بسم هللا الرحمن الرحٌم
الرٌاضة من المنظور اإلسالمً
أٌها األخوة الكرام ،أردد هذه المقولة كثٌرا :اإلنسان عقل ٌددر ،،ولبدي ٌ،دي ،و سدم ٌ،،در ،،وغدذا الققدل
القبم ،وغذا القبي ال،دي ،وغدذا ال سدم المقدام وال،دراي ،بذا ل دى ال،ا دات الثالثدة ،فدو  ،أمدا بذا اك،فدى وا،ددة
 ،وال،دددٌي الٌددوم عددن

،مددر  ،وال،دددٌي الٌددوم عددن ال،ا ددة الثالثددة، ،ا ددة ال سددم ،وأخ ددار الرٌا ددة ،م د األر

الرٌا ة ،وعالل،ها هذا الدٌن القظٌم ،وم،ى ،غدو ،قوٌة لب سم و،أهٌال له ،وم،ى ،غدو دٌنا آخر ٌق دد مدن دون
ال،ر ت الرٌا ة أن ،كون دٌنا آخر ٌق د من دون

،

.

أٌها األخوة الكرام ،الرٌا ة ،وفر لب سم لو،ه ،و،زٌل عنه أمرا دا ،ومخبفدات

دارة مرٌقدة م ٌقٌدة ،هدً

أ،سن المر فً هذا الم ال ،والناس من لدٌم الزمان لهم مر وأسالٌي فً ،قوٌة أ سامهم ،وكل أمة أخذت منهدا
ما ٌناسي و قها وٌ،صل أهدافها.
حكم الرٌاضة فً اإلسالم :
أما ،كم الرٌا ة فً اإلسالم فال،كم القام هو ال واز ،ألن األصدل فدً األ،دٌا اإل ا،دة ،ور ٌ،درم ،دً بر
دلٌل لمقً وثا تٌ ،نما الق دادات األصدل فٌهدا ال،ظدر ،ور ،،درد ع دادة بر الددلٌل القمقدً والثا دت ،والرٌا دة
 ً،من األٌ،ا األصل فٌها اإل ا،ة.
أما بذا كانت من أ ل ،قوٌة األ دان ،فإنها ،ر،فع عن مس،وى اإل ا،ة بلى مس،وى ارس ،،اي ،ل بلى مسد،وى
الندي، ،رم أن ،كون الممارسة رٌبة من كل مقصٌة ،وهادفدة بلدى ،قوٌدة األ ددان ،و،قوٌدة األرواذ ،وهدذا أر د
األلوال فً مو ود الرٌا ة.
واإلسالم ر ٌمنع ،قوٌة األ سام ل ٌرٌد من المؤمن أن ٌكون لوٌا فً سمه ،وفً عقبه ،وفدً أخاللده ،وفدً
رو،ه ،ألن ال،،ٌ ،اج بلى القوة ،فً األمم ال،اردة ال ،هو القوة أما فدً أمدة الدوٌٌ،ن الك،داي والسدنة ،ال،د مدا
ا ه الوٌ،ان لكنه ٌ،،اج بلى لوة ،لذل ،لال الن ً عبٌه الصالة والسالم:
وأحب إلى هللا من المؤمن الضعٌف
القوي خ ٌْر
المؤمن
ُّ
ُّ
[أخرجه مسلم عن أبً هرٌرة ]

وال سم القوي ألدر عبى أدا ال،كالٌ
واإلسالم ر ٌ،رد ما فٌه ب قا

الدٌنٌة والدنٌوٌة،

ال سم ب قافا ٌق زه عن أدا هذه ال،كالٌ  ،ل خفد

دق

ال،،درٌقات

ب قا عبى ص،ة ال سم ،فأ از أدا الصالة لقودا لمن ع ز عن القٌدام ،وأ داذ الفمدر لغٌدر القدادرٌن عبدى الصدٌام،
وو ع ال،ج وال هاد عن غٌر المس،مٌع ،ولد لدال الن دى ـ صدبى
ولد أره نفسه الق ادة صٌاما ولٌاما:

عبٌده وسدبم ـ لق دد

دن عمدرو دن القدا

،

صم وأفطر ،وقم ونم ،فإن لبدنك علٌك حقا ،وإن لعٌنك علٌك حقا
[متفق علٌه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ]

أهمٌة الرٌاضة :
أٌها اإلخوة الكرام  ،لذل ،ن دد فدً ٌ،داة الن دً عبٌده الصدالة والسدالم وفدً ،ر ٌ،ده ألصد،ا ه  ،دل فدً صدمٌم
ال،،رٌع اإلسالمً س

وا

بلى ال،ر ٌة ال دنٌة ال،دٌثة  ،وال ً،أصد ،ت الٌدوم ،مدارس فدً مٌدع الددول  ،وعندد

كل ال،قوي  ،ك ز من ٌ،اة ال ،در  ،كمدا دخبدت فدرود المدي  ،وغددت ،مدارس ولاٌدة وعال دا ،،دت اسدم المدي
الرٌا ً  ،والمي الرٌا ً أ،د ال،خصصات ال،دٌثة دا  ،عبدى الدرغم مدن أن المدي الرٌا دً لدم ٌكدن مقروفدا
ل ل اإلسالم ،
بن اخ،صاصدً القددالج الم ٌقددً ٌقددون أن الن ددً عبٌدده الصددالة والسدالم و ددع الب نددة األولدى ل نددا هددذا القبددم
عندما ،كا بلٌه لوم ال،قي من الم ، ً،فأوصاهم مزاولة النسالن  ،وهو ال ري الخفٌد

 ،هدذه وصدٌة الن دً عبٌده

الصالة والسالم  ،ف،،سنت ص،،هم  ،وكفا ،هم ال،ركٌة  ،واس،ماعوا الم ً،لمسافات موٌبة من دون ،قي .
ا دن القدٌم ـ ر،مده
الرٌا ة ،وهً ،خب

،قدالى ـ ذكدر فدً ك،ا ده "زاد المقداد" عندد الكدالم عدن الرٌا دة أن ال،ركدة هدً عمداد

ال سم من رواسي وف الت المقام ،دكل م ٌقدً ،و،قدود ال ددن الخفدة ،والن،دام ،و ،قبده

لددا ال لبغددذا  ،و،صددبي المفاصددل ،و،قددوي األو،ددار والر امددات ،و ،قددد مٌددع األمددرا

المادٌددة ،وأكثددر األمددرا

المزا ٌة ،بذا اس،قمل القدر المق،دل منهدا فدً دلدة ،فكدل ع دو لده رٌا دة خاصدة ٌقدوى هدا ،وأمدا ركدوي الخٌدل،
ورمى الن،اي ،والصراد ،والمسا قة عبى األلدام ،فرٌا ة ال دن كبه ،وهى لالقة ألمرا

مزمنة.

لقبكم ،ق ون من هذا المو ود ،أنا أنمب من أن اإلسالم هو الٌ،اة ،هدو الٌ،داة الكامبدة ،ومدن كمدال الٌ،داة
أن ٌكون ال سم لوٌا.
وأعٌد وألول :أنت عقل ٌدر ،،وغذا الققل القبدم ،وأندت لبدي ٌ،دي ،وغدذا القبدي ال،دي الدذي ٌسدمو د،،
وأنت سم ٌ،،ر ،،وغذا ال سم المقام وال،راي والرٌا ة.
أٌها األخوة ،مظاهر الرٌا ة ال دنٌة فً اإلسدالم كثٌدرة ،وال،كدالٌ

اإلسدالمٌة نفسدها ٌ،د،مل كثٌدر منهدا عبدى

رٌا ة األع دا  ،بلدى اندي بفاد،هدا فدً رٌا دة الدروذ ،واسد،قامة السدبو ،،فالصدالة ـ صددلوا ور أ دال ـ ب،ددى
الدددول الم،قدمددة وال،ددً ،هدد،م ال،مددارٌن الرٌا ددٌة ،كبفددت عددددا مددن عبمددا الرٌا ددة أن ٌ ددقوا ،دددرٌ ات و،مرٌنددات
،صب لبك ٌر والصغٌر ،والر ل والمرأة لكل األعمار ،وفً كل األولات ،ف ا ت ال،درٌ ات مما قة ،مامدا ل،ركدات
الصالة.
الروح الرٌاضٌة فً اإلسالم:
أٌها األخوة ،ألرَّ اإلسالم الرٌا ة ،و ،ع عبٌها ،و هذا نقر

