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الضوابط التي یجب أن تراعى في الریاضة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : الضوابط التي یجب أن تراعى في الریاضة٢٨-٠٨الدرس (

٢٣-٠٤-٢٠٠٦  

الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین ، اللھم ال علم لنا إال   

ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق 

، ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھابھ ، واجعلنا حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتن

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، 

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

ینة التي ینبغي أن أیھا األخوة الكرام ، نلخص كل الدروس السابقة المتعلقة في الریاضة بھذه الحقائق الب  

  تكون واضحة لدى كل األخوة الكرام .

  حقائق مھمة في ممارسة الریاضة :

  

  أوالً : حكم الریاضة في اإلسالم .

    

الحكم العام ھو الجواز ألن األصل في األشیاء 

اإلباحة ، وال یحرم شيء إال بدلیل قطعي 

وثابت ، بینما العبادات األصل فیھا الحظر ، 

إال بالدلیل القطعي والثابت ،  وال تشرع عبادة

ألن الریاضة من األشیاء ، إذاً األصل فیھا 

  اإلباحة .

أما إذا كانت من أجل تقویة األبدان ، ومقارعة   

العدوان فإنھا ترتفع من مستوى اإلباحة إلى 

 مستوى االستحباب ، بل والندب ، بشرط أن تكون الممارسة بریئة من كل معصیة ، وھادفة إلى ما فیھ

  التدریب على تقویة األبدان ، وتقویة األرواح ، وھذأ أرجح أقوال أھل العلم في الریاضة .
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  ثانیًا : ضوابط ممارسة الریاضة :

شيء آخر ، ضوابط ممارسة الریاضة ، إسالمنا إسالم الحیاة ، إسالمنا دین الفطرة ، إسالمنا مع الحیاة   

ین اإلسالم والتفلت فرق الضوابط فقط ، فما من شھوة بكل تفاصیلھا ، ولكن مع الضوابط ، الفرق ب

أودعھا هللا في اإلنسان إال وجعل لھا قناة نظیفة تسري خاللھا ، إذاً الضوابط في ممارسة الریاضة ھذا 

  الكالم لجمیع الشباب وللشابات .

ة ذاتھا ، أو تنوعت الریاضة في عصرنا ، ودَخلھا كثیر من المخالفات الشرعیة ، إما في نظام الریاض  

  في كیفیة أدائھا ، مما استدعى معرفة الضوابط الشرعیة في ھذه الممارسة .

  الضابط األول : أال تلھي الریاضة عن واجب شرعي :

  أول ضابط شرعي في الریاضة : أال تلھي الریاضة عن واجب شرعي ، قال تعالى :  

    

ِ ﴾ ﴿ ِرَجاٌل َال تُْلِھیِھْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْیٌع َعنْ    ِذْكِر �َّ

  ]٣٧[ سورة النور : 

  أول ضابط شرعي في الریاضة أال تلھي الریاضة عن واجب شرعي .  

طبعاً أال تلھي الریاضة عن واجب شرعي كإقامتھا في أوقات الصالة ، أو ما یقارب أوقات الصالة ألن   

  معصیة كبیرة .ھذا ال یجوز بحال وھو من المنكرات الواجب إنكارھا ألن اللھو عن الصالة 

  الضابط الثاني : مراعاة المقصد الحسن عند مزاولة الریاضة :

الریاضة إما أن تكون وسیلة إلعداد اإلنسان لیكون قویاً لیواجھ أعداءه ، وھي أرفع صور الریاضة ،   

تدخل في وسائل نشر الحق ، أو تكون وسیلة لتقویة األبدان وتنشیطھا ، والستجمام المباح ، روحوا 

  قلوبكم ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كلت عمیت .

لتعین المسلم على القیام بالواجبات المنوطة بھ 

في الحیاة فینبغي مراعاة المقصد الحسن عند 

مزاولة الریاضة ، حتى یؤجر المرء ، فإنھ قد 

تقرر عند الفقھاء ـ رحمھم هللا عز وجل ـ أن 

األمور بمقاصدھا ، استدالالً بقول النبي علیھ 

الصالة والسالم في الحدیث المتواتر الجامع 

  لمانع :ا
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  (( إنما األعمال بالنیات ))

  [ البخاري عن عمر ]

ھذه قاعدة عظیمة ، یجب أن ترتبط بأحد أھداف المسلم ، إما من أھدافھ الكبرى أن ینتشر الحق ، أو أن   

ً یعینھ على متابعة النشاط  ً بریئا یعیش حیاة ببدن قوي یعینھ على طاعة هللا ، أو أن یستجم استجماما

أن تتقوى بھا األبدان على مواجھة األعداء ارتبطت بالجھاد ، أو أن تتقوى األبدان كي الدیني ، إما 

  تتفرغ لعبادة هللا والقیام بواجبات الخلق ، أو استجمام مباح یعین على متابعة النشاط .

