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 ت

  هداءاإل

  سيدنا محمد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم، إلى الحبيب المصطفى خاتم األنبياء والمرسلين 

  .لراشدين وصحابته الغّر الميامينوخلفائه ا ،صاحب الشفاعة والمقام المحمود

ذات الشوكة واختاروا طريق  ،الذين حملوا راية اإلسالم ،إلى األئمة الفقهاء والعلماء العاملين

  .عوا إلى سبيل ربهمود

َوُقْل َربِّ اْرحَْمُهَما َآَما َربَّيَاِني (،إلى والدّي الحبيبين الكريمين 

  .1)َصِغيًرا

ة الذين الذين ســعوا لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلم ،ينهم وعقيدتهمد إلى المدافعين عن

  .كفروا السفلى

  .األفاضل الذين أناروا لي الطريق إلى شيوخي وأساتذتي

  .ل من علمني حرفاً أو له علّي فضللى كإ

  .دم لي جهداً إلنجاز هذه الرسالةإلى كل من ق

والفنون الحربية الذين يؤمنون بالتحدي واإلصرار دفاعاً  هإلى تالميذي األعزاء طالب الكاراتي

  .لعزة والكرامةعن ا

  .وعز اإلسالم بنائي وأحبابي حارث وناصر وهمامإلى أ

ســائالً اهللا عز وجل أن يجعله  العلمي والرياضي ، أقدم هذا المجهودجميعا إلى كل هؤالء و

  .زان حـــسناتي يوم تنصب الموازينفي مي

     الشرفا" ابوسيف"عروبة ناصر
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  شكر وتقدير

فيا ربي لك الحمد  1" َلِئْن شَكَْرُتمْ َألَِزيَدنَّكُمْ "الحمد هللا الذي بشكره تدوم النعم 

  .يم سلطانكينبغي لجالل وجهك وعظ اكم

ال يشكر اهللا من ال : "القائلعليه الصالة والسالم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبـد اهللا 

  .2"يشكر الناس

مفاضيل أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي ال،ه تعلى نعمته ومنتعالى فبعد شكر اهللا 

لين الدكتور اضمفمين الالوطنية وأخص بالذكر األستاذين الكريالعاملين في جامعة النجاح 

ه ذين تكرما علّي بالتوجيه واإلشراف على إعداد هذلمروان القدومي والدكتور صبحي نمر ال

  .الرسالة 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الذين سهلوا لي مهمة البحث عن الكتب الالزمة لهذا الموضوع 

  .جزاءالخير  تعالى عني فجزاهم اهللا

  .األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشةإلى  أيضاً أتوجه بالشكرو

ر الجزاء ـم خيـم وأن يجزيهـن والعلـة الديـيأخذ بأيديهم إلى خدم أنداعياً اهللا عز وجل 

  .إنه سميع مجيب
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  في التشريع الجنائي اإلسالمي اإلصابات الرياضية                      

  إعداد

  الشرفا" محمد أبو سيف"عروبة ناصر 

  إشراف

  القدومي مروان. د

  صبحي نمر. د

  الملخص

الرسالة إلى توضيح معنى اإلصابة وبيان أنواع اإلصـابات   الدراسة في هذه تهدف هذه

توضيح المسؤولية الجنائية المترتبـة علـى اإلصـابات    و هاالوقاية منها المتعددة وطرق وأقسام

وضمنها حقوق الالعبين التي كفلها اإلسالم  كما تهدف إلى بيانالرياضية وأساس هذه المسؤولية 

متفوقـة  حقوق الالعب المصاب التي لم تفرط في أي حق من  العادلة ازنةالمتو الشاملة بشريعته

ـ داخـل أرض المل فـي  حصر العقوبة ذه األلعاب الذي القانون الرياضي له على  دون أن  ،بع

أغفل ذلك ولم القانون الجنائي الدولي الذي  متميزة عناعتدائه ويتحمل المعتدي أية تبعات نتيجة 

  .كاملة لقانون اللعبة ليأخذ مجراهالصالحية اليهتم به، وأعطى 

فها وحدة دالة على اإلصـابات  من عدد من القضايا والمسائل شكل تآل لرسالةا تأنبنوقد 

، وعنـد  خ بإيجاز لأللعـاب الرياضـية القديمـة   الرياضية في التشريع الجنائي، من ذلك أنه أّر

المسلمين، وبين أهميتها عند هذه األمم، وال سيما عند المسلمين الذين أولوها رعاية خاصة وفق 

  .قيود وضوابط معينة، ليفيد منها كل فرد من أفراد المجتمع

عن مشروعية األلعاب الرياضية في اإلسالم واهتمامه بهـا   تتحدث الرسالةذلك أن  ومن

  .وامتداحه لها، بصفتها قوة بدنية، ومعياراً مهماً، الختيار الرجال

المفهوم العام لإلصابات وأنواعها وأقسامها مـن حيـث شـيوع     كذلك الرسالة توناقش

م وشدة اإلصابة وخطورتها وحجـم تأثيرهـا   األلعاب وانتشارها وأعمار الالعبين وأعضاء الجس

  .على اإلنسان، كما وضح طرق الوقاية من هذه اإلصابات



 ر

مفهومهـا، وأركانهـا،    أيضاً المسـؤولية الجنائيـة؛   الرسالةها تومن القضايا التي ناقش

 لرفعهاالمؤدية  والحاالت وأساسها الشرعي والقانوني، واألسباب الموجبة إليقاعها على الالعب،

  .عنه

حقوق المصاب، وأركان الجريمة على ما دون  تبين الرسالةومن هذه القضايا كذلك أن 

الذي  المشهورة مع بيان الحكموالنفس كما أعطى مثاالً تطبيقياً جنائياً إلحدى األلعاب المعاصرة 

.صدر بهـذا الخصـوص،وانتهت الرسـالة بخاتمـة ضـمنتها أهـم النتـائج والتوصـيات         



1

  :مقدمةال

قل لـو آـان : "رب العالمين، عالم الغيوب القائل في محكم التنزيل الحمد هللا

بل أن  حر ق فد الب بي لن مات ر مدادًا لكل حر  الب

، والصالة والسـالم  1"اتنفد آلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد

على سيد األولين واآلخرين سيدنا محمد الذي أرسله اهللا رحمة للعالمين فاتحاً لما أغلق وخاتمـاً  

ناصراً للحق بالحق وهادياً إلى صراطه المستقيم، وعلى آلـه وصـحبه حـق قـدره     لما سبق و

  :ومقداره العظيم ومن سار على هداه إلى يوم يقوم الناس إلى رب العالمين وبعد

جل عبادته سبحانه وتعالى وسـخر الكـون   أفإن اهللا عز وجل خلق الخالئق أجمعين من 

وقبائـل ليتعـارفوا    اًنيا واآلخرة، فجعل الناس شعوبه وسعادته في الدئلهذا اإلنسان من أجل بقا

يـا " :قـال سـبحانه وتعـالى    وجعل مقاييس التكريم فيما بين الناس هو تقوى اهللا عز وجل

أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم 

ــد هللا  ــرمكم عن ــارفوا إن أآ ــل لتع ــعوبا وقبائ ش

ذا اإلنسان أن جعله حراً كريماً وأخرجه لذا فمن عظيم نعمة اهللا عز وجل على ه 2"أتقاآم

من عبادة العباد إلى عبادته سبحانه وتعالى ومن ظلم المبادئ وجور األديان إلى عدالة اإلسـالم،  

للتفضيل بين الناس فجمع اإلسـالم   اًأساسي البشر ولم يعتبر العرق واللون الفوارق بين بن فأزال

ل تمـام  ومي وسلمان الفارسي، وهذا يدالر اًوصهيبالحبشي  تحت ظالله أبا بكر القرشي وبالالً

  .الداللة على عدالة اإلسالم وصالحيته لقيادة البشرية الجمعاء على أكمل وجه

احي الحياة ونأرسى قواعد الدين لتشتمل على كل قد جاء اإلسالم من أجل إسعاد الناس فل

واالستبداد ومنع التعـدي علـى    الدينية منها والدنيوية فأرسى قواعد العدل والمحبة وحرم الظلم

بأن يأخذ  –تحت حكم اإلسالم  –حقوق اآلخرين فوضع القواعد واألحكام التي كفلت لكل إنسان 

كامل حقوقه فجاء التشريع اإلسالمي بأحكامه الربانية لكي تضمن األمن واألمان للناس جميعـاً  
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ان ليبقى المجتمـع المسـلم   ولتحصل الحقوق وتقيم العدالة في األرض ولتوقف الجريمة والعدو

  .مجتمعاً خالياً من الشوائب ونظيفاً من كل فساد وانحراف

ناظراً نظرته الراقية لهذا اإلنسان ومبيناً الفـرق   التشريع اإلسالمي من هذا المنطلق جاء

وبـين القـوانين    سالهائل بين التشريع الجنائي اإلسالمي الذي أقام العدل والمساواة بـين النـا  

التي قامت على الفساد والرشوة والمحسوبية وفرقت بين البشر علـى أسـاس اللـون    الوضعية 

والجنس وقامت على المصالح الشخصية والفئوية فضلت وأضلت وفسدت وأفسـدت وضـاعت   

لم تجلب السعادة واألمن لشعوبها بـل جلبـت الشـقاء     قوانينوأضاعت فكانت النتيجة أن هذه ال

  .ستقرار وتضييع الممتلكات وسلب الحقوقوالخوف والدمار والظلم وعدم اال

  :أسباب اختيار الموضوع

تتطـور   منها، وأساليب متعددة لهـا، نظراً لتعدد األلعاب الرياضية وبروز أنواع كثيرة 

على مر األيام، ونظراً لحداثة األلعاب الرياضية التي تكثر ممارستها والتي أصبحت تحتل مكانة 

 هـذا الموضـوع  ناقشت س، وبسبب عدم وجود دراسات سابقة الكثير من النابال  كبيرة وتشغل

كثرة حدوث اإلصابات الرياضية فـي المالعـب   لألهميته في حياتنا والذي اخترت أن أكتب فيه 

  : من هنا فان سبب اختياري للكتابة في هذا الموضوع يهدف إلى ما يلي والميادين الرياضية، 

األلعاب الرياضية مع مقارنتها بالقانون الوضعي في الجناية الناتجة عن  اإلسالم حكم إبراز .1

وتوضيح الحكم الشرعي لهذه الجرائم الناتجة عنها وطرق معالجتها ومدى مواكبتهـا لمثـل   

 .هذه الحاالت وكيفية التعامل معها

تحويل هذا الموضوع من علم استثنائي ودراسات جانبية، إلى علم واسـع يثـري المكتبـة     .2

 .مستجدة بهذا الخصوصاإلسالمية بالموضوعات ال

الكشف عن فوائد تطبيق قانون اإلصابات ومنها الحد من اإلصابات الناتجة عـن األلعـاب    .3

 .وكيفية التعامل معها سواء كانت متعمدة أم غير متعمدة
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  .تحديد مسؤولية الالعب جنائياً داخل الملعب .4

  :الدراسات السابقة 

المصادر  ذا الموضوع، فإنني لم أجدوبذل الجهود المتواضعة في هبعد التحّري والبحث 

الموضوع بشكل تفصـيلي وال   هذا والمصنفات الكافية، ولم أجد الفقهاء يتحدثون عنالمراجع و

أن أحداً من المحدثين كتب فيه بعد السؤال عن الموضوع  ال علم ليإنه منهم، بل  نسيما األقدمي

ـ   ،في هذه األيام   بمعرفة أحكامهوتشفي الغليل  كتابةً تحل اإلشكال القائم  االتـي أصـبحت فيه

  .أخذ القسط األكبر من حياة الشعوب وأوقاتهمالرياضة ت

  : مشكلة الدراسة

مما ال شك فيه أن النفس اإلنسانية مجبولة على حب الذات واألنانية والفردية، وبمـا أن  

الراهنـة   وبما أن األوضاع جتنابهاهللا جل في عاله خلق الخير وحض عليه وأوجد الشر وأمر با

تشهد الكثير من التسلط من بعض المؤسسات والدول وصناع القرار في هذه األلعاب الرياضـية  

تعترض طريق الباحث الذي يريد أن يكتب فـي  عمورة فال بد من عقبات ومشاكل على وجه الم

  :هذا الموضوع ونسردها على النحو التالي

ال أن بعضهم كتب عن بعـض أحكـام   إ، الفقهاء األقدمين لم يكتبوا عن هذا الموضوع  إن .1

 .خاصة بزمانهم كالرماية والفروسية والمبارزة

ن إأما من كتبوا من الفقهاء المحدثين في هذا الموضوع فلم يتنـاولوه بشـكل تفصـيلي، إذ     .2

تطرق إلى األحكام الجنائيـة  تلم وبعض المراجع والمؤلفات كتبت عن الموضوع بشكل عام 

 .هذا الموضوع وإلى رأي الفقه اإلسالمي في

كثير من بالد المسلمين ممـا جعـل   أصالً في  ةكن موجودتكثير من األلعاب الرياضية لم  .3

أحكامها الجنائية وذلك لعدم وجود حاجة لدى المجتمعـات اإلسـالمية   ب غير مهتمينالفقهاء 
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ء أن لهذا النوع من الفقه وأحكامه الجنائية ولعدم الحاجة الماسة للكتابة فيه ظناً مـن الفقهـا  

 .ها وهي أكثر نفعاً للمجتمع اإلسالمي من غيرهفيهناك أولويات يجب الكتابة 

وجدنا أن غالبيتها حديثة النشـأة  ياضية من ناحية تاريخها ونشأتها إذا نظرنا إلى األلعاب الر .4

جاءت في عصور متأخرة مما تسبب للباحث من صعوبات في شح الكتابة عنـد األقـدمين   

قديمة تشجع المتـأخرين علـى    صادرسواء وذلك لعدم وجود م وبعض المحدثين على حد

 .االنطالق من قاعدة قوية للكتابة في هذا الموضوع

 سيطرة المجتمعات غير اإلسالمية وهيمنة بعض دول الكفر على صنع القرار لهذه األلعـاب  .5

معدوم أحياناً لعـدم أخـذ الحقـوق الكاملـة كبـاقي      جعل المسلمين أصحاب حظ قليل بل 

تمعات في هذا الموضوع، وكذلك بسبب سيطرة المافيا العالمية على بعـض األلعـاب   المج

المشهورة حيث كانت النتيجة حرمان الكثير من المبدعين العرب والمسلمين من أخذ دورهم 

على المستوى العالمي وحتى على مستوى تفكيرهم باالحتراف على الحلبـات والمالعـب   

 .سبب تحكم القرارات السياسية بذلكالعالمية لوجود مضايقات عليهم ب

في تناول هذا الموضوع والكتابة فيه  تفلهذه األسباب التي ذكرتها آنفاً وغيرها من األسباب جعل

صعوبة بالغة تعترض كل باحث في عالمنا العربي اإلسالمي لما في هذا الموضوع من شح في 

 .ة في هذا الموضوعفراواإلمكانات المتو والمصادر المعلومات وقلة في الموارد

  :بحث ومحتواهالمنهجية 

وتـرجيح األدلـة   ، والتأصيل الشرعي في بحث المسائل  ، إتباع المنهج الوصفي التحليلي .1

لتبيـان الحكـم    ، وتطبيقها على القضايا المــستجدة، مـن المجاالت الرياضية المختلفـة 

 .الشرعي الصحيح

وإثبات األمانة العلميـة بعـزو    ،لمي دقيقإتباع األسلوب العلمي بتوثيق المعلومات بشكل ع .2

األقوال إلى أصحابها، ومناقشة آراء الفقهاء وأدلتهم، والترجيح بما يغلب على الظـن فـي   

 .وإظهار شخصية الباحث ، االستدالل
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الرجوع إلى المصادر الرئيسية المعتمدة في هذا الموضوع، لجمع المادة العلمية ذات الصلة  .3

 .هب

 .األحاديث النبوية الشريفةتخريج و الكريمة ، يةاآليات القرآن عزو .4

 .لبعض األعالم الترجمة  .5

والتصنيف كما يقتضي البحث العلمي، حتـى يخـرج    ، والتشكيل ، وضع عالمات الترقيم .6

 .القراءة والفهمالبحث بصورة جيدة وسهلة 
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  تمهيــدال

    :وفيه ثالثة مباحث

والتربية البدنية في التـاريخ   ، لعاب الرياضيةنبذة تاريخية عن األ: المبحث األول

  . البشري القديم

  .)عند المسلمين(األلعاب الرياضية في التاريخ اإلسالمي : المبحث الثاني

  .أهمية األلعاب الرياضية وآثارها على الفرد والمجتمع: المبحث الثالث
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  المبحث األول

  بية البدنية في التاريخ البشري القديمنبذة تاريخية عن األلعاب الرياضية والتر

التي تستند إليها أية أمة أو أي مجتمع  ، هو المستند والركيزة ، ال شك أن التراث القديم

من المجتمعات المعاصرة، لكي تستطيع تقرير مصيرها لبناء حاضرها ومستقبلها، وتظهر نتائج 

ن ذلك، وال ريب أن اإلفادة ممـا  ونأخذ العبر والدروس م، ذلك عندما نراجع تجارب من سبق 

ضرب من ضروب الحكمة والوعي، فالعاقل من اتعظ بغيـره   ، لدى األمم األخرى من تجارب

  .والجاهل من اتعظ بنفسه

وتحاول اإلفـادة مـن    ، هي تلك األمم التي تفتخر بماضيها ، واألمم المتقدمة المزدهرة

منهـا وتأخـذ    تواكب أي تطورات لتستفيداآلخرون، و انجازات من سبقها، فتبدأ من حيث انتهى

دورها الريادي في قيادة اآلخرين، والتاريخ يحكم بالفشل على كل أمة تـدوس تراثهـا وتنسـى    

  .ماضيها وهي أمة، ال شك، ال قيمة لها، ألنها قد انتهت من حيث بدأ اآلخرون

، وأن أن كل أمة ال تحسن استغالل ماضيها ستفقد كل شيء؛ حاضرها وماضيها وال شك

أي أمة ال تستطيع صنع قوتها بذاتها ستنهار عند أول اختبار أو محنـة، وستضـعف شـوكتها    

  .وتذهب هيبتها عند أول محنة تصيبها أو تحد يعترضها

أن كل أمة ال تحسن صناعة لباسها ستعرى، ال محالة، في يـوم مـن    فيه شك مما الو

ما، وأن كل أمة تعجز عن تربية أوالدها  األيام، وأن أي أمة تأكل من طعام غيرها ستجوع وقتاً

تربية سـليمة سـيتكفل بذلك غيرها، مـما يؤدي إلى اندثارها؛ ألنـها لم تحــسن صـناعة   

  .حياتها بنفسها

فاإلنسان بال علم بالماضي وأمجاده وال معرفة بالتاريخ وأحداثه، يسير في تيه واسـع  ((

بداية أو نهاية، ويتصرف تصرفاً أهوج ليس له ليس به معالم تهديه، ويسلك مسالك ال يعرف لها 

روابط أو ضوابط فتضيع جهوده هباًء منثوراً، وال يتيسر له تحقيق ما يحتاج إليه من معـارف  

ومطالب، بل ال يستطيع عن طريق خبراته الذاتية المباشرة أن يرسم صورة واضحة لحياته، أو 
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لنفسه فلسفة تناسب روح العصر الذي يعـيش   شكالً معبراً لمجتمعه، كما أنه ال يستطيع أن يتخذ

فيه، وال يستطيع موازنة األنماط والتقاليد السائدة فيه وتقويمها، حتى إنه في النهاية ال يتمكن من 

أن يخط لنفسه الطريق التي ينبغي أن تتصف بوضوح المعالم والصعود نحو حياة أفضل، وهـو  

  .)1())أمر تقتضيه سنة النشوء واالرتقاء

من هذا المنطلق؛ كان الهدف األسمى من كتابة هذا الموضـوع ألرى أن المهمـة   لذا ف

األولى لي أن أحاول جاهداً ما استطعت نقل تراث السابقين إلى الالحقين لنسـتفيد مـن معرفـة    

حتى نحقق آمالنا وتطلعاتنا، ولكي تسمو أمتنا نحو المعالي لنأخـذ   ؛اآلخرين وخبراتهم وتجاربهم

  . وتجاربهم  من حكم اآلخرين

وبعد الدراسة واإلطالع على التاريخ الطويل الذي يصعب سرُد كاِمل الحقائق عنه فقـد  

  :على النحو اآلتي همرأيت أن أوجز الحديث عن تاريخ بعض األمم وحضارات

  :في المجتمـع البدائي )أ(

قـد   البدائي وقائع حياته، ولكن علماء االنتربولوجيا وعلمـاء اآلثـار   لم يسجل اإلنسان

وصلوا من خالل دراسـتهم إلى أن اإلنـسان البدائي قد مر تطوره بثالث مراحـل؛ المرحلـة   

األولى والثانية تنتميان للعصر الحجري القديم، والمرحلة الثالثة تمثل العصر الحجري الحـديث  

قد عاشت تاريخ التربية البدنية في المجتمعات البدائية أن القبائل البدائية  حول كما أكدت دراستهم

  )2(.خالية من التعقيداتحياة 

  :وفيما يلي أهداف التربية البدنية في المجتمع البدائي

 .اكتساب الكفاءة البدنية .1

 ).التماسك االجتماعي(تقوية روح الجماعية  .2

                                                 
دار المعرفة، القاهرة، : ، الناشرتاريخ التربية البدنية): ليترجمة محمد عبد الخالق ومحمد فضا( فان دالين وآخرون،  (1)

 .مـ1970
 .29، ص 2005 – 2004اإلسكندرية ، : ، دار الوفاء3، طتاريخ التربية البدنية والرياضة: شلتوت، نوال إبراهيم (2)
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 .خلق مجاالت مختلفة للترويح .3

تفـوق كثيـراً    اعتمد اإلنسان األول على شجاعته وقوته البدنية إلى درجة: الكفاءة البدنية: أوالً

  ).السرعة، القوة، الرشاقة: اعتمدت الجماعات على(إنسان القرن العشرين 

لقد صاحب النشاط البـدني مطـاردة وصـيد    : )تقوية روح الجماعة(التماسك االجتماعي : ثانياً

  .وتسلق، وخلق جو من العاطفة والشعور بالسرور

  .الترويحيمسابقات المطاردة التي أخذت الطابع : الترويح: ثالثاً

 .رغم أنها كانت ضمن الصور األساسية لحياتهم اليومية كطبيعة إنسانية - 

 )1().التربية عامة كانت تربية بدنية(أهداف التربية البدنية  - 

ولما كان الجسم البشري ينمو ويتحرك كان ال بد للعقل من أن يفكر في تأديـة رسـالة   

ى تأدية واجباتهـا والتمييـز بـين المفيـد     كاملة لالحتفاظ بجزيئات هذا الجسم وذلك بالعمل عل

للتفكيـر  ) الذي عاش أوالً في إفريقيـا الشـرقية والهنـد   (والضار، وهذا ما دعا اإلنسان القديم 

بالوسائل التي تحفظ له حياته بين سائر المخلوقات من حيوان أو طير ليعيش آمناً فهـداه عقلـه   

  .وبالتالي إلى تكوين األسرة فالقبيلةلالنتقال من التفكير الفردي إلى التفكير الجماعي 

: وعلى مر األيام تكونت لإلنسان أسلحة للدفاع عن النفس، فأصبح لديه علوم ثالثة، هي

تسميته  يمكنناالحركة والتغذية والدفاع عن النفس، وبذلك ضمن حياته على هذه األرض وهذا ما 

ول أن هناك فضالً إلنسان على إنسـان  بالخالصة الحقيقية للتاريخ الرياضي، إذ إنه ال يمكننا الق

أو لجنس على جنس أو لدولة على دولة، فالعلوم الثالثة التي اكتسبها اإلنسان لم تكن حكراً على 

أحد، إنما هي حلقات من سلسلة بدأها اإلنسان األول وتعاقب البشر على تنميتها والمساهمة فـي  

  )2(.تطويرها جيالً بعد جيل

                                                 
  .142اإلسكندرية، ص : ، منشأة المعارف1، طالرياضة والقانون: الشافعي، حسن أحمد (1)
  .16مـ، ص 1983، 1، طالرياضة قصة وتاريخ: كردي، ممدوحال (2)
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نية االختيار الوحيد لمعرفة قدرة اإلنسان البدائي على مواجهة قسوة وقد كانت الكفاءة البد

الحياة اليومية والبيئة الطبيعية، وهكذا كان استمراره في البقاء متوقفاً على قدرته البدنية لمقاومة 

ظروف الحياة وقدرته على مقاومة األعداء وقتالهم والقدرة على القيام بحمالت الصـيد وصـنع   

لحة، وقد كان بقاء القبيلة واستمرارية وجودها يعتمد على تمتع أفرادها بصـفات  األدوات واألس

بدنية نحتاج إليها حتى في وقتنا الحاضر، ممثلة بالقوة والـسرعة والرشـاقة، وكانـت القبيلـة   

تبذل جهداً كبيراً في تــشجيع األطفال واهتمامهم بالكفاءة البدنيـة ألنهـا كانـت الوســيلة     

بقاء، وقد اسـتغل قادة القبائل األلعاب والرقصات الجماعيـة لتنميــة روح   لضـمان فرص ال

  )1(.الجماعة والوعي الجماعي

إن المصلحة العامة وتماسك العشيرة وقوة الكيان الجماعي والمصـلحة  : وخالصة القول

: العامة للعشيرة، كانت تغلب على حق الفرد ونوازعه، كما عبر عنه جوزيـف هـارت بقولـه   

تتعامل مع األطفال القابلين للتشكيل والشباب الطمـوح   –جماعية  –لتربية بطريقة جامدة بدأت ا"

  ".وذلك على أيدي مدرسين محنكين يدركون ما عليهم من واجبات

مان والتوافق البيئي جعلهمـا األهـداف التربويـة    األ تبين من هذا أن تداخل عاملّيقد و

  )2(.األساسية لإلنسان البدائي

  .قدماءالمصريون ال ) ب(

اهتم المصريون القدماء باإلعداد العسكري، فاهتموا بالتصويب والمصارعة والفروسـية  

وقيادة العربات، ولم تكن هذه المهارات الرياضية والحربية قاصرة على أبناء الشعب بل تعلمهـا  

النبالء الذين قادوا الشعب في صدهم أو طردهم للعدوان الخارجي كمـا حـدث عنـدما تجمـع     

                                                 
  .6 – 5عمان، األردن، ص : مـ، دار وائل للنشر2003، 1، طالرياضة في متاهات السياسة: الربضي، كمال جميل (1)
  .21، ص تاريخ التربية البدنية: فان دالين وآخرون (2)
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ب المصري وانخرط مختلف طبقاته في سلك الجندية تحت قيادة أحمس األول في حوالي الشعأفر

  )1(.م وطرد الهكسوس من مصر بعد استعمار يقرب من قرن ونصف. ق 1580

وتشير اآلثار المصرية القديمة إلى اهتمام المصري القديم بالنشاط البدني والتربية البدنية 

المصري القديم بممارسة العديد من أوجه النشاط الرياضي  من خالل البدن، كما أشارت إلى قيام

ممارسة حرة، كما قام بتنظيم المباريات والمنافسات للترويح عن النفس، ويعزى إقبـال قـدماء   

المصريين على ممارسة النشاط البدني إلى اهتمامهم وعنايتهم بكمال األجسام واعتدال القوام كما 

المصريين أنهم أول من عرف ومـارس العديـد مـن األنشـطة     أثبتت اآلثار التاريخية لقدماء 

واأللعاب الرياضية المعروفة في عصرنا هذا، ففي مقابر بني حسن ومعابد الكرنك وهرم زوس 

توجد األدلة على أن قدماء المصريين قد عرفوا التجديف والسـباحة والمصـارعة والمالكمـة    

والرمي والرقص وألعاب الهـوكي والفروسـية    والمبارزة ورفع األثقال والعدو والقفز والجمباز

والرماية والصيد، وكان أول مرة في تاريخ البشرية يسمح للفتيات ممارسة الرياضـة وبصـفة   

خاصة اللعب بالكرة، حيث ظهرت المناظر العديدة لتلك اللعبة على جدران مقابر بني حسن فقـد  

لكرة في أوضاع مختلفة حيث رسـم  صور عليها مناظر عديدة مثل مناظر الفتيات وهن يلعبن با

  )2(.قاذفن الكرة بأيديهنتالفتيات وهن ي) خيتي(على مقبرة 

وتتكون مصر القديمة من واد ممتد يخترقه النيل من الجنوب إلى الشمال، ذلـك النهـر   

، ودون أن يصب فيه روافـد، وقـرب العاصـمة    تعالى العريض بمياهه الفياضة بفضل من اهللا

ع إلى سبع شعب وقد تقلصت اآلن إلى شعبتين تصبان في البحر المتوسط وقد القديمة، وكان يتفر

  :حتمت هذه الطبيعة أن تنقسم مصر منذ أول عصورها إلى قطرين

  .وهي الوادي المحصور بين سلسلتين من الجبال في الشرق والغرب: مصر العليا

  .حر المتوسطوهي األرض المنبسطة الفسيحة الممتدة حتى الب): الدلتا(مصر السفلى 

                                                 
اإلسكندرية، : مـ، دار الوفاء2004، 1، طالدولي في الرياضة المنظور القانوني عامة والقانون: الشافعي، حسن أحمد (1)

  .157ص 
 .34، ص تاريخ التربية البدنية والرياضة: شلتوت (2)
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وتغمر المياه مصر مرة كل عام في الصيف فيما كان يعرف بفيضان النيـل، فيكسـبها   

األرض الخصبة بعد انحسار المياه، ودفع انتظام الفيضان المصريين إلى تنظيم حياتهم وأعمالهم 

فكان أغلبهم من الفالحين الذين شقوا القنوات وأقـاموا السـدود الصـغيرة واخترعـوا اآلالت     

  )1(.ألدوات الزراعية، فكان ذلك سبباً في استقرارهم وتكوين حضارتهموا

ولقد اهتم المصريون القدماء بتسجيل الوقائع واألعمال والمنجزات التي قام بها الفراعنة 

واألمراء والقادة، وتضمن ذلك سرداً لبعض جوانب الحياة اليومية في مصر القديمة مما يساعدنا 

لى نحو يقترب من الواقع إلى حد كبير، فعمدوا إلى تسجيل ذلك على على تصورها أو تخيلها ع

  )2(.جدران المعابد وأحجارها وعلى القصور، والنصب، والمسالت، والمصاطب

وقد عمد المصريون القدماء إلى صيد الحيوانات حية وذلك بأسـرها، واالحتفـاظ بهـا    

ها من األمم المجاورة كالقردة والفيلـة  كالغزالن والسباع، باإلضافة إلى حيوانات كان يتم استقدام

والزرافات من أعالي النيل، أو الدببة التي كانوا يحضرونها من سوريا، وقد عرف المصـريون  

منازالت رياضية كالمصارعة والمبارزة بالعصي، كما أن هناك دالئل قوية علـى ممارسـتهم   

األطفال براعـات حركيـة تشـبه    ألعاباً باستخدام الكرة، وقد مارسوا ما يشبه الهوكي، ومارس 

رياضة الجمباز المعروفة فضالً عن ممارستهم للرقص وبخاصة في محيط الفتيات، كما عـرف  

المصريون القدماء الخيل وأحبوها واستخدموها في أغراض كثيرة غير الحرب، منها الرياضـة  

لقديمة متـأخرة  وبالذات في الصيد بالقوس والنبل أو بالحراب، رغم أن الخيل جاءت إلى مصر ا

بالنسبة للحضارات اآلسيوية مثالً، وكان الشكل األكثر استخداماً للخيل هو جرها للعربات وليس 

  )3(.امتطاء صهوتها

وبينما كانت مصر تزخر بالثروات وتتميز بالتقدم العلمي، كان يحيط بها جيران يدفعهم 

كون شـبابها سـليمي البنيـة    مما اقتضى أن ي! الجوع والجشع إلى حسدها وإضمار الحقد عليها

                                                 
 .196القاهرة، ص : مـ، دار الفكر2001 - هـ 1421، 3، طأصول التربية البدنية والرياضة: الخولي، أمين أنور (1)
 .196المرجع السابق ص  (2)
 .29 – 28، ص المرجع السابق (3)
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وقـد كـانوا فـي     –ليتمكنوا من صون تراثها، ومن المرجح أنه كان يتحتم على الملوك أنفسهم 

أن يثبتوا جلدهم الجسماني في فترات منتظمة ويستدل على ذلـك مـن    –البداية من المحاربين 

ة كـل ثالثـين   أي حفالت اليوبيل التي كانت تقام مر؛ ) سد –حب (بعض الطقوس الخاصة بال 

  )1(.عاماً من حياتهم

ولقد اهتم المصريون باأللعاب الرياضية المختلفة كما ذكر، ومن بعض هذه النشـاطات  

الجمباز والسباحة وألعاب القوى، كما ظهر عندهم مهارة السـالح، ويقـول بعـض    : واأللعاب

العـراق   من خمسة آالف سنة شـمالي ) ساراجوان(إن أول سيف اكتشف في مقبرة : المؤرخين

  )2(.وكان مصنوعاً من البروانزاي ويلتوي عند االستعمال

ويقال إن اهتمام المصريين القدماء باألنشطة الرياضية يعود إلى اهتمـامهم وعنـايتهم   

بأجسادهم ورشاقتها واعتدال قامتها، وقد اقتصرت هذه األنشطة على أبناء الطبقات الغنية، ولـم  

لطبقات الفقيرة لممارسة األنشطة الرياضية بسـبب انشـغالهم   يكن هناك متسع من الوقت ألبناء ا

طوال وقتهم ليوفروا ألسرهم احتياجاتهم الضرورية للحياة، وتشير الدراسـات إلـى أن اللياقـة    

البدنية كانت شرطاً أساسياً يجب توافره في كل ملك يريد الجلوس على عرش الحكم، لذا كــان  

ليثبت أمـام  ) بــشوط القربان(يركض شـوطاً يسمى  على الملك الذي يريـد تولي الحكم أن

  )3(.المحتفلين أنـه الئق بدنياً وقادر على إدارة البالد ومقاليد الحكم بصورة جيدة

ولم تقتصر سياسة التربية البدنية في مصر قديماً على الكبار بل كان هناك اهتمام كبيـر  

يث يحتوي على الكرة المصنوعة مـن  بألعاب األطفال، وهذا أكده المتحف المصري بالقاهرة ح

القش والجلد، والدمى المصنوعة من الخشب، حيث كان األطفال يميلون إلى األلعاب غير المكلفة 

                                                 
 .بدون تاريخ وبدون دار نشر. 14، ص مدونة التاريخ الرياضي: جهينة، إبراهيم عالم (1)
 .155، ص الرياضة والقانون: الشافعي (2)
  .7، ص  الرياضة في متاهات السياسة: الربضي (3)
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الجري والقفز ونط الخيل والكرة وغير ذلك من األلعاب التي كانت تمارس طبقـاً للفئـات   : مثل

  )1(.العمرية

رياضة باعتبارها جزءاً هاماً من برامجهم وتشير المراجع إلى اهتمام قدماء المصريين بال

االحتفالية بالمراسيم الدينية التي كان يشارك فيها إلى جانب النـبالء عامـة أبنـاء الـــشعب     

وبهـذا كـان للرياضة عنـد قدمـاء المصريين بعـد دينـي يضـاف لألبــعاد الترويحيـة     

  )2(.والعسكرية

  :الصين القديمة ) ج(

ثقافتها من أكثر الثقافات عراقة في الحضارة اإلنسـانية  تعد الحضارة الصينية والسيما 

الشتمالها على جوانب متعددة كالترويح واألدب والفنون المتعددة باإلضافة إلى األلعاب الكثيـرة  

التي ال تحصى، كما يعتبر سكان الصين القديمة ممن سبقوا غيرهم في االنتقال من حياة البدائية 

في كثير من المجاالت، والسيما أن هذا التاريخ العريق يرجع إلـى   إلى التقدم والتطور والمدنية

  .ســـنة 2500ما قبل ظهور المسيحية بحوالي 

كما أن الصين كانت، وال زالت، تتميز باالحتفاظ بحضارتها على مر آالف السنين ومن 

  .ذلك النظام االجتماعي عبر األجيال حتى اآلن

وذية الكونفشيوسية، وعلى الرغم من كل ذلك فـإن  ويتبع الغالبية من الشعب الصيني الب

للصين تراثاً كبيراً يتعلق بالنشاط البدني والمحافظة على هذا النوع من األنشطة وهناك الكثيـر  

من الدالئل التي تدل على أن هذا الشعب مهتم اهتماماً كبيراً باأللعاب البدنيـة والثقافـات التـي    

  .ريشة الطائرة باألقدامتتعلق به، كالمصارعة والمالكمة وال

وقد بدأ الصينيون القدماء بإجراء التدريبات البدنية عندما شعروا بالحاجة لدعم الكفايـة  

البدنية وتحسينها كما قاموا بأداء الحركات البدنية الجمالية واستغاللها في عـروض االحتفـاالت   

                                                 
  .8المرجع السابق، ص  (1)
  .8ص  الرياضة في متاهات السياسة: الربضي (2)
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دني لخدمة الجانب العسـكري  الدينية واستثارة المواطن، وقد اعتبرت الصين القديمة التمرين الب

أمراً طبيعياً وليس مهمة قومية، واعتبروا العمل العسكري من أعمال الشيطان، لذا لم تحفـزهم  

الروح العسكرية إلى االهتمام بالتربية البدينة، وقد كانت الصين القديمة تتبع سياسة انعزالية وال 

وهذه االنعزاليـة أدت إلـى تـأخر     ترغب في إقامة عالقات مع الدول المجاورة لها أو غيرها،

الصين في الجانب البدني، وهذا أدى إلى شعور الشعب باالطمئنان وعدم الخوف من االعتـداء  

  )1(.وقد انعكس ذلك على اإلعداد العسكري الذي أساسه اللياقة البدنية

 أن وبالرغم من أن التربية البدنية نالت اهتماماً بسيطاً في سياقات التعليم الرسـمي، إال 

التراث الطبي والعالجي الصيني يزخر بأفكار ومعلومات ممتازة عن الجسم وتشـريحه وعـن   

  )2(.التدليك والعالج الفيزيقي وأفكار عن االسترخاء وفنونه وأساليبه

كما عرف عن الصينيين أنهم كانوا يؤدون سلسلة من التمرينات الخفيفة أطلقـوا عليهـا   

حتفاظ بالجسم في حالة بدنيـة جيـدة، وذلـك العتقـادهم أن     وهي تمرينات بدنية لال) كونج فو(

ون إلى استخدام تمرينات عالجية خفيفة وقد أالمرض سببه عدم الحركة وخمول الجسم فكانوا يلج

اتصفت هذه التمرينات بالتركيز الذهني الشديد ووضعت قواعد معينة للتنفس وتنظيمـه، وهـذا   

، كما تلقى جنود الجيش الصيني بعـض التـدريبات   ة النظام هو أصل لعبة الكونج فو المعاصر

البدنية ذات الصلة بالمهارات الحربية كاستخدام السيوف وركوب الخيل، كما تلقى الشـباب فـي   

  )3(.الطبقات العليا تعليماً خاصاً كالرقص والرماية بالقوس والسهم وركوب العربات ذات الخيول

ن لها األثر الكبيـر فـي تقاليـد المجتمـع     ومما ال شك فيه أن التربية البدنية في الصي

الصيني، كما أن هناك معاهد تعود ألكثر من أربعة آالف سنة وهذا خير دليل على وجود هـذا  

النوع من التربية لدى المجتمع الصيني، وبما أن كل المحاوالت لدى الصينيين فشلت في إدخـال  

                                                 
  .مـ1984بغداد، : ، وزارة التعليم العاليتاريخ التربية الرياضية: نذر هاشمالخطيب، م (1)
 .261، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (2)
 .55، ص تاريخ التربية البدنية والرياضة: شلتوت (3)
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مها عن طريق الممارسة وتقليد الكبار في هذا النوع إلى المناهج فقد كان تلقي هذه األلعاب وتعلي

  .أداء وظائفهم وتمريناتهم البدنية

وخالل امتداد تاريخ الصين الطويل كان االهتمام في عملية التربية يركز على الماضـي  

وليس الحاضر أو المستقبل، ورغم هذا فقد عرفت الصين بعض التحول عن هذا التفكير التقليدي 

أخذت التربية الصـبغة العمليـة   : شوديناستيفي الصين، وكما يقول  في العصر الذهبي للتربية

ار الختيـار  بت مراحل الدراسة واالختهجتنالمتزنة فاتجهت إلى العناية بالعقل والجسم للطفل، فا

  )1(.أكثر الناس فاعلية وأفضلية ليصبحوا قادة

  :عند اإلغريق ) د(

اً لغالبيـة الحضـارات   يقول المؤرخون إن اإلغريق وحضارتهم يعتبر أساساً ومصـدر 

وثقافتها  الية العظمى من حضارة اإلغريقاألخرى األوروبية والغربية، فقد أخذت تلك الدول الفع

باإلضافة إلى العلوم والنواحي الفنية والرياضية، وهذا يعتبر خير دليل أن اإلغريق هم أكثر أمة 

لقدسية، ويعزو المؤرخـون ذلـك   احترمت األلعاب الرياضية والبدنية وأعطتها قسطاً كبيراً من ا

إلى أهمية الدين عندهم وارتباطهم بشعائرهم الدينية حيث كان التراث الديني من أهم مؤسسـات  

  .المجتمع عندهم

إن مدنية اإلغريق أو قدماء اليونان، تأثرت بالمدنيات التـي سـبقتها وأقربهـا المدنيـة     

بها ووحشيتها، ويدل على ذلـك تماثيلهـا   الفرعونية، وقد اتصفت المدنية اإلغريقية بخشونة ألعا

المحفوظة في متاحف إيطاليا وسواها، كما أنها لم تعترف بمدنيات سبقتها بل ادعت السيادة على 

  )2(.العالم

                                                 
 .145 – 144، ص الرياضة والقانون: الشافعي (1)
 .17 – 16، ص الرياضة قصة وتاريخ: الكردي، ممدوح (2)
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وقد اهتم اإلغريق بالتربية البدنية واأللعاب الرياضية وأهداف وفلسفة المجتمع انعكسـت  

الــسياسـية كانت تحدد أنمـاط البرامج التي  في األنــشطة البدنيـة، وكـما أن المذهبيات

  )1(.يمارسها الرياضيون

ولقد عرفت اليونان عدة احتفاالت دينية، كانت رياضية في مظهرها، لكنهـا طقوسـية   

وعقائدية في جوهرها، وكان من أبرزها األلعاب األولمبية التي كانت تقام لتكريم الوثن األعظـم  

دعمت مسيرة الرياضة اإلغريقية على الجانب اآلخـر بـآراء   ، كما )في عقيدة اإلغريق( زيوس

أرسطو وأفالطون، حتى إنهـم شـّيدوا   : وأفكار عظيمة من قبل فالسفة اإلغريق العظماء أمثال

مالعب مثل األكاديمي، والليسيوم، والكينوسارجس، ولقد خصص اإلغريق عدداً من المنشـآت  

م بالموسيقى والفلسفة مثل البالسترا، الجيمنزيوم لتدريب الصغار والكبار على الرياضة، وتربيته

ولقد مارس الشباب األثيني الجري، ورمي القرص، والمصارعة، وركوب العربات ذات الخيـل  

وتسابقوا بها، كما تعلموا السباحة، والرمي بالقوس والسهم وغيرها، فمن الصعب أن تذكر إحدى 

رسونها، ولقد أدخل اإلغريـق الخيـول فـي    رياضات الحضارات القديمة إال وكان اإلغريق يما

قبل الميالد، وكان ذلك في شكل عربات تجرها الخيـول   1450المسابقات األولمبية قبل حوالي 

كما استعملت الخيول في سباقات الجري دون عربات، وكانت السباقات تجـري لمسـافة نحـو    

وء أعمارها وأحياناً فـي  أربعة أميال، وقبل السباقات كانت تجري عملية تصنيف الخيول في ض

  )2(.ضوء جنسها، وكانت خيول السباق قليلة نادرة في ذلك العصر

وعلى الرغم من هذا فإن مدنية اإلغريق كانت في عالم الرياضة ال تهـتم بـالمرأة وال   

تعطيها حقاً في تربية جسمها، وحتى حرمتها من حق المشاهدة، وما ذكر التاريخ في هذا يكفـي  

ص والظلم، مما دعا النساء للدفاع عن حقهن واإلنفراد بنشاط رياضـي منفصـل   لالعتراف بالنق

                                                 
 .157، ص المنظور القانوني :الشافعي (1)
 .دار الفكر العربي. 36، ص الرياضة والحضارة اإلسالمية: الخولي (2)
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ولم يرد في عصر اإلغريق أن اعترف منهم مؤرخ بمصدر آخر لهذه المدنية مما جعلهـا فـي   

  )1(.نظرهم قطعة منفصلة عن الماضي تدعي السيادة على العالم

ؤكـدون علـى أن جميـع    إن أكثر المهتمين بدراسة التربية الرياضية عند اإلغريـق ي 

  )2( .المهرجانات الرياضية اإلغريقية هي عبارة عن احتفاالت جنائزية تقام في ذكرى األبطال

إذا كان الدين قد عجز عن توحيد بالد اليونان : (( –المؤرخ الفذ  –وكتب ول ديورانت 

دخلة تماماً في ، ولقد كانت الرياضة مست))فإن األلعاب الرياضية الموسمية قد أفلحت في توحيدها

الحياة اليومية اليونانية، فكان ركوب الخيل ورمي األشياء وتحاشيها أثناء الركوب من مستلزمات 

الرجل اليوناني المهذب أكثر منها ألعاباً ومباريات، كما شاعت ألوان عدة من ألعاب الكرة حتـى  

  )3(.صعب إحصاؤها، وكانت كلمتا شاب والعب كرة مترادفتين في إسبرطة

كانت األلعاب األولمبية مقصورة على اإلغريق الخلَّص، ثم بدأت تفتح أبوابها لسـائر  و

الشعوب وال سيما الرومان الذين لمع أبطالهم في تلك المباريات زمناً طويالً، وبعـد أن سـلخت   

عـام   ثيودوسيدساأللعاب األولمبية من عمر الزمن ألفين ومائتي عام متصلة، رأى اإلمبراطور 

  )4(.يلغيها لما كان يصحبها من طقوس وشعائر ال يقرها الدين المسيحيمـ أن 94

  :الهند القديمة ) ه(

سيما أن الزهـد فـي الحيـاة كـان      لم تكن فلسفة الهنود الدينية تقر بالنشاط البدني، ال

إن التربية البدنية يتعارض مباشرة مع االحتفاظ بالصحة والحيوية البدنية، وعلى الرغم من ذلك ف

اختصـت بهـا الفتيـات     دكلياً بل كانت مقتصرة على فئة محدودة من الناس، فقملة لم تكن مه

الراقصات وطبقة المحاربين، مع أن الروح العسكرية لم تكن من السمات المميزة للهنود بسـبب  

حاجتهم إلى القيام باالحتفاالت الدينية ألن بعض الرقصات أصبحت من شعائرهم الدينيـة، وأن  

                                                 
 .11، ص مدونة التاريخ الرياضي: جهينة (1)
 .12مـ، ص 1973العراق، : ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمينظريات التربية الرياضية: نصيف، عيد علي (2)
 .226 – 225، صأصــول التربية البدنيــة والرياضـة: الخــولي (3)
 .179مـ، ص 1971، دار الكتب الجامعية، المدخل في أصول التربية الرياضية وتاريخها: لطفي، عبد الفتاح وآخرون (4)
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ن ديناً بحتاً، وللحصول على القوة الخارقة قام أولئك الزاهدون القدماء بإتبـاع  الهدف الرئيسي كا

وتعني  )اليوجا(نظام للتربية البدنية والعقلية يرمي إلى ربط الحس والجسم والعقل في إطار واحد 

النظر إلى الجسم على أنه شيء مادي يجب السيطرة عليه مع االحتفاظ بـه فـي حالـة    : اليوجا

ل الرقي بالروح، وكانوا عادة من الذين يتمتعون بامتيازات خاصـة، ومـن بـين    صحية من أج

تدريباتهم التزام الصمت والتعرض لتحمل أقصى درجات الحرارة والبرودة واالحتفاظ بأوضـاع  

  )1(.مؤلمة للجسم

ولقد أفادت البحوث األثرية أن الهنود قد عرفوا بعض ألوان الرياضة على سبيل التسلية 

ياتهم في الحضارات القديمة، مثل األلعاب، واإلكروبـات، والمالكمـة، وركـوب    كجزء من ح

اختراع هندي، ولقد ورد  –كما يقال  –الخيل، والسباحة، والمبارزة، ومن المعروف أن السيوف 

ولقـد   )2(عن بوذا حكيم الهند وأكبر رموزها الدينية أنه نهى عن ممارسة التمرينات واأللعـاب، 

للتقــشف، فذهب النــساك فيها إلى أبعد حدود الزهـد والتقـشف بحثاً عن  كانت الهند مهداً

  )3(.السالم األبدي

  :ألمانيا ) و(

أسهمت ألمانيا إسهاماً واضحاً في إرساء المفاهيم الحديثة للتربيـة البدنيـة والرياضـة    

ف اعتباراً من عصر النهضة الذي أرسى قواعد كثيرة من العلوم والفنون واألنظمة فيمـا ُعـرِ  

  )4(.بحركة التنوير

بإيقاظ األفكـار التـي    فيشتوبعد هزيمة األلمان على أيدي قوات نابليون قام الفيلسوف 

تدور حول الحرية واالستقالل في عقول الشعب األلماني الذي أصابه الضعف وفقـدان الـروح   

ضـرورة   المعنوية، وراح يحث الزعماء على استخدام التربية كوسيلة إلنقاذ الشعب، وأكد على

                                                 
  .11 – 10، ص الرياضة في متاهات السياسة: الربضي (1)
 .218ص  ،أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (2)
 .149، ص الرياضة والقانون: الشافعي (3)
 .279، ص المرجع السابق: الخولي (4)
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االهتمام بالتربية البدنية والدراسات الذهنية، ألن مثل هذا اإلعداد الزم لشعب يعمـل السـتعادة   

استقالله والمحافظة عليه، أما صبغ التربية البدنية بطابع قومي في ألمانيا، بصورة أقوى منها في 

مـن الكفـاءة    الذي كان يدعو في لغة قوية إلى مستوى عـالٍ  يانأي وقت آخر، فكان في أيام 

إن التمرينات البدنية تعمل على استعادة التناسـب الصـحيح بـين    : ((الجسمانية، وفي هذا يقول

، ولقد لقي الجانب األخير منها إهماالً ))الجانبين األساسيين في التربية اإلنسانية الروحية والبدنية

  )1(.ظل أجياالً عديدة

  :ة التاليةتعتمد على أوجه األنشطة البدني يانوكانت طرق 

 .المشي لمسافات طويلة بحيوية ونشاط - 

 .العدو والجري لمسافات طويلة وكذلك الجري المتعرج والجري إلى الوراء - 

 .الوثب الطويل والوثب العالي - 

 .القفز باستخدام حصان القفز - 

 .التوازن على عارضة التوازن - 

 .المتوازيين وحصان الحلق - 

 .تسلق الجبال أو العمدان - 

 .الرفع والشد والدفعتمرينات الحمل و - 

 )2(.تمرينات باستخدام الموانع الطبيعية - 

ومن خالل دراستي لأللعاب الرياضية والتربية البدنية في التاريخ البشري تبين لـي أن  

الحديث عن التاريخ البشري لهذه األلعاب يطول وال يتسع له كتاب أو مجلد ألن التاريخ البشري 

                                                 
 .382 – 381، ص تاريخ التربية البدنية: فان دالين (1)
 .94، ص تاريخ التربية البدنية: شلتوت (2)
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األلعاب وأساليب التربية البدنية بكافة أنواعهـا وغاياتهـا    طويل وأحداثه عامرة بأنواع شتى من

ى حضـارة متمـثالً بكافـة الـدول     الوأساليبها حيث تختلف من دولة إلى دولة، ومن حضارة 

والحضارات والعصور والمجتمعات التي ذكرت بعضها، كالمجتمع البـدائي وحضـارة قـدماء    

  .هندي القديم، والمجتمع األلمانيالمصريين والصين القديمة، واإلغريق، والمجتمع ال

ويضاف إلى ما سبق كثير من المجتمعات والحضارات والدول التي ذكرت فـي كتـب   

التاريخ قديماً وحديثاً كالمجتمع الفارسي والبريطاني والواليات المتحدة والمجتمـع االشـتراكي   

حي األول والعصـر  واألمريكيتين وبعض الدول األوروبية واليابان باإلضافة إلى العصر المسـي 

الجاهلي وغيره من العصور والشعوب التي لها تاريخ حافل بأنواع شتى من األلعاب والمهارات 

  .على وجه هذه البسيطة

لذا أستطيع القول إن التطور الهائل الذي واكب الحركة الرياضية على مر السنين لهـو  

ر الحقب الزمنية المختلفة لتكـّون  ظاهرة عجيبة، سواء أكان ألعاباً فرديةً أم جماعية، تطورت عب

الفرق الرياضية التي انتشرت في النوادي والمدارس والجامعات وزخر تـاريخ البشـرية كلـه    

بأنواع الفنون والمهارات المنتشرة في أرجاء الدنيا والتي ال تعد وال تحصى وما واكـب هـذه   

لتجمعات وإعداد األماكن لهـذه  األساليب من تطوير وإعداد اللوائح واألنظمة والقوانين وتشكيل ا

وتشـكيل االتحـادات المحليـة     ،وإعداد الفـرق المختلفـة   ، األلعاب حسب حاجتها ومتطلباتها

وفـي   ، وترعاها على كل المستويات ، بهذه األلعاب ىوالقارية التي تعن، واإلقليمية  ،والدولية،

  .كل الميادين
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  المبحث الثاني

  )عند المسلمين(اإلسالمي التاريخ األلعاب الرياضية في 

لقد خلق اهللا سبحانه وتعالى الخلق ووضع لهم قواعد وموازين لتوصلهم إلى السعادة إذا 

َفَمـنِ  :اتبعوا هداه، وحذرهم من مصير الشقاء إذا أعرضوا عـن شـريعته ونهجـه قـائالً    

َدا َعَ ُه َْقى اتَّب لُّ َوَال َيش َال َيِض ِري يَ َف ْن ِذْآ َرضَ َع ْن َأْع َوَم

  .)1( "ِإنَّ َلُه َمِعيشًَة ضَْنكًافَ 

لذا فإن الهدف األسمى لوجود البشر هو عبادته سبحانه، فجاء بهذا الدين متوازناً شـامالً  

ة وأخالق، جاء بـه ليحـرر   لجميع نواحي الحياة وجميع متطلبات بني اإلنسان من عقيدة وشريع

ان إلى عدل اإلسالم ومن ضيق الدنيا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور األديالبشر 

  .إلى سعة اآلخرة

فمن هذا المنطلق جاء اإلسالم رحمة للناس أجمعين جاء ليطلق العنان للعقول والمواهب 

وليخرج الناس من رذائل الجاهلية واالستعباد إلى حرية بني البشر أجمعين أفـراداً وجماعـات   

روح والجسد فال إفراط وال تفريط قاصداً تنشـئة  وأمماً، جاء لينظم شؤون البشر وليوازن بين ال

ِإنَّ َهِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة "الفرد القوي والمجتمع السليم واألمة اإلسالمية المميزة  

فلهذا جاء اإلسالم بنظام مختلف عن سائر  )2("َواحَِدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونِ 

قه بشكل متوازن فلم يعذب الروح على حسـاب  األنظمة الوضعية فأعطى للروح حقها وللجسد ح

َوَآَذِلكَ جََعْلَناُآمْ : "الجسد ولم يعذب الجسد على حساب الروح مصداقاً لقوله سبحانه

وال ننسى القاعدة الشرعية التي أعطت للجسد التكريم واالهتمـام والتـي    )3(" ُأمًَّة َوسَطًا

  .صحة األديان تقدم علىتنص على أن صحة األبدان 

                                                 
 .124 – 123: سورة طه، اآليتان الكريمتان  (1)
 .92: سورة األنبياء، اآلية الكريمة (2)
 .143: سورة البقرة، اآلية الكريمة (3)
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إلسالم صحح االنحراف الفكري في كثير من األمور ومن ضـمنها التربيـة البدنيـة    فا

بالرياضة  تهتمافالناظر إلى صفحات التاريخ قبل ظهور اإلسالم سوف يجد أن مجتمعات كثيرة 

البدنية لكنها بنت هذه الرياضة على قواعد فكرية منحلة كما في المجتمع الفارسي والروماني إذ 

دول الغير  رهم هو تكوين مواطن قوي يستطيع السيطرة على اآلخرين واستعماكان األساس عند

والحصول على ثرواته وإخافته وإذالله، والناظر إلى مجتمعات أخرى يجد أن هناك مجتمعـات  

أهملت الرياضة والتربية البدنية إهماالً وصل إلى درجة تحريم هذه األلعاب، أما العـرب قبـل   

فنون الحربية كالفروسية والرمي والمبارزة، مع أن األساس الفكـري لهـم   اإلسالم فقد اهتموا بال

كان غير سليم في إدارة هذه األلعاب والتعامل معها كما أن الهنود وال سيما الشريحة التي تـدين  

 الصفاء الروحـي بالبوذية اعتقدوا أن المادة شر وأن الطريق الوحيد أمامهم للوصول إلى مرحلة 

بالجسم لكي تسمو النفس وتستحق بجدارة االتحاد مع الخالق، كما أن المسيحية هو عدم االهتمام 

أنقذ روحـك، دع مـا   : شعارات كثيرة مثل تعندما سادت في أوروبا في القرون الوسطى رفع

لقيصر لقيصر وما هللا هللا، فكان أهم شيء عند القساوسة والرهبان هو الجانب الروحي لـيس إال  

وال يعتنون بالنظافة والتغذية، وهذه النظرة التي نظروها إلى هذا اإلنسان فكانوا يعذبون أجسادهم 

هي غير متوازنة ألنها أهملت الجسد لحساب الروح واعتبرت الجسد عبئاً على الروح فـأهملوا  

الجسد إهماالً تاماً؛ مما أدى إلى انتشار األوبئة واألمراض بين الناس بطريقـة يصـعب علـى    

  .حقق مهمة االستخالف في األرضاإلنسان في ظلها أن ي

وبناًء على ما سبق فإن المجتمع قبل ظهور اإلسالم كان يعيش في حالـة مترديـة مـن    

الصحة والسلوك االجتماعي واألخالقي والضغط االقتصادي والعقيدة التي ال معنى لها، فلما جاء 

يدة واألخالق والتربية اإلسالم وجه سيوف دعوته لينقذ البشرية جمعاء، فشن هجوماً إلصالح العق

البدنية والروحية وحارب مظاهر التعصب والظلم والجبـروت كمـا وضـع حـدوداً للتخلـف      

واالنحطاط، وهكذا بنى المسلمون نظاماً إسالمياً جديداً ليحقق السعادة وينشر الرحمة على ربوع 

  .)1("َلِمينَ َوَما َأْرسَْلَناكَ ِإالَّ َرحَْمًة ِلْلَعا": األرض مصداقاً لقوله تعالى

                                                 
 .107: سورة األنبياء، اآلية الكريمة (1)
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وبناًء على ذلك فال غرابة أن يكون اإلسالم هو الحارس األمين على اإلنسان من أجـل  

َوَما خََلْقُت اْلجِنَّ "اإلنسان من أجلها  تعالى القيام بأعباء الحياة والعبادة التي خلق اهللا

  .)1("َواإلِْْنسَ ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ 

اهللا عز وجل آلدم التي هي بحاجة ماسـة إلـى   وال ننسى مهمة االستخالف التي أوكلها 

صلى اهللا عليه  –كثير من الطاقات والجهود واألعباء الجسدية، وقد خاطب اهللا عز وجل محمداً 

فاهتم اإلسـالم   )2("ِإنَّا سَُنْلِقي َعَليْكَ َقْوًال َثِقيالً " المزملفي سورة  –وسلم 

يه لخدمة هذا الدين لتكون أمة اإلسالم خيـر  بطاقات العباد الجسدية والذهنية ووجهها أحسن توج

  .ذلك سبحانه وتعالى أمة كما أراد اهللا

صـاحب بنيـة    –صلى اهللا عليه وسـلم   –ولهذا جعل اهللا تعالى الرسول الكريم محمداً 

جسدية متينة وصاحب قوام جميل وقوة في التركيب، وال غرابة في هذه الخلقة الربانية وقد جعله 

رضي  –جميع أمور الدنيا والدين فكان ذا خفة وسرعة كما وصفه أبو هريرة  لنا أسوة حسنة في

ما رأيت أحداً أسرع من رسول اهللا عليه الصالة والسالم، لكأنما تطـوى لـه   : "قائالً –اهللا عنه 

  .)3("األرض وكنا إذا مشينا نجهد أنفسنا وهو غير مكترث وال يبدو عليه الجهد

ثالث وقائع  تدل على قـوة النبـي عليـه    حمه اهللا تعالى ر  )4(وقد أورد الشيخ الغزالي

  :الصالة والسالم

                                                 
 .56: سورة الذاريات، اآلية الكريمة (1)
 .5: سورة المزمل، اآلية الكريمة (2)
 ).األرناؤوط(رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن  (3)
لمن قال بتشديد الزين  –الغزالي الطوسي نسبة إلى الغزل  هو حجة اإلسالم أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد: الغزالي (4)

هـ هو عالم ومتصوف وفقيه إسالمي، أحد أعالم عصره وأشهر 450أو غزالة من قرى طوس، في خراسان، ولد عام  –

، ثم علماء الدين في التاريخ اإلسالمي رحل إلى الشام، وأقام ببيت المقدس ودمشق، بدء بتصنيف كتاب اإلحياء في القدس

إحياء : هـ، له مؤلفات كثيرة منها505جمادى اآلخرة  14أتمه بدمشق ثم عاد إلى وطنه طوس، إلى أن توفي يوم االثنين 

ابن : انظر(علوم الدين ومقاصد الفالسفة والمستصفى في علم أصول الفقه والوجيز في فقه اإلمام الشافعي وغيرها الكثير 

، منشورات دار األوقاف 13 – 10، ص 4شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج: يالعماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الح

  ).الجديدة، بيروت، لبنان
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ذهب من مكة إلى الطائف ماشياً على قدميه ولم يكن الطريق ممهداً كما هو اآلن بل وعـراً   .1

 –صلى اهللا عليه وسـلم   –ومعروف أنه يقع في منطقة كلها جبال؛ فمعنى ذلك أن الرسول 

 .لكقد تسلق هذه الجبال في مسيرته ت

علي بن أبي طالب وعبد اهللا ابـن   –هو وصاحباه  –صلى اهللا عليه وسلم  –مشى الرسول  .2

ولم تكن هناك أي وسيلة نقل، فكانوا يتبـادلون السـير    –رواحه رضي اهللا عنهم أجمعين 

والركوب نظراً لوجود راحلة واحدة فقط، فكان اثنان يمشيان واآلخر يركب، وقـد خجـل   

صلى  –يمشي، فرفض النبي  –صلى اهللا عليه وسلم  –يدعان النبي االثنان فكيف يركبان و

بأقدر منـي علـى    اأنتما لستم: "رفضاً باتاً بأن يستمر في الركوب، وقال –اهللا عليه وسلم 

 .ومشى المسافة المقررة..." ى منكما من األجرغنالمشي وال أنا بأ

مـع أصـحابه فعنـدما     –صلى اهللا عليه وسـلم   –وفي غزوة الخندق كان يحفر الرسول  .3

صلى اهللا  –أعترضتهم صخرة ضخمة إذ عجزوا عن ضربها وتفتيتها، فلجأوا إلى الرسول 

 .فجاء إليها وضربها بمعوله ففتتها –عليه وسلم 

وقد أعزهم اهللا به فكانوا  ؟ مما ال شك فيه أن اإلسالم هو مصدر قوة هذه األمة كيف ال

َأِذلَّـٍة : "هم كما وصفهم اهللا عز وجل في كتابـه أذلة على بعضهم البعض أعزةً على أعدائ

ي  ُدوَن ِف َاِفِريَن ُيجَاِه ى اْلك زٍَّة عََل ْؤِمِنيَن َأِع ى اْلُم َعَل

  .)1("سَبِيِل هللاَِّ َوَال َيخَاُفوَن َلْوَمَة َالِئمٍ 

  :كما قال الشاعر .إذاً فال بد للمسلمين من قوة تحمي دعوتهم وال بد من عزيمة تحفظ لهم قدرهم

  على قدر أهل العزم تأتي العزائم          وتأتي على قدر الكرام المكارم

  )2(وتكبر في عين الصغير صغيرها           وتصغر في عين الكبير الكبائر

                                                 
 .54: سورة المائدة، اآلية الكريمة (1)
 - هـ 1397، دار المعرفة، بيروت، طبعة األوفست، 378، ص 3، جديوان أبي الطيب المتنبي: المتنبي، أبو الطيب (2)

 .مـ1978
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  وهكذا كانت فكرة اإلسالم وعقيدته تشجع على ممارسة الرياضة والتربية البدينة، وهناك

  :أبينها على النحو التالي  لبدنيةدالئل تدل على اهتمام اإلسالم بالصحة ا 

  :اهتمام اإلسالم بالصحة البدنية في العبادات: أوالً

 وفالناظر إلى حركات الصالة يجدها تحتوي على تمارين هامة لعضالت الجسـد   :الصالة .1

مفاصل وهي تناسب جميع األعمار ذكوراً وإناثاً، إذ هي تمرين رباني شـامل ألصـناف   ال

ختص رياضي أو حادق  طبي أن يوجد تمارين تناسب فئات النـاس  الناس، وقد يعجز أي م

وأجسادهم على حد سواء، وقد أثبتت الدراسات التي أجريت حول الصالة أن من يمـارس  

شعائر الصالة هو األوفر حظاً للوقاية من الكثير من األمراض النفسية والجسدية أكثر مـن  

 .اإلنسان الذي ال يصلي

ة الحج وكيفية أدائها يدرك تمام اإلدراك أن في تأديتهـا رياضـة   فالناظر إلى فريض :الحج .2

بدنية وروحية ففيها المشي والهرولة والطواف والسعي والوقوف بعرفات ورمـي الجمـار   

وسكن الخيام، كما أن اللباس الخاص باإلحرام فيه راحة للجسم والروح، ففي هذه الفريضة 

، وهي بحق رحلة تـدريب  تعالى ا بطاعة اهللاومناسكها أجمل رحلة تتسم بها الروح وتغذيه

 .رياضي تعزز صحة الجسم وتقويه

شرع اهللا عز وجل الصيام من أجل صحة اإلنسان النفسية والجسدية والقلبية، ففـي   :الصيام .3

، وصحة نفسية تربي )1("صوموا تصحوا: "الصيام صحة جسدية لقوله صلى اهللا عليه وسلم

 .ذا صام، ورقة قلبية يتمتع بها الصائم عند صيامهالنفس على اإلحساس مع اآلخرين إ

  :من أجل المحافظة على هذا الجسدمشروعية الرخص في العبادات : ثانياً

                                                 
بتحرير الحافظين العراقي وابن ( 182، ص3، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الدين علي بن أبي بكرالهيثمي، نور  (1)

 .وقال رواه الطبراني في األوسط ورجاله ثقات) حجر
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التيمم لمن ال يجد الماء، والمسح على العضو المصاب، وأعطى العـذر  اإلسالم رخص 

جـد الرخصـة   ألصحاب األعذار لمن لديهم سلس بول أو انفالت ريح أو انطالق البطن، كما أو

إذا خافـت علـى    والحامل  والمرضع للصائم باإلفطار في أثناء السفر، وأباح اإلفطار للمريض

  .صحة جنينها أو طفلها الرضيع، كما فرض الحج لمن استطاع إليه سبيال

جمعـاء إذ رفـع   فالناظر إلى هذه الرخص وغيرها يرى أن اإلسالم دين رحمة للبشرية 

َوَما جََعَل َعَليْكُْم ِفي الـدِّينِ : "ول اهللا تعالىالحرج عن األمة وفي ذلك يق

  .)1(" ِمْن حََرجٍ 

  :بالطب الرياضي ورعاية الجسداهتمام المسلمين : ثالثاً

مما الشك فيه أن المسلمين هم أول من ألفوا الكتب التي تعتني بالطب الرياضـي، وقـد   

د من األطباء وتقوم بتشـجيعهم  ظهر ذلك في كثير من بلدان المسلمين التي كانت تستقطب العدي

على األبحاث في مجاالت الطب وتوفير األجواء الالزمة في توعية الناس في هذا المجـال وأن  

االهتمام الكبير بالطب لدى المسلمين يظهر جلياً في اهتمامهم بالرياضة البدنية والتي لها أهميـة  

  .كبرى في المحافظة على جسد اإلنسان سليماً معافى

فقد عاش معظم هؤالء األطباء في بغداد أو فـي األقـاليم المحيطـة بالخالفـة     لذلك ((

العباسية، حيث كان للعباسيين دور كبير في تشجيع الحركة العلمية في بغداد، حتى أصبحت قبلة 

األنظار، فبغداد منذ أن نشأت احتفظت بمركزها العلمي الخاص، فكانت تستقبل العلماء من شتى 

  .)2())الميأنحاء العالم اإلس

  

  

                                                 
 .78: سورة الحج، اآلية الكريمة (1)
مـ، ص 1983، العراق، بغداد: ، وزارة الثقافة واإلعالمواسط في العصر العباسي: المعاضيدي، عبد القادر سليمان (2)

347. 
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  :معيار مهم الختيار الرجالكورود عنصر القوة في القرآن الكريم : رابعاً

الملك طالوت وبّين أن قوته الجسدية والعلمية كانت السبب الرئيس لترشيحه  تعالى امتدح اهللا .1

ِإنَّ هللاََّ اْصطََفاُه َعَليْكُْم َوَزاَدُه : "لمهمة تولي الملك حيث قال جل شأنه

 .)1("ًة ِفي اْلِعْلِم َواْلجِسْمِ َبسْطَ 

: ما ورد على لسان ابنة شعيب عليه السالم مادحةً سيدنا موسى عليه السالم في قوله تعالى .2

َقاَلْت ِإحَْداُهَما َيا َأَبـتِ اسْـَتْأجِْرُه ِإنَّ خَيْـَر َمـنِ "

 .)2("اسَْتْأجَْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمينُ 

وصحابته لما فيهم من جانـب   –لى اهللا عليه وسلم ص – رسوله محمد امتدح اهللا عز وجل  .3

ُمحَمَّـٌد َرسُـوُل هللاَِّ : "الشدة على الكفار والرحمة بينهم، حيث قال سبحانه وتعـالى 

 .)3(" َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلكُفَّاِر ُرحََماُء َبيَْنُهمْ 

َيا َيحْيَى : "الكتاب لقوله تعالىأوامر اهللا ليحيى عليه السالم بإتباع نهج القوة عند أخذ  .4

خُِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّةٍ 
" )4(. 

لقوله  أمر اإلسالم بوجوب المحافظة على الجسد سليماً منعماً وعدم تعريضه ألي خطر كان .5

 .)5("َوَال َتْقُتُلوا َأْنُفسَكُمْ ِإنَّ هللاََّ َآاَن ِبكُمْ َرحِيًما: "تعالى

                                                 
 .247: سورة البقرة، اآلية الكريمة (1)
 .26: سورة القصص، اآلية الكريمة (2)
 .29: سورة الفتح، اآلية الكريمة (3)
 .12: سورة مريم، اآلية الكريمة (4)
 .29: سورة النساء، اآلية الكريمة (5)
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َيـا َبِنـي َآَدمَ : "اإلنسان وزينته، لقوله تعالى اهتمام القرآن الكريم برعاية جسم .6

َْرُبوا َوَال  وا َواش ْجٍِد َوُآُل لِّ َمس َد ُآ َتكُمْ ِعْن ُُذوا ِزيَن خ

 .)1("ُتسِْرُفوا ِإنَُّه َال ُيحِبُّ اْلُمسِْرِفينَ 

  :فاآلية الكريمة تدل على أمرين، هما

 .م لتستمر بمهمات الحياةيأكلوا لكي يحافظوا على أجسادهأن الناس  سبحانه أمر اهللا )أ (

وتقضي على سـالمة  ، لما يسببه من مشكالت تدمر الصحة  ؛ نهى اإلسالم عن اإلسراف )ب (

السمنة، ارتفاع ضـغط الـدم   : الجسم، ومن هذه المشكالت الناتجة عن اإلسراف في األكل

 .تصلب الشرايين، أمراض السكر

َلَقْد خََلْقَنا : "وله تعالىخلق اهللا عز وجل لإلنــسان جـسماً متناسـقاً مصداقاً لق .7

 .)2("اإلِْْنسَاَن ِفي َأحْسَنِ َتْقِويمٍ 

شكل آخر غير الشكل الذي  ولم يخلقه بأي اًاهللا عز وجل جعل اإلنسان سليم الشكل منتصبو

مخلوقات عدة كل له خلقته الخاصة به كمـا ورد فـي قولـه    تعالى ، فقد خلق اهللا هو عليه

لَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمـْنُهْم َمـْن َيْمِشـي َوهللاَُّ خََلَق آُ ": تعالى

َعَلى َبطِْنِه َوِمْنُهمْ َمْن َيْمِشي َعَلى ِرجَْليْنِ َوِمْنُهمْ َمْن 

 .)3("َيْمِشي َعَلى َأْرَبعٍ 

فلو تخيلنا أن البشر يمشون على أربع لما كان األمر كذلك ولما رأينا كل التقدم الحضـاري  

إن : وكتابة لوال وجود أصابع اليد بهذا الشكل، لذا نستطيع أن نقولالعلمي، ولما رأينا قراءة 

خلق اإلنسان في أحسن تقويم هو ضروري لقيام اإلنسان بواجباته والوقوف أمـام تحدياتـه   

 .التي تعترضه ليقف أمامها على أكمل وجه

                                                 
 .31: سورة األعراف، اآلية الكريمة (1)
 .4: آلية الكريمةسورة التين، ا (2)
 .45: سورة النور، اآلية الكريمة (3)
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وسائل  أقر اإلسالم بوجود اللعب ولم ينكره كأصل من أصول التربية البدنية وأنه وسيلة من .8

َأْرِسـْلُه : "الترفيه عن اإلنسان كما ورد على لسان أخوة يوسـف فـي قولـه تعـالى    

ل يوسـف  ـتجاب أبوهم لطلبهم وأرســفاس )1("َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعبْ 

 .معهم فلو كان اللعب حراماً أو غير مباح لما فعل

ه الكرام حافلة باألحداث التـي  وسيرته مع صحابت عليه الصالة والسالم تاريخ الرسول: خامساً

  :تركز على جانب القوة البدنية، وهي حوادث عديدة نذكر منها

مـن  : "عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم :اهتمامه بالخيل - 

احتبس فرساً في سبيل اهللا إيماناً وتصديقاً بوعده فإن شبعته وريه وروثـه وبولـه فـي    

 )2(."لقيامةميزانه يوم ا

، فكان أشـد النـاس   الذي صارع النبي بمكة قبل إسالمه )3(ركانة بن يزيدمصارعة النبي  - 

أشهد : فقال –صلى اهللا عليه وسلم  –يا محمد إن صرعتني آمنت بك، فصرعه النبي : فقال

 )4(.أنك ساحر فأسلم عقب المصارعة وقيل في الفتح

يلعبون في طرقات المدينة في التراب فـأراد   وجد غلماناً –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول  - 

اتركوهم فإن التـراب  : " –صلى اهللا عليه وسلم  –الصحابة أن يمنعوهم فقال لهم الرسول 

 )1(".ربيع الصبيان

                                                 
 .12: سورة يوسف، اآلية الكريمة (1)
طه عبد الرؤوف سعد، كتاب : ، تحقيقصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه (2)

 .هـ1423دة عام ، مكتبة اإليمان، طبعة جدي2853، حديث رقم 600الجهاد باب الخيل، ص 
هو الصحابي الجليل ركانة بن عبد الرحيم بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، كان معروفاً عنه بالقوة : ركانة (3)

وأنه ال يصرعه أحد من الرجال، تحدى النبي صلى اهللا عليه وسلم في مكة فصرعه النبي صلى اهللا عليه وسلم، مات في 

اإلصابة في تمييز ): هـ852ت (العسقالني، ابن حجر . (هـ41معاوية وقد عاش إلى سنة المدينة المنورة في خالفة 

 .مـ1992، 1علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحقيق)497، ص 2، جالصحابة
 .497، ص 2المصدر السابق، ج (4)
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كان واهللا عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسـرع وإذا ضـرب   : "وقالت الشفاء بنت عبد اهللا - 

 .)2("أوجع وهو الناسك حقاً

ال تمت علينا ديننـا  : "ى رجل مظهر للنــسك متماوت فخفقه بالدرة وقالنظــر عمر إل - 

 .)3("أماتك اهللا

  :–صلى اهللا عليه وسلم  –ونذكر أهم الرياضات التي عرفت في عهد الرسول 

صـلى   –يتسابقون وكان النبي  رضي اهللا تعالى عنهم  فكان الصحابة :الجري على األقدام .1

 .كيقرهم على ذل –اهللا عليه وسلم 

من علم الرمي : " -صلى اهللا عليه وسلم  –قال الرسول : عن عقبة بن عامر قال: الرماية .2

من ترك الرمي بعد ما علمه رغبةً فإنهـا نعمـة   : "، وفي رواية أخرى)4("فتركه فليس منا

 .)5("كفرها أو جحدها

 –سلم صلى اهللا عليه و –فقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي  :الفروسية وركوب الخيل .3

 .)6("نصل أو حافر أو خفال سبق إال في : "قال

منافسة تظهر  –صلى اهللا عليه وسلم  –فقد كانت المصارعة في زمن الرسول  :المصارعة .4

أرضاً دون إيذاء أو ضرر أو سخرية منه كما  خصمه قوة الرجال بحيث يلقي أحد المنافسين

 .مع ركانة –صلى اهللا عليه وسلم  –فعل الرسول 

                                                                                                                                               
للحافظ جالل الدين  شير النذيرفيض القدير وشرح الجامع الصغير من أحاديث الب: المناوي، محمد عبد الرؤوف (1)

 .مـ، دار الفكر للطباعة والنشر1972 - هـ 1391، 2ط). 3401(، حديث رقم 280، ص 3السيوطي، ج
، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان 138، ص اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب: مجدالوي، فاروق سعيد (2)

 .1األردن، ط
 .مـ1973، 3، دار الفكر، بيروت، لبان، ط203، ص خبار عمر وأخبار عبد اهللا بن عمرأ: الطنطاوي، علي وناجي (3)
 ).5558(، حديث رقم 840، ص 2، جصحيح مسلم: مسلم (4)
، باب )2513(، حديث رقم 17، ص 2، جسنن أبي داود: هـ275أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني، توفي  (5)

 .مـ1988 -هـ 1409، 1لحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، طكمال يوسف ا: المري، دراسة وفهرسة
 .، باب السبق)2574(، حديث رقم 34، ص 2، جسنن أبي داود: أبو داود (6)
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كان لهم االهتمام الكبير بالتربية البدنيـة والرياضـة والفروسـية،    أن الصحابة  وال شك

مشاركة ابن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما في مسابقة الخيـل بحضـور النبـي    ودليل ذلك 

أجرى النبي ما ضّمر مـن الخيـل مـن    "صلى اهللا عليه وسلم بدليل ما رواه ابن عمر أنه قال 

وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بن زريق قال ابن عمر وكنت الحفياء إلى ثنية الوداع 

  .)1("فيمن أجرى

يمن الخيل فـي  ": رضي اهللا عنه الحديث الذي رواه ابن عباسومما يؤكد االعتناء بنسل الخيل 

  .)2("شقرها

علي بن أبي طالب بأمر مسابقة الخيل  –صلى اهللا عليه وسلم  –كما أن تكليف الرسول 

عليها ال يقل مرتبة عن تكليفه بالنوم في فراشه عند هجرته إلى يثرب، وهـذا يـدل    واإلشراف

  )3( .على مدى االهتمام بأمر السباق خدمة للجهاد

  :ومن أدلة اهتمام الصحابة كذلك عندما جاء جماعة لحسان بن ثابت فقالوا من الفتى؟ فقال

  ة الحدثانإن الفتى لفتى الهواجر والسرى         وفتى الطعان ومدر

  )4(منعم الشبانهو ذاك الفتى إن كان كهالً أو فتى         ليـس الفتى 

الضرورات الخمس التي يجب  واحداً مناهتم اإلسالم بالمحافظة على الجسد بأن جعله : سادساً

  ).حفظ النفس، والعقل، والدين، والمال، والنسل: (المحافظة عليها هي

                                                 
 .باب السبق بين الخيل 2868، حديث رقم 603، ص صحيح البخاري: البخاري (1)
وقال األلباني حسن بالطبعة (الخيل  باب فيما يستحب من ألوان 2545، حديث رقم 387، ص سنن أبي داود: أبو داود (2)

 ).ذاتها
عمان، األردن، ص : مـ، دار الفكر1999، 1، ط في التراث اإلسالمي ةالتربية البدنية والرياض: عبد الرزاق: الطائي (3)

32. 
 .301، ص 2، جمحاضرات األدباء: األصفهاني (4)
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ه الضرورات الخمس نظرة تمعن ودراية سوف يرى ومما ال شك فيه أن الناظر إلى هذ

أنها تصـب فـي مصـب واحد وهو المحافظة على هـذا اإلنــسان وإبقائه قوياً متمتعاً بكل 

  :أسـباب القوة والحياة

 .كيف يستقيم جسد دون حفظ النفس - 

 ).العقل السليم في الجسم السليم(وكيف ينعم جسد دون عقل  - 

الذي حافظ على الجسد أصالً تحت إطار القاعدة التـي   ؟ نوكيف يهنأ جسد دون حفظ الدي - 

 ).صحة األبدان أولى من صحة األديان(ذكرتها من قبل 

 .  ؟ جسد دون حفظ المال الذي هو ضرورة من ضروريات الحياة وكيف يهنأ - 

وكيف يكون الجسد أصالً بدون حفظ النسل الذي هو أصل الخلقة لهذا اإلنسان وهـو سـر    - 

 .؟  األرضوجوده على هذه 

فلهذه الدالالت وغيرها من الوقائع  الكثيرة نستطيع القول إن اإلسالم شجع على ممارسة 

التربية البدنية والرياضة ألجل المحافظة على هذا الجسد الذي هو أمانة من الخـالق والـذي ال   

  .يجوز أن نفرط بأي حق من حقوقه وفي أي ظرف من الظروف أو حال من األحوال

إنما ُأبيح اللعب لما فيه من ترويح القلـب؛ إذ  : "رحمه اهللا تعالى  مام الغزاليوقد قال اإل

عميت، وترويحها إعانة لها علـى   كلتراحة القلب معالجةٌ له في بعض األوقات ألن القلوب إذا 

  .)1("الجّد

لقد استطاع اإلسالم وبفضل تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أن يضع ركائز 

اسية في بنية المجتمع العربي اإلسالمي، فنبذ العادات غير السليمة التي كانـت سـائدة قبـل    أس

اإلسالم، إضافة إلى تسخير القوة الكامنة في جسد العربي البدوي األصيل في األخالق والشجاعة 

والمروءة والنخوة، ووجهها نحو فعل الخير، باالرتباط مع التعـاليم السـماوية لنشـر الـدعوة     
                                                 

 .250هـ، ص 1420، دار المعرفة، القاهرة، 2، جإحياء علوم الدين: الغزالي (1)
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سالمية، وحث المسلمين على تنظيم حياتهم وبما يخدم صحة البدن، وتعويدهم على ممارسـة  اإل

فنون األلعاب والفعاليات التي كانوا يمارسونها قبل اإلسالم كسباق الخيل والطـرد والمناضـلة   

والعدو، ولكن بأسلوب يخدم نشر الدعوة اإلسالمية والجهاد في سبيل اهللا، واسـتثمار فعاليـات   

ة البدنية بشكل إيجابي بعيداً عن روح المقامرة التي كانت سائدة فـي مجتمـع مـا قبـل     التربي

  )1(.اإلسالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 34، صالتربية البدنية والرياضية في التراث العربي اإلسالمي: الطائي (1)
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  المبحث الثالث

  تمعأهمية األلعاب الرياضية وآثارها على الفرد والمج

من طبيعة اإلنسان وما ُجبل عليه أنه ال يتحمل الجدَّ باستمرار وعلى وجه الـدوام، وإذا  

أن يحمل نفسه على ذلك أصابه الملل والسآمة ثم اإلعياء، وربما االنقطـاع عـن الجـد    ما أراد 

أصـحابه   )1(كان يتخول –صلى اهللا عليه وسلم  –المطلوب منه، ويدل على ذلك أن رسول اهللا 

: الموعظة فـي األيام كراهة الـسآمة عليهم، فقـد أخـرج البخاري عـن ابن مــسعود قال

  ".يتخولنا بالموعظة في األيام كراهة السآمة علينا –هللا عليه وسلم صلى ا –كان النبي "

صلى اهللا عليه وسلم يراعي األوقات في تذكيرهم، وال يفعـل   –كان النبي  :قال اإلمام الخطابي

  .ذلك كل يوم لئال يملُّوا

اإلنسان في أحسن تقويم وزوده بقدرات واستطاعات وطاقات هائلـة   تعالى ولقد خلق اهللا

إنه لم يكشف النقاب عن حدودها، فلقد خلق اإلنسان في ظروف مغايرة تماماً عن تلك التي  حتى

نحياها، من حيث البيئة الصعبة، والمناخ القاسي وغيرها من العوامل الجافة التـي كـان علـى    

اإلنسان أن يواجهها ليبقى حياً، وبديهي أن الطاقة الجسمية المستخدمة لمواجهة تلـك الظـروف   

الية للغاية مقارنة بتلك التي يستخدمها اإلنسان اآلن في ظروف تتسم بالراحـة والدعـة،   كانت ع

حيث ال يكاد اإلنسان يتعدى المستوى الثاني من الطاقة وهو أمـر ُينـذر بالمخـاطر الصـحية     

والوظيفية الجمة فإذا ما شبهنا وظائف أعضاء جسم اإلنسان بمحرك السيارة، فإن تعامل وظائف 

لمستوى الثاني من الطاقة بشكل يكاد يكون مستمراً، ويماثل إلى حد ما استمرار قيادة الجسم مع ا