مدى ،مول اإلسدالم لكدل مظداهر ال ،دارة،

واإلمار القادل الذي و ع لبمصب،ة القامة ،وٌال،ظ أن ال،ر ٌة الرٌا ٌة ر ،ثمر ثمر،ها المر وة بر بذا صد، ،ها

الرٌا ة الروٌ،ة األخاللٌة ،وبذا كانت هندا ،م ارٌدات ٌ دي أن ٌ،دافظ عبدى أدابهدا وعبدى آدا هدا ال،دً مدن أهمهدا،
عدم ال،قصي الممقوت ،فإذا ،دي ان،صار لفرد أو لفرٌ  ،وكان الفرذ ذل ،عبى مدا ،ق ،دٌه م ٌقدة ال ،در ،و دي
أن ٌكددون هنددا ،أدي وذو  ،فالقدددر لددد ٌخ ددا لمنسددان مددا ر ٌسددره ،ولددد ،كددون ال ددورت المسدد،ق بة فددً غٌددر صددال
الفابز.
أي ولقددت أزمددة ددٌن دول،ددٌن ان،هددت بلددى ل،بددى و ر،ددى ،مددن أ ددل م دداراة الكددرة ،والٌددوم ن،ددهد ور لهددذه
الم ارٌات فً مقظم الدول ،لبت لكم فً ال داٌة :كادت ،ص
أعرا دً سد

الرٌا ة دٌنا آخر ٌق د من دون

.

مبده نالدة الن دً ـ عبٌده الصدالة والسدالم ـ ال،دً كاندت ر ،سد  ،و،د عبدى المسدبمٌن ذلد،،

ف،مثبت فً الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ الدروذ الرٌا دٌة الصد،ٌ،ة كمدا ٌق در عنهدا الم،ددثون ،فقدال الن دً عبٌده
الصالة والسالم:
إن حقا على هللا أال ٌرفع شٌئا من الدنٌا إال وضعه
أ،ار بلى نال،ه األولى دابما فبم ،ر

الس ا  ،هذا من أد ه ،ومدن ،كم،ده ،ومدن هدٌده ،هددأ هدذا الكدالم ثدابرة

الم،،مسٌن له.
ومرة ،سا

مع عاب،ة فقالت، :سا قت أنا ورسول

فس ق،ه ،فبما رك نً الب،م س قنً ،فقدالٌ :دا عاب،دة هدذه

،ب.،
،قادل.
اإلسالم هو الٌ،اة ،اإلسالم أن ٌكون عقب ،نا

ا ،ولب  ،عامرا ،و سدم ،لوٌدا ،مدرة ثانٌدة اين لدٌس هندا،

ن اذ زبً ،ر ٌسمى الن اذ ن ا،ا بر بذا كان ،مولٌا ،وأنا اخ،رت من المو وعات الكثٌرة الٌ ً،ن غً أن ،ن
فٌها أر ع مو وعات ،أن ،ن
أسر ،،،أهب ،وأورد ،،وأن ،ن

فً عالل ،،مع

 ،مقرفة ،وع دادة ،وماعدة ،و،قر دا ،وأن ،دن

فً عالل ،،قمب ،،وأن ،ن

فً عالل،،

فدً عالل،د ،مدع

سم ،،هذا هو الن داذ فدً م،مدات

كثٌرة ،اخ،صر،ها بلى أر ع م،مات ،مع ر  ،،ومع أهب ،ومع عمب ،،ومع سم.،
ما ال ٌرضاه اإلسالم فً الرٌاضة:
 اإلسددالم ر ٌر ددى عنددد الخصددومة والمنافسددة نسددٌان ال،ددر