بھ  أیھا اإلخوة الكرام ، سائر ما یتلھى بھ البطالون من أنواع اللھو وسائل ضروب اللعب مما ال یستعان  

  على ھدف نبیل مضیعة للوقت ، ألن الوقت أثمن شيء في حیاة اإلنسان .

  أول ضابط : أال تلھي عن ذكر هللا .  

والثاني : أن ترتبط بمقاصد یؤمن بھا اإلنسان ، فقد أصبحت الریاضة من الوسائل التي تحقق بھا   

  األھداف .

  الغرائز : الضابط الثالث : وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة

ھناك العب كرة بمصر من كبار العبي الكرة اعتزل اللعب ، وقبع في بیتھ ، كان ھناك مباراة دولیة ،   

المسؤولون في وزارة الشباب یحرصون على النجاح في ھذه المباراة حرصاً ال حدود لھ ، فذھب وفد 

اره باعتزال اللعب ، وأن یدخل من قِبَل وزیر الشباب إلى بیت ھذا الالعب ، وطلب منھ أن یعود عن قر

في ھذه المباراة ، اشترط أن یرتدي بنطاالً طویالً ، وألنھم في أمّس الحاجة إلیھ وافقوا لھ ، فلما وافقوا 

  قلّده ریاضون كثر ، واآلن یمكن أن یمارس الالعب لعبة كرة القدم ببنطال طویل یستر عورتھ .

إثارة الغرائز ، طبعاً بعض ألعاب الكرة یكثر فیھا كشف  إذاً : وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن  

العورات على وجھ مثیر للفتنة ، وھذا ال یجوز ، ومن الریاضات ما یمارسھ النساء فقط ، ویكشفن فیھ 

المواطن التي نھى الشرع عن كشفھا ، سواء كان ذلك الكشف بحضرة رجال أو نساء ، كل ذلك محظور 

تمل على ما یثیر الغرائز ، كاالختالط المحرم ، الذي یمكن أن یحدث في شرعاً ، وبعض الریاضات تش

أثناء ممارسة الریاضة ، والنصوص الشرعیة تؤكد على خطورة اختالط الرجال بالنساء ، إذاً : فال 

  یجوز ممارسة ھذه الریاضات المشتملة على ھذه المحرمات .

  أو غالب الظن :الضابط الرابع : عدم اشتمال الریاضة على خطر محقق 

  ألن هللا عز وجل قال :  
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  ﴿ َوَال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة ﴾

  ]١٩٥[ سورة البقرة : 

  وقال أیضاً :  

    

َ َكاَن بُِكْم َرِحیماً ﴾   ﴿ َوَال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ �َّ

  ]٢٩[ سورة النساء: 

  

  وقال علیھ الصالة والسالم :  

  ضرر ، وال ضرار ))(( ال 

إذاً : أیة ریاضة تؤدي إلى إیذاء الطرف اآلخر ، أو إلى إیذاء الالعب نفسھ فھذه ریاضة محرمة ، ألن   

حیاة اإلنسان ثمینة جداً ، وألن هللا خلقھ لجنة عرضھا السماوات واألرض ، ومستحیل أن یزھق روحھ 

  لسبب تافھ .

أنھا خطرة ، سواء أكان ھذا األذى والضرر یلحق  فإن كانت الریاضة خطرة ، أو یغلب على الظن

بالالعب ، أو یلحقھ ھو بغیره ، فإنھا ممنوعة ، ألن مفھوم الریاضة یقوم على أساس التمرین دون إیذاء 

  أو ضرر .

  الضابط الخامس : البعد عن المكاسب المحرمة في الریاضة :

ة ، والقمار محرم ، لذلك إذا كانت الریاضة إّن أكثر أنواع سباقات الخیول فیھا قمار ، وفیھا مراھن  

  وسیلة للقمار بشكل أو بآخر فإنھا محرمة .

