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 لخص امل

خدم هو الغرض من هذا البحث هو معرفة تطبيق املنافسة الصوتية للطيور وسرعتها يف سوراكار� يف منظور االقتصادي اإلسالمي.وأسلوب البحث املست 
ئج البحث, أوال: من نوع البحث امليدان, ومجع البيا@ت عن طريق املالحظة واملقابالت والتوثيق يف مكان البحث يعىن مبنطقة سوراكار� إندونيسيا. ونتا 

أجور أن مسابقة الطيور الغنائية يف سوراكار� حتتوي على عقد األجرة، حيث كان عقد األجرة لدفع أجور جلنة وللحكيم و مكان اإلستئجار ودفع  
وللحكيم وغريهم مأخوذة   أعضاء اللجنة. ومع ذلك ،أن مسابقة أصوات الطيور وسرعتها فيها غري متوافقة مببادئ االقتصاد اإلسالمي، ألن أجور جلنة

املسابقة، ومن من تسجيل أعضاء املشاركني. cنيا: جيب على املشاركني الذين يشاركون يف املسابقة التسجيل وشراء التذاكر مسبًقا من أجل املشاركة يف 
بقة الطيور الغنائية غري متوافقة مع الفقه اإلسالمي، التسجيل ومبيعات التذاكر جيعل للهداe واألجرة. cلثا: وفًقا ملراجعة االقتصادي اإلسالمي،  أن مسا

جرة جلنة وللحكيم  ألن فية الغرر وامليسري, لذلك فإن االقرتاح يف هذه الدراسة أنه ميكن للجنة املنظمة أن يبحث الفلوس من احملسنني لدفاع اهلداe واأل
  فسة sطلة, فيحصل على رضوان هللا.                                                              وألعضاء املشاركني وغريهم, ووفًقا ألحكام الشريعة، وال تكون املنا

  الكلمات املفتاحية: املنافسة، صوت الطيور، سرعة الطيور، االقتصاد اإلسالمي، امليسري,األجرة.     

  

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to discuss how the practice of the chirping bird race in Surakarta has an Islamic 

economic perspective. The research method used is the type of field research and qualitative forms. data collection 

by means of observation, interviews, and documentation. The research object is in the Surakarta area, Indonesia. 

The results of the study concluded that the singing bird competition in Surakarta contained the ujrah contract, in 

which the ujrah contract was used to pay the jury, rent a place, and pay the committee members. However, the 

practice is still not in accordance with the principles of Islamic economics, because the prizes and wages (ujrah) 

of the jury are taken from the registration of the participants. 1). Participants who take part in the competition 

must register and buy tickets in advance in order to participate in the competition, from the results of registration 

and ticket sales, this is used as a source of funds which will later be used as the main source of competition prizes 

and honoraria given to the committee and the jury. 3). According to a review of Islamic economic law, the 

implementation of the singing bird competition in Surakarta is still not in accordance with the Islamic economy, 

because the prizes given still contain elements of gambling. Therefore, the suggestion in this study is that the 

organizing committee can look for sponsors who are willing to work together, so that what is carried out is in 

accordance with the provisions in accordance with Islamic law, and the competition is not an element of gambling, 

and gets Allah's rido.  

Keywords: Competition practice, chirping birds, Islamic economics, Maysir, ujrah. 
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  املقدمة  . ١

األخالق أو املعامل. املسلمون هم  اإلسالم دين كامل (شامل) ينظم جوانب احلياة البشرية ، سواء من اإلميان أو العبادة أو  
الناس الذين أرسلهم هللا إىل األرض بروح الوسطية (عادل ومعتدل), الذين ينظرون بشكل وامليزان العدل يف الشؤون الدينية والدنياوية،  

ومطلوب من البشر    ة.ويربطون شيئا بشكل املناسب بني النص والواقع، ويتخذون شيئا وسطًيا بني اجلماعات الكبرية والفرقة الصغري 
العمل والكسب لوجود احتياجا�م. وغالًبا ما يعتمد العمل أكثر على الدماغ  والقدرات اجلسدية وغريمها ، إذا مت استخدامه بشكل  
مستمر فإنه يسبب التعب واإلرهاق. لذلك حيتاج اإلنسان إىل التسلية كوسيلة إلنعاش القلب وإطالق العبء على العقل. هناك  

