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 ملّخص  

  أسكبرةة،  في  البدني  النشكا   حول  بالمعلومات  غني  الرياضكة  فلسكةة  تاريخ  أن  فيه شك   ال  مما

  العكس  ، وعلىفقط  النشا  البدني كان حكرا على الحضارات األوروبية، بطريقة توهمنا بأن  خأثينا.. إل

 االسالمية. فلسةتنا في البدني القليل من المعلومات عن النشا  نجد

الشكككريةة، وخد تلفكككأل في األتير إلى    النبوية  األحاديث  عديد وجرد  تتبع تحاول  هذه الدراسكككة

 وتنويهه بممارستها. سالموال الفالة عليه الرسول عفر في أهمية عديد الرياضات

 اإلسالم؛ األحاديث النبوية.  ؛الممارسة الرياضية :كلمات مةتاحية

Abstract 

The history of the philosophy of sport is often confined to the of physical 

activity in Sparta, Athens...etc, in a way that sport was exclusive to the 

European civilizations only, and on the contrary, we found little information 

about the physical activity in our Islamic philosophy. This study attempts to 

trace many of the honorable prophetic hadiths, and has concluded in the end to 

the importance of many sports in the era of the Prophet, peace and blessings be 

upon him, and his encouragement to practice them. 

Keywords: Mathematical practice; Islam; hadith of the Prophet. 
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 مقّدمة

  لألسكككف  أننا إال  الحياة،  مناحي  لجميع  تطرخأل  اإلسكككالمية  شكككريعتنا  أن من  الرغم على 

سكوا     ،سكالميةاإل  فلسكةتنا  في األمثل باالهتمام  يحظى ال  الرياضكة موضكو   أن  نعتقد  ما  كثيرا

لقفكككور في معلوماتنا حول ما ي تر به تراثنا اإلسكككالمي من معاره حول هذا الموضكككو ، أو 

وتعمل  التي ترك    تشكبعنا بالثقافة الرربيةحوله، أيضكا  عدم وجود دراسكات مسكتةيضكة بسكب  

من الحضكارات مثلما   بية دون غيرهاوفلسكةة النشكا  الرياضكي في الحضكارة األورعلى تدويل 

 .نسبة للحضارة اإلسالميةهو األمر بال

  الممارسكة  ماهية  معرفة ٌبرية  البحث هذا جا  الموضكو ، هذا حول  الةادح  للنقص ونظرا

رك ت على أهميكة   التي  النبويكة  األحكاديكث  بعض  تتبع  ةريق  عن  ،اإلسككككالم  في  الريكاضككككيكة

  الرياضكية   الممارسكة  دالالت ماهي:  اآلتي السكؤال عن  اإلجابة وهذا خفكد.  الممارسكة الرياضكية

 وسلم؟  عليه اهلل صلى الرسول  أحاديثاإلسالم من تالل    في

 اإلشكالية 

لو ُخًدر لنا أن نرجع إلى زمن الرسككول عليه أزكى الفككالة والتسككليم، ف نه من البديهي  

أننا لن نرى مجتمعا جامدا متعفكبا صكارما، بل إننا ببسكاةة سكنجدهم يعيشكون حياتهم مثلما 

والمعنى: أن الحيكاة التي ككان يعيشككككهكا النكاس في  لك    اليوم بككل أفراحهكا وأتراحهكا،نعيشككككهكا 

الوخأل ال تختلف كثيرا عن الحيكاة التي نعيشككككهكا في الحكاضككككر. وهو ما يعني أن المتتبع البكاحكث  

اللباس...  واأللعاب، والعادات،  والثقافة، والتربية،  واألتالق،  وسككيجد معلومات كثيرة عن القيم، 

 .انأل سائدة في  ل  الوخألالتي ك

ومن هكذا البكاب، فك ننكا سككككنحكاول أن نبحكث في منكاحي الحيكاة في زمن النبوة الشككككريةكة 

دالالت الممارسككة الرياضككية في لرسككولنا الكريم عليه الفككالة والسككالم، محاولين البحث عن 

الفككالة  من أحاديث الرسككول عليه الوصككول إلى بعض االسككتدالالت اإلسككالم، وهذا من تالل  

تنطلق إشككاليتنا من السكؤال اآلتي: هل يوجد في أحاديث الرسكول صكلى اهلل  ولهذا.  والسكالم

ولبحث هذه اإلشكككالية ف ننا سككنحاول   عليه وسككلم ما يشككير إلى أهمية الممارسككة الرياضككية؟

  :التطرق لها وفق ثالث نقا  هي

 .الدراسات السابقة حول الموضو  -

 .السيرة النبوية العطرةاإلسالم من تالل    دالالت الممارسة الرياضية في -

 مبادئ فلسةة النشا  البدني في اإلسالم. -
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 اإلطار الزمني للدراسة 

 .2021فيةري  وإلى غاية  2018: جانةي في دراستنا تالل الةترة  البحثتم 

 املنهج املتبع 

 الموضو .تم اتبا  المنهجين الوصةي والتاريخي لما لهما من أثر في تدمة  

   السابقة   الدراسات 

 الدراسة األوىل

  الشريعة   في  وضوابطها  أحكامها  الرياضية،   األلعاب : "  بعنوان  يونس،  أمين   حسين   علي

  لأللعاب  اإلسالم   أحكام  بتقفي  الوصةي  المنهج   مستخدما   الباحث   خام  حيث   ،"االسالمية 

 ضوابطو  الرياضية،  األلعاب  أنوا   تحديد  إلى  أتيرا  ليفل.  الشرعية  وضوابطها  الرياضية

 ( ن-ل : 2002 يونس،. )والخاصة العامة الممارسة

 الدراسة الثانية

"بعنوان  سم ،  أبو  أحمد  الع ي   عبد  أحمد   خام  الذي  ،"اإلسالم   في  الترويحية  التربية : 

  أهميتهاو  اإلسالم،  في  الترويحية  التربية  ماهية  تةفيل  بمحاولة  الوصةي  المنهج  باستخدام

 ( د: 1996 سم ، أبو. )الترويحي   اللنش الشرعية الضوابط وأتيرا  وأهدافها،

 الدراسة الثالثة

"بعنوان  جرجيس،  سلطان  عمر   العبيدي،  الجبار  عبد  وليد   لأللعاب   الشرعية  الضوابط: 

  الرياضات  بعض  لماهية  بالتطرق  الباحثان  خام  الوصةي  المنهج  باستخدام  ،"المعاصرة  الرياضية

  الشرعية   الضوابط  مجمو   وكذا(  خ.. الالقدم  والمالكمة، وكرة  الجودو،و  المفارعة،و  الكاراتيه،)

(. منها  والمباح   المحضور)  الضوابط  تلكم   وتةفيل  تحديد   إلى  األتير   في   ليفال.  لممارستها

 ( 131-114: 2008 جرجيس، العبيدي،)

 الدراسة الرابعة

  الشكريعة   منظور من المعاصكر  الرياضكي  الترويح فلسكةة: "بعنوان اهلل،  عبد داهي هديل

 المفكككادر من لمجموعة  "المحتوى  تحليل أسكككلوب"الوصكككةي المنهج  باسكككتخدام  ،"اإلسكككالمية

 كجواز:  النتائج من مجموعة  إلى  الباحثة توصكككلأل  الشكككرعية،  والنفكككو  الفكككلة   ات العلمية

 وضككوابط  شككرعية مقاصككد  له  الرياضككي  الترويح  شككرعي، بدليل  ُتحًرم مالم عموما  الرياضككة

 (.276-259: 2012 اهلل،  عبد. )محددة

 العطرة النبوية السرية يف الرياضية املمارسة الالتد

  التي  الةوائد من  كثيرا  يجد  والسككككالم  الفككككالة عليه  الكريم  نبينا سككككيرة  في القكارئ  إن

  وهو. الكلمكة بمعنى  الحيكاة  منكاحي ككل  على تشككككتمكل فوائكد  األنبيكا ،  تكاتم  سككككيرة  من  يتعلمهكا

 للممكارسككككة  دالالت  أي  نجكد  أن  سككككنحكاول  ننكاإ  إ   المطلك ،  هكذا  في بكه  سككككنقوم  الكذي   اتكه  األمر

  األمر  أو  ماهيتها  في  سككوا  الوخأل،  لكم  في الخ...الترويحو  الترفيه،و األلعاب،: مثل  الرياضككية
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 ف ننا سكبق،  ما  وألجل والسكالم، الفكالة  عليه  الكريم  رسكولنا من  بعضكها اسكتنكار  حتى أو  ،بها

  الوصكول  لنا يتسكنى  حتى نقترحه،  معين  تفكنيف وحسك   تباعا،  األحاديث  بعض   كر سكنحاول

  العلم)  فيه  مختفكككين وغير  به ُملمين غير  نحن  سكككتطرادا دون الدراسكككة هذه من  الهده  إلى

 :كاآلتيمرتبة   وهي(. الشرعي

 سباق الخيلرياضة    

  فيها   يتم  التي  الرياضككية  المسككابقات  تلكم  التلة يون  شككاشككات  على  كثيرا ما شككاهدنا

وإ ا . خ.. إلالتحمل على أخدرها أو  أسككرعها  معرفة بهده  الحيوانات من  مختلةة أنوا  اسككتعمال

 نذكر  ف ننا،  والسككالم  الفككالة  عليه  نبينا سككيرة في  الرياضككات من النو  هذا على  ما اسككتدلينا

  الخيل"، وهي كاآلتي:النبوية التي تطرخأل لموضو  "سباق    األحاديثجملة من 

 اهلُل صَكلىى  النَّب ي   سَكبَّقَ : "َخالَ  ُعَمرَ  اْبن   َعن    َناِفٍع، َعْن ُعَمَر، ْبُن اهلله   َعْبُد  َأْتَبَرَنا  ُخَراٌد،  َحدََّثَنا: األول 

  (.9/471 :1996 حنبل، بن" )السَّاب قَ  َوَأْعَطى اْلَخْيل ، َبْينَ  َوَسلىمَ   َعَلْيهِ 

دٌَّد،  َحدََّثَنا:  الثاني  لىى اللىهِ   َنب يَّ   َأنى » ُعَمَر، اْبن   َعن    َناِفٍع، َعْن  اللىِه،  ُعَبْيدِ  َعْن ُمْعَتِمٌر،  َحدََّثَنا ُمسكَ  صكَ

 (.2/23 :1996 داوود،  أبي. )ب َها ُيَساب ُق «اْلَخْيلَ  ُيَضمُِّر  َكانَ  َوَسلىمَ   َعَلْيهِ  اهلُل

 َأنى   ُعَمَر:  اْبن    َعْن  نَكاِفٍع،  َعْن  مَكالِك  ،  َعَلى  َخَرْأُت  خَكاَل:  التَِّميِمي ،  َيْحَيي  ْبُن  َيْحَيي  حَكدََّثنَكا:  الثكالكث

ولَ  لىى  اللىهِ   َرسككُ لىمَ   َعَلْيهِ  اللىُه  صككَ اَبقَ "  َوسككَ ِمَرْت  َخْد  الىِتي  ب اْلَخْيل   سككَ  َأَمُدَها  َوَكانَ   اْلَحْةَيا ه، ِمنَ   ُأضككْ

 ُعَمرَ  اْبُن  َوَكانَ   ُزَرْيٍق، َبن ي َمسْكج دِ   إ َلى  الثىن يَّةِ   ِمنَ   ُتضْكَمْر َلْم  الىِتي اْلَخْيل    َبْينَ   َوسَكاَبقَ  اْلَوَدا  ،  َثن يَّةَ 

 (.905 /2 :2006 مسلم،")ب َها َساَبقَ  ِفيَمْن

:  الثالث  الحديث من  يؤتذ: الشكين  شكاهين موسكى  الدكتور  األسكتا   يقولوحول ما سكبق،  

  تحفكيل   إلى الموصكلة  المحمودة  الرياضكة من بل  العبث، من ليسكأل وأنها المسكابقة،  مشكروعية

  جواز  في  تاله  ال:  القرةبي  وخكال...العبكاد  مفككككالح  من  وغيره  الجهكاد  في  شككككرعيكة،  مقكاصككككد

 واسكككتعمال بالسكككهام،  الترامي وكذا  األخدام، وعلى الدواب من وغيرها  الخيل على المسكككابقة

 (.509: 2002 الشين،)  الحرب على  التدري  من  ل   في لما  األسلحة،

 على  المسكلمون وأجمع..  واإلجما  بالسكنة جائ ة المسكابقة:  المقدسكي  خدامة ابن  ويقول

.  بعوض  ومسكابقة عوض، برير مسكابقة  ضكربين، على والمسكابقة. الجملة في المسكابقة  جواز

 على  ككالمسككككابقكة  معين،  بشككككي   تقييكد  غير  من  مطلقكا  فتجوز  عوض،  برير  المسككككابقكة  فكأمكا

  الحجر   ورفع  والمفككككارعكة،  والم اريق،  والةيلكة،  والحمر،  والبركال،  والطيور،  والسككككةن،  األخكدام،

 .(404: 1997  ،ابن خدامة المقدسي) األشد  لُيعره

ن سككباق الخيل أو حتى النوق في عهد الرسككول صككلى اهلل عليه وسككلم  إوخد يقول خائل 

وفي عكادات العرب عمومكا لم يتعكد كونكه مجرد عكادات َأِلُةوهكا في حيكاتهم اليوميكة أو مكا ارتبط  

منهكا بمنكاسككككبكات معينكة، ولكن الحقيقكة تقول العكس، فكالبكاحكث في أمهكات الكتك  يجكد أن هكذه 

رياضكة كاملة األركان، ومثال  ل  ئ صكارمة تجعل منها  السكباخات كانأل تتضكمن خواعد ومباد
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  المسككككابقكة  في  المقكدسككككي حيكث يقول: "ويشككككتر   خكدامكة  مكا نجكده في كتكاب "الُمرن ى" البن

 الررض  ألن  فيها،  يختلةان ال  غاية  وآتره َعْدو ِهما البتدا   يكون وأن المسكككافة،  تحديد  بالحيوان

را  يكون  خد أحدهما وألن  أسككبقهما، معرفة   يكون   وخد  انتهائه، في  سككريعا َعْدو ِه، أول في ُمَقفكك 

َبُر، ماهو الخيل ومن  حاَليه، تجمع  غاية  إلى  فيحتاج   ل ، بضكككد َبُر والقارح  َأصكككْ  ..غيره  من أصكككْ

  اآلتر،  خبل أحُدهما  ُأرسل  ف ن واحدة، دفعة أو الَبعيرين الَةَرسين  إرسال المسابقة في ويشتر 

 كونه  مع ُيدركه  ال خد ألنه ب ِعَوض، المسككابقة  في هذا  َيُجككككككْ  لم ؟أو ال  اآلتر  ُيدركه  هل لُيعلمَ 

  ف ن  األعناق،  تماثلأل  إ ا بالرأس  الخيل في السًكْبُق ويحفكل ..بينهما  المسكافة لُبعدِ   منه، أسكر 

ْبُق  ُأعُتب رَ   اإلبكل،  في   لك   ككان  وأ  العنق،  ةول  في  اتَتَلةكا   بكالرأس   االعتبكار  ألن  بكالَكِتِف،  السككككً

ُه َيسكككب ق  خد  العنق ةويل  ف ن متعذر، ْبِقه". )المقدسكككي  ال ُعُنِقِه، لطول رأسكككُ ،  ابن خدامة ِلسكككَ

1997 :414-415 .) 

أتيرا، سكباق الخيل وفق ما نتفكوره في وختنا المعاصكر كرياضكة لها شكعبيتها، ومثلما  

فك نهكا أيضككككا تضككككيف تحكدي الكرة والفككككولجكان    ككانكأل تجر مركبكات في الحضككككارة الرومكانيكة،

  600التي شككتهر بها التركمان والةرس خبل   للمتسككابقين، وهو ما نعرفه اليوم برياضككة البولو

بل كانأل رياضة    ،والمعنى مما سبق، أن رياضة سباق الخيل لم تكن مجرد لعبة للتسلية .ق، م

  المنةعة  صككاحبه خفككد  كان إ ا  الكرة  لعكاملة األركان ومتعددة األوجه. فقد  كر البعلي أن: "

 وغرضكه  الجهاد، في ونحوه  والخروج والدتول  والَةرٍ   الَكرٍ  على  بها  يسكتعان  بحيث والرجال للخيل

 في  كان وإن حسكن، فهو  وسكلم،  عليه اهلل صكلى  رسكوله به  اهلل أمر  الذي  الجهاد  على االسكتعانة

 كثير  ابن   كر(. كمككا  521:  1985البعلي،)  عنككه  ىينه  فكك نككه  والرجككال  بككالخيككل  مضككككرة   لكك 

 السلجوخي،  التركي  آخسنقر بن زنكي بن  محمود  الدين  نور المل  سيرة عن  تحدث  حين"الكرة"

  يحكدث   رجال   رأى  إ   بكالكرة  يلعك   يوم   ات  هو  بينمكا  الكدين  نور  الملك   أن  األثير  ابن   كر":  فقكال

 حسككن  وكان. .-آتر موضككع وفي -.. شككأنه  ما  ليسككأله الحاج   فبعث الدين،  نور  إلى ويومئ  آتر

  آتر  إلى  يرميها ثم  بيده،  الهوى من  ويأتذها  ورا ها يسككوق ثم  ضككربها  ربما  وكان  بالكرة اللع 

 .(280-279: 1991  كثير،  ابن)"الميدان

 رياضة الًرمي       

مثكل: رمي في وختنكا الحكالي  تتعكدد مسككككميكات الريكاضككككات التي تقوم على مبكدأ الرمي  

عن األحاديث  وإ ا ما حاولنا أن نتقفككى  .  خ.. إلالتفككوي ، والقر والمطرخة، والرمح،  والجلة،  

 اهلل صكلى  اهلل  رسكول  خالف ننا سكنجد اآلتي: "النبوية الشكريةة التي ورد فيها  كر رياضكة الرمي  

  امرأته   ومالعبته  فرسكه  وتأديبه بقوسكه رميه  إال  باةل الرجل  به يلهو شكي  كل: )وسكلم  عليه

 اهلل رسكككول  اسكككتثنى وإنما ورة،ضكككمح اللهو أنوا  جميع  أن  بيان هذا وفي(...  الحق  من ف نهن

  تكأملتهكا   إ ا  منهكا  واحكدة  ككل  ألن  ؛منهكا  حرَّم  مكا  جملكة  من  الخالل  هكذه وسككككلم  عليكه  اهلل  صككككلى

  والشككد  بالسككالح  المثاخةة من  كان  ما معناها  في  ويدتل  إليه،  ريعة أو حق على  معينة وجدتها
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 مجكالكدة  على  بكه  ويتقوى  بكدنكه  بكذلك   فيتوخح  اإلنسككككان  بكه  يرتكاض  ممكا  ونحوهكا  األخكدام  على

يقول بن   ،غيرها اللهو دونوفي بيان سككب  إباحة أنوا  من   (.242 /2  :1933  الُبسككتي،. )العدو

  واآلجكل  العكاجكل  في  يةيكد  ال  ممكا  اإلنسككككان  بكه  يتلهى  مكا  ككل  أن  أفكاد  ألنكه  حجر الهيثمي: "و لك 

 أنكه على فعلهكا  وإن فك نكه  الثالثكة، األمور هكذه  إال  متعين  فيكه  واالعتراض بكاةكل، فهو  دينيكة فكائكدة

  وتأدي    بالقوس  الرمي  ف ن يقيد،  خد بما  التفككالها حق  ف نها وينشككط، ويسككتأنس  بها،  يتلهى

 اهلل  يوحكد  ولكد،  عنكه  مكايكون  إلى  يةضككككي  خكد  المرأة  ومالعبكة  القتكال،  على  عون  فيهمكا  الةرس

:  1989  حجر،الهيثمي بن  )".  البكاةكل  من عكداهكا  ومكا  الحق،  من  الثالث  هكذه  ككانكأل  فلهكذا  ويعبكده،

وألن اسكتثنا  هذه األمور يحتمل أن يكون لمعنى اليوجد الكاسكاني: "وفي هذا يقول أيضكا   .(94

في غيرها، وهو الرياضكة واالسكتعداد ألسكباب الجهاد في الجملة، فكانأل لعًبا صكورة، ورياضكة، 

اللع  إ ا وتعلم أسككباب الجهاد، فيكون جائ ا إ ا اسككتجمع شككرائط الجواز، ول ن كان لعًبا لكن  

  " تعلقأل به عاخبة حميدة ال يكون حراما، ولهذا اسككتثنى مالعبة األهل لتعلق عاخبة حميدة بها.

 (.349 :2002)الكاساني،  

 بُن  َعْمُرو  َأْتَبَرن ي  َوْهٍ ، بُن َعْبُد ثنا  َمْنُفوٍر، بُن  َسِعيُد  َحدََّثَناكما نجد الحديث الموالي: "

  َسِمْعأُل:  َيُقوُل  اْلُجَهن يَّ، َعاِمرٍ   ْبنَ  ُعْقَبةَ   َسِمعَ  َأنَُّه اْلَهَمَدان يِّ   ُشَةي    بُن ُثَماَمةَ  َعِلي   َأبي  عن اْلَحار ِث،

{  ُخوَّة   ِمْن  اسْكَتَطْعُتْم  َما َلُهْم  َوَأِعد وا: }َيُقوُل  اْلِمْنَبر ، َعَلى  َوُهوَ  َوسَكلىمَ   َعَلْيهِ  اهلُل صَكلىى  اهلله   َرسُكولَ 

)الرَّْمُي  اْلُقوَّةَ   إ نى   الَ أَ   الرَّْمُي،  اْلُقوَّةَ   إ نى   َأالَ   الرَّْمُي،  اْلُقوَّةَ   إ نى   َأالَ   ،[60:  األنةككال]   :1966  داود،  أبي( 

(. وخد خال اإلمام النووي حول هذه الرياضكككة وغيرها من الرياضكككات التي أوصكككى بها 2/216

 والمناضككلة  الرمي فضككيلة  بعده،  األحاديث وفي  وفيه"الرسككول صككلى اهلل عليه وسككلم مايلي:  

 اسكككتعمال أنوا   وسكككائر المشكككاجعة وكذل   تعالى، اهلل  سكككبيل في  الجهاد  بنية  بذل  واالعتنا 

 والتكدرب  القتكال  على  التمرن  كلكه  بهكذا  والمراد...    وغيرهكا  بكالخيكل  المسككككابقكة  وككذا  السككككالح،

 .(13/95 :1994 النووي،).. بذل   األعضا  ورياضة  فيه  والتحذق

ن الرمي في عهد الرسكول صكلى اهلل إالقائل خلنا في المطل  السكابق، فقد يقول  ثلما مو

عليه وسكلم لم يكن سكوى عادةأ أو تقليدا ُيمارس فقط في المناسكبات وما شكابهها، وأنه ال يعدو 

ههنكا أيضككككا ابن خكدامكة المقكدسككككي يقول في كتكاب  أن يكون لعبكة ال خوانين لهكا، غير أننكا نجكد  

مضككككمونكه أنهكا ريكاضككككة خكائمكة بكذاتهكا على خوانين ومبكادئ يلت م بهكا جميع   "الُمرني" مكا

  حاجة  ال بما  الًرمي عن  والَتشكككاُغلَ   الًتْطويَل، أحدهما أراد  ف ن" المتسكككابقين، وفي هذا يقول:  

  الذي  الَقفْكدَ  ينسكى لعله  صكاحبه، على  التطويل إرادة  ل ، ونحو والوتر،  القوس َمسْكح    من  إليه،