  الضابط السادس : أال یترتب على إقامة المسابقات الریاضیة مواالة أو معاداة :

أال یترتب على إقامة المسابقات الریاضیة مواالة أو معاداة بسبب تلك المسابقة ، المؤمن یوالي عادة   

المؤمنین ، وال یوالي أھل الشرك والكفر ، أما حینما ینتقل والءه من والء للدین إلى والء لفریق معین ، 

فكأن ھذه الریاضة أصبحت وحینما ینتقل براءه من براء من كافر أو مشرك إلى براء من العب كرة 

  دیناً جدیداً .

ذكرت لكم مرة أني كنت في طریقي من مكة المكرمة إلى جدة بسیارة عامة ، ورأیت السائق یكاد   

یخرج من جلده ، ویتأثر تأثراً ال حدود لھ ، ویعلو صوتھ ، ألن الفریق الذي یوالیھ خسر المباراة ، بدل 

ت حرمات هللا ، تغضب فقط إذا لم یستطع الفریق الذي توالیھ أن تغضب � ، بدل أن تغضب إذا انتھك
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أن یربح المباراة ، قلت لكم : ال یجوز بحال من األحوال أن تكون الریاضة دیناً ، الریاضة وسیلة لتقویة 

  األجساد .

، اآلن مع األسف الشدید جداً أن نساءنا الطاھرات المحجبات ال یعتنین بصحتھن ، وال یمارسن الریاضة  

فتجد المرأة في سن مبكرة تترھل ، ویضعف قلبھا ، وتضعف مفاصلھا ، ھناك أمراض كثیرة تتأتى 

للمرأة ، مع أنھا طاھرة ومؤمنة ومحجبة ، لكن ضعف وعیھا الصحي ، وضعف ممارستھا للریاضة 

  یسبِّب لھا ذلك .

  ما حكم ممارسة المرأة للریاضة ؟

  ما حكم ممارسة المرأة للریاضة ؟ األصل عموم األحكام الشرعیة للرجال والنساء ، إذا قال تعالى :  

﴾ ِ اِمیَن بِاْلِقْسِط ُشَھَداَء ِ�َّ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا ُكونُوا قَوَّ

  ]١٣٥[ سورة النساء: 

ر أن یكون منصفاً المرأة كذلك ھي مأمورة یعني یا أیتھا المؤمنة كوني قوامة � ، كما أن الرجل مأمو  

أن تكون منصفة ، إذاً : األصل في الدین أن األحكام الشرعیة تشمل الرجال والنساء ، وقبل قلیل قلنا : 

  األصل في الریاضة الجواز .

  األدلة على جواز ممارسة المرأة للریاضة :

: السیدة عائشة رضي هللا عنھا كانت مع أما ما الدلیل على أن المرأة یجوز لھا أن تمارس الریاضة   

النبي علیھ الصالة والسالم في سفر قالت فسابقتھ فسبقتھ فلما حملت اللحم ازداد وزنھا سابقتھ فسبقني 

  فقال

  ((یا عائشة ھذه بتلك ))

  [ أبو داود عن عائشة ]

  تعادل .  

: دیث صحیح ، لكن بعضھم یقولطبعاً النبي مشرع ، سمح لھا أن تسابقھ ، والسباق من الریاضة ، والح  

،  ، وعلى حسن معاشرتھ مع األھلإنھ مّكنھا أن تسبقھ تطیباً لقلبھا ، وھذا یدل أیضاً على كرم رسول هللا

  وتطیب قلوبھم ، وكان زوجاً ناجحاً .

، فالمرأة أیضاً بحاجة ماسة إلى الریاضة في تنشیط جسمھا ، فإن للریاضة أثراً في نشاط البدن وحیویتھ  

، سالم من بعده فتنة أشد من النساءإال أن المرأة ألنھا محببة إلى الرجل ، وما ترك النبي علیھ الصالة وال

  لذلك ال بد من بعض التنبیھات :
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  تنبیھات مھمة في ممارسة المرأة للریاضة :

  

  عبادة المرأة الكبیرة : إعفاف الشباب : - ١

    

ي كیف أن الرجل لھ عبادة یفخر بھا أال وھ

الجھاد ، ولھ عبادة یفخر بھا أال ھي حضور 

الجمع والجماعات ، والمرأة لھا عبادة ینبغي 

أن تتیھ بھا ، وھي إعفاف الشباب ، حجاب 

المرأة إعفاف للشباب ، وستر مفاتن المرأة عن 

، ف لھ ، وھذه عبادة منوطة بالمرأةالشباب إعفا

، امتر من ثیاب المرأة متعلق بدینھلذلك كل سنت

كل نوع قماش من القماش الذي ترتدیھ المرأة و

  متعلق بدینھا ، كل سنتمتر ، وكل نوع ، فلذلك ضوابط المرأة في الریاضة أشد من ضوابط الرجل .

