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Abstract 

Sports does not mean moving the body in a certain way without a goal, instead, it has goals such 

as developing the body and the mind, in addition to the social relations. Accordingly, sports have an 

educational goal which is to develop the individual to be an active member in the society.     

 ملخصال
لم تكن الرياضة والتدريب الرياضي مجرد حركة أو نشاط تؤدى دون هدف محدد، بل خصص لها أهداف بغرض الوصول إلـى  

تنميــة مــدارك الفــرد مــن الناحيــة البدنيــة والحركيــة والعقليــة، وكــذلك العالقــات اّلجتماعيــة فغرضــها تربويــا يهــدف إلــى تنميــة متكاملــة مــن 
 .والعقلية والنهوض به إلى المستوى الذي يصبح فيه عضوا فعاّل في المجتمع والوطنالناحية الصحية والجسمية 

فــي عالمنــا الحــديث وخاصــة بعــد النهضــة الكبــرى فــي العلــوم والتكنولوجيــا أصــبح اإلنســان يبحــث عــن تــوازن جديــد بــين واجباتــه  
حرية اإلنسـان إذ لـم يتـرك لـه الوقـت الكـافي للتـرويض والترفيـه  الحيوية المرهقة والحرية التامة، وبتطور العلوم والتكنولوجيا تظهر إشكالية

 عن نفسه كما دخلت المرأة بقوة في المنافسة الرياضية والمحافل الدولية والوطنية للنشاط الرياضي بشتى أنواعه. 
تهـدف إلـى إعـداد المـواطن  إن الرياضة والتدريب الرياضي جزءا أساسيا من النظام التربوي، يمثـل جانبـا مـن التربيـة العامـة التـي 

إعــدادا بــدنيا ونفســيا وعقليــا فـــي تــوازن تــام وكــذلك الحــال بالنســـبة للرياضــة للجميــع ايــن أعطــت الفرصـــة للمــرأة المشــاركة فــي الممارســـة 
 الرياضية على اوسع نطاق.

ياضــة بهــذا الحجــم وهــذه ممــا ّل شــك فيــه هــو أن الرياضــة تمــارس منــد القــدم بأســاليب وطــرق مختلفــة غيــر ان ممارســة المــرأة للر  
الطريقــة لــم تكــن مــن قبــل، لقــد قمــت بدراســة ممارســة المــرأة للرياضــة دراســة مقارنــة باألحكــام الشــرعية والقــوانين المنظمــة لهــا، حيــث قمــت 
بتأصــيل الممارســة مــن خــالل القــران والســنة الصــحيحة واجمــاع اّلمــة ومــا يجــوز ومــا ّل يجــوز مــن الممارســة كمــا قمــت بوضــع الضــوابط 

لشرعية للممارسة وقارنتها بالقوانين المنظمة لها على الصعيد الوطني والصعيد الدولي حيث وجدت ان الممارسة في حد ذاتها ّل اشكال ا
فيها بدليل الكتاب والسنة اّل انها يجب ان تضبط بضوابط شرعية ألننا في اّلخير ندين بدين اّلسالم واول بند فـي دسـتورنا هـو اّلسـالم 

بالتــالي حتــى يتســنى لنــا تطبيــق اول بنــد يجــب ان نتبــع تعــاليم ديننــا فــي جعــل ضــوابط شــرعية للممارســة ثــم توصــلت الــى ان  ديــن الدولــة
الممارسة في حد ذاتها مشروعة غير انها تفتقر الى الضوابط الشرعية في الممارسـة علـى الصـعيد الـوطني والصـعيد الـدولي ومنـه اطلـب 

 ن اّلعتبار حتى يتسنى لبناتنا الممارسة على اوسع نطاق في حدود الشرع.من السلطات ان تأخذ هذا اّلمر بعي
 القوانين المنظمة لممارسة المرأة للرياضة. –األحكام الشرعية لممارسة المرأة للرياضة  –الرياضة  –الكلمات الدالة: المرأة 

