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ملخص البحث
تربية األوالد من خالل اللعب والرياضة والترويح في السنة النبوية
أ م .د اآلء عبذ هللا حسين

جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية

حث اإلسالـ عمى ممارسة الرياضة بكافة أنواعهػا إذ اف الرسػوؿ الكػريـ محمدى ػمى ا

عميه وسمـ) حث عمى كؿ سبيؿ يقوي المسمـ عمى الجهاد .فاإلسالـ ديف

القوة والنشاط والدعوة إلى العمؿ والجهاد وكػؿ ششػريعاشه شػدعو إلػى الحيويػة والنشػاط والػدعوة إلػى

شقوية الجسـ شمهيداً لشقوية الروح والنفس المسممة والمحافظة عمى

حة اإلنساف.

هدؼ البحث الشعرؼ عمى شربية األوالد في اإلسالـ مف خالؿ المعب والرياضة والشرويح في السنة

النبوية .

وشناوؿ البحث المعب والشربية الرياضية والشربية والشرويح في السنة النبوية.

واسشنشج الباحث اهشماـ الرسوؿ الكريـ محمدى مى ا عميه وسمـ) باأللعاب الرياضية وحث عمى
ممارسشها والشدريب عميها واهشـ باأللعاب الرياضية وشجع المسابقات الرياضية .

وأو ى الباحث بضرورة إبراز أهمية ممارسة األنشطة الرياضية مف وجهة نظر إسالمية.
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Abstract
Educating the boys through sport, play ,and ,recreation in
Alsunaah Al- Naboiya
Dr. Alaa Abdullah hueisen
Islam urged on the sport practice of all its kinds .The prophet Muhammad
urged on every field whish enables the Muslims for the Islam is the
religion of power and activity urging for work and all the Islamic rules
for activity and strengthening of body preparing for strengthening of
Islamic spirit and the preservation of man health.
The research has aimed to acquaint with Educating the boys through
sport, play ,and ,recreation in Alsunaah Al- Naboiya
and research discussed of various athletic activities and play and
recreation in Alsunaah Al- Naboiya
The research has concluded that prophet Muhammad was interested in
athletic games recommended to be practiced ant rained
and he
encouraged an athletic competence .
The research has recommended the necessity of uprising the importance
of practicing an athletic activities from Alsunaah Al- Naboiya.
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-1الشعريؼ بالبحث
 -1-1المقدمة وأهمية البحث

حػػث اإلسػػالـ عمػػى ممارسػػة الرياضػػة بكافػػة أنواعهػػا إذ اف الرسػػوؿ الك ػريـ محمدى ػػمى ا عميػػه
وسػػمـ) حػػث عمػػى كػػؿ سػػبيؿ يقػػوي المسػػمـ عمػػى الجهػػاد .فاإلسػػالـ ديػػف القػػوة والنشػػاط والػػدعوة إلػػى

العمؿ والجهاد وكؿ ششريعاشه شػدعو إلػى الحيويػة والنشػاط والػدعوة إلػى شقويػة الجسػـ شمهيػداً لشقويػة

الروح والنفس المسممة والمحافظة عمى

حة اإلنساف.

وقػد اعشنػى اإلسػػالـ بالطفولػة واهػشـ بشربيػػة األوالد شربيػة سػميمة وعػػدهـ هبػة ا سػبحانه وشعػػالى إذ

إف اإلنسػػاف بطبيعشػػه الشػػي فطرهػػا ا عميػػه يحػػب الولػػد ويعػػدي امشػػداد لػػه واسػػشم ار ار لحياشػػه وحػػب
الحياة هي اقوي الغرائز في اإلنساف.

وقػػد بػػيف ا ذلػػؾ فػػي قولػػه شعػػالى فػػيىزيف لمنػػاس حػػب الشػػهوات مػػف النسػػا والبنػػيف والقنػػاطير

المقنطرة مف الذهب والفضة).ى سورة اؿ عمراف االية (14

وقد أولفت كشب عديدة حوؿ شربية األوالد وكشب الفالسػفة والشربػوييف عػف العنايػة بالطفػؿ وطػرؽ

شربيشه .

وكػػاف الػػديف اإلسػػالمي الحنيػػؼ السػػباؽ فػػي العنايػػة بالطفػػؿ وكانػػت شعاليمػػه واضػػحة فػػي العنايػػة
بالطفؿ بشكؿ مشكامؿ مشوازف جسدا وروحػا وعقػال .فقػد وضػع المبنػات األساسػية لشربيػة األوالد ولػـ
يغفؿ أي جانب مف جوانب العناية باألوالد إال وأشار إليه ،وكانت عممية العناية بجسـ األوالد مػف

ضػػػمف األمػػػور الشػ ػػي اه ػ ػشـ بهػ ػػا ديننػ ػػا الحنيػ ػػؼ مػػػف خػ ػػالؿ اإلشػ ػػارة إلػ ػػى لع ػػب األوالد ورياضػ ػػشهـ
وشرويحهـ.

وقػد وردت الكثيػػر مػف المواقػػؼ النبويػة الشػريفة فػي لعػػب ورياضػة األوالد وشػػرويحهـ ،إذ إف الطفػػؿ
بحاجة إلى الحركػة والنشػاط لكػي ينمػو بػدنيا وحركيػا وعقميػا واجشماعيػا ومعرفيػا ومػف خػالؿ المعػب

واألنشطة الرياضية نفهـ نفسيات األوالد والوقوؼ عمى اسشعداداشهـ ومف خاللهػا يعبػر الطفػؿ عػف
نفسه بحرية ويشفاعؿ مع غيري مف األوالد .ىمحمد)10 ،2005 ،

وكػػاف الرسػػوؿ الك ػريـ محمػػد عميػػه ال ػػالة والسػػالـ يحػػث اإلبػػا عمػػى شربيػػة أوالدهػػـ شربيػػة بدنيػػة

فالطفؿ أساس

الح األمة ورقيها .

فػػي الوقػػت الحاضػػر نمحػػظ إف الكثيػػر مػػف اإلبػػا فػػي مجشمعنػػا يركػػزوف فػػي شػربيشهـ ألوالدهػػـ عمػػى
النواحي الدينية والعقمية والخمقية وينسوف إف لمجسـ حؽ أيضػا فػي إف يواكػب شطػور العقػؿ والػروح

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

4

الثقافة الرياضية

وهـ بذلؾ يكونوف قد نسوا جانب أساسي ومهـ في نمػوا الطفػؿ بشػكؿ مشكامػؿ ومػف خػالؿ اقشػدائنا

بسنة الرسوؿ ىعميه ال الة والسالـ) والمنهج الذي اشبعه في شربية األوالد نسشطيع إف نفهـ أهميػة
المعب والرياضة والشرويح وشأثيراشها عمى حياة األوالد.

مف هنا برزت أهمية البحث لمشعرؼ عمى شربية األوالد عػف طريػؽ المعػب والرياضػة والشػرويح فػي

السنة النبوية.

 -2-1مشكمة البحث

شبنػػت الكثيػػر مػػف المؤسسػػات الشربويػػة فػػي المجشمعػػات الغربيػػة وبعػػض المجشمعػػات الشػرقية

الرياضة والمعب والشرويح كإحدى أهـ طرؽ الشنشئة االجشماعية وشربية األوالد .

وقد أكد اإلسالـ عمػى شربيػة األوالد باعشبػارهـ أسػاس المسػشقبؿ وقػد حػث عمػى حسػف شػربيشهـ حشػى

قبؿ والدشهـ مف خالؿ اخشيػار الػزوج لمزوجػة فعػف معقػؿ بػف يسػار قػاؿ سقػاؿ الرسػوؿ الكػريـ محمػد

ى مى ا عميه وسمـ) ىىشزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكـ األمـ)) ىأخرجه أبو داود) .1

كمػا اهػشـ اإلسػالـ بػاألوالد بعػد والدشهػـ مػف خػالؿ العنايػة بطعػامهـ فقػاؿ عػز وجػؿ فػي ىىالوالػدات

يرضعف أوالدهف حوليف كامميف)) ىسورة البقرة أية.)233

كما وضعت شروط لممرضعة إذا لـ شرضعه إالـ ىالخطيب والزبادي )25 ،2000،

وهكػػذا نمحػػظ إف الحضػػارة اإلسػػالمية هػػي حضػػارة إنسػػانية النزعػػة عالميػػة الهػػدؼ واألفػػؽ والرسػػالة

غير مح ورة في جنس أو زماف أو جنس.

ولكػػف نمحػػظ إف الكثيػػر مػػف أولي ػا األمػػور أو الم ػربيف الشربػػوييف يجهمػػوف مكانػػة المعػػب والرياضػػة
والشرويح في السنة النبوية ومف خالؿ جهمهـ هذا يكوف اهشمامهـ بشوجيػه أطفػالهـ أو طمبػشهـ نحػو

المعب واألنشطة الرياضية والشرويح الرياضي في المدرسػة أو البيػت أو دور الحضػانة ضػعيؼ أو

قد يكوف معدوما وقػد يعػدي الػبعض مضػيعة لموقػت والجهػد ،وقػد يعػدي الػبعض منافيػا لشعػاليـ الػديف

اإلسالمي .

مف هنا ظهرت مشكمة البحث لمشعرؼ عمى شربية األوالد مػف خػالؿ المعػب والرياضػة والشػرويح فػي

السنة النبوية.

 3-1أهداؼ البحث

يهدؼ البحث الشعرؼ عمى

 رعاية األوالد في اإلسالـ .1أت ٟداٚد ،سٕٓ أت ٟداٚد :ف ٟوتاب إٌىاح:تاب ِٓ تزٚج اٌٌٛٛد/ 4 :ح (،)0252ص . 353
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 -المعب عند األوالد في السنة المطهرة.

 القوة والمياقة البدنية والرياضة عند األوالد في السنة المطهرة. -الشرويح في السنة المطهرة.

 -الشغذية وال حة عند األوالد في السنة النبوية.

 4-1الم طمحات الواردة في البحث
 1-4-1المعب عرفه كارؿ جروس بأنهس

اإلعداد لمحياة مف خالؿ منا شطه إذ يشدرب األوالد عمى المهارة األساسية وهو نشاطا فطريا.
وعرفه كؿ مف برنارد ماسوف والفريد ادلر بأنهس

الشعبير عف الذات واف الميوؿ النفسية هي الشي شدفع الفرد إلػى اخشيػار أنمػاط نشػاطه وفقػا لقد ارشػه

واسشعداداشه.ىالحماحمي وم طفى )52 ،2001،

وعرفه الباحث بأنهس

وسيمة شربوية يمكف مف خاللها أف يعبر الفرد وبطريقة حركية عف أحاسيسه ومشاعري كما انه مف

خػػالؿ المع ػػب يكشس ػػب العديػػد م ػػف الع ػػادات االجشماعيػػة الس ػػائدة ف ػػي المجشمػػع وم ػػف خالل ػػه ينم ػػي
مهاراشه الحركية وقابميشه البدنية.

 2-4-1الشػرويح س -هػػو ذلػؾ النشػػاط الػػذي يمارسػه الفػػرد فػي الوقػػت الحػػر وبػدافع شخ ػػي وهػػو
نشاط يشسـ باالخشيارية وهدفه األساسي السعادة الشخ ية .ىالقرغولي والمفشي ) 1989،20،
3-4-1

األوالد س وهو لفظ يطمؽ عمى الذكور واإلناث.ىالرواجيه)3 ،2000 ،

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 -1-2اإلطار النظري

 1-1-2رعاية األوالد في اإلسالـ

ا -الرحمة باألوالد وحسف شربيشهـ.

رسخت الشريعة اإلسالمية في قموب األبويف خمؽ الرحمة وحضشهـ عمى الشحمي بها والشمسػؾ بهػا
وقد كاف لنا في رسولنا الكريـ محمد ى مى ا عميه وسمـ ) أسوة حسنة فقػد كافى ػمى ا عميػه

وسػػمـ ) رحػػيـ باألطفػػاؿ محب ػاً لهػػـ عطوف ػاً عمػػيهـ لين ػاً معهػػـ وقػػد كػػاف يالعػػبهـ ويحػػف عمػػيهـ ولػػه
ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) مواقػػؼ كثيػػر ة فعػػف عائشػػة رضػػي ا عنهػػا قالػػت كػػاف يػػؤشى بال ػػبياف

ؾ عميهـ ويحنكهـ ىرواي مسمـ). 1
إلى رسوؿ ا ى مى ا عميه وسمـ )فَُيّبر ُ

ِ 1سٍُ :اٌجاِع اٌصذ١خ،وتاب األدب:تاب استذثاب تذٕ١ه اٌٌّٛٛد عٕد ٚالدتٗ ٚدٍّٗ ئٌ ٝصاٌخ ٠ذٕىٗ ِجٍد ،3ج،6ح()0142
داز اٌّعسفح ت١سٚخ.ص 126
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وفي موقؼ أخر لمرسوؿ ى مى ا عميه وسمـ )فعف أبي هريرة رضػي ا عنػه قػاؿ س قبػؿ رسػوؿ

ا ى مى ا عميه وسمـ)الحسف ابف عمي وعندي األقرع بف حابس الشميمي جالس فقاؿ األقرع إف
لػػي عشػرة مػػف الولػػد مػػا قبمػػت مػػنهـ أحػػدا فنظػػر ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) ثػػـ قػػاؿ ىمػػف ال يػػرحـ ال

ُيرحـ )ىرواي البخاري).1
ػت أبػي العػاص عمػى
وعف أبي قشادة قاؿ سخرج عمينا رسػوؿ ا ى ػمى ا عميػه وسػمـ ) وأُمامػه بن ُ
عاشقه ف مى فإذا ركع وضعها واذا رفع رفعها ىرواي البخاري) .2

ػي إلػى النبػي ى ػمى ا عميػه وسػمـ) فقػاؿ أشقبمػوف
وعف عائشة رضي ا عنهػا قالػت س جػا اعرب ّ
ال ػ ػػبياف فمػ ػػا نقػ ػػبمهـ فقػ ػػاؿ النبػ ػػي ى ػ ػػمى ا عميػ ػػه وسػ ػػمـ)أو اممػ ػػؾ لػ ػػؾ أف نػ ػػزع ا مػ ػػف قمبِػ ػػؾ

الرحمةىرواي البخاري).3

وقد دعا الرسوؿ الكريـ محمدى مى ا عميه وسػمـ) إلػى ال ػبر والرفػؽ باألطفػاؿ وعمػى مايحػدث

منهـ وعدـ مؤاخذشهـ لعدـ شكميفهـ .فعف عائشة رضي ا عنها قالتسوضع

بياً في حجر النبي

ُيحنكه فباؿ عميه ،فدعا بما فأشبعهىرواي البخاري).4
وكػػاف الرسػػوؿ الك ػريـ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ) يالعػػب األطفػػاؿ ويسػػمـ عمػػيهـ فعػػف انػػس بػػف مالػػؾ
ٍ
بياف فسمـ عميهـىرواي البخاري).5

مر الرسوؿ عمى
رضي ا عنه قاؿس ّ
وعػػف انػػس بػػف مالػػؾ رضػػي ا عنػػه قػػاؿس كػػاف الرسػػوؿ الك ػريـ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ) يخالطنػػا
حشى يقوؿ ألخ

غير يا أبا عمير ما فعؿ النغيرىرواي البخاري).6

وكاف الرسوؿ الكريـ ى مى ا عميه وسمـ) يحب األطفاؿ ويالعبهـ عف أسامة بف زيد رضي ا
عنهما كاف رسوؿ ا ى ػمى ا عميػه وسػمـ) يأخػذني فيقعػدني عمػى فخػذي ويقعػد الحسػف بػف عمػي

عمى فخذي األخر ثـ يضمهما ثـ يقوؿ المهـ ارحمهما فاني ارحمهماىرواي البخاري ).7

وكػػاف الرسػػوؿ الك ػريـ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ) يحػػب أوالدي ويحػػف عمػػيهـ فعػػف ابػػف أبػػي نعػػـ قػػاؿ

سمعت رسوؿ ا يقوؿ عف الحسف والحسيف هما ريحانشي مف الدنياىرواي البخاري ).8

 -1اتننٓ دجننس ،ادّنند تننٓ عٍنن ،ٟفننتخ اٌثنناز ٞرننسح صننذ١خ اٌث از:ٞوتنناب األدب:تنناب اٌسدّننح تاٌٌٛنند ٚتمثٍ١ننٗ
ِٚعأمتٗ/5:ح( ، )5996ص .504
 0تٓ دجس اٌّصدز ٔفسٗ ج،12زلُ اٌذد٠ث  ،5651ص 503
 3تٓ دجس اٌّصدز ٔفسٗ ج،12زلُ اٌذد٠ث  ،5995ص 504

 4دجس ِصدز ساتك :تاب اٌسفك تاألطفاي ٚاٌصثس عٍِ ٝا ٠ذند ِنٕٚ ُٙعندَ ِإاهنرتٌ ُٙعندَ تىٍن١ف /ُٙج،12زلنُ اٌذند٠ث  ،6220ص
533
 5اٌث نازِ ،ٞذّنند تننٓ ئسننّاع ،ً١صنذ١خ اٌث نناز: ٞتنناب زفننع اٌصنث ٟعٍنن ٝاٌف ننر/ج /3دنند٠ث زلنُ (ِ ، )6042ىتثننح اٌصننفا ِ،صننس ،
، 0223ص .191
 6اٌث از ٞاٌّصدز ٔفسٗ :تاب االٔثساط ئٌ ٝإٌاس/ج /5دد٠ث زلُ(.)6109ص .163
 2اٌث از ٞاٌّصدز اٌساتك دد٠ث زلُ ( )6223ص 533
 5اٌث از ٞاٌّصدز اٌساتك دد٠ث زلُ ( )5994ص .132
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وعف يعمي العامري قاؿ جا الحسف والحسيف إلى الرسوؿ الكريـ ى مى ا عميه وسمـ) فضمهما

بخمةٌ مجبنةٌ1ىابف ماجة).2
إليه وقاؿس إف الولد َم َ

وعف انس بف مالؾ رضي ا عنه قاؿس قاؿ الرسػوؿ الكػريـ ى ػمى ا عميػه وسػمـ)ليس منػا مػف
غيرنا ويوقر كبيرناىالشرمذي).3

لـ يرحـ

وقد دعا الرسوؿ الكريـ ى مى ا عميه وسمـ) إلى عدـ الشفريؽ بيف األوالد والنفقة عميهـ وحسػف

شػػأديبهـ لػػشعـ الفائػػدة عمػػى األهػػؿ والمجشمػػع والدولػػة وينشػػت الطفػػؿ بػػدوف أي شرسػػبات نفسػػية شػػأثر

عمى حياشه وعالقشه بأسرشه واخوانه في بح منشجاً معطا .

عف جابر بف سمرة عف الرسػوؿ الكػريـ ى ػمى ا عميػه وسػمـ) قػاؿ سالف يػؤدب الرجػؿ ولػدي خيػر

مف أف يش دؽ ب اعىالشرمذي ).4

وحدثنا أيوب بف موسى عف أبيه عف جدي أف الرسوؿ الكريـ ى مى ا عميه وسمـ) قاؿس ما َن َح َػؿ
ولد مف نحؿ أفضؿ مف ٍ
ٍ
حسفىالشرمذي ).5
ادب
ٌ
وعػػف أبػػي مسػػعود األن ػػاري عػػف الرسػػوؿ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ)قاؿ س نفقػػة الرجػػؿ عمػػى أهمػػه
دقةىالشرمذي ).6

وعف عقبة بف عامر قاؿ سمعت رسوؿ ا ى مى ا عميه وسػمـ) يقػوؿ مػف كػاف لػه ثػالث بنػات

ف ػػبر عمػػيهف وأطعمهػػف وسػػقاهف وكسػػاهف مػػف جدشػػه 7كػػف لػػه حجاب ػاً مػػف النػػار يػػوـ القيامػػةىابف

ماجة).
ب-

8

حة األطفاؿ

عني اإلسالـ برعاية األطفاؿ حشى قبؿ أف يولدوا وهػو فػي عػالـ الغيػب مػف خػالؿ حػؽ الطفػؿ إف

يكػػوف لػػه أب وأـ

ػػالحيف فعػػف أبػػي هريػرة رضػػي ا عنػػه قػػاؿ قػػاؿ رسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه

وسػػمـ ) ى أذا جػػا كـ مػػف شرضػػوف دينػػه وخمق ػػه فزوجػػه ،أال شفعم ػوا شكػػف فشنػػة فػػي األرض وفس ػػاد

عريض) ىرواي الشرمذي).9

 1إِٔ ٞطمح اٌث ً ٚاٌجثٓ فّٓ اجٍٗ ٠ث ً اإلٔساْ ٠ٚجثٓ

 0األٌثأِ ، ٟذّد ٔصس اٌد ،ٓ٠صذ١خ سٕٓ تٓ ِاجح ،اٌّىتة اإلسالِ ٟت١سٚخ.1956 ،دد٠ث زلُ
()0952ص.095
 3اٌتسِر ،ٞأت ٟع١سِ ٝذّد تٓ ع١س ٝاٌتسِر ، ٞاٌجاِع اٌصذ١خ ،داز تٓ دزَ ،ت١سٚخ.دد٠ث زلُ
()1904ص .565
 4اٌتسِر ٞاٌّصدز ٔفسٗ دد٠ث زلُ ()1956ص .524
 5اٌتسِر ٞاٌّصدز ٔفسٗ دد٠ث زلُ ()1952ص .524
 6اٌتسِر ٞاٌّصدز ٔفسٗ دد٠ث زلُ(.552 )1922
 ِٓ 2غٕاٖ
 ، 5األٌثأِ ، ٟذّد ٔصس اٌد ،ٓ٠صذ١خ سٕٓ تٓ ِاجح ،اٌّىتة اإلسالِ ٟت١سٚخ.1956 ،دد٠ث زلُ ()0959ص.096
 9أت ٛداؤد ِصدز ساتك :وتاب إٌىاح/:ج/ 0ح ( )1251ص.336
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عػػف أبػػي هريػرة عػػف رسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ) قػػاؿى شػػنكح النسػػا ألربػػع لمالهػػا ولحسػػبها

ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الديف شربت يداؾ) ىرواي الشرمذي )

1

فمسػػؤولية الشربيػػة شقػػع عمػػى عػػاشؽ الوالػػديف فػػاف كانػػا حسػػنا الخمػػؽ فسػػيربياف أوالدهمػػا عمػػى حسػػف

الخمؽ وعمى العادات االجشماعية المقبولة والحسنة.
ولمحفاظ عمى

حة الرضػيع اهػشـ اإلسػالـ بالرضػاعة ووضػع شػروط لممرضػعة إذ كانػت إالـ لػف

شرضعه ألي سبب كاف ومف هذي الشروطس
 -أف شكوف شابة غير مسنة.

 أف شكوف حسنة الموف قوية ومشوسطة السمف والهزؿ . -أف شكوف حسنة الخمؽ واألخالؽ.

 بطيئة االنفعاالت النفسية ىالذميمة).لقد عد الكثيػر مػف الشربػوييف عمميػة الرضػاعة ليسػت مجػرد إشػباع حاجػة عضػوية بػؿ هػي موقػؼ

نفس ػػي اجشمػ ػػاعي شػ ػػامؿ يش ػػمؿ الرضػ ػػيع واالـ وهػ ػػو أوؿ فرح ػػة لمشفاعػ ػػؿ االجشمػ ػػاعي .ىالخطيػ ػػب
والزبادي )26 ،2000،

كمػػا أف سياسػػة الدولػػة اإلسػػالمية كانػػت شػػوفر مسػػاعدة لىبػػا لىنفػػاؽ عمػػى أوالدهػػا لشػػأميف غػػذا
حي وجيد له.

فقد فرض عمر بف الخطابىرضي ا عنه) لكؿ مف شفطـ طفمها عػف الرضػاعة مبمغػاً مػف المػاؿ
لش ار الطعاـ له ،وكانت بعػض األمهػات شفطمػف أوالدهػف قبػؿ أف يػشـ سػف الفطػاـ لمح ػوؿ عمػى

الماؿ فمـ عمـ الخميفة شرع قانوف بإعطا الماؿ لكؿ األطفاؿ منذ اليوـ األوؿ لولدشهـ خوفاً عميهـ
مف أف يشعرضوا لمموت أو المرض .ىالخطيب والزبادي )9 ،2000،
نمحػػظ إف اهشمػػاـ المسػػمميف فػػي شربيػػة وشنشػػئة جيػػؿ

ػػحيح البػػدف يشمشػػع ب ػػحة ولياقػػة كػػاف مػػف

ضػػمف أولويػػات إنشػػا دولػػة إسػػالمية قويػػة الػػدعائـ ششمشػػع بكػػؿ مػػا و ػػمت إليػػه الػػدوؿ الكبػػرى فػػي

الوقت الحاضر.

أف حسف رعاية األب البنا ي ومالعبشه لهـ مف األوقات الشػي يشػذكرها الطفػؿ عنػدما يكبػر ويبقػى

مشاث اًر بها وهي مف األمور الشي ششرؾ لديه انطباعاً عف الرعاية والحناف الذي يعطيه أبواي له وهي
شؤدي إلى االنسجاـ داخؿ األسرة.

 1أت ٛداؤد ِصدز ساتك :وتاب إٌىاح /ج/0ح ( )0249ص.006
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وقد أكد الكاشب الياباني ماسارو ايبوكا انه ال يمكف أف ينشأ طفؿ مشميز فػي بيػت شكػوف إالـ هػي

القوامة عميه واألب هػو الشػابع لهػا وينبغػي أف ال يكػوف ضػيؽ الوقػت والشعػب بعػد العمػؿ عامػؿ ال
بشعاد اإلبا عف أطفالهـ.ىايبوكا)85 ،1990 ،

كما إف المعاممة الحسنة والمينة مػع الطفػؿ هػي إحػدى النشػائج الشػي ح ػؿ عميهػا بعػض الدارسػيف

الػػذيف أحيط ػوا مػػع األيػػاـ خب ػرة بموضػػوع المعاقبػػة الجسػػدية شػػؤدي إلػػى مزيػػد مػػف المشاكسػػة وانهػػا
طريقة غير مجدية .واف عمى الوالديف أف يشذكروا بأنها المثؿ األعمى الذي يحشذي به الطفػؿ وهػو

مف اقوي العوامؿ الشي شؤدي إلى شكييؼ اشجاهات سموؾ أطفالنا.ىالروايجة )19 ،2000،

كما إف عمـ نفس الطفؿ يؤكد إف نمو األطفاؿ اليمكػف أف يحػدث إال بشػوفر ثػالث شػروط أساسػية
وهػػي الشغذيػػة الجيػػدة واالسػػشعداد الػػوراثي والحنػػاف ،فالحنػػاف والمداعبػػة والغنػػا لمطفػػؿ وقضػػا وقػػت

كػػافي معػػه ومالعبػػشهـ هػػي أمػػور

ػػغيرة ولكنهػػا شحقػػؽ النمػػو المشػػزف والمػػنظـ لمطفػػؿ  .ىالروايجػػة

)19 ،2000،
 2-1-2المعب عند األوالد في السنة

إف كثيػػر مػػف المفكػريف األوائػػؿ مػػف المسػمميف اقشػػدوا بسػػنة الرسػػوؿ الكػريـ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ)
الذي دعانا لمحركة والنشاط وممارسة الرياضة فشو موا إلى كثير مػف المفػاهيـ والمبػادئ المش ػمة

بحركػػة اإلنسػػاف وطػػرؽ شعممهػػا واالرشقػػا بهػػا وأهميشهػػا لاطفػػاؿ والشػػي شششػػابه إلػػى حػػد بعيػػد مػػع

مثيالشها مف المفاهيـ الحركية والشربوية المعا رة.ىالخولي  ،راشب)161 ،2009 ،

إف عنايػػة اإلسػػالـ بشربيػػة الجسػػـ يق ػػد بهػػا شقويػػة الجسػػـ ورياضػػشه عمػػى احشمػػاؿ المشػػاؽ وبػػذؿ

الجه ػػد كم ػػا يق ػػد به ػػا ق ػػوة األخ ػػذ بن ػػيب اإلنس ػػاف م ػػف الحي ػػاة واالس ػػشمشاع ب ػػه فالجس ػػد الهزي ػػؿ
الم ػ ػريض الياخػ ػػذ ن ػ ػػيبه الحػ ػػؽ مػ ػػف مشػ ػػاع الػ ػػدنيا.ىقطب.)105 ،2004 ،وهنػ ػػاؾ الكثيػ ػػر مػ ػػف
األحاديث النبوية الشي شؤكد عمى أهمية المعب والرياضة واأللعاب لاوالد وسندرجها كما يأشيس

أوال -المعب

يرشبط مفهوـ المعب بالطفؿ الف الطفؿ يكوف افرغ قمباً واقػؿ شػغالً وايسػرشبدالً وأكثػر شواضػعاً لػذلؾ

كاف المعب لاطفاؿ مهـ جداً ىالرومي)13 ،1999 ،

والمعب له أهمية كبيرة بالنسبة لمطفؿ وذلؾ مف خالؿ امرييفس

 الف قابمية الشعميـ لم غير أكثر مف قابمية الشعميـ لمكبير . والف حاج ػػة الطف ػػؿ لمع ػػب والم ػػرح والش ػػرويح وه ػػوىالخطيب والزبادي )114 ،2000،

ػػغير أكث ػػر م ػػف حاجشه ػػا وه ػػو كبي ػػر
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وقد أدرؾ الرسوؿ ى مى ا عميه وسمـ ) بحكمشه الشي وهبها ا له وكيؼ ال وهو يشمقى شعاليمه

مػػف ا العزيػػز القػػدير أف لمعػػب أهميػػة بالغػػة لاطفػػاؿ لػػذلؾ فقػػد كػػاف يسػػمح لهػػـ بالعػػب داخ ػػؿ
مسجدي ى مى ا عميه وسمـ ) .

فقد روى البخاري عػف عائشػة ىرض ا عنهػا ) قالػت ىوا لقػد أريػت رسػوؿ ا ى ػمى ا عميػه
وسػػمـ ) يقػػوـ عمػػى بػػاب حجرشػػي والحبشػػة يمعبػػوف بحػرابهـ فػػي مسػػجد رسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه
وسمـ )وكاف الرسوؿ يسشرني بردائه كي انظر إلى لعبهـ  ،ثـ يقوـ مف اجمي حشػى أكػوف إنػا الشػي

ان رؼ س فاقدو قدر الجارية الحديثة السف حري ة عمى المهو).1
-

كمػػا نهػػى الرسػػوؿ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) عػػف إيػػذا الػػذيف يمعبػػوف  ،فقػػد روى البخػػاري

عف أبي هريرة ىرضي ا عنه) قاؿ بينما الحبشة يمعبػوف عنػد رسػوؿ ا ى ػمى ا عميػه وسػمـ

) بح ػرابهـ إذ دخػػؿ عمػػر بػػف الخطابىرضػػي ا عنػػه) فػػأهوى بالح ػػبا يح ػػبهـ بهػػا فقػػاؿ لػػه
رسوؿ ا ى مى ا عميه وسمـ ) ىدعهـ ياعمر)

2

 -المعب بالعرائس

شػػجع الرسػػوؿ محمػػد ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) عمػػى المعػػب بػػالعرائس لمػػا فيهػػا مػػف شسػػمية وشػػدريب

لمبنػػت عمػػى شربيػػة األطفػػاؿ فعػػف عائشػػة قالػػت ى كنػػت العػػب بالبنػػات فممػػا دخػػؿ عمػػى رسػػوؿ ا

ى مى ا عميه وسمـ )وعندي الجواري فإذا دخؿ خرجف واذا خرج دخمف)ىرواي أبي داود)

3

وعف عائشة ىرض ا عنها ) قالت إف رسوؿ ا ى مى ا عميه وسمـ ) قدـ عميها مػف غػزوة

شبػػوؾ أو خيبػػر وفػػي

ػػهوشها سػػشر فهبػػت ريػػح فكشػػفت عػػف بنػػات لعائشػػة ىلعػػب) فقػػاؿ رسػػوؿ ا

ى ػمى ا عميػه وسػمـ ) سمػا هػػذا يػا عائشػةن قالػت بنػاشي ورأى بيػػنهف فرسػاً لػه جناحػاف مػف رقػاع
فقػػاؿ ومػػا هػػذا الػػذي أرى وسػػطهف ن قالػػت فػػرس  ،قػػاؿ ومػػا هػػذا الػػذي عميػػهن قالػػت جناحػػاف ،قػػاؿ

ف ػػرس ل ػػه جناح ػػاف ن قال ػػت أم ػػا س ػػمعت إف لس ػػميماف خ ػػيالً له ػػا أجنح ػػةنقالتس فض ػػحؾ رس ػػوؿ ا
ى مى ا عميه وسمـ )حشى رأيت نواجذي) ىرواي أبي داؤد )

4

إف الدراسات الحديثة شؤكد عمى إف المعب بالدمى شنمي المهارات لدى الطفػؿ وشجعمػه يشػؽ طريػؽ
المسشقبؿ بثقة.

والدمى قديمة قدـ الشاريخ وهي أما أف شكوف م نوعة بشكؿ معقد أو بسيط وهي بالنسبة لػه شمثػؿ

رفيقشه وسموشه وحافظة أس ارري.ىالروايجة) 257 ،2000،

 1اٌث ازِ ٞصدز ساتك:وتاب إٌىاح:تاب :تاب ٔظس اٌّسأج ئٌ ٝاٌذثش ٔٚذ ِٓ ُ٘ٛغ١س ز٠ثح /ج/5ح(/)4935ص.0226
0تٓ دجسِ ،صدز ساتك :تاب اٌٍ ٛٙتاٌذساب/ج/6ح /0921ص .113
 3أت ٟداٚدِ ،صدز ساتك ،تاب اٌٍعة تاٌثٕاخ/ج/4ح(/)4931ص.054
 4أت ٟداٚدِ ،صدز ساتك ،تاب اٌٍعة تاٌثٕاخ/ج/4ح(/)4930ص.055
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إف الطفؿ يسشعيف بالدمية لكي يمارس لعبة الحيػاة مػف خاللهػا فالطفػؿ الػذي يريػد إف يكػوف أبػا أو

الطفمػػة الشػػي شريػػد أف شكػػوف إمػػا ال بػػد لهػػا مػػف دميػػة شحػػف عميهػػا وشضػػفي عميهػػا كػػؿ ادوار الحيػػاة
المشوقعػ ػ ػػة بمػ ػ ػػا فػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػؾ الضػ ػ ػػحؾ والبكػ ػ ػػا والنشػ ػ ػػاط والكسػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػؿ حشػ ػ ػػى المػ ػ ػػرض والمػ ػ ػػوت.

ىالروايجة) 262 -260 ،2000،

 -المعب باألراجيح

أباح اإلسالـ المعب باألراجيح ففيها رياضة شيقة وشسمية بريئة فقد روي عف عائشػة ىرض

ا عنها ) قالتس قدمف إلى المدينة فنزلنا في بني الحرث بػف الخػزرج فػو ا
بيف عزقيف فجا شني أمي فأنزلشني)ىرواي أبو داؤد)

1

أننػي لعػى أرجوحػة

إف المع ػػب كم ػػا أثبش ػػت البح ػػوث العممي ػػة يعم ػػؿ عم ػػى شش ػػكيؿ شخ ػػية الطف ػػؿ بإبعاده ػػا المخشمف ػػة

المعرفية والجسمية والحركية والنفسية والوجدانيػة واالنفعاليػة واالجشماعيػة.ىبمقيس ومرعػي،1982،

)147

كمػػا انػػه يعػػد مػػف انجػػح الوسػػائؿ الشربويػػة إذ انػػه أسػػموب الطبيعػػة فػػي مرحمػػة الطفولػػة ذات الحاجػػة

الممحة لمحركة .ىفرج)19 ،1987،

والط ػػب الح ػػديث اثب ػػت إف النش ػػاط الرياض ػػي عن ػػد األطف ػػاؿ يقم ػػؿ م ػػف عوام ػػؿ الخط ػػورة لى ػػابة
بأمراض القمب والدوراف .ى)Simons-Motion and others ,1987. 295

ثانياً -القوة والمياقة البدنية

حث اإلسالـ عمى اكشسػاب اإلنسػاف لمقػوة البدنيػة والمياقػة العاليػة فقػاؿ رسػوؿ ا ى ػمى ا عميػه

وسمـ ) ىالمؤمف القوي خير وأحب إلى ا مف المؤمف الضعيؼ وفي كؿ خير)ىرواي مسمـ)

2

كما اهشـ رسػوؿ ا ى ػمى ا عميػه وسػمـ ) بمياقػة الػنفس وذلػؾ إف الػنفس والجسػد يقػوي بعضػها

بعضاً ويمثؿ وحدة واحدة .

ثالثاً بعض األلعاب الرياضية

عػػف أبػػي ارفػػع رضػػي ا عنػػه قػػاؿ قمػػت يارسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ )الػػالوالد حػػؽ عمينػػا
كحقنا عميهـ قاؿ رسوؿ ا ى مى ا عميه وسمـ ) ىنعػـ حػؽ الولػد عمػى الوالػد إف يعممػه الكشابػة

والسباحة والرمي واف يورثه طيباً) ىرواي البهيقي)

3

مف خالؿ الحديث يشضح ماياشيس

 1أت ٟداٚدِ ،صدز ساتك ،تاب اٌٍعة تاألزجٛدح/ج/4ح(/)4932ص.056
ِ 0سٍُ ِ،صدز ساتك،وتاب اٌمدز :تاب األِس تاٌمٛج ٚتسن اٌعجز ٚاالستعأح تاهلل ٚتف٠ٛض اٌّماد٠س/ج/4ح(/)0664ص.0256
 3اٌث١ٙم، ٟادّد تٓ دس ٓ١تٓ عٍ،ٟاٌسٕٓ اٌىثس،ٜوتاب اٌسثك ٚاٌسِ:ٟتاب اٌتذس٠ض عٍ ٝاٌسِ/ٟج/12ح()19506ص.15
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إف لمق ار ة والكشابة أهمية كبيرة في اإلسالـ وقد شجع اإلسالـ عمى شعمـ الكشابػة واالهشمػاـ بػالق ار ة

ونسػػشدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف خػػالؿ أوؿ أيػػة نزلػػت عم ػى رسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ) هػػي ىىاق ػ أر
باسـ ربؾ الذي خمؽ))ىسورة العمؽ،أية ى))1

وقد عني المسمموف بالشعميـ فقد كانت دية األسػرى لمػف يعػرؼ القػ ار ة والكشابػة إف يعمػـ عشػرة مػف

المسػػمميف ،وكانػػت مؤسسػػات الشعمػػيـ عبػػر الع ػػور اإلسػػالمية منششػرة واسػػشخدمت أدوات مسػػاعدة
لمساعدة الطالب عمى الشعمـ وهي الموح ىالسبورة)في ال ُكشاب مف زمف قديـ.
وقػػد كانػػت الشربيػػة والشعمػػيـ فػػي اإلسػػالـ ديمقراطيػػة ح ػرة ال شعػػرؼ الشفرقػػة أو الطبقيػػة فكػػاف المبػػدأ
السػػائد المسػػاواة والعدالػػة وشكػػافؤ الفػػرص  ،وكػػاف الشعمػػيـ مجانيػاً وكػػاف يشػػمؿ فػػي بعػػض الكشاشيػػب
الطعاـ والكسا  ،وكاف بعض المعمميف يهشموف بالشعميـ ويعمموف في الكشاشيب بدوف اجر مادي أو

اجر رمزي مرضاة

سبحانه وشعالى ىالخطيب والزبادي )91 -90 ،2000 ،

 -السباحة

ذكػػر رسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) الكثيػػر مػػف األحاديػػث عػػف السػػباحة فقػػد أبػػاح رياضػػة
السػػباحة وكػػاف يمارسػػها هػػو وأ ػػحابه وعػػدها مػػف المهػػو المباح.فقػػاؿ رسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه
وسمـ )في السباحةى كؿ شي لػيس مػف ذكػر ا فهػو لهػو أو سػهو إال أربػع خ ػاؿ الػركض بػيف

الغرضيف ىالرمي) وشأديبه فرسػه ،ومالعبشػه أهمػه وشعميمػه السػباحة)ىرواي ابػف ماجػة)، 1وقػد وردت

الكثيػػر مػػف األق ػواؿ عػػف ال ػػحابة رضػػي ا عػػنهـ عػػف أهميػػة السػػباحة فكشػػب الخميفػػة عمػػر بػػف
الخطاب إلى الوالةىأف عمموا أوالدكـ السباحة والرمي والفروسية) شنفيذا لسنة رسوؿ ا ى مى ا

عمي ػػه وس ػػمـ ))،كم ػػا كش ػػب إل ػػى عبي ػػدة ب ػػف الج ػػراح ىأف عممػ ػوا غمم ػػانكـ العوـ).ىمامس ػػر،2001 ،
)232

ويذكر د.محمد سعيد و د .ناهدي رسف سكر

إف لمسػػباحة قػػيـ فسػػيولوجية شػػؤثر شػػأثي اًر ايجابي ػاً عمػػى أجه ػزة وأعضػػا الجسػػـ إذا شزيػػد مػػف ق ػػدرة
الجهاز الدوري الشنفسي كما إف لها قيمة شرويحية بما شدخمه عمػى الػنفس مػف سػرور وضػحؾ كمػا

إف لهػا قيمػة اجشماعيػة عنػػدما يشعػاوف الفػرد إلنقػػاذ شػخص أخػر أو اشػػشراؾ األسػرة واأل ػدقا فػػي
نشاط السباحة كما أنها شنمي الجهاز الع بي.ىعمي وسكر)31-30 ،1988،

وق ػػد أثبش ػػت الكثي ػػر م ػػف الد ارس ػػات أهمي ػػة الس ػػباحة لمرض ػػيع إذ إف الرض ػػيع يس ػػشطيع أف يم ػػارس

السباحة واف يشعممها وب ورة جيدة وبسػرعة ،فهػو يسػشطيع أف يحػافظ عمػى شوازنػه فػي المػا أكثػر
منه عمى األرض واف إمكانية شنمية المواهب والقدرات البشرية شبدأ قبػؿ أف يبمػا الطفػؿ السػنة مػف
 1األٌثأِ ،ٟصدز ساتك ،وتاب اٌجٙاد :تاب ازِٛا ٚازوثٛا/ج/0/ح(/)0511ص.942
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عمري والسباحة وسيمة شساعد عمى شنمية طاقات الطفؿ فهػي شعطػي ارحػة فػي النػوـ وشفػشح الشػهية

لمطعاـ وششحذ القدرة عمى العمؿ واالسشجابة وشقوي العضالت .ىايبوكا)40-40 ،1990 ،

كما إف السباحة شدخؿ المرح والسرور إلى النفس إثنا ممارسػشها فهػي الرياضػة الشرويحيػة األولػى
في المجشمع وقد أثبشت الشجارب إف السباحة شساعد عمى شفا الكثير مف األمػراض وعػالج كثيػر

مف الششوهات وشحقؽ االنشعاش واالسشفادة مف أشعة الشمس والهوا النقي وشما الفراغ بشت نافع
يعود عمى الجسـ والنفس بالراحة والمشعة .ىبالؿ )14-13 ،1981،

وهػػي رياضػػة محبوبػػة ولهػػا شػػأثير ممشػػع وشعمػػؿ عمػػى شنميػػة الجسػػـ بشػػكؿ مشناسػػؽ وشػػدفع جميػػع

المجموعػات العضػػمية لمعمػػؿ وشزيػػد مػف العمػػؿ الػػوظيفي لمقمػػب والػرئشيف والجهػػاز الهضػػمي وغيرهػػا

مف األجهزة الحيوية .ىالشافعي)17 ،1998 ،

 -رياضة الرمي

وهي مف الرياضات الشي أكد اإلسالـ عمى شعممها اشد شأكيد وكاف الرسوؿ ى مى ا عميػه وسػمـ
) يعجبػػه أف يكػػوف الرجػػؿ رامي ػاً فارس ػاً سػػابحاً ،ففػػي روايػػة إف الرسػػوؿ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ)مر
عمى نفر يشناضموف فقاؿى مى ا عميه وسمـ)ىارموا بني إسماعيؿ فاف أباكـ كاف رامياً ارموا وانأ
مع بني فالف ،قاؿ فامسؾ احد الفريقيف بأيديهـ فقاؿى مى ا عميه وسمـ) ما لكـ ال شرموف قالوا

كيؼ نرمي وأنت معهـ قاؿ ارمػوا وانػأ معكػـ كمكـ)ىابػف ماجػه) 1وعػف عقبػة بػف عػامر إف الرسػوؿ
ى مى ا عميه وسمـ ) قاؿ ىمف شعمـ الرمي ثـ شركه فميس منا أو قد ع ػى)ىرؤاي مسػمـ) ،2عػف
يزيػػد بػػف الب ػ ار عػػف أبيػػه قػػاؿ خطػػب الرسوؿى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) يػػوـ العيػػد وهػػو مشكػػت عمػػى

قوسه)ىأبي داود) ،3وفي حديث عف الرسوؿى مى ا عميه وسمـ ) فقد روي عف عقبة بػف عػامر
ىرضي ا عنه) قاؿ سمعت النبي ى مى ا عميه وسمـ ) وهو عمى المنبر يقوؿ ىواعدوا لهـ ما

اسشطعشـ مف قوة إال إف القوة الرمػي إال إف القػوة الرمػي )ىرواي مسػمـ) 4ىمامسػر -226 ،2001،

)227

وجا في كشاب الفروسية البف القيـ الجوزيػة نقػال عػف عقبػة بػف عػامر قػاؿ س قػاؿ الرسػوؿ ى ػمى

ا عميػػه وسػػمـ ) ىإف ا ليػػدخؿ بالسػػهـ الواحػػد ثالثػػة أنفػػار الجنػػة

ػػانعه المحشسػػب فػػي عممػػه

الخيػػر  ،وال ارمػػي بػػه ،والمػػدد بػػه ىمنبمػػه)فارموا واركب ػوا واف شرم ػوا أحػػب مػػف أف شركب ػوا  ،وكػػؿ لهػػو
باطؿ  ،ليس مف المهو محمود إال ثالثةس شأديب الرجؿ فرسػه ومالعبشػه أهمػه ورميػه بقوسػه ونبمػه،

 1األٌثأِ ،ٟصدز ساتك،تاب فضً اٌسِ/ٟج/0ح /0021ص .130
ِ 0سٍُ ِ،صدز ساتك،وتاب األِازج :تاب فضً اٌسِٚ ٟاٌذث عٍٚ ٗ١ذَ ِٓ عٍّٗ ثُ ٔس/ٗ١ج/3ح(/)1919ص.1500
 3أت ٟداٚدِ ،صدز ساتك،وتاب اٌسالح :تاب  ٠طة عٍ ٝلٛسٗ/ج/1ح /1145ص.362
ِ 4سٍُ ِ،صدز ساتك،وتاب األِازج :تاب فضً اٌسِٚ ٟاٌذث عٍٚ ٗ١ذَ ِٓ عٍّٗ ثُ ٔس/ٗ١ج/3ح(/)1912ص.1500
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إنهف مف الحؽ ومف شرؾ الرمي بعد ما عممه رغبة فإنها نعمة قد شركهػا أو قػاؿ كفرهػا )ىرواي أبػي

داود)1ىابف القيـ  ،ب ت)15 ،

إف س ػػبب ح ػػرص المس ػػمميف عم ػػى شعم ػػـ الرم ػػي لم ػػا ل ػػه أهمي ػػة جهادي ػػة فه ػػو يس ػػشخدـ كإح ػػدى

األسمحة المهمة في المعركة وهي في الوقت الحاضر شمثؿ الرمي بالبندقية .

إف لمرمي شأثيرات عمى ال ػحة فهػي شعمػؿ عمػى شقويػة العضػالت وخا ػة عضػالت الػرجميف
والػػذراعيف والظهػػر  ،كمػػا إف هػػذي الرياضػػة ليسػػت محػػددة بعمػػر فػػيمكف لىنسػػاف أف يمارسػػها
طواؿ حياشه ،كما إف هذي المعبة ليس لها منافس بؿ إف الفرد يشنػافس مػع نفسػه لػذلؾ فػاف مػف

يمارسػػها ال يخض ػع لضػػغوط نفسػػية إثنػػا المنافسػػة فهػػي شحقػػؽ المشعػػة فػػي ممارسػػشها وشػػدخؿ

الفرح والسرور عمى قمب الرامي .ىال راؼ )16-14 ،1980 ،

 -رياضة الم ارعة

 -كاف الرسوؿى مى ا عميه وسمـ ) يمارس ويشجع رياضة الم ارعة

ففي رواية انػه فػي يػوـ احػد ردى ػمى ا عميػه وسػمـ ) ارفػع بػف خػديج ومنعػه مػف الػذهاب معهػـ

إلػػى احػػد فشػػفع لػػه والػػدي ألنػػه كػػاف مػػاه اًر فػػي الرمػػي فأجػػازي الرسػػوؿ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ )

لمهارشػػه فػػي الرمػػي  .ثػػـ ردى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) ىسػػمرة بػػف جنػػدب) فقػػاؿ سػػمرة أجػػزت رافع ػاً
ورددشني ولو

ارعشه ل رعشه ،فدعهما ى مى ا عميه وسمـ )إلى الم ارعة بػيف يديػه ف ػرع

سمرة رافعاً فأجازي ى مى ا عميه وسمـ )ىرواي البهيقي).2

إف لهذي المعبة شػعبية كبيػرة وحظيػت باالهشمػاـ عمػى مخشمػؼ الع ػور وسػبب هػذا االهشمػاـ يرجػع

إلىس

 أنها شساعد عمى شذليؿ الم اعب ففي المراهقة يحشاج الفشى إلػى شػذليؿ الم ػاعب وذلػؾع ػػف طري ػػؽ شط ػػوير

ػػفات الشخ ػػية مث ػػؿ الش ػػعور بعػ ػزة ال ػػنفس واألنف ػػة وح ػػب ال ػػذات

واالعشماد عمى النفس والقدرة عمى الشحكـ بالشهوات والرغبات الذاشية الشي ششنافى وعادات

المجموعة فضالً عف الرحمة بالضعفا .

 -شنمي الذكا واالنشباي واليقظة والدقة.

 ش ػػقؿ األجسػػاـ وشكسػػبهـ المهػػارة وال ػػفات البدنيػػة الجيػػدة ممػػا يػػؤدي إلػػى رفػػع قػػدرة الفػػردإلى اإلنشاجية .ى ادؽ والدهوري)14-12 ،1985 ،

 الفروسية 1أت ٟداٚدِ ،صدز ساتك ،وتاب اٌجٙاد :تاب فضً اٌسِ/ ٟج/0ح(/)0513ص.16
 0اٌث١ٙمِ،ٟصدز ساتك ،وتاب اٌس١ف ٚاٌسِ :ٟتاب ِا جاء تاٌّصازعح/ج/12ح(/)19545ص.15
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كػػاف الرسػػوؿ الك ػريـ محمػػد ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ) يحػػب الخيػػؿ وكػػاف ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ)
يسابؽ بينها فعػف عبػد ا بػف عمػر رضػي ا عنهمػا إف رسػوؿ ا ى ػمى ا عميػه وسػمـ) سػابؽ

بيف الخيؿ الشي أضمرت مف الفيحا وأمدها ثنية الوداع وسابؽ بػيف الخيػؿ الالشػي لػـ شضػمر مػف

الثنيػة إلػى مسػجد بنػي زريػؽ وكػاف عبػد ا بػػف عمػر مػف سػابؽ بهػا ىالبخػاري)1وعػف عبػد ا بػػف
عمر رضي ا عنهما إف رسوؿ ا ى مى ا عميه وسمـ)كاف يقػوؿ عػف الخيػؿ ى ػمى ا عميػه

وسمـ)ىالخيؿ في نوا يها 2الخير إلى يوـ القيامة)ىالبخاري)

3

 3-1-2الشغذية وال حة
أوال-الشغذية

كانت عناية اإلسالـ باإلنسػاف عنايػة مشكاممػة شػاممة إضػافة إلػى اهشمػاـ الرسػوؿ ى ػمى ا عميػه

وسمـ ) ببنا الجسد عف طريؽ الرياضة فانه اهشـ به في ناحية ال حة فوضع قواعػد

المأكؿ والمشرب والنوـ ليضمف ح وؿ الجسـ عمى الشغذية المشكاممة .

ػحية فػي

فقػد روي عػػف اإلمػاـ احمػػد والشرمػػذي عػف الرسوؿى ػػمى ا عميػػه وسػمـ ) انػػه قػػاؿ ىمػا مػػا ادمػػي
وعا ً ش اًر مف بطنه  ،بحسب ابف ادـ لقيمت يقمف
4
وثمث لشرابه وثمث لنفسه)ىابف ماجة)

مبه  ،فاف كػاف ال بػد فػاعالً  ،فثمػث لطعامػه

وعػػف انػػس بػػف مالػػؾ قػػاؿ قػػاؿ رسػػوؿ ا ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ)ىإف مػػف السػػرؼ أف شأكػػؿ كػػؿ مػػا

اششهيت)ىابف ماجة)

5

وقػػد أدب اإلسػػالـ أوالد المسػػمميف بػػاف عممهػػـ كػػؿ شػػت حشػػى طريقػػة أكمهػػـ لمطعػػاـ وكميػػة الطعػػاـ

فعف عمر بف أبي سممة قاؿ كنت غالماً في حجر النبي ى مى ا عميه وسمـ) فقاؿ لي الرسػوؿ
يا غالـ سـ ا وكؿ بيمينؾ وكؿ مما يميؾ فما زالت طعمشي بعد)ىالبخاري)

6

وعف أبي هريرة رضي ا عنه قػاؿ قػاؿ رسػوؿ ا ى ػمى ا عميػه وسػمـ) ىإف المػؤمف يأكػؿ فػي

معى واحد والكافر يأكؿ في سبعة أمعا ).ىالبخاري).7
ً
وعف جابر قاؿ سمعت رسوؿ ا ى مى ا عميه وسمـ) يقوؿى طعاـ الواحد يكفي االثنيف وطعاـ
االثنيف يكفي األربعة وطعاـ األربعة يكفي الثمانية)ىمسمـ)

8

 1اٌث ازِ، ٞصدز ساتك ،وتاب أتٛاب اٌّساجد:تاب ً٘ ٠ماي ِسجد تٕ ٟفالْ/ج/1ح /412ص .160
ٛٔ 0اصٙ١ا  :رعس ِمدِح اٌسأس.
 3اٌث ازِ، ٞصدز ساتك ،وتاب اٌجٙاد ٚاٌس١س:تاب اٌ ِ ً١عمٛد فٛٔ ٟاصٙ١ا اٌ ١س ئٌ َٛ٠ ٝاٌم١اِح/ج/3ح /1694ص .1242
 4األٌثأِ ، ٟصدز ساتك،وتاب األطعّح :تاب االلتصاد ف ٟاألوً ٚوسا٘ح اٌشثع /ج/0ح/3349ص.1111
 5األٌثأِ ، ٟصدز ساتك،وتاب األطعّح :تاب االلتصاد ف ٟاألوً ٚوسا٘ح اٌشثع /ج/0ح/3305ص1111
 6اٌث ازِ ، ٞصدز ساتك،وتاب األطعّح :تاب األوً تاٌ/ٓ١ّ١ج/3ح /5326ص.9
2اٌث ازِ ، ٞصدز ساتك،وتاب األطعّح  :اٌّإِٓ ٠أوً تّعٚ ٟادد /ج/3ح /5392ص14
ِ 5سٍُ ِ،صدز ساتك،وتاب االرستح :تاب ئوساَ اٌض١ف ٚفضً ئ٠ثازٖ/ج/6ح.0259ص .130
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وفػػي هػػذي األحاديػػث نػػص

16

ػريح عمػػى عػػدـ اإلكثػػار مػػف الطعػػاـ والش ػراهة فػػي األكػػؿ والمحافظػػة

عمى وزف الجسـ لما لاكؿ مف مضار شؤثر شأثي اًر مباش اًر عمى ال حة.

أ ػػبحت الشغذيػػة والشمشػػع بال ػػحة والمياقػػة البدنيػػة والنفسػػية الشػػغؿ الشػػاغؿ الشػػي ششػػغؿ العػػالـ فػػي

هذا القرف وقد قُدمت البرامج والبحوث والدراسات حػوؿ السػمنة والشغذيػة وغيرهػا مػف أمػور ال ػحة
والشغذية والحمية.ىسميماف والخويمة)103 ،2007 ،
إف شناوؿ الطعاـ له فوائد ايجابية عمى العمميات الحيوية العامة بالجسـ ومف شأثيراشه س-

 المحافظة عمى بنا الجسـ واعادة الشالؼ مف الخاليا . شنظيـ العمميات الكيمائية الحيوية داخؿ الخاليا -نمو الجسـ والمقدرة عمى الحركة واإلنشاج.

 الشأثير عمى الحالة النفسية والجسمية والعقمية ال حية واالجشماعية . -إمداد العضالت بالطاقة لالنقباض العضمي.

 إفراز الغدد وضخ اإلشارات الع بية .ىالحوري)722 ،2007 ،بػػالرغـ مػػف إف شنػػاوؿ الطعػػاـ لػػه فوائػػد عديػػدة وأهمهػػا بقػػا اإلنسػػاف عمػػى قيػػد الحيػػاة إال إف شنػػاوؿ

الطعاـ بدوف وعي

.

حي يؤدي إلى إ ابة اإلنساف باإلمراض المزمنػة ثػـ المػوت نشيجػة المػرض

مف أهـ اإلمراض الشي يسببها الطعاـ هي السمنة ومف إضرارهاس

 زيادة نسبة الدهوف في الجسـ والكولسشروؿ الضار في الدـ وارشفاع السكري فػي الػدـ وش ػمبالشػ ػراييف ،وه ػػي الس ػػبب الرئيس ػػي لى ػػابة بم ػػرض ض ػػغط الدـ.ىعب ػػد ال ػػرحيـ)21 ،2007 ،

،ىالكيالني والالال،)164 ،2007،ىالسيد)144 ،2000 ،

كما إف لمسمنة شأثيرات أخرى منهاس
 -شحديد الحركة .

 أمراض المفا ؿ والعمود الفقري. -عسر الهضـ.

 -االحشفاظ بالما والممح .

 شأخر الشفا مف العمميات الجراحية . -انخفاض معدؿ العمر إذ إف العالقة عكسية بيف الوزف والعمر.

 الحالػػة النفسػػية والمظهػػر الخػػارجي إذ يكػػوف الشػػخص البػػديف أكثػػر انطوائيػػة ويشػػعري بعػػدـالثقة.ىالحوري)47-43 ،2006 ،
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 -ثانيا -ال حة

كما أكد ديننا اإلسالمي عمى

حة الفرد واكسابه الراحة مف خػالؿ شمشػع الفػرد بػالنوـ الكػافي وقػد

وردت في القراف الكريـ آيات عف النوـ فقد قاؿ ا شعالى ىوجعمنا نومكـ سباشاً وجعمنا الميؿ لباسػاً

وجعمنػػا النهػػار معاشاً)ىسػػورة النبػػأ ،ا يػػات )11-9إف الفط ػرة اإلنسػػانية شقضػػي أف يأخػػذ اإلنسػػاف
كفايشػػه مػػف النػػوـ فػػي الميػػؿ الف ظممشػػه شػػوحي باالنقطػػاع عػػف العمػػؿ فيشػػعر اإلنسػػاف باالسػػشرخا

الفطري فيؤثر عمى النفس ويمنح هدو الباؿ واالسشغراؽ في النوـ العميؽ.ىقطب ،ب ت)384 ،
وقػد ورد عػف ابػػف القػيـ الجوزيػة فػػي كشابػه الطػب النبػػوي عػف النػوـ الشػػي الكثيػر فقػد ورد إف نػػوـ

النهػار مكػروي وانػه يولػد اإلمػراض والكسػؿ ويسػشثنى مػف ذلػؾ وقػػت الهػاجرة فػي ف ػؿ ال ػػيؼ إذا
اششدت ح اررة النهار.ىابف القيـ  ،ب ت)114 ،

وقد ذكرت د .نادية إف عمػى الفػرد أف يح ػؿ عمػى النػوـ الكػافي حشػى يعمػؿ عمػى شحسػيف قد ارشػه