  وجوُب ابتعاد المرأة عن الرجال في ممارسة الریاضة : - ٢

ن الفتنة ، فإن الفتنة ال بد من البعد عن الرجال في ممارسة الریاضة ، وال بد من البعد عن مواط  

  بالنساء عظیمة ، كما صح عن النبي علیھ الصالة والسالم :

  (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ))

  [ الترمذي وابن ماجھ عن أسامة ]

لكن یجوز بال قید وال شرط أن تمارس المرأة الریاضة في بیتھا ، وثمة بیوت كثیرة فیھا یضع الزوج   

عموًدا في الممر ، ھذا العمود لھ تمرینات ال تعد وال تحصى ، واإلنسان میسور الحال یضع شریًطا 

  ضة في البیت .متحرًكا ، وھناك بعض األجھزة ، وبعض الراصورات یمكن أن تمارس المرأة بھا الریا

  ممارسة المرأة الریاضة التي تلیق بھا : - ٣

لكن ال بد أن تمارس المرأةُ الریاضة التي تلحق بھا ، فلو فرضنا أنھا تمارس ریاضة رفع األثقال ، بعد   

حین تصبح رجالً ، ألن طبیعة ھذه التدریبات تظھر العضالت ، هللا عز وجل جعلھا في األصل انسیابیة 

ا الریاضي الذي یزھو بعضالتھ ، كل عضلة تعد على حدة ، فإذا مارست المرأة ریاضة ال الخطوط ، أم

  تلیق بأنوثتھا تشبھت بالرجال .
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  ستر المرأة واالبتعاد عن االحتكاك بالرجال : – ٤

أما أن تمارس المرأة الریاضة خارج بیتھا فھذا ممكن ، ولكن مع الحرص الشدید على ستر المرأة   

تبتعد عن االحتكاك بالرجال ، لو فرضنا أن نادیًا ما فیھ إال نساء فقط ، ممكن ، وبالتالي فقد أحیاناً وأن 

حبب لھا الشرع البقاء في بیتھا ، وإن خرجت فینبغي أن تخرج وھي محتشمة ، وغیر مبدیة للزینة 

انا القرآن الظاھرة ، وغیر متطیبة ، مع عدم الضرب باألرجل لیعلم ما تخفي من زینتھا ، وھكذا ربَّ 

  الكریم ، كل ذلك من أجل صیانتھا عن أن تنتھبھا األعین الزائغة ، قال تعالى :

َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى ﴾ ْجَن تَبَرُّ   ﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ

  ]٣٣[ سورة األحزاب: 

  وقد قال علیھ الصالة والسالم ، وھذا حدیث متوازن :  

  ساءكم المساجد ، وبیوتھن خیر لھن ))(( ال تمنعوا ن

  [ أبو داود عن ابن عمر ]

إذا كان الزوج عالًما ، ولدیھ مكتبة ، وأشرطة ، وكل شيء في البیت ، وإذا كان الدرس في الجامع ،   

والطریق سالك ، والمرأة محشومة ، ومحجبة فال مانع في ذھابھا ، األصل أال یفتن بھا أحد ، وأال تفتن 

أال تنكشف مفاتنھا لغیر من یحل لھا أن یرى مفاتنھا ، فإن أصرت أن تمارس المرأة الریاضة أحداً ، و

خارج البیت فال بد أن یكون المكان الذي تمارس فیھ المرأة الریاضة خالیاً من الرجال ، ومستوراً عن 

  األعین ، وأن یتأكد أن ھذا المكان لیس فیھ آالت تصویر خفیة .