والددذو  ،والف ددور  ،ف،بدد ،مددن خصددال

المنافقٌن،
ٌقول الن ً عبٌه الصالة والسالم:
اق َح َّتى ٌَ َد َع َها،
صلَ ٌة ِم ْن ُهنَّ َكا َن ْت فٌِ ِه َخ ْ
أَ ْر َب ٌع َمنْ ُكنَّ فٌِ ِه َكانَ ُم َنافِقا َخالِصاَ ،و َمنْ َكا َن ْت فٌِ ِه َخ ْ
ص َل ٌة ِمنْ ال ِّن َف ِ
إِ َذا ْاؤ ُتمِنَ َخانَ َ ،وإِ َذا َحد َ
ص َم َف َج َر
َّث َك َذ َبَ ،وإِ َذا َعا َه َد َغد ََرَ ،وإِ َذا َخا َ
هللا ْب ِن َع ْم ٍرو]
[ متفق علٌه َعنْ َع ْب ِد َّ ِ

ولو فً الم ارٌات ،مرة فً ب،دى الدول الك رى مات سٌ،ن بنسانا عقي ان،صار فً م اراة .

 ر ٌر ددى اإلسددالم أن ٌبهددو ال ،د اي هددا بلددى ،ددد نسددٌان الوا ددات الدٌنٌددة ،والوظٌفٌددة ،واألسددرٌة،
والومنٌة ،والوا ات األخرى،
 ر ٌر ى اإلسالم أن ،مارس الرٌا ة ،كل ٌؤذي الغٌر،
 ر ٌر ى ال،،زي الممقوت الذي فر
 ر ٌر ى ال،،زي الممقدوت ،الدذي فدر

ٌن األ ،ة ،فً ق

ال الد

دٌن األ ،دة ،و اعدد دٌن األخدوة ،و قدل فدً النداس أ،زا دا

وٌ،قا ،فاإلسالم ٌدعو بلى ار،،اد ،وٌمقت النزاد والخال ،
 ر ٌر ى أن ،و ه الكبمات النا ٌة مدن فرٌد يخدر ،وٌكدره ال،صدرفات ال،داذة ال،دً ر ،بٌد

كرامدة

اإلنسان،
 ر ٌر ى عن األلقاي ال ماعٌة ال،،ٌ ً،ر ،فٌها ال نسان ،وفٌها ك،

لبقورات ،

 ر ٌر ى اإلسالم عن األلقاي ال، ً،ثٌر ال،هوة ،و،،دي الف،ندة ،كرٌا دة الدرل
،قر

مدن النسدا ،دٌن

عبى ال ماهٌر ،ر ٌر ى ل نس أن ٌدزاول ألقداي ال دنس ايخدر ،بر أن ٌدزاول ألقا دا ،بٌد

ه.
 ر ٌر ى القدوان أٌها األخوة الكرام ،اإلسالم منهج عز و ل ٌقول:
ت َما أَ َحل َّ َّ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َال ُت َح ِّر ُموا َط ٌِّ َبا ِ
هللا ُ لَ ُك ْم َو َال َت ْع َتدُوا
[ سورة المائدة اآلٌة ]78 :

فً أي م ال عدوان دالكالم ،عددوان السدخرٌة ،عددوان ال،هبٌدل وال،صدفٌ غٌدر المققدول ،عددوان ا،،قدار
ايخر ،هذا كبه م،رم.
أهداف الرٌاضة فً اإلسالم :
أٌها األخوة ،ق أهدا الرٌا ة فً اإلسالم، ،فظ ال سم لوٌا نٌ،ما ،الن ً ـ عبٌه الصدالة والسدالم  ،فدً
مبم من سٌر،ه،
فً در ٌوم كان الصد،ا ة ألفدا والروا،دل ثالثمبدة فقدال :كدل ثالثدة عبدى را،بدة ،وأندا وعبدً وأ دو ل ا دة عبدى
را،بة ،ركي الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ النالة فبما ا دوره فً الم، ً،وسال صا ،اه أن ٌ قى راك ا،
فقال:
ما أنتما بأقوى منً على السٌر
كان رٌا ٌا
وال أنا بأغنى منكما عن األجر.
أٌها األخوة ٌ ،ي أن ،نمو فً الرٌا دة روذ ال،قداون ،والمنافسدة ال،درٌفة الهادبدة دٌن األفدراد وال ماعدات،
وأن ،نمً أخال الفرد ،وأن ،،سن من ،قامبه مع ايخرٌن.

