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 الرياضث في اإلسالم
 

زٖز تٌـتداهلل)  (تلوى ؿتداـه

 

بهى اإلشاليٕ أظٌبفب يً اهرٖبغبح اهيخخوفج ٌشخـرغِب تبكخغبة ضشة   ؿرف اـه
ظّر يٌِب  ب ؿتر اـه : خػّراِخ

ظّر ّكد ؼِرح : لعب الكرت .1  ؿوٓ 1ٖؼِر أً ُذا اهوـة ؿرف يٌذ أؿرق اـه
سدراً يلبتر تٌٕ ضشً تيظر خبظج فٖيب ٖخط اهفخٖبح اهوّإخ نً ٖيبرشً ُذٍ 

. اهوـتج ّؿرفِب اهيغرة األكظٓ فٕ اهلرًّ األخٖرث
يبرشِب كديبء اهيظرًٖٖ يٌذ آالف اهشًٌٖ تبشخـيبل  : لعةث الةولو او الصولجان .2

 نراح يشخدٖرث يً اهضسبرث اّ اهخضة ذى اهليبص

فٕ كظج  (رنبٌج) ّ 2يبرشِب رشّل اهلل ؿوَٖ اهشالى يؾ إٔت األضدًٖ : المصارعث .3
ُب اهيضدذًّ  .أّرد

ػً ّكد ؿرفِب  : المالكمث .4 وِب يّرشح أّل يرث إلؿداد اهضتبة هوذة ؿً اّه ـه
رة فٕ ظّرث يشبتلج  .اهيظرًّٖ ّاألغبركج كدٖيب ّختوّرح ؿٌد اـه

ؿرفح فٕ يظر اهلدٖيج نيب ٖرْ األشخبذ ظالش شبهى فٕ أظٌبفِب  : ألعاب القوى .5
دّ ّرفؾ االذلبل ّاهخسذٖف ّاهخخػٖة  بٕه ّرٖبغج اـه ذة اـه اهيخخوفج ُّٕ اّه

ّاهيتبرزث ّكد ؿرفح فٕ اإلشالى فٕ ضنل يشبتلج ضٖد شبتق اهرشّل ؿوَٖ اهشالى 
زّسخَ ؿبئضج نيب ؿرفح رٖبغج اهفرّشٖج ّيشبتلبح اهخٖل ّاهسيبل ّاهشٖبضج 

 .ّاهريبٖج ّاهظٖد فٕ يخخوف أضنبهَ

الر)ّنبٌح رٖبغج رفؾ األذلبل خشيٓ  . (رٖبغج اـه
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  :مثل الرياضياج الفكريث أو الذههيث .6

تِب تـع اهخبتـًٖ يذل شـٖد لعةث الشطرهج -  هى ٖر ؿير تً اهخػبة فِٖب تأشب ّكد ـه
ج تً اهضريج ّاهنراُج . اتً ستٖر ّهنً اخخوف األئيج األرـت

أتبضِب اهيشويًّ إذا هى خلخرً ٖضراى نبهليبر ّضريِب ؿوَٖ اهشالى ألٌِب  : الهرد -
وّى هوخّارزٕي ط )غبهتب يب خنًّ هوليبر  ( 57يفٖد اـه

تج اهتّهّ)ّنبٌح   ُّٕ ؿتبرث ؿً ؿظٓ يً خضة ٌغرة تِب ثخـرف تبهيدضب (ـه
ب تِب ّيً أظٌبف اهريبٖج اهخٕ  نرث ُٕ أٖغب يً خضة ّنبً ُبرًّ اهرضٖد يّـه

ُّٕ كرؿج ٖغـًّ فِٖب  ػٖرا ٖريٌِّب تبهٌضبة يً " اهلتبق"اّ " فهلٕ)ؿرفح تخرنٖب 
ؿوٓ ؼِّر اهخٖل ّكد يبرشِب يوّم يشويًّ فٕ ؿظّر يخخوفج ّخضتَ ُذٍ اهوـتج 