  (Subagiyo, 2014)خمتلفة من الرتفيه اليت غالًبا ما ميارسها كثري من الناس، من بينها املنافسة. أنواع 

املثال. إن زقزقة الطيور وتفاين احلمائم هي تسلية حبد ذا�ا. ال يقتصر األمر على جمرد االحتفاظ    تربية الطيور والغناء على سبيل
  �ا ، فغالًبا ما يشرك عشاق الطيور واحلمام املغردة حيوا@�م األليفة يف املسابقات. يف منطقة سوراكار� ، على سبيل املثال ، هناك 

لًبا ما تستخدم لعقد مسابقات غناء الطيور ودوائر احلمام. وكان من بينهم جانتانغ بوترا  الكثري من األو�ر وكالب الصيد اليت غا 
مسابقة  وبني احلمام املنفرد    مسابقة أصوات العصفور  sجانغ سولو. لذلك ، يف مسابقة طيور النقيق يفsجانغ sجانغ وببايت بويرتا  

يف معاقبة املعملة جيوز ذلك أو ال جيب اعتبارها ممارسة ، إذا خالف شخص    ال ميكن معاقبة هذا األمر متاًما ، ألنه   العصفور   تصريع
  (Alfisyahri & Siswantoro, 2012).جة مث حرامما احل

أساًسا يف كل مسابقة هناك من ليس لديه جوائز وهناك أيًضا من حصل على جوائز ، ولكن هناك مشكلة يف املنافسة ،  
هللا سبحانه وتعاىل كما قال  واليت ال ميكن فصلها عادة عن عنصر ميسري على الرغم من أنه من الواضح أن ميسري حمظور من قبل.  

ْن َعَمِل الشَّْيطَانِ ٩٠يف حرف املائدة  َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس مِّ .  ِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ فَاْجتَ   :eَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإمنَّ
(Zulfadli, 2018)راستها بشكل أعمق ، فضًال عن  هنا يف عملية التنفيذ ومنح اجلوائز واألجور بني يدي املسابقة، جيب د

مسابقات اجلوائز املسموح �ا أو حىت احملظورة. نظرًا ألن غالبية األشخاص الذين يشاركون يف املسابقة تقريًبا من املسلمني ، يف  
وحة بعنوان  هذه احلالة ، يرغب املؤلف يف مراجعة ممارسة مسابقة اجلائزة هذه سواء كانت متوافقة مع الشريعة االقتصادية يف أطر 

  (Irfan, 2015)"ممارسات ساللة الطيور والتجمعات" يف سوراكار� ، فيما يتعلق sلقانون االقتصادي للشريعة "

  طريقة البحث  . ٢

املستخدم هو    . النهجسوراكار�   تنفيذه يفنوع البحث املستخدم يف هذا البحث يعىن البحث امليداين. ألن هذا النشاط مت  
Åج وصفي ، أي كإجراء حبث من أجل إنتاج بيا@ت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من مصدر ميكن مالحظتها كما  

ومجاعية معينة وفًقا ملا هو موجود يف اÇال. جيري املؤلف البحث sلتفصيل ويتكون  هي. يتم ذلك لوصف مسة، حالة أعراض فردية  
من بيا@ت ميدانية يف شكل كلمات وصور. كانت تقنية مجع البيا@ت املستخدمة يف هذه الدراسة هي املقابالت. يستخدم املؤلف  

كار�. مت إجراء أنشطة املقابلة يف هذا البحث على رأس مدير  مصادر البيا@ت األولية ، وsلتحديد من رئيس مدير املسابقة يف سورا 
  (Muthoifin, 2019)املسابقة يف سوراكار�.
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  النتائج واملناقشة  . ٣

    العصفور  وتسريع أصواتمسابقة . ١. ٣

هي إحدى مسابقات النقيق الطيور يف منطقة سوراكار� ، واليت يشارك فيها العديد من املشاركني.   مسابقة أصوات العصفور 

  ١٠:٠٠  أسبوع واحد ، وهو كل يوم سبت ، بدًءا من الساعة   ملدةمسابقة أصوات العصفورفقط لسباق  هناك مسابقة واحدة  
مسابقات. تنقسم كل مسابقة إىل فصول    ٤د هناك  بتوقيت غرب إندونيسيا. لذلك يف شهر واح  ١٧:٠٠صباًحا حىت الساعة  

خمتلفة �دف منح املشاركني الفرصة الختيار فصوهلم اخلاصة وفًقا لقدرة الطائر النقيق ، وكلما ارتفع الفصل الذي يتبعه ، زادت  
  (Nasution, 2016)اجلوائز اليت سيحصل عليها املشاركون. 

مسابقة تسريع  جمموعة الشاعرات sتيه منفردة من أماكن التدريب واملسابقات للحمام منفرًدا ، وللجدول الزمين يف فرقة  تعترب  و 
، لذا يف شهر واحد هناك   ١٧:٠٠إىل   ١٣:٠٠املنفردة تقام مرتني يف األسبوع ، أي كل سبت وأحد ابتداًء من الساعة  العصفور

وإذا مت   ٣٠٫٠٠٠ .Rpاملسابقة ، جيب على املشاركني التسجيل أوًال ، وسعر التسجيل للمباراة هو  مثاين مسابقات.للمشاركة يف 
تكون هناك جولة إضافية ، ولكن ليس هناك دائًما جولة إضافية ألنك ترى أوًال عدد املشاركني  االنتهاء قبل صالة العصر ، فعادة ما  

الذين سيشاركون يف السباق ، ألن عدد املشاركني الذين يشاركون يؤثر بشكل كبري على مسار السباق واجلوائز اليت سيتم منحها  
  (Nisar & Khan, 2004)الحًقا. 

  األموال   . مصادر ٢. ٣

تتطلب املنافسة sلتأكيد بدًال مالًيا حىت يتم تشغيل احلدث بسالسة ، فاألموال خمصصة لتكلفة استئجار مكان ، ومنح  
األتعاب للجنة التحكيم واجلوائز للفائزين. من أجل مجع مصادر األموال يف السباق ، من هذين املكانني يعتمد األمر على نتائج  

الت ذاكر ، وsلتايل فإن متطلبات املشاركة يف السباق ، جيب على املشاركني شراء تذكرة أوًال كدليل على كوÅم مشارًكا  مبيعات 
صاحلًا يف السباق .وهذا يدل على أن عدد املشاركني الذين يشاركون يف املسابقة يؤثر بشكل كبري على تكرمي جلنة التحكيم وعدد  

  (Nuha, Sudarno Shobron, 2020)اجلوائز للفائزين يف السباق. 

  مسابقة تسريع العصفور وأصواFا وصف تنفيذ  . ٣. ٣

sلنسبة للمشاركني الذين سيشاركون يف املسابقة جيب عليهم شراء التذاكر مسبًقا وفًقا للفئة اليت مت  .  أصوات العصفور   مسابقة
فصول مقدمة من اللجنة ، وهي فئة املبتدئني بسعر تذكرة روبية.    ٤توفريها من قبل اللجنة وفًقا لقدرة كل طائر مشارك. هناك  

. بينما sلنسبة للفئة املختلطة  ١٠٠٫٠٠٠، للفئة املفضلة بسعر تذكرة روبية.  ٥٠٫٠٠٠تذكرة روبية. لفئة النجوم بسعر   ٢٠٫٠٠٠
بعد التسجيل ، جيب على املشاركني حتضري النقيق قبل بدء املسابقة �دف عدم التشديد على النقيق  و  . ١٠٫٠٠٠السعر هو روبية.  

تعظيم مظهر الطيور نفسها يف األداء. بعد االنتهاء من تسجيل الطيور وحتضريها  الذي سيتم التنافس عليه عند بدء املنافسة حبيث يتم  
 ,Shobron & Anshori)، يقوم احلكام sستدعاء املشاركني لتعليق الطيور حسب الرقم التسلسلي املطبوع على تذاكر املشاركني.