الرٌاضة التً عرفت فً عهد النبً علٌه الصالة والسالم:
أما الرٌا ة ال ً،عرفت فً عهد الن ً ـ عبٌه الصالة والسدالم ـ عهدد ال دري عبدى األلددام ،فكدان ر دً
عنهم ٌ،سا قون عبى مرأى من الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ وكان الن ً ٌقرهم عبى ذل ،،ففً ال،دٌي ال،رٌ :
ص ٍل
ف أَ ْو فًِ َحاف ٍِر أَ ْو َن ْ
س َب َق إِ َّال فًِ ُخ ٍّ
َال َ
[أبو داود والترمذي َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ]

خٌل أو سٌ  ،الم اراة السٌ  ،أو الخٌل ،أو س ا

الخ

مٌ،ا،

علّموا أوالدكم الرماٌة ،والسباحة ،ومروهم فلٌثبوا على الخٌل وثبا
[عن عمر ،وانظر فتح الباري ]

والمصارعة فً زمن الن ً عبٌه الصالة والسالم منافسة ،ظهر لوة الر الٌ، ،ي ٌبقً أ،د المنافسٌن ايخر
أر ا دون بٌذا  ،أو

رر ،ودون سخرٌة منه ،كما فقل الرسول مع ركانة ،ركانة ر ل وكان ألدوى الر دال فدً

ال اهبٌة ،فمبي أن ٌصارد الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ فالن ً ل ل هذا ال،،دي فصارعه وصرعه.
ضوابط ممارسة األلعاب الرٌاضٌة فً اإلسالم :
أال تلهً الرٌاضة عن واجب شرعً :
أر ،بهً الرٌا ة عن وا ي ،رعً ،لال ،قالى:
اء َّ
وب
ارةٌ َو َال َب ٌْ ٌع َعنْ ذ ِْك ِر َّ ِ
ص َال ِة َوإٌِ َت ِ
ب فٌِ ِه ا ْلقُل ُ ُ
الز َكا ِة ٌَ َخافُونَ ٌَ ْوما َت َت َقلَّ ُ
هللا َوإِ َق ِام ال َّ
ِر َجال ٌ َال ُت ْل ِهٌ ِه ْم ت َِج َ
صا ُر
َو ْاألَ ْب َ
[ سورة النور اآلٌة]ٖ8 :

مراعاة المقصد الحسن عند مزاولة الرٌاضة :
مراعاة المقصد ال،سن عند مزاولة الرٌا ة ،أي أن ،كون وسٌبة إلعداد اإلنسان لٌكون لوٌا لٌوا ه األعدا ،
انماللا من لول الن ً عبٌه الصالة والسالم:
وأحب إلى هللا من المؤمن الضعٌف
القوي خ ٌْر
المؤمن
ُّ
ُّ
[أخرجه مسلم عن أبً هرٌرة ]

و انماللا من لول الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ :
روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عمٌت
الرٌا ة هذه ال وا م من ،أنها أن ،قٌن المسبم عبى القٌام الوا ات المنومة المسبم فً الٌ،اة الدنٌا ،ولد
لال الفقها كقاعدة فقهٌة عامدة :األمدور مقاصددها ،أندت ٌ،نمدا ،م،دً ،أو  ،دري ،أو ،بقدي رٌا دة نظٌفدة هادفدة،
لصد ،من هذا ،قوٌة ال سم فاألمور مقاصدها:

إنما األعمال بالنٌات
[ البخاري عن عمر ]

وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز:
و وي س،ر القورات ،وال قد عن موامن بثارة الغرابز،
عدم اشتمال الرٌاضة على خطر محقق أو غالب الظن:
أٌها األخوة الكرام ،ال ا م الرا ع :عدم ا،،مال الرٌا ة عبى خمر م،ق أو غالي الظن ،ألن

عز و ل

لال:

ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ
ٌل َّ ِ
هللا ٌُح ُّ
َوأَنفِقُوا فًِ َ
س ِب ِ
هللا َو َال ُت ْلقُوا ِبأ َ ٌْدٌِ ُك ْم إِلَى ال َّت ْهل ُ َك ِة َوأَ ْحسِ ُنوا إِنَّ َّ َ
[ سورة البقرة اآلٌة ]ٔ91 :

ولد لال عبٌه الصالة والسالم فً لاعدة فقهٌة رابقة:
ال ضرر وال ضرار
[ مسلم عن أبً سعٌد الخدري]

أٌة رٌا ة ،ؤدي بلى بٌذا المر

ايخر فهً م،رمة.

البعد عن المكاسب المحرمة فً الرٌاضة:
ال قد عن المكاسي الم،رمة فً الرٌا ة ،اين فً س ا الخٌدول مراهندات مدن ندود القمدار ،فالرٌا دة ال،دً
ٌ نى عبٌها كسي مال م،رم ،هً فً األصل م،رمة.
أال ٌترتب على إقامة المسابقات الرٌاضٌة مواالة أو معاداة :
وأر ٌ،ر،ي عبى بلامة المسا قات الرٌا ٌة موارة أو مقاداة،
فً ب،دى المرات كنت فً مرٌقً من مدٌنة ألخرى مع سداب بلدى ان ده صددٌ  ،و
الساب ٌفو ،د الخٌال ٌ،نما أعبن عن أسفه ال،دٌد أن الفرٌ الذي ٌ ،ه لدم ٌن،صدر ،و

و ددت ،مداس هدذا

لدو ان،هكدت مٌدع القدٌم

أمامه لما أنكر هذا اإلنكار.
المرأة والرٌاضة فً اإلسالم:
عز و ل ٌقول :
ٌَاأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ُكو ُنوا َق َّوامٌِنَ ِبا ْلق ِْسطِ ُ
ّلِل َولَ ْو َعلَى أَنفُسِ ُك ْم
ش َه َدا َء ِ َّ ِ
[ سورة النساء اآلٌة ]ٖٔ1 :

وٌا أٌ،ها المؤمنة كونً لوامة هلل ،أي كونً لوٌة ،األمدر الدذي ٌ،و ده بلدى الر دال فدً القدرآن الكدرٌم ـ وهدذه
لاعدة ثا ،ة ـ هو ،كما مو ه لبنسا .

دلٌل جواز ممارسة المرأة للرٌاضة:
السٌدة عاب،ة ـ ر ً عنها ـ كانت مع الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ فً سفر لالت:
فسابقته فسبقته فلما حملت اللحم ـ ازداد وزنها ـ سابقته فسبقنً ،فقالٌ :ا عائشة هذه بتلك
[أبو داود عن عائشة ]

بذا الس ا ورد من الن ً عبٌه الصالة والسالم مع أهبه.
أٌها األخوة ،لال الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ:
ال تمنعوا نساءكم المساجد
[ أبو داود عن ابن عمر ]

السٌر بلى المس د رٌا ة ،بذا المس د قده مق،دل ،من دون ركدوي سدٌارة ،أو مرك دة عامدة ،بذا كدان هندا،
مرٌ سال ،لبمس د ،والولت م كر ،هذا نود من الرٌا ة ،لبمرأة أن ،م.ً،
تنبٌهات مهمة متعلقة بممارسة المرأة للرٌاضة :
وجوب ابتعاد المرأة عن الرجال فً الرٌاضة :
ُ
أٌها األخوة، ،ن ٌهات مهمة م،قبقة فً ممارسة المرأة لبرٌا ة ،هً المدرأة لهدا ع دادة خاصدة هدا ،و
ر بله بر هو لد ،صل ق اد،ها الخاصة ها بلى أعبى در ات ال نةٌ، ،نما  ،،،ي ،و،ق
ٌ ً،دنهم و ٌنده أعدوام كثٌدرة ،لدذل ،ع دادة المدرأة األولدى بعفدا
ٌظهر من هذه الممارسة ق

الدذي

ال ،اي عن ال،مبع بلدى

ال،د اي ،أٌدة رٌا دة ،مارسدها المدرأة ٌمكدن أن

مفا،نها هذه الرٌا ة م،رمة ر لذا،ها ل لغٌرها.