  )2(.السيارة على السرعة الثانية لفترة طويلة، األمر الذي ينذر بالسوء في كليهما

ومع كل هذا فإن األلعاب الرياضية في أصلها هي لفائدة اإلنسان والمجتمع إذا أخـذناها  

زمنا بضوابطها وُأسسها العقلية والشكلية، أما إذا عملنا بعكـس ذلـك فـإن    بعلم ودراية وإذا الت

                                                 
ابن منظور، جمال الدين أبو (، "وتخول الرجل تعهده، والخائل وهو المتعهد للشيء والمصلح له"أي يتعهد : يتخول (1)

 ).روت، مادة خول، دار صادر، بي225، ص11، جلسان العرب: الفضل محمد بن مكرم
 .137، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (2)
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تنقلب الفائدة إلـى ضـرر   فمخاطر تهدد صحة الفرد والمجتمع صحياً وعقلياً،  ااأللعاب تصبح ذ

  .والنعمة إلى شقاء

كانـت دينيـة أم    ولهذا البد من أن أبين في هذا المبحث آثار الرياضة وفوائدها سـواءً 

  :كانت على صعيد الفرد أم المجتمع على حد سواء سواًءدنيوية، و

  :آثار الرياضة وفوائدها على صعيد الفرد: أوالً

مما الشك فيه أن لأللعاب الرياضية والتربية البدنية آثاراً جمة وفوائد كثيـرة يصـعب   

اإلحاطة بها أو إحصاء إيجابياتها سواء أكانت ظاهرة أم باطنة، وإذا أردنا أن نلخـص بعـض   

  :فوائد األلعاب على الصعيد الفردي فيمكن إجمالها باآلتي

 .اآلثار البدنية الجسمانية .1

 .اآلثار الصحية العالجية لجسم اإلنسان .2

 .اآلثار الجمالية لجسم اإلنسان والتخلص من البدانة .3

 .اآلثار النفسية وقوة الشخصية .4

 ).ملء الفراغ(اآلثار الترويحية  .5

 .اآلثار التربوية .6

 .ةاآلثار العقلي .7

 .اآلثار االجتماعية .8

 ).الدينية(اآلثار الروحية  .9

والناظر إلى الكثير ممن ألفوا الكتب ومن كتبوا في هذه المجاالت يجد أن هنـاك فوائـد   

تفصيلية كثيرة، وإذا نظرنا إلى الفوائد على الصعيد الفردي نجد أن جميع ما ذكر من فوائـد ال  
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كان هناك بعض التفاصيل المتعلقة في مجاالت  يكاد يخرج عن النطاق اإلجمالي كما ذكرنا وإن

عدة وقد انحصرت الفوائد لكل مؤلف أو كاتب كل حسب وجهة  نظره التي يعتقـدها أو مــن   

ي فوائـد األلعاب ولكن جميع ما ذكر مـن فوائـد يصب فـي جوانـب   ـالزاوية التي يراها ف

  .محددة

إجمالي لهذه الفوائد، فال بـد أن   وقبل أن نسرد بعض التفاصيل لما ذكرناه في البداية من

نذكر تفاصيل عن بعض من ألفوا وكتبوا في هذا المجال، لكي تتضح الحقيقة، فرب مبلغ أوعـى  

  :من سامع، فنسرد أقوال بعضهم كما يلي

  )1( :أهدافها في المجتمع العربي اإلسالمي كما يرى عبد الرازق الطائي

 .الهدف البدني .1

 ).الديني(الهدف الروحي  .2

 .دف التربوياله .3

 .الهدف المعرفي .4

  .الهدف الصحي .5

  :نوال شلتوت فهي كما يلي. وأما األهداف العامة للتربية البدنية كما تراها د

فمنذ بداية الخلق وحتى عصرنا هذا يلعب النشاط البدني دوراً حيوياً في حياة اإلنسـان،  

ر الـذي فـرض علـى    ففي بعض العصور كان الدافع من النشاط البدني حب البقاء واالستمرا

اإلنسان أن يكون قوياً ونشيطاً وأن يتسم بالصبر حتى يستطيع الحصول على طعامه وأن يـدافع  

عن نفسه ضد األعداء والحيوانات المفترسة، بينما نجد أن الدافع في العصـور األخـرى كـان    

لـدافع  إلعداد المحاربين وتدريب الجيوش للدفاع عن النفس أو تحقيق توسعات، في حين كـان ا 

                                                 
 .99 – 89، ص التربية البدنية في التراث العربي اإلسالمي: الطائي (1)
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لبعض الشعوب هو ممارسة التربية البدنية من أجل اللياقة والصحة الجسمانية والترويح، ولقـد  

تغيرت أهداف التربية البدنية على مر العصور حتى أصبحت في الوقت الحاضر موجهـة إلـى   

فـي  تنمية الفرد من جميع الجوانب العقلية، البدنية، النفسية، واالجتماعية، وترجع هذه التغيرات 

أهداف التربية البدنية إلى الدراسات واألبحاث التي أجريت في مجال التربية البدنية وكذلك إلـى  

األصول النفسية والصحية  واالجتماعية واالقتصادية السائدة، بجانب زيادة البنية المعلوماتية في 

  )1(.هذا المجال الحيوي

مـ أربعـة  1879عام  Dudlly Sargentوقد وضع رائد التربية البدنية دودلي سارجنت 

  )2(:أهداف كبرى تتمثل في

 .الناحية الصحية - 

 .الناحية التربوية - 

 .الناحية الترويحية - 

 .الناحية العالجية - 

وأوضح كثير من الدراسات بأن التمارين الرياضية بشكل عام والمنتظمـة تزيـد مـن    

تمارين المنتظمة تقلل متوسط عمر اإلنسان المتوقع بشكل كبير وتحّسن الصحة العامة، كما أن ال

من مخاطر السرطان، أمراض القلب، ووهن العظام، كما أن التمارين الرياضية تقلل أو تحسِّـن  

أعراض سن اليأس والسكري باإلضافة إلى العديد من الحاالت المختلفة، ومن المنافع األخـرى  

توى الطاقة، وهي للتمارين أنها تعمل على تحسين الصورة الذاتية للشخص وتعمل على زيادة مس

تساعد أيضاً في منع أكثر األمراض اتساعاً أال وهي أمراض وآالم الظهر فهناك تمارين خاصة 

                                                 
 .15 – 14، ص تاريخ التربية البدنية والرياضة: شــلتوت (1)
 .105، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (2)
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ألؤلئك األشـخاص الذيـن يعانون مـن ألم الظهر والتي بدورها تعمـل على تخفيف أو إزالة 

  )1(.األلم نهائياً

دراســتها تكمن في ويرى الدكتور حــسن الشــافعي أن أهميـة التربية البدنية و

  :عـدة أغراض، أهمها

 .المهارات، القوة، التحمل، القدرة العضوية: األغراض الفتية .1

 .المعرفة، اإلدراك، الفهم: األغراض المرتبطة .2

 .التقدير، االتجاهات، المثل: األغراض المصاحبة .3

فية من أجل ويرى أيضاً أن هدف التربية البدنية هو توفير القيادة الفعالة واإلمكانات الكا

إتاحة الفرصة للفرد والجماعة للعمل في مواقف من شأنها تحقيق الصحة البدنية والسالمة العقلية 

  )2(.والتكييف االجتماعي

كما أن هناك فوائـد وأهمية للتمرينـات الرياضـية كــما ذكرهـا الـدكتور فتحـي       

  )3(:إسـماعيل، وهي

وبعداً عن ما قد تسفر عنه األلعاب األخرى  تعتبر التمرينات من أكثر األنشطة الحركية أماناً .1

 .من إصابات

الوصول بالفرد إلى القدر الكافي من المهارات الحركية مما يساعد على رفع مسـتواه فـي    .2

 .اللعبة التي يزاولها في مختلف األنشطة الحركية

                                                 
  .www.shbabnahda.com: موقع على النت (1)
 .18، ص الرياضة والقانون: الشافعي (2)
، دار الوفاء لدنيا المبادئ واألسس العلمية للتمرينات البدنية والعروض الرياضية: إسماعيل، فتحي أحمد إبراهيم (3)

  اإلسكندرية،: الطباعة

 .6مـ، ص 2007    
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لتهيئـة  تعتبر التمرينات أساساً إلعداد الرياضيين للمواسم الرياضية لما تسهم به في عملية ا .3

 .البدنية والنفسية وتعد األفراد لتقبل الجهد المقبل

تسهم في رفع اللياقة البدنية بدرجة تتناسب وإمكانيات أو قـدرات الفـرد وذلـك بتنميتهـا      .4

وتطويرها ألهم الصفات البدنية كالقوة والسرعة والتحمل والمرونة التي تسـهم فـي رفـع    

 .شعب المختلفةالكفاية اإلنتاجية والمهارية لجميع فئات ال

وسيلة تعويضية لما تسببه مشاكل العمل المهني، وطريقة للمحافظة على الصـحة والنمـو    .5

 .الشامل المتزن لجميع أجزاء الجسم

لها قيمتها التربوية من حيث تعويد الفرد حب النظام والرقابة والدقة في العمل مع الجماعـة   .6

 .عندما تؤدى بصورة جماعية بتوقيت واحد

سائل في تربية الجسم وإصالح العيوب والتشوهات التي تطرأ على الجسم نتيجة من أهم الو .7

 .الحوادث أو اإلصابات، وذلك إذا ما ُأديت بطريقة صحيحة في أوقات مناسبة ومنتظمة

تساعد على انتفاع الجسم بالمواد الصالحة الموجودة بالدم نتيجة لقيام كل جهاز من أجهـزة   .8

 .الجسم بوظيفته

هني أو العقلي العصبي وذلك بأداء تمرينات التوافق والدقة التـي تحتـاج إلـى    التنشيط الذ .9

 .تركيز االنتباه عند أدائها

ويتضـح تأثيــر ممارسـة التمرينات البدنيـة علـى وظائـف الجـسم البــشري  

  )1(:في اآلتي

  

  

                                                 
 .49 – 46مـ، اإلسكندرية، ص 1998أة المعارف، ، منشأساسيات التمرينات البدنية: شحاتة، محمد إبراهيم وآخرون (1)
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 :القدرة الوظيفية .1

ت البدنية ليست مسـؤولة  يمكن القول إن زيادة القدرة الوظيفية بوساطة ممارسة التمرينا

فقط عن األداء العالي والتكيف األفضل للحياة اليومية، ولكن مسـؤولة عـن الصـفات البدنيـة     

والنفسية أيضاً، وعلى ذلك فإن القدرة الوظيفية واللياقة البدنية تستعمالن أحياناً بمعنى واحـد أي  

 .كل منهما مرادف لآلخر

 :قلبتأثير ممارسة التمرينات البدنية على ال .2

  :وعلى ذلك فإن التغيرات التي تحدث للقلب تتضمن

 .انخفاض عدد ضربات القلب - 

 .زيادة زمن فترة الراحة للقلب - 

سرعة ضربات القلب، فتكون عند الرياضي أقل منها عند غير الرياضيين في حالة تساوي  - 

 .المجهود المبذول

رياضيين منها عند عودة قلب الرياضـي إلى حالتـه الطبيعية بمعـدل أســرع عنـد ال - 

 .غير الرياضيين

 .زيادة الدفع القلبي - 

 :تأثير التمرينات البدنية على الجهاز التنفسي .3

وعلى ذلك فإن التغيرات التي تحدث على الجهاز التنفسي نتيجة ممارسـة التمرينـات البدنيـة    

  :تتضمن

 .زيادة معدل التنفس أثناء أداء التمرينات - 

 .معدل تنفس أبطأ وأكثر عمقاً - 
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 .دة حجم الشهيق والزفيرزيا - 

 .سرعة عودة معدل التنفس للحالة الطبيعية بعد التمرين - 

 .تواجد كمية كبيرة من األكسجين الممتص لكل لتر من التنفس - 

وفي مطلع القرن العشرين أصبحت الطريقة السويدية فـي التمرينـات هـي المفضـلة     

نحو تنمية الصحة الجيدة، واآلن  عسكرياً لدى الشعب البريطاني، إال أن االتجاه سرعان ما تحول

 )1(يبذل االهتمام لتحقيق الـسلوك االجتماعي القويم، عـالوة على االهتمام بالترويح الــشامل 

  :ويلخص القائمون حالياً على تنظيم التربية البدنية أغراضهم في اآلتي

 .توفير مستويات عليا في الصحة الجسمانية واعتدال القوام والحيوية )أ (

: زات وخصائص الشخصية والمثل العليا االجتماعيـة وروح الجماعـة، مثـل   تنمية ممي )ب (

 .الصالبة، والشجاعة، والمثابرة، واللعب الشريف والصداقة

 .دعم التذوق بمتعة اللياقة البدنية )ج (

 .غرس التوافق السريع الدقيق بين التفكير والتحرك )د (

 .تنمية الحركات السلسة والرشيقة واألوضاع الصحية للجسم )ه (

 .المهارة الحركية العامة والمهارات الترويحية والمهنية الخاصة تربية )و (

 .المساعدة في عالج العيوب الجسمية التي تعزى إلى الوراثة أو البيئة )ز (

 .توفير الفرص للتعبير عن الذات وتقديرها )ح (

 .)2( تشجيع االستمرار في ممارسة نواحي النشاط الترويحي الشامل )ط (

                                                 
 .507 – 506، ص  تاريخ التربية البدنية: فان دالين (1)
  :ترجمة محمد عبد الخالق ومحمد فضالي، وأخذت من كتاب (2)
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  :لفوائد على الصعيد الفرديواآلن نسرد بعض تفاصيل اآلثار وا

  :سمانيةـاآلثار البدنية الج .1

إن تنمية وتطوير البدن يشكل قاعدة أساسية في فعاليات وممارسات التربية البدنية، كمـا  

يعتبر واحداً من أهم أوجه التربية العامة، لذا فإن اإلعداد البدني يساعد على زيادة اإلنتاج وتقليل 

ير اللياقة البدنية لإلنسان والتي يحتاجها في حياته اليوميـة، فقـد   الشعور بالتعب إضافة إلى تطو

كانت فعاليات الصيد والفروسية والمصارعة والعدو وغيرها من الفعاليات تمثل األرضية الصلبة 

  )1(.إلعداد المسلم للدفاع عن العقيدة اإلسالمية

  )2(:واألهداف البدنية هي األساس في تنمية المهارات الرياضية، وتشمل

 .القوة العضلية - 

 .الجلد العضلي - 

 .الجلد الدوري التنفسي - 

 .المرونة - 

  :ومن الفوائد البدنية الجسمانية عن طريق التأثير الوظيفي للياقة البدنية، وتشمل

 .الجهاز القلبي الوعائي )أ (

 .العضالت )ب (

 .العظام )ج (

                                                                                                                                               
 National association of organizers of physical, Education: physical Education: Its Aims, Scope 
and Organization (chelmsford Essex: The Association, 1945), p. 5. 

 .90 – 89، ص التربية البدنية والرياضة: الطائي (1)
 .17، ص تاريخ التربية البدنية والرياضة: شلتوت (2)
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 .الجهاز التنفسي )د (

 .الجهاز العصبي )ه (

 .)1( أجهزة وأعضاء أخرى )و (

دنية والرياضة كثيراً ما يتردد لفظ جميـل للتعبيـر عـن أداءات    في مجال التربية الب((

ألنه صاحب أسلوب ذاتي متميـز فـي   ) فنان(حركية رفيعة المستوى، كما يوصف الالعب بأنه 

أدائه ولعبه، فلقد تعدى أداء هؤالء الالعبين مرحلة التكنيك الموصوف إذ أصبحت تـؤدى هـذه   

ر تعبيـراً عـن تـذوق حركـي جمـالي رفيـع       المهارات بقدر كبير من اإلحساس والمشـاع 

 )2()).المستوى

  :وتتضح هذه الفوائد من التأثيرات المختلفة على كل من

 ).القلب واألوعية الدموية والشرايين واألوردة(التأثيرات المختلفة على الجهاز الدوري  .1

 .التأثيرات المختلفة على الجهاز التنفسي والرئتين .2

 .از العضليالتأثيرات المختلفة على الجه .3

 .التأثيرات المختلفة على المفاصل .4

 .التأثيرات المختلفة على تركيب وبناء النسيج الضام .5

 .التأثيرات المختلفة على الهيكل العظمي .6

 .التأثيرات المختلفة لعملية التمثيل الغذائي .7

                                                 
 .135 – 133، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (1)
 .137، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (2)
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  .)1( التأثيرات المختلفة على التوافق العضلي العصبي .8

 :مـ1879دودلي سارجنت عام  كما بينها :اآلثار الصحية العالجية .2

  :من الناحية الصحية

 .تقدير التناسق الطبيعي في جسم اإلنسان - 

 .التعرف على تشريح أعضاء الجسم ووظائفها - 

التمريـن، التغذيـة، النوم، االســتحمام  (دراسـة المؤشـرات الصـحية العادية مثـل  - 

 ).المالبـس، التهوية

 ائـف التي طـرأ عليها خـلل، وإصـالح العيـوب اسـتعادة الوظ: مـن الناحيـة العـالجية

  )2(.واألخطاء الجسمية

 :اآلثار الجمالية لجسم اإلنسان والتخلص من البدانة .3

العروض الرياضية، بما تحتويه من تشكيالت متعددة، وتناسـق فـي أداء حركاتهـا     إن

دوات لتضفي على وانسجام بين أداء الحركات والموسيقى المستخدمة مع تعدد ألوان المالبس واأل

المشاركين والمشاهدين إحساساً بالجمال، حيث ينعكس أثره على الناحية النفسية لديهم وإحساسهم 

بالسعادة والتذوق الفني فيكسبهم الذوق الجمالي األمر الذي يدفعهم لمشاهدتهم العروض الرياضية 

  )3(.وتشجيع أبنائهم على المشاركة فيها

منذ األزل بشكل جسمه، فالرجل كان وما زال يسعى إلى  ومن ناحية أخرى اهتم اإلنسان

المالمح العضلية التي تضفي الرجولة والهيبة على شكله وبالتالي على شخصيته، كمـا اهتمـت   

المرأة بتناسق أجزاء جسمها من المنظور األنثوي، فالتوافق الشكلي والجمالي لجسـم اإلنسـان   

                                                 
 .53، ص أساسيات التمرينات البدنية: شحاتة وآخرون (1)
 .105، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (2)
 .210، ص المبادئ واألسس العلمية: فتحي إسماعيل (3)
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لى المستوى النفسي واالجتماعي أيضاً، ويزخر مطلب مهم ليس فقط على المستوى البدني بل ع

تراث العرب والمسلمين، سواء األدبي أو الفكري أو الـشفاهي بالعديد من األقـوال والمفـاهيم   

والتعبيرات والرموز التي تناولت جسم اإلنسان من منظور الجمال والتناسق والتوافـق الشـكلي   

ـن قيم ومعايير القوام الجميل ســواًء للرجل إلى غير ذلك، م...والتناسب واالحتواء واالكتمال

  )1(.أو المرأة

وفيما يخص البدانة الناتجة في الغالب عن قلة التمارين الرياضية وعن سوء التعامل مع 

وتشير خبيرة علم التغذيـة جـين مـاير     ،هذه التمارين كاالنقطاع عن التمارين من حين آلخر

J.Mayer أمر ضروري للسيطرة على البدانة، وأنه ال يكفـي  أن الرياضة والنشاط البدني  إلى

  .تنظيم الطعام أو الحمية

ولقد لوحظ أن البدانة مقترنة ببعض مظاهر االنحطاط البدني كقلـة الحركـة وإهمـال    

النشاط البدني والرياضة، والجلوس ساعات طويلة أمام التلفاز، واالستغراق في أعمـال مكتبيـة   

ظاهرها كذلك اإلقبال على تناول الطعام بداع وبدون داع وخاصة لفترات طويلة يومياً، كما أن م

اإلفراط في تناول المواد السكرية والنشوية، وهي كلها مظاهر تؤدي إلى زيادة البدانـة، وهـي   

  )2(.تشكل خطراً على صحة اإلنسان بل وعلى حياته نفسها

 :شملــوتاآلثار النفسية وقوة الشخصية،  .4

 .بالشخصية والنشاط والخفةالشعور واإلحساس الجيد (( - 

 .زيادة الثقة بالنفس واحترام الذات - 

 .خفض مستوى الشدة واالنفعال النفسي - 

 .ترقية وتعزيز االسترخاء والنوم - 

                                                 
 .146 – 145، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (1)
 .143، ص أصول التربية البدنية والرياضة: الخولي (2)
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وللحصول على هذه الفوائد الفسيولوجية والنفسية يجب أن تختار التمرينـات بعنايـة   ((

نات بطريقة فردية مراعاة الفـروق  وبدقة وأن تهتم بطريقة أدائها، ويجب أيضاً أن تؤدي التمري

  .)1())الفردية وبدرجات متفاوتة في السهولة والشدة بما يتالئم ومستوى اللياقة البدنية

  :الفراغ اآلثار والفوائد الترويحية وملء .5

ومن البديهي أن يكون الترويح وملء الفراغ من اآلثار الناتجة عن التمارين الرياضـية  

حتمية لما تحدثه هذه التمرينات من مهارات تنمـي طاقـة الجسـم    كيف ال والترويح هو نتيجة 

وتظهر قدراته، وال ننسى ملء الفراغ الذي ُيسخَّر في كثير من األحيان إلى الطرق السلبية إذا ما 

هدرنا هذه الطاقة في التمرينات والجهود الرياضية لما لها من األثر الكبير من توجيه الطاقـات  

 همها إلى األحسن، ولما فيها من األثر الكبير مـن كـبح جمـاح شـهوات    النافعة للشباب وتوجيه

  .وصرف طاقاتهم السليمة لما فيه مصلحة الدين والدنيا

  :اآلثار التربوية .6

غرس القدرات العقلية والجسمية، وخاصة تلك التي يمكن اسـتخدامها فـي   : وتتمثل في

  )2(.النزالقالوصول إلى مهارات مهنية أو بدنية كالسباحة، والجولف، وا

ومن المعلوم أن التربية تقوم بالضرورة على أساس القيم واالعتقـاد الـديني الحقيقـي    

ليكسب قيماً عليا أو ال نهائية، وكذلك يرتبط هذا االعتقاد الديني ارتباطاً وثيقـاً بالمثـل العليـا    

  )3(.التربوية وتطبيقاتها

ذا أخطأ فال يتضجر وال يتبرم، وال إ: ((في المناضلة قوله )4(وقد ذكر ابن القيم الجوزية

ييأس من روح اهللا فخطأ في هذا الباب أحب إلى اهللا من اإلصابة في أنواع اللعـب سـواه، وال   

                                                 
 .55، ص أساسيات التمرينات البدنية: شحاتة وآخرون (1)
 .105، ص أصول التربية البدنية: الخولي، أمين (2)
 .164س، ص .، مجلة دراسات عربية وإسالمية، مالتربية والتعليم في الحضارة العربية اإلسالمية: الخلي، أحمد حقي (3)
د الزرعي ثم الدمشقي، الحنبلي، المعرف بابن قيم الجوزية، شمس هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سع: ابن القيم (4)

هـ، الزم ابن تيمية 751هـ، توفي فيها سنة 691الدين أبو عبد اهللا، فقيه، أصولي، مجتهد، مفسر، ولد بدمشق، سنة 

الم الموقعين أع(و) زاد المعاد في هذى خير العباد(وسجن معه في قلعة دمشق دفن في سفح قاسيون بدمشق، من تصانيفه 
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يشتم قوسه، وال سهمه، وال يده وال أستاذه، فإن هذا كله من الظلم والعدوان، وليصـابر الرمـي   

  .)1())لخطأ مقدمة الصوابوإن كثر خطأه فيوشك أن ينقلب الخطأ صواباً، وليعلم أن ا

وتتضح هذه األهمية من خالل تدريب المشاركين على تمرينات العرض التي تتمثل فـي  

إكسابهم العديد من السمات اإلرادية والسلوكية فهي تكسبهم التعاون والوالء للجماعة، والشجاعة 

وح االنتماء للهيئة تحمل المسئولية وإنكار الذات والطاعة والتحمل لتدريبات العرض، وزيادة رو

التي تصمم العرض، كما تعمل العروض الرياضية على استثارة الوعي وإيقاظه لـدى جمهـور   

  )2(.المشاهدين المشاركين والحماس نحو ممارسة األنشطة الرياضية والتشجيع على ممارستها

  :اآلثار والفوائد العقلية .7

االرتقاء بالقـدرات العقليـة    وتتمثل األهمية العقلية للعروض الرياضية في إسهامها في

للمشاركين من خالل حفظ التمرينات التي يشملها العرض وأدائها بالطريقة السليمة وتبعاً لتسلسل 

أدائها وارتباطها مع الموسيقى، األمر الذي يتطلب سرعة التفكير وحسن التصـرف واالرتقـاء   

ت المرتبطة بحركات وتشكيالت بسرعة االستجابة للمواقف المطلوبة، وزيادة المعارف والمعلوما

  )3(.العرض لتحقيق مضمونه

  :اآلثار والفوائد االجتماعية .8

  )4(:وهي األهداف التي تهتم بالنواحي التالية

 .تنمية السمات اإليجابية للشخصية - 

                                                                                                                                               
، قاموس األعالم: الزركلي، خير الدين: انظر. وغير ذلك كثير) الوابل الصيب في الكالم الطيب(و) عن رب العالمين

، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، 56، ص6تراجم من أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ج

، دار إحياء التراث 106، ص9، جالمؤلفين وتراجم مصنفي الكتب العربيةمعجم : كحالة، عمر رضا. مـ1980، 5ط

 .العربي، بيروت، لبنان
 .121س، ص .، مالفروسية: الجوزية، ابن القيم (1)
 .210 – 209، ص المبادئ واألسس العلمية: فتحي إسماعيل (2)
 .210، ص المرجع السابق  (3)
 .18، ص تاريخ التربية البدنية: شلتوت (4)
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 .القدرة على وضع القرار في ضوء الموقف االجتماعي - 

 .تعلم االتصال باآلخرين - 

 .تنمية المظهر االجتماعي للفرد - 

 .مية الشعور باالنتماء للجماعةتن - 

  ):الدينية(اآلثار الروحية  .9

بروز الهدف الديني في التربية البدنية، فالمتتبع للفرائض اإلسالمية المتمثلة بالصـالة  ((

والصوم والحج ومناسكه إضافة إلى الجهاد يرى بوضوح أن كل هذه الفرائض تتسـم بعبـادات   

السجود أو الركوع أو الصالة أو الطواف حول البيـت   دينية تتجلى فيها حركات جسمانية سواء ب

والسعي بين الصفا والمروة والصعود إلى عرفة ورمي الجمرات وغيرها مـن المناسـك التـي    

  )1()).أقرها اإلسالم

بشر المشائين : "قال –صلى اهللا عليه وسلم  –وفي سنن أبي داود عن بريدة، عن النبي 

  .)2("م يوم القيامةفي الظلم إلى المساجد بالنور التا

وفي ختام حديثنا عن فوائد األلعاب على الصعيد الفردي البد من االعتراف أن الفوائـد  

لهذه األلعاب ال تعد وال تحصى، فآثارها تختلف من جيل إلى جيل كل حسب حاجتـه وظروفـه   

ضية لهـا  وعاداته وتقاليده، كما أنها تختلف من لعبة إلى أخرى وخالصة القول أن األلعاب الريا

عدد من الفوائد والقيم الجسدية، والتربويـة، واالجتماعيـة، والخلقيـة، واإلبداعيـة، والذاتيـة      

فعن عبد اهللا بن عمر قال، قـال  والعالجية، فال باس بشيء من اللهو المباح للترويح عن النفس، 

وتقوم الليل فال بلغني أنك تصوم النهار "يا عبد اهللا بن عمر : لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
 .91، ص التربية البدنية والرياضة: الطائي (1)

، حكم عليه األلباني باب المشي إلى الصالة في الظالم، 93، ص 561رقم / 1/152أخرجه أبو داود في سننه، (2) 

 .بالصحة
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تفعل فإن لجسدك عليك حظاً ولعينيك عليك حظاً ولزوجك عليك حظاً ، صم وأفطر صم من كل 

  )).)1("شهر ثالثة أيام فذلك صوم الدهر

  :على صعيد المجتمع: ثانياً

من المعلوم أن للرياضة والتربية البدنية واأللعاب آثاراً وفوائد كثيرة على صعيد المجتمع، وقـد  

ه اآلثار في أمور عدة ومجاالت مختلفة تتوزع على مناحي الحياة وشؤونها المختلفـة،  تظهر هذ

  :وهذا بيان لبعض هذه اآلثار بما يلي

  :التعاون والتعارف من أجل تبادل المعرفة والخبرات .1

مما ال شك فيه أن تنمية النزعة المشتركة والروح التعاونية والمنافسة الهادئـة والبنـاءة   

علـى   بذلكير بعيد عن المجتمع، إذ يحس أنه جزء ال يتجزأ من المجتمع فيتعود ليكون الفرد غ

كيفية التعامل مع اآلخرين وأخذ العبرة من أخطائهم واالستفادة من خبراتهم في جميع المجـاالت  

  .وذلك استجابة لطلب الشرع بالصبر على أذى الناس ومخالطتهم بدالً من اعتزالهم وهجرانهم

يراعى في وضع برامج التربية البدنية أهمية التعاون بـين األفـراد   ومن الضروري أن 

كأساس لتحقيق األهداف التي يرغب فيها الفرد أو الجماعة ألنه ال يمكن أن يحقـق أي فريـق   

  )2(.الفوز إال إذا تعاون كل فرد وقام بأداء دوره على أكمل وجه

كثيراً من مقومات التعـاون   فعند التعاون وفي أثناء التنافس الرياضي، يمارس الالعب 

  :الصحيحة التي تضمن

 .احترام حقوق اآلخرين .1

 .احترام السلطة القانونية .2

 .مراعاة القواعد والقوانين واألنظمة .3

                                                 
 .، كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر1159، حديث رقم 40، ص 7، جصحيح مسلم بشرح النووي: مسلم (1)
 .19، ص اريخ التربية البدنية والرياضةت: شلتوت (2)
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 .عدم التفرقة بين شخص وآخر بسبب اللون أو الدين أو المركز االجتماعي .4

تبعاً لمدى تعاونـه مـع   تقدير الفرد تبعاً لمقدار الجهد الذي يبذله مساهمة منه في العمل، و .5

 .الجماعة

 .العمل مع اآلخرين متعاوناً لتحقيق هدف الجماعة .6

 .احترام الخصم ومحاولة الفوز بطريق شريف .7

 )1( .مراعاة أصول وقواعد المنافسة النظيفة .8

ومن أمثلة ذلك أهداف األلعاب األولمبية كما وضعها البارون دي كوبرتان منـذ عـام   ((

لفت أنظار العالم إلى حقيقة التربية الرياضية وأهميتها في تربيـة  مـ، والتي من ضمنها 1894

طنين أفضل وأكثر سعادة عن طريق بناء الشخصـية مـن خـالل ممارسـة     االشباب وخلق مو

األنشطة الرياضية، كما أن من ضمنها أيضاً جمع شباب العالم ليتعارفوا ويتآلفوا وليكونـوا مـع   

  )2()).الرياضية أنفسهم أمة واحدة من خالل المنافسات

ويهتم الهدف المعرفي بتنمية المعلومات والمهارات المعرفية كالفهم والتطبيق والتحليـل  

  :والتركيب والتقدير لجوانب معرفية في جوهرها رغم انتسابها للتربية البدنية، مثل

 .تاريخ الرياضة وسيرة األبطال - 

 .المصطلحات والتعبيرات الرياضية - 

 .زة والتسهيالتمواصفات األدوات واألجه - 

 .قواعد اللعب ولوائح المنافسات - 

 .طرق األداء الفني للمهارات وأساليبها - 

                                                 
 .16، دار الفكر العربي، ص البطوالت والدورات الرياضية: معوَّض، حسن سيِّد (1)
 .217، ص المنظور القانوني: الشافعي (2)
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 .الخطط واستراتيجيات المنافسة - 

 .اعتبارات األمان والسالمة - 

 .الصحة الرياضية والوقاية - 

 .اللياقة البدينة الخاصة - 

 .أنماط التغذية وطرق ضبط الوزن - 

مدركات، وهذه الحقيقـة تسـري بشـكل    د الحركة أحد مصادر اكتساب المعرفة والوتع

خاص بالنسبة لألطفال، فالحركة تنمي قدرة الطفل على المالحظة وعلى االبتكـار، وتوظيـف   

الخ، والحركة الهادفة تنمي التعقل فـي السـلوك   ...المفاهيم الحركية كالفراغ، واالتجاه والمسار

الطفل حل المشكالت، وبتزايـد   وإضفاء المنطقية عليه، ومن خالل أنماط الحركة الموسعة يتعلم

الخبرة الحركية تنمو لديه القدرة على إصدار أحكام تقويمية ويكتسب أساليب التحليل والتركيـب  

  )1(.ويتفهم معاني الحركة ومغزاها االجتماعي والثقافي

  :اآلثار والفوائد االجتماعية للمجتمعات .2

الرياضة أحـد األهـداف المهمـة    تعد التنمية االجتماعية عبر برامج التربية البدنية و((

والرئيسة في التربية البدنية، فاألنشطة الرياضية تتسم بثراء المناخ االجتماعي ووفرة العمليـات  

والتفاعالت االجتماعية التي من شأنها إكساب الممارس للرياضة والنشاط البدني عدداً كبيراً من 

تنمي الجوانب االجتماعية في شخصـيته  صائل االجتماعية المرغوبة والتي خالقيم والخبرات وال

وتساعده في التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف مع مقتضيات المجتمـع ونظمـه ومعـاييره    

  )2()).االجتماعية واألخالقية

  

                                                 
 .160 – 159، ص أصول التربية البدنية: الخولي (1)
 .170المرجع السابق، ص  (2)
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  :أربع قيم اجتماعية مهمة للرياضة، وهي Loyواستخلص لوي 

 .المشاركة المبكرة تنمي المكانة االجتماعية - 

 .اإليجابي من خالل المنح الدراسيةالحراك االجتماعي  - 

 .عالقات اجتماعية طيبة تؤدي إلى فرص وظيفية ومهنية جيدة - 

  )1(.تنمية أنماط السلوك االجتماعي المقبولة سواء في الحياة العامة أو العملية - 

  :ومفهوم الكفاية االجتماعية يتضمن

 .كالشجاعة، والمبادرة، وضبط النفس: سمات الفرد - 

  .لتعاون، الوالء، األمان، والتعاطفكا: سمات الجماعة - 

هو الشخص الذي يعمل بتوافق وتناسـق بـين    –الكفء اجتماعياً  –وبهذا يكون الفرد 

  .)2( نفسه وعالقة ذلك باآلخرين، وأن يعتبر نفسه عضواً في مجتمع هو جزء منه

وفي المباريات الرياضية كثير من المواقف االجتماعية التي تدرب الالعب على كثيـر  

  )3(.من الصفات االجتماعية المحمودة، وعلى ممارسة القدرة على التكيف االجتماعي السليم

  :اآلثار االقتصادية .3

وعلى صعيد اآلثار االقتصادية التي تعود على المجتمع بممارسة التدريبات الرياضية أو 

لـو منهـا أي   إقامة االحتفاالت والمناسبات والدورات واأللعاب الرياضية في العالم التـي ال يخ 

                                                 
  .بدنية للخوليترجمة من كتاب أصول التربية ال (1)

Cowell. Charles C & France, wellman, Philosophy and principles of physical Education, 
Prentice Hall, N.J., 1963. 

 .22، ص الرياضة والقانون: الشافعي (2)
 .14، ص البطوالت والدورات الرياضية: معوَّض (3)
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مجتمع من المجتمعات؛ ندرك تمام اإلدراك أن ثمة آثار وفوائد جمة تكمن وراء هذه النشـاطات  

  :  الرياضية يصعب إحصاؤها حيث تعود بالدخل والثروة الهائلة على عدة اتجاهات كما يلي

 فمنها ما يعود بالدخل على تلك الدولة التي تنظم بطوالت أو ألعاب أولمبيـة أو معسـكرات   .1

تدريبية، حيث تكسب الجهات المنظمة لهذه البطوالت الرسوم المستحقة لهـذه االشـتراكات   

حيث تعود للدولة والمجتمعات األرباح نتيجة استجالب زوار من العبين ومشجعين وإقامتهم 

 .في تلك الدولة لعدة أيام وأسابيع مما ُيدر بالفائدة على هذه الدول والمجتمعات

ل على نطاق الالعبين سواء كان الدخل يعود إلى الالعبين أنفسـهم أو  فمنها ما يعود بالدخ .2

إلى النوادي والمؤسسات التي ينتمون إليها، وقد تبلغ قيمة العقود مـع الالعبـين ماليـين    

 .الدوالرات في بعض األحيان

فوائد تعود على بعض الالعبين المحترفين ممن يعرضون مهاراتهم أمام الجمهـور وعلـى    .3

 .ل المصارعة واأللعاب الحربية والمهارات االحترافيةالحلبات مث

 .يلزم لتنفيذ األلعاب افوائد تعود على أصحاب المصالح الذين يساهمون في إعداد م .4

 .فوائد تعود على العاملين في سلك الصحافة ووسائل اإلعالم ومحطات التلفزة .5

لتي تحدثها األلعـاب  وال شك أن الناظر نظرة تمعن وإبصار يرى أن اآلثار االقتصادية ا

الرياضية وما يدور حولها لهي ثورة عارمة من الكم االقتصادي الكبير الذي يدور فلكـه علـى   

مستوى العالم أجمع، وإن هناك ثروات هائلة ومكاسب يتم جنيها على مستوى العالم أجمـع، وإن  

ات التـي تتبـع   هناك كم هائل من اإلمكانيات التي تستحوذ عليها اإلمكانات واألمـاكن والثـرو  

  .لأللعاب الرياضية والبدنية بمختلف أنواعها وأساليبها في العالم أجمع

وأضف إلى ذلك أن األلعاب الرياضية والمهارات تستطيع العمل على إيجاد عقول جبارة 

تفرزها الطاقات والمهارات البدنية والترويح عن النفس الذي تقرره هذه األلعاب تحـت شـعار   

 استغالل هذه العقول ويحسن استخدامها لتكـون عقـوال   يحالجسم السليم مما يتالعقل السليم في 
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جبارة مرنة قابلة لتحدي العقبات، مما يجعل من هذه العقول ثروات هائلـة تصـنع المعجـزات    

أروع األمثلـة فـي    اً كما حصل في اليابان الذي ضربكبير اقتصاديا واالبتكار مما يحدث نماًء

اب البدنية بشكل يومي، ومدى احترامهم لهذه الرياضة علـى المسـتوى   ممارسة الرياضة واأللع

  .الشعبي والرسمي بل على أفراد المجتمع بشكل شبه كامل

  :اآلثار السياسية والدفاعية التوسعية .4

ففي بعض العصور كان الدافع من النشاط البدني حب البقاء واالستمرار الذي فـرض  ((

يتسم بالصبر حتى يستطيع الحصول على طعامه الهدف وأن  على اإلنسان أن يكون قوياً ونشيطاً

عن نفسه من األعداء والحيوانات المفترسة، بينما نجد أن الدافع في عصـور   الدفاعيستطيع  كي

  )1()).أخرى كان إلعداد المحاربين وتدريب الجيوش للدفاع عن النفس أو تحقيق توسعات

ة القومية في إظهار مدى تقدم الدول في كما وتتمثل أهمية العروض الرياضية من الناحي

المجال الرياضي والثقافي لجمهور المشاهدين والزائـرين، فهـي تبـرز الـنظم االقتصـادية،      

  )2(.االجتماعية، والنواحي السياسية والثقافية للدولة

ومن األمور المعلومة لدى الجميع أن لأللعاب والبطوالت واألنشـطة الرياضـية بـالغ    

  )3( :بعض األمثلة هناكسياسات الدول وصراعها ونفوذها، والتأثيرات على 

أهتم المصـريون القـدماء بممارسـة الرياضـة لإلعـداد العسـكري       : في مصر القديمة - 

 ).م.ق 1580أحمس األول وطرد الهكسوس، " (المصارعة، الفروسية، وقيادة العربات"

 :وفي اإلغريق قديماً - 

  .جميع جوانب الفرد عقلياً وبدنياًاهتموا بالرياضة من أجل تنمية : في أثينا

 .اهتموا بالرياضة من أجل الحرب: في اسبارطة
                                                 

 .20 – 14، ص تاريخ التربية البدنية: شلتوت (1)
 .210، ص المبادئ واألسس العلمية: فتحي، إسماعيل (2)
 .221 – 217، ص المنظور القانوني: الشافعي (3)
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" دورة األلعاب اآلسـيوية "مـ بطهران 1974وطرد االتحاد اآلسيوي تايون وذلك في دورة  - 

 .ونتيجة لذلك اشتركت الصين في االتحاد اآلسيوي لأللعاب الرياضية

يد نابليون جاء االهتمام بالرياضة من أجل  مـ بعد هزيمتها على1806في ألمانيا وفي سنة  - 

 .الحرب

في مقدمة الدول التي قادت حركة االستعمار، اسـتغلت الرياضـة المنظمـة    : وتعد إنجلترا - 

 .لتنمي صفات القيادة والوالء والنظام للمجتمع اإلنجليزي

ـ  : وفي فرنسا القديمة -  رب كانت التربية الرياضية لهدف زيادة القدرات العسكرية بعـد الح

 .مـ1870الروسية الفرنسية 

مــ  1809كانت هزيمة السويد في الحرب واحتالل روسيا لفنلندا سنة : وفي السويد قديماً - 

 .سبباً التجاه السويد إلى التدريب البدني والعسكري

مـ قررت اللجنة األولمبية تمثيل تايوان بدالً من جمهورية الصين الشـعبية  1959وفي عام  - 

 .ات المتحدة خوفاً من التهديد الشيوعيوذلك بدعم من الوالي

وفيما سبق ذكره داللة واضحة على أن لأللعاب الرياضية أثرها على قوة الدول وعلـى  

  .سياساتها واستغالل بعض الدول لأللعاب وتسييسها لصالحها

ووجه الداللة لكل ما ذُكر أن األلعاب واألنشطة الرياضية لها األثر الكبير فـي التـأثير   

سة المجتمع واألمم على حد سواء بل لها التأثير في لعب دور كبير على السياسات دولياً على سيا

  .وقارياً وعالمياً بشكل كبير
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  الفصل األول

  مشروعية األلعاب الرياضية وضوابطها الشرعية

    :وفيه مبحثان

  مشروعية األلعاب الرياضية :المبحث األول

  ب الرياضيةالضوابط الشرعية لأللعا: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  مشروعية األلعاب الرياضية

لقد خلق اهللا عز وجل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا؛ وجعل مقاييس التكريم بين النـاس  

َيا َأيَُّها النَّاسُ ِإنَّا خََلْقَناُآمْ ِمـْن َذَآـٍر "تقوى اهللا عز وجـل  

اِئــَل ِلَتَعــاَرُفوا ِإنَّ َوُأْنثَــى َوجََعْلَنــاُآمْ شُــُعوًبا َوَقبَ 

، كما تَجلّت نعمة اهللا عز وجل بـأن جعـل أمـة    )1("َأْآَرَمكُْم ِعْنَد هللاَِّ َأْتَقاُآمْ 

اإلسالم هي خير األمم قاطبةً لما فيها من خصال طيبة، ولطاعتها هللا عز وجل كما فـي قولـه   

، لـذا  "نكر وتؤمنون باهللاكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الم: "تعالى

فإن اهللا عز وجل هو اآلمر الناهي القوي العزيز الجبار المتكبر صاحب الصـفات العظيمـة ذو   

القوة ذو البطش الشديد شاءت إرادته أن يخلق الخالئق ليكونوا أقوى من الظروف ليتحملوا مهمة 

على رأسهم المالئكة؛ فقـد  وأعباء وجودهم وليتمكنوا من طاعة ربهم وعبادته طالما هم أحياء، و

خلقهم اهللا عز وجل غالظاً شداداً ذوي قوة خارقة وقدرات عجيبة ليتمكنوا من طاعـة اهللا عـز   

، وليتمكنـوا  )2("ُيسَبِّحُوَن اللَّيَْل َوالنََّهاَر َال َيْفُتُرونَ "وجل وتسبيحه 

َيْعُصـوَن هللاََّ َمَالِئكٌَة ِغَالظٌ ِشـَداٌد َال "أيضاً من تنفيذ أوامر الخالق عز وجل 

، وكذلك خلق اهللا عز وجل البشر )3(" َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

واصطفى منهم األنبياء وجعلهم أصحاب بأس وقوة، فعلى سبيل المثال خلق اهللا عز وجل موسى 

ـ   ة عليـه  عليه السالم ذا عزيمة وبأس كما ُوِصف بالقوي األمين، وكذلك من دالئل قوتـه البدني

  .)4("َفَوَآَزُه ُموسَى َفَقضَى عََليْهِ : "السالم ما ورد في قوله تعالى

كل هذا يدل على أن هذا الدين بحاجة إلى قوة وأعباء لنقوم به على أحسن وجه، اهللا عز 

َلـُه َدْعـَوُة " ةوجل القوي شديد المحال أقتضى أن تكـون دعوتـه دعـوة حـق وقـو     

                                                 
 .13سورة الحجرات، اآلية الكريمة  (1)
 .20سورة األنبياء، اآلية الكريمة  (2)
 .6سورة التحريم، اآلية الكريمة  (3)
 .15سورة القصص، اآلية الكريمة  (4)
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ء رحماء ، وكل هذا يـدل  اقوياك في خلق مالئكة أشداء ورسالً ، وتجلت قدرته كذل)1("اْلحَقِّ 

على االهتمام البالغ الذي أواله هذا الدين لعنصر القوة البدنية والبأس لكي نكون عبـاداً أقويـاء   

مخلصين لطاعته سبحانه وتعالى، لذا فإن جانب القوة هو مشروع في ديننا ومحمود في عقيدتنا، 

تشريع الكثير من األدلة على االهتمام بالرياضة وعناصـر القـوة   فقد ورد في جميع مصادر ال

  .والترويح

  :القرآن الكريم: أوالً

  :جوانب ثالثة االمتتبع لورود عنصر القوة في القرآن الكريم يجده ذ

  ).مهمة دعوية(العبادة والتقرب إلى اهللا، والدعوة إلى اهللا : الجانب األول

  ).مهمة جهادية(سر شوكتهم والوقوف أمام تحدياتهم مواجهة األعداء وك: الجانب الثاني

االســـتخالف وعمارة األرض ومقومـات البناء والمحافظـة علـى الحيـاة    : الجانب الثالث

  ).مهمة دنيوية(

  :وهذا تفصيل هذه الجوانب

  ).مهمة دعوية(العبادة والتقرب إلى اهللا  :الجانب األول

  :ت كثيرة نذكر منهاتحدث القرآن الكريم عن هذا الجانب في آيا

 خُُذوا َما َآَتيَْناُآمْ ِبُقوٍَّة َواْذُآُروا َما ِفيـهِ : "قوله تعالى - 

 ).171األعراف، " (

 ).12مريم، " (َيا َيحْيَى خُِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّةٍ : "قوله تعالى - 

                                                 
 .14الكريمة  سورة الرعد، اآلية (1)
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ِإنَُّه َلَقْوُل َرسُوٍل َآـِريٍم  ِذي ُقـوٍَّة ِعْنـَد ِذي : "قوله تعالى - 

 ).20التكوير، " (نٍ اْلَعْرشِ َمِكي

 ).43األنعام، ( "َفَلْوَال ِإْذ جَاَءُهمْ َبْأسَُنا َتَضرَُّعوا: "قوله تعالى - 

َقـاَل سََنشُـدُّ َعُضـَدكَ ِبَأخِيـكَ َوَنجَْعـُل َلكَُمـا : "قوله تعالى - 

  ).35القصص، " (سُْلطَاًنا

 .مواجهة األعداء وكسر شوكتهم :الجانب الثاني

 "هللاَُّ َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ هللاََّ َلَقـِويٌّ َعِزيـزٌ  َوَليَْنُصَرنَّ : "قوله تعالى - 

 ).40الحج، (

" َبَعثَْنا َعَليْكُْم ِعبَاًدا َلَنا ُأوِلي َبْأسٍ شَِديدٍ : "قوله تعالى - 

 ).5اإلسراء، (

ُمحَمٌَّد َرسُوُل هللاَِّ َوالَّـِذيَن َمَعـُه َأِشـدَّاُء َعَلـى : "قوله تعالى -

 ).29الفتح، " ( يَْنُهمْ اْلكُفَّاِر ُرحََماُء بَ 

الحشـر،  " ( َألَْنُتْم َأشَدُّ َرْهبًَة ِفي ُصُدوِرِهْم ِمـَن هللاَِّ : "قوله تعالى -

13.( 

َيا َأيَُّها النَّبِيُّ جَاِهِد اْلكُفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن : "قوله تعالى -

 ).73لتوبة، ( " َواْغُلظْ َعَليِْهمْ 

ُلــوَنكُمْ ِمــَن اْلكُفَّــاِر َقــاِتُلوا الَّــِذيَن يَ : "قولــه تعــالى -

 ).123التوبة، " (َوْليَجُِدوا ِفيكُمْ ِغْلظَةً 

َفِإمَّا َتثَْقَفنَُّهمْ ِفي اْلحَْربِ َفشَـرِّْد ِبِهـمْ َمـْن : "قوله تعالى - 

 ).57األنفال، " (خَْلَفُهمْ َلَعلَُّهمْ َيذَّآَُّروَن 
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اُفوَن َلْوَمـَة ُيجَاِهُدوَن ِفـي سَـبِيِل هللاَِّ َوَال َيخَـ: "قوله تعالى - 

 ).54المائدة، ( "َالِئمٍ 

َواسَْتْفِزْز َمنِ اسَْتطَْعَت ِمْنُهمْ ِبَصـْوِتكَ َوَأجِْلـْب : "قوله تعالى - 

 ).64اإلسراء( "َعَليِْهمْ ِبخَيِْلكَ َوَرجِِلكَ 

َوَأِعدُّوا َلُهمْ َما اسْـَتطَْعُتمْ ِمـْن ُقـوٍَّة َوِمـْن : "قوله تعالى - 

 ).60نفال، األ" (ِرَباِط اْلخَيْلِ 

 .مهمة االستخالف وعمارة األرض :الجانب الثالث

َآـاُنوا َأشَـدَّ ِمـْنُهمْ ُقـوًَّة َوَأَثـاُروا اْألَْرضَ : "قوله تعالى -

 ).9الروم، ( "َوَعَمُروَها

َوَلَقْد َمكَّنَّاُآمْ ِفي اْألَْرِض َوجََعْلَنا َلكُمْ ِفيَهـا : "قوله تعالى -

 ).10األعراف، " (َمَعايِشَ 

حظ أن هذه الجوانب الثالثة السابقة تصب في نفس الهدف، فلو نظرنا إلى الجانب والمال

ه يهدف  إلى إسعاد الناس وراحتهم وهذه هي الغاية من الدين، ولو نظرنا االديني الدعوي لوجدن

إلى المهمة الجهادية في الجانب الثاني لوجدنا أن هدفها من أجل الـدفاع عـن دعـوة اإلسـالم     

ة الدين، ولو نظرنا إلى الجانب الثالث وهو مهمة االستخالف والبقـاء لوجـدنا أن   ونشرها وإقام

  .عمار الكون والمحافظة على الحياة  االهدف 

وال ريب أن التقسيم تقسيم فني وفرعي وليس أصلياً، وأن هذا التقسـيم يحمـل إشـارة    

  .ب الثالثةاآليات وظواهرها وليس بالضرورة أن يحمل أهداف كل جانب من هذه الجوان

  :واهتماماته وتقريراتهوأفعاله  السنة النبوية، وتشمل أقوال النبي عليه الصالة والسالم: ياًثان

 :أقواله صلى اهللا عليه وسلم )أ (



62

 )1(.وفي كلٍ خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى اهللا المؤمن القوي خير - 

سـبق أبـداً فجعـل    بينما كنا نسير وكان رجل من األنصار ال ي: (عن سلمة بن األكوع قال - 

: أما تكرم كريما وتهاب شريفا؟ قـال : أال مسابقه إلى المدينة، هل من مسابقة؟ فقلت: يقول

قلت يا رسول اهللا بـأبي أنـت   : وقال –صلى اهللا عليه وسلم  –ال، إال أن يكون رسول اهللا 

 .)2()إن شئت فسبقته إلى المدينة: وأمي ذرني أسابق الرجل، فقال

 .)3()نواصيها الخير إلى يوم القيامةفي الخيل معقود : (ه وسلمقوله صلى اهللا علي - 

 )4().ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل(حديث أبي هريرة  - 

مـن  : "عن تميم الداري رضي اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول  - 

 )5(."ةارتبط فرساً في سبيل اهللا ثم عالج علفه كان له بكل حبة حسن

، بنفر من أسلم يتنصـلون بالسـوق   –عليه الصالة والسالم  –مر النبي : سلمة قالحديث  - 

فأمسـك  : أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فالن، قال أرموا بني إسماعيل، فإن: (فقال

: فقـالوا  ؟مالكم ال ترمون –صلى اهللا عليه وسلم  –أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول اهللا 

 .)6()أرموا وأنا معكم كلكم: فقال كيف نرمي وأنت معهم؟

 .)7()من اتخذ قوساً في بيته نفى اهللا عنه الفقر: (حديث أنس أنه صلى اهللا عليه وسلم قال - 

                                                 
   .، باب األمر بالقوة2664، حديث رقم 184، ص 16، جصحيح مسلم بشرح النووي: مسلم (1)
 ).1439/ 2(أخرجه مسلم  (2)
 .، كتاب الجهاد، باب الخيل2849، حديث رقم 600، ص صحيح البخاري: البخاري (3)
 .26، ص 3، وأبو داود في سننه، ج930، ص 2، جسنن ابن ماجة: ابن ماجة (4)
 .، باب ارتباط الخيل في سبيل اهللا، وصححه األلباني في الطبعة ذاتها2791، حديث رقم 474المرجع السابق، ص  (5)
 3408، والبخاري في حديث رقم )226/ 2(، والنسائي )26/ 3(، وأبو داوود )930/ 2(أخرجه ابن ماجه في سننه  (6)

 ).جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة(طبعة " صادق الوعد واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان"باب قوله تعالى 
 .366/ 1، تاريخ بغداد: ، وقال في إسناده نظر كما أورده الخطيب البغداديفضائل الرمي: الطبراني، أبو القاسم (7)
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بـشر المــشائين فـي الظلـم    : (تـشجيعه عليه الصـالة والـسالم علي المـشي قائالً - 

 .)1()بالنور التام يوم القيامة

إن لربك : (الذي رواه سلمان الفارسي رضي اهللا عنهقوله عليه الصالة والسالم في الحديث  - 

عليك حقاً ولنفـسك عليك حقاً وألهلك عليك حقاً فأعط كــل ذي حــق حقـه، فـأتى     

 .)2()صدق سلمان: فذكر ذلك له فقال النبي –صلى اهللا عليه وسلم  –الصحابة النبي 

: يقـول  –سـلم  صلى اهللا عليـه و  –سمعت رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه ، حديث عقبة  - 

 .)3()ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهللا فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسُهمه(

وهو علـى المنبـر    –صلى اهللا عليه وسلم  –سمعت رسول اهللا : وعن عقبة بن عامر قال - 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمـي، أال إن  : (يقول

 .)4()القوة الرمي

 

 :أفعاله صلى اهللا عليه وسلم )ب (

  :قالترضي اهللا عنها ، ورد في مسند أحمد وسنن أبي داوود من حديث عائشة 

: فسبقته حتى إذا أرهقني اللحم، سابقني فسبقني فقال –صلى اهللا عليه وسلم  –سابقني النبي  .1

 )5(.هذه بتلك

                                                 
 ).561 -  152/ 1(رواه أبو داوود في السنن  (1)
 .رواه البخاري (2)
 .65 – 64، ص 3، ج شرح النووي: رواه مسلم (3)
، حديث رقم 382سنن أبي داوود ص : ، وأبو داوود65 – 64، ص 13، ج صحيح مسلم بشرح النووي: رواه مسلم (4)

 .، باب الرمي،حكم عليه األلباني وقال عنه حديث صحيح2514
 .ذاتها، باب السبق، حكم عليه األلباني بالصحة في الطبعة 2578، حديث رقم 391، ص سنن أبي داوود: أبو داوود (5)
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وأعلم المسلمين مـا   اتخاذه صلى اهللا عليه وسلم الخيل وأرتبطها وأعجب بها وحض عليها، .2

لهم في ذلك من األجر، وفضلها في السهمين علـى أصـحابها، فجعـل للفـرس سـهمين      

 )1(.ولصاحبها سهماً

أجرى النبي صلى اهللا عليه وسلم ما ضمِّر من الخيـل  : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال .3

زريق قال ابـن  من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يّضمر من الثنيَّة إلى مسجد بني 

 .)2(عمر وكنت فيمن أجرى

 :اهتمامه صلى اهللا عليه وسلم )ج (

روي أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يحضر المنافسات وكان يكافئ المتفوقين فيهـا، وكـان    .1

 )3(.يسمح لآلخرين بمكافأة المتبارين بصورة خاصة تشجيعاً واستحباباً

ناقـة   –صلى اهللا عليه وسلم  –ي أنه كان للنب :قال رضي اهللا عنه –ورد في حديث أنس و .2

حق على اهللا أن ال يرتفـع  : "تسمى العضباء وكانت ال تُسبق، فسبقها أعرابي، فقال الرسول

 )4(".شيء من الدنيا إال وضعه

لما خرج إلى أحد وعرض أصحابه فـرّد مـن    –صلى اهللا عليه وسلم  –وروي أن النبي  .3

يا : ج، فقال سمرة لربيبة ُمرى بن سناناستصغر ردَّ سمرة بن جندب، وأجاز رافع بن خدي

رافع بن خديج وردَّني وأنا أصرع رافع بـن   –صلى اهللا عليه وسلم  –أبت، أجاز الرسول 

رددت ابني وأجزت رافع بـن خـديج وابنـي    : يا رسول اهللا: خديج، فقال ُمرى بن سنان

                                                 
 .، كتاب الجهاد وباب سهام الفرس2863، حديث رقم 602، ص صحيح البخاري: البخاري (1)
 .، باب السبق بين الخيل 603المصدر السابق، ص  (2)
 .مـ1991، أغسطس 108، الحرس الوطني، العدد الفروسية في اإلسالم معناها ومغزاها: الشثري، ناصر عبد العزيز (3)
صححه األلباني في (، باب في كراهية الرفعة في األمور 4802، حديث رقم 721، ص بي داودسنن أ: أبو داود (4)

 ).الطبعة ذاتها
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ـ " تصـارعا : "لرافع وسمرة –صلى اهللا عليه وسلم  –يصرُعه، فقال النبي  رع سـمرة  فص

 )1(.في أحد فشهدها مع المسلمين –صلى اهللا عليه وسلم  –رافعاً، فأجازه رسول اهللا 

 )2(.وتسابق الصحابة على األقدام بين يديه بغير رهان .4

  :أفعال بعض الصحابة وأقوالهم واهتماماتهم: ثالثاً

ـ : (ذكر عن ابن مسعود قال .1 ن إنا لجلوس في مجلس من مجالس األنصار، أن جاء عمر اب

يـا أميـر   : يركب فرساً، حتى فزعنا، وكاد أن يوطئنا، فقلنـا  –رضي اهللا عنه  –الخطاب 

وماذا رأيتموني صنعت، أحسست مـن نفسـي   : المؤمنين لو غيرك فعل هذا لقلنا وقلنا، قال

 .)3()نشاطاً فركبت فرساً فأجريته رياضة لنفسي وتنزهاً آلخذ من لهوي َبلغه

 .)4()بإناث الخيل، فإن بطونها كنز وظهورها حرزوعليكم : (قول عمر بن الخطاب .2

فعلمـوا أوالدكـم   ... أما بعـد (كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى ساكني األمصار  .3

 .)5()السباحة والفروسية

 .)6()ال تزالون أصحاء ما نزعتم ونزوتم(وقوله أيضاً  .4

وجاء في قول عبد كما شغف عمر بن الخطاب بالسباحة ورياضات الماء وكان يحث عليها  .5

عن  –كنت أنا وعاصم بـن عمر بـن الخطاب في البحر : الرحمن بـن يزيد بن الخطاب

                                                 
جدة، : مشهور حسن سلمان، مكتبة السوداي: ، قدمها وخرج أحاديثهاالمسارعة إلى المصارعة: السيوطي، جالل الدين (1)

 .مـ1992
 .9 – 8، ص الفروسية: ابن القيم (2)
 .45محمد صالحية، ص : ، تحقيقالصقر والعين عند العرب: و الفتحكشاجم، أب (3)
 .68، ص 3، ج دمية القصر وعصرة أهل العصر: الباخرزي (4)
 .296، ص الطفل عند العرب: مصطفى، جواد (5)
 .السابقالمرجع  (6)
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يغيب رأسي وأغيب رأسه وعمر ينظر بالساحل، بل كان عمر يتبارى بنفسه وينزل  –حرم 

 )1(.تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفساً: الماء وهو حرم مع ابن عباس، فكان يقول له

: غـديراً فقـال   –صلى اهللا عليه وسلم  –سة أبي بكر للسباحة، دخل رسول اهللا وفي ممار .6

صلى اهللا عليه  –فسبح كل رجل إلى صاحبه حتى بقي النبي " يسبح كل رجل على صاحبه"

رضـي اهللا   –إلى أبي بكـر   –صلى اهللا عليه وسلم  –وأبو بكر، فسبح رسول اهللا  –وسلم 

بكر خليالً ولكنـه   اخذاً خليالً حتى ألقى اهللا التخذت ابلو كنت مت: (حتى اعتنقه وقال -عنه

 )2().صاحبي

عـداء ال   –كرم اهللا وجهه  –للرياضة، وكان علي  –رضي اهللا عنه  –وفي ممارسة علي  .7

و فقد تربى في بيت النبوة، غريسبق في سباق األقدام، كما أشتهر بالفروسية والشجاعة، وال 

إن القلوب تمل كما تمـل األبـدان،   : (ال أنه كان يقولورغم علمه الغزير الذي ُعرف به إ

روحوا القلوب ساعة بعد ساعة : (، كما قال في هذا الصدد أيضاً)فابتغوا بها طرائف الحكمة

 )3().فإن القلب إذا كره عمى

  :أقوال العلماء وأهل الفقه واألعالم باأللعاب الرياضية: رابعاً

لمفكرين المسلمين بالنشاط الرياضي والبدني كما ورد كما اهتم أهل العلم والفقه وكثير من ا .1

في كثير من الكتب والمؤلفات، وقد ذكر الدكتور أمين الخـولي بعـض هـؤالء األعـالم     

 ).أصول التربية البدنية والرياضية(والمشهورين في كتابه 

 .هـ كتاب كامل عن الفروسية751المتوفى سـنة  )4()ابن قيم الجوزية(ولإلمام   .2

                                                 
 .بيروت: ، المكتب اإلسالمي، دار صادرمسند ابن حنبل: األلباني، محمد ناصر الدين (1)
، قراءة من مخطوطة الباحة في السباحة لإلمام جالل الدين السيوطي، الباحة في السباحة: عنان، محمود عبد الفتاح (2)

  مجلة بحوث تربوية،

 .مـ1989، 2العدد     
 .مـ1983، 6، دار السالم، ط تربية األوالد في اإلسالم: علوان، عبد اهللا ناصح (3)
 .45سبق الترجمة له، ص  (4)
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الذي دعا الشباب إلى تقوية أبدانهم بالرياضـة وتـرك الحيـاة     )1()ابن تيمية(سالم شيخ اإل .3

الناعمة، ولقد افرد ابن تيمية فصوالً في بعض كتبه ضمنها كافة أنـواع النشـاط البـدني    

والرياضي اإلسالمي، بل لقد خصص أجزاء كاملة لشرح األداء الفني ومراحل تعليم بعض 

 .شديدةهذه المهارات ووصفها بدقة 

هـ إلى أهمية التربية البدنية بالرغم مـن  443المتوفى سنة  )2()ابن سينا(ولقد أشار الرئيس  .4

 .إيمانه بالفصل بين النفس والجسم

هـ موضوع تنمية البدن واللعب 505المتوفى سنة  )3()أبو حامد الغزالي(ولقد تناول اإلمام  .5

 .بمنظور تربوي إسالمي

هــ فـي   808المتوفى سنة  )4()عبد الرحمن بن خلدون(لم وتناول المفكر االجتماعي المس .6

جسم اإلنسان وأثر البيئة الفيزيقية في تشكيله وتكليفه ولياقته، وأشـار إلـى   " المقدمة"كتابه 

الناس الذين يعيشون في إقليم فقير شحيح ويقتاتون بالناقة من الطعام، هم أقوى أبـداناً مـن   

م أنقى وأشكالهم أحسن ألن كثرة األغذية فـي الحضـر   المترفين المنعمين، فألوانهم وأبدانه

تخلف في الجسم فضالت رديئة فاسدة ينشأ عنها قبح الشكل وترهل البدن واسترخاؤه ولذلك 

فهو يقرر أن الجوع أصلح للبدن، وبذلك فطن ابن خلدون إلى العالقة المركبة بـين البيئـة   

 .والغذاء واللياقة البدنية وأنماط األجسام
                                                 

د بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن أبي القاسم، ابن تيمية الحراني الدمشقي، اإلمام الفقيه المجتهد هو أحم (1)

هـ في حران وهي بلدة تقع في 661المحدث الحافظ المفسر األصولي الزاهد المجاهد، شيخ اإلسالم وعلم األعالم ولد سنة 

. هـ، له مؤلفات كثيرة للتفسير والعقائد والفقه728رات، وتوفي عام الشمال الشرقي من بالد الشام بين دجلة والف

 ).144، ص1، جاألعالم :الزركلي(
هو أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن الحسن بن علي بن سينا عالم مسلم اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما ولد في  (2)

هـ عرف 427ـ وتوفي في مدينة همدان إيران حالياً سنة ه370قرية أفشنه بالقرب من بخارى في أوزبكستان حالياً سنة 

. كتاب في مواضيع مختلفة 200باسم الشيخ الرئيس وسماع الغربيون بأمير األطباء وأبو الطب الحديث وقد ألف 

 ).ويكيبيديا الموسوعة الحرة(
 .24سبق الترجمة له، ص  (3)
ن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ب (4)

هـ مؤسس علم االجتماع ومؤرخ عربي مسلم من أفريقيا في عهد الحفصيين 808 - هـ  732الحضرمي ) خلدون(خالد 

 .وهي تونس حالياً ترك تراثاً ما زال تأثيره ممتداً حتى اليوم
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  المبحث الثاني  

  الرياضية الضوابط الشرعية لأللعاب
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يرد في تعاليم اإلسالم نهٌي عن الرياضة وال حظر على أفراد المسـلمين ممارسـتها    لم

علـى ممارسـة    –صلى اهللا عليه وسلم  –والتعامل معها ما دامت تفيد اإلنسان، وقد حث النبي 

الجسم وبنائه وتربيته بعيداً عن المخـاطر التـي    أنواع متعددة من الرياضة التي تفيد في صحة

تلحق بهذا الجسم أو تسبب له ضرراً نتيجة ممارسة هذه األلعاب وبعيداً عن المخالفات الشرعية 

التي تدور في أروقة الرياضة نشير إلى أنه ال يوجد تعارض على اإلطالق بين التقدم الرياضي 

ائر اإليمان والمحافظة على األخالق والقيم خاليـة  والحضاري وبين التمسك بثوابت العقيدة وشع

  .من مظاهر الشرك والفجور

ومجال الرياضة يسع الكبير والصغير، وتختلف دوافع أهله، وتتفاوت طموحاتهم وتتنوع 

طاقاتهم، فمنهم المحسن ومنهم المسيء، والرياضة في ذاتها سواء كانت بدنية أو ذهنيـة منهـا   

ار الفاسد، ويشمل ذلك كل شأن من شؤون الحياة إذ ال بد مـن ضـبطه   النافع المفيد، ومنها الض

بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سواء كان قوالً أو فعـالً دافعـاً أم سـلوكاً وال    

يصلح في ذلك ما تعارفت عليه األمم والشعوب، أو ما صار مشهوراً مالوفاً إذا خالف شرع اهللا 

كـم على األفراد والدول والجماعات، وضابط للمـشاعر والـسلوكيات تعالى؛ ألن الـشرع حا

َأَال َلـُه اْلخَْلـُق َواْألَْمـُر " )1(ومهيمن على كـل ناحية مـن نواحـي الحيـاة 

  .)2("َتبَاَركَ هللاَُّ َربُّ اْلَعاَلِمينَ 

ولتوضيح الصورة ال بد من بيان بعض الضوابط الشرعية والشروط التي تدور حـول  

  :ة هذه األلعاب على النحو التاليممارس

  :عند ممارسة الرياضة) الشرعية(مراعاة المقاصد الحسنة : أوالً

الرياضة إما أن تكون وسيلة لإلعداد لجهاد األعداء، وهي أرفع صور الرياضة من حيث 

ى المشروعية، وإما أن تكون وسيلة لتقوية األبدان وتنشيطها، واالستجمام المباح لتعين المسلم عل

القيام بالواجبات المنوطة به، وينبغي مراعاة المقصد الحسن عند مزاولة الرياضة؛ حتى يـؤجر  

                                                 
  ./http://sport4ever.maktoob.com/f16: المصدر من اإلنترنت (1)
 .54اآلية الكريمة : األعراف (2)
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وهذا ليس بعيداً عـن   )1()األمور بمقاصدها إن( –رحمهم اهللا  –المرء، فإنه قد تقرر عند الفقهاء 

  .)2()إنما األعمال بالنيات( –صلى اهللا عليه وسلم  –قول النبي 

  :رياضة المرء المسلم عن أداء الواجبات الدينية والدنيويةأال تلهي ال: ثانياً

َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَن "ومن ذلك الصالة ففي ضياعها غضب اهللا وعقابه قال تعالى 

ِإنَّ الصَّـَالَة : "وقـال أيضـاً  . )3("الَِّذيَن ُهْم عَْن َصَالِتِهْم سَـاُهونَ 

  .)4("َآاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِآَتاًبا َمْوُقوًتا

ومن ذلك ضياع الواجبات الدنيوية االجتماعيـة كصـلة األرحـام وزيـارة األقـارب،      

والمعيشية كالجد بالعمل وإتقانه والمحافظة عليه وبيان الصورة الصحيحة للمسلم وتفوقـه فـي   

جميع الميادين، فأي شيء يلهي عن هذه األمور يعّد ضرباً من ضروب الضرر والمفسدة، يقول 

وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررا وال شغالً عـن فـرض   ( –رحمه اهللا  –قدسي ابن قدامة الم

  .)5()فاألصل إباحته

  :وهدره أال تكون الرياضة سبباً في ضياع الوقت: ثالثاً

َعمَّــا َآــاُنوا َلَنْســَأَلنَُّهمْ َأجَْمِعــيَن  َفَوَربِّــكَ : "قــال تعــالى

  .)6("َيْعَمُلونَ 

ال تزول قدما عبد يـوم  : "ديث الذي رواه أبو برزة األسلميفي الح وقوله عليه الصالة والسالم

وفيم  ؟ وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه

  .)7("ه فيم أبالهسمأنفقه وعن ج

                                                 
، المكتبة العصرية، 1عبد الكريم الفضلي، ط: ، بتحقيق27، ص األشباه والنظائر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (1)

 .27هـ، ص 1418بيروت، 
 .5036، حديث رقم 836، ص 2، جصحيح مسلم: مسلم (2)
 .5+  4اآليتان الكريمتان : الماعون (3)
 .103اآلية الكريمة : النساء (4)
، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، جالمغني على مختصر اإلمام أبي القاسم محمد بن الحسين الخرقي: ابن قدامة (5)

 .39مـ، ص 1972 -هـ 1392
 93. 92اآليتين الكريمتين : الحجر (6)
 .ة القيامة والرقائق الورع، كتاب صف4، ج2417، حديث رقم 612، ص الجامع الصحيح: الترمذي (7)
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والحق أن السفه في إنفاق األوقات أشد خطراً من السفه في إنفاق األموال، وأن هؤالء ((

بذرين ألوقاتهم ألحق بالحجر عليهم من المبذرين ألموالهم؛ ألن المال إن ضـاع قـد يعـود    الم

والوقت إذا ضاع ال عوض له، وال حرج على المسلم إن يمتع نفسه بـبعض اللهـو المبـاح أو    

الترفيه المشروع في نهار أو ليل على أنه ال يجوز ذلك على حق ربه في العبادة، أو حق عينـه  

حق بدنه في الراحة، أو حق أسرته في الرعاية، أو حق عمله في اإلتقـان، أو أي   في النوم، أو

  )1()).حق من حقوق الغير

ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنسُِكي َوَمحْيَـايَ َوَمَمـاِتي هللاَِِّ ": مصداقاً لقوله تعالى

  )2("َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

  :لوكأال يتمخض عن ممارسة الرياضة ضياع األخالق والس: رابعاً

  :ومن األمثلة على ذلك .)3("إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: "قال عليه الصالة والسالم

ال ينظر الرجل إلى عورة الرجل وال المـرأة  : "كشف العورات، يقول عليه الصالة والسالم - 

 .)4("إلى عورة المرأة

ل مـن  ما تركت بعدي فتنـة أضـر علـى الرجـا    : "السالمالصالة و االختالط، يقول عليه - 

 .)5("النساء

ُقْل ِإنََّما حَرََّم َربِّيَ اْلَفَواحِشَ َمـا : "ارتكاب الفواحش، يقول تعالى - 

 .)6(" ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطَنَ 

                                                 
 .14بيروت، ص : مـ، مؤسسة الرسالة1985، الوقت في حياة المسلم: القرضاوي، يوسف (1)
 .162اآلية الكريمة : األنعامسورة  (2)
 .323، ص 10، جالسنن الكبرى: أخرجه البيهقي (3)
 .183، ص 1، جصحيح مسلم: أخرجه مسلم (4)
 .89، ص 8، جصحيح مسلم: رواه مسلم (5)
 .33اآلية الكريمة : األعرافسورة  (6)
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. )1(" َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغِو ُمْعِرُضـونَ : "الكالم البذيء، يقول تعالى - 

اللعـان وال الفـاحش وال    لـيس المـؤمن بالطعـان وال   : "السـالم  الصالة و ويقول عليه

 .)2("البذيء

َال َيسْخَْر َقوٌم ِمْن َقـْوٍم َعسَـى َأْن ": الغرور والسخرية، يقول تعالى - 

 .)3("َيكُوُنوا خَيًْرا ِمْنُهمْ 

يا علي ال تتبع النظـرة النظـرة   : "السالم لعلي الصالة و النظر إلى المحرمات، لقوله عليه - 

 .)4("فإنما لك األولى وليست لك اآلخرة

 ِإنَّ هللاََّ َال ُيحِبُّ ُآلَّ ُمخَْتاٍل َفخُورٍ ": حب الشهرة والمفاخرة، يقول تعالى - 

")5(. 

لعـن رسـول اهللا   : "مظاهر الغش والخداع والرشوة، ففي حديث عبد اهللا بن عمر أنه قـال  - 

 .)7("من غش فليس منا: "السالمالصالة و وقوله عليه . )6("الراشي والمرتشي

صـلى   –فقد ورد في حديث ألبي هريرة أن رجالً قال للنبي (عمى، الغضب والتعصب األ - 

 .)8()ال تغضب: ، فردد مراراً قالال تغضب: أوصني قال –اهللا عليه وسلم 

كالتـأثر بعبـادات   : الرتكاب محرمات أو مخالفات شـرعية  اًأن ال تكون الرياضة سبب: خامساً

ختالط بمثل هـؤالء يـؤدي إلـى ضـياع     ، فاالوالزناالكفار والفاسدين والظلمة كشرب الخمر 

  .االخالق

                                                 
 .3اآلية الكريمة : المؤمنونسورة  (1)
 .1977، باب ما جاء في اللعنة، حديث رقم 350، ص 4، ج)الجامع الصحيح( سنن الترمذي: الترمذي (2)
 .11اآلية الكريمة : الحجراتسورة  (3)
 .246، ص 2، جسنن أبي داوود: رواه أبو داوود (4)
 .18اآلية الكريمة : لقمان سورة (5)
 .، وقال حديث حسن صحيح623، ص 3، ج)سنن الترمذي(الجامع الصحيح : الترمذي (6)
 .69، ص 1، جصحيح مسلم: مسلم (7)
 .68، ص 4، جصحيح البخاري: البخاري (8)
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ــالى ــول تع ــْوِم : "يق ــعَ اْلَق ــذِّْآَرى َم ــَد ال ــْد َبْع ــَال َتْقُع َف

  .)1("الظَّاِلِمينَ 

ــالى ــول تع ــُدوٌّ ِإالَّ : "ويق ــبَْعٍض َع ــُهمْ ِل ــٍذ َبْعُض ــالَُّء َيْوَمِئ اْألَِخ

  .)2("اْلُمتَِّقينَ 

  .)3("ؤمناً وال يأكل طعامك إال تقيال تصاحب إال م: "السالمالصالة و ويقول عليه 

التـشبه بالكافرين أو ممارسـة مراسـيم محرمة تخالف الـشريعة كأداء القـسم وتعظـيم   - 

إن اهللا نهاكم أن تحلفوا بآبـائكم، مـن   : "السالم الصالة و األشخاص وتقديسهم، يقول عليه

 .)4("كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت

اإلعالم إلفساد أخالق الناس وقيمهم والصد عن سبيل اهللا يقول  استغالل الرياضة في وسائل - 

َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشَْتِري َلْهَو اْلحَِديثِ ِليُِضلَّ َعـْن : "تعالى

 .)5("سَبِيِل هللاَِّ 

: بسبب الرياضة فال يجوز أن يكون ذلك إال ألجل الدين، لقوله تعـالى  حدمواالة أو معاداة أ - 

 .)6("اْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهمْ َأْوِليَاُء َبْعضٍ َواْلُمْؤِمُنوَن وَ "

: ي خطواتها، لقوله تعالىـشي فـن تلك المعاصي أو يمـسلم أن يقترب مـال يجوز للمو - 

ــَواتِ " ــوا خُُط ــوا َال َتتَّبُِع ــِذيَن َآَمُن ــا الَّ ــا َأيَُّه َي

ْأُمرُ  َُواتِ الشَّيْطَانِ َفِإنَُّه َي ِْع خُط ْن َيتَّب  الشَّيْطَانِ َوَم

  .)7("ِباْلَفحْشَاِء َواْلُمْنكَرِ 

                                                 
 .68اآلية الكريمة : األنعامسورة  (1)
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لذلك فإن اهللا عز وجل قد نهى عن االقتراب حتى من الطرق التي تؤدي إلـى الرذيلـة   

  .)1("َوَال َتْقَرُبوا الزَِّنا: "والفاحشة، قال تعالى

لذا فإن مبعث الخطورة في هذا األمر، أن المسلم إذا أطلق لنفسه العنان فـي مجالسـة   

ؤية أو سماع منكراتهم كان ذلك أيسر سبيل تربوي سريع إلى أن يتدرج هذا أصحاب المنكر ور

المسلم في التعود على رؤية المنكر أوالً، ثم ائتالفه له وأنسه به ثانياً، ثم التعلق به واسـتخراج  

  )2(.المسوغات والمعاذير له ثالثاًً حتى يصبح المنكر معروفاً

  :اء على اآلخرين واإلساءة لهمالرياضة إلى االعتدتؤدي ال أن : سادساًَ

  .ومثل ذلك اعتداء بعض الالعبين على بعضهم جسدياً بإلحاق الضرر أو كالمياً بإلحاق األذى

  .واالعتداء على الحكام والمدربين والفرق والمشجعين أو إلحاق الضرر بالغير

عبـين  وكذلك إلحاق الضرر بالممتلكات من مؤسسات وسيارات وأي ممتلكات تخص فرق أو ال

  .من هذا الفريق أو ذاك

  :وقد نهى صلى اهللا عليه وسلم عن كل ذلك في أحاديث كثيرة نذكر منها

  .)3("المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: "قوله عليه الصالة والسالم

  .)4("ال ضرر وال ضرار: "قوله عليه الصالة والسالم

  .)5("أعراضكم عليكم حرامدماءكم وأموالكم و فإن: "قوله عليه الصالة والسالم

                                                 
 .32اآلية الكريمة : اإلسراءسورة (1) 
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 .48، ص 1، جصحيح مسلم: رواه مسلم (3)
 .745، ص 2، جالموطأوأخرجه مالك في . 27، ص 4، جسنن ابن ماجه: رواه ابن ماجه (4)
 .31، ص 1، جصحيح البخاري: أخرجه البخاري (5)



75

كل المسلم على المسلم حرام دمـه ومالـه   : "وقوله عليه الصالة والسالم فيما يرويه اإلمام مسلم

  .)1("وعرضه

وكـذلك ال يجوز إيقاع األذى بالمخلوقات؛ اإلنـسانِ أو الحيوانِ كاتخـاذ الطيـور أو   

أو مصارعة الثيران، فكل ذلك يقع  بعض الحيوانات أهدافاً  للرماية أو التحريـش بين الحيوانات

َوَال : "تحت طائلة االعتداء الذي نهى اهللا عز وجل عنه وجعله حراماً في ديننـا لقولـه تعـالى   

  .)2("َتْعَتُدوا ِإنَّ هللاََّ َال ُيحِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

  

  :أن يكون الهدف من الرياضة هو خدمة اإلنسان وعدم تعريضه للخطر: سابعاً

س الرياضة لغرض العالج أو االحتراف المشروع أو لغرض الترويح أو يجوز أن تمار

الدعوة إلى اهللا عن طريق القدوة الحسنة كما يجوز ممارسة الرياضة لغرض الصحة والوقايـة  

نعمتان مغبـون فيهمـا كثيـر مـن النـاس الصـحة       : "من األوبئة لقوله عليه الصالة والسالم

  .)3("والفراغ

ت رياضية تهدف إلى إعطاء الجسم سرعة ومرونة وتكسبه وكذلك يجوز ممارسة حركا

: الصالبة والقوة والقدرة على مواجهة التحديات إذ إن كل ما ذكر ينسـجم مـع قولـه تعـالى    

  .)4("َوَأِعدُّوا َلُهمْ َما اسَْتطَْعُتمْ ِمْن ُقوٍَّة "

ـ : السالم في حديث عقبة بن عامر أنه قـال  الصالة و كما ينسجم مع قوله عليه معت س

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة أال إن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على المنبر يقول

  .)1("القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي

                                                 
 .11، ص 8، جصحيح مسلم: رواه مسلم (1)
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وفي المقابل حتى يجوز لنا أن نمارس ألعاباً رياضية فال بد من أن تكون هذه األلعـاب  

َوَال : "العبين للخطر مـن وجـه آخـر لقولـه تعـالى     مشروعة من وجه وأال تعرض حياة ال

ويحظـر علـى الالعـب أيضـاً      .)2("ُتْلُقوا ِبَأْيِديكُمْ ِإَلى التَّْهُلكَـةِ 

  .للخطر حياته ممارسـة ألعاب تعـرض

: ويحظر عليه أيضاً تناول المنــشطات والهرمونات الضارة لجـسمه لقولـه تعـالى  

  .)3("َوَال َتْقُتُلوا َأْنُفسَكُمْ "

َال ُيكَلِّـفُ : "وال يجوز لالعب كذلك أن يبذل جهوداً ال يتحملها وتضره يقول تعالى

  .)4("هللاَُّ َنْفسًا ِإالَّ ُوسَْعَها

فما كان خالص الضـرر   ،)التحريم يتبع الخبث والضرر: (يوسف القرضاوي. ويقول د

  .)5( )و حرامفهو حرام، وما كان خالص النفع فهو حالل، وما كان ضرره أكبر من نفعه فه

  :لى ضياع االقتصاد وهدر األموالالرياضة إأال تؤدي : ثامناً

مثال ذلك اإلسراف والمبالغة في اإلعداد لأللعاب والبطـوالت وال سـيما األولمبيـات    

والتغطية اإلعالمية التي تكلف مبالغ طائلة وهناك من المسلمين من هـم أحـق بهـذه األمـوال     

ء الالعبين والمدربين وإقامة العقود معهم لقاء أثمان باهظة تكلـف  باإلضافة إلى المبالغة في شرا

َوَال َتـْأُآُلوا "حيـان فهـذا ال يجـوز لقولـه تعـالى     ماليين الدوالرات في بعـض األ 

  .)6(" َأْمَواَلكُمْ َبيَْنكُمْ ِباْلبَاِطلِ 

                                                                                                                                               
 .، باب فضل الرمي والحث عليه1917، حديث رقم 55، ص 13، جصحيح مسلم بشرح النووي: مسلم (1)
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مما تحتمل ومنه أيضاً إنفاق األموال بإسراف على سفر الفرق والمشجعين مما يكلف األمة أكثر 

ُثـمَّ َلُتسْـَأُلنَّ ": اس عـن هذا النعـيم لقولـه تعـالى   الن -عز وجل-وسيـسأل اهللا 

  .)1( َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ 

وال يجوز أيضاً اتخاذ المسابقات واأللعاب وسيلة إلسراف األموال وهـدرها واتخاذهـا   

عالمية وبيعها لقنوات التلفزة وسيلة الستغالل الناس وكسب الحرام واحتكار التذاكر والتغطية اإل

والفضائيات لقاء مبالغ باهظة دون األخذ بعين االعتبار أولويات إنفاق هذه األموال وحاجة الناس 

إليها وال سيما الشعوب الفقيرة، كل ذلك نوٌع من أنواع التبذير الذي ال يرضاه عقل وال ديــن  

ُمبَـذِِّريَن َآـاُنوا َوَال ُتبَـذِّْر َتبْـِذيًرا  ِإنَّ الْ : يقول تعـالى 

  .)2("" ِإخَْواَن الشَّيَاِطينِ َوَآاَن الشَّيْطَاُن ِلَربِِّه َآُفوًرا

  

  :يجوز استغالل الرياضة لغرض قوة المسلمين في اإلعداد والدعوة: تاسعاً

  .)3("َوَأِعدُّوا َلُهمْ َما اسَْتطَْعُتمْ ِمْن ُقوَّةٍ  ":وهذا يقع تحت قوله تعالى

المسلمين أن يركزوا على ألعاب معينة لخدمة هذا الغرض كما يجوز  فيجوز ألولي أمر

سن قوانين شرعية لمنع الفساد الذي يشوب الرياضة وتوجيهه لخير األمة كما يجـوز اسـتغالل   

: وسائل اإلعالم في الرياضة لغرض نشر اإلسالم والدعوة إلى اهللا عـز وجـل يقـول تعـالى    

ْألَْرِض َأَقاُموا الصََّالَة َوَآَتـُوا الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي ا"

َِر َوهللاَِِّ  نِ اْلُمْنك ْوا َع اْلَمْعُروفِ َوَنَه ُروا ِب اَة َوَأَم الزََّآ

  .)4("َعاِقبَُة اْألُُموِر 

                                                 
 .8اآلية الكريمة : التكاثرسورة  (1)
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كما يجب على المسئولين أن يراعوا حاجة المجتمع أللعاب معينـة ويجـوز أن تمـول    

ألمة وتدخلها في المراحل التعليمية أو في أي مكان الدولة وتنفق على هذه األلعاب التي تحتاجها ا

ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم ال َيجهد لهم وينصح إال : "يفيد األمة يقول عليه الصالة والسالم

  .)1("لم يدخل الجنة

  :أال تستغل بعض الدول والجماعات األلعاب لتمرير سياسات وأهداف خبيثة: عاشراً

ضاياها المصيرية وذلك عن طريق إقامة المباريـات وحشـد   من ذلك إلهاء األمة عن ق

الجماهير لمشاهدتها سواء أكان ذلك في المالعب أو على الشاشـات ومتابعـة هـذه األلعـاب     

والمباريات الكثيرة التي ال تنقطع، واستغالل المواسم الرياضية كاألولمبيات والمونـديال للبـدء   

عالم بهذه األحداث الرياضية، وهذا كله اسـتخفاف  بعدوان على شعوب أو دول بسبب إنشغال اإل

َوَال : "السـالم  الصـالة  بعقول الناس للسيطرة على مشاعرهم يقول تعالى مخاطباً نبيه عليـه 

  .)2("َيسَْتخِفَّنَّكَ الَِّذيَن َال ُيوِقُنونَ 

  

  :فيجب على المسلم أن يكون يقظاً لقاء كل هذه المحاوالت التي غالباً ما تهدف إلى

 .عة أوقات الشعوب وإلهائها بما ال يفيدإضا .1

 .هدر طاقات شباب األمة وإشغالهم عن الجهاد .2

تضييع أوقات الطالب في متابعة المباريات في المالعب وعلى التلفاز ممـا يـؤدي إلـى     .3

 .إهمالهم في التعليم والمدرسة

م بهـا ممـا   السيطرة على أموال األمة وممتلكاتها عن طريق الترويج لهذه األلعاب واالهتما .4

 .يؤخر تقدم الدولة والمجتمع واألفراد وانشغالهم بالبنية التحتية للرياضة واإلنفاق عليها

                                                 
 .88، ص 1، جصحيح مسلم: رواه مسلم (1)
 ).60(سورة الروم، اآلية الكريمة رقم  (2)



79

ولقد اعترف اليهود في بروتوكوالتهم عن وسائل إلهـاء الشـعوب لتمريـر قضـاياهم     

بألوان خالبة مـن   اشغلهتريد عمله، تها في ضالل يصرفها عّما يولكي نبق: (ومخططاتهم قائلين

هي واأللقاب وشاغالت الفراغ والمنتديات العاّمة، ونبادر بإعالنات في الصحف تدعو الناس المال

  .)1()إلى مشاهدة المباريات التي تقام في مختلف الفنون والرياضات

فكل هذا يساعد األعداء للسيطرة على األمة في الكثير من الجوانب، وهذا ال يجوز فـي  

َل هللاَُّ ِلْلكَـاِفِريَن عََلـى اْلُمـْؤِمِنيَن َوَلْن َيجْعَ : "ديننا لقوله تعالى

  .)2("سَبِيالً 

  :لرياضةممارسة النساء ا: رحادي عش

لقد خلق اهللا تعالى الرجال والنساء وأعطى كل ذي حٍق حقه ففضل اهللا بعضـهم علـى   

الرِّجَاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّسَاِء ِبَما َفضَّـَل هللاَُّ  ":بعض قال تعالى

  .)3("َعَلى َبْعضٍ  َبْعَضُهمْ 

و أمرهم اهللا عز وجل على السواء بااللتزام بأحكام اإلسالم كٌل حسب المهمة الموكولـة  

َوَما َآاَن ِلُمْؤِمنٍ َوَال ُمْؤِمَنٍة ": إليه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن مخالفته قائالً

ْن  ِإَذا َقَضى هللاَُّ َوَرسُوُلُه َأْمًرا َأْن َيكُوَن َلُهمُ اْلخِيََرةُ  ِم

  .)4("َأْمِرِهمْ َوَمْن َيْعِص هللاََّ َوَرسُوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال ُمبِيًنا

ولكي ال نحيد عن مضمون هذه الضوابط وأهميتها ال بد من ِذكر بعض األحكـام التـي   

  :تخص رياضة المرأة على النحو التالي

                                                 
 .103 – 101مـ، ص 1976، 1السعودية، ط: بروتوكوالت صهيون، من ترجمة أحمد عبد الغفور، مكة المكرمة (1)
 .141اآلية الكريمة : النساءسورة  (2)
 .34اآلية الكريمة : ءالنساسورة  (3)
 .36اآلية الكريمة : األحزابسورة  (4)
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لعن : "عن ابن عباس قال حذَر اإلسالم المرأة ونهاها عن التشبه بالرجال للحديث الذي ورد - 

 .)1("رسول اهللا المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

خروج المرأة للعب في الصاالت أو النوادي دون ضـوابط أو قيـود، منـاٍف للنصـوص      - 

كما ورد في روايـة  . )2("َوَقْرَن ِفي ُبيُوِتكُنَّ : "الشرعية، فقد جاء في قوله تعالى

المرأة عـورة إذا  : "لقا –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا  رضي اهللا عنه أن ابن مسعود

ال تمنعوا نسـائكم المسـاجد   : "وقوله عليه الصالة والسالم. )3("ها الشيطانخرجت استشرف

 .)4("وبيوتهن خير لهن

حرمة سفر المرأة للعب أو المشاركة دون محرم أو مختلطة بالرجال لما فيه من فتنة لقولـه   - 

ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم وال يدخل عليها رجل إال ومعهـا  : "ليه الصالة والسالمع

، فقال رجل يا رسول اهللا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، محرم

 .)5("أخرج معها: السالمالصالة وفقال عليه 

رياضة المشي لما في ذلك من تجوز ممارسة المرأة للرياضة في أثناء الحمل والرضاعة، ك - 

 .صحة لها بشرط أال يؤثر ذلك على صحة الجنين أو يشكل خطورة على الحامل

وإذا كان هناك بعض الناس قد دافع عن رياضة المرأة خارج بيتهـا مـدعياً أن هنـاك    

بعض المنافع، كملء الفراغ وإيجاد فرص عمل وإزالة الترهل عن أجسام النساء والتغلب علـى  

  .ة فال بد من توفير مكان مناسب خاص بالمرأة بعيداً عن االختالط بالرجالالسُّمن

وبالرغم من إدعاء بعض الناس بهذه الفوائد إال أن هناك مضار كثيـرة فـي ممارسـة    

  :المرأة الرياضة خارج بيتها، وخاصة في أيامنا هذه ومنها

                                                 
 .38، ص 4، جصحيح البخاري: أخرجه البخاري (1)
 .33اآلية الكريمة : األحزابسورة  (2)
  .، وقال حديث حسن3/476، كتاب الرضاع، باب استشراف الشيطان للمرأة إذا خرجت: أخرجه الترمذي في جامعه (3)
 .، كما رواه أحمد وأبو داوود عن ابن عمر2/1242، صحيح الجامعا في صححه األلباني كم (4)
 .، كتاب الحج باب سفر المرأة1341، حديث رقم 93، ص 9، جصحيح مسلم بشرح النووي: رواه مسلم (5)
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وساطة كـاميرات  التجسس على عورات النساء في الصاالت المغلقة عن طريق التصوير ب - 

 .مخفية

وجود النوادي النسائية يؤدي إلى إنشاء نواٍد مختلطة، فيفسد المجتمع وتدمر األخالق وتهدر  - 

 .األموال، في الوقت الذي تحتاجه بعض األسر الفقيرة

 .مخالطة المرأة الصالحة للمرأة الفاسدة - 

 .ك محرمةسماع األغاني الماجنة المسموعة والمرئية في تلك النوادي، وهي ال ش - 

 .كثرة خروج المرأة من بيتها لممارسة الرياضة في النوادي يؤدي إلى تفكك األسرة - 

ممارسة الرياضة خارج البيت خاصة في بعض األماكن العامة يخدش الحياء الذي هو سـر   - 

 .جمالها ورونقها

وعلى الرغم مما سبق فاإلسالم ليس ضد رياضة المـرأة شـريطة أن ال يـؤدي إلـى     

  .ية أو أضرار بدنية نتيجة ممارسة ألعاب ال تالئم طبيعة جسم المرأةمخالفات شرع

تمكن المرأة مـن  أماكن مناسبة وحتى ال نضيع حق المرأة في الرياضة ال بد من إيجاد 

  .ممارسة حقها الرياضي المالئم

  الفصل الثاني

  مفهوم اإلصابات الرياضية وأنواعها وطرق الوقاية منها

    :وفيه ثالثة مباحث

  المفهوم العام لإلصابات: بحث األولالم

  أنواع اإلصابات: المبحث الثاني
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  طرق الوقاية من اإلصابات: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول

  المفهوم العام لإلصابات

صابة هي أي تلف فاإل إعاقةو أمن الالتينية وهي تعني تلف   injuryصابة إتشتق كلمة 

ي تأثير خارجي سـواء  غير مصاحب بتهتك األنسجة نتيجة أل أوسواء كان هذا التلف مصاحبا 

 ئـاً كان هذا التأثير ميكانيكيا أو عضويا أو كيميائيا وعادة ما يكون هذا التـأثير الخـارجي مفاج  

  .وشديداً
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هي تعطيل لسالمة أنسجة وأعضاء الجسم ونادرا ما تؤدي الحركة المكررة  إذاً فاإلصابة

إلصابة تحدث تغييرات تشريحية أو فسيولوجية لبعض الوظائف إلى حدوث اإلصابة وفي حالة ا

الجسمانية ويدخل في مفهوم اإلصابة النفسية التي تعتبر نتيجة لتأثيرات انفعالية شـديدة تـؤدي   

  )1(.إلى عرقلة الجهاز العصبي المركزيبدورها 

و تعرض أنسجة الجسم المختلفة لمؤثرات خارجيـة أ  وهو: لإلصابة آخر مفهوم وهناك 

داخلية تؤدي إلى إحداث تغييرات تشريحية وفسيولوجية في مكان اإلصابة مما يعطل عمـل أو  

  )2(.وظيفة ذلك النسيج

اإلصابة هي تغيير ضار في نوع أو أكثر من أنسـجة   :تقول الدكتورة حياة روفائيل و 

 ليـة أو نتيجة قوة غالبـة داخ  يالجسم المختلفة تصحبها مراحل رد فعل فسيولوجي كيميائي نفس

  )3(.خارجية

النسيج أو العضو نتيجة تأثير قوة كبيرة على مقاومـة   عطب ((وبالتحديد فاإلصابة تعني

  )4(.))اأو العضو التي تحتفظ بها كل منه النسيج

  

  المبحث الثاني

  أنواع اإلصابات

على وظـائف الجسـم المختلفـة     في تأثيرها اًواسع ما ال شك فيه أن لإلصابات مجاالًم

  .بد من معرفة األسباب التي تؤدي إلى تقسيم اإلصابات الووالمعنوية  المادية

يقسـم  ومنها ما  ،شيوعها وانتشارها وعمر المصاب يقسم بحسبفمن هذه التقسيمات ما 

األلعاب والنوع الـذي   حسبومنها ما يقسم  ،حسب تقسيمات أعضاء الجسم الداخلية والخارجية

                                                 
  .2002م دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان ص2008، الطبعة األولى علم النفس الرياضي: ياسين رمضان )1(
 .5ص)2007األكاديمية الرياضية العراقية ( اإلصابات الرياضية: محمد سميعة خليل )2(
 .53ص)منشأة دار المعارف باإلسكندرية  ( إصابات المالعب،: روفائيل حياة عياد )3(
  .19، ص)م1996عصمى للنشر والتوزيع القاهرة (، اإلصابات وعالجها: النّماس ، احمد فايز )4(
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هذه اإلصابات من حيث  شدتها وخطورتها أو عـدم   ومنها ما يبحث عن أنواع ،يخص كل لعبة

إلى غير ذلك ؟أم مؤقتة  ؟دائمةوكذلك هل هذه اإلصابة  ،ضررها على اإلنسانومدى  خطورتها

بمـا   صل إليهـا يمن التقسيمات التي تختلف حسب التصورات التي يريد الباحث أو الدارس أن 

  .ناسب مبتغاه الذي يريدهي

 :صابات على النحو التاليلذا يمكن تقسيم أنواع اإل 

تقسم اإلصابات وفقا ألنواعها وشدتها إلى أربع درجات هي إصابات خفيفة ومتوسطة وشـديدة  

  )1(:تفصيل ذلك وهذاوخطيرة 

   :إصابات خفيفة :أوالً

والسحجات الجلدية الخفيفة وااللتواءات البسيطة التي ال  خفيفةومن أمثلتها الكدمات والتقلصات ال

   .ي مضاعفاتتنتج عنها أ

تهتكات كبيرة كما ال تؤدي أيضا إلى نقصان في الكفاءة  عنها هي تلك اإلصابات التي ال ينتج أو

  )2(.الكفاءة الرياضية للشخص أوالعامة 

   .ألم لحظي ال يدوم لفترة طويلة: أعراضها

   .%80حوالي  :نسبتها

   .رياتالمبا أوال تعيق الالعب عن االستمرار في التدريب  :الشفاءمدة 

   :إصابات متوسطة :ثانياً

   :ومن أمثلتها

   .الكدمات الشديدة التي ال تصاحبها مضاعفات

                                                 
  .173، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية، ص)الوقاية والعالج (إصابات الرياضة :  السيد أبو العال عبده )1(
  .205، صعلم النفس الرياضي: ياسين رمضان )2(
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   .التمزقات العضلية البسيطة

   .االلتواءات المفصلية البسيطة

   .الجروح الخفيفة

   :أعراضها

   .ألم يستمر نسبيا عن الدرجة السابقة

   .ورم بدرجة بسيطة

األداء الرياضي ولكنه ال يظهر في حركات الحياة العاديـة   الحركة في ةخلل خفيف في ميكانيكي

   .التدريبات الخفيفة أو

   .%10نسبتها حوالي 

يتم الشفاء التشريحي بعد حـوالي   في حينمدة الشفاء يستغرق الشفاء الوظيفي حوالي عشرة أيام 

   .خمسة عشر يوماً

  

  

   :إصابات شديدة :ثالثاً

   :ومن أمثلتها

تي تصاحبها مضاعفات كالتجمع الدموي وااللتهـاب العضـلي والتليـف    الكدمات الشديدة ال .1

  .وذلك بالنسبة لكدمات العضالت وخاصة العضالت األمامية للفخذ

  .التمزقات العضلية الشديدة .2
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  .الكسور الشرخية والبسيطة .3

  .التمزقات الجزئية ألربطة المفاصل أوالخلع الجزئي  .4

  .)مفصل الركبة(التمزقات للغضاريف  .5

   :اضهاأعر

   .لم شديدأ .1

 .ورم ملحوظ الدرجة وقد يصحبه تغييرات في لون الجلد .2

   .محدودية الحركة حتى في ظروف الحياة العادية .3

   .%8نسبتها حوالي 

أربعة أسابيع وهي أو ما بين ثالثة الطبيب ولكنها غالبا ما تستغرق لتقرير  ر وفقاًتقرمدة الشفاء 

  .والتشريحيمدة متضمنة للشفاء الوظيفي 

  

  

  

   .إصابات خطيرة :رابعاً

   :ومن أمثلتها

   .التمزق العضلي الكامل .1
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الخلع الكامل وخاصة بالنسبة لمفصلي الكتف والمرفق وتـزداد نسـبة الخطـورة بالنسـبة      .2

 ،والمالكمة ،والسلة ،واليد ،ن بصفة أساسية ككرة الطائرةاستخدم فيها الذراعيلأللعاب التي 

 .غير ذلك إلى.. .األثقالوالمصارعة ورفع 

  .تمزق غضاريف الركبة .3

  .الكسور المضاعفة والشديدة .4

  .إصابة األعصاب الشديدة .5

كـدمات  ( الهامـة  سم الداخلية ـسجة الجــضاعفات في أنمبالكدمات الشديدة المصحوبة  .6

   .)إلى غير ذلك.. .انواألذنن االعين_ ن االخصيت _البطن _ فقرات العنق _ الرأس 

   :أعراضها

   .وينتج عنها –اسية األعراض األس . أ

   .لم غير محتمل في معظم األحيانأ .1

ورم شديد يظهر فور وقوع اإلصابة وذلك في إصابات الكسور والكدمات الشديدة والخلـع   .2

  .وتمزق الغضروف وقد يبدو تشوه شكل العضو في بعض األحيان

  .محدودية الحركة بدرجة كبيرة وانعدامها في بعض األحيان .3

إصـابات الـرأس   (األعصـاب الفرعيـة    أوبات المرتبطة بالمخ لل في بعض اإلصاــش .4

   .)مود الفقريوالع

   :المصاحبةاألعراض  . ب

غالبا ما يصاحب اإلصابات الخطيرة بعض الظواهر األخرى والتي قد تمثل كل منهـا إصـابة   

   .الداخلي أومصاحبة قائمة بذاتها لها أعراضها الخاصة مثل الصدمة والنزيف الخارجي 
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   .%2حوالي ) سبة اإلصابة الخطيرة ن(نسبتها 

  .قرير الطبيبتقدر وفقا لت: مدة الشفاء 

   .ألجزاء الجسم المختلفة اإلصابات األكثر حدوثاً

   )1(:إلى ثمانية أقسام هي وتقسم

   :إصابات القفص الصدري ومثالها .1

  .رضوض العضالت بالقفص الصدري . أ

   .لصدريوتحدث غالبا أثناء اللعب في أجزاء كثيرة من القفص ا

وتحدث نتيجة لقوة غالبـة علـى مجهـود العضـالت     : الصدري لقفصتمزق العضالت با . ب

 .وخصوصا في العاب القوى

وخصوصـا   –عظم القص وإما بما بعظام األضالع إوتحدث  :الصدريالكسور في القفص  . ت

 .ببعضهافي األلعاب التي تستدعي احتكاك األجسام 

حدث هذه اإلصابة باستمرار عندما يبـذل  ت:   RIB STRAINتمزق العضلة بين الضلوع  . ث

وغالبا نتيجة التفاف الجذع مع ثبات الحـوض فـي    –الالعب مجهودا كبيرا لحركة معينة 

وهـذا يسـبب   ) حركات الخداع السريعة (وضعه كما يحدث في بعض مسكات المصارعة 

   .العضالت بين األضالع أوتمزقا في العضلة 

  :اإلصابات الشائعة للكتف .2

ق مـز ت –الخلـع   – )لمختلف العظام التي تدخل في تكوين هيكل الكتـف (ل الكسور وهي تشم

  . الرضوض –معينة  أربطة

                                                 
  87 -54من ص ) دار المعارف (، إصابات الرياضة والعالج الطبيعي:  شطّا، محمد السيد )1(



89

   .تقريباً% 15وفي العاب القوى بالذات تصل نسبة اإلصابة في الكتف إلى 

يمتاز مفصل الكتف بطالقة الحركة وتعددها باتجاهات مختلفة وهـذا نـاتج عـن التركيـب     ( 

: لكتف من سبعة مفاصل متحركـة هـي  و من المفاصل الزاللية ويتكون اللكتف وه التشريحي 

الترقوي الضلعي  القصي ،الضلعي اللوحي ،ويقالترومي، اآلخر ،فوق العضد ،الحقي العضدي

  )1(.)الضلعي الفقدي ،القصي

  :الذراعإصابات  .3

  : ويمكن تقسيم إصابات الذراع إلى

   .الطرف العلوي للذراع اتإصاب .1

  .إصابات المرفق .2

   .إصابات الساعد .3

  :لحاالت اآلتيةوتنحصر في ا:  واألصابع  –اليد  –اصابات رسغ اليد  .4

       لـخ لمفاصـل الرسـغ واألصـابع       م. كسور عظام مشط اليـد   ج . كسور األصابع    ب. أ

  . السحجات لليد والرسغ واألصابع. هــ   كدمات الرسغ واليد واألصابع . د

  .ظهرال -الحوض –إصابات البطن  .5

   :الفخذإصابات  .6

  :تيويمكن حصر أنواع اإلصابات الشائعة في الفخذ كاأل

   .رضوض وتمزق العضالت الخلفية للفخذ

                                                 
 161م، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية، ص1995الثانية، ، الطبعة علم إصابات الرياضيين: رشدي، محمد عادل )1(
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   .رضوض وتمزق بالعضلة الخياطية

   .رضوض بالعضلة الضامة للفخذ

   .رؤوس الفخذية ةرضوض وتمزق بالعضلة ذات األربع

ون من تمفصل  رأس عظم الفخذ مـع  ن أقوى مفاصل الجسم جميعا حيث يتكم ومفصل الفخذ((

وتعمـل   ،عظام الجسـم جميعـا   أطولهو  الفخد ن عظمفإوكما هو معروف  –الحق الحرقفي 

 أنلـذلك نقـول    األربطـة، وترتبط بهذا المفصل مجموعة من عضالت الجسم القوية وكـذلك  

ة بمفصل التركيب التشريحي للمفصل جعله قويا وتلك القوة جاءت على حساب المرونة بالمقارن

وتلك المجموعة من العضالت تحيط المفصل من كل جانب ويؤدي هذا المفصل حركات  ،الكتف

  )1(.))د واللف للوحشية واألنسية وحركات الدورانيالتبعوالتقريب والمد والثني 

عدم وجود توازن بين قـوة عضـالت الفخـذ     إلىهذه العضالت  إصابة أسبابوترجع بعض 

لخلفية وكذلك وجود فرق في القوة العضلية الثابتة بين مثنيات الركبة وعضالت الفخذ ا األمامية

غيـر   اإلحمـاء  إلى أيضاً اإلصابةوترجع هذه % 10من  أكثراليمنى  والركبة اليسرى بمقدار 

غالبا عند منطقـة اتصـال    اإلصابةمرحلة التعب المتواصل حيث تحدث  إلىكافي والوصول ال

  )2(.العضلة بالوتر

  

  

  :لركبةاإصابات .7

                                                 
  235، صعلم إصابات الرياضيين : رشدي )1(
مـ، دار العلم القاهرة 2000 - هـ 1420، الطبعة األولى، اإلصابات وإسعافاتها: فريدة إبراهيم وأخريات: عثمان )2(

 .141ص
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. عظـم القصـبة والرضـفة    وأعلىيتكون مفصل الركبة من أسفل عظم الفخذ : مفصل الركبة 

كما ترتبط هذه العظـام  . ة مبطنة بغشاء زاللي كبير ظفحوتتصل هذه العظام ببعضها بواسطة م

برباطين متصالبين من الداخل ورباط انسي وآخر وحشي ويوجد داخل فراغ المفصـل وعلـى   

  . نان هاللياغضروفي للقصبةالسطح المفصلي 

  :إصابات القدم

   :اآلتيةتنحصر إصابات القدم في الحاالت 

  .)وهو أكثرها حدوثا(لخ مفصل الكعب س .1

 .رضوض بمفصل الكعب .2

  .كسور بمفصل الكعب .3

 .خلع مفاصل القدم .4

   .كسور بالقدم .5

  )1(:سب السبب إلى نوعين هماكما يمكن تقسيم اإلصابات ح

   .مباشرة إصابات أولية أو :األول

 النـوع ل تمثمتوقع وهي  لحادث غيرالتعرض  أوجهد عنيف  أو أداءوتحدث في الملعب نتيجة 

   -:يأتيما  إلىوتقسم  ،الرئيسي لإلصابات

   .يسببها الالعب لنفسه )شخصية(إصابة ذاتية  .1

  .)األدوات  األجواء، المنافس،الالعب (إصابة بسبب عوامل خارجية  .2

                                                 
  . 14_13، صاإلصابات الرياضية: سميعة خليل محمد )1(
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  .)نسجة الجسم بسبب التدريب المستمرتغيرات داخل أ( إصابة بسبب عوامل داخلية  .3

   -:ثانويةإصابات  -:الثاني

بسبب عالج خاطئ إلصابة أولية أو نتيجة عدم اكتمـال العـالج    أووتحدث نتيجة إصابة أولية 

 )1(.دةلإلصابة األولى ويحدث في مكان أخر غير مكان اإلصابة وغالبا ما تكون حركية ومعق

   )2( :التاليةالتشريحي فقد تحدث اإلصابة في أي جزء من األجزاء 

   .العمود الفقري. 3الجزء العلوي . 2الجزء السفلي . 1

  )3(:اآلتيلمكان حدوثها وتبعا للظروف المالبسة لحدوثها إلى  اإلصابة تبعاً وتقسم

   .إصابات إنتاجية .1

  .إصابات معيشية .2

  .)الحوادثالمواصالت و( بات الطريق إصا .3

  .إصابات حربية .4

  .إصابات رياضية .5

من % 2حيث تمثل  األخرى،وتعتبر اإلصابات الرياضية قليلة الحدوث نسبيا بالنسبة لإلصابات 

   .الخطورةوذلك من حيث الكم ودرجة  أعاله،مجموع اإلصابات 

ربين بإتباع حد كبير حينما يقوم األطباء بالتعاون مع المد إلىويندر حدوث اإلصابات الرياضية 

  )4(.ساليب العلمية وبالتدريب والتأهيل والعالج عقب اإلصابة مباشرةاأل

                                                 
 .14يعة خليل محمد، اإلصابات الرياضية، صسم )1(
 .130 -129، صعلم إصابات الرياضيين: محمد عادل رشدي )2(
 .203، صعلم النفس الرياضي: رمضان ياسين )3(
 .203المصدر نفسه، ص )4(
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  :هيلثالثة أقسام ها كما أن التوزيع الموسمي لإلصابات يقسم

وغالبا ما يحدث شد وتمزق في األربطة أو العضالت تتركز في عـدم   -:الموسمإصابات أول 

   .مجهودكفاية إعداد الالعبين وعدم تهيئة العضالت لل

  .عالجها فتضاعفتوهي إصابة بسيطة حدثت في أول الموسم وأهمل : إصابة أثناء الموسم

   .وتحدث غالبا نتيجة التعب واإلجهاد العام :الموسمإصابات أخر 

  )1(.وذلك عن طريق السهر  استعدادا لالمتحانات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  طرق الوقاية من اإلصابات

                                                 
 .60-59، صإصابات المالعب: حياة روفائيل )1(
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من تدريب علمي سليم واستخدام األدوات واألربطة الواقية وإتبـاع أسـس    إتباع سبل الوقاية إن

يقلـل مـن درجاتهـا     أومن الحماية ضد اإلصـابات   اًالحياة السليمة قد يحقق بقدر كبير جزء

ة حيث يـأتي دور العـالج   فحدوث بعضها بصورة جاز أوومضاعفاتها ولكنه ال يمنع حدوثها 

وفي اقل وقـت وفقـا لطبيعـة اإلصـابة      أخرىن اللعب مرة ميادي إلىالسليم إلعادة المصابين 

  )1(.ودرجتها وشدتها

وان معظم اإلصابات الرياضية يرجع حدوثها لعدم كفاية اإلعداد المناسب لممارسـة الرياضـة   

مناسبة أو األداء الخاطئ لألنشطة الرياضية ومعظـم هـذه   الالمختارة أو استخدام األجهزة غير 

  )2(.حماية من حدوث اإلصابةاألسباب يمكن منعها لل

عة والفعالة التي جاألساليب والطرق العملية الناعلى أهم بد من التعرف  ق كان اللمن هذا المنطو

بة قدر اإلمكان وأهم يجب على كل مدرب وإداري  ومشرف أن يقوم بإتباعها لمنع حدوث اإلصا

  :الطرق هي

  :الشاملالفحص الطبي  .1

الحيوية للجسـم المتمثلـة فـي     األجهزةامل هو فحص جميع ونعني هنا في الفحص الطبي الش

   :التالية األجهزة

)  المعـدة (الجهاز الهضمي  *) ن االرئت(الجهاز التنفسي  *)   القلب(الجهاز الدوري الدموي  *

  .)ناالكليت(الجهاز البولي  *

  

ات المطلوبة منه سالمة هذه األجهزة تجعل من الالعب إنسانا قادراً على أداء جميع الحرك أن إذ

  )1(.ثناء التدريبأن تحدث أه من الوقوع في إصابات يمكن فيالتدريب وتع ثناءأ

                                                 
 .126، صإصابات الرياضة: عبده أبو العال )1(
  .53ص اإلصابات وإسعافاتها،: وأخريات فريدة عثمان )2(
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ر هولمراعاة صحة الالعب يجب أوال إجراء الكشف الطبي الدقيق لالعبين قبل بداية الموسم بش

مزيد من الفحوص في حالة اشتباه معين أثناء الكشف األولي وذلك لدقة الفحـص   إلجراءوذلك 

هذا باإلضافة إلى مداومة الكشف الطبي الدوري لمراعاة الحالة الصـحية باسـتمرار    –طبي ال

  )2(.خاصة قبل المباراة مع وجود بطاقة صحية والتاريخ الصحي لالعب

  :الكافيةالراحة  -2

  .األكلعن  ةأهميال تقل أهمية الراحة البدنية  للرياضي 

   :والراحة التي يجب توفرها على نوعين

  .لالعب اًوالنوم الكافي يعتبر أساسيللجسم  الفسيولوجية الراحةوهي : م النو* 

  .رات التدريب العنيف ترات من االسترخاء بين فقف* 

عتبر عـدم  يذهنية و أووهذان النوعان من الراحة يمثالن الوسيلة الوحيدة للراحة اليومية عضلية 

 اإلرهـاق عالمـات   أوفي التـدريب   عوامل المبالغة أوائلالقدرة على النوم عند الرياضي من 

  )3(.العضلي والعصبي

ن فترة الراحة هي الفترة الالزمة للتخلص من إفي التدريب اليومي إذ  هاماً اًكما أن للراحة دور

مسببات التعب وسد نقص الطاقة المخزونة التي استنفذت أثناء فترة التمـرين وكـذلك لتهدئـة    

تمرين تلعب دوراً فسيولوجيا ذا أهميـة كبيـرة بإتبـاع    ففترات الراحة بين فترات ال  .الالعب

الوسيلة المثلى أثناء  هذه الفترة على أسس نظام علمي سليم وذلك لسرعة االستشفاء التي هـي  

ذات فائدة كبيرة الستعادة قدرة الجسم على العمل كما أن لها دوراً هاماً فـي جميـع مجـاالت    

                                                                                                                                               
  .http://www.somanforum.com/upgrade26jan/showthread.php?t=3402منتدى الرياضة العمانية )1(
  .12، صإصابات المالعب: حياة روفائيل )2(
  . 9، صإصابات الرياضة: محمد شطا )3(
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لتحسين األداء ألقصى قدرة ند معاودة األداء وكذلك في الرياضة لتحقيق مستوى أعلى ع نميةالت

  )1(.وظيفيــة

تعتبر التغذية الجيدة عامالً مهماً في تحديـد االسـتعادة الكاملـة وإلتمـام      -:الكافيةالتغذية  -3

التغذية غنية بالسعرات الحرارية وتحتـوي علـى    أن تكونلذا ينبغي  للطاقة،الصرفيات الكبيرة 

  .الالزمةة والمواد العضوية أو الفيتامينات جميع األمالح المعدني

وفي الوقت الحاضر تستخدم لتسريع عملية استعادة الشفاء وتالفي نقص مصادر الطاقة عوامـل  

  )2(.غذائية وبيولوجية نشطة

ن غذاء الالعب  يحدد عادة حسب المجهود الذي يبذله ذلك الالعب وحسب نوع اللعبـة التـي   إ

ن كمية السعرات التي يحتاجها العب كرة السـلة  إعرات حرارية ويمارسها او ما تحتاجه من س

ومن هنا يجب أن ندرك أن عدم االنتظام فـي  . باح تختلف عن كمية السعرات التي يحتاجها السَّ

تناول الغذاء المطلوب وان عدم مناسبة كمية الغذاء المتناولة من قبل الالعـب حتمـا سـيوقع    

  .المطلوب من الالعبوفي الوزن  عنها الالعب في إصابة هو في غنًى

أيضا هو منع أي زيادة في وزنه إذ إن الزيادة في الوزن أحيانا تؤدي إلى إعاقة الحركـة عنـد   

  :عب والزيادة في الوزن تنتج عنالال

   .عدم تنظيم كمية الغذاء المتناولة

  )3(.باتعدم التقيد بنظام ومواعيد األكل وتناول األكل بين الوج

  

   :ط في التدريبعدم اإلفرا-4

                                                 
  .26-25، صإصابات المالعب: حياة روفائيل )1(
م، دار 1997، الطبعـة العربيـة األولـى،    التعب الفصلي وعمليات استعادة الشفاء للرياضيين: ريبطمجيد ريسان خ )2(

 .128الشروق للنشر والتوزيع عمان األردن ص
 . 90منتدى الرياضة العمانية، سبق ذكره  )3(
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 أنواقصد باإلفراط عدم وجود برنامج تدريبي منظم من قبل المدرب وان من واجب المـدرب  

يضع برنامجا تدريبيا على مدار الفصل التدريبي واعيا تقسيمات شهرية ويومية للتـدريب إذ أن  

مـا انـه   ك ،عدم وجود مثل  هذا البرنامج سيفسح المجال لوجود خلل في التقدم للعبة الممارسة

واإلفـراط فـي التـدريب     ،سيوقع الالعب حتما بإصابات قد تكون مؤثرة على مستواه الحركي

ومن أعراض  ؛ي حالة إعياء دائمــزة الحيوية ويجعلها فـسلبية على جميع األجه اًيترك أثار

اإلفراط في التدريب فقد الشهية وقلة النوم ونقص في الوزن وسـهولة التهـيج وزيـادة فـي     

  )1(.ةالحساسي

  :عدم تعاطي المنشطات الصناعية -5

ت حوادث اسـتعمال العقـاقير فـي    جلقد سواستعمال العقاقير في الرياضة ليس بظاهرة جديدة 

القرن الثالث قبل الميالد في األلعاب االولمبية وذلك لتحسين قدرة المتبارز واإلحراز الكبير في 

عشر استعمل السباحون والدراجون والعبو المنافسات باستخدام طحال الغراب في القرن التاسع 

الهيـروين  والمالكمون كثيرا من العقاقير كالكوكايين وسـتريخانين والكوفـايين و  . كرة القدم 

  .ا من المواد المخدرة المنعشة والمنشطةوغيره

  .الستعمال الخاطئ لألدوية له مؤثراته الجانبية والخطيرة على الرياضي او

م كـان  1960االولمبية بروما عام  األلعابفي ) فريد انمارك جنيس(ي وفاة الدراج الدنمارك إن

م فـي   1976عـام  ) تومي سيمبسون (راج االنجليزي سببه استعمال المنبهات وكذلك حال الدَّ

  )2(.سباق في فرنسا وكان سببه استعمال العقاقير

من لها  لمااللعب  اءأثنولقد منعت الهيئات الرياضية العالمية اخذ بعض المنشطات التي تستخدم 

بينما ضررها أكثر من نفعها  .ن وجد يكون لفترة قصيرة في معظم األحيانإو ،تأثير على األداء

  )3(.والكورامين والكافين األكسجينهذه المنبهات  أمثلةومن 

                                                 
 .90منتدى الرياضة العمانية، سبق ذكره ص  )1(
  .333ص ،اإلصابات الرياضية وعالجها: أحمد النّماس )2(
 .70، صاإلصابات الرياضية وعالجها: فريدة عثمان )3(



98

برز المشكالت التي تواجه منظمي البطوالت الرياضية الكبـرى ومنهـا   أوتعتبر المنشطات من 

كبر نسبة من المتنشطين نظراً لتعدد أنواع الرياضات أاالولمبية التي تشهد عادة  األلعابدورات 

ي الدول مقارنة مع البطوالت األخرى حتى أنها غالبا ما تشكل يفيها والمشاركة القياسية لرياض

  )1(.هاجسا لدى المسئولين وتتحول أيضا إلى كابوس للرياضيين الذين تعاطوها

   :التدرج في التمرينات-6

الهدف من التربية الرياضية هو الوصول للياقة البدنية أي تنمية الجسم واالرتفاع به  أنومفهوم 

مستوى يؤهله للقيام بالعمل الجسماني بأقل مجهود وذلك بزيادة نمو عضالت الجسم وزيادة إلى 

هـذا   إلىوالوصول  .مسطح الحويصالت الهوائية وزيادة الفاعلية العصبية الالئقة بهذا المستوى

  )2(.جيالمستوى بالتمرين الرياضي يتم بالتدر

بصورة ) عضلة القلب( ةهذا التدرج أهمية كبيرة في نمو عضالت الجسم اإلرادية و الالإراديلو

في عمل أجهزة الجسـم الحيويـة    تحوالً يحدث وذلك النمو. سليمة دون التعرض إلى المخاطر 

ـ  صرفا التيحت لهكبر إذا ما أأفاءة كالجهاز الدوري والتنفسي والهضمي حيث تعمل بك رج دللت

  )3(.الرياضي الذي يبذله الجسم مجهودبتحمل ال

ولعل من أهم  العوامل التي تبعد الالعب من الوقوع في اإلصابة هـو التـدرج فـي إعطائـه     

التمرينات وهذا يقع على عاتق المدرب ويعكس الخلفية العلمية وكفاءة المـدرب وقدرتـه فـي    

  . لالعب للمستوى المطلوب هذا ابالوصول 

فالمدرب الناجح هو الذي يرسم ويضع البرنامج التدريبي العملي لالعب بما يتناسـب وطاقاتـه   

بعين االعتبار درجة وسرعة التقدم الحركي عند الالعـب وان إتبـاع األسـلوب     أخذاًالحركية 

                                                 
  .228، صعلم النفس الرياضي: رمضان ياسين )1(
  .9، صإصابات الرياضة: محمد شطا )2(
  .68، صاإلصابات وإسعافاتها: فريدة عثمان )3(
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ء واجبهـا ويجعلهـا   العلمي في التدرج يجعل أجهزة الجسم الحيوية لدى الالعب قادرة على أدا

  )1(.سليمة وتنمو نموا طبيعيا

استمرار الالعب بأداء التمرينات يؤدي إلى إرهاق األجهزة الحيوية  إن :تجنب اإلعياء البدني-7

في الجسم ويجعلها غير قادرة على تأدية الحركات المطلوبة نتيجة الستهالك المـواد المخزونـة   

وعدم قدرة الدم على حمل األكسجين واسـتعماله فـي   بالجسم كالبروتينات والنشويات واألمالح 

األنسجة المختلفة ونتيجة لعدم قدرة نقل مخلفات عملية التمثيل الغذائي لحامض البوليك واللبنيـك  

مما يؤدي إلى إعياء بدني عام كما يمكن اعتبار الجسم في حالة تسمم ناتجة عن عدم القدرة على 

دوار وغثيان وقد يحدث ى المخ بصورة فقر دم وعالماتها األكسدة مما يؤدي إلى انعكاس هذا عل

 )2(.إغماء مؤقت

توجد عدة خطوات يجب التقيد بها عند وقـوع   -:وري ألية إصابة ومنع تكرارها العالج الف-8

حالته التي  إلىاإلصابة وذلك من اجل السيطرة على اإلصابة والعمل على سرعة عودة المصاب 

  :ة وتلك الخطوات هيبل وقوع اإلصابكان عليها ق

   .المطلوب األدنىماء بارد وهذا هو الحد  أوكيس ثلج  –استخدام المكمدات الباردة ثلج  .1

  .الضغط مكان اإلصابة .2

  .رفع العضو المصاب أعلى من مستوى القلب .3

  .الحد من الحركة وذلك بعد اإلصابة مباشرة .4

  .التحكم في الراحة وتنظيمها أوراحة الالعب المصاب  .5

  .ام األسبرين الذي يستخدم في حاالت الصدع وأوجاع الرأس في بعض الحاالتاستخد .6

                                                 
 .90منتدى الرياضة العمانية سبق ذكره ص  )1(
 . السابق المرجع  )2(
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شكل عام تبدأ اإلسعافات األولية بالخطوات الثالث األولى على أن تـتم تلـك الخطـوات    ــوب

  )1(.بالسرعة الممكنة

ويجب على المدرب مالحظة العبيه وإصابتهم البسيطة وبدايتها ومنع استمرار المصـاب فـي   

خطورتها مما ينتج عنه ازدياد مدة العالج وما يستتبع وازدياد  اإلصابةذلك لمنع تطور واللعب 

  .الفريقذلك من أثر على حالة 

وبعد العالج يجـب حمايـة المفاصـل أو     .من البداية كامالً كما يجب عالج اإلصابات عالجاً

وحمايتـه   .صـاب الماألنسجة المصابة من تكرار الحادث وذلك بتأدية تمرينات خاصة بالجزء 

  )2(.خاصة عند التمرين بأربطة

ن التأكـد مـن سـالمة    إ -:ات المستخدمة في التمرينات سالمة األجهزة الرياضية واألدو -9

األدوات واألجهزة الرياضية المستعملة يقلل من فرص الوقوع بإصـابات فعلـى المـدرب أو    

ن صـالحية المالعـب وعـدم    الالعب أيضا أن يتأكد من سالمة أجهزة الجمباز المستعملة و م

وجود الموانع التي تعيق حركة الالعب وكذلك التأكد من صالحية المالعب الداخلية المستخدمة 

  )3(.الصحية كاإلضاءة والتهوية وغيرهامن الناحية 

لالعب يعتبر شرطا جوهريـا   ياإلعداد الفيزيائ أنها وهي أنوه لوهناك حقيقة واقعية يجب أن 

على سبيل المثال في المالعب األوروبية تتوفر لـديهم كافـة اإلمكانيـات    وأساسيا لكل العب و

الالزمة من أجهزة ومختصين يتم من خاللها العمل على تحديد مدى قوة الالعب  فمثال إذا كان 

عضلة في فخده دون أخرى وأحـدث بـذلك    الالعب ومن خالل التمارين التي يقوم بها قد قوى

ون بال شك معرضا وبشكل كبير لإلصابة فالمالعب األوروبيـة  عضالته سيكعدم تساوٍ في قوة 

ن أتحدد هـذه النقطـة و   أنكما ذكرت في إمكانيتها وعبر البرامج التأهيلية لالعبيها استطاعت 

                                                 
  .31، صعلم إصابات الرياضيين: محمد عادل رشدي )1(
 .12، صإصابات الرياضة: محمد شطا )2(
 . 90موقع منتدى الرياضة العمانية، سبق ذكره ص  )3(
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تتجاوزها في نفس الوقت عن طريق اكتشاف العضلة المصابة باالرتخاء ومن ثم العمـل علـى   

  )1(.ن ناحية القوةالتساوي م إلىتقويتها حتى تصل بالعضالت 

ضة يعانون مـن  كثيرة من الريا اًأنواعمن الرياضيين والممارسين  ثيرن الكأوال بد من التنويه ب

نتيجة لممارستهم الرياضة بشكل خاطئ وعدم كفـاءة مـدربيهم وقلـة    مشاكل صحية تراكمت 

بالرياضة  قلة اإلمكانات والموارد الخاصةواألطباء المتخصصين في عالج اإلصابات الرياضية 

  .الحركة الرياضية الفلسطينية وعدم وجود ميزانيات كافية لدعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  http://www.karate4arab.com/vb/showthread.php?t=16991موقع كراتيه العرب  )1(
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  الفصل الثالث

  المسؤولية الجنائية في األلعاب الرياضية

  )مفهومها وأركانها وأساسها واألسباب المؤدية لرفعها(

    :مباحث أربعةوفيه 

  يةالمفهوم الشرعي والقانوني للمسؤولية الجنائ: المبحث األول

  أركان المسؤولية الجنائية: المبحث الثاني

  األساس الذي قامت عليه المسؤولية الجنائية في األلعاب الرياضية: المبحث الثالث

األســباب المؤدية لرفع المــسؤولية الجنائية وحاالت امتناعها : رابعالمبحث ال

  عن الالعبين
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  المبحث األول

  .ولية الجنائيةالمفهوم الشرعي والقانوني للمسؤ

  :الجنائية من المصطلحات الحديثة في الفقه اإلسالمي ةالمفهوم الشرعي للمسؤولي: المطلب األول

مصطلحات المسؤولية الجنائية لم تكن تعـرف   نإ حديثا حيثالمسلمين فقهاء والتي درجت بين  

ن والمعنـى، إذ  عرفت عندهم من حيث المضـمو  فقدبهذا االسم عند العلماء المسلمين األقدمين، 

أنهم لم يصطلحوا على تسميتها بهذا االسم فيما بينهم، ولكنهم استفاضوا في بحثها بحثا وافيا في 

أبواب الفقه اإلسالمي والسيما في أبواب الحدود والـديات، والجنايـات، والغصـب، والحظـر     

  أو ) وبةأهلية العق(أو ) ءالجزا(واإلباحة وغيرها، حيث كانوا يعبرون عن هذا المعنى ب

  )1(.إلى غير ذلك)...تحمل التبعة(أو ) وجوبها( 

والمسؤولية الجنائية مختصة بما فيه اعتداء على نفس اإلنسان ودمـه وروحـه وأعضـائه، أو    

والتي هي االلتزام المالي الذي يتحملـه  ( المدنية ةعرضه وسمعته وشرفه، وهي رديف للمسؤولي

امه بفعـل ضـار غيـر مشـروع يلحـق بالجسـم أو       اإلنسان، نتيجة إخالله بعقد معين، أو قي

  )2(.)الممتلكات

الجنائيـة   -أن يتحمل اإلنسان نتـائج أفعالـه  : عرف الفقهاء المحدثون المسؤولية الجنائية بأنهاو

  )3(.المحرمة التي يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها

  

  

  

                                                 
: ، المكتب اإلسالمي، الشـربيني 191ص/10، ج روضة الطالبين وعمدة المتقين: أبو زكريا يحيى بن شرف: النووي )1(

  .دار المعرفة 38/ 2، جاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد بن الخطيب
  .م1969 –ه 1389، 2ط 214، صالمسؤولية في الفقه اإلسالمي: بهنسي، أحمد فتحي )2(
  .، مكتبة دار التراث القاهرة392، ص1، ج )مقارناً بالقانون الوضعي(التشريع الجنائي اإلسالمي : عوده، عبد القادر  )3(
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  :المطلب الثاني

  :الجنائية ةؤوليللمس) يضعالقانون الو( المفهوم القانوني 

ي عبارة عن تحمل الجاني تبعة جريمته متى توافرت جميع ضعالمسؤولية الجنائية في القانون الو

وهي تقوم إذا كان للجاني ملكـة اإلدراك أو التمييـز، وملكـة     )1(،ة للعقابـر الالزمـالعناص

   )2(. اإلرادةالحرية أو 

ية هو نفـس معنـى المسـؤولية    ضعقوانين الووعلى هذا المبنى فمعنى المسؤولية الجنائية في ال

الجنائية في الشريعة اإلسالمية، وأسس المسؤولية في القوانين الوصفية هي نفس األسـس التـي   

، فيسجل بذلك لشـريعتنا الفخـر، وفضـل    في الشريعة اإلسالمية تقوم عليها المسؤولية الجنائية

ية وسارت في ضعها بذلك القوانين الوتبعتلبشرية، فف في تحقيق العدالة اإلنسانية وإنصاف االسي

  )3(.من الزمن نفس الطريق الذي سلكته شريعتنا منذ أربعة عشر قرناً

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .، دار البحوث العلمية السعودية245، صالجريمة وأحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة: خضر، عبد الفتاح )1(
 .390، ص1، جالتشريع الجنائي: عوده )2(
 .392ص / 1السابق نفسه، ج المرجع )3(
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  المبحث الثاني

  أركان المسؤولية الجنائية

  )1(:أركان المسؤولية الجنائية بشكل عام، وتقسم إلى ثالثة أقسام: أوال 

ألذى والمعصية، ويكون هذا الفعل محرمـاً  عنه شرعاً بقصد ا منهيأن يقوم اإلنسان بفعل  )1

فمن المعلوم القطعي في الشريعة اإلسالمية أن األمور المنهي عنهـا مـن األفعـال    , أصال

تنـاع  مالمحظور، أو االفعل ضرر يلحق باإلنسان نتيجة إنما كان سبب تحريمها المحرمة، 

الغيـر   رضماله أو ععن أداء ما طلبه الشارع والذي يلحق بالفرد في نفسه أو عرضه أو 

أو المساس بأمن الجماعة، ومبادئها وعقائدها، أو سوى ذلك من الكثير مـن  , ونفسه وماله 

األضرار التي تمس جوانب الحياة وضرورياتها، فعندما تتوفر أرضـية ارتكـاب المحـرم    

نه يتوفر األساس األول، ويكون موجـوداً لكـون الفعـل    اوالمحظور والمخالفة الشرعية، ف

 .اً وعند ذلك يكون الجاني مسؤوالًمحرم

هـي  : هو اإلرادة، واإلرادة االختياروأن يفعل اإلنسان الفعل بمحض اختياره، دون إجبار،  )2

القدرة النفسية التي يستطيع بها الفرد أن يتحكم في أفعالـه وسـلوكه الحركـي االيجـابي      

وهذا مصداق  )2(،لفاعلوالسلبي، وال بد من وجودها في كل فعل أو امتناع عن فعل ليعاقب ا

قال : (رضي اهللا عنه قاللقوله صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري 

وا إن اهللا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكره ": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

علـى أن شـرط    اتفق العقالء: (لآلمدي رحمه اهللا يقول فيه  اًكما أن هناك رأي  ،)3( "عليه

وال فهـم   المكلف أن يكون عاقالً فاهماً للتكليف، ألن التكليف خطاب وخطاب من ال عقل له

 )4(.)محال، كالجماد والبهيمة

                                                 
 .37لية الجنائية، صالمسؤو: بهنسي. 392، ص1، جالتشريع الجنائي: عوده )1(
 -الكويت دار القلم بيـروت , وكالة المطبوعات, 54، ص مباحث في التشريع الجنائي اإلسالمي: النبهان، محمد فاروق )2(

  .م1977ط
 .كتاب العتق باب الخطأ والنسيان, 2528، حديث رقم 555، ص1، جصحيح البخاري: البخاري )3(
 .، دار الحديث138، ج، صاإلحكام في أصول األحكام: علي بن محمداآلمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن  )4(
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إن لم يكن له دفعة للقتـل   : ( كما أن هناك نظرة في محلها لإلمام ابن قدامه رحمه اهللا يقول

يقتله أو يقطع طرفه، وما تلف منه فهو  أو خاف أن يبرره بالقتل، إن لم يقتله فله ضربه بما

، وهذا )1()احضر صاحب الدار إلى قتلههدر ألنه تلف لدفع شره فلم يضمنه كالباغي، وألنه 

جـل المحافظـة علـى    أينسجم مع شريعتنا الغراء، التي أحلت بعض المحظـورات مـن   

 .الضرورات

 .ألفعاله مدركا لها أن يكون الفاعل واعياً )3

ية الجنائية على الفاعل ال بد أن يكون مدركا ألفعاله، فقد بين اإلمام الغزالي حتى تتحقق المسؤول

 يصح خطاب الجمـاد والبهيمـة، بـل    وشرط المكلف عاقال يفهم الخطاب، فال: ( ذلك في قوله

خطاب المجنون والصبي الذي ال يميز، الن التكليف مقتضاه الطاعة واالمتثال، وال يكون ذلـك  

، وهـذا مصـداق للحـديث    )2()يفهم كيف يقال له افهـم لألمر بالفهم، فمن ال إال بقصد االمتثال 

  )3().إن اهللا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( الشريف 

  .أركان المسؤولية الجنائية الخاصة  باأللعاب الرياضية -:ثانيا

 تحدث اآلن عـن أركـان  وسـأ  ،عن أركان المسؤولية الجنائية بشكل عـام  تحدثت سابقاًلطالما 

سم هذه األركان إلى قسمين؛ ركـن مـادي   ــوتقسؤولية الجنائية في األلعاب الرياضية ــالم

  :وآخر معنوي

كتـاب  صـاحب  يـرى  يخص الجريمة الناتجة عن األلعاب الرياضية كما  والمادي  ركنال )1

المادي للجريمـة   يتمثل الركن: ( بقوله ةاألحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمي

                                                 
المغني على مختصر اإلمام أبي القاسم عمر بن حسين : بن احمد بن محمود ابن قدامه، موفق الدين أبو محمد عبدا هللا  )1(

 .م1972 -هـ 1392لبنان، طبعة عام  –، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت 350، ص10، جالخرقي
لبنان ،  -، دار الكتب العلمية، بيروت158، ص 1، جالمستصفى من علم األصول :الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )2(

 .هـ1324الطبعة األولى بوالق مصر 
 .سبق تخريجه بالصفحة السابقة )3(
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تربطها بالسـلوك اإلجرامـي رابطـة    , ةـلوك إرادي، تترتب عليه نتيجة إجراميــفي س

 .)1()مادية سببية 

فالفعـل والـذي    : ة مسـبب كما أن الركن المادي في تقسيمه يقسم إلى الفعل والنتيجة والعالقة ال

ـ  حركةيشمل السلوك االيجابي المفترض في  يتسـع لالمتنـاع   و ،الجـاني  بعضو جسم الالع

ة الفعل ال يتصور أن تكون محـالً  ففي عنها صتوكل واقعة تن ،باعتباره صوره للسلوك اإلنساني

   )2(.للجريمة بغير سلوك ايجابي أو سلبي

فال بد للجاني الالعب أن يتصور النهاية أو النتيجة اإلجرامية التي يريد الوصول إليهـا ويريـد   

  .درة والحركة المادية التي تحتاج إليها هذه النتيجةبلوغها متصوراً في ذلك الوقت للق

وبالتالي يسقط الركن المادي الذي هو أسـاس   ،فكرة ما دام ال يمكن أن يكون هناك فعل مادي و

يكون باللسان ويتبع ذلك إرادة إذ قد  ،وتوفر حركة عضوية ليس شرطاً أن يكون باليد ،الجريمة

   )3(.حقيق غايتهإلى حركة عضوية دفعت الجسم إلى ت تأد

وقد تكون الحركة العضوية غير مقصودة فمن أصيب بإغماء في الملعب وهو يلعب فوقع علـى  

ألنـه خـارج العقـل واإلرادة    , العب آخر أصابه بجراح ال يعد مرتكباً فعل إتالف أو أصـابه 

المادي  وقد قسم بعض القانونيين الركن )4(,والقصد والتصرف وهنا ترفع عنه المسؤولية الجنائية

  )5(:إلى أربعة عناصر وهي

  .ثبات السلوكوإالعملية العقلية وتتكون من اإلدراك والرغبة  )1

 .العملية المادية )2
                                                 

مـ، 1997دار النهضة العربية، ، األحكام العامة للنظام الجنائي للشريعة اإلسالمية والقانون :الصيفي، عبد الفتاح )1(

 .159ص
 .373ص  ،)القسم العام( شرح قانون العقوبات : حسني )2(
 . 377 - 375السابق نفسه، ص  المرجع )3(
 .مـ2008السعودية،  - الطبعة األولى، الرياض, 85، ص المسؤولية الجنائية: القدادي، محمد بن علي )4(
, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيـة , لعقابية في الدول العربية الرياضأصول التشريعات ا :عوض محمد محي الدين )5(

 .هـ1418, 77مذكرات طالبية ص
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 .العملية العقلية والحركة الماديةالهدف والنتيجة وهي خالصة  )3

 .سببيةــال )4

  -:في هذا التقسيم تهعن الركن المادي فال بد من اإلشارة إلى أهمي وما دمنا نتحدث

, د يكون الركن المادي قائماً بطريق االمتناع حيث يحجم شخص عن إتيان فعل ايجابي معينقف( 

يلزم بهذا الفعـل وإال   ي ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانونيكان الشارع ينتظره منه ف

  .)1()ع عن إرادتهنيكون في استطاعته التم

وسائل الحرام حرام علـى اعتبـار أن   إن ال( ويقول اإلمام ابن القيم رحمه اهللا في هذا الموضوع

  .)2()وسائل المقصود تابعه للمقصود، وكالهما مقصود

الضربات والجروح التي تنتج عن ممارسة الرياضة العنيفة تدخل فـي نطـاق الـركن     وجميع

حد الالعبين بضرب العب الفريق اآلخر ضربة قدم عنيفة في الفخذ، بينمـا  أالمادي، كما لو قام 

قانونيـة، بـل إن    تعـد ها نلكاراتيه بذلك، وكانت بالشروط الخاصة بالكاراتيه، فإلو قام العب ا

  .القانون يؤكد عليه استعمال هذا الحق

لنشاط الجاني الذي يجعله المشرع في إطـار  المادي هو المظهر الخارجي  من هنا يعتبر الركن

ك ورابطة السببية، وهي الخطأ والعقاب، ويتضمن السلوك اإلجرامي والنتيجة الضارة لهذا السلو

همزة الوصل بين العنصرين السابقين، ففي القتل يتمثل في إزهاق روح المجنـي عليـه، وفـي    

  )3(.الضرب والجرح يتمثل في فعل المساس بسالمة جسم المجني عليه أو صحته

  )4(:من حيث هذا الركن كما يلي الركن المادي متوقف على نوع الجريمة فقد تكونو

                                                 
  .376، ص)القسم العام ( شرح قانون العقوبات : حسني )1(
 .17، ص 3، طبع الشيخ منير الدمشقي، القاهرة، المطبعة المنيرية، ج إعالم الموقعين: ابن القيم )2(
 .م1989، القاهرة، دار الفكر العربي، 188، ص مبادئ القسم العام من التشريع العقابي: رؤوف عبيد )3(
 .326السابق، ص  المرجع )4(
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ل نفسه من الالعـب  يستمر الفعإذ أشواط المباراة  فيعدة مباريات، أو  في: جريمة مستمرة -  أ

 .اإلرادة والنية نفسها المعتدي يصاحبه

 :جريمة ايجابية أو سلبية  -  ب

سر أو قتل العبـا آخـر ومعظـم    ــل فاعل كالعب لطم أو كـي التي تقع بفعـفااليجابية ه

  .الجرائم ايجابية

قـد   ،مثل العب شاهد زميله الالعب اآلخر،ال أن نتيجتها ايجابية أما السلبية فتقع بطريقة سلبية إ

  .رة ومعرفة لكنه تعمد تركهبوهو يعلم خطورة هذه الحالة كسابق خ، بلع لسانه ولم يتقدم إلنقاذه 

آخر من ضـربة واحـدة أو احتكـاك واحـد     مثل العب قام بكسر العب  -:يمة وقتيةجر  -  ت

 .أو غير مقصود كان مقصودا

فجريمة االعتياد أن يتكرر من الالعب المعتدي العـدوان  : ( اعتياد جريمةة وجريمة بسيط -  ث

 .)1()فأصبحت له عادةبالضرب أو الكسر ألي العب في اغلب المباريات 

آخر أو يواصل االعتداء  اًوالبسيطة تتكون من حركة جنائية واحدة أو مكررة كأن يلطم العب

 .عليه في المباراة

 :جريمة متتابعة -  ج

ر من الالعب األول مجموعة أفعال متالحقة تربط بينهـا وحـدة المصـلحة والنيـة     حيث يصد

حد الالعبين أن يستغل عدم مشاهدة الحكم له ويقوم باالحتكاك القوي خـارج  أوالغاية، فيستطيع 

القانون أو مواصلة صفع أو ضرب أو محاولة كسر أو إصابة الالعب الخصم حتى يـنجح فـي   

  .بالنية والغاية حوبةالسقوط بعد تتابع في الحركات المصإسقاطه مصابا ويكون هذا 

  

                                                 
 .84، ص أصول التشريعات العقابية في الدول العربية: عوض )1(
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  :الركن المعنوي )2

هذه الجريمة ويظهر ذلك جليا في أول حادث للقتـل  األساس في وقوع الجانب المعنوي هو يعّد 

َفطَوََّعْت َلـُه َنْفسُـُه " العمد في تاريخ اإلنسانية حيث ظهر ذلك في قوله عز وجل 

  .)1("َفَأْصبَحَ ِمَن اْلخَاِسِرينَ  َقْتَل َأخِيِه َفَقَتَلهُ 

لى عظمت وإوال شك أن للركن المعنوي أهمية كبرى في تحديد المسؤولية عن أي جريمة مهما 

ال بد من اجتماع العالقة متكاملة فيما بين أركان هـذه الجريمـة ماديـا    فأي حد وصل مداها، 

بالقـانون   اإلسالمية الغراء متمـثالً  يز الشريعةمأي معنوية الفاعل ونفسيته وهذا مما ي( ومعنويا

الجنائي واإلحساس بالمسؤولية تجاه ضمان الحقوق لآلخرين والمحافظة على حياتهم في حفـظ  

َوَمـا َآـاَن " ن إزهاقها حيث قال عز وجلـع سبحانه نة التي نهى اهللاــالنفس المؤم

  .)2("ِلُمْؤِمنٍ َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ خَطَأً 

ن الجانب النفسي والمعنوي الذي يصاحب أي عملية أذى أو جرح له على أخير داللة وهذا يدل 

وبتهـا وهـذا   األثر الكبير في تحديد الجناية أو تحديد المسؤولية عنها وضمان تبعاتها وتحمل عق

  .)3()إنما اإلعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى( مصداق للحديث الشريف 

االعتداء على الحق يحميه القانون ويعاقب على  ةرادإ(  جنائي بأنهالقصد ال وعرف بعض الفقهاء

  .)4()الشخص بالقانون  مانتهاكه والمفروض عل

  :اصرويمكن حصر عناصر الركن المعنوي الجنائي في أربعة عن

 .للفاعل إزاء الجريمة يتوافر موقف نفس )1

 .لجريمةلقيام ا العلم بكافة العناصر الواقعية الجوهرية الالزمة قانوناً )2

                                                 
  .30سورة المائدة، اآلية الكريمة  )1(
 .92سورة النساء، اآلية الكريمة  )2(
  .5036، حديث رقم 836، ص 2، جصحيح مسلم: مسلم. 4، ص1، ج1ث رقم، حديصحيح البخاري )3(
 .مـ، مصر، مكتبة عبد اهللا وهبة1944، 2، ط80، ص في المسؤولية الجنائية: القللي، محمد مصطفى  )4(
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 .إرادة النشاط المكون للركن المادي للجريمة )3

 )1(.العلم بصالحية النشاط إلحداث الجريمة )4

لمجتمعـات  او. ن هي ليست ذات أهمية في بادئ األمـر واإلصابات التي يحدثها الرياضي وتبدو

كثير من األحيان في بعـض األلعـاب   قد تميل إلى العنف في التي تمارس الرياضة في غالبيتها 

ؤكد الدراسات أن الرياضيين أكثر عدوانية من غير الرياضيين، وان الطبقات الدنيا أكثر ميال تو

هم استخدام البدن منالعنف كنتيجة لظروف الحياة المعيشية الشاقة التي تتطلب  ترياضا مارسةلم

وغالبا ما نلحظ هذه الظواهر في بعض المجتمعات التي تسـود فيهـا    )2(،والقوة لفرض السيطرة

الفوضى والحروب والحرمان والفقر وانعدام القانون الذي يضمن لكل إنسان حقـه الكامـل دون   

  .اللجوء إلى العنف والعدوانية

م في القاهرة، على مجموعـة مـن الطالبـات    1975عباس محمود عوض عام لدراسة كشفت و

  )3(.لرياضةل الطالبات غير الممارسات ها لدىالحالة العدوانية لديهن أكثر منأن الرياضيات 

  :وللعدوان الرياضي أكثر من معنى عند علماء االجتماع، من ذلك

  ).نه السعي إلى السيطرةإ(

  ).نه المبادرة بالمهاجمة في نطاق الرياضةأأو (

  ).أو انه شكل من أشكال االنفعال الرياضي الذي يظهر عادة كاستجابة لنوع من اإلحباط(

  

                                                 
 .516م، ص2001، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط النظرية العامة لقانون العقوبات: سليمان عبد المنعم )1(
،  القاهرة، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية للبنين، رسـالة  الرياضة وجرائم العنف البدني: أســامة صابر كامل )2(

 .6م، ص1995ماجستير 
 .50المرجع السابق ص   )3(
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بة الرياضية بكل أشكالها وهي في بعضها تعتبـر جريمـة   وهذه التعاريف التي تنتج عنها اإلصا

التـي قـانون    ،مثل المالكمة ،عنف والعدوان المباحبالمخالفة ومن هذه األلعاب العاب ما يتميز 

  )1(.توجيه الضرب واللكم منها على الرأس أو الجذععلى اللعبة فيها يؤكد 

لجنائي إلـى  نه منقسم في مفهوم القصد اوالمتأمل في واقع الفقه الحديث لألحكام الجنائية يرى ا

  : )2(.تبني إحدى النظريتين

نظرية اإلرادة وفيها ال يقوم القصد الجنائي إال إذا توافرت للفاعل إرادة الفعل اإلجرامي  :األولى

  .وإرادة النتيجة سواء

الفعـل  نظرية العلم وهذا يكفي لقيام القصد الجنائي بمقتضاها وهي أن يريـد الفاعـل    :والثانية

  .الجنائي مع توفر علمه بكافة العناصر األخرى المشكلة للجريمة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .38، صالرياضة وجرائم العنف البدني: أسامة صابر )1(
  .777، ص5مطبعة االعتماد، ج ، القاهرة،الموسوعة الجنائية: جندي عبد الملك )2(
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  المبحث الثالث

  األساس الذي قامت عليه المسؤولية الجنائية في األلعاب الرياضية

  :األساس الشرعي واألساس القانونيقسم إلى قسمين يو 

   :األساس الشرعي لإلباحة: أوال

 قى المخلوقات فخلقه في أحسن تقويم مصـداقاً لقولـه تعـالى   إن اهللا عز وجل جعل اإلنسان أر

وجعل له منهاجاً راقيـاً  , )1("َلَقْد خََلْقَنا اإلِْْنسَاَن ِفي َأحْسَنِ َتْقِويمٍ "

مة اإلسالم هي أرقى األمم بإتباعهـا هـذا   أهو شريعة اإلسالم العظيم حيث جعل اهللا عز وجل 

اس التكريم بين الناس هو تقوى اهللا عز ياس وجعل مقالمنهج القويم وجعلها خير امة أخرجت للن

جل أفاحل الحالل وحرم الحرام من , )2("ِإنَّ َأْآَرَمكُْم ِعْنَد هللاَِّ َأْتَقاُآمْ " وجل 

والتحسينات مـن   الحاجياتإسعاد البشرية جمعاء فحافظ على الضرورات وشدد عليها ولم يهمل 

َفَمـنِ " سـعادة إذا اتبعـوا هـداه    الن للبشرية على هذه الضروريات التي تضم بقاءاإلجل أ

َْقى  لُّ َوَال َيش َال َيِض َدايَ َف ََع ُه َْن ) ١٢٣(اتَّب َرضَ ع ْن َأْع َوَم

ةِ  ْومَ اْلِقيَاَم ُُرُه َي ْنكًا َوَنحْش ًَة َض ُه َمِعيش ِإنَّ َل ِري َف ِذْآ

  .)3("َأْعَمى

ولكي ال نقع بتكرار  ،اإلسهابيان هذه األمور المشروعة في فصول سابقة بشْي من بوقد قمت ب

ن إاألفكار والمعلومات ال بد من بيان بعض األمور المتعلقة باإلباحة بالموضـوع المـذكور إذ   

  .تجعله محرماً د نص شرعي بتحريمه وما لم ترد علةما لم ير باحةاإلاألصل في األشياء 

رض وجعل األرض ذلـوال  فخلق اهللا عز وجل الطيبات لهذا اإلنسان وأحلها له فأباح خيرات األ

ُهـَو الَّـِذي جََعـَل َلكُـُم اْألَْرضَ  "جل هذا اإلنسان مصداقاً لقوله تعالىأمن 

                                                 
 ).4(سورة التين، اآلية الكريمة رقم  )1(
 ).13(سورة الحجرات، اآلية الكريمة رقم  )2(
 ).123(سورة طه، اآلية الكريمة، رقم  )3(
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ْهِ  ِه َوِإَلي ْن ِرْزِق وا ِم ا َوُآُل ي َمَناِآبَِه ُوا ِف وًال َفاْمش َذُل

  .)4("النُّشُورُ 

لنفي الحرج عـن  من اإلحكام الشرعية وانه ال معنى للمباح إال  ةاإلباحتفق المسلمون على أن او

فعله وتركه وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده فال يكون حكم شرعي كما أن المباح 

  )1(.غير مأمور به

  )2(.ر حتى يرد الشرع بما يفيد اإلباحةوالحنفية يرون أن األصل فيها الوقفة والحظ

دليل على تحريم له خـاص  إال أن يقوم  ةاإلباحويرى اإلمام الشافعي أن اللهو واللعب قائم على 

  )3(.ولعب خاص

ارموا واركبوا وان ترموا أحب إلي مـن أن  " ويقول صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الشريف 

تركبوا، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إال رمية بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأتـه  

  .)4("الحق فأنهن من

مشروعيتها مـن الكتـاب   وبينت لرياضة في العهد النبوي إلى جوانب اإلباحة ل وقد أشرت سابقاً

  .ةوالسنة، وأفعال الصحابة وبعض الضوابط الشرعية لأللعاب الرياضي

عن األلعاب الرياضية الحديثة وتطورها ألهميتها فـي حياتنـا اليوميـة    وال بد ههنا من الحديث 

  :وابتداًء نذكر بأنوانتشارها في كل ربوع األرض، 

  :أن تكون قائمة على عدة أمور هي لعاب الرياضية ليست مطلقة، ويجباإلباحة في األ

 .أن يكون الفعل مباحا شرعا من خالل اللعبة المعترف بها أو قوانينها  -  أ

                                                 
 ).15(سورة تبارك، اآلية الكريمة رقم  )4(
 .168ص, 1ط, اإلحكام في أصول األحكام: االمدي  )1(
 .87ص, والنظائر األشباه: ابن نجيم )2(
 .166م، ص1991, 1، دار األمان للنشر، طنظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: الريسوني أحمد  )3(
 .فإنهن من الحق" ، صحيح إال2667، رقم الحديث132، ص 2، طصحيح سنن ابن ماجه: األلباني محمد ناصر الدين )4(
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ل اللعب إلى أذى ة أن يتحويعأن تكون اللعبة مباحة شرعا فعلى سبيل المثال ال تجيز الشر  -  ب

لعبـة  إلى تحريم ة الحديثة في بعض الدول التنظيمات العالميللنفس كالمالكمة وهو ما دفع 

، وتظهـر  ...رتجـاج فـي المـخ أو الوفـاة    لما يصيب الالعب من ا) قانونا( المالكمة 

عداد المتوفين من المالكمين على حلبات المصارعة، ولعـل  أاإلحصاءات زيادة كبيرة في 

لمالكم اكبر شاهد على ذلك مرض الرعاش الذي أصاب أشهر مالكم في العصر الحديث ا

وضعت بعض االتحادات الدولية شروطا قاسية  لممارستها، قد و المسلم محمد علي كالي،

  .مثل الغطاء الواقي للرأس وتحديد مواقع الضرب

مثل هذا العنف إلى ال تتعارض اللعبة وسالمة الجسد، إال ما كان من األلعاب التي تحتاج أ  -  ت

 .وفق شروط شرعية

 .التزام حدودها المعترف بها  -  ث

 .حسن النية  -  ج

إنما األعمال بالنيات وإنما لكـل  ( السالم  الصالة و حديث الرسول عليهواصل النية مأخوذ من 

  .)1(........) أمرئ ما نوى

  :األساس القانوني لإلباحة: ثانيا

لتعامل مع اإلباحة تعامال متوازنا لاألساس الشرعي لإلباحة الذي أنار الطريق  أشرت مراراً إلى

ؤذي بني اإلنسان ويسلب الحقوق وال يحرمهم من االسـتفادة فـي حـدود المبـاح،     بال إفراط ي

األساس القانوني لهذه اإلباحة ينقل الشريعة من مجرد الفهم واالقتناع إلى التطبيق  والتنفيذ على و

  .ارض الواقع

من أعظم األولويـات  وهذا  هوجود قانون يطبق التشريع ويضمن تنفيذضرورة ومما ال شك فيه 

بحاجـة  هـي  ن هناك نفوس ال يردعها دين وال شريعة وال ضمير، وكم إي هذا الموضوع إذ ف

                                                 
 .5036، حديث رقم 836، ص 2، جصحيح مسلم: مسلم )1(
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الجميع حظهم مـن األلعـاب    لكي يأخذ ،أللعاب الرياضية واحتياجاتهابالتطبيق القانون الخاص 

ـ  أجواء الرياضة التي وجدت إلسعاد الناس ولكـن   ولئال تتعكرالتي يرغبون بأدائها  ن هنـاك م

نعمة إلى شقاء بمخالفاتهم القوانين واعتداءاتهم على حقوق اآلخرين تحـت ذريعـة   يقلبون هذه ال

  .اللعب وممارسة الهوايات والمواهب

  .م أصبح الفعل جريمة وان لم يوجد كان الفعل مباحا إباحة أصليةذا وجد النص المجرِّوإ

ة على نطاق التجـريم  حاالت انتفاء الركن الشرعي بناء على قيود وارد(  :نهابأفت اإلباحة وعرِّ

تستبعد منه بعض األفعال فإذا تبين أن الشارع يلزم بفعل أو يرخص به فانه فـي هـذه الحالـة    

خلف احد شروط اإلباحـة  تثر اإلباحة ينصب على الفعل وليس على الفاعل وإذا أو )1(،) مشروع

روط التي يقرها انتفى سببها وظل الفعل خاضعا لنص التجريم، فإذا تعمد الجاني الخروج من الش

ح القوانين إلى سبب ارتفاع المسؤولية الجنائية فـي  اويستند بعض شر )2(،القانون سئل عن فعله

   )3(:األلعاب الرياضية إلى

 .انعدام القصد الجنائي )1

 .رضا المجني عليه )2

تشجيع الدول هذه األلعاب واعتبارها من األلعاب المشروعة ومن يمارسها إنما يمارس حقا  )3

 )4(.نون وممارسة الحق ال يترتب عليها مسؤوليةالقاكفله 

ومن هذا المنطلق فان استعمال الحق يخول من له الحق الحصول عليه وما يتضمنه من مزايـا  

رح القـانون شـروطا   رة ما يخوله من سلطات وهذا أمر ليس على إطالقه فيوجب شــلمباش

  :عامة له أهمها

                                                 
 .150، صشرح قانون العقوبات: حسني )1(
 .155 – 152المرجع السابق، ص   )2(
 .346، صاألحكام العامة للنظام الجنائي: الصيفي )3(
 .112، الطبعة االولى، ص التشريع الجنائي اإلسالمي: عودة )4(
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أو في الدستور أو  ةله سواء في الشريع اًمصدريعتبر  ةوجود حق يستند إلى قاعدة قانوني  -  أ

 )1(.القانون أو في العرف

هذا الحق يسمح لكل ما هو مالئم لتحقيقه واستخالصه وليس شرطا أن تكـون المصـلحة    -  ب

 .مقررة لمن يستفيد من اإلباحة

  :بحيث يلزم حدوده وهذا يعني األتي: ل وسيلة مشروعة الستعمال الحقعأن يكون الف -  ت

الن القانون ال يعرف حدودا للحق إذ كل الحدود نسبية وتخضع للزمـان  : الحق التزام حدود )1

 )2(.والمكان والفرد والمجتمع

 : حسن النية )2

إذا كان وجود الحق والتزام حدوده يمثالن الطابع الموضوعي لشروط استعمال الحق قانونا فان 

  )3(.حسن النية يمثل الطابع الشخصي والمعنوي لذلك

  -:ية في مفهوم التشريعات المختلفة إذا كان تصرفه في إحدى الحاالت األربعويعتبر حسن الن

 .جهل حقيقة معينةيأن يتصرف وهو  

 .إذا كان واقعا في غلط 

 .إذا تصرف بغير غش 

إذا تصرف بغير قصد اإلضرار بالغير، وفي مفهوم القانون الخاص عليه االلتزام واالنتفـاء   

 )4(.من كل غش أو إيذاء للغير

                                                 
 .204مـ، ص1984، دراسة فقهية مقارنة، النظرية العامة لإلباحة: آل معجون، خلود سامي  )1(
 .167، ص شرح قانون العقوبات: حسني )2(
 .209آل معجون، المرجع السابق ص   )3(
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  :هية كما يراها القانونيون ياب اإلباحة قانونا لأللعاب الرياضأسب و

 .بها دوليا اًأن تكون اللعبة معترف  .1

أن تكون العاب العنف فيها وفق قانون المباراة فإذا كانت قبل المباراة أو بعدها أو في أثناء  .2

 .توقفها فال إباحة

 )1(.أن يتسق الفعل وقواعد اللعبة المتعارف عليها .3

ألنها ال تنتج اعتداء حقيقيا على الحـق فـي   : رخص القانون بهذه الحدود في الرياضةومن هنا 

سالمة جسم الالعب لذا فان دخول الالعب إن كان مشروعا أو غير مشروع يكون بالنظر إلـى  

  .لفعلاالظروف والعوامل التي عاصرت ارتكاب 

فان دخولـه يكتسـب صـفة     األصول القانونية الرياضية قد التزمن كان الالعب عند دخوله إف

مشروعة وال تتغير هذه الصفة بتدخل عوامل لم تكن في وسعه غيرت من اتجاهه وأفضت إلـى  

  )2(.نتيجة سيئة

في قانونية بعض األلعاب بـين   ةًإلى أن هناك اختالفات كبير اإلشارةوفي هذا المجال ال بد من 

الالعـب مـن أي    عفيوالتي يالخاص ببعض األلعاب  ينظرة الشريعة ونظرة القانون الرياض

ويقتصر على العقوبات الخاصة بقانون اللعبة ويرفع المسـؤولية عنـه    ،مسؤولية خارج الملعب

وهذا يناقض في كثير من األحيان المنهج الذي جاءت به شريعتنا الغراء والـذي   ،خارج الملعب

  .ون تفريطدفي أي مكان وزمان فضمن الحقوق ألصحابها  لم يمنح أي حصانه ألي معتٍد

  

  

                                                                                                                                               
 .207المرجع السابق، ص  )4(
 .266 – 265، ص في المسؤولية الجنائية: القللي  )1(
 .171، ص )القسم العام( شرح قانون العقوبات : حسني )2(
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  المبحث الرابع

  األسباب المؤدية لرفع المسؤولية الجنائية وحاالت امتناعها عن الالعبين

  :لمؤدية لرفع المسؤولية الجنائيةاألسباب ا: المطلب األول 

ال شك أن األسباب الرئيسية التي تخص هذا الموضوع هي تلك األسباب المتعلقـة باإلصـابات   

األحكام الجنائية فال بد ابتداء من ذكر األسباب الرئيسية التي تؤدي ولكن طالما إن البحث يخص 

وهذه ن األفعال وكونها مشروعه عإلى رفع المسؤولية الجنائية والتي تخص انتفاء صفة الحرمة 

  :األسباب هي

الـذي هـو واجـب    ) الذود عن حمى الشرع العام ( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )1

تربية األفراد على الفضيلة وللحد من امتـداد  ولمسلمين لنشر الخير شرعي تقوم به جماعة ا

وإذا أخذنا بالحسبان هذا األمر مسـتخدمين الرسـائل   . الفساد والمفسدين إلى المجتمع السليم

الدعوية التي شرعها اهللا والطرق التي تؤدي إلى فهم األحكام والتدرج في تطبيقها ومراعاة 

ير المنكر وإيجـاد المعـروف   يالناس فان لهؤالء الحق في تغ مصالح الدين والدنيا وسعادة

درء المفاسـد   (شريطة أن ال يؤدي هذا إلى إيجاد شر قد يربو على هذا الخير تحت قاعـدة 

ـ  –سؤولية الجنائية ـاس األول في المـفاختالل األس .)أولى من جلب المنافع ل ـإتيان فع

بتاتاً إال حالة ارتكاب محظور أو إسـاءة  يستلزم حتماً عدم تصور هذه المسؤولية  –محرم 

 )1(.استخدام أسلوب أو عدم مراعاة الوسائل والتدرج

فع الصائل فهذا النوع من الدفاع أوجبه شـرع اهللا  دويعني ذلك ) الشرعي ( الدفاع الخاص  )2

تعالى حقنا لدماء المسلمين وأرواحهم وحفظا ألعراضهم وحماية لحقوقهم وممتلكاتهم لتعيش 

في األمن واألمان ويقطع دابر المفسدين الذين ينحرون في جسد المجتمـع السـليم    البشرية

فالمسلم إذا قام بالدفاع عن هذه األمور المذكورة وراعى استخدام الوسائل المشـروعة فـي   

                                                 
 . 433ص, 2ج, إحياء علوم الدين: الغزالي  )1(
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ع الصائل وراعى رأي الفقهاء فقد أدى فريضة ينبغي عليه فعلها وال يتحمل حينئـذ أيـة   فد

 .لمعتدي عواقب قد تحدث للصائل ا

 –وهو إتيان فعـل محـرم    –وال شك أن اختالل األساس األول في المسؤولية الجنائية وانتفاءه 

يستلزم حتما عدم تصور هذه المسؤولية بتاتا إال حالة ارتكاب المحظور بإساءة استخدام أسـلوب  

  )1(.الدفاع وعدم التدرج والدفع باألهون فاألهون أو األخف فاألخف

الحق في تأديـب مـن    اأب مأباحت الشريعة لرب األسرة سواء كان زوجا أحق التأديب فقد  )3

يخرج عن طاعته وأمره الن الصغار دون سن البلوغ والزوجة وكل من تحت إمرتـه هـم   

أمانه في عنقه ينبغي أن يقوم بمراقبتهم على أداء الفرائض وحفظ المال وااللتـزام بقواعـد   

 .ما يسأل عن فعله جنائياًالدين فإذا تعدى احدهم هذا الحد فهو إن

في حدود ما أبيح له دون تجاوز فسرى ذلك إلـى عضـو أو نفـس    رب األسرة وأما إن عمل 

  )2(.له الشارع هباحأالمؤدب فال ضمان عليه ألنه يستعمل حقا 

رة على إفراد المجتمع القيام بها ألنها ضـرو  التي وتعتبر هذه المهنة من الواجبات: التطبيب )4

ب كفائي إذا قام به الـبعض  ـو واجـوالجماعات وه فرادملحة لحماية األمن الضرورات ال

 .سقط عن اآلخرين

وعلى هذا فالطبيب غير مسؤول عن عمله إذا أدى إلى نتائج ضاره بالمريض مادام حاذقا فـي  

  )3(.عمله وكان ذلك التطبيب بإذن المريض أو وليه

  .ذ بشرط السالمةحينٍئ ن على الطبيب واجب عليه أداؤه فانه ال يتقيدلما كاو

  )4(.دام عمله لم يخرج عن األصول المبينة المتعارف عليها بين األطباء وما

                                                 
 . 200ص, اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني )1(
مطبعـة  , 101ص , 7ج,المنتقى شرح موطأ إمام مالـك ): هـ494ت (الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن مسعود بن وارث   )2(

 .هـ1332الطبعة األولى , السعادة
دار صادر للكتـب العلميـة،   , 305، ص7ج, شرائعبدائع الصنائع في ترتيب ال: الكاساني، عالء الدين أبو سعود الكاساني الحنفي )3(

 .م 1986 -هـ 1406الطبعة الثانية , بيروت، لبنان 
 .532ص, 1ج, التشريع الجنائي: عوده )4(
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 :عمال الحكامأ )5

إليه  ةمصالح األمة حكاما ومحكومين كال حسب المهمة المنوط ال شك أن شرع اهللا تعالى يرعى

  .يعمل حسب اختصاصه

من عند اهللا تعالى فإذا أتى بها على الوجه وهي مقدرة  ماماجبة على اإلفمن ذلك إقامة الحدود و

  )1(.المشروع من غير زيادة فال مسؤولية على من ينفذها

أن اإلنسان خلق معصوماً له األمان بدينه ونفسـه   من وبالرغم: إيقاع العقوبة على المهدرين )6

أو  ال يجوز ألحد أن يستبيح هذا األمان أو يعتدي عليه ما لم يرتد عن دينه أو ينقض عهدهف

 .الموجبة لذلك الجرائميرتكب إحدى 

وال عقاب علـى فعـل    ه،جرحه أو قتلاً مباح اًفإذا قتله شخص أو جرحه فقد قطع أو قتل شخص

 عليها بإتيانه عمـال مـمَ   ىالتنفيذية واعتداحل نفسه محل السلطة  مباح وإنما يعاقب الفاعل ألنه

أو يعم المجتمع المسـلم االضـطراب   اختصت نفسها به وذلك حتى ال تشيع الفوضى بين الناس 

  )2(.أحكام الشرع وحكم السلطانو يقطع األشخاص بحجة تنفيذ يقتل أ

 :)الفروسية خاصة(األلعاب الرياضية و )7

المصلحة العليا للمسـلمين   وفقر األلعاب الرياضية أو بعضها ضرورة ملحة في زماننا هذا بتعت

اعية واالقتصادية والترويحية إلى غيـر ذلـك   من عدة جوانب والسيما الجوانب الحربية واالجتم

من الجوانب التي تهتم بها الدول والمؤسسات في جميع أرجاء الدنيا كما أنها محط أمر واضـح  

ـ اجلي من الحي القيوم الذي بين مرغبا  باب القـوة واإلعـداد لقولـة تعـالى     لمسلمين بأخذ أس

َوِمْن ِرَباِط اْلخَيِْل َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اسَْتطَْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة "

ُتْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ هللاَِّ َوَعُدوَُّآمْ 
 3(.  

                                                 
 .334ص, 10ج, المغني: ابن قدامه )1(
  .ان، دار المعرفة، بيروت، لبن87ص, 4ج, االختيار لتعليل المختار: المودود، عبد اهللا بن محمود الحنفي  )2(

 60سورة األنفال األية الكريمة ) 3
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 -كفـائي  –واألصل أن كل ما ينفع األمة في دينها أو دنياها من مهارات أو علم أو فن واجـب  

ئـه  أثناء أدافي عما يلحق بالغير ة على مجموع األمة تعلمه وإتقانه وممارسته وال مسؤولية عمدي

والحيطة والحذر وذلك كمن يتدرب على أساليب القتـال والقـنص    ةسباب السالمأذ ببشرط األخ

ـ  اًودفع األعداء فيصيب شخص دللجها دام فـي   مـا  ةفيقتله أو يجرحه فال مسؤولية عليه عمدي

الضوابط والحدود المعروفة واحدث بغيره إصابة فهي جريمـة   ىأما إذا تعد ،الحدود المعروفة

   )1(.إذا تعمدها ةعمدي

  ):داخل الملعب( ولية عن الالعبين حاالت امتناع المسؤ: المطلب الثاني

وأمر بالحفاظ على ضـرورة  ضمن ضوابط شرعية، مما ال شك فيه أن اإلسالم قد أباح األلعاب 

 عاب المفيدة والحض عليها وتشجيعالحياة وقد تمثل ذلك بقبول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألل

 نأحقق لإلنسان وللمجتمع السعادة وال تسبب له الضرر والشـقاء وبمـا   ت ما دامت  ،ممارستها

دام يمـارس عمـال    المسلم يرضى بقدر اهللا ينبغي أن يتحمل أية نتيجة قد تخبئها له األقدار مـا 

مشروعا بمحض اختياره دون إجبار وبما أننا نتحدث عن األلعاب الرياضية ومسؤوليتها الجنائية 

ت التي تؤدي إلى امتناع هذه المسؤولية عن الالعبين مع ذكـر األسـباب   فال بد من بيان الحاال

  :م من المسؤولية وهي ثالث حاالت هإعفائ والشروط التي تؤدي إلى

  :عب باعتباره مباحاً والرضا نوعانلالبالرضا  :األولىالحالة 

سـان  هذا اإلنوال يكون إال ما يليق باإلنسان وال يتعارض مع المصلحة العامة ل :الشرعيالرضا 

للمحافظـة   هي د التي جاءت بها الشريعةـه وهذه المقاصل بقائــجأوالضرورات الملحة من 

  .اإلنسانعلى هذا 

  .)2()سبيل االستثناءوإنما على  ةاإلباحيرى القانونيون أن األصل ليس هو : ( الرضا القانوني 

ذا وقع على فعل مبـاح إذ ال  آخرون أن رضا المجني عليه ال يعتد به قانونا إال إ يرىفي حين 

ن الصفة الفردية للحق ليست إال جانبـا واحـدا   يمكن االتفاق على ما يخالف قانون العقوبات أل

   )3(.وللمجتمع مصلحة في المحافظة على سالمة أجسام أفراده
                                                 

دار , 167ص,2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية واألحكـام ): هـ 799ت (ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد أبو الوفاء   )1(

  .هـ 1301الطبعة األولى، , الكتب العلمية بيروت
 . 249، ص)القسم العام ( شرح قانون العقوبات : حسني )2(
 . 69ص, 1م، ج1980دار النهضة العربية، , ،  القاهرة الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية: سرور احمد فتحي )3(
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في استعمال الحق يعـد مـن األسـباب     اًرــمباش اًندــسبصفته لذا فان رضا المجني عليه 

   )1(.اًالخاصة نسبي

  )2(.أمام المحاكم الجنائية إال إذا كان فعله ناتجا عن رعونة بوال يسأل الالع

  :عاب الرياضية حسب فقهاء القانونشروط القبول والرضا في األل

 .ال يشوبه إكراه أو خوف أو غلط أو غش سليماً حراًالرضا أن يكون  .1

 .معينأن يصدر من شخص ال يقل عمره عن حد  .2

  )3(.ن ال يخالف النظام العام واآلدابأو ,له على وقوع الفعل أو معاصراً أن يصدر سابقاً .3

  )4(.أن يكون المجني عليه مميزاً .4

أن تكون إرادة المجني عليه واضحة في التعبير عن الرضا وكثير من العلمـاء يـرون أن    .5

  )5(.ختيارالن لها عنصرين هما الرضا واأاإلرادة هي الرضا و

 )6(:األهلية .6

فإذا أذن المرتهن للـراهن فـي   ) الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه: (دة فقهيه تقولوهناك قاع

ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فال ضمان ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطا بسالمة 

  )7(.العافية كضرب المعلم والزوج

  

                                                 
 .469، صنظرية اإلباحة عند األصوليين والفقهاء: مدكور محمد سالمه )1(
 . 263، صفي المسؤولية الجنائية: القللي )2(
 .455مـ، ص1968، القاهرة، لإلباحة استعمال الحق كسبب: عثمان سعيد عثمان )3(
 .361، ص)القسم العام ( قانون العقوبات: أبو عامر محمد زكي  )4(
 . 49، صالتراضي في عقود المبادرات: الدريني السيد نشأت )5(
 .256مـ، ص 1990، 3، دار الفكر العربي، القاهرة، ج)القسم العام( قانون العقوبات : سالمه مأمون )6(
 ).16(، قاعدة رقم  76، صاألشباه والنظائر :السيوطي )7(
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  .العلم بالمخاطر المترتبة على اللعب -:الحالة الثانية

العلم بالمخـاطر يعنـي قبـول    و، )1()اك األمور على نحو صحيح مطابق للواقعإدر: (والعلم هنا

قصده فـي إعفـاء    ومداه ويعني ضمنا عنالشخص الذي يعرض نفسه لخطر ويعرف طبيعته 

   )2(.ر من االلتزام بالسهر على حمايتهالحظالغير الذي انشأ هذا 

  :ني عليه وعلم الجانيما علم المجوالعلم بالمخاطر غالبا ما يكون بوجهين اثنين ه

  :بالمخاطر من الالعب المجني عليهالعلم : الوجه األول

الجريمة رغم انه مما ينطبـق عليـه هـذا    بترفع اإلباحة الرياضية لأللعاب عن السلوك وصف 

الوصف في األساس لكن هذه اإلباحة تأتي رخصة من التشريع والقانون الجنائي إلباحـة فعـل   

ل عنه صـفة الجريمـة فـي    ـدون أن تزي ة وظروف محددة،ن وصفــمحرم في مكان وزم

  )3(.أساس الفعل

  .العلم بالمخاطر من الجاني: الوجه الثاني

يعـرف   أنباريات الرسـمية  معلى كل العب يشارك في أية مباراة والسيما الأن  من الطبيعي

أيضا أي  ويعلم قواعد اللعبة التي يريد ممارستها وأسباب السالمة تجاه نفسه والالعبين اآلخرين

  .تلك اللعبةتنجم عن ممارسته  قد مخاطر

ن الالعب الجاني يقبل النتيجة المحرمة قانونا في اللعب فقـط كنتيجـة   إوفي قبول المخاطر ف( 

ال تحدث، لكنه مصر على فعلها بعد أن استبان له خطر أموازية كما يريد وهو يتمنى في حقيقته 

  .)4()عاقب عليهاوموجود في الحركة الم خطر قائموقوعها، وعلى اعتبار أن ال

  .)اللعبة( التقيد بقواعد األلعاب : الحالة الثالثة

                                                 
 .284مـ، ص 1989، دار الفكر العربي، القاهرة، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي: عبيد ،رؤوف )1(
 .111، صالمسؤولية الرياضية: سعيد جبر )2(
 .337م، ص 1971لطبعة األولى، ، اإلسكندرية، منشأة المعارف، االنظرية العامة للقانون الجنائي: بهنام، رمسيس )3(
 .113، صافتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية: عبد العظيم مرسي ،وزير )4(
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ات الراعيـة للمباريـات   والهيئ، ال شك أن إتباع التعليمات التي يصدرها المدربون واإلداريون 

يل على الالعبين في وضع أكثر أمنا وأمانا على سب بقاءاإلاألثر الكبير في  واأللعاب هو صاحب

االلتزام واالنضباط لكن إذا كان الالعب غير  درجاتاإلجمال ولربما تحدث إصابات في أقصى 

ضـعاف  أعرضة للخطـر واإلصـابة ب  هو واآلخرون نه يكون إملتزم بقواعد وأصول اللعب ف

  .المرات من الالعب الذي يلتزم بقوانين وأصول اللعب

 عليـه  رياضي، الذي كان األساس الذي قامتوقد نشأت قواعد األلعاب وقوانينها نتيجة للعرف ال

  )1(.القوانين الرياضية لكل لعبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .177، صرضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية: نجم محمد صبحي )1(
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  الفصل الرابع

  وتطبيقاً جنائياً على بعض األلعاب ينالحقوق المضمونة لالعب

    :مبحثانوفيه 

  الناتجة عن اإلصابات الرياضية عبينالحقوق المضمونة لال: ولالمبحث األ

  ي إلحدى األلعاب الرياضية المعاصرة والمشهورةتطبيق جنائ: المبحث الثاني

  ).لعبة الكاراتيه ( 
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  المبحث األول

  الناتجة عن اإلصابات الرياضية ) للمصاب(الحقوق المضمونة 

لقد ضمن الشرع اإلسالمي الحنيف لبني البشر الحقوق المادية والمعنوية على حد سواء، فخلـق  

  .دوا من تجاربهم وليتعاونوا فيما بينهماهللا الناس شعوبا وقبائل ليستفي

َيا َأيَُّها النَّاسُ ِإنَّـا خََلْقَنـاُآْم ِمـْن َذَآـٍر َوُأْنثَـى "

َوجََعْلَناُآمْ شُُعوًبا َوَقبَاِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمكُمْ ِعْنَد 

ـ التعـا  وجعل  فجعل مقياس التكريم هو تقوى اهللا عز وجل )1( "هللاَِّ َأْتَقاُآمْ   ةرف والمحب

بين حاكم  اآلمن ال فرق جمعاء، فالناس سواسية في حقهم بالعيش يةالبشر انيحكم ركنين هامين

أال إن أقواكم عندي الضعيف حتـى  : (كما قال الصديق رضي اهللا عنه ومحكوم وقوي وضعيف

  . )2()منهوأضعفكم عندي القوي حتى اخذ الحق  لهاخذ الحق 

لحقوق لها األثر الطيب على الفرد والمجتمـع لمنـع العـداوة    وال شك أن العدالة في تحصيل ا

أن يلجأوا إلـى   ةخشي مناس وللحفاظ على مشاعر أصحاب الحقوق المجني عليهوالبغضاء بين ال

طرق غير سليمة لتحصيل حقوقهم كاالنتقام مثال، لذا فمن حق المجني عليه طلـب التعـويض   

ن الجاني وحتى تتضح الصورة في هذا األمر ال المادي أو رفع الدعوى أو القصاص أو العفو ع

  :وهي أربعة أبينها في أربعة مطالببد من بيان حقوق الالعب المصاب 

حق الالعب المصاب في القصاص فيما دون النفس، فقد أباح اإلسالم للمجنـي  :  المطلب األول

يِْهمْ َوَآَتبَْنـا َعَلـ: " عليه اخذ حقه بالقصاص فيما دون النفس فـي قولـه تعـالى   

فَ  اْلَعيْنِ َواْألَْن يَْن ِب النَّْفسِ َواْلَع لنَّْفسَ ِب ا َأنَّ ا ِفيَه

، )3("ِباْألَْنِف َواْألُُذَن ِباْألُُذنِ َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلجُُروَح ِقَصاصٌ 

                                                 
 ). 13(سورة الحجرات، اآلية الكريمة رقم  )1(
، دار العلم، دمشق، 54، ص فاء الراشــدون بين االستخالف واالستشهادالخل: الخالدي، صــالح الدين عبد الفتاح )2(

  .مـ2006 -هـ 1427، 3ط
 .45سورة المائدة، اآلية الكريمة  )3(
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َفَمنِ اْعَتَدى َعَليْكُْم َفاْعَتُدوا عََليِْه ِبِمثْـِل  : "وقوله تعالى أيضا

اإلسـالمية  ، فلقد شرع اهللا تعالى القصاص تكريمـا لألمـة   )4(" يْكُمْ َما اْعَتَدى َعلَ 

َوَلكُْم ِفي اْلِقصَاِص حَيَاٌة َيا ُأوِلي : "مصداقا لقوله تعالى لحياةل وحفظاً

  .)1("اْألَْلبَابِ َلَعلَّكُمْ َتتَُّقونَ 

  )2(.من قص األثر أي تتبعه :والقصاص لغة 

 الشـريفة  والسنة الكريم الكتاببالقصاص ثابت في الجراح و )3(،لةادعمهو المساواة وال: وشرعاً

سـنه   قلعبشرط المساواة فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا  واإلجماع

نه يجري القصاص فـي اللطمـة وضـرب    أجمع علماء المسلمين على أو(  )4(،سنه يقلعفله أن 

بـن الوليـد وال مخـالف لهـم يعـرف مـن       السوط وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وخالد 

  .فكان إجماعا   )5(.)الصحابة

  :استيفائها حتى يتحقق القصاص وهيوهناك شروط ثالثة ال بد من 

حد اآلباء يلعب في فريـق  أأال يكون الجارح جزءا من المجروح مثل األب وولده فلو كان : أوال

ن المجنـي عليـه   ال يقتص منه أل نهإوابنه في فريق آخر وكسر األب ابنه أو جرحه أو شجه، ف

: نه قـال أي صلى اهللا عليه وسلم ابنه وهو جزء منه لما روي عن عمر رضي اهللا عنه عن النب

  .)6()ال يقتل والد بالولد(

  :أن يتكافأ المجني عليه والجاني: ثانياً

                                                 
 .194سورة البقرة، اآلية الكريمة  )4(
 ).179(سورة البقرة، اآلية الكريمة رقم  )1(
فصل القاف، دمشق دار اليمامة للطباعـة والنشـر،   ، باب الصاد مختار الصــحاح: الرازي، محمـد بن أبي بكـر )2(

 .342هـ، ص1405الطبعة األولى
 .158، دار الكتاب العربي، مصر، ص السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية: ابن تيمية )3(
 .162السابق، ص  المرجع  )4(
 .900، ص2، جموسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي: سعدي حبيب )5(
 .101، ص 2، جصحيح سنن ابن ماجه: ، محمداأللباني )6(
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ـ ان كـان ال يكافئـه   إللجاني أو خيرا منه وجب القصـاص و  كافئاًي عليه مإذا كان المجن  عمتن

ن هذا الشرط وضع لمنع قتل األعلـى  المجني عليه أل صاص وال يشترط في الجاني أن يكافئالق

 )2(،والشـافعية  )1(،، وأساس التكافؤ عنـد المالكيـة  األدنى باألعلىباألدنى ولم يوضع لمنع قتل 

  )4(.الحنفية الحرية والجنس دالحرية واإلسالم وعن هو )3(،حمدأو

تل شبه عمد ويظهر ذلك لدى الشافعي واحمد حيث يريان أن الجناية أن يكون الق: الشرط الثالث

على ما دون النفس قد تكون عمدا كالعب ضرب آخر بعصا أو بسكين أو بدبوس أخفـاه معـه   

إلـى النتيجـة التـي     -غالباً –ه أدى ـن فعلأل ل متعمداًــالفعارتكب هذا  فقدففقأ عين زميله 

  )5(.انتهى إليها

الملعب فأحدث ورما انتهى  مند كالعب لطم آخر ففقأ عينه أو رماه بحجر أو قد تكون شبه عم

  )6(.؛ أي إلى عظمهبموضحه

  :حق الالعب المصاب رفع دعوى شرعية :الثانيالمطلب 

  )7(.اربخدعاء والطلب واإلاإل: هيالشرعية لغة  ىالدعو

  )8(.إضافة اإلنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته: هي وشرعاً

أو  )9(التي محلها محظورات شرعية زجر اهللا عنها بحد أو تعزير :تعريف الدعوى الجنائيةوأما 

) دعوى التهمة والعدوان(ميون على الدعوى الجنائية اسم قصاص في الدنيا ويطلق الفقهاء اإلسال

                                                 
 .245-236، ص 6، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الحطاب )1(
 3هــ، ج 1416، 1، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   المهذب في فقه اإلمام الشافعي: الشيرازي، إبراهيم بن علي )2(

 .171ص
 .501 – 472، ص كتاب الجراح: 11المغني، ج ابن قدامة )3(
 .528، ص النظرية العامة للحق في سالمة الجسم: عصام محمد أحمد )4(
 .217، ص2، جالتشريع الجنائي: ، وعوده180، ص3المهذب، ج: الشيرازي )5(
 .217، ص2، جالتشريع الجنائي اإلسالمي: عبد القادر عودة )6(
 .103، صالمصباح المنير: الفيومي )7(
، 14هــ، ج 1419، 4 التركي وعبد الفتاح الحلو، الريـاض، دار عـالم الكتـب ط   ، تحقيق عبد اهللالمغني :ابن قدامه )8(

 .275ص
، 1، بيـروت، دار المكتبـة العصـرية، ط   األحكام السلطانية والوالية الدينيـة : الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد  )9(

  .239هـ، ص1421
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فعل محرم على المطلوب بموجب عقوبة، مثل قطع الطريق أو القتل أو السـرقة   يوهي أن يدع

  )10(.و غير ذلكأ

  :شروط الدعوى

يرى الفقهاء أن هناك شروطا يجب أن تجتمع في صاحب الدعوى من األهلية والصـفة بحيـث   

ترفع الدعوى ممن له شأن على خصم له شأن في الخصومة والحق المتنازع فيـه، والمصـلحة   

اه الخاصة المشروعة التي تعود على المدعى في دعواه على فرض صحة كالمه وثبـوت دعـو  

 المدعيكون وجوب وشرط تعيين المجني عليه، كون الدعوى في مجلس القضاء ويرى الفقهاء 

  )1(.به معلوما ويجب أن تقام على إنسان حي

ا حق خـاص  حدهأ: ثالثة أقسام  إلى أن الحقوق في إقامة الدعوى تقسم إلى  اإلشارةوال بد من 

قد يجتمع  والثالث هو بمثابة حق اهللا تعالى، هو الحق العام الذي الثانييتمثل بحق اإلنسان نفسه و

  :هذه الحقوق الثالثةالحقان على حد سواء وال بد من تبيان في دعوى واحدة 

 :)حقوق اهللا أو الحدود(  -:الحقوق العامة )1

ـ   : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  قالحدود أو الحقوق التي ليست لقوم معينين بـل منفعتهـا لمطل

 )2(.حدود اهللا وحقوق اهللا: م، وكلهم محتاج إليها وتسمىالمسلمين، وأنواع منه

إلى اهللا جل في عاله ليس انتقاصا من جالله سبحانه وتعالى وال حاجة  تنسب وقالحق وكون هذه

للظلم والجريمة حيث حرم  اًله لهذه الحقوق وإنما أضيفت له تعظيما له سبحانه وتعالى واستنكار

 .رما بين العبادمح هالظلم على نفسه سبحانه وجعل

 :الحقوق الخاصة )2

                                                 
  .289، ص 35ج هـ ،1416، 1، طمجموع الفتاوى: فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )10(
  .275م، ص1994، اإلسكندرية، منشأة المعارف، الجنائية تاإلجراءا: أبو عامر ، محمد زكي  )1(
بشير محمد عيـون، دمـــشق، مكـــتبة دار    : ، تحقيقإصالح الراعي والرعية يالسياسة الشرعية ف: ابن تيمية )2(

 .72م، ص1985 -هـ 1405البيان، طبعة 
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ـ أيترتب عليها مصلحة خاصة لفرد أو أفراد كحق كل  التيوهي  ه وزوجتـه  حد في داره وعمل

  )3(.دون إذنهوحرمه وماله وعدم أخذه 

إلى حق خـاص لفـرد أو    المؤديةكل مصلحة من المصالح الفردية إلى أن وال بد من اإلشارة 

ما أنها ال تؤثر على الحقوق العامة التي تخص المسـلمين  جماعة تعتبر من الحقوق الخاصة طال

ـ  للمسـلمين   ةفال يجوز لمن يحق له بناء بيت أن يبنيه في الطريق ليتعدى على المصلحة العام

  .تحت ذريعة الحقوق الخاصة

ألمـوال  الحقان معا على حد سواء للحفاظ علـى ا  اما اجتمع فيه يوه -:ةالمشترك وقالحق )3

برغم من الملكية الخاصة لإلنسان إال أن اهللا تعالى نهى عن تبذيرها ان، فالتي يمتلكها اإلنس

ــالى  ــال تع ــا، ق ــين فيه ــاع الحق ــِذيًرا  ِإنَّ : "الجتم ــذِّْر َتْب َوَال ُتَب

  .)1(" اْلُمبَذِِّريَن َآاُنوا ِإخَْواَن الشَّيَاِطينِ 

  :المجني عليه في العفو والصلح الالعبحق : المطلب الثالث

  :الشريفة  ن الكريم والسنةآوالصلح في القرو مشروعية العف

: ى وغفرانه مصـداقا لقولـه تعـالى   اهللا تعال ةمن شيم اإلنسان الذي يريد مرضاالعفو الشك أن 

  .)2(" َواْصَفحُوا حَتَّى َيْأِتيَ هللاَُّ ِبَأْمِرهِ  فأعفوا"

ْلَعْفَو َوْأُمْر خُِذ ا: " وقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى اهللا عليه وسلم في محكم التنزيل

  .)3("ِباْلُعْرفِ َوَأْعِرضْ َعنِ اْلجَاِهِلينَ 

َال خَيَْر ِفي َآِثيٍر ِمـْن َنجْـَواُهْم ِإالَّ َمـْن َأَمـَر : قوله تعالى و

  .)4("ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروفٍ َأْو ِإْصَالحٍ َبيَْن النَّاسِ 

                                                 
 .17، ص عوى الجنائية في الفقه اإلسالميالد: عبد المنعم فؤاد )3(
 .27 – 26سورة اإلسراء، اآلية الكريمة  )1(
 .109سورة البقرة، اآلية الكريمة  )2(
  .199سورة األعراف، اآلية الكريمة  )3(
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ــِذيَن ُيْنِفُقــوَن ِفــي السَّــرَّاِء َوا: "وقولــه تعــالى لضَّــرَّاِء الَّ

ِبُّ  اِفيَن عَنِ النَّاسِ َوهللاَُّ ُيح يْظَ َواْلَع َاِظِميَن اْلَغ َواْلك

  .)5(" اْلُمحِْسِنينَ 

  :فيدل على ذلك ةوأما مشروعية العفو والصلح من السنة المطهر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه   -رضي اهللا عنهما -بن العاص والحديث الذي رواه عمر -  أ

 .)1()لحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجبتعافوا ا: ( وسلم قال

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بـين   ما خيِّ: ( حديث عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت -  ب

ـ  ثما كان ابعد الناس منه، خذ أيسرهما ما لم يكن إثما فان كان إأال وإأمرين   بومـا غض

 .)2()اهللا عز وجل مةليه وسلم لنفسه إال أن تنتهك حررسول اهللا صلى اهللا ع

  :لصيغ والصور المستعملة في العفوا

يصح بكل ما دل عليه قول أو : (قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا في صور العفو وأحوالهي

  .)3()لشريعة اإلسالمية وتعرفه القلوبفعل من خالل ما تدل عليه ا

  :وهيوللعفو أربع صيغ تدل عليه 

 )4(.معرفية، أهمها العفوالالمعاني اللغوية أو الشرعية أو  وتتحدد وفق: الصيغة القولية .1

 :شاريةالصيغة اإل .2

                                                                                                                                               
 .114سورة النساء، اآلية الكريمة  )4(
 .134سورة آل عمران، اآلية الكريمة  )5(
 .4376 ثقم الحدي، ر351، ص4، جسنن أبي داوود )1(
 .2327، حديث رقم 1813، كتاب الفضائل، ص 4، جصحيح مسلم :مسلم )2(
 .13، ص29، جمجموع الفتاوى: ابن تيمية )3(
 .74، صالعفو عن العقوبة في الفقه اإلسالمي: زيد بن عبد الكريم: الزيد )4(
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بـن  اتقوم مقام اللفظ في تبليغ مراد المشير بما يريد، واألصل في ذلك حديث كعب هي صيغة و

نه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسـول اهللا صـلى   أ -رضي اهللا عنه -مالك

 ا حتى سمعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهـو همالمسجد فارتفعت أصواتاهللا عليه وسلم في 

يـا  : فنادى كعب بن مالك، فقـال  )أي سترها( حجرته، في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف

قـد فعلـت يـا    : لبيك يا رسول اهللا، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال: كعب، فقال

  )1(.قم فاقضه: هللا عليه وسلمرسول اهللا، قال رسول اهللا صلى ا

 :الصيغة الكتابية .3

عـن اإلرادة حـديث    اًاعتبار الكتابة تعبير في وهي الوسيلة الثانية للتعبير عن اإلرادة، واألصل

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيـت ليلتـين إال   : ( اهللا عليه وسلم ىرسول اهللا صل

  .)2()وصيته مكتوبة عنده

حد التعبيرات الدالة علـى  أمن غائب، فلو كتب ولي العفو رسالة ضمنها  يكون -عادة –والعفو 

  )3(.العفو، سقطت العقوبة ولو لم يتلفظ به

 :وتشمل كذلك أي موقف آخر يدل على العفو .4

مثل الدالالت الضمنية المعبرة عن الرضا، كأن لو جنى العب على آخر عمـدا جنايـة فيهـا    

لالعب المجني عليه علـى أن مهرهـا الجراحـة،    قصاص فتزوجت أخت الالعب الجاني من ا

                                                 
 .1558، رقم الحديث 1192، ص 3، جصحيح مسلم :مسلم )1(
 .2738، حديث رقم 576، ص كتاب الوصايا :صحيح البخاري )2(
 .214، صالمسؤولية الجنائية: القدادي )3(
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فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها على الزوج ويعتبر هذا عفوا عن القصاص، الن إسقاط حقه فـي  

  )4(.القصاص هو معنى العفو

  

  .حق الالعب المصاب في طلب التعويض المادي: المطلب الرابع

  :والمقصود هنا الدية

، مأخوذة من الودي، وهو الهالك وسميت بذلك ألنها مسـببة  واحدة من الديات: ومعنى الدية لغة

  )1(.منه، فهي دية وعقل، وسميت عقال ألنها تعقل الدماء عن أن تسفك

  :الخاص بالالعب المجني عليه وفي االصطالح

  )2(.هي مال يؤديه الالعب الجاني إلى الالعب المجني عليه، عوضا عن القصاص: الدية

  :مشروعية الدية

  :ن الكريمآمن القر

َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا خَطًَأ َفَتحِْريـُر َرَقبَـٍة ُمْؤِمَنـٍة : "قوله تعالى

  .)3(" َوِدَيٌة ُمسَلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا

  :الشريفة  ومن السنة

                                                 
 .365، ص5، كتاب الجنايات،جنصب الراية: ، وجمال الدين الزيلعي22ص-21، ص21، جالمبسوط :السرخسي )4(
، بيروت، دار هاءحلية الفق: وابن فارس) ودي(، كلمة 387، ص 1، جتاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى الحنفي  )1(

 .131م، ص2000هـ، 1421، 1الكتب الصحيحة، ط
النظرية العامة للحق فـي سـالمة   : عصام أحمد. هـ1386، مطبعة البابي، 267، ص 7، جنهاية المحتاج : الرملي  )2(

  .542، صالجسم
 .92سورة النساء، اآلية الكريمة  )3(
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ات مما قال فيه عن الـدي و ل اليمنبن حزم كتابا إلى أه ولعمر ،كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .)4()ن في النفس الدية مائة من اإلبلأو(

  

  

  :من األدلة العقلية

وتأتي مشروعيتها إلطفاء نار الفتنة من غضب أولياء الدم وحقدهم على الجاني وأقاربـه وهـي   

بمسؤولية بعضهم تجاه بعـض  ) عاقلته( سبب عظيم لقطع دابر الفتنة وهي إشعار ألهالي الجاني

  .)1(تناهون عن الشر والفسادلمعروف ويفيتواصلون بالحق وا

  :دون النفس في األحكام الجنائية أركان الجريمة على ما

دي بحياته، وهـو  وكل أذى يقع على جسم اإلنسان من غيره، فال ي: والجناية على ما دون النفس

  )2(.وإما خطأ اًإما عمد

  :فس وهمان حتى تقوم الجريمة على ما دون الننيفر ركاوينبغي تو

 .ى جسم المجني عليه أو يؤثر على سالمتهفعل يقع عل  )1

وليس من الضروري أن يستعمل الالعب الجاني أداة معينة لإليذاء مثل العض أو حلق الشـعر  

فر فإنـه  افر األذى بأي شكل فإن توان المهم هو توأل جالًونتفه ولّي الذراع أو يستعمل يدا أو رِ

  )3(.يعتبر جناية على ما دون النفس

                                                 
حكم عليه األلباني بالضـعف فـي   (اب حديث عمر بن حزم ، ب4853، حديث رقم 739، ص سنن النسائي: النسائي  )4(

 ).الطبعة ذاتها
العدد ( ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرةدية النفس بين القتيل وورثته في الفقه اإلسالمي: الحمداني، نزار عبد الكريم )1(

 .128هـ ، ص 1418الربع األول من عام  9، لسنة34
جامعـة اإلمـام   ) الرياض، المعهد العالي للقضاء( ، رسالة ماجستير ما دون النفس الجناية علىزايد يحيى، : العمري )2(

 .204، ص 2، جالتشريع الجنائي اإلسالمي: ، وعبد القادر عوده478ص ) هـ1403محمد بن سعود اإلسالمية 
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 .للفعل الذي فعله قاصداً أن يكون متعمدا )2

فال بد من مراقبة الفعل بحد ذاته إما عن طريق شهادة الشاهدين  نه متعمداًوحتى يتبين لنا الفعل أ

ولجنة الحكام مجتمعة أو منفردة وربما عن طريق شهادة الالعبين المتواجدين بالقرب من الحدث 

البا ما تكون منصوبة علـى جوانـب   أو إقرار الالعب بتعمد الفعل وال ننسى الكاميرات التي غ

المالعب أو محمولة باأليدي والتي تبين في بث حي ومباشر كيفية حدوث اإلصابة بدقة متناهية 

حداث التي جعلت حكم المباراة يتراجع عن قراره عندما كثير من األفي كثير من األحيان وهناك 

أثنـاء إصـدار   في كان قد غفل عنه  اًمعين أو خطًأ اًأو هدف اًيشاهد الكاميرات التي صورت حدث

  .األحكام

 "اآليـة الكريمـة  ب ال فرق بينهما مستدالًأو خطأ  عمداًسواء أكانت ويرى الفقهاء أن كل الجراح 

  .)1( َواْلجُُروحَ ِقَصاصٌ "

س، ويكفي عنده تعمد الفعل فيمـا  ــبه العمد إال في النفــو حنيفة ال يفرق بين العمد وشـفأب

  )2(.دون النفس

  :لموجبة للدية حسبما يرى الفقهاءلشروط اا

 .األطراف المعاني وقطعأن يكون الضرر بدنيا كالضرب أو الجرح أو الكسر وتفويت   -  أ

أن يرتبط  هذا الضرر بالفعل غير المشروع المكون للجناية على ما دون النفس، بحيـث   -  ب

ولية علـى العـب   فال مسؤ )3(،يرتبط الفعل بالنتيجة الناتجة عنه ارتباط السبب بالمسبب

احتك بالعب آخر وفق نظام وقواعد اللعبة، دون أن يتعمد الفعل المؤدي للنتيجة الضـارة  

                                                                                                                                               
 .208، ص 2، جالتشريع الجنائي اإلسالمي: عبد القادر عودة )3(
 .45 سورة المائدة، اآلية الكريمة )1(
 .267، ص 7، جنهاية المحتاج. 233، ص 7، جبدائع الصنائع: الكاساني )2(
 .547، ص النظرية العامة للحق في سالمة الجسم: عصام محمد أحمد )3(
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ألنه ال يمكن التحرز عن ماال ضمان فيه حسب القاعدة الفقهية أو انقطاع نسبة الضـرر  

 )4(.إلى الفعل بتوسط سبب آخر

عب مواصلة السـير كالعـادة   لالومثال ذلك احتكاك العب مع آخر وبعد انتهاء االحتكاك أراد ا

  .فضربت قدمه أو ثنيت فكسرت

  

  

  المبحث الثاني

  )لعبة الكراتية( اب الرياضية المعاصرة و المشهورةتطبيق جنائي إلحدى األلع

إلى وقتنـا   اال شك أن التطور الهائل الذي حدث في تاريخ األلعاب الرياضية منذ نشأته

ه اإلمكانيات الواسعة التي تمتلكها الحركة الرياضـية  الحاضر يجعل الباحث يقف حائراً أمام هذ

لبحث لعاب لتكون مدار هذا ااأللعبة من على مستوى المعمورة وال بد من اختيار العالمية برمتها 

الباحث بها الماماً كافيـاً أو مقبـوالً   أن يلم مستوى العالم وشريطة أن يتم مراعاة شهرتها على 

سهل ــي تلك اللعبة لكي يشجعــالعملي أو أن يكون من معيد النظري أو ــسواء على الص

  .وتطبيقها التعامل معها

أنني أمارس بعض األلعاب التي تخص الفنون الحربية والتي مـن ضـمنها لعبـة     اوبم

مـن األلعـاب    ، سأختار هذه اللعبة لتكون نموذجاً تطبيقياً جنائياً حيث تعتبر هذه اللعبةهراتياالك

مستوى تعتبر من األلعاب المشهورة على القتالية والدفاع عن النفس وكذلك  المشهورة في الفنون

بأسـاليب   بحضـارات متعـددة و   تد لمدة طويلة من الزمن ويرتبط العالم ولها تاريخ عريق يم

أنني بحمد اهللا أمارس هذا الفن وهـذا  الموضوع األمر الذي يخصني في هذا وطرق روحية ، و

كما أنني بحمد اهللا شاركت في الكثير طويلة  احترافطني  بها عالقة وع من األلعاب التي تربالن

من النشاطات والعروض والتي كنت مشاركاً فيها بصفة العب أو مدرب أو حكم أو مشرف كما 

                                                 
 .69، ص ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي: سراج محمد أحمد )4(
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والتميز والتي حصلت عليهـا مـن    لعشرات من شهادات الخبرة والدرجةأنني بحمد اهللا أحمل ا

والفنون الحربية وأشرف على إدارة عـدة   هللكاراتي اًمدرب عملجهات عالمية ومحلية كما أنني أ

فروع تابعة للمركز الرياضي الذي أديرة والذي يهتم بتعليم األساليب القتالية والدفاع عن الـنفس  

وتعليم فنون البسالة بما في ذلك الجوانب الروحية والخشونة الجسدية والتثقيف المـرتبط بهـذا   

عليها فال بد من اإلشـارة   هذه اللعبة من أجل إجراء تطبيق اخترت النوع من األلعاب وبما أنني

ـ حيـث  إلى أن هذه اللعبة هي األكثر ممارسة في العالم مـن   ـ والممارس  أن إذ ، نون والالعب

الممارسين لهذه اللعبة وما يتبع من األلعاب المنطوية تحت هذا األسلوب لمئات الماليـين كمـا   

 وال غرابة في هذا الكم الهائل من الالعبين على مسـتوى  هكاراتيللتشير مصادر االتحاد العالمي 

تعلم على المستوى الرسمي والشعبي في الكثير  األلعابأن هذه  إلىوذلك الن األمر يعود  العالم

عـات كمـادة   وتعلم في المدارس والجام إلزاميةوالتي يعتبرونها  والراقية،من البلدان المتطورة 

  .أساسية ال يستغنى عنها

 أحدفي الضفة الغربية وغزة يبلغ أكثر من   راتيهاالكوال بد من اإلشارة أن عدد العبي 

عشر ألف العب مداومين في تعليم هذا الفن حالياً وال ننسى أن من مارس هذا الفن حقيقة هـم  

هذا العدد كانوا قد مارسوا وتدربوا على هذا الفن عبر السنيين الطويلة وربمـا حالـت    أضعاف

األوضاع االسـتثنائية   ماإالنقطاعهم  م للمسيرة وقد يكون السبب الرئيسدون استكماله الظروف

األوضاع االجتماعيـة   راستقراالتي عاشها شعبنا ويعيشها من ظروف احتالل مما أدى إلى عدم 

التشـجيع الرسـمي    وكذلك انعدام ،من ناحية اإلمكانياتقلة إلى واالقتصادية والنفسية مما أدى 

  .لكافي لهذه اللعبة من ناحية أخرىاوالشعبي 

   :على الصعيد العربي أما

والذي يقوم بالتعـاون مـع    ـه1395 - 1975عام  راتيهافقد تأسس االتحاد العربي للك

ويقوم االتحـاد   والعالمية  على نشاطات رياضية في الدول العربية باإلشرافاالتحادات المحلية 

ستوى الدول العربية من أبرزها البطولـة العربيـة   ــمعلى  راتيهاالكبتنظيم عدد من بطوالت 

  .التي تقام بانتظام  راتيهاللك
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ـ   راتيهاالك ويواصل العبو ق في مختلف الدول العربية السعي لتطوير مسـتوياتهم وتحقي

  .األخرىالدول  عالمية مرموقة بين العبيمكانة 

  )1(.رةالكاراتيه انتصارات عالمية مشهووقد حقق بعض األبطال العرب في 

اختيـار   هذا التوضيح السابق هـو  كان سبب ف) هالكاراتي(دام الحديث عن هذا الفن وما 

أن الكثير من الناس لـديهم فهـم    التنويهعلى اإلصابات الرياضية وال بد من  هذه اللعبة كتطبيق

مـن  الخطيرة والتي قد تعرض  واأللعابيعتبرونها فناً من الفنون  إذالقتالية  األلعابخاطئ عن 

  .ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً  ،يمارسها للخطر

وكذلك الفنون القتالية األخرى يحتوي على مادة القتال الذي  تيهاالكارفعلى الرغم من أن تدريب 

احتكاك كامل بين الالعبين  إلىيتضمن الدفاع عن النفس والضرب باليدين والرجلين وهو يؤدي 

الكبيـرة   اإلصاباترب على أجزاء الجسم المختلفة إال أن وتصادمات بين األيدي واألرجل والض

   .كرة القدم التي ال تحتوي على القتال إصاباتوالضارة تبقى أقل بكثير من  

ذلك يعود إلى أن التصادمات في كرة القدم تكون عشوائية وغير متوقعة في حين  ومرد

الضربات واالستعداد الكامـل   في الفنون القتالية يكون عن فن وتركيز في توجيه الضربات أن 

الجسـم مـن    بأول ، وكذلك وجود القدرة على تحمل الضربات على بعض أجـزاء  لصدها أوالً

  .الفخدين والبطن والصدر

ومن األمور التي تتكرر على مسامعي حين أسال عن سبب غياب البعض عن تـدريب  

. ل وإنما من لعب كرة القـدم كنها ليست من القتاول إصابةأن غيابهم كان بسبب وجود  تيهاالكار

  )1(.الكاراتيهفي  إصابةحدهم قد غاب عن التدريب بسبب أما سمعت أن  جداًوقليالً 

اللعب بالرغم من قلة احتمـال   إصاباتفي  كتطبيق راتيهاالكسائل لماذا اخترت لعبة  سألنيوقد ي

  :ألعاب أخرى والجواب إلى اًقياس اإلصابة

                                                 
 . برنامج نت إبداع وتميز قسم الرياضة )1(
 . طرشةموقع المدرب عدنان ال )1(
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 إلـى أكثر من غيرها حيث أنها هوايتي والتي تقـودني   س لهاوممار نني مهتم بهذه اللعبةبأ -1

اللعبة من غيرها  على هذه أضطالعاً ودراية اهللا وإنني أكثر  بإذنفي هذا الفن  احتراف دائم

  .بسبب ممارستي لها 

 األلعـاب أن القي الضوء على لعبة تصنع محترفين وليس جمـاهير كغيرهـا مـن     أحببت -2

المباراة وينشغل بمشاهدتها الماليين الذين ال يستفيدون  أثناءات الكروية التي يمارسها العشر

 . األوقاتسوى ضياع 

للدفاع عن  حاجتهأنها مرتبطة بنشأة اإلنسان و إذاطويل وعريق  لها ماض راتيهاأن لعبة الك -3

وبالرغم من قدمها إال أنها  ،السنين آلالففتاريخها القديم يمتد ، نفسه بشتى األساليب المتاحة

 .عبين على المستوى العالم حالياًلعبة األكثر ممارسة بالنسبة لعدد الالال

حادثاً وقع فـي إحـدى مباريـات    ولقد اخترت  هالكاراتيمن التطبيقات على لعبة  وأذكر تطبيقاً

  :ةاأدى إلى وفاة العب كاراتيه بعد نهاية المبار في المملكة العربية السعودية الكاراتيه

لعبة الكاراتيه ضمن بطولة منطقة اإلحساء للكاراتيه بين الالعـب  ة في افقد أقيمت مبار

وقبـل   ،كانت المباراة عادية في مجرياتهاو ،من فريق هجر) ب(من فريق الجبل والالعب ) أ(

  .من فريق هجر لتنتهي المباراة ) ب(حكام المباراة نقطة لصالح  حتسبانهايتها بثوان 

 إلـى  بسـقوطه ولكن الجميع فـوجئ   ية لزميلهن فريق الجيل ليقدم التحوقف الالعب م

عدد من  ةقاألولية برف اإلسعافاتالمستشفى ألجراء  إلىم نقله ، بعدها تالخلف على مؤخرة رأسه

) أ(الالعـب  أحداث البطولة علـى اعتبـار أن    اللحظةواستمرت بعد تلك . فريقه الجيل إداريي

على الكشـف   ب التقرير الطبي بناًءوحس المستشفى،توفي في  ه، ولكنمصاب فقط إصابة عادية

  .طبيعيةأن الوفاة تبين الظاهري 

أو ما قبلها ) أ(حكم المباراة في تقريره أن الضربة األخيرة التي تلقاها الالعب وقد سجل 

وذكر أنه يشك فـي وفـاة   ) أ(من ضربات كانت قانونية وكانت في البطن وحضر والد الالعب 

) ب(وتم اسـتجواب الالعـب    تهاإجراءتولى مركز الشرطة تعمد ذلك ف) ب(وأن الالعب  ابنه
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على نقطة أعلـى   ةًه ضربلجنة التحكيم وّج وأمام) أ(الالعب  الذي أفاد أنه في أثناء المباراة مع

كان مندفعاً ) أ(د من النقاط ، إال أن الالعب ا عدالصدر التي تعتبر من الضربات التي يسجل له

وبعد أن انتهت المباراة وفي أثناء وقـوف الالعـب    كبير، رأثذات إليه بقوة مما جعل الضربة 

ال يوجد بينه وبين الالعب أية  بأنهأضاف وعلى أرض الملعب سقط على مؤخرة رأسه ، ) ب(

 انـدفاع إنما و) ب( جسم الالعب إلىبقوتها  أن تصل الضربةأو خالفات ، وأنه لم يقصد  عداوة

ت الشرطة أقوال الشـهود مـن لجنـة الحكـام     هو الذي ساعد في ذلك ، وضبط) ب(الالعب 

كما دونت الشرطة محضراً . )أ(هم تشير إلى عدم تعمد الالعب تاوإداريين وكانت شهاد والعبين

  .مشاهدتها لوقائع المباراة على شريط الفيديو  بعدبعدم التعمد 

ضرورة تشريح الجثمان للتأكد من أسـباب  أن عرضت الشرطة على والد الالعب وبعد 

تنازلـه وصـدق    شريح وقررـبته بالتغوبعد أن أطلعوه على نتائج التحقيق قرر عدم ر وفاةال

  )1(.الغراميةالحضورية  بالكفالة) أ(الالعب أخلى سبيل تنازله ذلك شرعاً و

  :كمالُح

لقتل الخطأ وذلـك  من قبل ا الوفاةوبعد سماع الدعوى أجاب المتهم ثبت لدى القاضي أن 

، وعدم وجود عـداوة بينـه   ، والتقرير الطبيوشهادة الشهود ،المتهم دةوإفا، من تقرير الشرطة