تج أخرْ خشيٓ  ّٖـٌٕ اهتٌدق اهرظبط أّ اهضسر نبٌح  (رٖبغج ريٕ اهتٌدق)ـه
ّاء . خػوق تبهيزازٖق ُّٕ أٌبتٖة خرشل تغغػ اِه

ّاى نبٌٌّب السةاحث أو العومأيب   فنبٌح خيبرس أضٖبٌب تنٖفٖج تِوّاٌٖج ٖضيل اـه
ظر اهفبػيٕ سّائز يبهٖج  ب فٕ اـه ّفّكَ كدر فٖشتص ضخٓ ٌٖغز اهوضى ّكد خظظح ِه

ّاى)ّكد اشخغل  اضد نتبر كّاد ظالش اهدًٖ األّٖتٕ ُذٍ اهرٖبغج فٕ  (ؿٖشٓ اـه
. اهضرّة اهظوٖتٖج ؿوٓ ٌشق يـؼى اهوـة األخرْ

تبشٕ  ظر اـه بس خالل اـه ُخى تِب اٌه بة اهخٕ ا -ُـ232) ّيً األـه
اهوـة تبهضيبى اهيخخذ هوشتبق ّاهخوِٕ رغى إٌنبر اهفلِبء هذهم ّيذوِب يٌبكرث  (ُـ846

اهدّٖم ّكد ؿرف اهيغرة فٕ ؿِد تٌٕ يرًٖ خبظج تفبس يظبرؿج اهذٖراً ّاهنالة 
. ّنبٌح يـرّفج كتل تبألٌدهس

بة اهخٕ نبٌح خيبرس خالل االضخفبالح رياضث الحخطيب أيب   فِٕ يً األـه
رة  ظٕ اهغوٖؼج اهيشيبث ؿٌد اـه بيج ّنبٌح خوـة تبهخػة أّ اـه ّاهيٌبشتبح اـه

خوج اهيشخـيوج فٕ اهوـتج ّٖخنًّ اهالؿتًّ يً فرٖلًٖ يخشبًّٖٖ  تبهسرٖدث ُّٕ فرؽ اٌه
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ج ّذالذًٖ فبرشب ّخيبرس اهوـتج تيتبرزث  دد ّاهلّث، ٖخراّش ؿددُى تًٖ أرـت فٕ اـه
فخٖبً فٕ ٖد نل ّاضد ُراّث ٖغرة تِب فنبٌح غبٖج اهالؿة أً ٖظٖة دًّ أً 

ة اهنرث يٌِب يٖداً  ٖظبة ّنبً اهيوّم اهخوفبء ٖتًٌّ يتبدًٖ هييبرشج اهرٖبغج ّـه
تج اهتّهّ اّ اهظّهسج ّؿرفح يٖبدًٖ أخرْ  اضيد ػّهًّ داخل كظرٍ هييبرشج ـه

ِد األّٖتٕ ّ (يٖداً اهريٖوج)ّ (يٖداً كركّس)يذل   (اهيٖداً اهؼبُرٔ أٖبى)فٕ اـه
. (اهػبُر تٖترس ؿالّث ؿوٓ اهيٖبدًٖ اهيخظظج هوـة اهلتق ّاهيِبرٔ

تج اهتّهّ فِٕ  أيب اهضخظٖبح اهخٕ نبٌح خيبرس تـع ُذٍ اهوـة ّخبظج ـه
ة  بط ّكٖل اهيـز تبهلل اهفبػيٕ تٌٖيب ترز  ظالش اهدًٖ األّٖتٕ فٕ ـه ؿيرّ تً اـه
بظر يضيد تً كالدًّ تػّٖر اهظٖد ّيٌِب اهتزاث ّاهظلّر نيب  اهنرث ّكد اؿخٌٓ اٌه

رتٕ ؿوٓ أً  رتٖج فٕ اهخوٖز أّ اهيغرة اـه ّى فٕ نذٖر يً اإليبراح اـه ؿرفح إٓه اٖه
ى ؿٌبٖج خبظج تيخخوف اهوـة ال شٖيب يٌِب يب ٖلّٔ فِٖى رّش  اهيوّم نبