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ىدؼ  البحث الى التعرؼ عمى اىمية التربية البدنية وتاثير بعض عناصرىا ونظرة        

االسالـ ليا وااللعاب الرياضية التي مورست في االسالـ وتاثيرىا في اعداد المسمميف بدنيا ونفسيا 
عاب الرياضية والحركات التي والتعرؼ عمى القوانيف والقواعد التي وضعيا االسالـ لممارسة االل

مارسيا المسمميف اثناء تادية العبادات والشعائر الدينية كالوضوء والصالة والصوـ والحج 
والطواؼ والسعي وممارسة االلعاب الرياضية مثؿ السباحة والمصارعة والمبارزة والفروسية 

ستنتج الباحثاف أناالسالـ إتجو  نحو تنمية  القوة الجسمية ورفع مستوى والرمي ورياضة المشي، وا 
المياقة البدنية لمفرد المسمـ ليكوف قادرًا عمى حماية دينو ودنياه و كاف لالسالـ توجيا جياديًا في 
الرياضات التي كاف القادة يمارسونيا ويحضوف المسمميف عمى ممارستيا مع أف  االسالـ قد ربط 

ف وضوء وصالة وصوـ وحج، وحث بيف مظاىر العبادات ومناسكيا وبيف الحركة والنشاط، م
اىتماـ  باف حؽ لممرآة في ممارسة الرياضة في المعب وليو المباح  وأوصى إلى ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 

العامميف في الوسط الرياضي باحثيف ومدربيف اعطاء دور بارز ليذه االلعاب والمساعدة عمى 
تبات العربية والوطنية ممارستيا وجعؿ منيا العاب منظمة تتفؽ مع الواقع  مع  دعـ واثراء المك

 ومكتبات الكميات ذات االختصاص بالمراجع والمصادر والكتب والمواد المساعدة االخرى . 
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Abstract 

 The aim of the research was to identify the importance of physical 

education and the impact of some of its elements and the look of Islam to 

it and the sports games played in Islam and its impact on the preparation 

of Muslims physically and psychologically, and to identify the laws and 

rules that Islam has developed for the exercise of the sports games and 

the movements practiced by Muslims during the performance of worships 

and religious rituals such as ablution, pray, fasting, pilgrimage, 

wandering, and exercising the sports games like swimming, wrestling, 

fencing, equestrian, shooting, and walking. 

The researchers concluded that Islam directed towards the 

development of physical strength and improving the level of fitness of 

Muslim to be able to protect his religion and worldly affairs. Islam had a 

jihad orientation in the sports that the leaders practiced and encouraged 

Muslims to practice them, even though Islam had linked the 

manifestations of worships and their ceremonies with the movement and 

activity including ablution, pray, fasting, and pilgrimage. The Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him) urged that the woman has the 

right to practice sports. They recommended that the workers in the sports 

field (researchers and trainers) must pay attention and give prominent role 

to these games and helping to practice them and making them organized 

games in accordance with the reality with the support and enrichment of 

Arab and national libraries and the libraries of colleges of specialty with 

references, sources, books, and other helping materials.    
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  : التعريف بالبحث -1

    : هقدهة البحث وأمهيته 1-1

عد الرياضة احد االنشطة االنسانية الميمة واليكاد يخمو مجتمع مف المجتمعات ت 
االنسانية مف شكؿ مف اشكاؿ الرياضة ، فقد عرفيا االنساف عبر عصوره وحضاراتو المختمفة، 

انيا منيج حياتي ونظامي كامؿ يركز عمى تكويف وقد نظر االسالـ الى التربية الرياضية عمى 
شخصيات متميزه عف طريؽ تزويد االفراد باالفكار والمفاىيـ المحفزة ، كما تسعى الى الحفاظ 
عمى االجساـ مف الترىؿ واالسترخاء وكؿ مامف شأنو يضعؼ القوة الجسمية لديو ليعيش المسمـ 

واف اىتماـ التاريخ العربي االسالمي في  ،توازفمطمئنًا في نفسو معافى في بدنو وبذلؾ يتحقؽ ال
كثير مف المواضع العممية واالنسانية التي ساىمت في اثراء الفكر والحضارة العالمية بشتى 
المعارؼ والعموـ ومف المواضع التي ساىـ بيا العرب المسمموف قديمًا التربية البدنية وتأثيرىا عمى 

ويح عنو وزرع قيـ الشجاعة والفتوة والفروسية في نفس صحة االنساف الى جانب دورىا في التر 
االبناء وبالبحث عف الحضارة العربية االسالمية نجد عدة ادلة وقائع تشير الى المكانة التي 
احتمتيا التربية الرياضية، فقد حث االسالـ عمى ممارسة الرياضة بكافة انواعيا وخاصة الرسوؿ 

فاالسالـ ديف القوة والنشاط ، (1)المسمـ عمى الجيادحث عمى كؿ سبيؿ يقوي  ملسو هيلع هللا ىلصالكريـ محمد
والدعوة الى العمؿ والجياد وكؿ شريعات االسالـ التي تدعو الى النشاط والحيوية والدعوة الى 

االسالـ ديف واقعي و تقوية الجسد تمييدًا لتقوية الروح والنفس المسممة لتادية العبادات المختمفة 
قة والواقع وقد اعترؼ بالمعب ونظر اليو عمى انو نشاط ميـ يقؼ مع االنساف عمى ارض الحقي

لحياة االنساف يشعر مف خاللو بالبيجة والسرور ويروح عف نفسو واىتـ االنساف بكؿ مكونات 
المياقة البدنية كالقوة والسرعة والتحمؿ وجاءت االشارة الييا وخاصة القوة في القرآف الكريـ قاؿ 

) المؤمف القوي ملسو هيلع هللا ىلصعتـ مف قوة( وفي االحاديث النبوية قاؿ الرسوؿ)واعدوا ليـ ما استط تعالى:
خير واحب الى اهلل مف المؤمف الضعيؼ( وفي اقواؿ الكثير مف الصحابة وعمماء المسمميف مما 
يدؿ عمى اف االسالـ اىتـ بالتربية الرياضية روحًا وتطبيقًا ، وبكؿ صورىا واشكاليا والعابيا وذلؾ 

سالمي والفتوحات االسالمية وتكويف الجيوش التي انيطت بيا ميمة نشر بسبب انتشار الديف اال
وحماية الديف الحنيؼ فكاف البد مف التركيز عمى النشاط البدني لممقاتميف المسمميف ومف ىنا 
يتضح لمباحثاف تمؾ العالقة واالرتباط التاـ بيف مفيوـ التربية الرياضية ومقصد االسالـ في 

مف ممارسة الشعائر كالوضوء والصالة والحج كالطواؼ والسعي نماذج مف  التربية واف في كثير
                                                 

، 1984منشورات التربية والتعميـ والشباب،  –، سمطنة عماف1، طالتربي الرياضية :محمد خير عمى مامسر (1)
 . 9ص 
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الحركات يقـو بيا المسمـ الداء مناسكو الدينية الشباع رغبات جسمو الحركية التي تدر عميو 
 ابعادًا معنوية مف خالؿ ىذه الحركات التي تسد كثيرًا مف النواقص كالكسؿ والخموؿ . 

نص صراحة عمى اف يقوـ المسمموف بتدريب اجساميـ وخمص البحث الى اف االسالـ 
الكتساب المياقة البدنية مف خالؿ ممارسة االلعاب التي عرفيا االسالـ )كالسباحة والرماية 
والفروسية والمبارزة والمصارعة.. والخ( واف ىذه الرياضات لـ تاخذ طابع العاب ذات نظاـ 

، ولو نظرنا الى الضوابط التي نيف وانظمةت وقوااولمبي او عالمي او قاري تحكميا اتحادا
وضعيا االسالـ بصدد ممارسة االلعاب الرياضية لوجدناىا تتفؽ الى حد ما مع بعض القواعد 

 والقوانيف العالمية كمنع االيذاء والشتـ والتعصب . 
وقد حرص العمماء المسمموف عمى التربية فظيرت ليـ اراء في ذلؾ سبقت عمماء 

، وانما يكمؿ ويقوى بالنشوء ة بقولو )) البدف ال يخمؽ كامالً ـ الغزالي يوضح التربيالمحدثيف فاالما
والتربية وكذلؾ النفس تخمؽ ناقصة قابمة لمكماؿ وتكتمؿ بالتربية والتيذيب لالخالؽ والتغذية 

فاالسالـ يريد مف المؤمف اف يكوف قويًا في جسده وعقمو وروحو واخالقو الف الحؽ . بالعمـ 
الى قوة .. وليذا تعتبر المياديف الرياضية مظيرًا مف مظاىر الحضارة الي شعب مف يحتاج 

الشعوب ولعبت دورًا خطيرًا سواء في اوقات السمـ عف طريؽ ممارسة االلعاب الرياضية او في 
  اوقات الحرب العداد الجيوش لدفاع عف البمداف بما يمتمكونو مف قوة وشجاعة . 

 :  هشكلة البحث2-1 

ىتماـ الحضارة االسالمية بالتربية الرياضية وسيعيا الى نشرىا وتوسيع ممارستيا إإف 
في االسالـ  ىابيف صفوؼ المسمميف لذا تتمخص مشكمة البحث في تسميط الضوء عمى تطور 

بشكؿ عالـ ، وقد انتشر بيف المجتمعات اف التربية الرياضية لـ تمؽ لدى العرب المسمميف ذلؾ 
ي لقتو عند بقية االمـ بدعوى اف االسالـ يتصؼ بعدـ السعي والحركة فال االىتماـ ذاتو الذ

ينسجـ والطبيعة البشرية واف المسمميف ليس لدييـ اىتماـ في الحياة الدنيا وانما شاغميـ االىـ ىو 
ومف خالؿ ىذه الدراسة نطمح لبياف ىؿ اف االسالـ اقر التربية البدنية وشجع ، التفرغ لمعبادة
يا وماىو االطار العممي والنظري لمتربية الرياضة في االسالـ وىؿ كاف لمتربية عمى ممارست

البدنية دور ايجابي في تعزيز القدرات البدنية لدى المسمميف، والىمية ىذا الموضوع اطمع 
الباحثاف عمى العديد مف المراجع والمصادر ذات العالقة ومف اىميا االيات القرآنية الكريمة 

ننا وجدنا أل ؛بوية الشريفة التي تدؿ عمى احتوائيا عمى معمومات تخص الموضوعواالحاديث الن
اف ىناؾ البعض الذي ال يدؿ معنى التربية الرياضية واالبتعاد عف ممارستيا اعتقادًا منو، اف 
ممارسة االلعاب الرياضية ال تنسجـ وتعاليـ الديف االسالمي الحنيؼ ، ومف ىنا ظيرت مشكمة 

  لعاب في االسالـ . ىمية األأالتربية الرياضية و البحث لمفيـو 
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 : البحث أهداف 1-3

 التعرؼ عمى اىمية التربية البدنية وبعض عناصرىا ونظرة االسالـ ليا .  .1
التعرؼ عمى االلعاب الرياضية التي مورست في االسالـ وتأثيرىا في اعداد المسمميف بدنيا   .2

 وخمقيًا ونفسيًا . 
 والقواعد التي وضعيا االسالـ لممارسة االلعاب الرياضية . التعرؼ عمى القوانيف   .3
التعرؼ عمى الحركات التي مارسيا المسمميف اثناء تأدية العبادات المفروضة مف حيث   .4

 التشابو مع بعض االلعاب والتماريف الرياضية . 
 مد التعرؼ عمى ممارسة االلعاب الترويحية في االسالـ لكال الجنسيف واىتماـ الرسوؿ مح .5

 بيا والتشجيع عمى ممارستيا .  ملسو هيلع هللا ىلص

 الدراسات النظرية :  -2

  : هفهىم التربية الرياضية1 -2
ف مفيػػػػـو التربيػػػػة الرياضػػػػية بكػػػػؿ مكوناتيػػػػا الحركيػػػػة والقػػػػدرات البدنيػػػػة والقتاليػػػػة والكفػػػػاءات إ

عمػى مجابيػة تحػدي عامػؿ الميارية، وكانت الكفاية البدنية بمثابة االختيار الحقيقي لقدرة االنساف 
البقاء في مراحؿ تطور الحضػارات، فقػد باتػت درجػة االعتمػاد عمػى القػوة البدنيػة فػي التغمػب عمػى 
قػػػوة الحيػػػاة اليوميػػػة والبيئػػػة الطبيعيػػػة وصػػػراعيا مػػػع االنسػػػاف وبػػػالنظر الخػػػتالؼ اىػػػدافيا حسػػػب 

اف اصػبحت التربيػة الرياضػية المتطمبات االقتصػادية والدينيػة واالجتماعيػة والنفسػية والتربويػة، اال 
، ىػػػداؼ الدولػػػة فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى صػػػحة االفػػػراد وزيػػػادة االنتػػػاج والػػػدفاع عػػػف الػػػوطفأجػػػزءًا مػػػف 

صػػػػبحت التربيػػػػة الرياضػػػػية ميمػػػػة فػػػػي الدولػػػػة االسػػػػالمية وقػػػػد اىتمػػػػت اىتمامػػػػًا كبيػػػػرًا بااللعػػػػاب أو 
ركػػػػاف العبػػػػادة عمػػػػى الرياضػػػػية التػػػػي تتميػػػػز بػػػػالقوة والسػػػػرعة والتحمػػػػؿ واعتمػػػػدت فػػػػي الكثيػػػػر مػػػػف ا

الحركػات والنشػػاط البػدني، اضػػافة الػػى النػواحي التعبديػػة الروحيػة والراحػػة النفسػػية مػف ىمػػـو الػػدنيا 
، فقػػػوة الجسػػػـ ىػػػي احػػػد انػػػواع القػػػوة التػػػي يجػػػب اف يعػػػدىا  ومشػػػاغميا بالتوجػػػو الػػػى البػػػاري 

وة الحسػنة فػي القد ملسو هيلع هللا ىلص المسمـ لمجياد ضد اعدائو وانتصار لمحؽ والمظمـو وكاف الرسوؿ محمد
ذلػػؾ فقػػد كػػػاف يمػػارس انواعػػًا عديػػػدة مػػف الرياضػػػات مثػػؿ الجػػري والرمايػػػة والفروسػػية والمصػػػارعة 
والمبارزة ، وعندما بنيت اركاف االسػالـ ومنيػا الصػالة التػي شػرعيا اهلل سػبحانو وتعػالى عمػى ىػذه 

عظػػػـ مفاصػػػمة الييئػػػة وفييػػػا جممػػػة مػػػف الحركػػػات لػػػو تأممنػػػا فييػػػا لوجػػػدناىا اف المصػػػمي يسػػػتخدـ م
وعضالتو وىػذا يعتبػر مػف اقػوى االسػباب لتقويتيػا والمحافظػة عمػى سػالمتيا فالمسػمموف يمارسػوف 
الرياضػػػة قبػػػؿ اف يضػػػع اسسػػػيا العممػػػاء والمربػػػوف االجانػػػب اضػػػافة الػػػى الصػػػياـ والحػػػج شػػػي الػػػى 
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ئف المسػاجد كميػػا رياضػػة لمبػػدف والػػنفس وتعتمػػد طريقػة االسػػالـ فػػي التربيػػة معالجػػة خصػػائص الكػػا
البشري باكممو معالجة شاممة ال تترؾ جانب وال تغفػؿ عػف المشػي سػواء روحػو او عقمػو او جسػده 

وقػد اعتػرؼ  ، (1)فمف مقاصد شريعة االسالـ حفظ الديف وحفظ الماؿ وحفظ العقػؿ وحفػظ الغػرض
االسػػالـ بالمعػػب ونظػػر اليػػو عمػػى انػػو نشػػاط ميػػـ لحيػػاة االنسػػاف فمػػف خاللػػو يشػػعر الفػػرد بالبيجػػة 

لسرور وتػرويح عػف الػنفس ولكػف المعػب ذو وظػائؼ متدرجػة مػع العمػر فيػو فػي مرحمػة الطفولػة وا
ميػػػـ وذات طبيعػػػة وميػػػـ لمشػػػباب وميػػػـ لمكبػػػار ولػػػو طبيعتػػػو ولكػػػف عمػػػى اف اليػػػتـ عمػػػى حسػػػاب 

   . (2)االعماؿ والفرائض الواجبو عيناً 
  التربية الرياضية يف االسالم: 2-2

ىي جزء مف التربية والتي تيدؼ الى تكويف االنساف الصالح  بما اف التربية الرياضية التي
وتحاوؿ بموغ ىدفيا عف طريؽ تحقيؽ عدة اغراض منيا الصحة واالعداد لمختمؼ الجوانب 
واالىتماـ باوقات الفراغ وتربية الخمؽ والتأىيؿ لمعضوية الناجمة في االسرة وكممة )رياضة( 

ذلؾ ىو المدلوؿ المغوي اما المعنى االصطالحي  بمعناىا)مروض( مثؿ ناقة مروضة او روضتيا
لمرياضة عند االطباء العرب والمسمميف ومنيـ ابو بكر الرازي في كتابة )الفصوؿ( بقولو) الحركة 
تسخف البدف والسكوف الضر وكؿ حركة ال تبمغ سرعتيا اف تغير النفس الى السرعة فميست 

ياضية ىي ذلؾ الجانب المتكامؿ مف التربية الذي لذا فالتربية الر ،  (3)داخمو في حدود الرياضة 
يعمؿ عمى تنمية الفرد وتكييفو جسميًا وعقميًا واجتماعيًا ووجدانيًا عف طريؽ االلعاب المختارة 

مف ىنا يتضح ، (4)والتي تتـ ممارستيا تحت اشراؼ قيادة صالحة لتحقيؽ اسمى القيـ االنسانية
اط التاـ بيف مفيوـ التربية الرياضية ومقصد االسالـ في لمباحثاف تمؾ العالقة الواضحة واالرتب

التربية فكالىما يحرص عمى االىتماـ باالنساف بشكؿ متكامؿ ومتوازف فاذا كانت التربية 
الرياضية ضرورية لجسـ االنساف في كؿ مراحمو فال عجب اف ييتـ االسالـ بذلؾ وىو الذي لـ 

لذا سعى االسالـ باف يعيش الفرد امنًا في نفسو ، اء بويترؾ شيئًا فيو فائدة لمروح والبدف اال ج
معافى في بدنو سالمًا في عممو مخمصًا هلل ولوطنو والمجتمع الذي يعيش فيو لذا فالعبادات كميا 
فييا رياضو لمنفس والبدف والعقؿ فالصالة والصياـ والحج والجياد والمشي الى المساجد وخمؼ 

رياضة يمارسيا المسمـ في حياتو ودليؿ ذلؾ اف االسالـ سبؽ  الجنائز وعيادة المريض كميا خير

                                                 

 . 22، ص 1975، بيروت ، دار المعرفة ،  2، جالموافقات :بو اسحاؽ الشاطئ وابراىيـ بف موسى المخميأ (1)
 .33ص  . 2222، جميع عماؿ المطابع ،  التربية الرياضية الحديثةمحمد جميؿ عبدالقادر ؛  (2)
 . 165، ص 1982، بيروت ، دار صادر ،  لساف العربجماؿ الديف محمد مكـر ؛  (3)
، دار المعارؼ لمطباعة والنشر، القاىرة ، حمبة الفرساف وشعار الشجعاف :عمي بف عبدالرحمف بف ىديؿ (4)

 .  17، ص1949
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كؿ المدارس التي جاءت بالحركات والتماريف الرياضية قبؿ ثالثة عشر قرنًا كالصالة والحج 
واعداد المسمـ حسب متطمبات العصر التي تتعدى فوائدىا الروحية والبدنية والنفسية والعقمية 

 والصحية بكثر مف المراحؿ . 
  القوة في االسالم: 2-1 -2

لـ يات ذكر كممة )رياضة( نصًا صريحًا في القرآف الكريـ وانما آيات قرآنية تناولت جسـ 
( وقولو 7االنساف واعتداؿ استقامة صورتو بقولو تعالى: )الذي خمقؾ فسواؾ فعدلؾ ( االنفطار )

ًا بالمثؿ والقوة مضرب ملسو هيلع هللا ىلص( وكاف الرسوؿ4)نا االنساف في احسف تقويـ( التيفتعالى: ) لقد خمق
س، واحمرت الحدؽ ، : ))كنا اذا حمي اليأوالشجاعة وىذا يقوؿ االماـ عمي بف ابي طالب

كاف يتميز بجسـ  ملسو هيلع هللا ىلص ونأوذكر .  (1)فما يكوف احد اقرب الى العدو منو ملسو هيلع هللا ىلص اتقينا برسوؿ
، جميؿ المشاش)  ي أقوي متيف التركيب فمـ يكف بالطويؿ وال بالقصير، بؿ كاف ربعو مف القـو