، وأفهم ريال سعودي ألفمئة ومقدارها القتل الخطأ دية بدفع وقد حكم عليه  ،)أ ( الالعب وبين 

فإن لم يجد فصيام شهرين متتاليين، وبعرض الحكم علـى  أن عليه كفارة القتل الخطأ عتق رقبة 

  . أبدى قناعته) أ(الطرف 

  :المضمونتحليل 

أي ضربة غير قانونيـة وأنـه   ) ب(أنه لم يضرب الالعب ) أ(عب البالنظر إلى إفادة ال

المتوفى هو الذي تقدم بقوة في أثنـاء  ) ب(كان يمارس قواعد  اللعبة وفق أصولها وأن الالعب 

فيـه أن   تقرير حكم المبارة الذي لم يـرد  إلى وباإلشارة الضربة القاضية ،) أ(توجيه الالعب 

الواقعة أنه ليس فيه تعمـد ، فقـد قبـل والـد       ن ظاهروأ) ب(الالعب   إيذاءتعمد ) أ(الالعب 

 الحكم أن ابنه قتل خطأ ، وقبل بالدية باعتباره وريث الدم ، رغم أنه قد تشكل لديه) ب(الالعب 

                                                 
 .284 – 283ص المسؤولية الجنائية، : القدادي محمد بن علي )1(
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لنتيجة بعد نه قبل اإال أعمد خارجة عن قواعد اللعب ،  شبهة في البداية أن أبنه تعرض لضربة

رحمـه   –ن  االثنين ليس بينهما عداوة ، وقد دفع األمير فيصل بن فهد إسماع شهادة الشهود و

  )2(.باعتباره صاحب الوالية من الملك) أ(الديه عن الالعب  –اهللا 

  :الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على خاتم األنبيـاء والمرسـلين   

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدسيدنا محمد 

أن أعانني على إتمام هذه الرسالة والتي أرجو من اهللا  -سبحانه وتعالى-فإنني أحمد اهللا 

علها يجن  العلي القدير أن تكون في خدمة اإلسالم والمسلمين وأن تكون خالصة لوجهه الكريم وأ

ال ينفع مال وال بنـون إال   يوم في إعدادها واإلشراف عليهاساعدني في ميزان حسنات كل من 

  .من أتى اهللا بقلب سليم

  :الرسالةها توهذا بيان بأهم النتائج التي تضمن

الرياضية قديمة قدم اإلنسان حيث نشأت وتطورت مع مـرور الـزمن نتيجـة     ن األلعابإ .1

 .الحاجة الملحة من أجل المحافظة على بقائه ألهميتها في كثير من أمور حياته المختلفة

كل ما يحدث مـن إصـابات نتيجـة    لم الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وشاملة إن أحكا .2

 .ممارسة األلعاب الرياضية سواًء أكانت هذه النتيجة جرحاً أو إيذاًء أو موتاً

ن اإلسالم اعتبر ممارسة األلعاب الرياضية من المباحات ويظهر ذلك جليـاً فـي القـرآن    إ .3

 .قهوالسنة وأقوال علماء المسلمين وأهل الف

 .ن الشرع وضع ضوابط لممارسة األلعاب للمحافظة على اإلنسان سليماً معافى حرَّاًإ .4

أم عمـداً   تي تؤذي اآلخرين سواء أكانت خطًأالن أي العب هو المسؤول جنائياً عن أفعاله إ .5

 .وفق أحكام الشرع اإلسالمي،

                                                 
  .284، صالسابق المرجع )2(
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سالم وعدالته ولم يأت رفع المسؤولية الجنائية وامتناعها عن الالعبين جاء من مبدأ رحمة اإل .6

 .عبثاً بل ال بّد من توافر أسباب موجبة لذلك

 .ممارسة الرياضة، بل حثها على ذلك ضمن ضوابطن اإلسالم لم يحرم على المرأة إ .7

 .ال بد من إعداد الالعب تربوياً مع إعداده جسدياً، لكي يكون عنصراً خّيراً حسن النية .8

 .وقاية في أثناء األلعاب الرياضية للحد من اإلصابةال بد من توافر جميع أسباب السالمة وال .9

وأخيراً أرجو من اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت في هذا العمل وأعطيته حقـه مـن   

 وعونه واهللا استهدي واسترشـد  أصبت فبتوفيق اهللا نالبحث والتفتيش، فإن أخطأت فمن نفسي وإ

حسبي ونعم الوكيل عليه توكلت وهو رب  استعين واستنصر من كل ما خلق وبرأ وذرأ وهو وبه

  .العرش العظيم

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  الكريمة اآليات فهرس

 الرقم  الكريمةاآليات  اآلية الصفحة
 سورة البقرة  
واصفحوا حتى يأتي هللا فأعفوا{  109 127

  }بأمره

1 

 2  }وسطا أمةوآذلك جعلناآم {  143 22

يا{ 179 124 ياه  صاص ح في الق كم  ول
  }األلباب أولى

3 

تأآلوا{ 188 74 موالكموال  ينكمأ ب
  }بالباطل

4 

تدوا{ 194 123 ليكم فاع تدى ع من اع ف
 }عليه بمثل ما اعتدى عليكم

5 

ــوا{ 195 73 ــديكموال تلق ــى بأي إل
  }التهلكة

6 

هللا اصــطفاه علــيكم وزادهإن{ 247 27
  }سمبسطة في العلم والج

7 

 8  }وسعهاإالال يكلف هللا نفسا{ 286 73
 عمرانآلسورة  
الذين ينفقون فـي  السـراء{ 134 127

  }والضراء

  9 

 سورة النساء  
نه آانإأنفسكموال تقتلوا{ 9 28

 }بكم رحيما
10 

الرجال قوامون على النساء{ 34 76
 }بما فضل هللا بعضهم

11 

130 92 
فتحريرًائومن قتل مؤمنا خط{

إلى ةمرقبة مؤمنة ودية مسّل
12 
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}دقواّصيأنإالأهله
يقتــل أنومــا آــان لمــؤمن{ 92 106

 }إال خطئًامؤمنا 
13 

ـــالةإن{ 103 68 ـــىالص ـــت عل آان
 }المؤمنين آتابا موقوتا

14 

يٍر{ 114 127 في آث ير  جواهممنال خ ن
  }بصدقه أمرمن  إال

15 

كافرين { 141 76 عل هللا لل لن يج لىو ع
  }المؤمنين سبيال

16 

 سورة المائدة  
تل { 30 106 سه ق له نف عت  يهفطو أخ

 }من الخاسرين فأصبحفقتله 
17 

123 45 

ــا { ــيهم فيه ــا عل أنوآتبن
النفس بالنفس والعين بالعين

نف باألذن واألذن فــباألن واأل
 }والسن بالسن والجروح قصاص

18 

25 54 
لٍة{ مؤمنين أذ لى ال عزةٍ ع أ

ك لى ال فيع هدون  افرين يجا
}سبيل هللا وال يخافون لومة الئم

19 

ـــدوا{ 87 72 ـــبإوال تعت ن هللا ال يح
  }المعتدين

20 

 األنعامسورة  
بأســـناجـــاءهمإذفلـــوال{ 43 58

  }تضرعوا
21 

مع{ 68 70 لذآرى  عد ا عد ب فال تق
 }القوم الظالمين

22 

69 162 
ـــق{ ــالتي ونإنلـ ـــص سكيـ

ــــ ــــاتي هللاـوم رب حياي ومم
 }العالمين

23 

 سورة األعراف  
األرضولقـــد مكنـــاآم فـــي { 10 59

 }وجعلنا لكم فيها معايش
24 

ماماإن{ 33 69 فواحش  بي ال حرم ر
 }ظهر منها وما بطن

25 

لقالأ{ 54 67 مرله الخ باركواأل ت
 }هللا رب العالمين

26 
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ــذوا مــا{ 171 58 ــاآمخ ــوةأتين بق
  }واذآروا ما فيه

27 

ــو{ 199 127 ــرخــذ العف بــالعرفوأم
 }واعرض عن الجاهلين

28 

 األنفالسورة  

59 57 
ما{ هفإ فـتثقفن حربـم  ي ال
ن خلفهم لعلهمـشرد بهم مــف

  }يذآرون

29 

59،73 ،75 واعدوا لهم ما استطعتم من{ 60
 }قوة ومن رباط الخيل

30 

 سورة التوبة  
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم{ 71 71

 }بعض أولياء
31 

دـي جاهـــالنبــهاـأيــيــا{ 73 59
لظـوأغنافقين ـفار والمـالك

 }عليهم

32 

لذين ي{ 123 59 منلقاتلوا ا ونكم 
 }الكفار وليجدوا فيكم غلظة

33 

 سورة يوسف  
ــله{ 21 29 ــعأرس ــدا يرت ــا غ معن

 }ويلعب
34 

 سورة الرعد  
 35 }له دعوة الحق{ 14 57

 إبراهيمسورة  

 36 }نكمزيدن شكرتم ألأل{ 7 ث

 سورة الحجر  
عما أجمعينلنهم فوربك لنسأ{ 92 68

 }آانوا يعملون

37 

 اإلسراءسورة  
74 26،27 إنوال تبـــــذر تبـــــذيرا {

إخـــوان االمبـــذرين آـــانو
 }الشياطين

38 

}وال تقربوا الزنا{ 32 71 39 
ــ{ 64 59 ـــواس ـــن اسـتفزز م تطعتـ 40 
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بـم ليهمـنهم  لب ع صوتك واج
 }بخيلك

 مريمسورة  
 41  }يا يحيى خذ الكتاب بقوة{ 12 28

 سورة طه  

22  +109 123 
فمن اتبع هداي فـال يضـل وال{

عرض عن ذآري فانأيشقى ومن 
 }له معيشة ضنكا

42 

 األنبياءسورة  
يســبحون الليــل والنهــار ال{ 20 57

 }يفترون
43 

متكمهذهإن{ 92 22 حدةمًةأأ وا
  }ربكم فاعبدون وأنا

44 

رحمـــةإالأرســـلناكومـــا{ 107 23
 }للعالمين

45 

 سورة الحج  

75 41 
األرضي ـم فـمكناهإنالذين{

اوا الصـــالة وآتـــوـــــأقام
  }الزآاة

46 

وما جعل عليكم في الدين من{ 78 28
 }حرج

47 

}ولينصرن هللا من ينصره{ 40 58 48 
 سورة المؤمنون  
ــو{ 3 70 ــن اللغ ــم ع ــذين ه وال

  }معرضون
49 

 سورة النور  
ماءو{ 45 29 من  بة  آل دا لق  هللا خ

نه لى بط شي ع من يم منهم  ف
 }ومنهم من يمشي على رجلين

50 

الــذين امنــوا الأيهــايــا{ 21 70
  }تتبعوا خطوات الشيطان

51 

 سورة القصص  
قويإن{ 26 27 ستأجرت ال من ا ير  خ

 }األمين
52 



148

ونجعــلبأخيــكعضــدكسنشــد{ 35 58
 }لكما سلطانا

53 

 54 }فوآزه موسى فقضى عليه{ 15 57
 سورة الروم  
ــــذين ال{ 60 75 ــــتخفنك ال وال يس

 }يوقنون
55 

ــانوا{ 9 59 ــوةأآ ــنهم ق ــد م ش
 }وعمروها األرض وأثاروا

56 

 سورة لقمان  
}هللا ال يحب آل مختال فخورإن{ 18 70 57 

71 6 
شتري لهوـن يـومن الناس م{

 }الحديث ليضل عن سبيل هللا
58 

 األحزابسورة  
}وقرن في بيوتكن{ 33 77 59 

76 36 
نة{ مؤمن وال مؤم آان ل ما  و

سوله  إذا ضى هللا ور مراق أن أ
 }أمرهميكون لهم الخيرة من 

60 

 سورة الزخرف  
يومئـذ بعضـهم لـبعض األخالء{ 67 70

  }المتقين إالعدو 

61 

 سورة الفتح  

28 29 
ول هللا والذين معهــمحمد رس{

علــى الكفــار رحمــاء أشــداء
  }بينهم

62 

 سورة الحجرات  

70 11 
الــذين امنــوا الأيهــايــا{

سى  قوم ع من  قوم  سخر  أني
 }منهم ًايكونوا خير

63 

57  +122 13 
خلقناآمإناالناسأيهايا{

وجعلناآم شعوب وأنثىمن ذآر 
 }وقبائل لتعارفوا

64 

 سورة الذاريات  
جن{ 56 23 قت ال ما خل نسو الإ واإل

 }ليعبدون
65 
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 سورة الحشر  
نتم{ 13 59 صدورهمأأل في  بة  شد ره

 }من هللا
66 

 سورة التحريم  
ـــا{ 6 57 ـــون هللا م ـــرهمال يعص أم

   }ويفعلون ما يؤمرون
67 

 سورة تبارك  
ــم { 15 110 ــل لك ــذي جع األرضهــو ال

  }ذلوال
68 

 سورة المزمل  
 69 }سنلقي عليك قوال ثقيالاإّن{ 5 24
 ورة التكويرس  
}آريمانه لقول رسوٍل{ 20 58 70 
 سورة التين  
أحسنفي اإلنسانلقد خلقنا{ 4 109

 }تقويم
71 

 سورة التكاثر  
ــم{ 8 74 ــَأث ــذٍ ّنُللتس ــن يومئ ع

 }عيمالّن
72 

 سورة الماعون  
ين الذين هم عنفويل للمصّل{ 4+5 68

 }صالتهم ساهون
73 
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  ةاألحاديث الشريف فهرس

الرقم  الحديث الشريف رقم الصفحة
 1 تخاذه صلى اهللا عليه وسلم الخيل وارتبطها وأعجب بهاإ 62

  2 اتركوهم فإن التراب ربيع الصبيان 30

  3  أجرى النبي ما ضّمر من الخيل  62+  32

 4 رتبطوا هذه الخيل فإنها دعوة أبيكمإ 60

 5 رموا بني إسماعيلإ 60

 6 ترموا أحب إليرموا واركبوا وإن إ 110

  7  رموا وأنا معكم كلكمإ  61

  8 صوموا تصحوا 27

  9 إن رجالً قال لنبي صلى اهللا عليه وسلم أوصني 70

  10  ة الرميقوةن الإال أ 73+  62

  11 إلهوا والعبوا، أكره أن أرى في دينكم غلظة 61

  12 تجاوز عن أمتي الخطأ والنسياناهللا ن إ 102+  101

  13 كم أن تحلفوا بآبائكمنهاإن اهللا  71

  14  إن شئت فسبقته إلى المدينة  60

  15 إن لربك عليك حقا 48

  16 إنما األعمال بالنيات 111، 106، 68

  17 إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق 69

  18 )قم فاقضه(إنه تقاضى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  129

  19 المشائين في الظلم بشر 48

  20  ي أنك تصوم النهار وتقوم الليلبلغن  48

  21 ا نسير وكان رجل من األنصاربينما كنّ 60

  22 فصرع سمرة رافعاً: اتصارع 63

  23 بينكمفيما تعافوا الحدود  128

  24  بأمر مسابقة الخيل واإلشراف عليها تكليف الرسول لعلي  32
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  25 حق على اهللا أال يرتفع شيء في الدنيا إال وضعه 63

  26 يركم خيركم ألهلهخ 48

  27 نواصيها الخيرفي الخيل معقود  60

  28 سابقني النبي صلى اهللا عليه وسلم فسبقته 62

  29 سبق رسول اهللا بين الخيل 62

  30 ستفتح عليكم أرضون 61

  31 فإن دمائكم وأموالكم 72

  32  كان صلى اهللا عليه وسلم يحضر المنافسات ويكرم المتفوقين 62

  33 سلم على المسلم حرامكل الم 72

  34 ال تزول قدما عبد يوم القيامة 69

  35 ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم 77

  36 اًال تصاحب إال مؤمن 71

  37 ال تغضب 70

  38 ال تمنعوا نسائكم المساجد 77

  39 ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل 60

  40 ال ضرر وال ضرار 72

  41  وال يدخل عليها رجل 77

  42 ال ينظر الرجل إلى عورة الرجل 69

  43 ولدالوالد ب ُلتَقْال ُي 124

  44 صلى اهللا عليه وسلم الراشي والمرتشي اهللا رسوللعن  70

  45 لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء 77

  46  لو كنت متخذاً خليالً حتى ألقى اهللا التخذت أبي بكر  64

  47 ليس المؤمن بالطعان 70

  48 ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال 69

  49 أسرع من رسول اهللا وكنا إذا مشينا اًما رأيت أحد 25

  50 ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 129

  51 ر رسول اهللا بين أمرين إال وأخذ أيسرهماما خيِّ 128

  52 ه األرضما رأيت أحداً أسرع من رسول اهللا لكأنما تطوى ل 25

  53 ما من أمير يلي أمر المسلمين 75
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  54 الشيطانالمرأة عورة إذا خرجت استشرفها  77

  55 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 72

  56 من اتخذ قوساً في بيته 61

  57  من احتبس فرساً في سبيل اهللا  30

  58  اهللا لمن ارتبط فرساً في سبي  60

  59 ا علمهمن ترك الرمي بعد م 31

  60 من علم الرمي فتركه 31

  61 من غش فليس منا 70

  62 الناسال يشكر من  ال يشكر اهللا ث

  63  من المؤمن الضعيفوأحب إلى اهللا المؤمن القوي خير  60

  64  فيهما كثير من الناس نعمتان مغبوٌن 72

  65  أال إن القوة الرمي... وأعدوا لهم ما استطعتم 72

  66  فس الدية مائة من اإلبلوإن في الن 129

  67  النظرة ةتبع النظريا علي ال تُ 70

  68  يسبح كل رجل على صاحبه فسبح كل رجل إلى صاحبه 64

  69  من الخيل في شقرهاُي  32
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  اآلثار فهرس

 الرقم المتسلسل األثر رقم الصفحة
 1 أباقيك في الماء أينا أطول نفساً 

  2  لي فرس شمقمقة طويلة أحسن ما رأيت كانت 88

 3 بعد فعلموا أوالدكم السباحة أما 63

 4 األنصارلجلوس في مجلس من مجالس  ناإ 63

 5 األبدانالقلوب تمل كما تمل  إن 54

 6 روحوا القلوب ساعة بعد ساعة 54

 7 الخيل بإناثعليكم  53

 8 كانت نعمتي في شيئين 18

 9 ما نزعتم ونزوتم صحاءأال تزالون  53

 10 نتم أكثر نسكاً وال زهداً من عمرأواهللا ما  65
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  فهرس األعالم 

الرقم  المترجم لهماألعالمفهرس رقم الصفحة
 1 ابن تيميه 65

 2 ابن خلدون 76

 3 ابن سينا 75

 4 ابن القيم 46

 5 الغزالي 24
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  المصادر والمراجعقائمة 

  :القرآن الكريم

  .مـ1984،  ، دراسة فقهية مقارنة لإلباحةالنظرية العامة  :خلود سامي ، جوناّل مع* 

  األحكـام  أصولفي  حكاماإل : بن محمد اآلمديالحسن علي بن علي  أبوسيف الدين  ، مدياآل* 

 . دار الحديث ، 1زءج

ن عبـد  حمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين بأالعباس  أبو اإلسالمشيخ  ، ابن تيميه* 

جمع وترتيب عبد الـرحمن   ،35ج ,اإلسالمشيخ  فتاوىمجموع  :هـ 728ت  يةالسالم ابن تيم

 .الكتب العربية إحياءدار , بن محمد 

ـ صـالح الر إالسياسة الشرعية في  :حمد بن عبد السالم الحرانيأتقي الدين  ابن تيميه*  ي اع

: هـ، دمشـق، تحقيـق  1405ن، ، وطبعة مطبعة دار البيامصر ,دار الكتاب العربي, والرعية

 .بشير محمد عيون

ـ  :)هـ799ت(الوفاء  إبراهيم بن علي بن محمد أبوبرهان الدين  ن،ابن فرحو*  م اتبصرة الحك

 .هـ1301، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط176، ص 2، جأصول األقضية واألحكامفي 

 غنـي مال :هـ630بن قدامة ت محمد عبد اهللا بن احمد بن محمود  أبوموفق الدين  ،ابن قدامه* 

دار الكتـاب العربـي بيـروت     ،1خرقي، جالقاسم عمر بن الحسين ال أبي اإلمامعلى مختصر 

  .م1972 -هـ 1392ط

عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، الريـاض، دار عـالم   : تحقيق المغني،: ابن قدامة، السابق* 

  .هـ1419، 4الكتب، ط
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 3ج عن رب العالمين الموقعين إعالم :هـ 751بكر ت  أبيمد بن عبد اهللا مح أبو، ابن القيم* 

 .طبع الشيخ منير الدمشقي، القاهرة، المطبعة المنيرية

 .س. ، مالفروسية :القيم، السابقابن * 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر، الخيل نسابأ: ابن الكلبي* 

    حكـم علـى   , سنن ابن ماجه: هـ 273ت  ,عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني أبو ،ابن ماجة* 

     عبيـدة   أبواعتنى به  ,األلباني طبعة جديدة مميزةوعلق عليه العالمة محمد ناصر الدين  أحاديثه

               األولىالطبعة ,  الرياض,  مكتبة العارف للنشر والتوزيع, سلمان آلمشهور 

لسـان   ):هـ770ت (الصدي  ياإلفريقالفضل جمال الدين محمد بن مكرم  أبو ،ابن منظور* 

 .، دار صادر، بيروت11، جالعرب

 األولىالطبعة , بتحقيق عبد الكريم الفضلي, ظائروالن األشباه :إبراهيمزين الدين بن  ابن نجيم،* 

 .العصريةهـ بيروت المكتبة  1418

حكـم علـى    ،داوود أبـي سنن  ):هـ275ت (السجستاني   األشعثسليمان بن  داوود، أبو* 

 آلعبيدة مشـهور   أبوطبعة مميزة اعتنى بها ,  األلبانيوعلق عليها محمد ناصر الدين  ثهأحادي

  .الرياض ,معارف للنشر والتوزيعمكتبة ال, سلمان

مؤسسة الكتـب  ) دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت( 2ج سنن أبي داود،: أبو داود، السابق* 

    مـ1988 -هـ 1409، 1الثقافية، ط

  .هـ 1994المعارف ، منشأة )القسم العام( قانون العقوبات :زكيأبو عامر، محمد * 

 .مـ1994، اإلسكندرية، منشأة المعارف، اإلجراءات الجنائية: أبو عامر، السابق* 

مؤسسـة شـباب الجامعـة     ،)الوقايـة والعـالج  ( الرياضة  إصابات :السيد هعبد ،أبو العال* 

 .اإلسكندرية
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 تربيـة كليه ال, القاهرة , لوان حجامعة (  ،بدنيم العنف الالرياضة وجرائ :أسامة صابر كامل* 

     .)م1995ستير عام جرسالة ما –الرياضيه للبنين 

عروض وال ةالبدني اترينواألسس العلمية للتمالمبادئ العامة  :إبراهيمفتحي احمد  ،إسماعيل* 

 .م2007عام و اإلسكندرية, يا الطباعةنلد, دار الوفاء, الرياضية

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،4زء، جمحاضرات األدباء :هانياألصف* 

  .دار صادر بيروت, اإلسالميالمكتب , مسند ابن حنبل: األلباني، محمد ناصر الدين* 

 ).صحيح سنن ابن ماجة(الجامع الصحيح : األلباني، السابق* 

ـ 494ت (بن وارث  أيوبالوليد سليمان بن خلف بن مسعود بن  أبو الباجي،*  المنتقـى   :)هـ

  .هـ1323األولى، لطبعة ا, مطبعة السعادة, موطأ اإلمام مالك شرح

 لم يرد تاريخ وال دار نشر ،3زء، جدمية القصر وعصرة أهل العصر: زريخالبا* 

ـ 256ت(بـن المغيـرة    إبراهيمإسماعيل بن عبد اهللا محمد بن  أبو البخاري،*  صـحيح   ):هـ

  .هـ1421 القاهرة،، اإلسالميكنز مطبعة جمعية ال ،البخاري

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة اإليمـان، طبعـة   : ، تحقيقصحيح البخاري: البخاري، السابق* 

 .هـ1423جديدة، 

  .4زء، جكشف األسرار: زدويالب* 

  .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،10زء، جالسنن الكبرى: البيهقي* 

 .ار نشرلم يرد تاريخ وال د ،1زء، جتاريخ بغداد: البغدادي، الخطيب* 

 .مـ2000 -هـ 1421، بيروت، دار الكتب الصحيحة، ط ه الفقهاءيحل :ابن فارس* 
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 ، الطبعـة عـارف ممنشـأة ال  اإلسـكندرية  ,للقانون الجنـائي  العامة النظرية: يسسبهنام رم* 

  .م1971االولى

 .م1969هـ  1389، 2، طاإلسالميفي الفقه المسؤولية : حمد فتحيأ ،سيبهن* 

هــ   1404الطبعة الثانية عـام  , من أسرار المنهج الرباني: عيد رمضانالبوطي، محمد س* 

 لبنان , بيروت , مؤسسة الرسالة 

تحقيق محمود حسـن   ,الجامع الصحيح و سنن الترمذي: هـ 297ت  عيسى، أبو، الترمذي* 

 هـ1421, األولىالطبعة , لبنان , بيروت , دار المكتبة العلمية, نصار 

  .، بال تاريخ5، جمطبعة االعتماد ,القاهرة ,الجنائيةلموسوعة ا :جندي، عبد الملك* 

   .، لم يرد التاريخ وال دار النشرمدونة التاريخ الرياضي: جهينة، إبراهيم عالم* 

  .شرح قانون العقوبات القسم العام :نجيبمحمود  ،حسني* 

لة دراسـات عربيـة   مج, اإلسالميةة العربية التربية والتعليم في الحضار :حقيحمد أ ،خليال* 

  .س. وإسالمية، م

مجلة البحوث ( دية النفس بين القتيل وورثته في الفقه اإلسالمي: نزار عبد الكريم: الحمداني* 

  ).هـ1418الربع األول من عام  9لسنة  34الفقهية المعاصرة، العدد 

، 4ج، شذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب     : الحنبلي، أبو العماد وعبد الحي أبو الفالح* 

 .منشورات دار األوقاف الجديدة، بيروت، لبان

دار العلم , ستشهاد واإل بين اإلستخالف, الخلفاء الراشدون  ,صالح الدين عبد الفتاح: الخالدي* 

 م 2006هـ 1427, الطبعة الثالثة , دمشق 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ، 6، جزءبشرح مختصر خليل مواهب الجليل :الحطاب* 
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  .م1984, بغداد , وزارة التعليم العالي ,  تاريخ التربية الرياضية ,هاشممنذر  :الخطيب* 

دار البحوث العلمية ,  العامة في االتجاهات المعاصـرة  وأحكامهاالجريمة , خضر عبد الفتاح * 

 السورية 

 م2001هـ 1421الطبعة الثالثة عام ,  ةاصول التربية البدنية والرياض: أنور أمين: الخولي * 

 القاهرة , دار الفكر , 

 دار الفكر العربي,  اإلسالميةالرياضة والحضارة , السابق : الخولي * 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ، التراضي في عقود المبادرات, السيد نشأت : الدريني * 

, مـة للطباعـة والنشـر    دمشق و دار اليما,  مختار الصحاح, محمد بن ابي بكر : الرازي * 

 هـ1405 األولىالطبعة 

م دار وائل 2003عام  األولىالطبعة ,  الرياضة في متاهات السياسة, كمال جميل : يضالرب* 

 .األردن, عمان ,للنشر

م مؤسسـة شـباب   1995الطبعة الثانية عام ,  صابات الرياضيينإعلم , محمد عادل : رشدي* 

  اإلسكندريةالجامعة 

 .باإلسكندرية, منشأة دار المعارف ، صابات المالعبإ, عياد ةحيا: فائيلور* 

ـ 1004حمد ابن حمزة بن شهاب ت أالعباس محمد بن  أبوشمس الدين : الرملي*  نهايـة    هـ

 .م1967 –ه 1386مكتبه ومطبعة مصطفى البابي الطبعة عام  ،7، جشرح المنهاج إلىالمحتاج 

عام  ةالقاهرة طبع, بي دار الفكر العر مبادئ القسم العام من التشريع العقابي: عبيد, رؤوف * 

1989 
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ـ   األماندار  الشاطبي اإلمامقاصد عند منظريه ال ,احمد: الريسوني *  االولـى   ةللنشـر الطبع

1991. 

منشورات  ،1، جتاج العروس من جواهر القاموس, 1205محمد مرتضى الحنفي : الزبيدي * 

 .لبنان -بيروت – اةدار الحي

الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين   ألشهرتراجم ب قام,  االعالم: خير الدين : كليالزر* 

 .5ط ,1980والمستشرقين دار العلم للماليين بيروت 

  .اإلسالميفي الفقه  العفو عن العقوبه :زيد بن عبد الكريم الزيد، * 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر .5زء، جنصب الراية: الزبلعي، جمال الدين* 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،اإلسالمي الفقهدوان في ضمان الع :أحمدد سراج، محم* 

ـ بسـوط ملاهــ  490.شمس الدين ابو بكر محمد بن ابي سهل ث: ي خسالسر*   ارد ،1زء، ج

 . هـ  1418والنشر عمان الطبعه االولى  للطباعة ةالمعرف

القـاهرة دار النهضـة    ،1زءج ,الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية: حمد فتحي: سرور*  

 .م1980العربية 

 .2زء، جاإلسالميموسوعة االجماع في الفقه , حبيب : سعدي * 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ، المسؤولية الجنائية: سعيد جبر * 

 .مـ1990، 3زء، دار الفكر العربي القاهرة، جقانون العقوبات القسم العام, مون أم: سالمة * 

دار الجامعة الجديـدة  ,  اإلسكندرية,  لقانون العقوباتالنظرية العامة , عبد المنعم : سليمان * 

 م2001للنشر طبعة عام 
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االشباه والنظـائر فـي قواعـد    هـ 911عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ت : السيوطي * 

دار , الطبعة االولى بيروت لبنان , سماعيل الشافعي إتحقيق محمد حسن , وفروع فقه الشافعية 

  .م1998هـ 1419الكتب العلمية 

مشـهور حسـن    :، قدمها وخرج أحاديثهـا المسارعة إلى المصارعة: السيوطي، جالل الدين* 

   .مـ1992سلمان، مكتبة السوداي، جدة، 

الطبعة االولى , المنظور القانوني عامة والقانون الدولي في الرياضة: حسن احمد: الشافعي * 

 االسكندرية دار الوفاء، , م 2004عام 

اإلسـكندرية، منشـأة   , دار الوفـاء  ,  األولىالطبعة ,  الرياضة والقانون: سابق ال: الشافعي * 

  .المعارف

العدد , الحرس الوطني ,  الفروسية في االسالم معناها ومغزاها, ناصر عبد العزيز : الشافعي* 

  .أغسطس 108

، العـدد  ، الحرس الوطنيالفروسية في اإلسالم معناها ومغزاها: الشثري، ناصر عبد العزيز* 

  .مـ1991أغسطس  108

منشأة المعـارف طبعـة عـام     ,اساسيات التمرينات البدنية:  وآخرون إبراهيمة محمد تشحا* 

 االسكندرية, م1998

، شـجاع  أبـي  ألفـاظ في حل  اإلقناع, هـ 977خطيب الشربيني ت المحمد بن : الشربيني * 

 .دار المعرفة, 2زءج

 .دار المعارف, والعالج الطبيعي صابات الرياضةإ, محمد السيد : شطا * 

 –دار الوفـاء  , الطبعـة الثالثـة   ,  تاريخ التربية البدنية والرياضة,  إبراهيمنوال : شلتوت* 

 م2005-2004االسكندرية طبعة عام 



162

بيـروت دار الكتـب   , 3، جالمهذب في فقه االمام الشـافعي , ابراهيم بن علي : الشيرازي * 

 هـ 1416طبعة عام , العلمية 

، القـاهرة،  والقانون اإلسالميةالعامة للنظام الجنائي للشريعة  األحكام، عبد الفتاح : الصيفي * 

  .مـ1997دار النهضة العربية، 

الطبعة االولى عـام  ,  التربية البدنية والرياضة في التراث االسالمي, عبد الرزاق : الطائي * 

 االردن –م دار الفكرعمان1999

  .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،1زء، جفضائل الرمي ،اسمالق أبو: الطبراني * 

، 3، دار الفكـر، بيـروت، ط  أخبار عمر وأخبار عبد اهللا بن عمر: الطنطاوي، علي وناجي* 

  .مـ1973

دار الكتـب  ,  ربية الرياضية وتاريخهـا أصول التالمدخل في :  وآخرونعبد الفتاح : لطفي * 

 م 1971الجامعية طبعة عام 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ، اإلسالميالدعوى الجنائية في الفقه , فؤاد : م عبد المنع* 

   .مـ1968، القاهرة، استعمال الحق كسبب لالباحة, سعيد عثمان : عثمان * 

 -هــ  1420الطبعـة االولـى    ، االصابات واسعافاتها,  وأخرياتفريدة ابراهيم : عثمان * 

 .م دار العلم القاهرة2000

  .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر :  العسقالني* 

محمد علي البجاوي، دار : ، تحقيقاإلصابة في تمييز الصحابة: العسقالني، السابق، ابن حجر* 

  .1992، 1الجيل، بيروت، ط

 .شرلم يرد تاريخ وال دار ن ، النظرية العامة للحق في سالمة الجسم :احمدمحمد  :عصام* 
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الطبعـة السادسـة عـام     دار السـالم،  ,  اإلسالمفي  األوالدتربية , عبد اهللا ناصح : علوان * 

 م 1983

رسالة ماجستير الرياض المعهد العالمي (  الجناية على ما دون النفس, زايد يحيى : العمري * 

 ) اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلمامللقضاء جامعة 

, قراءة من مخطوطة الباحة فـي السـباحة   ,  احة في السباحةالب: عنان محمود عبد الفتاح * 

 م1989,  2عدد .  مجلة بحوث تربوية. جالل الدين السيوطي  لإلمام

مكتبة دار  ،1، ج)مقارنا بالقانون الوضعي ( اإلسالميالتشريع الجنائي , عبد القادر : عودة * 

 .القاهرة , التراث 

, الريـاض  ,  ريعات العقابية في الـدول العربيـة  التش أصول: محمد محيي الدين : عوض * 

 هـ1418مذكرات طالبية طبعة عام , نايف العربية للعلوم االمنية  أكاديمية

ومعـه   ،1، جالمستصفى من علم االصول, هـ 505ابو حامد محمد بن محمد ت : الغزالي * 

دار , عبد الشـكور لعبد العلي االنصاري بشرح سلم الثبوت محب اهللا بن  فواتح الرحموتكتاب 

  .هـ1324بوالق مصر 1لبنان ط  -الكتب العلمية بيروت

  .هـ1420، دار المعرفة، القاهرة، 2، جعلوم الدين إحياء ، حامد محمد أبو: الغزالي * 

 ,ترجمة محمد عبد الخـالق ومحمـد فضـالي    ,  تاريخ التربية البدنيـة : وآخرونفان دالين * 

 .مـ1970، دار المعرفة القاهرة: الناشر

، دار الوفاء للتمرينات البدنية والعروض الرياضية العلمية واألسسالمبادئ  :إسماعيل فتحي*  

  .مـ2007لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، 

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،لمصباح المنيرا: الفيومي* 
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هـ 1430دية السعو -الرياض,  األولىالمسؤولية الجنائية الطبعة , محمد بن علي : القدادي * 

  .مـ2008 -

 م 1985طبعة عام , مؤسسة الرسالة بيروت ,  الوقت في حياة المسلم, يوسف: القرضاوي * 

 اإلسالمالحالل والحرام في , السابق : القرضاوي * 

مصر مكتبة عبد  –م 1944الطبعة الثانية ,  في المسؤولية الجنائية: محمد مصطفى : القللي* 

 اهللا وهبه

، بدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع     :سعود الكاساني الحنفي أبوعالء الدين  :الكاساني * 

 هـ1406 2دار صادر للكتب العلمية بيروت ط ، 7زءج

  .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،2زء، جومة النبويةكنظام الح ، عبد الحي: الكتاني * 

اء التـراث العربـي،   ، دار إحيمعجم المؤلفين وتراجم مصنفي الكتب العربيـة : كحالة، عمر* 

  .بيروت

 .م1983عام  األولىالطبعة ,  الرياضة قصة وتاريخ, ممدوح : كرديال* 

  .تحقيق محمد صالحية,  الصقر والعين عند العرب: الفتح أبو ،كشاجم* 

، دار الكتـب  المدخل في أصول التربيـة الرياضـية وتاريخهـا   : لطفي عبد الفتاح وآخرون* 

  .مـ1971الجامعية، 

، صححه ورقمه وخّرج أحاديثه محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار   الموطأ :، اإلمام مالكانس ابن* 

  .هـ، القاهرة1336مـ، 1918إحياء الكتب العربية، 

السـلطانية   األحكـام , هـ 450الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي ت  أبو: الماوردي * 

  .هـ1421عام  األولىالطبعة المكتبة العصرية  –لبنان  –بيروت  – والوالية الدينية
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، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان، طبعـة    3، جديوان أبي الطيب المتنبي: المتنبي، أبو الطيب* 

  .مـ1978 -هـ 1397األوفست، 

، دار مجدالوي للنشـر  اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب: مجدالوي، فاروق سعيد* 

  .والتوزيع، عمان، األردن

الطبعـة  ,  التعب العضلي وعمليات استعادة الشـفاء للرياضـيين  , خريبط  ريسان : مجيد * 

 .االردن  –م دار الشروق للنشر عمان 1997االولى العربية 

دار ) فـان دالـين  , ترجمة لكتاب تاريخ التربية البدنية ( محمد فضالي , محمد عبد الخالق * 

 القاهرة  –المعرفة 

طبعـة عـام   )  الرياضـية العراقيـة   األكاديمية( ضية الريا اإلصابات, سميعة خليل  :محمد* 

 م2007

 .والفقهاء األصوليينعند  اإلباحةنظرية , محمد سالمة : مدكور* 

,  مسـلم صـحيح  , هـ  261ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشاري النيسابوري ت : مسلم * 

 م 1983هـ  1403دار الفكر للطباعة والنشر ط , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

دار الفكر  ,العطارضبط وتوثيق صدقي جميل  )شرح النووي(صحيح مسلم  –السابق  :مسلم* 

 م  1995هـ  1415طبعة  للطباعة والنشر

 .لم يرد تاريخ وال دار نشر ،عند العرب لالطف, جواد :مصطفى* 

 .، دار الفكر العربيالبطوالت والدورات الرياضية :، حسن سيدمعوض* 

طبعـة   .واإلعالموزارة الثقافة , واسط في العصر العباسي, د القادر سليمان عب: المعاضيدي * 

 العراق  -م بغداد1983



166

 –بيـروت   –دار المعرفـة   – ختيار لتعليل المختاراإل, عبد اهللا بن محمود الحنفي : المودود* 

  .لبنان

الـدين  ، للحـافظ جـالل   فيض القدير وشرح الجامع الصغير: المناوي، محمد عبد الرؤوف*  

 .مـ، دار الفكر للطباعة والنشر1972 –هـ 1391، 3السيوطي، ج

, الكويت , وكالة المطبوعات ,  اإلسالميمباحث في التشريع الجنائي : ممد فاروق : النبهان* 

 .مـ1977، ط دار القلم بيروت

 مكتبـة دار  العامـة للجريمـة  النظرية  )القسم العام ( قانون العقوبات  :صبحيمحمد : نجم* 

 م 1996عام  الثالثةالثقافة عمان الطبعة 

الجزائر، ديـوان   ،الجنائية المسؤوليةعلى  وأثرهالمجني عليه  ءرضا: محمد صبحي : نجم * 

  .مـ1983المطبوعات الجامعة، 

حكم سنن النسائي  ,هـ 303عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي بن بحر ت  أبو: النسائي * 

, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض  األلبانيناصر الدين   مةالعالوعلق عليه  أحاديثهعلى 

  األولىالطبعة 

العراق  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ,الرياضية نظريات التربية :عليعيد  :نصيف* 

 م 1973

، عصمى للنشـر والتوزيـع، القـاهرة،    وعالجهاالرياضية  اإلصابات, حمد فايز أ: ماس النّ* 

  .مـ1996

.  روضة الطالبين وعمـدة المتقـين  , هـ  676يحيى بن شرف ت  –زكريا  أبو: النووي * 

  اإلسالميالمكتب 
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 ،3، جمجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد   ، هـ 807بكر ت  أبينور الدين علي بن : الهيثمي* 

 هـ 1353طبعة عام  القاهرةمكتبه القدس ير الحافظين العراقي وابن حجر، بتحر

 .الجنائية للمسؤولية كأساس الخطأافتراض : عبد العظيم مرسي : وزير * 

م  2008 األولـى الطبعة  ,والتوزيعللنشر  أسامهدار  ,الرياضيعلم النفس  :رمضان ،ياسين* 

 األردن -عمان

 األولـى  الطبعة المكرمة مكة ,الغفورحمد عبد أمن ترجمة  ,صهيونبروتوكوالت حكماء بني * 

   السعوديةم  1976

  :التي تم الرجوع إليها االلكترونيةقع الموا

http: // sport4ever.maktoob.com 

http://somanforum.com/upgrade26.jan 

  منتدى الرياضة العمانية

http://www.karate4arab.com/vb 

  راتيه كل العرباموقع ك

  وتمييز قسم الرياضة إبداعبرنامج نت 

  موقع المدرب عدنان الطرشة

www.shababonahda.com 

  .ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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Abstract 

This thesis aims to clarify the meaning of the incidence and types of 

injuries and it's multiple components and methods of prevention, and to 

clarify the criminal responsibility of sports injuries, and the basis for this 

responsibility, also the study aims to clarify rights of players, which is 

guaranteed by Islam, as balanced legislation, which is not excessive in any 

of the rights of the injured, by passing the law of these sports games, which 

limited the punishment within the playing field, without any aggressor to 

bear the consequences of these result of assault and breaching international 

criminal law, which omitted, it did not pay attention, and gave full validity 

for the rules of the game to take its course.  

The research has built of a number of issues and questions, which it 

forms in its Cohesion a unit of sports injuries in the criminal legislation, 

such as that dated briefly for ancient sports, as Muslims, and clarify its 

importance in these nations, particularly the Muslims, who placed special 

care in accordance with certain restrictions and controls, for the benefit of 

every member of society.  

Thus, the thesis talked about the legality of sports in Islam, and 

interest in, and praising it as a physical force, and an important criterion for 

the selection of men. 

The thesis discussed also the general concept and types of the 

injuries, and it's components in terms of: prevalence and spread of games, 



c

age of the players, organs of the body, and the severity of injury and it's 

seriousness, and the proportion of their impact on human, as explained the 

methods of prevention of these injuries . 

And one of the issues which also discussed by the research, the 

criminal responsibility; concept and its elements, Forensic and legitimate 

basis, and the reasons for the punishment to the player, and also the 

methods that lead to prevent the punishment of the player . 

Among these cases, further. that the thesis clarify human patient, 

And the elements of the crime without the human psyche. And also, gave 

an example of application of a modem and well-known games, with a 

ruling passed in this regard.  

And also, gave an example of criminal application on one of the 

modem and famous games, with clarifying the rule which it forefront in 

this regard . 

 