 ُيمَنُع بحث  بالُكل َيِة،  باالسككتعجال ُيدَهُش وال  بالًرمي،  وُةوِل   ل ،  من ُمن عَ   يةُتُر، أو به،  أصككاب

  َيرَتج َ ،   أن  مثل  صكككاِحَبُه، به  يريُظ  الذي  الكالم من منهما واحد كل   وُيمنع. اإلصكككابة  َتَحري من

  َتشككاًحا  وإ ا.....  ُيعل ُمُه  أنه ُيظهر  أن وأ  الخطأ، على  صككاحَبُه وُيعٍنفَ   باإلصككابة،  ويتبًججَ   ويةتخر،

َتْقب ُل الموخةين  أحد في  يكون  أن مثل أوَلى،  أحُدُهما َةَلَبُه  ما  كان  ف ن الوخوه،  موضككع  في  َيسككْ
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 َةلَك َ   من  خوُل  خُكد م  َيسككككتَكدب ُرهكا،  واآلتُر   لك ،  ونحو  اسككككتقبكالهكا،  يؤ يكه  ريحًكا  أو  الشككككمس،

  كان   وإن...  َأمَلُ   فالشككرُ   ل ،  اسككتقبال شككرِةه ما  في يكون  أن  إال الُعرُه،  ألنه اسككتدبارها،

 وخفَ   الثكاني،  الوجكه  في  ككان  فك  ا  اآلتُر،  فيتبعُكُه  البكدا ةُة،  بكه  الكذي  إلى  لك   ككان سككككوا  ، الموخةكان

 (.424: 1997 ، ابن خدامة.)المقدسي األوُل ويتبُعُه  شا ة،  حيث  الثاني

َرضِكَي اللأُه   َعاِئشَكةَ  صكحيح البخاري: "عنفي  وللداللة على ما سكبق وحول ماهو موجود  

لىى اللىهِ   َرسكككولَ   َرَأْيأُل  لَقْد:  خاَلأْلَعنها:  ةُ   ،ُحْجَرتي  َباب   عَلى َيْوًما وسكككلىمَ  عليه  اهلُل صكككَ   والَحَبشكككَ

في معنى الحديث  يقول ." َلِعب ه ْم  إلى أْنُظُر  بر َداِئِه،  َيسْكُتُرن ي اللىهِ   وَرسكوُل الَمسْكج ِد، في  َيْلَعُبونَ 

حم ة محمد خاسكم اآلتي: ُيسكتةاد منه أن المسكجد النبوي كان مركً ا عسككريا، وخاعدة حربية،  

الرجكال على ألعكاب الةروسككككيكة والقتكال، خكال الحكافظ: واللعك  بكالحراب ليس   هوميكدانكا يتكدرب فيك

وحتى تتضككح    (.30:  1990ه تدري  الشككجعان على مواخع الحروب. )خاسككم،  لعًبا مجرًدا، بل في 

لعبكة يتسككككلى بهكا الرجكال فيمكا مضككككى، وأنكه ككان    فكرتنكا جليكا ههنكا عن أن الرمي ليس مجرد

الةروسية  "في كتاب ف ننا نورد ما خاله ابن القيم الجوزيه  نشاةا بدنيا له خواعد وشرو  ثابتة، 

: "الكذي  تياآل  قكالفأصككككول الرمي ومبكادئكه،    كالمكه عن  القيم حين، حيكث أشككككار ابن  "المحمكديكة

 اجتمعأل عليه الرماة من األمم أن أصول الرمي تمسة، جمعها بعضهم في خولهم: 

 وأشجُع الناس َمن بالًرمي  يةَتِخرُ       الًرمُي أفَضُل ما أوصى الرسوُل ب ِه 

 ْقُد والَمككٌد واإلةالُق والَنَظُركوالعَ        ُض أًوُلَها ْـَقبككة  الككسككمكاُنُه تككأرك

آترون: أصكوله أربعة، وفروعه تسكعة، وكماله تفكلتان، فالمجمو  تمسكة عشكر  ل.. وخا

  2007،تفكلة، من اسكتكمل ِعلَمها وَعَمَلها اسكتكمل ِعلم الرمي" )الجوزيه، الةروسكية المحمدية

:395-396.) 

 رياضة التسابق 'الَعُدو'

ي هذا المطل  نجد الكثير من اآلثار التي تدل على التسككابق أو العدو بفككةته نشككاةا ف

يعني التحكدي بين المتنكافسككككين لمعرفكة أٌيُهم أسككككرُ  أو أجلَكَد على الفككككبر. أولهكا: سككككبكاق أم 

  إ سْكَحاَق َأُبو  َأْتَبَرَنا  ُموسَكى، ْبُن  َمْحُبوُب  اْلَأْنَطاِكي    صَكاِلحٍ  َأُبو  َحدََّثَناالمؤمنين عائشكة وهو اآلتي: "

ام   َعْن  اْلَةَ ار يَّ، َيْعن ي َلَمَة،  َأب ي  َوَعْن  َأب يِه، َعْن  ُعْرَوَة، ْبن   ِهشككَ َة، َعْن سككَ يَ  َعاِئشككَ   َعْنَها،  اللىُه  َرضككِ

 َفَلمَّا  ر ْجَليَّ،  َعَلى سَكَبْقُتُهفَ   َفسَكاَبْقُتُه: َخاَلأْل سَكَةرٍ   ِفي  َوسَكلىمَ   َعَلْيهِ  اهلُل صَكلىى  النَّب يِّ   َمعَ  َكاَنأْل  َأنََّها

 (.234-2/233 :1996 داود، أبي)  «السَّْبَقةِ  ب ِتْل َ  َهِذهِ : »َفَقالَ  َفَسَبَقن ي  َساَبْقُتُه اللىْحمَ  َحَمْلأُل

  وهم  عنه اهلل رضكي  األكو  بن  سكلمة  عنأما األثر الثاني فهو سكباق سكلمة حيث نجد: "

وُل  َأْرَدَفن ى  ُثمَّ :  خال خرد   ي غ وة من  نوراجع  َعَلى َوَرا ةُه  -وسكككلم  عليه اهلل صكككلى-  اللىهِ   َرسكككُ

َبا ه  يُر َنْحُن  َفَبْيَنَما - َخالَ  -  اْلَمِديَنةِ  إ َلى َراج ِعينَ   اْلَعضككْ ار   ِمنَ   َرُجل    َوَكانَ  َخالَ   َنسككه َبُق  الَ  األةْنفككَ  ُيسككْ

 َفَلمَّا  - َخالَ  - َ ِل َ   ُيِعيُد  َفَجَعلَ  ُمَساب قٍ  ِمْن َهْل اْلَمِديَنةِ   ىإ لَ   ُمسَكاب قٌ   َأالَ   َيُقوُل َفَجَعلَ  - َخالَ  - شَكداا

ِمْعأُل ر يةأا  َتَهاُب َوالَ   َكر يًما ُتْكر ُم  َأَما ُخْلأُل  َكاَلَمُه  سككَ وُل َيُكونَ   َأْن  إ الى  الَ  َخالَ   شككَ  اهلل صككلى-  اللىهِ   َرسككُ



 أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم اإلسالم من خالل  دالالت املمارسة الرياضية يف  

188 

ولَ  َيا  ُخْلأُل َخالَ   -وسككلم  عليه اب قَ  َ ْرن ى َوُأمِّى  ب َأب ى اللىهِ   َرسككُ ْ ألَ   إ ْن»   َخالَ   الرَُّجلَ  َفأُلسككَ  َخالَ «.  شككِ

 َأسْكَتْبِقى  شَكَرَفْين   َأْو شَكَرفأا  َعَلْيهِ  َفَرَبْطأُل -  َخالَ   - َفَعَدْوُت َفَطَةْرُت  ر ْجَلىَّ   َوَثَنْيأُل  إ َلْي َ  اْ َه  ُخْلأُل

ى َرفأا  َعَلْيهِ  َفَرَبْطأُل  إ ْثر هِ   ِفى َعَدْوُت ُثمَّ   َنَةسكككه َرَفْين   َأْو  شكككَ  - َخالَ  - َأْلَحَقُه  َحتَّى  َرَفْعأُل إ نِّى  ُثمَّ  شكككَ

ك كُه ب قْكألَ   خَكْد  ُخلْكأُل -  خَكالَ   -  َكِتَةيْكهِ   َبْينَ   فَكَأصككككُ َبْقتُكُه  خَكالَ . َأُظن    َأنَكا  خَكالَ   َواللىكهِ  سككككُ   " .اْلمَكِدينَكةِ   إ َلى  َفسككككَ

 (2/876 :2006 مسلم،)

: َخاَل  اْلَحار ِث، ْبن    اهلله  َعْبدِ   َعْن ز َياد ،  َأب ي ْبن    َي  يدَ  َعْن  َجر يٌر،  َحدََّثَناأما األثر الثكالث فهو: " 

وُل  َكانَ  لىى اهلله  َرسكككُ لىمَ   َعَلْيهِ  اهلُل صكككَ ف    َوسكككَ  ُثمَّ   اْلَعبَّاس ، َبن ي  َوُكَثيًَّرا  اهلله،  َوُعَبْيدَ  اهلله،  َعْبدَ   َيفكككُ

َبقَ   َمْن: "  َيُقوُل َتب ُقونَ :  خَكالَ "    َوكَكَذا  كَكَذا  َفلَكُه  إ َليَّ   سككككَ  َوصككككَكْدر ِه،  َظْهر هِ   َعَلى  َفَيَقُعونَ   إ َليْكهِ   َفَيسككككْ

 (3/335: 1996 حنبل، بن) َوَيْلَتَ ُمُهْم  َفُيَقبُِّلُهْم

ممكا سككككبق  كره من أحكاديكث نبويكة، يمكننكا القول بكأن التسككككابق أو العكدو كظكاهرة 

اعية في وخأل الرسككول صككلى اهلل عليه وسككلم كان موجودا، وبفككور مختلةة، وإ ا ما خارنا اجتم

فيه    ال شكهذه األحاديث بالمطال  السكابقة التي تتحدث عن سكباق الخيل أو الرمي، ف نه مما 

أن للتسككابق حين ذ مبادئ وخوانين تضككبطه تجعل منه رياضككة خائمة بذاتها، وإن كنا ههنا لم 

فكرة التسككابق على األخدام أو نسككتطع الوصككول إلى آثاٍر مكتوبة يشككرح فيها العلما  والةقها  

نا العدو، ف ن َمَرًد  ل  خفككورنا في اإللمام بأمهات الكت  العربية واإلسككالمية. وكل ما توصككل

إليه من مضكامين الكت  والمؤلةات التي تحفكلنا عليها هو  كر هذه المسكابقات )التسكابق على 

األخدام( كأَثٍر يذكر مناِخ  الرسكول صكلى اهلل عليه وسكلم وتواضُكعه وِحلمه مع الفكحابة رضكوان  

 اهلل عليهم.

 رياضة املصارعة

اضكككات كالكاراتي أو وإن اتتلف مةهوم المفكككارعة في وختنا الحالي ليشكككمل عديد الري

ننا نجد في سككيرة نبينا الكريم عليه الفككالة والسككالم عديد اآلثار ف ،  خ.. إلالجيدو أو المالكمة

  - النبي أن) أنس فعن. "عفكرناها في  ُتود هذه الرياضكة مهما اتتلةأل ُمسَكًمياالتي تدل على وج

 إال  أحدا يفكككار   ما  فالن: خالوا هذا؟  ما:  فقال  يفكككطرعون  بقوم مر  -وسكككلم  عليه اهلل صكككلى

 وغلك   فرلبكه  غيظكه  فكظم  رجكل  كلمكه  رجكل  منكه؟  أشككككد هو  من على  أدلكم  أفال : خكال صككككرعكه،

 .(10/519: 1959 العسقالني،)  ."صاحبه  شيطان وغل   شيطانه

 وعرض  أحد،  إلى  وسكككلم  عليه اهلل صكككلى  اهلل  رسكككول  ترج لما: "أحد غ وة فيأيضكككا:   

 جندب بن  سككمرة فقال  تديج، بن رافع  وأجاز جندب، بن سككمرة رد اسككتفككرر من  فردَ    أصككحابه،

 وأنا  وردَّني  َتِديج، بن  رافع  وسكلم  عليه اهلل صكلى اهلل  رسكول أجاز أبأِل،  يا: سكنان  بن ُمَرى  لربيبه

  َتِديج  بن رافع وأج ت  ابني،  رددت  اهلل،  رسككول  يا: سككنان بن  ُمَرى فقال  َتِديج، بن  رافع أصككر 

 رافًعا، سكمرة ففكر   َتفَكاَرَعا،:  وسكمرة  لرافعٍ   وسكلم  عليه اهلل صكلى  النبي فقال!  يفكرعه وابني

 (. 506  -2/505  : 1967  الطبري، ) ".المسلمين مع فشهدها وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول  فأجازه
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 بن عمر  حدثني  العتكي،  حيان بن سكلمة ثنا  مسكنده في  سكةيان بن الحسكن  خالكذل : " 

  َيفْكَطر َعاِن َواْلُحسَكْيُن اْلَحسَكُن  َكانَ : خال  ُهَرْيَرَة، َأب ي عن  زياد،  بن  محمد عن  الَعْبدي تليةة  أبي

 ِهي: "يقول  وسكلم  عليه اهلل لىصك اهلل رسكول  َفَكانَ   َوسَكلىمَ   َعَلْيهِ   اللىُه صَكلىى اللىهِ  َرسُكول َيَدْي  َبْينَ 

ْن ْن  ِهي: "َتُقوُل ِلمَ : اهلل  رسككككول  يكا:  فَكاِةمَكُة فقَكالَكأْل". َحسككككَ  ِهيَ :  َيُقوُل ج ْبر يكَل،  إ نى : "خَكالَ  ؟"َحسككككَ

 .(86 : 1992المسارعة إلى المفارعة،  السيوةي،)  "".ُحَسْينٌ 

السكيوةي: المسكارعة إلى المفكارعة، يقول:    تاب  كِ  قَ ق  حَ حول ما سكبق  كره من أحاديث نجد ُم    

نها ليسكأل من العبث، بل من الرياضكة المحمودة الموصلة إال شك  في مشكروعية المفكارعة، إ  "

إلى تحفكيل المقاصكد في الر و، واالنتةا  بها عند الحاجة، وهي دائرة بين االسكتحباب واإلباحة  

بحسكككك  الباعث على  ل ... فهي من رياضككككات المسككككلمين ولهوهم المباح، فهي تعمل على 

. ولذا اتتبر النبي صككلى اهلل عليه وسككلم خوة بعض فتيان الفككحابة  ،.وتمرينهاتقوية أبدانهم 

رضكوان اهلل عليهم بها، وأتذه معه في الر و عندما أثبأل جدارته وخوته فيها... لكن، هل بقيأل 

والررض؟ المفككارعة في هذه األيام على ما كانأل عليه عند سككلةنا الفككالح من حيث المقفككد 

م عند السككلف رضككوان اهلل عليهم على إحسككان القبض على الخفككم كانأل المفككارعة تقو  ...

وإلقائه أرضككا... فهي خائمة على تقوية األبدان وشككحذ الهمم، بحيث يبقى المسككلم مسككتعدا 

للجهكاد في سككككبيكل اهلل تعكالى. أما اليوم، فهنكاا انحرافات في سككككلوا كثير من المفككككارعين، 

 (8-5: 1992، المسارعة إلى المفارعة، . )السيوةيجا تنا من أرباب الحضارة الرربية

ْبْع 'رفع األثقال'  رياضة الرَّ

في عفككككرنا   أهميكة بالركة في المسككككابقكات الدوليكة ات رياضككككة رفع األثقكال ُتَعٌد  مثلمكا 

، ف نها في عهد الرسككول صككلى اهلل عليه وسككلم، وحتى خبله كانأل  ائعة الفككيأل. فقد:  الحالي

 األشكد ليعر فوا  حجًرا يربعون  بقوم َمرَّ   وسكلم  عليه اهلل صكلى  النبي  أنى : "الجوزيه القيم  بنا   كر"

)يرفعونككه:  أي  المةتوحككة،  بككالبككا   يرَبُعون،").عليهم  ُينِكر  فلم  منهم،  الةروسككككيككة  الجوزيككة،( 

  بقوم مرَّ  وسكككلم  عليه اهلل صكككلى  النبيَّ   أن: أنس عنأيضكككا نجد: "  (.34-33:  2007  المحمدية،

َنُع  َما: "فقال  حجًرا، يرفعون  صكلى  النبي فقال  الشكدة  ُيريدون  حجًرا يرفعون:  خالوا"  َهُؤاَل ه؟  َيفكْ

 ِعنْكدَ  َنْةسككككَكُه َيْملِكُ   الىكِذي َنحَوهَكا  َكِلمَكةأ   َأْو  ِمنكه  َأشككككَكد   ُهوَ   َمْن  َعَلى  َأُدل ُكْم  َأَفالَ : "وسككككلم  عليكه  اهلل

 (.132-131: 1994 بكر،  أبيالهيثمي  " ).الَرَض   

وشكككرو  بل إنها كانأل تقوم على مبادئ    ،الرياضكككة لم تكن مجرد لعبة للتسكككليةهذه 

متةق عليهكا بين المتنكافسككككين، نكاهيك  عن كونهكا ريكاضككككة تعتمكد على التكدريك  الُمجه كد للبكدن  

ومن خوى النةوس ما يكتسكك  برياضككتها، ف نه حتى تحفككل المهارة، وفي هذا يقول اليماني: "

نميتها بالرياضكككة، َكَمن يواضككك  على رفع األثقال، ف نه بعد مدة كما أن القوة البدنية يمكن ت

يسككتطيع ضككعف ما كان يسككتطيعه من خبل، وكذل  في الجري على األخدام، والرمي باألحجار،  

.  والمشكككي على سكككل  ممدود بين عمودين، وغير  ل  مما هو معروه في األلعاب الرياضكككية 
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عبكذة التي تعتمكد ِتةأكة الحرككة، فك  ن  لك  القكدر من سككككرعكة الحرككة ال يحفككككل إال وككذلك  الشككككً

 .(255-254: 2012)اليماني،  "بمعاناة الحركات السريعة ُمًدةأ.

 رياضة السباحة    

يوجكد في السككككيرة النبويكة الكثير من اآلثكار التي تكدل على خيكام النكاس بكالسككككبكاحكة،  

وتخفكيص الرسكول صكلى اهلل عليه وسكلم لهذه الرياضكة في كثير من المرات، ناهي  عن تلكم 

  َأْتَبَرَنا اآلثار التي نجدها في سكير الخلةا  والفكحابة رضكوان اهلل عليهم. فةي سكنن النسكائي: "  

 َأب ي ْبن    َتاِلدِ  َعْن  َأْعَيَن، ْبُن  ُموسَكى  َحدََّثَنا: َخالَ  َحْةٍص، ْبُن سَكِعيُد  َحدََّثَنا: َخالَ   سُكَلْيَماَن، ْبُن َأْحَمُد

 َوجَكاب رَ   اللىكهِ   َعبْكدِ  ْبنَ   جَكاب رَ   َرَأيْكأُل:  خَكالَ   َربَكاٍح،  َأب ي  ْبن    َعطَكا ه  َعْن  ال  ْهر يِّ، َعْن  الرَِّحيم ،  َعبْكدِ   َأب ي  َي  يكدَ 

ْلأَل؟:  صَكاِحُبُه َلُه َفَقالَ   َفَجَلَس، َأَحُدُهَما،  َفَأمَّا: َخالَ   َيْرِمَياِن،  اْلَأْنفَكار يَّْين   ُعَمْيرٍ  ْبنَ  .  َنَعمْ : َخالَ  َأَكسكه

ِمْعألَ   َأَما:  ِلْلآَتر   َأَحُدُهَما َفَقالَ  ولَ   سككَ لىى اللىهِ   َرسككُ لىمَ   َعَلْيهِ  اللىُه  صككَ ْي    ُكل : )َيُقوُل  َوسككَ  ِمْن  َلْيسَ  شككَ

ُي  َفَرسَكُه،  الرَُّجل    َوَتْأِديُ   اْمَرَأَتُه،  الرَُّجل    ُمَلاَعَبُة:  َأْرَبَعة    َيُكوُن َلا َلِعٌ ، َفُهوَ   اللىِه،  ِ ْكر    الرَُّجل    َوَمشكْ

 .(176: 2001 النسائي،( )السَّبَّاَحةَ  الرَُّجل   َوَتَعل ُم  اْلَرَرَضْين ،  َبْينَ 

وههنا أيضككا نعيد الةكرة التي مةادها أن السككباحة لم تكن مجرد لعبة يلهو بها الناس،  

بل إنها كانأل أيضككا خائمة على التدري  لتعلمها، وكذا خائمة على خواعد للمنافسككة والسككباق. 

ولما كانأل الممارسكة الرياضكية أو النشكا  البدني ج  ا من األنشكطة التي يمارسكها الكثيرون في 

سكككول صكككلى اهلل عليه وسكككلم، ف ننا نجد العديد من العلما  والةقها  الذين ألأةوا عديد عهد الر

مثال ، ومنها السككباحة والرمي، والكت  والرسككائل فقط للتنويه بةوائد الرياضككة البدنية عموما

 على  ل  الُمَؤلأةان اللذان ألأَةُهما جالل الدين السككيوةي، "أما الرسككالة األولى فهي: االباحة في

فضكل السكباحةا، فيذكر لنا ماورد عن النبي صكلي اهلل عليه وسكلم من الحث على تعلم السكباحة  

ما  أ  .وتعليمها، ويورد لنا اآلثار التي وردت عن السكككلف الفكككالح في شكككأن السكككباحة وتعلمها..

تعلمها، ، وفيها حديث ةٍي  عن الرماح وفضكل "السكماح في أتبار الرماح"الرسكالة الثانية فهي: 

وحث النبي صكلى اهلل عليه وسكلم على معرفتها وإجادتها، وما ورد عن السكلف الفكالح في شكأن  

 (.8: 1990  ،السباحة فضلفي   الباحة  الرماح..")السيوةي،

 رياضة املشي    

رياضة خائمة بحد  اتها. وإ ا ما أردنا تتبع واكتشاه  في وختنا الحالي  أضحى المشي  لقد 

  ،المشككي بأي اهتمام في اآلثار واألحاديث التي خالها الرسككول صككلى اهلل عليه وسككلم َي  ظِ إن حَ 

فك ننكا نجكد عكديكد األحكاديكث التي تتحكدث عن تعظيم أجر المشككككي إلى المسككككجكد البعيكد عن 

َكا َخاَل: عنه اهلل رضكككي َجاب رٍ   َعْنالقري ...إلخ. كما نجد الحديث الموالي: "  -  النَّب يِّ  إ َلى َناسٌ   شكككَ

لى  لىمَ   َعَلْيهِ  اللىُه ىصككَ ي  –  َوسككَ َلانِ  َعَلْيُكْم"   َوَخاَل: بهْم َفَدَعا اْلَمشككْ ْلنَ  ب النَّسككَ   َأَتفَّ َفَوَجْدَناُه ا". َفَنسككَ

 (. 111  : 2002 النيسابوري، ا )المشي  في اإلسرا  - المهملة والسين النون  بةتح:  النسالن. اَعَلْيَنا
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 وسككلم عليه  اهلل صككلى اهلل رسككول مشككي  لكيةية وصككةا الجوزيه القيم  ابن وخد سككرد