وكاف عريض الصدر، لـ تعبو اي عظـ  ،عظيـ رؤوس العظاـ مثؿ الركبتيف والمرفقيف والمنكييف
 .  (2)في البطف مع استرخاء اسفمو

لذا نستدؿ مف تفسير االيات القرانية التي تناولت القوة  مكانة القوة في النصوص القرآنية: 2 -3
 باف ىناؾ خمسة مفاىيـ اساسية في القرآف الكريـ ىي: 

ويزدكـ قوة الى قوتكـ والتتولوا نى العدد مف الرجاؿ قاؿ تعالى:)القوة بمع لمفهوم االول:ا
مجرميف( وقاؿ تعالى:)مامكني فيو ربي خيرًا فاعينوني بقوة اجعؿ بينكـ وبينيـ 

 ( . 95الكيؼ )(ردماً 
رفعنا فوقكـ قاؿ تعالى: ) واذا اخذنا ميثاقكـ و ، القوة بمعنى الجد والمواظبة  المفهوم الثاني :

 الطور خدوما اتيناكـ بقوة واذكروا ما فيو لعمكـ تتقوف ( 
 قاؿ تعالى : ) وقالوا مف اشد منا قوة ( وقاؿ تعالى. القوة بمعنى )البطش(  المفهوم الثالث :

 ) وكأيف مف قرية ىي اشد قوة(  
 ( وقولو تعالى :قاؿ تعالى : ) وىو القوي العزيز .  القوة بمعنى )الشدة ( المفهوم الرابع :

 .) بعثنا عميكـ عبادًا لنا اولي باس شديد(  
قولو تعالى:)واعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ . بمعنى)الرمي( المفهوم الخامس:

( . 62ترىبوف بو عدو اهلل وعدوكـ وآخريف مف دونيـ التعممونيـ اهلل يعمميـ(االنفاؿ )
)خذوا ما اتيناكـ  لقوة باكثر مف معنى قولو تعالى:ة عف اوورد في القرآف الكريـ آيات كثير 

                                                 

، الكتاب السنوي في التربية وعمـ النفس ، دار الثقافة ،  االيدولوجية والتربية في االسالـ :الغني عبود عبد (1)
 .22، ص 1976القاىرة ، 

 . 29، ص 1991، رسالة المعمـ ، المجمد الثالث ، ايموؿ ، فمسفة الغزالي التربوية :لفرجوجيو سالـ ا (2)
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(. وقولو تعالى: ) اف القوة هلل جميعًا ( البقرة 63بقوة واذكروا ما فيو لعمكـ تتقوف( البقرة )
وقولو تعالى : ) الـ يعمـ اف اهلل اىمؾ مف قبمو مف القروف مف ىو اشد منو  ( . 165)

 ،(54جعؿ مف بعده قوة ضعفًا وشيبو( الرـو ) (. وقولو تعالى: ) ثـ78قوة( القصص)
المقصود بالقوة ىي . و (26وقولو تعالى:)اف خير مف استأجرت القوي االميف( القصص)

قوة البدف والروح والنفس والقوة في الفكر والغطنو وحيف يكوف افراد المجتمع اقوياء فيـ 
اب القوة مف اجؿ الجياد اعزة قادريف عمى تحمؿ الصعاب واالسالـ يأمر المسمميف باكتس

بؿ جعميا سببًا مف اسباب العزة والقوة في التربية االسالمية تيدؼ الى نشر الديف 
. وال تاتي القوة اال (1)وتعاليمو وارساء قواعد الحكـ باعتبار اف االسالـ ديف ودولة

و في ظؿ بالممارسة ولكي نحصؿ عمى جسـ سميـ يرضي اهلل ويكوف عنصرًا حسيًا ينم
) مف اصبح منكـ امنًا في سرية معافى في جسده عنده  ملسو هيلع هللا ىلصج اهلل ، وقاؿ الرسوؿمني

 ملسو هيلع هللا ىلص وكانت توجييات الرسوؿ الكريـ، (2) قوت يومو فكانما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا(

وخصوصًا في بداية الدعوة تتضمف تعويد الشباب المسمـ عمى خشونة العيش وحسف 
مميف في القوة قواًل وفعاًل فقد اثر عنو انو المثؿ االعمى لممسملسو هيلع هللا ىلص استعماؿ السالح وكاف

 دعا ممارسة االعماؿ التي تؤدي الى تقوية االبداف بؿ ممارسة ذلؾ عمميا حيف 
 ) إخشوشنوا فاف الترؼ يزيؿ النعـ ( . قاؿ 

  التربية الرياضية والعبادات يف االسالم : –3

، شيادة اف ال الو اال اهلل واف محمدًا ) بني االسالـ عمى خمس  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ الرسوؿ الكريـ
فالصالة ، اف والحج مف استطاع اليو سبيال (رسوؿ اهلل واقاـ الصالة وايتاه الزكاة وصوـ رمض

والحج وصوـ رمضاف ىي عبادة اهلل سبحانو وتعالى وطاعتو ورياضة لمبدف والنفس وىي التخموا 
ي يكوف في احسف صورة واجمميا عمى المسمـ لك حقًا مف تمرينات بدنية فرضيا اهلل 

ويؤدييا المسمـ المر اهلل تعالى حريصًا عمى ادائيا برغبة وشوؽ) ولمصالة تاثير عجيب في 
، وما ابتمى رجاًل بعاىو اوداء او محنو او قواىما ودفع المواد الرديئة عنياصحة البدف والقمب و 

لخوض بركف الصالة يسبقيا الطيارة . وقبؿ ا(3)بميو اال كاف حظ المصمي منيا اقؿ وعاقبتو اسمـ
   .)الوضوء(  

                                                 

 . 18، ص 1989، جامعة اـ درماف، مصرالتربية البدنية ومكانتيا في التربية االسالمية :الحاج محمد الغالي (1)
 .231، ص بيروت –والتوزيع دار ابف االرقـ لمطباعة والنشر  : االماـ ابو زكريا يحيى بف شرؼ النووي (2)
 .256، ص  1979، دار الفكر العربي ، مصر المبارزة سالح الشيش  :عباس عبدالفتاح الرممي (3)
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قاؿ تعالى: ) يا اييا الذيف امنوا اذا قمتـ الى الصالة فاغسموا  دالالت قيام الوضوء: 3-1
 ( .  6وجوىكـ وايديكـ الى المرافؽ وامسحوا برؤوسكـ وارجمكـ الى الكعبيف ( . سورة المائدة )

شرعًا غسؿ الوجو واليديف الى المرفقيف ومسح ىو النظافة والحسف و : في المغة الوضوء:
ربع الراس وغسؿ الرجميف الى الكعبيف والطيارة مف شروط الصالة والمراد بيا طيارة البدف مف 

والمقصود بالوضوء ىو نظافة  ،(1)الحدثيف ومف النجاسة وطيارة المباس والمكاف مف النجاسة 
مة يقوـ بياـ المصمي قبؿ الشروع بتاديو وطيارة البدف وتنشيطو ووقايتو وىي تمرينات منظ

الصالة، وىي حركات تتفؽ مع نظاـ التدليؾ الطبي والذي يفيد ضرورة المسح باتجاه حركة الدورة 
الدموية الى القمب والوضوء يمثؿ ىذه الحركات تعتبر احماءًا بدينًا لمقياـ بحركات الصالة وىو 

اف اراقو عممية الوضوء صاحبيا نشاطًا حيويًا اذ  ، وتيب(2)الذي توصؿ اليو الطب النبويالنظاـ 
المياه عمى الوجو واليديف والرجميف عدة مرات في اليوـ الواحد تحدث تقمصًا في االوعية الشعرية 
وكذلؾ يقي الوضوء العيوف مف الرمد، واف االستنشاؽ واالستنثار يطيراف مجاري االنؼ مما 

ئد غسؿ اليديف والوجو واالذنيف ظاىرة صحية لكثرة ما يتراكـ فييا مف غبار وجراثيـ وكذلؾ فوا
يتعرض لو الوجو واالجزاء المكشوفة مف السموـ واالفرازات لذا كاف في غسميا وقاية ليا مف 

 .  (3)ذلؾ
قاؿ تعالى:) فاقيموا الصالة اف الصالة كانت عمى المؤمنيف كتابًا  دالالت القيام بالصالة:  3-2

( فالصالة تبدأ بالوقوؼ وىي الخشوع مع الفرج بيف القدميف 123)موقوتًا ( سورة النساء 
ووضع الوقوؼ ىو احد انواع القواـ  ،(4)قمياًل حتى يسيؿ عمى الجسـ اف يحفظ توازنو

الصحيح واكثر االوضاع االصمية استخدامًا في الرياضة وفيو يكوف الجسـ طبيعيا دوف 
ضعيا العمودي فوؽ بعضيا ويقع عمى تصمب كما تكوف اجزاء الجسـ االخرى متزنة في و 

وقد اكدت النتائج اف جميع عضالت الجسـ  .(5)العضالت واالربطة اقؿ مجيود ممكف 
تشترؾ في اداء الصالة فيما تنقبض العضمة الرباعية في اثناء الوقوؼ عند فرد الركبتيف فاف 

ولو وانشغالو عضالت الوجو تنقبض بشكؿ متبايف لمتعبير عف درجة انفصاؿ المصمي عما ح

                                                 

 . 132، ص 1992، الرياض ،  الطب النبوي :جالؿ الديف السيوطي (1)
،  مة والحديثةالموسوعة التاريخية لتطور الحركات الرياضية في الحضارات القدي :محمد خير عمي مامسر  (2)

 . 127، ص 2221، دار وائؿ لمطباعة والنشر ، االردف ،  1ط
العبادات االسالمية كطرؼ التربية البدنية االسالمية ، عف النشرة العربية لالتحاد الدولي  :رضواف الياشمي(3)

 . 44، ص1987،  11لتربية البدنية اعداد االتحاد العربي لمعاب الرياضية ، العدد 
 .17ص،1987، المكتبة العصرية، بيروت، الصحة الرياضية والعالج الرياضي :الصباحي عوض اهللحمد أ (4)
 . 45، 1996)االردف، دار المناىج لمنشر والتوزيع(المرأة والرياضة مف منظور اسالمي :محمد خالد منصور (5)
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الكامؿ بقراءه القرآف والخشوع وعند المقارنة بيف الوضعيف في الرياضة والصالة 
فالحظ)االعتداؿ في الوقوؼ في كالىما والفرج مابيف القدميف والنظر الى االماـ في الصالة 
الى موضع السجود وفي الرياضة تييئًا لوضع او حركة تاليو كذلؾ وضع اليديف في الصالة 

 . (1)لجنبيف ثـ الصدر وفي الرياضة عمى الجنبيف مع مواجية الكتفيف لمجسـعمى ا
تبدأ تكبيرة االحراـ برفع اليديف وتحريؾ مفصؿ الكتفيف واف  تكبيره االحرام برفع اليدين: 3-3

تحريؾ الذراعيف عاليًا يعمؿ عمى امتداد العضالت الصدرية حيث اف ىذه العضالت 
ع الصدر ويتحسف الشييؽ، ومرونة مفصؿ الكتؼ وعدـ متصمة باالضالع تعمؿ عمى رف

يرفع يديو تاره مع التكبير وتارة بعده وتارة قبمو وكاف يرفع اليد   ملسو هيلع هللا ىلصتصمبو وكاف الرسوؿ
ممدودة االصابع) يفرج بينيا واليضميا( ويجعميا حذومنكبو وربما رفعيا حتى يحاذي بيا 

 .(2)فروع آذنيو
يثني المصمي جذعو الى االماـ واضعًا يديو عمى  و:الركوع في الصالة والرفع من 3-3-1

ركبتيو في ىذا الوضع انقباض مثنيات الفخذ وعضالت البطف بقوة، ونجد اف عضالت 
الظير والبطف تمتد وتنبسط ونجد باف المصمي يضغط بيديو عمى ركبيتو فيدفعيا لمخمؼ 

اذا فرغ مف ملسو هيلع هللا ىلصف الرسوؿلذا فا . (3)ففي ذلؾ تمريف لمعضالت الخمفية لمفخذيف والركبتيف
القراءة سكت برىو ثـ رفع يديو كما فعؿ في تكبيره االحراـ، وكبر وركع واضعًا يديو عمى 

يمكف يديو مف ركبتيو كاف قابض  ملسو هيلع هللا ىلصركبتيو حتى تطمئف مفاصمة وتسترخي وكاف
عمييما ويقابؿ الركوع في التمرينات البدنية، وضع مشتؽ مف الوقوؼ بتحريؾ الجذع 

لجذع امامًا )وقوؼ الميؿ ( مع مراعاة استقامة الظير والرأس تقريبًا ويكوف ويعرؼ بثني ا
 . (4)النداء لمتمريف ) الجذع .. امامًا ... ميؿ( 

السجود حركة جامعة شاممة الفائدة الكثر اجيزة الجسـ، فثني الركبتيف كاماًل  السجود: 3-3-2
الركبتيف .. واف ثني الجذع في ىذه الوضع يزيد مرونتيا وبالتالي يمنع تصمب مفصمي 

ووضع الجبية عمى االرض في حركة السجود، يعد مف انجح الحركات في عمؿ نوع مف 
التدليؾ الذاتي لممعدة والجياز اليضمي مما يساعد عمى اليضـ ويمنع االمساؾ وكاف 

ال يفترش ذراعيو، بؿ كاف يرفعيا عف االرض وباعدىا عف جنبيو حتى يبدو باطف ملسو هيلع هللا ىلص
، ولو تتبعنا االوضاع بيمو ارادت اف تمر تحت يديو لمرتراءه ، حتى لو اف اابطيو مف و 

                                                 

 .59ص ، 1989مصدر سبؽ ذكره،  :الحاج محمد الغالي (1)
 .77، ص 1989، مجمة بحوث تربوية العدد الثاني، مصر، الباحة في السباحة :فمحمود عبدالفتاح عنا (2)
 . 227، ص ، المكتب االعالمي ، ب. ت صمو كما رايتموني اصمي :محمد ناصر الديف الباني (3)
 . 51، ص  1996: مصدر سبؽ ذكره، محمد خالد منصور (4)
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الرياضية التي ليا عالقة بالسجود ، لرأينا انيا تمر في مراحؿ وىي تشبو وضعية السجود 
في الصالة مثؿ: الوقوؼ واالنحناء لالماـ وثني الجذع امامًا واسفؿ وكذلؾ وضعية جموس 

( اضافة الى الجثو االفقي وفيو يرتكز الجسـ عمى الركبتيف الجثو )الجموس عمى القدميف
واليديف وتكوف الذراعاف مفروشتيف والجذع افقيًا موازيًا لالرض بينما الفخذاف مع الساقيف 
زاوية قائمة وكذلؾ وضع الجية عمى االرض وىو وضع السجود ومقدمة لوضع الوقوؼ 

 .(1)عمى الراس في الجمباز
قاؿ: ) مفتاح  ملسو هيلع هللا ىلص عف النبي محمد الماـ عمي بف ابي طالبعف ا التسميم: 3-3-3

الصالة الطيور وتحريميا التكبير وتحميميا التسميـ ( في كتاب الطياره ابو داود والترمذي 
) يسمـ عف  ملسو هيلع هللا ىلصوعف عامر بف سعد عف ابيو قاؿ كنت ارى النبي محمد ،وابف ماجو

الصالة يشبو تمريف تحريؾ وىنا الوضع في  ،(2)يمينو وعف يساره حتى يرى بياض خده
الرقبة يمينا ويسارًا حيث يالحظ اف عممية التسميـ عمؿ عضمي كامؿ لجميع عضالت 

وتمريف الرقبة مف التماريف الرياضية المعروفة فيو يكسب الرقبة المرونة   ،(18: 2الرقبة )
في الحركة وقوة وجمااًل، ويعطي الراس وضعو الصحيح وكذلؾ يكسب عضالت فقرات 

 . (3)عنؽ ليونة ومرونة ، كما لو اثر حسف عمى الدورة الدموية في الرأسال
قاؿ تعالى: ) يا اييا الذيف امنوا كتب عميكـ الصياـ كما كتب عمى الذيف مف  الصيام: 3-4

ف تصوموا خير لكـ اف كنتـ تعمموف( أ: )( وقاؿ تعالى183تتقوف( )البقرة  قبمكـ لعمكـ
شير رمضاف الذي انزؿ فيو القرآف ىدى لمناس وبينات مف  ( وقاؿ تعالى: ) 184)البقرة 

 ملسو هيلع هللا ىلص(. وروي عف النبي محمد185اليدى والفرقاف فمف شيد مف الشير فميصمو ( )البقرة 

: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ) مف صاـ رمضاف ايمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو وما تأخر ( وقولو
قير الشيطاف وطيب الفـ )الصـو صحة ( اف حكمة الصوـ صحة الجسـ وكسر النفس و 

عند اهلل تعالى وصفاء القمب وغفراف الذنوب وعظيـ االجر وعمو منزلو في االخرة واالتصاؿ 
والصوـ دواء الروح والقمب والبدف ... ولو ، (4)بوصؼ المالئكة والتقرب مف اهلل جؿ شأنو

في تاثير عجيب في حفظ الصحة واذابة الفضالت وحبس النفس عف تناوؿ مؤذياتيا و 
، وفي الطب الحديث (5)الصـو الشرعي مف اسباب حفظ الصحة ورياضة البدف والنفس

                                                 

 . 28، ص 1996 : مصدر سبؽ ذكره، محمد خالد منصور (1)
 .  31، ص 1992 مصدر سبؽ ذكره ،  :جالؿ الديف السيوطي  (2)
 .  35ص ، 1987: مصدر سبؽ ذكره،رضواف الياشمي (3)
 . 42، ص 1992،  مصدر سبؽ ذكره :جالؿ الديف السيوطي (4)
 . 193، ص ت الفروسية، تحقيؽ عزت العطار الحسيني دار الكتب العممية، بيروت، ب. :بف قيـ الجوزيةا (5)
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يعترؼ ما لمصوـ مف فوائد صحية وطبيعية عظيمة وقد اشار العالـ االلماني الطبيب 
)بوجتكر( الذي اعتنؽ االسالـ بعد اف درس واقتنع بالشريعة والسنة واسس مركزًا طبيا 

، كما اوردىا في كتابو )الصياـ والصحة( الطريقة االسالمية ه بالصياـ عمىيعالج فيو مرضا
والصياـ فريضة ، (1)حيث اشار باف اكثر مف عشرات االمراض يمكف معالجتيا بالصياـ 

كما انو رياضة وليس رياضو حركية لكنو رياضو وقائية وروحية تعود الجسـ الصبر 
يا االعتداؿ في االفطار او واحتماؿ المصاعب والتغمب عمى الشيوات وفوائده كثير من

السحور ومراعاة ما يناسب خمو المعدة في النيار ويتمخص االثر التربوي لصياـ في تربية 
الروح والخمؽ حيث يتعود االنساف عمى ضبط نفسو ومكافحة شيواتو وبذلؾ تتقوى لديو 

واة واالخاء االرادة وفيو تربية اجتماعية اذ جعؿ الفرد يفكر في حاجة الفقير ويشعر بالمسا
معو وفيو تربية جسدية اذ يروض الجسـ ويقويو ويجعمو قادرًا عمى التحمؿ فضاًل عف الجوع 

 .  (2)والعطش 
)اؿ عمراف قاؿ تعالى:)وهلل عمى الناس حج البيت مف استطاع اليو سبيال( الحج والعمرة: 3-5

فرض اهلل ) يا اييا الناس قد فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ خطب فينا الرسوؿ وعف ابي ىريرة (97
وحج البيت فرض الـز بشرط االستطاعة ، وقاؿ االماـ مالؾ   ،(3)عميكـ الحج فحجوا( 

)االستطاعة بالبدف فمف قدر عمى المشي والكسب وجب الحج، وشعائر الحج والعمرة تحتاج 
الى جيد بدني عالي فالطواؼ بالبيت والسعي بيف الصفا والمروة والوقوؼ بعرفات والنزوؿ 

ني ورمي الجمرات تحتاج جيدًا بدنيا عاليا وتتمثؿ بالسير والمشي واليرولة، لمزدلفة وم
مكة اف توضا ثـ طاؼ بالبيت ويكوف  اوؿ شيء بدأ بو حيف قدـ ملسو هيلع هللا ىلصوروي اف الرسوؿ

الطواؼ سبعة اشواط وقاؿ: ) اتخذوا مف مقاـ ابراىيـ مصمى، فصمى خمؼ المقاـ ثـ اتى 
  بو ، فبدأ بالصفا وقرأ)اف الصفا والمروة مفالحجر فاستممو ثـ قاؿ نبدأ بما بدأ اهلل