2020)  
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ة ، وبعد  جيب على املشاركني الذين قاموا sلتسجيل حتضري احلمام اخلاص �م للمشاركة يف املسابق . و تسريع العصفور مسابقة
مرت وللسرعة بني   ١٠٠جتهيز احلمام ووضعه يف قفص ليتم اصطحابه عرب حقول األرز اليت تبعد حوايل  االنتهاء من التحضري ، يتم

  .اسم الطائر املراد حفره-واحد طائر وآخر حسب االسم 

  يف املسابقة   الحاكم. ٤.  ٣ 

حكام وكل مباراة هناك شخصان    ٦كل مباراة يتم احلكم على  حكام ويف    ٨يف املباراة ، هناك  العصفور.    أصواتمسابقة  
  ٤احتياطيني ليحلوا حملهم إذا أراد أحدهم أخذ اسرتاحة. أما sلنسبة للبحث يف مسابقة النقيق الطيور ، فهناك ما ال يقل عن  

 ,.Devadas et al)الطيور.أشياء أصبحت معيارًا هليئة احمللفني ، وهي من حيث النقيق وحجم النقيق وحتمل الطيور وأسلوب  
2013)  

املغلوب ، لذلك sلنسبة  يف هذه املسابقة ، يكون النظام الذي تستخدمه اللجنة هو نظام خروج  .  مسابقة تسريع العصفور
لتقييم النظام املستخدم يكون أسرع أي الطيور يصل إىل أيدي املالك  ، يتم أخذ الفئات الفائزة األوىل والثانية والثالثة فقط.  للفائزين

  (Shobron & Rahman, 2019). امرت  ١٠٠األرز الذي يبعد حوايل  بعد إطالقه من مجيع أحناء حقل 

  اهلداJ   اعطاء . ٥.  ٣ 

    وتسريغ العصفور كما يلي:  أصوات مسابقة  اهلداe  يف   واعطاء

  مسابقة أصوات العصفور . توزيع الفصل واهلداJ يف  ١اجلدول 

  الفصل 

  اهلدية 

  الفائز الرابع والسادس   الفائز الثالث   الفائز الثاين   الفائز األول 

  األول 

٢٠٫٠٠٠  

  كأس و 

١٠٠٫٠٠٠    

  كأس و 

 ٥٠٫٠٠٠  

  كأس و 

٢٥٫٠٠٠  
  شهادة 

  الثاين

٥٠٫٠٠٠  

  كأس و 

٢٥٠٫٠٠٠    

  كأس و 

 ١٢٥٫٠٠٠  

  كأس و 

٧٥٫٠٠٠    
  شهادة 

  . الثالث 

 ١٠٠٫٠٠٠  

  كأس و 

٥٠٠٫٠٠٠    

  كأس و 

 ٢٥٠٫٠٠٠  

  كأس و 

١٢٥٫٠٠٠    
  شهادة 

  العام

١٠٫٠٠٠  
  شهادة   ١٥٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠
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مشارًكا ، فستكون هناك مكافأة إضافية من    ٥٠للفائزين ، إذا كان املشرتك أكرب من    sلنسبة   مسابقة تسريع العصفور وأما  
  ١٥٠٫٠٠٠روبية للفائز الثاين.    ٣٠٫٠٠٠٠فائز sملركز األول حيصلون على روبية.    ٣٠٫٠٠٠جلنة املنافسة. لسعر التسجيل روبية.  

  ٥٠٫٠٠٠روبية للفائز الثالث.  

  ادي اإلسالمي حتليل البحث  يف منظور االقتص. ٦. ٣

ينظم الدين اإلسالمي متاًما كل ما يفعله البشر يومًيا ، سواء من الكلمات أو األفعال اليت يقوم �ا البشر. إن الشيء املتعلق  
  è إلميان أو لإلنسان ، يهدف إىل أن يكون شكًال من أشكال عبادة اإلنسانs لعبادة أوs لسلوك البشري ، سواء كان متعلًقاs

وتعاىل وكل ذلك له تبعات قانونية. ومع ذلك ، كل هذه االختالفات األساسية يف القواعد. إذا كانت عبادة واحدة جيب    سبحانه
  مع احلجج اليت تبني جواز ذلك ، فيجب أن تستند مجيع أنواع العبادة إىل احلجج اليت تسمح �ا واحلجج اليت متنعها. أن تتوافق  

فعله مع الربموعاملة. يف املنافسة ، ميكن أن يتغري القانون اعتماًدا على النشاط. تعترب    وsملثل، يف السباق، هناك ما جيب 
شكًال من أشكال الرتفيه الذي يتم إجراؤه مًعا بني األفراد. هذا يدل على أن  .  مسابقة تسريع العصفور   مسابقة الطيور النقيق يف يد

، راجع املؤلفان  مسابقة أصوات العصفور  حتليل منافسة طيور النقيق يف من أجل   املنافسة هي شكل من أشكال التفاعل مع البشر. 
  مبادئ االقتصاد اإلسالمي   (Baharun & Niswa, 2019)وفًقا لألحكام املوضوعة على أساس مبادئ االقتصاد اإلسالمي. 

  هي: 

  القتصاد اإلسالمياملبادئ ا. ٧. ٣

  املبدأ التوحيد . ١.  ٧. ٣

يف القبضة اخلانقة البن تنجكري sجانغ وجمموعة احلمام ، استوفيت الشاعرية sتيه سولو مبدأ التوحيد. ألنه يستخدم املوارد  
منفرًدا ،    مسابقة أصوات العصفور الطبيعية يف شكل النقيق الطيور واحلمامات. استفاد مريب الطيور واحلمائم النقيق هنا من وجود  

امل سيشرتون  اهلواة  السبا ألن  يف  تضمينهم  وسيتم  جيًدا  �م  االعتناء  وسيتم  املربني  من  مستعدين  نتجات  يكونون  عندما  ق 
  (Surahman & Adam, 2018).للمنافسة

    املبدأ األخالقي. ٢. ٧. ٣

العصفور  يف بعناية    مسابقة أصوات  النقيق  الطيور واحلمامات  بتقييم  قاموا  املبدأ األخالقي ، ألن احلكام  يتوافق ذلك مع 
وبشكل صحيح وفًقا للمعرفة اليت تعلموها يف تدريب هيئة احمللفني واحلكام. وكذلك يف نقل نتائج التقييم بصدق ومساءلة عن  

  (Sukardi, 2016)النتائج للمشاركني واجلمهور.

    املبدأ التوازن . ٣. ٧. ٣

مل يفوا مببدأ التوازن ، ألنه عندما دخل وقت الصالة كانت املنافسة ال تزال جارية ، على الرغم    مسابقة أصوات العصفور يف  
من توقف األذان للحظة ، لكن املشاركني واملتفرجني ، مل تصلي اللجنة وهيئة احمللفني أوالً ، ولكن بدالً من ذلك واصلوا السباق  

  (Benuf & Azhar, 2020)بعد إقامة بدًال من الصالة أوًال.
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  املبدأ احلرية الفردية  . ٤.  ٧ .٣

املسابقة   فئة  اختيار  للمشاركني حرية  املنظمون  إىل  أعطى  sلنسبة  مشارك. مث  طائر  لنوع وقدرة كل  أصوات  وفًقا  مسابقة 
  (Muthoifin, 2020)، فهذا يتوافق مع مبدأ احلرية الفردية يف االقتصاد اإلسالمي. العصفور

املنفردة تتوافق مع مبادئ احلرية االقتصادية للشريعة ، ألن    مسابقة تسريع العصفور ومع ذلك ، ال ميكن القول ñن جمموعة  
على الرغم من وجود    الشرعية.   املنافسة اليت قدمها املنظمون توفر فئة واحدة فقط ، لذلك ال ميكن قوهلا يف مبادئ احلرية االقتصادية

يت مت تنفيذها مع أحكام مبادئ االقتصاد اإلسالمي. ومع ذلك ، يف املمارسة العملية ، عليك االنتباه مرة  العديد من املبادئ ال
  أخرى. 

  السباق الصحيح والبعيد عن امليسري  . ٨. ٣

احلصول على  وللميسر يف اللغة معاين خمتلفة منها الضرورة ، السهل ، الغين ، والقسمة. ميكن تعريف ميسري حرفًيا على أنه  
بشكل عام ، ميكن   شيء بسهولة دون عمل شاق أو ما ميكن تسميته sملقامرة. أما امليسر فهو نشاط قمار يعتمد على املضاربة.