: هريرة  أبو خال وأسكنها وأحسَنها  ِمشيةأ، الناس  أسَر َ   وكان تكة ؤاأ، تكةىأ مشى، إ ا  كان:  فيقول

 وما وجهه،  في  تجري الشكمسَ   كأن َوسَكلىَم،  َعَلْيهِ  اللىُه  صَكلىى اهلل رسكول من أحسكنَ   شكي اأ  رأيأُل  ما

 وإنا  له، ُتطوى  األرُض كأنما َوسَكلىَم،  َعَلْيهِ  اللىُه  صَكلىى اهلل  رسكول من  ِمشكيته في  أسكر   أحداأ  رأيأُل

  صَكلىى  اهلل  رسكوُل  كان: عنه اهلل رضكي ةال   أبي بن علي وخال.  ُمْكَتر ث لريُر وإنه  أنةسَكنا  َلنْجَهُد

لىمَ  َعَلْيهِ   اللىُه َبٍ ، ِمْن  ينحط   كأنما تكةؤاأ   تكةىأ  مشكى  إ ا  َوسكَ : خلأُل تقّلع مشكى، إ ا: مرة وخال صكَ

 الع م  أولي  ِمشككككيكة  وهي  الفككككبك ،  من  المنحط  كحكال  بجملتكه،  األرض  من  االرتةكاُ :  والتقُلع

 والمهانة  الَهَوج   ِمشكية من وأبعُدها لألعضكا ، وأرواُحها الِمشكيات أعدُل وهي والشكجاعة، واله مة

 محمولة،  تشككبة  كأنه واحدة، خطعة ويمشككي مشككيه  في يتماوت  أن إمَّا  الماشككَي،  ف ن والتماوت،

 وهي األهوج، الجمل  مشككي  واضككطراب بان عاج يمشككي  أن وإّما  خبيحة، مذمومة ِمشككية وهي

  حال  االلتةات  ُيكثُر  كان  إن سككيما وال  صككاحبها،  عقل ِتةىة  على دالة وهي  أيضككاأ، مذمومة ِمشككية  

 في  بها  وصككةهم  كما  الرحمن، عبادِ   ِمشككية  وهي َهْوناأ،  يمشككي  أن  وإّما  وشككماالأ،  يميناأ  مشككيه

ونَ   اّلِذينَ   الّرْحَمن   َوِعَباُد: ﴿فقال  كتابه،  واحد  غيُر خال[. 63: الةرخان﴾ ]  َهْوناأ  األْرض   َعَلىَ  َيْمشككُ

لىى  اهلل  رسككول  ِمشككية  وهي تماوت، وال  تكب ر  غير من  ووخار  بسكككينة: السككلف من   َعَلْيِه اللىُه صككَ

لى    كان   حتى له،  ُتطوى األرُض وكأنما  صككب ، من  ينحط كأنما  كان الِمشككية هذه مع  ف نه  َم،َوسككَ

ه  ُيْجه ُد معه الماشكككي لىى اهلل  ورسكككوُل نةسكككَ لىمَ   َعَلْيهِ  اللىُه صكككَ  على يدل وهذا  ُمْكَتر ث ،  غيُر  َوسكككَ

 عشرة  والمشيات.المشيات أعدل  مشية  بل بمهانة،  وال  بتماوت ِمشية تكن  لم ِمشيته أن: أمرين

 تقكارب  مع المشككككي أسككككرُ  وهو  الرَّمَكَل،:  والخكامس. السككككعي: والرابع  منهكا،  الثالثكة  هكذه أنوا ،

 َت َّ  َوسَكلىمَ   َعَلْيهِ  اللىُه  صَكلىى  النبي  أن عمر ابن  حديث من  الفكحيح وفي  الَخب ،: ويسكمى  الُخَطا،

الن،: سأربعاأ. السككاد ومشككى  ثالثاأ، َةواِفهِ   في   الماشككي،  ُي عج  ال  الذي  الخةيف  الَعْدو وهو  النَّسككَ

َكْوا المشككاة  أن  المسككانيد  بعض وفي.  َيْكر ُثُه وال لىى  اهلل  رسككول  إلى شككَ لىمَ  َعَلْيهِ   اللىُه صككَ  من َوسككَ

 التمايل،  ِمشكية وهي الَخْوَزلى،: والسكابع".  بالنَّسَكاَلنِ   اسْكَتِعيُنوا: "فقال الودا ،  حجة في المشكي

:  والتاسكع.  ورا  إلى  المشكية وهي القهقرى،: والثامن.  وتخنثاأ   تكسكرا  فيها إن: يقال  ِمشكية، وهي

 العج  ُأولي  ِمشكية وهي  التبختر، ِمشكية: والعاشكر. وثباأ   الماشكي  فيها  َيِثُ  ِمشكية وهي  الَجَمَ ى،

فَ   التي وهي  والتكب ر، ه،  وأعجبته ِعْطَةْيهِ   في نظر لما  بفكككاحبها  سكككبحانه اهلُل  َتسكككَ  فهو  نةسكككُ

 زاد الجوزيه،. )والتكة ؤ الَهْونِ   ِمشكية  الِمشكيات هذه وأعدُل.  القيامة  يوم  إلى  األرض في  يتجلجُل

 .(162-161: 1998 المعاد،

 يف اإلسالم   البدني مبادئ فلسفة النشاط  

العلمكا  من تالل مكا سككككبق  كره، سككككوا  من أحكاديكث نبويكة أو من تالل مكا تكاض فيكه  

نحاول ههنا   ،-والتي خدمنا نما ج منها  -والةقها  والةالسكةة المسكلمون ةيلة القرون الماضكية
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فلسكككةة  قوم عليها  التي وصكككلنا إليها والتي تسكككرد بعض األفكار التي توضكككح أهم المبادئ  

 وهي كاآلتي:   ،النشا  الرياضي في اإلسالم

 الرياضة والجهاد    

إن الباحث في أمهات الكت  اإلسكالمية، والمتقفكي لما كتبه الَجهاب َذة العلما  المسكلمون 

من فنون وعلوم شكتى بما فيها موضكو  الرياضكة، ُيدرا تمام اإلدراا أنهم كانوا دائما ُيرك ون  

، والتي وفقهكا ُيحكددون مكا للريكاضككككة ومكا عليهكا. فهم على الركايكة من الممكارسككككة البكدنيكة عمومكا

ن أن الرياضككة ُتعين الةرد على حسككن العبادة، والحةاى على الفككحة لراية الطاعة للمولى  يرو

تبارا وتعالى، وكذا ألجل االستعداد لنفرة دين اهلل، والجهاد في سبيل اهلل. وكل هذا ال يتأتى  

إال بالتدري  والنشكا  البدني. والمعنى: أنه مثلما كانأل غاية فلسكةة الرياضكة في إسكبرةة هي 

فككحة، ف ن فلسككةة النشككا  البدني والممارسككة  الَجَمال والكانأل تهده إلى   حروب، وفي أثيناال

الرياضكككية في الحضكككارة اإلسكككالمية تهده إلى الحةاى على اللياخة البدنية ألجل القدرة على 

 ممارسة العبادات، واالستعداد للجهاد.

 الِعَوضمسألة     

، وخد -بهذا المفكطلح  اته–الرياضكة  لقد ناخش العلما  المسكلمون وباسكتةاضكة كبيرة  

تاضكككوا في وصكككف العديد من الرياضكككات التي نعرفها اليوم وفي شكككروةها ومبادئها وكيةية  

تقان مهاراتها. ولكن الموضكككو  األكثر الذي نال خسكككطا شكككاسكككعا من اجتهاداتهم،  إتعلمها و

ركالبكات، والمراهنكات، والمخكاةرات الُم. وفيمكايلي َعي نَكة  منكه: "  ورؤاهم هو موضككككو  "الِعَوض"

  َأيُ َها  َيا﴿الذي خال تعالى فيه:    ممنوعة كلها، السكككيما إ ا كانأل ب ِعوض، ألنها من أنوا  الميسكككر

ُر اْلَخْمُر إ نَ َما آَمُنوا  الَ ِذينَ  اُب َواْلَمْيسككه  َلَعلَ ُكْم  َفاْجَتن ُبوُه  ْيَطانِ الشككَ   َعَمل   ِمْن  ر ْجسٌ   َواألةْزالُم  َواألةْنفككَ

... فهو يجلك  أربكاحكا كبيرة بال تعك ، وال عنكا ، وال جهكد، وال ككد، أو المكائكدة(.    -90﴾ )ُتْةِلُحونَ 

فالشكر  أجاز من هذه   يسكب  تسكارة عظمى، وإفالسكا.. فمن أجل مةاسكده الكبيرة، حرمه اهلل...