ويستحب لمحاج اف ييروؿ في االشواط الثالثة االولى مف الطواؼ ويمشي  ،(4)شعائر اهلل(  
مشيًا عاديًا في االشواط االربعة الباقية وىنا يمارس الحاج الوانًا مف الرياضة ولو حسبت 

لوجدت ) انيا تقارب مسافة مسابقة اولمبية المسافة التي يقطعيا الحاج بيف الصفا والمروة 

                                                 

 .7، ص 1985، مدينة الحسيف لمشباب ، االردف ،  2، ط الرياضة في االسالـ :مد ابراىيـ ابو شفرة مح (1)
 . 38، ص 1978مصدر سبؽ ذكره،  :رضواف الياشمي (2)
، مطبعة 1، مقدمة االحكاـ الفقية المتعمقة بالمصارعة ، ط المسارعة الى المصارعة :جالؿ الديف السيوطي (3)

 . 158،  ص 1992دة السواري لمتوزيع ، ج
 . 133، ص 1992المصدر السابؽ،  :جالؿ الديف السيوطي (4)



 

 

 
 

688 

 ( 698) الى( 673)ص  هي الصفحات وعد عبد الرحين فرحاىوأ.د. علي هحود  خلف  دم..أ بحث

 (2017/12/30)عشر  اخلاهسالعدد  –اجمللد الثالث  –جملة جاهعة االنبار للعلىم البدنية والرياضية 

. والسعي ىو االسراع  (1)ـ( 1522ـ( فيما اف المسابقة االولمبية )1422فالحاج يقطع )
ـ( تقريبًا في الشوط الواحد 422في المشي نوع مف مسابقات المسافات الطويمة فيو )

العاب القوى ، وىو  ـ( في االشواط السبعة وىو احد المسافات المعروفة في3222وحوالي )
نوع مف التدريب لتنمية القوة العضمية ويمكف االختالؼ بيف مايفعمو الحاج في السعي وبيف 
سباؽ المسافات الطويمة اذ اف الحاج يقـو بسعي دوف اف يكوف في سباؽ ولسانو يميج 
بذكر ربو وىذا ال يستاتي لممتنافسيف في السباؽ اذ يكوف ىميـ بذؿ اقصى ما عندىـ 

 .  (2)حصوؿ عمى مركز متقدـ في السباؽلم
ـ( ونحف نعمـ اف 32ما الوقوؼ عمى عرفات فيستمـز صعود مدرج حجري يبمغ ارتفاعو )أ

 –الصعود عمى مدرج يعد تمرينا رياضيًا ناجحًا لتقوية عضالت القوائـ السفمى مثؿ البطف 
الى المزدلفة ومافييا مف  ننسى المسافة التي يقطعيا الحاج مف عرفات وال ،(3)والعمود الفقري

مشقة ثـ تاتي الراحة والمبيت قبؿ متابعة السير الى رمي الجمرات حيث يقابؿ رمي الجمرات في 
االلعاب الرياضية رمي الرمح ورمي السيـ ورمي الكرة كؿ ذلؾ يتطمب دقة في التصويب وقدرة 

واذا اخطأ اليدؼ  في العضالت فيو يدرب الحاج عمى الرمي مف اعمى ومف اسفؿ ومف الوسط
واعتمادىـ  ىويقابؿ مبيت الحاج في من، اعاده ومف ثـ فيو لعبة رياضية تنتمي الى العاب القوى

عمى انفسيـ في حياة اقرب الى حياة المخيمات التي تقيميا االندية والمنتخبات العضاءىا 
عسكرات والرحالت الى ليتفرغوا الى التماريف كامؿ اليوـ او اقرب الى حياة الفرؽ الكشفية في الم

االماكف الخموية وىناؾ حسنات في ىذه الرياضة الروحية مثؿ ضبط النفس والسيطرة عمييا قاؿ 
( ومثؿ  197تعالى: ) فمف فرض فييف الحج فال رفث وال فسوؽ وال جداؿ في الحج ( )البقرة 

يع شعائر الحج تحتاج ىذا ما تدعوا اليو المؤسسات واالندية والمدربوف . نستنتج مما تقدـ باف جم
 الى حركة ونشاط وجيد كبير مف مشي وىرولة متمثمة . 

 ( مرات بيف مشي وىرولو . 7الطواؼ حوؿ الكعبة في كؿ مرة يدخؿ فييا المسمـ الى الكعبة ) 
 ( مرات ايضًا بيف مشي وىرولة . 7السعي بيف الصفا والمروة ) 
  . الوقوؼ في عرفة والنزوؿ الى المزدلفة 
 رات ويتطمب جيدًا بدنيًا وحركة في اليديف والجسـ كمو . رمي الجم 

                                                 

 .44ص ، 1987، مصدر سبؽ ذكرهالعبادات االسالمية كطرؼ التربية البدنية االسالمية،  :رضواف الياشمي (1)
 .122، ص1989 ،مصدر سبؽ ذكره :الحاج محمد الغالي (2)
 .44ص  ، 1987، بؽ اسالمصدر ال :رضواف الياشمي (3)
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  اداء فرائض الصالة ونوافميا وقياـ الميؿ وقضاء معظـ ساعات النيار والميؿ خالؿ التواجد
في مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصالة والتعبد وىذه الشعائر بمجموعيا تحتاج الى 

 . (1)اج المياقة صحيًا وجسميًا ونفسيًا وعقمياً المياقة بدنية عالية كما انيا تكسب الح
 

 لعاب الرياضية يف االسالم :األ 4-

  رياضة المشي: 1-4
باالنشطة ذات  ملسو هيلع هللا ىلص نظرًا لمكانو رياضة المشي واىميتيا لدى المسمميف واىتماـ الرسوؿ
تماـ بيذه الرياضة حيف التاثير الكبير واكساب الجسـ القدرة والميارة والصحة والدليؿ عمى االى

واصحابو بعد صمح الحديبية بعاـ، وقد رأىـ كفار قريش وىـ يطوفوف بالكعبة فقالوا  ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر
مستيزئيف بالمسمميف سيطوف اليوـ بالكعبة قـو انيكتيـ حمى يثرب )المدينة( وروي الشيخ الغزالي 

ذىب مف مكة الى الطائؼ ماشيًا عمى قدميو وقطع منطقة كميا جباؿ  ملسو هيلع هللا ىلصباف الرسوؿ
 وذكر اف رسوؿ اهلل، (2)قد تسمؽ ىذه الجباؿ في مسيرتو الى الطائؼ ملسو هيلع هللا ىلص ووىضاب، وان

ولـ تكف ليما سوى  مشى ىو وصاحبو االماـ عمي بف ابي طالب وعبد اهلل بف رواحو  ملسو هيلع هللا ىلص
، فكاف اثناف يمشياف واالخر يركب وقد ير والركوبؿ فكانوا يتبادلوف السراحمة واحدة كوسيمة نق
 ملسو هيلع هللا ىلصفرفض ،يمشي ملسو هيلع هللا ىلصانوالمذاف معو، فكيؼ يركباف ويدعي ملسو هيلع هللا ىلصخجال صاحبي الرسوؿ

لمشي وال انا باغنى رفضًا قاطعًا باف يستمر في الركوب وقاؿ : انكما لستا باقدر مني عمى ا
) مف  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ الرسوؿقاؿ  ة ىرير .وعف ابي (3)ومشى المسافة المقرر ،جرمنكما عمى األ

ذا سمعتـ إ) ملسو هيلع هللا ىلص جنة نزاًل كمما غدا او راح وقاؿغدا الى المسجد او راح اعد اهلل لو في ال
االقامة فامشوا الى الصالة وعميكـ بالسكينة والوقار والتسرعوا فما ادركتـ فصموا ومافاتكـ 

مف المسمميف قاؿ  وتستحب الصالة في المسجد االبعد الذي يجتمع فيو العدد الكثير، (4)فاتمموا
ومف ىذا الحديث قد  .(5))اف اعظـ الناس في الصالة اجرًا ابعدىـ الييا ممشى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ

حث االسالـ عمى المشي الى المساجد لمصالة ولما لذلؾ مف االجر ولو استعرضنا الرياضات 
 التي حث عمييا المختصوف لوجدنا رياضة المشي تحتؿ مرتبة متقدمة في معالجة االمراض،

) ابشروا المشائيف في الظمـ الى المساجد ملسو هيلع هللا ىلصوعند المدربيف اكتساب المياقة البدنية وقاؿ الرسوؿ

                                                 

 .211ص ، ، ب. تمصدر سبؽ ذكره :محمد ناصر الديف الباني (1)
 . 256، ص 1979 سبؽ ذكره، مصدر  :عباس عبدالفتاح الرممي (2)
 . 216، ، صب. ت، مصدر سبؽ ذكره :محمد ناصر الديف الباني (3)
 . 123ص  ،1976، مصدر سبؽ ذكره ،  االيدولوجية والتربية في االسالـعبدالغني عبود ؛  (4)
 . 341ص : مصدر سبؽ ذكره، ب. ت،  االماـ ابو زكريا يحيى بف شرؼ النووي (5)
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والمشي مف احسف انواع الرياضة عامة واكثرىا فائدة ففيو تتحرؾ ، (1)بالنور التاـ يـو القيامة(
يسيؿ تمثؿ لذا اعتبره العمماء احد اسس المباريات الرياضية ال  ،العضالت ويسرع القمب بالتنفس

االغذية ويساعد عممية االحتراؽ وطرد السموـ مف الجسـ، بؿ ينشط جسـ االنساف عامة ويناسب 
مختمؼ المراحؿ العمرية وكال الجنسيف ويقوؿ الدكتور )جفرسوف( مف اطباء القرف التاسع عشر 

ايا التي )الشؾ اننا جنينا بعض المزايا مف استعمالنا الخيؿ في الركوب لكنني اشؾ في اف المز 
ولكي يكوف المشي مؤديا لمغرض يشترط اف  ،(2)اصبناىا تعادؿ ما فقدناه اىمالنا رياضة المشي(

يتـ في اليواء الطمؽ واف يكوف الجسـ معو مستقيمًا والراس مرتفعًا والتنفس عميقًا منتظما 
 يـ محمدىكذا كانت مشية الرسوؿ الكر  ،والعضالت مشدودة والعيناف تنظراف صوب االفؽ البعيد

اذ مشى تقمع ) التقمع ىو االرتفاع عف االرض  كما وصفو االماـ عمي بف ابي طالب ملسو هيلع هللا ىلص
( وىي مشية اولي العـز واليمة والشجاعة وىي اعدؿ المشيات واروحيا لالعضاء وابعدىا عف 

كاف كانما ينحط مف صبب وكانما  ملسو هيلع هللا ىلصمشية اليوج الف بيا وقارًا مف غير تكبر وال تماوت النو
واذا كانت انواع الرياضات ال تناسب بعض الناس كالمصابيف بامراض القمب  ،(3)وى لوارض تط

واف المشي رياضة ينصح بو االطباء ، (4)فاف المشي ال خطر فيو اذا لـ يبمغ حد االجياد
مرضاىـ وخاصة كبار السف والمذيف لدييـ امراض القمب بممارسة رياضة المشي لمسافات 

تحصى منيا المشي الى المساجد انو ينمي التحمؿ والكفاءة البدنية  معينة، ولممشي فوائد ال
ويقوي عضالت الجسـ وخاصة عضمة القمب ويزيد مف مرونة المفاصؿ وينشط الدورة الدموية 
ويوسع الشراييف ويحسف عمؿ جميع اجيزة الجسـ وينشط الدماغ والذاكرة ويعمؿ عمى اذابة 

انو وامراض القمب الناتجة عنيا ويخمص الفرد مف امراض الشحوـ وازالة التوتر فيو يعالج البد
الربو ومف اليموـ والمشاكؿ اليومية ويشعر االنساف بالمتعة والبيجة والسرور حيث اف الجسـ 

والمشي رياضة ال يمكف االستغناء ، (5)يفرز بعض االنزيمات التي تؤثر عمى االلتيابات العصبية
 ملسو هيلع هللا ىلصعمى حيوية االنساف وكاف الرسوؿ محمد االستغناء عنيا الىميتيا في الحياة والمحافظة

صحابو ماشيًا مف أو  ملسو هيلع هللا ىلص)حج النبي محمد  ملسو هيلع هللا ىلصيحج ماشيًا مع اصحابو كما روي عنو
 . (6))اربطوا اوساطكـ بارزكـ( ومشى خمط اليرولة  ملسو هيلع هللا ىلص المدينة المنورة الى كة وقاؿ 

                                                 

  . 223 ب. ت، بؽ،اسالمصدر ال، االماـ ابو زكريا يحيى بف شرؼ النووي (1)
 .215، ص ، ب. ت : المصدر السابؽمحمد ناصر الديف الباني (2)
 .217ص  ،، ب. ت  : مصدر سبؽ ذكرهمحمد ناصر الديف الباني (3)
 .  91، ص 1996: مصدر سبؽ ذكره، ، محمد خالد منصور  (4)
 .138، ص 1992، الرياض ،  الطب النبوي :جالؿ الديف السيوطي (5)
 . 142، ص 1987 مصدر سبؽ ذكره، :رضواف الياشمي (6)
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  رياضة المبارزة في السيف: 2–4
 ملسو هيلع هللا ىلصسيوؼ عدة وقيؿ قدـ  ملسو هيلع هللا ىلص ؿكاف السيؼ سالح المسمـ ال يفارقو فكاف لمرسو 

المدينة ومعو سيفاف يقاؿ الحدىما العضب شيد بو بدرًا وسيفو ذي الفقار غنمو في يوـ بدر وقد 
مف بعده ولمسيوؼ اشكاؿ عدة منيا الطويؿ المستقيـ  صار لالماـ عمي بف ابي طالب 
ذو الفقار  ملسو هيلع هللا ىلص. قاؿ ابف ىشاـ كاف يقاؿ لسيؼ رسوؿ اهلل(1)الحديف والمقوس ذو الحد الواحد 

وحدثني بعض اىؿ العمـ اف ابف نجيح قاؿ ناد مناد يـو احد )ال سيؼ اال ذو الفقار والفتى اال 
ال يصيب المشركوف منا  قاؿ لالماـ عمي بف ابي طالب   ملسو هيلع هللا ىلص عمي( ، واف رسوؿ اهلل

حركة السريعة والمبارزة احد الميارات التي تتطمب قدرة فائقة عمى ال، (2)مثميا حتى يفتح اهلل عمينا
يشيد  ملسو هيلع هللا ىلصالتقاء ضربات الخصـ والمباغتو وىي ركف مف اركاف الفروسية ولقد كاف الرسوؿ

المبارزة ويقرىا في المسجد، كؿ ذلؾ ليعممنا اف المبارزة ضرب مف ضروب العبادة التي يتقرب 
 إلى  ملسو هيلع هللا ىلص بغسؿ السيوؼ بعد القتاؿ قاؿ ابف اسحؽ فمما انتيى ملسو هيلع هللا ىلصمرأبيا العبد الى ربو، و 

مو ناوؿ سيفو ابنتو فاطمة فقاؿ اغسمي عف ىذا دمو يابنيو فواهلل لقد صدقني اليوـ وناوليا اى
سيفو فقاؿ وىذا ايضًا فاغسمي عنو دمو فواهلل لقد صدقني اليـو بي طالب أاالماـ عمي بف 

وقد استمر المسمموف في ممارسة المبارزة ، (3))لئف كنت صدقت القتاؿ صدؽ معؾ(  ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ
 .  (4)ذه الرياضة حيث كانت المبارزة بالسيوؼ احب االلعاب الى نفوسيـ فازدىرت ى

  رياضة الطعن بالرماح: 3 – 4
ويعد الطعف بالرمح احد  ملسو هيلع هللا ىلصىذه الرياضة مف الرياضات التي مارسيا الرسوؿ محمد 

انواع الفروسية االربعة)الكر والفر بالخيؿ، ورمي القوس والمطاعنو بالرماح والمداوره بالسيوؼ 
وكاف المسمموف يقضوف وقتًا طوياًل عمى استخداـ الرماح ، (5)فمف استكمميا استكمؿ الفروسية(

اما بمطاردة الوحوش وطعنيا واما باعداد حمقة مف حديد تسمى )الوتره( يتمرنوف عمى الطعف 
ا داخميا حتى حذقوا الطعف بيا والتدريب عمى الطعف بالرماح ، جاء تنفيذًا الىميتيا والتي ذكرى

اهلل سبحانو وتعالى في كتابو قاؿ ) يا اييا الذيف امنوا ليبمونكـ اهلل بشيء مف الصيد تنالو ايديكـ 
ظـ شأف الرماح عندما قاؿ )جعؿ رزقي تحت ظؿ ع ملسو هيلع هللا ىلصؿرسو الواف ، ( 94ورماحكـ( )المائدة 

                                                 

 .22ص ، 1995، دار بف رجب ، دمياط  1، ط الوجيز في فقو السنو والكتاب العزيز :عبدالعظيـ بف بدوي  (1)
 . 391، ص 1998، مطبعة اوفسيت منير ، بغداد ،  السيرة النبوية :بف ىشاـ ا (2)
 .   14، ص 1985، مصدر سبؽ ذكره :محمد ابراىيـ ابو شفرة (3)
 .53، ص  1992العصر العباسي ، الموصؿ ، دريد عبدالقادر نوري؛ التربية الرياضية عند العرب في  (4)
  . 126مصدر سبؽ ذكره ، ص لفروسية، ا :بف قيـ الجوزيةا (5)
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فالرمح سالح حيوي حث االسالـ الناس ، (1)(الذلو والصغار عمى مف خالؼ امري رمحي وجعؿ
التدريب عمى الطعف بو كونو اداة مف ادوات الجياد في سبيؿ اهلل ، واحسف العرب استخدامو ب

 رميًا وطعنًا وليـ فييا اشعار لطيفو ومعاف بديعو في كؿ جيؿ مف اجياليـ . 
  رياضة الفروسية: 4–4

وشجع عمى مسابقات الخيؿ  ملسو هيلع هللا ىلص الفروسية مف الرياضات التي احبيا الرسوؿ الكريـ
سابؽ بنفسو وكاف لو خيوؿ مضمره وكذلؾ ناقو اسميا الغضباء وكانت  ملسو هيلع هللا ىلصونواالبؿ، وا

تنصب عمى تطوير دوافع الناس نحو الفروسية والتحريض عمى تعمـ ضروبيا كونيا  ملسو هيلع هللا ىلصتوغاي
حافزًا دينيًا وماديًا ومعنويًا ، لترغيب الناس عمى مزاولة التدريب بيمة عالية وشفؽ شديد فمسابقة 

وفي احاديث ، (2)ميـ والتمريف والتدريب والتحريض عمى الفروسية والشجاعةالخيؿ يقصد بيا التع
بيف  ملسو هيلع هللا ىلصفي سباؽ الخيؿ والرىاف واىميتيا وفضميا في االسالـ ولقد سابؽ ملسو هيلع هللا ىلصوسيرة الرسوؿ

الخيؿ ودعا الى ركوبيا والتمرس عمييا وطالب بتعيدىا ورعايتيا فيي سالح المسمـ في الجياد 
)ارتبطوا الخيؿ وامسحوا بنواصييا واكفاليا  ملسو هيلع هللا ىلصاور ويحاور بيا وقاؿومركبتو التي يكر ويفر وين
العناية  ملسو هيلع هللا ىلصوقد امر اهلل سبحانو وتعالى الرسوؿ الكريـ محمد .(3)وقمدوىا وال تقمدوا االوتار(

بالخيوؿ، فقاؿ سبحانو وتعالى ) واعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ ترىبوف بو عدو 
(، واقسـ اهلل سبحانو وتعالى بيا فقاؿ تعالى) والعاديات ضبحًا 62اؿ اهلل وعدوكـ( )االنف

( فاتخذ 5-1ورة العاديات فالموريات قدحًا فالمغيرات صبحًا فاثرف بو نقعًا فوسطف بو جمعًا( )س
 الخيؿ وارتباطيا واعجب بيا وحضف عمييا وعمـ المسمميف ماليـ في ذلؾ.  ملسو هيلع هللا ىلص

  رياضة الرمي: 5–4
ي مف الرياضات الميمة التي عرفيا العرب منذ القدـ واستمر ممارستو تعتبر رياضة الرم

بعد االسالـ وفي مختمؼ العصور التاريخية وكانوا قد اتقنوا الرمي بالسياـ ووضعوا لو قوانيف 
وقد اختمؼ العمماء والمسمميف في المفاضمة بيف ركوب الخيؿ والرمي واف  ،تطورت مع الزمف