و وي ا ،قاد المرأة عن الر ال فً الرٌا ة ،ألن المرأة م ،ة ،و سمها عورة ،فإذا أظهرت ق

مفا،نها

أمام الر ال ولقت فً مقصٌة ك ٌرة دا ،لذل ،لال الن ً ـ عبٌه الصالة والسالم ـ:
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
[الترمذي وابن ماجه عن أسامة ]

أي ف اب أهل األر
ف اب أهل األر

من آدم بلى ٌوم القٌامة ٌمكن أن ،درج فً ،قبٌن؛ ف ٌ،ة مالٌدة ،وف دٌ،ة أخاللٌدة،

عند كل ال،قوي ،درج فً ،قبٌن ك ٌرٌن؛ ف اب اخ،الس ،ف اب

نس.

ال ٌنبغً للمرأة أن تتشبه بالرجال:
اين هنا ،رٌا ة ر ،بٌ المرأة، ،نمٌة الق الت ٌ قدها عن أن ،كون أنثدى ،و،صد
فال ٌن غً أن  ،،،ه النسا الر ال فً هذه الرٌا ة.

ألدري بلدى الر ولدة،

أن تقوم نساء موثوقات بمراقبة األماكن المخصصة لرٌاضة المرأة :
 ً،آخرٌ :ن غً أن ،قوم نسا موثولات مرال ة األماكن المخصصة لرٌا ة المرأة،
أنددا ،دددثنً أل لددال لددً :أراد عقددد لددران فددً فنددد مددن نددود الخمددس ن ددوم ،فددأعموه ،ممٌنددات ،و،أكٌدددات،
ومواثٌ  ،أن هذه الصالة ر ٌدخل بلٌها ر ل بماللا ،فاممأن ودعا النداس لهدذا الفندد  ،ألسدم لدً داهلل أل ٌقمدل فدً
هذا الفند  ،فً الما
،ك،

القبوي مرال ة لهذه الصالة ،عبى أك ر ،ا،ة ،كل النسا فً هدذا ال،فدل دأ هى زٌندة ،ثٌداي

كل مفا،نهم ،ادٌة أمام ر ال خمسةٌ ،س،م،قون هذه الم،اهدة ،لذل ،ال مولة أن ،بدزم السدنة ور ،ق،دري بلدى

ال دعة.
الخالصة:
أٌها اإلخوة الكرام  ،اإلسالم مدنهج

مدنهج كامدل ٌرعدى ال سدم  ،وٌرعدى الدنفس ٌ ،رعدى الددنٌا  ،وٌرعدى

ايخرة ٌ ،رعى ال،ا دات  ،وٌرعدى القدٌم  ،ألنده دٌدن الفمدرة  ،فاإلسدالم ر ٌمكدن أن ٌمندع ،قوٌدة ال سدم مثدل هدذه
الرٌا ات  ،فهو ٌرٌد أن ٌكون أ ناؤه ألوٌا فً أ سامهم  ،وفً عقولهم  ،وفً أخاللهم  ،وأروا،هم.
فالرٌا ددة فددً اإلسددالم ٌن غددً أن ،كددون ،دددرٌ ا ل،قوٌددة األ سددام ،وأن ٌ،،بددى الرٌا ددٌون دداألخال  ،والقددٌم،
والم ادئ ،أما أن ،غدو الرٌا ة ،ر ا ٌن دولٌ،ن ـ كما سمق،م من ل ل  ،فهذا  ً،ر ٌصد .
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