جاز أما أعان على الجهاد في سكككبيل اهلل، ف نه أجاز السكككباق على الخيل، واإلبل، كما   الُمرالبات

 اهلل،جهكاد في سككككبيكل الرمي والُمنكاضككككلكة، ألن هكذا كلكه ممكا يتعين تعلمكه، والمهكارة فيكه على ال

. وخد َلًخَص ابن القيم الجوزية االتتاله حول مسكألة (456-455:  2003)البسكام،  ونفكر دينه."

التحريم َيقَوى وَيضكككعف بحسككك  خوة المةاسكككد وضكككعةها، وبحسككك  تعدد في خوله: " الِعَوض 

فكاتةق النكاس على تحريم أككل الِعوض في هكذا النو ، وعلى تحريم    ؛أسككككبكابكه. إ ا ُعر ه هكذا

الُمركالبكة فيكه بكالرهكان. واتةقوا على جواز أككل المكال بسككككبكاق الخيكل واإلبكل والنضككككال من حيكث  

كيةية الجواز وتةفكيله... واتتلةوا في مسكائل هل هي ملحقة بهذا أو  الجملة، وإن اتتلةوا في

هذا، ونحن نذكرها: المسككألة األولى: اتتلةوا في جواز المسككابقة على الب رال والَحمير ب ِعَوض..  

المسككألة الثانية: اتتلةوا في المسككابقة على الَحَمام، والِةيل، والَبَقر ب ِعَوض.. المسككألة الثالثة:  

: هكل يجوز الِعَوض في الِعَوض في المسككككابقكة على األخكدام؟.. المسككككألكة الرابعكة  هكل يجوز
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را .. المسككألة السككادسككة: المشككابكة باأليدي..  باحة؟.. المسككألة الخامسككة: الفكك  المسككابقة بالسكك 

المسككألة السككابعة: المسككابقة بالسككيف والرمح والعمود.. المسككألة الثامنة: المسككابقة بالَمقاليع 

العاشكرة:  ةالمسكأل. المسكألة التاسكعة: المرالبة بشَكيل األثقال كالحجارة والِعالج.. على الِعَوض.

 .(256-253: 2007)الجوزيه، الةروسية المحمدية،  الُمَثاَخَةة."

 وط املنافسة الرياضية يف اإلسالمشر    

التي تاض فيها أيضكا جمهور العلما  والةالسكةة المسكلمون ةيلة    اتعومن بين الموضك

، والتي تتمحور حول الرياضكة، ف ن موضكو  شكرو  المنافسكة فترة ازدهار الحضكارة اإلسكالمية

. وفيما خ.. إلباهتمام شَكِمَل كافة عناصكر المسكابقة وأشككالها ومبادئهاَي  ظِ بين المتسكابقين حَ 

بقة عليها أن كل نو  من الخيل يتسكككابق أفراده بعضكككه مع من نظام المسكككايلي عينة منها: "

بعض، فالخيل الُمضككمرة تتسككابق وحدها، والخيل التي لم ُتضككمر تتسككابق وحدها، ليحفككل 

الةوز بين واحد، وآتر بنةس الجودة والقوة، فال ُيع ى السكب  إلى شكي  آتر تارج عن موضكو  

وال بد من تحديد المسككافة والراية، بما . أيضككا نجد اآلتي: " (456:  2003)البسككام،  "المنافسككة.

ن الررض معرفة أسكبقهما وأرماهما، وال ُيعلم  ل  إال بتسكاويهما في الراية،  جرت به العادة، أل

وألن أحدهما خد يكون مقفكرا في أول عدوه سكريعا في انتهائه، وخد يكون بالضكد فيحتاج إلى  

حاليه... ويشكتر  معرفة عدد اإلصكابة وصكةتها وعدد الرشكق: الرشكق بكسكر الرا    غاية تجمع

عبارة عن عدد الرمي الذي يتةقان عليه، والرشكق بةتح الرا  الرمي نةسكه مفكدر رشكقأل رشكقأا  

شككككتر  معرفكة عكدده ألن الحكذق في الرمي ال يعلم إال بكذلك ، وعكدد اإلصككككابكة اأي رميكأل رميًكا،  

فيكون الرشككق مثال عشككرين واإلصككابة تمسككة فيقوالن أُينا سككبق إلى    ينبري أن يكون معاوًما

بها   شككتر   ل  ليبين أحذخهما )المقدسككياتمس إصككابات من عشككرين رمية فهو السككابق، 

 .(293: 2003 الدين.
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 ونتائج الدراسةخاتمة 

ور ها في تتبع وتقفككي جميع أحاديث النبي صككلى اهلل  عليه  إن هذه الدراسككة على ُخفككُ

وسككلم التي تحدث فيها عن الممارسككة الرياضككية عموما، ف نها حاولأل خدر اإلمكان جرد بعض  

األحاديث النبوية الشكريةة التي تدل على اهتمام نبينا عليه أفضكل الفكالة والسكالم بالنشكا  

ومن تالل تقفكينا عن دالئل  .  البدني لما له من آثار على المسكلم في جسكمه وحياته وأنشكطته

التي ال مجال للخوض فيها دون   -رسكة الرياضكية في أحاديث النبي عليه الفكالة والسكالمالمما

نظرة جكديكدة   فقكد وصككككلنكا إلى إدراا  -جرد وتقفككككي مؤلةكات عكديكد العلمكا  والةقهكا  واألئمكة

لماهية اإلسككهامات التي أدلى بها أول   العلما  والتي تؤكد أننا ُمقص ر رون جدا في مطالعة ما 

في مخ وننا والتنقي  ي كافة المجاالت بما فيها الرياضككة، وأننا ُمل مون ب عادة التةكير  َألأُةوُه ف

 الثقافي الذي تركه أسالفنا.

إن أهم النتكائج التي ترجأل بهكا هذه الدراسككككة: هي اهتمام الرسككككول صككككلى اهلل عليه  

والرمي، وسككلم بالممارسككة الرياضككية، وَحث ِه على ممارسككة رياضككات محددة بذاتها كالسككباحة  

وإخرار الفكحابة على فعل بعٍض من الرياضكات. أيضكا اسكتةاضكة العلما  والةقها  المسكلمين في 

تناولهم لكل المبادئ والشككرو  شككرح أحاديث الرسككول عليه أفضككل الفككالة والسككالم، وكذا  

 واألحكام التي تخص الممارسة البدنية والمنافسة الرياضية عموما.

وألجل ما سكبق ف ن أهم االختراحات والتوصكيات التي تختم هذه الدراسكة هي: ضكرورة 

سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم وكذا على دراسة   -خاصة في مجال الرياضةوب-حث الباحثين  

صكحابته رضكوان اهلل عليهم لالسكتدالل على ماهية النشكا  البدني وأهميته. كذل ، أن يقوم  

هم به العلما  والةقها  والةالسككةة المسككلمون في موضككو  الرياضككة  اسككما الباحثون بدراسككة  

تحديدا، تفكوصكا وأن مؤلةاتهم زاترة بالمعاره والمعلومات والرؤى التي سكبقوا بها الكثير من 

وأتيرا، القيام بتأليف كل ما من شككأنه ترسككيخ فلسككةة النشككا  البدني في األمم والحضككارات. 

 بذاتها في فلسةة الرياضة.   اإلسالم، وجعلها مقاربة خائمة
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