 أوال: مقدمة واشكالية
نفســه زوجــا وهــي أمنــا حــواء حيــث قــال  دما خلــق اهلل ادم خلــق لــه مــنمنــد القــدم والرجــل والمــرأة مكمــالن لبعضــهما الــبعض، فبعــ 

. مـن خـالل هـذه اآليـة نفهـم ان اهلل 21تعالى )ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجـا لتسـكنوا اليهـا وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـة( الـروم 
ى أي امة يعمـل علـى التفرقـة بـين الـزوجين. قـال صـلى اهلل جعل اّللفة بين الزوجين وّل حياة بينهما اّل باأللفة ولهذا تجد كل من يكيد ال

والترمـذي  5869عليه وسلم أن "النساء شقائق الرجال" حديث صحيح أخرجه اّلمام احمد في المسند من حديث ام سليم بن ملحان برقم 
لــى انهــن مثــيالت الرجــال اّل مــا وفســر ابــن البــاز هــذا الحــديث ع 204وأبــو داود فــي كتــاب الطهــارة بــرقم، 105فــي كتــاب الطهــارة بــرقم 
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، كمـا ان المـرأة فـي الحقيقـة هـي انسـان لـه دور فـي الحيـاة مثلهـا مثـل 1 اسـتثناه الشـارع، كـاإلرث والشـهادة وغيرهمـا ممـا جـاءت بـه اّلدلـة
مات وضـع الرجل في ذلك غير ان بعض التغريبين وبعض الجهلة ممن ينتسبون الى اإلسالم يعملـون علـى ادخـال شـبهات ومناقشـة مسـل

لهــا الشـــارع احكــام واضـــحة بالكتــاب والســـنة اّل ان حــديثنا اليـــوم عــن اّلحكـــام الشــرعية فـــي ممارســة المـــرأة للرياضــة ومقارنتهـــا بـــالقوانين 
المنظمة لهذه الممارسة فارتأيت ان أطرح التساؤل التالي: هل اّلشكال في الممارسة في حد ذاتها ام ان المشكل الرئيس في ضوابط هذه 

 ارسة عند المرأة وحتى الرجال؟المم
 ثانيا: المرأة والممارسة الرياضية

ممــا ّل شــك فيــه ان الممارســة الرياضــية عنــد الرجــل وحتــى المــرأة إذا أخــذنا بعمــوم اللفــظ تؤخــذ علــى الوجــوب حيــث قــال تعــالى  
في تفسـير الجاللـين نجـد قولـه )مـا اسـتطعتم . 60)وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم( اّلنفال 

 . 2من قوة( قال صلى اهلل عليه وسلم هي الرمي رواه مسلم
اجمع العلمـاء علـى ان الممارسـة الرياضـية تجـوز مـا لـم يكـن فيـه مقابلـة الوجـه بالضـرب ّلن األصـل  / ما يجوز من الممارسة للمرأة:1

التحريم وبما ان الرياضة من المعامالت )األشياء( واألصل فيها اّلباحة وان المولى في المعامالت )األشياء( اّلباحة ما لم يرد دليل 
تبارك وتعالى حرم ضرب الوجـه لمـا ثبـت فـي الصـحيحين مـن حـديث ابـي هريـرة رضـي اهلل عنـه ان النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال 

. إذا كـان 3يـث قـال "اذا قاتـل احـدكم اخـاه ..." الحـديث "اذا قاتل احـدكم فليجتنـب الوجـه" واللفـظ للبخـاري وعنـد مسـلم هنـاك إضـافة ح
هذا النهي في القتال فمن باب أولـى يكـون النهـي اشـد فـي اللعـب مثـل المالكمـة وغيرهـا مـن الرياضـات التـي تركـز علـى الضـرب فـي 

لمسـتوى البـدني ولـيس ضـرب الوجه اّل ان بعض العلماء أجازوا مالكمة الهواة الذين يضعوا خوذات اذا كان الهدف منهـا الرفـع مـن ا
ــة الجــواز فمنهــا مــا يلــي: األصــل فــي المعــامالت  الوجــه مثلمــا يحــدث فــي مالكمــة اّلحتــراف ايــن يكــون فيهــا المــوت أحيانــا، امــا أدل
)األشـياء( اّلباحـة مـا لـم يـرد دليـل التحـريم وبمـا ان الرياضـة مــن المعـامالت )األشـياء( واألصـل فيهـا اّلباحـة أمـا اذا كانـت مـن اجــل 

 4تقوية اّلبدان فإنها ترتفع الى اّلستحباب بل والندب بشرط ان تكون الممارسة بريئة من كل معصية وهذا ارجح اقوال اهل العلم.
اتفــق جميــع العلمــاء علــى ان الممارســة مباحــة مــا لــم يــرد دليــل التحــريم وهنــا بيــت القصــيد، اذ ان  / ضــوابط ممارســة المــرأة للرياضــة:2

ط خاصة عند المرأة المسلمة، ان اسـالمنا اسـالم الحيـاة وهـو ديـن الفطـرة يكـرس للحيـاة بكـل تفاصـيلها وأيضـا لممارسة الرياضة ضواب
مـع الحضــارة والتحضــر والتمــدن لكـن مــع الضــوابط أيضــا ولــيعلم الجميـع ان الفــرق بــين اإلســالم والتســيب فـرق ضــوابط فمــا مــن أمــور 

 ى قنوات نظيفة تسير عليها.يشتهيها اّلنسان اّل وجعل لها المولى تبارك وتعال
لقــد تنوعــت الرياضــة فــي عصــرنا ودخلهــا كثيــر مــن الشــوائب اّل اننــي اردت ان أنبــه الــى الضــوابط الشــرعية فــي ممارســة المــرأة 
المسـلمة ولعــل انـه هنــاك كثيــرا مـن البــاحثين قـد تطرقــوا الــى مثـل هــذه القضـايا ممــا اضــطرني ان أنبـه الــى امـر مهــم يغفــل عنـه كثيــر مــن 

 اس هو اننا إذا الفنا المعصية أصبحت في نظرنا شيئا هينا ومن هنا بدأ المشكل.الن
 5فمن اهم ضوابط الممارسة ان ّل تلهي عن العبادات، ان كل العلماء تطرقوا الى هذا الضابط.

ت مـا يمارسـها النسـاء كذلك الحال بالنسبة للضابط الثاني: وجوب ستر العورة والبعد عن مواطن اثارة الغرائز: فهناك من الرياضا
فقط ويكشفن فيه المواطن التي نهى الشرع عن كشفها خاصة في حضور الرجال ان هذا محضور شرعا وبعض الرياضات فيها ما يثيـر 
الغرائز كاّلختالط المحرم الذي يحدث اثناء ممارسة الرياضة والنصوص الشرعية تؤكد على خطورة اختالط الرجـال بالنسـاء. قـال تعـالى 

، اذا كان الكالم موجه الى نساء النبي فمـن 53ذا سألتموهن متاعا فأسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن( األحزاب )و ا
                                                           

  www.binbas.org.sa/fatwa-3419الموقع الرسمي لسماحة االمام بن الباز.  1
  www.alro7.net/ayaq/php?langg=arabic&aya=60&sourid=8. 7موقع ال رو 2
 موقع اسالم ويب. 3

www.fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php ?page=showfatwa&option=fatwald=60934  
4 www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2337&id=150&sid=739&ssid=768&sssid=769  

 نفس المرجع السابق 5

http://www.binbas.org.sa/fatwa-3419
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http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2337&id=150&sid=739&ssid=768&sssid=769
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خيــر »بــاب أولــى ان يلتــزمن بــه مــن هــن اقــل شــأنا مــن نســاء النبــي . وعــن ابــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم 
 1 664اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها أولها" رواه مسلم صفوف الرجال أولها وشرها 

قــال ان النبــي  –رضــي اهلل عنهمــا  –بــالرغم مــن هــذا فــان النبــي نهــى عــن منــع النســاء مــن الــذهاب الــى المســجد. عــن عبــد اهلل بــن عمــر 
ل بن عبد اهلل واهلل لمنعنهن وفي لفظ مسـلم "ّل صلى اهلل عليه وسلم قال "إذا استأذنت أحدكم امرأته الى المسجد فال يمنعها" قال فقال بال