رؤية عنصر ميسري من مصدر أموال اجلائزة املمنوحة للفائزين sلسباق. إذا كانت اجلائزة املوزعة òيت من مجع أموال تسجيل املشرتكني  
هناك عنصر ميسر فيها. على الرغم من عدم وجود نية للمقامرة من قبل املشاركني ، إال أنه ال يزال غري مسموح به يف    ، فسيكون

  املسابقة إذا كانت اجلائزة ال تزال حتتوي على عناصر امليسر. وقد رأينا أÅا موصوفة يف سورة القرآن: 

َا اْخلَْمُر وَ  ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ eَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإمنَّ   اْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس مِّ

إن هذه اآلية تدعو@ بوضوح إىل االبتعاد عن األفعال اليت ال تستحق املديح ، مثل شرب اخلمر والقمار وحنو ذلك اليت تؤدي  
املقابالت , حلقيقة هي أنه عند مجع األموال ، ال تزال اللجنة املنظمة òخذ املبلغ الكامل لنتائج  إىل الشر. إذا نظر@ إىل نتائج  

تسجيل املشاركني الستخدامها كجوائز وأتعاب حلكام املسابقة. يف حني أن اجلوائز املسموح �ا يف الشريعة اإلسالمية هي أموال أو  
نتائج sئع تذاكر املشارك ،  مة) ، إذا كان املنظم ال يزال ôخذ sلكامل من  أموال مأخوذة من طرف cلث ، أي (رعاية أو حكو 

  (Indrayana, 2008)فإن املسابقة حمظورة يف اإلسالم ، ألÅا وقعت. أفعال ميسر.

  معاملة اجرة  

البشري يف امل النشاط  اللغوية ، تعين اإلعا شكل من أشكال  الناحية  أو "التعويض" أو  ملة هو اإلجارة. من  جارة "األجر" 
مل  "املكافأة". òيت اإلجارة من كلمة األجرو واليت تعين (التغيري). اإلجارة هي (بيع املنافع). اإلجارة هي أجر إجيار ُمينح ملن قام بع

ا. األجور هي  واحد كرمز للعودة إىل وظيفة واحدة. تشمل اإلجارة بشكل عام أجور استخدام شيء ما أو مكافأة مقابل نشاط م
املكافآت اليت حيصل عليها الشخص مقابل عمله يف شكل مكافآت مادية يف العامل (عادلة ومناسبة) ويف شكل مكافآت يف اآلخرة  

وهيئة احمللفني واإلدارة من مبيعات تذاكر    احلاكم  ، أخذ  مسابقة أصوات العصفور وسرعتها يف سوراكار�  يف و   (مكافآت أفضل).
من مبيعات تذاكر املبيعات. ماذا نعرف لو أخذ@ من بيع تذاكر املشرتكني املال    ٪ ٥٠. رئيس اللجنة ôخذ  التسجيل للمشاركني

  (Daulay, 2017)حيتوي على عناصر ميسري.
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  النتائج  . ٤

بناًء على البحث الذي أجراه املؤلف ، توصلت ممارسة غناء الطيور ومنافسة الكولوجنان يف سوراكار� ، وخاصة يف غانتانغ  
  التايل: بوترا تنجكري sجانغ وكولونغان بويرتا sتيه سولو ، إىل عدة استنتاجات تستند إىل صياغة املشكلة ، على النحو 

  هي مكان للتنافس على اجلودة والغناء والطيور النقيق والسرعة ومهارة احلمام.    سوراكار�مسابقة أصوات العصفور وسرعتها يف   .١
لدفع أجور أعضاء    أجرة، حيث يتم استخدام عقد  أجرةهناك صفقة عقد    مسابقة أصوات العصفور وسرعتها يف سوراكار�  .٢

ملبادئ االقتصاد الشرعي. ألن اجلوائز    تزال غري مناسبة يف املمارسة العملية ال  و واستئجار املساحات والدفع ،جلنة التحكيم  
  واألجور اليت مت منحها هليئات احمللفني ال تزال حتتوي على عناصر ميسري ومل يطرح املشاركون مبادئ االقتصاد الشرعي. 

  اإلقرتاحات  

لصالة ، حبيث يصلي املشاركون املسلمون  أن ينتبه املشاركون إىل تنظيم العبادة ، ألن املنظمني قدموا تنازالت عندما حيني وقت ا . ١
أوًال عند حلول وقت العبادة ، ألنه مع هذه الفسحة جيب على املشاركني بذل أقصى جهد استخدامه. الوقت الذي أعطاه  

  املنظم. 
نظيمها دينياً  حىت يتمكن املنظمون من إجياد رعاة على استعداد للعمل مًعا ، حبيث يكون ما يتم تنفيذه وفًقا لألحكام اليت مت ت . ٢

  ، حبيث ال حتتوي املسابقة على طبيعة املقامرة ومن أجل احلصول عليها. بكل سرور.  
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