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فريق الموقع  االلعاب والرياضة 

حكم االنحناء في التحية الرياضية

:السؤال

هل التحية الرياضية التي تعتمد في لعبة الكاراتيه والمتمثلة في االنحناء احتراما للخصم المنافس جائزة؟

:الجواب

: بسم الله، والحمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد،

إذا كان األمر على سبيل العبادة فال يجوز ويحرم وهو من الشرك بالله تعالى، أما إن كان على سبيل التحية المجردة

.التي تدل على االحترام فقط فيجوز

:يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي ـ عضو لجنة علماء المغرب

إن كال من الركوع والسجود عبادة تعبد الله بها عباده وجعلها من أركان الصالة ، فال تتم صالة بدون ركوع أو سجود، بل

إن كال منهما يعد مظهر الصالة الخاص بها والفعل المميز لها دون سواها ، ومن أجل ذلك حرم اإلسالم التحية بكل

�هِ فَلْيَعَْمْل عََمالً َصالِحاً وََال يُْشرِْك منهما لكونها إشراكا بالله عز وجل مصداقا لقوله سبحانه :” فََمن كَاَن يَْرُجو لَِقاء َرب

َحداً”، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح أن يسجد بشر لبشر
َ
�هِ أ بِعِبَادَةِ َرب

ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها …الحديث)، فكل من الركوع والسجود عبادة يحرم فعلها لغير الله

عز وجل .أ.هـ

:ويقول الشيخ فيصل مولوي نائب المجلس األوربي للبحوث واإلفتاء

إذا كانت الطقوس الغريبة في بعض األنواع الرياضية غير مشروعة في اإلسالم فال يجوز القيام بها، ولو تحت عنوان

.الرياضة
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أما إذا كانت بعض الحركات التي تُمارس في األعمال الرياضية تلتقي أو تتوافق مع أعمال وثنية ولكنها في نفس

. الوقت ال تخالف أحكاما شرعية فال بأس بها، بشرط أن تكون نية المسلم عند القيام بها بعيدة عن الطقوس الوثنية

فالعرف القائم مثال في بداية بعض الرياضات المعروفة باألعمال القتالية، والمتمثل في انحناء الرياضي أمام خصمه

من قبيل االحترام؛ هذا العرف إذا قُصد به معنى التعبد لغير الله فال يجوز، أما إذا قصد به احترام المنافس، ولم يكن

ركوعاً كامالً كما يتّم في الصالة فإنه يبقى من األعمال الجائزة شرعاً. أ.هـ

:ويمكنكم مطالعة الفتوى التالية

.التحية باالنحناء

. والله أعلم