 2(.136/442ومسلم )ح 858تمنعوا اماء اهلل مساجد اهلل" أخرجه البخاري ح
 يمكن ذكر بعض الضوابط التي توصلت اليها دراسة علمية وهي رسالة ماجيستير حيث ذكرت:

 . أن تكون الرياضة الممارسة مباحة وليست محرمة.1
 اختالط أو خلوة بين الجنسين أثناء الممارسة.. أّل يكون هناك 2
 وشروطه. . أن تلتزم المرأة أثناء ممارسة الرياضة بمواصفات اللباس الشرعي3
 . أن تستأذن وليها في ممارسة الرياضة، في حالة الخروج ألنها تحتاج الى الخروج بشكل مستمر.4
 عسكرات التدريبية.. وجود المحرم في حالة السفر للمشاركة في البطوّلت والم5
 . أّل يكون هناك افراط أو ضرر في أثناء ممارسة الرياضة.6
 . ان يكون هناك اعتدال في اّلنفاق على األلعاب الرياضية.7
 3. أن تقوم امرأة بمعالجة المصابات في اللعب.'' 8

 ثالثا: القوانين المنظمة لممارسة المرأة للرياضة
العــام لممارســة الرياضــة للجميــع لــم يفــرق المشــرع )واضــع القــانون( بــين الرجــل والمــرأة وهــذا  بالنســبة للقــانون فمــن خــالل القــانون

تصريح واضح لجواز ممارسة المرأة للرياضة في الجزائر غير انهم لم يضعوا قانون يستثني ويضبط هذه الممارسة مـن خـالل جعـل بنـود 
فــي فصــل التربيــة البدنيــة والرياضــية يعتبــر تعلــيم مــادة التربيــة البدنيــة  6توضــع هــذه الممارســة فــي اطيارهــا الشــرعي مــن خــال المــادة رقــم 

، قال بعض الباحثين ''ليس معنى ان أجاز الشرع للمرأة الممارسة الرياضية في أماكن 4والرياضية اجباري في كل أطوار التربية الوطنية 
م وسـيلزمها القـانون الـدولي علـى ان تخلـع حجابهـا وتظهـر مخصصة أن نبيح لها ان تخرج على العالم اّلخر وسـتتدرج فـي يـوم مـن األيـا

 5مفاتنها التزاما لهذا القانون ونحن نالحظ القوانين القاسية على الرجل وما بالك المرأة'' 
من خالل كالم هذا الباحث نستنتج ان القانون الدولي فوق اّلحكام الشرعية وهذه نتيجـة حتميـة بمـا أن األوربيـون هـم األقـوى فـي 

 يع المجاّلت فسيفرضون علينا قانونهم وان كان فاسدا.جم
اما فيما يخـص القـانون الـذي يتحـدث عـن الرياضـة للجميـع والـذي يمكـن ان نـتحكم فيـه بحكـم اننـا دولـة اول بنـد فـي دسـتورها هـو 

لمات ممارسـة الرياضـة فـي اإلسالم دين الدولة يمكن ان يخضع القانون لألحكام الشرعية حتى يتسنى ألكبر عدد ممكن مـن النسـاء المسـ
اطرهـا الشـرعية دون عـري وّل تفسـخ، ''كمــا ان الشـرع قـد حـافظ علــى حقـوق المـرأة وكرامتهـا وحـافظ علــى جسـدها وأنوثتهـا ورياضـة المــرأة 

تها اّلنثويـة ليس بأن تفقد أنوثها، فما حاجة المرأة بأن تمارس رياضة رفع اّلثقال مع العلم ان المرأة يجب ان تحافظ على نعومتها وسالل
 6دون ان تفقدها دورها ودور بيتها''.

                                                           
  http://islamqa/ar/1200اإلسالم سؤال وجواب.  1

2 Eljanaonmyhome.montadalhilal.com/t725-topic  
، جامعة 2006سالم موسى الرواشد، الضوابط الشرعية لممارسة المرأة للرياضة، رسالة ماجيستير، غير منشورة، اشراف الدكتور علي محمود الزقيلي،منال  3

 مؤتة، األردن.
يتعلق  2004ت سنة اوغش 14الموافق  1425جمادى االخر عام  27مؤرخ في  10-04، قانون رقم 52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  4

 بالتربية البدنية والرياضية في فصله الثاني.
  madina.com/node/350184-www.alموقع المدينة الفقرة الثالثة.  5
 نفس المرجع السابق. الفقرة الثانية 6

http://islamqa/ar/1200
http://www.al-madina.com/node/350184


 م2017 /حزيران           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ية التربية كل مجلة        33العدد/

223 

وفي هذا نجد قول النبي عليه الصالة والسالم صريح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 1لعن اهلل المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري

عدم جواز الممارسة اما لذاتها أو ما ينتج عنه من تجاوزات، اما األصل فاإلباحة واما ما ينتج عنها ففيه نظر،  ولعل األصل في
فعدم الجواز ليس للرياضة فكما سبق األصل فيها اّلباحـة، بالتـالي مـا نـتج عـن المـرأة للرياضـة مـن محـاذير فقـد بيـت الحالـة النفسـية فـي 

 2تمع جملة وتفصيال ألنها خرجت عن نطاق المألوف والعرف الذي تتمتع به هذه المجتمعات.مجتمعاتنا المحافظة فرفضها المج
أضيف على هذا ومن خالل ما جمعته من معلومات حول نظرة المجتمع لممارسة المـرأة للرياضـة عمومـا كانـت جلهـا تصـب فـي 

 تها كما بين الشرع ولكن لعدم توفر الضوابط الشرعية لها. ان اّلباء واألمهات والمجتمع عموما يمنع المرأة من الممارسة ليس في حد ذا
 رابعا: المطابقة بين االحكام الشرعية للممارسة الرياضية للمرأة والقوانين المنظمة لها

بما أن األصل في الشيء اّلباحة فلقد اجمع العلماء على اّلباحة في الممارسـة بالتـالي الممارسـة الرياضـية فـي حـد ذاتهـا مباحـة 
ذا ما قارننها مع القوانين المنظمة لها فنجد ما يلي:كم  ا بينت في صدر هذا البحث وا 
/ قوانين على الصعيد الدولي: كما بيننا سابقا ان القوانين الدولية تفرض على المرأة منطقها في الممارسـات الرياضـية التنافسـية بكشـف 1

ض اّلحكـــام الشــرعية فـــي ديننــا الحنيـــف، أيضــا مـــن المحـــاذير جــزء مـــن بــدنها وفـــي بعــض األحيـــان كشــف كـــل بــدنها وهـــذا مـــا يعــار 
الحنيــف ّل  اّلخـتالط برجـال غربـاء وهــذا امـر اصـبح مفـروض علــى أي فتـاة تشـارك فــي المحافـل الدوليـة، كمـا ّل ننســى ان فـي ديننـا

يبيح للمرأة ان تسـافر دون محـرم ولـو كـان الحـج والسـفر للمحافـل الرياضـية الدوليـة امـرا ضـروريا، هنـاك محـاذير كثيـرة اكتفيـت بـذكر 
أهمهــا ألن اإلبــاء واألمهــات يخشــون مــن هــذه األمــور ان ّل تراعــى مــن طــرف الفيــدراليات المتواجــدة علــى الصــعيد الــوطني بالتــالي 

 اتهم من المشاركة.يقومون بمنع بن
في فصل التربية البدنيـة والرياضـية يعتبـر تعلـيم مـادة التربيـة  15الى المادة  6نذكر منها المادة رقم  -/ قوانين على الصعيد الوطني: 2

م مادة التربية البدنية والرياضية اجباري في كل أطوار التربية الوطنية حيث ان هذه المادة لم تفرق بين الذكر واّلنثى في اجبارية تعلي
 البدنية والرياضية وأيضا ّل تنافي اّلحكام الشرعية بل تسير في سياق اّلحكام الشرعية.

والذي يتـيح للرجـل والمـرأة الممارسـة الرياضـية خـارج  21و 20-19-18-17-16كما نذكر قانون الرياضة للجميع في مواده رقم  -
، غيـر 3ظمهـا اتحاديـات األلعـاب والرياضـات التقليديـة وتحـدد كيفيـات تنظيمهـانطاق المنافسات والمحافل الرياضية الرسمية والتـي تن

ان هذه الرياضة أصبحت في خطر بسبب عـدم اّلهتمـام بهـا وعـدم تـوفير اّلمـن خاصـة للنسـاء الممارسـات، اذا ّلحظنـا ان معظـم 
رأة تخشـى الـذهاب الـى المسـاجد لوجـود النساء يخشين الذهاب الى المالعب لعـدم تـوفر اّلمـن وفـي هـذا الـزمن الغـابر أصـبحت المـ

أمــور مشــبوهة فــي الطرقــات وابتعــاد الشــباب عــن تعــاليم ديننــا أصــبح اّلبــاء يمنعــون بنــاتهم مــن الــذهاب حتــى الــى صــاّلت ممارســة 
ابط النساء األيروبيك والرياضات التي تناسـب قـوام المـرأة كـل هـذا بسـبب ابتعادنـا عـن الطريـق الصـواب وعـدم اعطاؤنـا اهتمـام لضـو 

 الشرع التي وضعها الشرع عند الممارسة الرياضية لدى النساء.
امـا قــوانين ممارسـة المــرأة للرياضــات التنافسـية فهــي أولـى بالتحــذير وباّلجتنــاب مـن طــرف اّلوليـاء والتــي يمثلهــا الفصـل الرابــع مــن  -

الـذكر واألنثـى. أيضـا فـي هـذا الفصـل لـم  أيضا في مواد هـذا الفصـل لـم يفـرق فـي الممارسـة بـين 29الى المادة رقم  16مادته رقم 
 يتطرق المشرع )واضع القانون( الى أي ضابط 

 
 

                                                           
  Rasoulallah.net/ar/articles/article/6282موقع نصرة محمد صلى اهلل عليه وسلم.  1
 madina.com/node/350184-www.alموقع المدينة الفقرة الخامسة.  2
يتحدث في  2004وغشت سنة ا 14الموافق  1425جمادى االخر عام  27مؤرخ في  10-04، قانون رقم 52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  3

 فصله الثالث عن الرياضة للجميع.
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 خامسا: النتائج والتوصيات
مـن خــالل بحثــي هــذا توصــلت الــى أمــر مهــم جــدا اّل وهــو ان الممارسـة فــي حــد ذاتهــا ّل حــرج فيهــا وان القــوانين المنظمــة لهــا لــم 

ات والمجتمع عموما ليس ضد الممارسة لكن مع الضـوابط الشـرعية للممارسـة بالتـالي فـان تجعل ضوابط لهذه الممارسة وأن اّلباء واألمه
وتتـاح الفرصـة ألكبـر عـدد ممكـن مـن -حتـى يتسـنى -المشكل األساسي هو في وضع ضـوابط مـن طـرف القيمـين علـى الرياضـة عمومـا 
رياضــية لتحـافظ علــى رشـاقتها وقوتهــا لكـن لألســف المــرأة الممارسـة الرياضــية لبناتنـا. ان المــرأة فـي حاجــة ماسـة الــى ممارســة الحركـات ال

وانـا اليوم أصبحت مثلها مثل الرجل ّل هم لهما في الحياة سوى األنترانت واألفالم واللعب والتنزه أين ّل يمكن لإلبـاء واألمهـات مـراقبتهم، 
جـاه وحتـى نفـتح المجـال أوسـع للممارسـة الرياضـية أقترح ان نفرض الضوابط الشرعية للممارسة الرياضية من خالل قوانين تخدم هـذا اّلت

للمرأة كما يجب على الجهات الوصية تعليم الشباب والشابات المعلوم من الدين بالضرورة ألنه فـي الحقيقـة انمـا األمـم اّلخـالق مـا بقيـت 
الشـرعية فـي الممارسـة الرياضـية فان هم ذهبت اخالقهـم ذهبـوا وقـد توصـلت بعـض الدراسـات فـي األردن الـى ان معرفـة النسـاء باألحكـام 

 وهذا ما يزيد الطين بلة كما يقال. 1ضعيفة جدا
اما فيما يخص الممارسات التنافسية فقد أوصي بعدم اشراك المرأة فيها حتى توضع لها ضوابط شرعية من طـرف الفـدراليات وان 

مهــور مــن النســاء دون أن يتــدخل الرجــال فــي تحتمــت ممارســتها ففــي بطــوّلت خاصــة وجميــع مــن يقومــون عليهــا مــن مــدربين وحكــام وج
 .2األمر. هذا ما توصلت اليه دراسة علمية للضوابط الشرعية لممارسة المرأة للرياضة باألردن

كما أقترح على السلطات الوصية بأن تجعل منظومة كاملة لممارسة المرأة للرياضة ألننا كمسلمين ينبغي لنا ان نهتم بهـذا اّلمـر 
اّلم مدرســة إذا أعــددتها أعــددت شــعبا طيــب األعــراق". وعــن عائشــة رضــي اهلل " المــرأة أســاس المجتمــع كمــا قــال أحــدهمّلن فــي الحقيقــة 

ــه وأنــا خيــركم ألهلــي". رواه الترمــذي فــي المناقــب »عنهــا قالــت قــال النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم  ، وأبــو داود 3892خيــركم خيــركم ألهل
إذا نظرنــا الــى  3وقـال اســناد صــحيح علــى شـرط الشــيخين. 285فــي السلســلة الصــحيحة ، وصــححه اّللبـاني 1977، وابـن ماجــة 4899

راوي هذا الحديث فإنها ام المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها فهي التي نقلت لنا جل هذا اإلسـالم بأحاديثهـا عـن النبـي صـلى اهلل 
. هـذا مـا يـدل 34اهلل والحكمـة ان اهلل كـان لطيفـا خبيـرا( األحـزاب  عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى )واذكرن ما يتلى في بيوتكن مـن آيـات

على ان النساء شقائق الرجال كما تقدم ذكره. )أقصد بمنظومة كاملة توضع أسسها من الكتاب والسنة وذلك بوضع الرياضة النسوية في 
المــرأة وفــق اّلحكــام الشــرعية التــي وضــعها لنــا فدراليــة خاصــة بهــا تقــوم علــى تســيير جميــع الرياضــات والمنشــآت وكــل مــا يتعلــق برياضــة 

 الشرع(.
أطلب من الجهات الوصية بان تأخذ هذا اّلمـر علـى محمـل الجـد ألن ممارسـة المـرأة للرياضـة لـم تكـن امـرا هينـا حيـث ان النبـي 

ية حيث انه لم يسابقهن امـام صلى اهلل عليه وسلم كان يسابق زوجاته عند ذهابه الى الغزوات والقتال والجهاد لكن جعل لنا ضوابط شرع
الصحابة الكرام لكن كان يتخلف حتى يتوارى عن األنظار ثم تبدأ المنافسة الشرعية ذات الضوابط التي ننشدها في عصرنا هذا والحديث 

ي صـلى اهلل ورد صحيحا رواه اّلمام أحمد وأبو داود والنسـائي وابـن ماجـة ولفـظ الحـديث عـن عائشـة رضـي اهلل عنهـا انهـا كانـت مـع النبـ
عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سـابقته فسـبقني. فقـال هـذه بتلـك السـبقة. وفـي لفـظ سـابقني النبـي 

، والنسـائي 2578، وأبـو داود 6/39صلى اهلل عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى اذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. رواه أحمد 
، وانبــه الــى أن عصــر النبــي كــان النــاس ارقــى تفكيــرا مــن 4، وغيــرهم4691، ابــن حبــان 1979، وابــن ماجــة 5/303،304فــي الكبــرى 

عصرنا هذا وليسوا كما يظن بعض األشخاص انهم رجعيون، وهل يعلم الجميـع ان المـرأة علـى عهـد النبـي كانـت تصـلي الصـبح جماعـة 
                                                           

أ/د عصمت  هدى عبد الكريم شموط، مستوى معرفة معلمات التربية الرياضية والطالبات لرأي اإلسالم في الرياضة، رسالة ماجيستير، غير منشورة، اشراف 1
 ، الجامعة األردنية، األردن.2001درويش الكردي، 

، جامعة 2006رواشد، الضوابط الشرعية لممارسة المرأة للرياضة، رسالة ماجيستير، غير منشورة، اشراف الدكتور علي محمود الزقيلي،منال سالم موسى ال 2
 مؤتة، األردن.

 www.alimam.ws/ref/323موقع امام المسجد.  3
 ar.islamway.net/fatwa/18316قصة تسابق النبي صلى اهلل عليه وسلم مع عائشة  4
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ك ّل يسلكه اّل األمم المتقدمة اين ّل تهـان المـرأة فـي جـنح الليـل المظلـم ولكـن جـربن الخـروج فـي في المسجد ويعلم الجميع ان هذا السلو 
 جنح الليل وسوف ترين العجب العجاب في عصر التقدم المزعوم المدنية السحيقة.

 ي ومن الشيطان.أرجو من اهلل ان أكون قد وفقت في إيصال الفكرة نقية دون شوائب فان اصبت فمن اهلل وان أخطأت فمن نفس
 المراجع والمصادر:

 / القران الكريم.1
/ منال سالم موسى الرواشد، الضوابط الشرعية لممارسة المرأة للرياضة، رسالة ماجيستير، غير منشورة، اشراف الدكتور علي محمود 2

 ، جامعة مؤتة، األردن.2006الزقيلي،
لرياضية والطالبات لرأي اإلسالم في الرياضة، رسالة ماجيستير، غير / هدى عبد الكريم شموط، مستوى معرفة معلمات التربية ا3

 ، الجامعة األردنية، األردن.2001د عصمت درويش الكردي، .منشورة، اشراف أ
/ صالح عبد اهلل صالح الزعبي، بناء استراتيجية الرياضة للجميع في جامعة البلقاء التطبيقية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، اشراف 4

 ، الجامعة األردنية، األردن.2008دكتور وليد احمد الرحاحلة، ال
اوغشت  14الموافق  1425جمادى اّلخر عام  27مؤرخ في  10-04، قانون رقم 52/ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 5

لرياضة للجميع أما الفصل الرابع يتعلق بالتربية البدنية والرياضية في فصله الثاني، وفي فصله الثالث يتحدث عن ا 2004سنة 
 فيتحدث عن رياضة النخبة والمستوى العالي.

  www.binbas.org.sa/fatwa-3419/ الموقع الرسمي لسماحة اّلمام بن الباز. 6
  www.alro7.net/ayaq/php?langg=arabic&aya=60&sourid=8. 7/ موقع ال رو7
 / موقع اسالم ويب.8

ww.fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php ?page=showfatwa&option=fatwald=60934  
 / اإلسالم سؤال وجواب. 9

www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2337&id=150&sid=739&ssid=768&sssid=769  
http://islamqa/ar/1200  
10\ Eljanaonmyhome.montadalhilal.com/t725-topic 

  www.al-madina.com/node/350184ثالثة. / موقع المدينة الفقرة ال11
  Rasoulallah.net/ar/articles/article/6282/ موقع نصرة محمد صلى اهلل عليه وسلم. 12
 www.al-madina.com/node/350184/ موقع المدينة الفقرة الخامسة. 13
 www.alimam.ws/ref/323/ موقع امام المسجد. 14
 ar.islamway.net/fatwa/18316/ قصة تسابق النبي صلى اهلل عليه وسلم مع عائشة 15

 
 
 
 
 
 

http://www.binbas.org.sa/fatwa-3419
http://www.alro7.net/ayaq/php?langg=arabic&aya=60&sourid=8
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2337&id=150&sid=739&ssid=768&sssid=769
http://islamqa/ar/1200
http://www.al-madina.com/node/350184
http://www.al-madina.com/node/350184