عمى العمؿ بكفا ة .ىرشاد)48 ،2000 ،

لـ يغفؿ الػديف اإلسػالمي عػف أي شػي يحقػؽ الشػوازف لىنسػاف فقػد اهػشـ بػالقواـ فقػاؿ ا سػبحانه

وشعالى ىلقد خمقنا اإلنساف في أحسف شقويـ )ىا ية رقمها)

يق د بالقواـ الحسف س الجسـ المعشدؿ الذي يكوف هناؾ فػي حالػة شػوازف ثابشػة بػيف القػوة العضػمية
له والجاذبيػة األرضػية وشكػوف شرشيػب العضػالت والعػاـ فػي وضػع طبيعػي بحيػث شحفػظ انحنػا ات
الجسـ الطبيعية دوف أي زيادة أو نق اف حشػى يقػوـ اإلنسػاف بعممػه ويػؤدي جميػع الحركػات الشػي

يحشػ ػ ػػاج لهػ ػ ػػا دوف أي شعػ ػ ػػب وبسػ ػ ػػهولة واقػ ػ ػػؿ مجهود.ىال ػ ػ ػػميدعي ،)44 ،2002 ،ىروفائيػ ػ ػػؿ و

الخربوطمي ،ب ت .)9،

قػػد يشعػػرض الق ػواـ إلػػى شػػي مػػف الششػػوهات ألسػػباب عػػدة منػػا الوضػػعيات الخاطئػػة الشػػي يشخػػذها

الفرد إثنا ممارسة عمؿ ما

أو الكسؿ أو الشرهالت أو الشعرض لمحوادث المخشمفة.

لػػذلؾ فقػػد حػػث اإلسػػالـ المسػػمميف عمػػى العمػػؿ الػػد وب وممارسػػة الرياضػػات المخشمفػػة لممحافظػػة
عمى ال حة والقواـ المعشدؿ.

 4 -1-2الشرويح

اهشـ اإلسالـ بوقت الفراغ وحض اإلسالـ المسمميف عمى حسف اسشخداـ وقػت الفػراغ بشػي يعػود

عمػػى الفػػرد بالمنفعػػة فػػي الػػدنيا وا خ ػرة وقػػد قػػاؿ الرسػػوؿ ى ػػمى ا عميػػه وسػػمـ ) ىأم ػريف مغبػػوف

فيهما كثير مف الناس هما ال حة والفراغ ) ىالبخاري)

1

 1اٌث ازِ، ٞصدز ساتك،وتاب اٌسلاق:تاب ِا جاء ف ٟاٌصذح ٚاٌفساغ ٚاْ ال ع١ش ئال ع١ش ا٢هسج/ج /5ح /6249ص.0352
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ولشغؿ وقت الفراغ اهشـ اإلسالـ بالشرويح ففي رواية عف أبي هريرة عف الرسوؿ ى ػمى ا عميػه

وسػػمـ ) قػػاؿ )إف هػػذا الػػديف يسػػر ال عسػػر ولػػف يشػػاد الػػديف احػػد إال غمبػػه فسػػددوا وقػػاربوا وابشػػروا
واسػشعينوا بالغػػداة والرواحػػة وشػػي مػف الدلجػػة )ىرواي البخػػاري). 1وقػػد أكػدت الكثيػػر مػػف الد ارسػػات
إف الشػػرويح ضػػروري لىنسػػاف فػػي كأنػػة م ارحػػؿ حياشػػه فهػػو يسػػاعد عمػػى الشجديػػد والحيويػػة ووضػػع
برنامج منظـ لبنا القابمية الفكرية واالنفعالية والجسمية لمفرد وهو يحقؽ أهداؼ عدي منهاس
 -االسشرخا

 شكويف الشخ ية المشزنة مف خالؿ االششراؾ بفعالياشه. -الشعور بالرضا والسعادة وال حة والعالقات االجشماعية.

 رفع المياقة البدنية إذ إف الشرويح الرياضي أكثػر أنػواع الشػرويح انششػا اًر وينػشج إف اسػشخداـالفعاليات الرياضية المخشمفة.

ىولسػػف ،ب ت،)12 ،ىعبػػد الفشػػاح ،ب ت،)49 ،ىوزر مػػاس الحيػػارى ،)35 ،1987 ،ىحس ػيف،
،)1998،43 ،1998ىطيمة)44 ،2009 ،ىالخطيب والمشهداني.)128 ،1989 ،

 2-2الدراسات السابقة
دراسة ا

عبد ا حسيف

ىالشربية البدنية في السنة النبوية)

هدؼ البحث الشعرؼ عمى الشربية البدنية في السنة النبوية
وشناوؿ البحث األلعاب الرياضية الشي مارسها المسمموف

واسشنشج الباحث اف اهشماـ الرسوؿ ى مى ا عميػه وسػمـ ) لػـ يكػف مقش ػ ار عمػى نػوع معػيف مػف

األلعػػاب بػػؿ اشػػشممت عمػػى المسػػابقة باإلقػػداـ وسػػباؽ اإلبػػؿ والفروسػػية والرمػػي بالسػػهاـ والمبػػارزة
بالرماح والسيؼ والسباحة ورفع اإلثقاؿ.كما اف الرسوؿ ى مى ا عميه وسمـ ) سػابؽ بػيف الخيػؿ

واإلبؿ ووضع الرهانات عميها.

أو ى الباحث اف شكوف هنػاؾ شوعيػة رياضػية باأللعػاب الشػي مارسػها المسػمموف وأهميػة الرياضػة

ومشروعيشها مف وجهة نظر إسالمية.

 -3االسشنشاجات والشو يات
 1-3االسشنشاجات

اسشنشج الباحث إفس

 1اٌث ازِ ،ٞصدز ساتك،وتاب اإلّ٠اْ:تاب اٌد٠ ٓ٠سس/ج/1ح/39ص.03ء3ٞ
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-الرسوؿ ى مى ا عميه وسمـ ) كاف مهشماً بالطفولة محباً لاطفاؿ وكاف رقيقاً معهـ اهػشـ بهػـ

وبكػػؿ مالػػه ارشباط ػاً بهػػـ ابشػػدأ مػػف اخشيػػار البػػابوييف والشربيػػة ال ػػالحة والسػػموؾ الحسػػف وال ػػحة
والشربية والرياضة واأللعاب.

 -إف عناي ػػة اإلس ػػالـ بالطف ػػؿ ج ػػا ت مشكامم ػػة ش ػػاممة اش ػػشممت عم ػػى ك ػػؿ م ػػا م ػػف ش ػػأنه أف يبن ػػي

شخ ية وجسـ الطفؿ بشكؿ مشكامؿ وسميـ.

 -لـ يغفؿ اإلسالـ عف أهمية المعب فشجع األوالد عمى ممارسة المعب.

 شجع اإلسالـ عمى ممارسة األوالد أنواع مخشمفة مف األلعاب مثؿ الم ػارعة والسػباحة والرمػيوالفروسية.

 سمح الرسوؿ ى مى ا عميه وسمـ ) بمشاهدة األلعاب الرياضية وشجع المشباريف. اهشـ اإلسالـ ب حة الفرد ونومه ونبه إلى أهمية شناوؿ الطعاـ بشكؿ مشوازف . -اهشـ بالقواـ وضرورة حمايشه مف الششوهات الشي قد ش يبه.

 -اهشـ بالشرويح وعدي طريؽ لشحقيؽ النمو النفسي والجسمي واالجشماعي.

 2-3الشو يات

أو ى الباحث بما يأشيس

 -ضرورة إبراز أهمية المعب والرياضة والشرويح عند األوالد مف وجهة نظر إسالمية.

 إدخػػاؿ مفػػردات لمشربيػػة البدنيػػة والرياضػػة والمعػػب عنػػد األوالد فػػي الع ػػر اإلسػػالمي ضػػمفالمناهج الدراسية في كميات وأقساـ الشربية الرياضية لكي يشعرؼ الدارس عمػى الشػراث الشربػوي

العربػػي اإلسػػالمي بشػػكؿ عممػػي وموضػػوعي لشكػػويف رؤيػػة واضػػحة لىطػػار العػػاـ الػػذي يشػػكؿ
شربية الطفؿ مف منظور إسالمي.واعادة مادة أسس الشربية لكي شدرس في كمية وأقساـ الشربيػة
البدنية اذ انه شـ ألغاها مف بعض الكميات واالقساـ.

 أف شقوـ وسائؿ اإلعالـ المقرؤ ة والمسموعة مهمة نشر مفهوـ الطفولػة فػي اإلسػالـ والمبػادئالعامة والخطوط الرئيسية لمطفولة في الشربية اإلسالمية.

 كشابػة بحػوث أخػػرى ششضػمف أسػاليب شربيػػة الطفػؿ مػف منظػػور شربػوي إسػالمي كمػػا ششمثػؿ فػػيم نفات وشأليؼ كبار المفكريف اإلسالمييف في الشراث الفكري الشربوي اإلسالمي .

الم ادر

 .1ابف القيـ  ،أبي عبد ا محمد ابػف أبػي بكػر أيػوب ألزرعي،الفروسػية ،شحقيػؽس عػزت
العطار الحسيني ،دار الكشب العممية ،بيروت ،ب ت.
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 .2أب ػ ػػو داؤد ،س ػ ػػميماف ب ػ ػػف األش ػ ػػعث السجس ػ ػػشاني االزدي،س ػ ػػنف أب ػ ػػي داؤد ،ج ، 4دار
الحديث  ،القاهرة.1988 ،

 .3األلبػػاني  ،محمػػد ن ػ ار لػػديف،
.1986

ػػحيح سػػنف بػػف ماجػػة ،المكشػػب اإلسػػالمي بيػػروت،

 .4ابػػف حجػػر العسػػقالني،احمد بػػف عمػػي ،فػػشح البػػاري شػػرح

ػػحيح البخػػاري،ج ،9ط،3

مكشبة الفيحا سوريا.2000.

 .5ايبوكػػا ،ماسػػارد،الشعميـ المبكػػرىشعميـ الطفػػؿ قبػػؿ سػػف المدرسػػة)،شرجمة سخالػػد يوسػػؼ
القضاة،دار الفكر،عماف .1996،

 .6البهيقي،احمػػد بػػف حسػػيف بػػف عمػػي  ،السػػنف الكبرى،وفػػي ذيمػػه سالجػػوهر النقػػي البػػف
الشركمني ،دار المعرفة ،بيروت،ب ت.

 .7البخػػاري ،محمػػد بػػف إسػػماعيؿ،
.2003

ػػحيح البخػػاري ،ج،3ط ،1مكشبػػة ال ػػفا ،م ػػر ،

 .8بالؿ،ضػ ػػيا حسػ ػػف ،األسػ ػػس الفنيػ ػػة لػ ػػشعمـ السػ ػػباحة ،دار الكشػ ػػب لمطباعػ ػػة والنشػ ػػر
.1981،

 .9بمقػػيس ،احمػػد ومرعػػي شوفيؽ،الميسػػر فػػي سػػيكولوجية المعػػب ،ط،1دار لفرقاف،عمػػاف
.1982،

.10

بف حجر العسقالني،احمد بف عمي ،فشح الباري شرح

حيح البخاري،ج ،9ط،3

مكشبة الفيحا سوريا.2000.

.11

الشرمػ ػػذي ،أبػ ػػي عيسػ ػػى محمػ ػػد بػ ػػف عيسػ ػػى ،الجػ ػػامع ال ػ ػػحيح ،دار بػ ػػف حػ ػػزـ،

.12

عبػػد ا ،الشربيػػة البدنيػػة فػػي السػػنة النبويػػة ،بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة

بيروت،ب ت.
حسػػيف ،ا

الرافديف لمعموـ الرياضية في كميػة الشربيػة الرياضػية فػي جامعػة المو ػؿ ،مجمػد ،10

العدد.2004 ،38

.13

حسيف،ا

عبد ا ،بعض المدركات الخاطئة في الشربية الرياضية والشرويح لػدى

طمبػػة السػػنة األولػػى فػػي كميػػات جامعػػة المو ػػؿ  ،رسػػالة ماجسػػشير غيػػر منشػػورة فػػي

كمية الشربية الرياضية ،جامعة المو ؿ.1998،
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.14

21

الحوري،عكمػ ػ ػػة سػ ػ ػػميماف،قياس الثقافػ ػ ػػة الغذائيػ ػ ػػة لػ ػ ػػدى طػ ػ ػػالب جامعػ ػ ػػة االنبػ ػ ػػار

الرياضػ ػػييف وغيػ ػػر الرياضػ ػػييف ،بحػ ػػث منشػ ػػور فػ ػػي وقػ ػػائع المػ ػػؤشمر العممػ ػػي الثػ ػػاني
لممسشجدات العممية في الشربية البدنية والرياضة ،جامعة اليرموؾ األردف.2009،

.15

الحوري،عكم ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػميماف ،ال ػ ػ ػػدليؿ إلػػ ػ ػػى الشغذي ػ ػ ػػة وال ػ ػ ػػوزف والمياق ػ ػ ػػة،دار الكشػػ ػ ػػب

.16

الحماحمي،محمػ ػػد محمػ ػػد و م ػ ػػطفى،عائدة عبػ ػػد العزيز،الشػ ػػرويح بػ ػػيف النظريػ ػػة

.17

الخطي ػ ػ ػػب،إبراهيـ ياس ػ ػ ػػيف والزبادي،احم ػ ػ ػػد محمد ،ػ ػ ػػورة الطفول ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي الشربي ػ ػ ػػة

.18

الخػ ػػولي،أميف أنػ ػػور و ارشػ ػػب ،أسػ ػػامة كامػ ػػؿ ،نظريػ ػػات وب ػ ػرامج الشربيػ ػػة الحركيػ ػػة

والوثائؽ،بغداد.2006،

والشطبيؽ،مركز الكشاب ،القاهرة .2001،

اإلسالمية،دار الثقافة ،عماف.2000،

لاطفاؿ،دار الفكر العربي،م ر .2009،

.19

الخطيػػب ،منػػذر هاشػػـ والمشػػهداني ،عبػػد ا إب ػراهيـ ،الفمسػػفة الرياضػػية،مطبعة

الشعميـ العالي،جامعة المو ؿ.1989،

.20

الػػرحيـ ،جعفػػر فػػارس،اثر المسػػشوى االجشمػػاعي واالقش ػػادي عمػػى نسػػبة الشػػحوـ

فػي الجسػـ لػدى األطفػاؿ األردنيػػوف مػف سػف  15-14سػػنة ،بحػث منشػػور فػي وقػػائع
الم ػػؤشمر العمم ػػي الث ػػاني لممس ػػشجدات العممي ػػة ف ػػي الشربي ػػة البدني ػػة والرياض ػػة ،جامع ػػة

اليرموؾ األردف.2009،
.21
.22

رشاد،نادية كماؿ ،الشربية ال حية واالماف ،منشأة المعارؼ،اإلسكندرية.2000،

الروايجة،عائدة،موس ػ ػػوعة العناي ػ ػػة بالطف ػ ػػؿ وشربي ػ ػػة األبن ػ ػػا ،دار أس ػ ػػامة ،األردف،

.2000

.23

روفائيؿ،حيػػاة عبػػاد و الخربوطمي ،ػػفا

.24

الروم ػػي ،جاس ػػـ محم ػػد ،اث ػػر برن ػػامج األلع ػػاب ال ػػغيرة والق ػػص الحركي ػػة ف ػػي

الرياضي ،منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية،ب ت.

ػػفا الػػديف ،المياقػػة القواميػػة والشػػدليؾ

بعض القدرات البدنية والحركية ألطفاؿ رياض األطفاؿ،أطروحة دكشوراي غير منشورة

في جامعة المو ؿ،العراؽ.1999،
.25

س ػػميماف،محمد محم ػػود و والخويمػ ػة ،قاس ػػـ محم ػػد عم ػػي ،م ػػدى ال ػػوعي ال ػػػحي

الغػػذائي لػػدى العبػػي المنشخبػػات الرياضػػية فػػي جامعػػة اليرمػػوؾ ،بحػػث منشػػور فػػي

22
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وقائع المؤشمر العممي الثاني لممسشجدات العممية في الشربية البدنية والرياضة ،جامعة

اليرموؾ األردف.2009،
.26

السػػيد ،عائشػػة عبػػد المػػولى ،األسػػس العمميػػة لشغذيػػة الرياضػػييف وغيػػر الرياضػػييف

.27

الشافعي ،حسف احمد،شاريخ الشربية البدنية في المجشمعيف العربي والدولي ،منشاة

،الدار العربية،اإلسكندرية.2000،

المعارؼ  ،اإلسكندرية.1998،

.28

ادؽ،غس ػ ػػاف محم ػ ػػد و أل ػ ػػدهوري،عمي ب ػ ػػف

الح،الم ػ ػػارعة الرياض ػ ػػية ،دار

الكشب،بغداد.1985،

.29
.30

ال راؼ،عبد السشار حسف،رمي السهاـ،مطبعة جامعة بغداد.1980،

ال ػميدعي ،لػػؤي غػػانـ ،االنح ارفػات القواميػػة األكثػػر شػيوعاً لػػدى طػػالب الم ارحػػؿ

العمريػػة ى)15-12سػػنة وعالقشهػػا بػػبعض القياسػػات االنشروبومشري،بحػػث منشػػور فػػي
مجمة الرافديف لمعموـ الرياضية،مج ،8العدد.2002 ،27

.31

طيمػ ػػة ،محمػ ػػود إسػ ػػماعيؿ ،سػ ػػيكولوجية الشػ ػػرويح وأوقػ ػػات الف ػ ػراغ ،إسػ ػػالميؾ ج ػ ػ ار

.32

عبػ ػػد الفشاح،كامميػ ػػا،العالج النفسػ ػػي الجمػ ػػاعي باسػ ػػشخداـ المعب،مكشبػ ػػة النهضػ ػػة

فيؾ،م ر.2009 ،

،م ر،ب ت.

.33

عم ػػي ،محم ػػد س ػػعيد وس ػػكر،ناهدي رسف،السػ ػباحة لط ػػالب كمي ػػة الشربي ػػة الرياض ػػية

،مطبعة الشعميـ العالي ،الب رة.1988،

.34

فػػرج،اليف وديػػع ،خب ػرات األلعػػاب لم ػػغار والكبػػار ،منشػػأة المعارؼ،اإلسػػكندرية

.35

القرغولي،إسماعيؿ و المفشي ،وداد ،الشربي الشرويحية،دار الكشب،بغداد.1989،

.37

قطب،محمد،مناهج الشربية اإلسالمية،دار الشرؽ ،م ر،ج.1،2004

.1987،

.36
.38

قطب ،سيد ،في ظالؿ القراف،دار الشروؽ ،بيروت،ج،6ب ت.

الكيالني،هاشػػـ والالال،أسػػامة كامػػؿ ،نسػػبة الشػػحوـ وعالقشهػػا بفػػرط ضػػغط الػػدـ

وبعػػض مشغي ػرات الكفػػا ة الوظيفيػػة لػػدى الشالميػػذ فػػي الفئػػة العمريػػة ى)11 -10سػػنة،

بحث منشور في وقائع المؤشمر العممي الثاني لممسشجدات العمميػة فػي الشربيػة البدنيػة

والرياضة ،جامعة اليرموؾ األردف.2009،
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.39

مامسػ ػ ػػر،محمد خيػ ػ ػػر ،الموسػ ػ ػػوعة الشاريخيػ ػ ػػة لشطػ ػ ػػور الحركػ ػ ػػات الرياضػ ػ ػػية ف ػ ػ ػي

.40

محمػ ػػد،بريفاف عبػ ػػد ا  ،اثػ ػػر اسػ ػػشخداـ برنػ ػػامجييف باأللعػ ػػاب الحركيػ ػػة واأللعػ ػػاب

الحضارات القديمة والحديثة،دار األوائؿ ،عماف.2001،

االسشكش ػػافية ف ػػي شط ػػوير بع ػػض المه ػػارات الحركي ػػة األساس ػػية والس ػػموؾ االسشكش ػػافي
الرياض ػػي ل ػػدى طمب ػػة ال ػػؼ الث ػػاني االبش ػػدائي ،أطروح ػػة دكش ػػوراي غي ػػر منش ػػورة ف ػػي
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