  لخفیة ( آالت التصویر ) !!!احذروا األعین ا - ٥

أیھا اإلخوة الكرام ، ھناك حقائق قد ال تصدق ، في بعض غرف القیاس في المحالت كامیرات تصویر   

، فإذا تعرت المرأة في ھذه الغرفة التي تتوھم أنھا مستورة فقد تلتقط لھا صورة ، و ھي شبھ عاریة ، و 

  بالد قصیة . قد تبتز بھذه الصورة ، وقد ترسل ھذه الصور إلى

ھناك قصص ال تعد وال تحصى أَتَّرفع عن ذكرھا في ھذا المكان الطاھر ، فأْن تضع المرأة ثیابھا في   

  غیر بیت زوجھا ھناك مشكلة ، یمكن أن تضع ثیابھا عند أمھا ، أو عند أمھاتھا ، لكن ما معنى أمھاتھا ؟

    

ھناك بیت یشبھ بیت أمھا ، ھو بیت أختھا ، 

صاحبة البیت حریصة على صیانتھا وعفافھا 

حرصاً ال حدود لھ ، بیت عمتھا ، ھناك بیوت 

أمھاتھا یمكن أن تضع المرأة ثیابھا في بیت 

زوجھا ، أو في بیوت أمھاتھا ، أّما أن تخلع 
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الضوابط التي یجب أن تراعى في الریاضة   

فیة ، ومن آلة تصویر خفیة فھذه مشكلة المرأة ثیابھا ، وھي لیست متأكدة من خلو المكان من عین خ

  كبیرة .

حدثني أخ قال : أقیم عرس في فندق من فئة الخمس نجوم ، التأكیدات أن ھذا المكان مستور ، ولن   

یدخلھ أحد من الرجال ، وكل من یقوم على خدمة ھذا الحفل من النساء ، ھذا كالم طیب ، ثم فوجئ 

ً ، وأن شاشة كبیرة تظھر بعض أقرباء أصحاب الحفل أنھ في مكان  آخر الحفل كلھ مراقب تلفزیونیا

علیھا كل ھؤالء النساء المتبرجات شبھ العرایا ، وأن شباباً خمسة یمتعون أعینھم بمنظر ھؤالء النساء 

  المتكشفات ، سبحان هللا !! كلما تقدم الوقت تعرف خطورة قول النبي علیھ الصالة والسالم :

  اً یوم القیامة المصورون ))(( إن من أشد الناس عذاب
  قیام النساء الموثوقات بمراقبة األماكن المخصصة لریاضة المرأة : - ٦

وعدم كشف ما ال یحل كشفھ من العورات ، وأال تظھر المرأة مواضع الفتنة منھا ، وأال یكون ھناك   

قوم على ھذه خلوة في ھذا المكان ، وأال تمارس ریاضة تتناقض مع طبیعة جسمھا كأنثى ، وأن ی

  األماكن الریاضیة نساء مؤمنات ثقات حازمات دقیقات ذكیات حتى ینتبھوا إلى أي مخالفة .

  الموازنة بین التحسینات والضروریات والحاجات :

بالمناسبة ، نحن عندنا في الفقھ تحسینات وحاجات وضرورات ، دائماً نضحي باألقل من أجل األكثر ،   

نھ الحاجات ، أعلى منھ الضرورات ، فإذا كانت الریاضة تحسیناً لصحة أقّل شيء تحسینات ، أعلى م

  المرأة فسترھا حاجة ، نضحي بالتحسین من أجل الحاجة بالضبط .

مثالً : حینما ترى تفاحة في نجاسة ، مع أنھا تفاحة ھي لألكل ، لكن المكان الذي فیھ التفاحة منعك من   

  ن من أجل الحاجة ، وأضحي بالحاجة من أجل الفرض .أن تأكلھا ، فأنا أحیاناً أضحي بالتحسی

حفظ األعراض مقصد ضروري ، والریاضة ال تخرج عن مقصد تحسیني ، فإذا تعارضت الریاضة   

  مع الضرورة نضحي بالریاضة من أجل الضرورة ، والمؤمن معھ منھج دقیق جداً .

فیھ عدة دروس ، وانتھى بھذه الضوابط  أیھا األخوة الكرام ، بھذا أنھینا موضوع الریاضة الذي بقینا  

التي ینبغي أن تراعا في ممارسة الریاضة ، والضوابط واضحة جداً ، ومشتقة من أقول النبي علیھ 

  الصالة والسالم ، ومن اآلیات ومن مقاصد الشریعة .

 


