألفخاذ وماذا سيقو  -
 .أَْبَصارِِهن) ِمنْ  نَ ـضْ ـيـَْغضُ  لِْلُمْؤِمَناتِ  ، واهللا تعالى يقول: (َوُقلْ إخاله يخفى على طالب علم صغير
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وال فتوى إلمام معتبر تنص على جواز نظر المرأة ألفخاذ  ،ال أعلم قوال في المذاهب الفقهيةو 
  األجانب. الرجال

  عن الالعبين! -وهي في المدرج- رهابص ا كان قصد من أفتى أن تغض المرأةإال إذاللهم 

 أصال قاس عليه في التلفاز جواز مشاهدة المرأة للمبارياتمن العجيب أن أحدهم جعل و 
  فسه؛ لعدم الفارق بين الصورتين!المدرجات للغرض ن جواز اعتالئها

بجواز المشاهدة في التلفاز مع ما تتضمنه من رؤية أفخاذ الرجال، ومفاسد فمن سّلم له 
   أخرى ال تخفى؟

  كيف يعمى عن البون الشاسع بين الصورتين؟ثم  
 جدال بجواز متابعتها لهذه المباريات إن استدالله بالتلفاز مقلوٌب عليه؛ فإنه إذا ُسلمثم 

  لتلفاز؛ فما الحاجة إلى بروزها إلى المالعب فتفتن وتُفتن؟با

  إن شأن هذه الفتوى لعجب!
  من أجل مشاهدة لعبة؟! المؤكدة هل سُيضرب بعرض الحائط مراعاة المفاسد

  وأين في دين اهللا عدم اعتبار المنكرات المتوقعة من أجل تسلية؟!
وما اشتملت  ،الذكور منالواقعة ع" لقد كان األجدر أن تقال كلمة الحق في "مهزلة التشجي

تضييع للصلوات وإهدار من واعتداء، و وسخرية عليه من منكرات متراكبة: من غيبة وبهت وسباب 
م وكسر بينهم، ناهيك عن التعلق بالكفار وتقليده وإيقاع للعداوةلألوقات، ومن تحزيب للناس 

ُيجمع لبالء، ومن على المدرجات! فال أن ُيجر بنات المسلمين إلى هذا ا - حاجز البراءة منهم 
  إلى إبالة. ضغث

 الضوابط هذه على الحفاظ عن مسؤولة جهة هناك تكون أنأما مطالبة بعض هؤالء المفتين 
 هناك يكون أن دون الحضور شروط بذكر يكتفى وال صدورها، حين المخالفات تمنع الشرعية،
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لى؛ يضحك الثك فقولٌ  -الحضور  أثناء لفةالمخا بمفاجأة عليها، االلتفاف ومنع بها، عملي إلزام
  ممكن؟هو أو  ؟فهل هذا واقع

لتنبيه تلك أمام كل مشجعة، أو مجموعة منهن  - أو امرأة-أهو يعني أن يُغرز رجل محتسب 
   ؟"هجمة" دالمغرمة بالكرة إذا ألهبها الحماس فسقط خمارها عن رأسها مع القفز عن

  غير الئقة بعد هدف؟!  إذا اهتزت بحركات ثانيةعلى  إلنكارأو 
  لوح بعلم؟!ساعدها وهي تُ  ثالثة بانَ  إلرشادأو 

فقد فقدت هذه الجملة مكانتها عند الناس من كثرة جعلها "شماعة"  "الضوابط الشرعية"أما 
  كل ما ُيشتهى!لتمرير  
! فيرمي بها ، ويتقي بها سهام النقدكأنها "ُجنة" ُيخلي بها بعضهم مسئوليته عما أفتى بهو 

  مشي!وي
  .عرف اسمها دون حقيقتهايُ كأنها عنقاء مغرب!   ملة ضبابية غامضة عند أكثر الناس،ج

أن ال تنظر إلى  :القضية أن من الضوابطهذه بين عن حكم رب العالمين في هال أفصح المُ 
تلتزم أن و  ومواقف السيارات،الدخول والخروج و  الجلوس وال تخالط الرجال فيفخذ العب، 

 والغناء من التصفيق والتصفير القبيحة منها،الطيش  أفعالوأن تدع ف وجهها، حجابها وال تكش
صورا تلفازية ر المشجعات ال وأن ال ُتصو والقفز والتمايل، وأن ال تخضع بقول وال ترفع صوتا، 

 خيرا أن الأ.. و  ، وأن ال يثمر هذا التشجيع تعلقا بالالعبين، وال احتفاظا بصورهم!وال فوتوغرافية
وعليه أن يبين حينها أن التشجيع في المدرجات حاجة معتبرة  ن خروجها من بيتها إال لحاجة،يكو 

  شرعا!