وب والرمي احد اركاف الفروسية االربعة ) ركوب الخيؿ والكر فضؿ بعضيـ الرمي عمى الرك
 ملسو هيلع هللا ىلصورة بالسيوؼ( وقد حث الرسوؿ محمدوالفر بيا والرمي بالقوس والمطاعنو بالرماح والمدا

) مف تعمـ الرمي ثـ  ملسو هيلع هللا ىلصعمى الرمي بالقوس والسيـ واكد عمى تعمميا اشد تاكيد عندما قاؿ
: 21و اف يرى الرجؿ راميًا وفارسًا وسابحًا )يعجب ملسو هيلع هللا ىلصوكاف ،(4)تركو فميس منا اوقد عصى( 

                                                 

 . 155، ص1994، االكاديمية الفرنسية ، فرنسا ،  الصحة والرياضة :جاف فاغ  (1)
  . 62مصدر سبؽ ذكره ، ص الفروسية،  :بف قيـ الجوزيةا (2)
 . 433: مصدر سبؽ ذكره، صاالماـ ابو زكريا يحيى بف شرؼ النووي (3)
  . 126مصدر سبؽ ذكره ، ص  الفروسية، :بف قيـ الجوزيةا (4)
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( وفضؿ الرمي في سبيؿ اهلل كبير ولمرامي اجر عظيـ، اف اهلل سبحانو وتعالى قدـ الرمي 144
نو أ ملسو هيلع هللا ىلص و) واعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ( وثبت ان :في الذكر فقاؿ تعالى

ليـ ما استطعتـ مف قوة االف اف القوة الرمي  فسر القوة الرمي ، وىو عمى المنبر يقوؿ : واعدوا
وجاء في الصحيح البخاري عف سممو بف االركوع قاؿ مر ، القوة الرمي اال اف القوة الـر اال اف
راميا، ارموا  عمى نفر مف المسمميف بالسوؽ فقاؿ: ) ارموا بني اسماعيؿ فاف اباكـ كافملسو هيلع هللا ىلصالنبي

وقد   ،(1)ارموا وانا معكـ كمكـ ملسو هيلع هللا ىلص بايدييـ فقاؿ ( قاؿ فامسؾ احد الفريقيفوانا مع بني فالف
)  ملسو هيلع هللا ىلصبتعميـ ابنائنا الرماية فقاؿ)عمموا ابناءكـ الرمي فانو نكاية لمعدو( وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأمر الرسوؿ

وروي عف ابي نجيح ، (2) مف رمى العدو بسيـ وبمغ بسيمو العدو اصابو او اخطأ فيعد لو رقبو (
، سبيؿ اهلل فيو لو درجة في الجنة بمغ بسيـ فييقوؿ: ) مف  ملسو هيلع هللا ىلصالسممي قاؿ سمعت رسوؿ اهلل

يقوؿ : ) مف رمى بسيـ في سبيؿ ملسو هيلع هللا ىلصفبمغت يومئذ ستة عشر سيمًا( قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل 
 . (3) اهلل فيو عدؿ محرر (

 رياضة السباحة : 6–4
كانت رياضة السباحة مف الرياضات التي مارسيا جميع الخمفاء الراشديف والسباحة واحدة 

ب المتكاممة التي يتحرؾ فييا جميع اعضاء الجسـ عند ممارستيا وعرفت منذ القدـ مف االلعا
السباحة وذلؾ عندما بمغ ست سنوات عندما خرجت بو  ملسو هيلع هللا ىلصوذكر السيوطي الى تعمـ الرسوؿ

يذكر امورًا  ملسو هيلع هللا ىلصامو الى اخوالو ، حيث نزلت بو في دار النابغة فاقامت بو عندىـ شيرًا فكاف
نزلت بي امي وفي ىذه الدار قبر ابي عبداهلل بف عبدالمطمب واحسنت في مقامو فيقوؿ ) ىينا 

غديرًا فقاؿ: ) يسبح كؿ رجؿ الى  ملسو هيلع هللا ىلصوفي رواية دخؿ  .العوـ في بئر بني عدي بف النجار
الى ابي  ملسو هيلع هللا ىلصوابو بكر فسبح ملسو هيلع هللا ىلصصاحبو، فسبح كؿ رجؿ الى صاحبو حتى بقى النبي

قى اهلل ال تخذت ابي بكر خمياًل لكنو حتى اعتنقو وقاؿ لو كنت متخذًا خمياًل حتى ال بكر
الى الوالت في البمداف اف ييتموا بتربية ابناءىـ التربية البدنية  كما كتب عمر   ،صاحبي

ا غممانكـ العوـ ومقاتميكـ الالئقة بيـ كعرب ومسمميف فكتب الى ابي عبيده بف الجراح )اف عممو 
والرماية وامروىـ ليثبوا عمى الخيؿ وثبا وفي االثر قاؿ)عمموا اوالدكـ السباحة  ،(4)(الرمي

 وروحوىـ ما يحمؿ مف الشعر( وقوؿ آخر)عمموا اوالدكـ السباحة والرماية وركوب الخيؿ(. 
 

                                                 

 .256، ص 1979 ،مصدر سبؽ ذكره  :عباس عبدالفتاح الرممي (1)
 .  942، ص ، دار الفكر لمطباعة ، ب.تسنف بف ماجو  :الحافظ عبداهلل بف يزيد القزويني بف ماجو (2)
 . 11، ص 1992، مصدر سبؽ ذكره  :جالؿ الديف السيوطي (3)
 . 23، ص 1992،  در السابؽالمص :جالؿ الديف السيوطي (4)
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  رياضة المصارعة: 7–4
المصارعة مف االلعاب الرياضية التي ليا جذورىا التاريخية وعرفت المصارعة قديمًا  ُتعد

مت ليا الميرجانات وقد اتفؽ فقياء المسمميف عمى مشروعية ووضعت ليا القواعد والقوانيف واقي
. وذكر السيوطي ايضًا (1)المصارعة بصفتيا احد انواع االلعاب المفيدة لمبدف والمقوية لمجسـ 

في غنيمو البي  ملسو هيلع هللا ىلصعف ركانو بف عبد يزيد وكاف اشد الناس قوة ، قاؿ كنت انا والنبي محمد 
انا فقمت عمى ماذا  ملسو هيلع هللا ىلصارعني ؟ قمت لو انت قاؿىؿ لؾ اف تص ملسو هيلع هللا ىلصطالب نرعى، اذ قاؿ لي

ىؿ لؾ في الثانية ملسو هيلع هللا ىلصعمى شاة مف الغنـ فصارعتو فصرعني فاخذ مني شاة ثـ قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ
مالؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقمت نعـ فصارعتو فصرعني واخذ مني شاة .. فجعمت التفت ىؿ رآني انساف فقاؿ

ىؿ لؾ في صراع  ملسو هيلع هللا ىلصؿقمت اال رآنيبعض الرعاة فيتجرأوف عمَي ، وانا في قوة مف اشدىـ فقا
مالؾ ؟  ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة، قمت نعـ فصارعتو وصرعني فاخذ الشاة الثالثة، فقعدت كئيبًا حزينًا فقاؿ

قمت اني راجع الى عبد يزيد وقد اعطيت مف غنمو والثانية انني كنت اظف اني اشد قريش 
اليؾ ما قولؾ في الغنـ فاني اردىا  ملسو هيلع هللا ىلصىؿ لؾ في الرابعة فقمت ال بعد ثالثة فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ

فردىا عمي فمـ يمبث اف ظير امره فاتيتو فاسممت فكاف مما ىداني اهلل اني عممت انو لـ 
واليحض االسالـ عمى تعمـ االشياء ، (2)يصرعني يومئذ بقوتو ولـ يصرعني يومئذ اال بقوة غيره

رسيا لتكوف وسيمة تدمير واضرار بالناس، بؿ لكي يعرفيا االنساف فيتجنبيا ، فاذا الجئ الييا ما
لمدفاع عف نفسو، ودرء الشر عف حقو وبذلؾ يوفؽ االسالـ بيف القوة البدنية واالخرى النفسية 

 .  (3)فيجعؿ مف االنساف ارادة بناء مقتدره غير عدوانية ابدًا 
ومف الخمفاء الراشديف الذيف مارسوا المصارعة وشجع ابناءه عمى ممارستيا ىو االماـ 

مى تدريب ولديو الحسف والحسيف )عمييما السالـ( عمى رياضة فقد ثابر ع عمي بف ابي طالب
 .الذي كاف يطمب منيما دومًا اف يتصارعا امامو ملسو هيلع هللا ىلصالمصارعة، اقتداء بالرسوؿ 

  االلعاب الترويجية في االسالم: 4-8
لقد نصت االحاديث النبوية الشريفة صراحة واضحة لمعياف اف المعب المباح الذي ال 

عف فرض مف فرائض اهلل ، وال يشمؿ عمى ما يؤذي ولو بالتوقع وضرب  معصية فيو، وال يميي
بذلؾ خير مثؿ في تشجيع مزاولة المعب وعدة  ليو مفيدًا ال يستغني عنو  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد

                                                 

 . 11، ص 1992مصدر سبؽ ذكره، : جالؿ الديف السيوطي  (1)
 . 52، ص 1992،  مصدر سبؽ ذكره :جالؿ الديف السيوطي (2)
جامعة  –)االردف  المعب الشعبي عف االطفاؿ ودالالتو التربوية في انماء شخصياتيـ :محمد الخوالدة  (3)

 . 28، ص 1987اليرموؾ ( 
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يشجع ملسو هيلع هللا ىلصوكاف  ،(1) ) الميو والعبو فاني اكره اف يرى في دينكـ غمطة(ملسو هيلع هللا ىلصاالنساف حيث قاؿ
النو خير وسيمة لممحافظة عمى صحة الجسـ وقوتو عمى المعب ويشاىد المعب بنفسو الكريمة 

وىناؾ انواع مف فنوف المعب  ،ووقاية مف الترىؿ، كما كاف يرى اف لمبدف حقوقًا يجب الوفاء بيا
 التي شرعيا االسالـ التباعو لمترفيو عنيـ وتييئة النفوس لالقباؿ عمى العبادات بنشاط وعزيمة. 

الناس عمى اف ليـ طبيعتيـ االنسانية فيتعرؼ بكؿ ما تطمبو  واالسالـ ديف الواقع والحياة ويعامؿ
ولقد ، الفطرة البشرية مف فرح ولعب ومرح ومداعبة ضمف حدودىا ماشرعو اهلل سبحانو وتعالى

يالعب الصغار ويروح عف نفوسيـ ويشجعيـ عمى المعب ليدخؿ السرور  ملسو هيلع هللا ىلصكاف النبي محمد
)روحوا القموب ساعة بعد ساعة فاف القمب اذا  :الى قموبيـ، وقاؿ االماـ عمي بف ابي طالب

وال شؾ في اف اجمؿ وابيج الواف الرياضة الترويحية ىي الرياضات المائية فيي  .(2)اكره عمى( 
اعمى االنشطة الترويحية قيمة وفائدة ، فضاًل عما يصاحبيا مف مشاعر ممتعو وما يعقبيا مف 

، وقد اخرج ابف عدي عف  ) خير ليو  ملسو هيلع هللا ىلصابي عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ازالة التوتر واليمـو
وكما قيؿ باف اىؿ قريش بخير طالما اف الصبياف  ،(3) المؤمف السباحة وخير ليو المرأة المغزؿ(

يحث ولديو الحسف والحسيف ويجعميما  يمعبوف ويمرحوف وكاف االماـ عمي بف ابي طالب
يمنع اجبار وكاف عميا  ملسو هيلع هللا ىلصيمعباف وىما طفالف وكاف يركباف ظير جدىما الرسوؿ محمد

االوالد عمى ممارسة سموؾ الكبار او معاممتيـ معاممة االكبر سنًا وطمب منيـ افعاؿ اوسموؾ ال 
ال تقسروا اوالدكـ عمى اخالقكـ فانيـ مخمقوف لزماف غير  يتناسب سنيـ وفي ىذا الصدد قاؿ 

ة او الترويح ما دامت في لـ يحـر المراة مف حقيا في ممارسة الرياض )ملسو هيلع هللا ىلص( و. وان(4)زمانكـ
ف اضعاؼ الصحة والمياقة اميات المسمميف واصابتيف بامراض قمة أل ؛اطر الشرع الحنيؼ

الحركة والسمنة وارىاؽ القمب االمر الذي يثمر لنا خمقًا ضعيفًا واجيااًل وىنو غير صحية . وفي 
ف( سابقيني فسابقيا في سفر فقاؿ الصحابو تقدموا ثـ قاؿ )ألـ المؤمني ملسو هيلع هللا ىلصرواية كاف الرسوؿ

سابقيني فسبقتو ثـ سابقيا  ملسو هيلع هللا ىلصفسبقتو، ثـ سافرت معو مرة اخرى فقاؿ الصحابو تقدموا ثـ قاؿ
ىذه بتمؾ . ومف خالؿ ذلؾ نفيـ عدة اعتبارات اسالمية ىامة تتمثؿ في   ملسو هيلع هللا ىلصوسبقيا فقاؿ

اف الصحابو باف يتقدموا قبؿ اف يسابؽ اـ المؤمنيف مرتيف فمف الواضح ملسو هيلع هللا ىلصمخاطبة الرسوؿ

                                                 

 . 62، ص 1992،  مصدر سبؽ ذكره :ؿ الديف السيوطيجال (1)
 . 13، ص 1984، عماف ، كمية القدس ،  1، ط مقدمة في التربية الرياضية واالسعاؼ :عثماف عبدالسالـ (2)
  . 17، ص 1992، : مصدر سبؽ ذكره دريد عبدالقادر نوري  (3)
  . 75، ص ، دار السالـ ، بيروت، ب. ت 2، ج، ج  تربية االوالد في االسالـ :عبداهلل ناصح عمواف (4)
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ىناؾ حكمو مف ذلؾ فال يشاىدىا الرجاؿ وىي تجري اذ اف ىناؾ آداب شرعية يجب اف تراعي 
 .  (1)في رياضة المرأة المسممة ، فمكنا يعمـ ما يكوف عميو جسـ المراه مف حاؿ اثناء الجري 

 االستنتاجات والتوصيات: 5-
 االستنتاجات : 1-5
قادرًا  سمية ورفع مستوى المياقة البدنية لمفرد المسمـ ليكوفاتجو االسالـ نحو تنمية القوة الج .1

 عمى حماية دينو ودنياه .
)مف اصبح  )ملسو هيلع هللا ىلص(نظر االسالـ الى صحة المسمـ نظره موضوعية عماًل بقوؿ الرسوؿ  .2

 معافى في جسده آمنًافي سربو ، عنده قوت يومو فكانما خيرت لو الدنيا . 
ة االلعاب وخاصة القادة وكانوا يحضوف المسمموف كاف لالسالـ توجيا جيوديًا في ممارس  .3

 عمى ممارستيا عماًل بقوؿ اهلل تعالى ) واعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ( . 
ربط االسالـ بيف مظاىر العبادات ومناسكيا وبيف الحركة والنشاط مف خالؿ الوضوء   .4

 والصالة والصـو والحج . 
الكراـ نحو احتراـ لعب الصغار وحثيـ عمى والخمفاء الراشديف والصحابو ملسو هيلع هللا ىلصتوجو الرسوؿ  .5

 باف لممراة حؽ في ممارسة الرياضة وفي المعب والميو المباح.  ملسو هيلع هللا ىلصالمرح والمباح ولـ ينسى
اىتماـ المسمموف في ممارسة االنشطة الرياضية ذات الفائدة الكبيرة الكتساب القوة والميارة   .6

 عة ومبارزة ورمي وغيرىا . والنشاط وادخاؿ البيجة والسرور لمنفس مف مشي ومصار 
تميزت الحركة الرياضية في االسالـ بالعدالة والحؽ والمنافسة بروح رياضية عالية وفؽ   .7

الشروط والقواعد العادلة لكؿ سباؽ وخاصة الرمي والمصارعة وبتواضع واحتراـ لمقيـ الخمقية 
 والتسامح والعفو عند المقدره . 

رياضية ذات المواصفات واالبعاد الرياضية مف حمبات غياب المنشاة والساحات والمالعب ال .8
 مصارعة او مبارزة ومضامير الجري . 

اف الضوابط الشرعية التي وضعيا االسالـ بصدد االلعاب الرياضية وجودىا يتفؽ الى حد   .9
بعيد مع بعض القوانيف العالمية كمنع االيذاء والشتـ والمعف والتعصب والحذر مف آفات 

 الشيرة . 
فت االلعاب في االسالـ عف الوقت الحاضر في امور تتعارض مع تعاليـ الشرع اختم .12

 كاالختالط وارتداء المالبس القصيرة ) مالبس الخاصة بكؿ مسابقة( . 

                                                 

  .  218: مصدر سبؽ ذكره ،  ب.ت ، ص محمد ناصر الديف الباني  (1)
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 التوصيات : 2-5
ىتماـ العامميف في الوسط الرياضي باحثيف ومدربيف باعطاء دور بارز ليذه االلعاب  .1

 اب منظمة تتفؽ مع الواقع . والمساعدة عمى ممارستيا وجعؿ منيا الع
يتوجب عمى المعنيف في مجاؿ الرياضي زيادة البحث واالستقصاء في ميداف الرياضة  .2

 وتشجيع االفراد عمى ممارسة االلعاب الرياضية ذات الطابع الديني والمحافظة عمى التراث . 
مراجع دعـ واثراء المكتبات العربية والوطنية ومكتبات الكميات ذات االختصاص بال  .3

 والمصادر والكتب والمواد المساعدة االخرى . 
تشجيع الطمبة عمى كتابة البحوث التاريخية والتطرؽ الى االلعاب الرياضية في االسالـ  .4

وممارسة الشعائر الدينية وما بيا مف حركات رياضية وتوضيح اىدافيا ومردودىا عمى صحة 
 المسمـ . 

  
 تحقيؽ عزت العطار الحسيني دار الكتب العممية، بيروت، ب.الفروسية،  :بف قيـ الجوزيةا 

 .ت
 1998، مطبعة اوفسيت منير، بغداد ،  السيرة النبوية :بف ىشاـ ا. 
 بيروت، دار المعرفة، 2، جالموافقات :بو اسحاؽ الشاطئ وابراىيـ بف موسى المخميأ ،

1975  . 
 المكتبة العصرية، بيروت، الصحة الرياضية والعالج الرياضي :حمد الصباحي عوض اهللأ ،

1987. 
 بيروت –دار ابف االرقـ لمطباعة والنشر والتوزيع  : االماـ ابو زكريا يحيى بف شرؼ النووي ،

 .ب. ت
  1994، االكاديمية الفرنسية ، فرنسا ،  الصحة والرياضة :جاف فاغ. 
 1992، الرياض ، الطب النبوي  :جالؿ الديف السيوطي. 
 حكاـ الفقية المتعمقة بالمصارعة، مقدمة اال المسارعة الى المصارعة :جالؿ الديف السيوطي ،

 .1992، مطبعة السواري لمتوزيع ، جدة 1ط
  1982، بيروت ، دار صادر ،  لساف العربجماؿ الديف محمد مكـر ؛. 
 جامعة اـ درماف، مصر   التربية البدنية ومكانتيا في التربية االسالمية :الحاج محمد الغالي

1989. 
 دار الفكر لمطباعة ، ب.تسنف بف ماجو  :الحافظ عبداهلل بف يزيد القزويني بف ماجو ،. 
 1992التربية الرياضية عند العرب في العصر العباسي، الموصؿ ،  :دريد عبدالقادر نوري. 
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 العبادات االسالمية كطرؼ التربية البدنية االسالمية ، عف النشرة العربية  :رضواف الياشمي
 .1987،  11دولي لتربية البدنية اعداد االتحاد العربي لمعاب الرياضية ، العدد لالتحاد ال

 1979، دار الفكر العربي ، مصر المبارزة سالح الشيش  :عباس عبدالفتاح الرممي. 
 الكتاب السنوي في التربية وعمـ النفس، االيدولوجية والتربية في االسالـ :الغني عبود عبد ،

 .1976،  دار الثقافة ، القاىرة
 دار بف رجب، دمياط1، طالوجيز في فقو السنو والكتاب العزيز :عبدالعظيـ بف بدوي ، 

1995. 
 دار السالـ ، بيروت، ب. ت 2،  جتربية االوالد في االسالـ :عبداهلل ناصح عمواف ،. 
 1984، عماف، كمية القدس، 1، طمقدمة في التربية الرياضية واالسعاؼ :عثماف عبدالسالـ. 
 دار المعارؼ لمطباعة  حمبة الفرساف وشعار الشجعاف :ف عبدالرحمف بف ىديؿعمي ب ،
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