إن اعتبار المآالت أصٌل عن حمله، وهو في غنى عنه: فيا من يضع في ذمته شيئا ينوء 
  ال يعدلها شيء. -عند العقالء- ، والسالمة شرعي، ومنع المبادي أولى من قطع التمادي
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بين ابنة بالد الحرمين  يصعب فيه التمييزالذي  -دركهنوأعوذ باهللا أن -ي اليوم أن يأتأخشى 
  غيرها.و 

سفرت عن وجهها، ونشرت أمن على منصة التشجيع، قد  ُنشرتفهي كغيرها .. صورها قد 
  شعرها، وصبغت وجهها بألوان الفريق الذي تشجعه!

أصابع الندم على  -و رأيبفتوى أ- وحينها سيعض من شارك في الوصول إلى هذه الصورة 
     ، وإن ختمه بخاتم: "الضوابط الشرعية"!الذي بادر بفتحه الباب

قد  رجالهافد تميزت بعادات حميدة وسجايا كريمة؛ ق الحرمين .. فإني أقول: إن بالد وبعد 
لى والحمية واإلباء، فال ُيصطلى بنارهم، وال يُمس أنف أَنـََفتهم، وفيهم غيرة ع على الرجولة مضوا

والتصون الحياء والحشمة و  في سبيل ذلك كل غاٍل ومسترخص. بذلون؛ بحيث أنهم يالمحارم
  شعار النساء ودثارهن.

 هاأعرافعادات البالد و  مع يتعارضوال يشك أحد أن فتح أبواب المالعب للمشجعات 
   األصيلة.

، مع بيةشع على العادات والتراث إذا تعلق بمشغوالت أو رقصات البليغفلماذا الحرص 
  ؟! والتراث الحقيقي األصيل اإلهمال واإلقصاء إذا تعلق باألخالق الفاضلة

العرف الذي ال يعارض الشرع ينبغي اعتباره؛ فكيف وهو هنا أخالق إسالمية، وإذا كان 
  وخالل إيمانية؟!

  مؤسف واهللا أن تفقد البالد تميزها الديني، وتميزها العرفي.

ما هو أكبر بولم نصمد! فكيف في كرة ي أخالقنا ومروءتنا سام فإذا كنا سنُ  وأقول أيضا:
  وأعظم؟

 األخالقمعالي ب وأقول أيضا: المطلوب من بالد الحرمين وحاضنة البقاع الشريفة أن تتمسك
  .ا هو السؤددالشرف، وهذهو ؛ ألن َقَدرها أن تكون القدوة للعالم اإلسالمي كله، وهذا والمكارم
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 الواقع مسايرةمن  -فيما يفتون ويقررون-رون من طلبة العلم ليحذر المتصدوأقول أخيرا: 
ولسان حاله يقول: المجتمع يسير نحو التساهل، وال فكأني ببعضهم  ،والوقوع تحت ضغطه

  يسوغ أن يكون سقف المطالب الشرعية عليهم مرتفعا! فال بد أن تناسب الفتوى مستوى الناس!
فكلما  بحسب مقاس أمزجة الناس وأهوائهم!أن نخيط أحكام الشرع ال بد وبكلمة أوضح: 

  فترت همتهم وضعفت عزيمتهم شّذبنا حكما هنا، وقصصنا آخر هناك!
  .، واهللا المستعانذي يُراعى ليس حدود الشرع وأدلته، وإنما أهواء الناس ورغباتهمفأضحى ال

 َأْهَواءَ  تـَتِبعْ  َوَال  فَاتِبْعَها، اْألَْمرِ  ِمنَ  ةٍ ـَشرِيعَ  َعَلى ْلَناكَ ـَجعَ  بقول اهللا تعالى: (ثُم  بالتذكير وأختم
 َوِلي  َواللهُ  بـَْعٍض، َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  الظاِلِمينَ  َوِإن  َشْيًئا، اللهِ  ِمنَ  ْنكَ ـعَ  يـُْغُنوا َلنْ  ِإنـُهمْ  يـَْعَلُموَن، َال  الِذينَ 

  اْلُمتِقيَن).

  لما فيه صالح البالد والعباد. أمرنايوفق والة  أسأل اهللا أن يلهم المسلمين رشدهم، وأن
  والحمد هللا، وصلى اهللا وسلم على سيد ولد آدم، وعلى آله وصحبه.

  وكتبه: د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي

 هـ٥/٥/١٤٣٣


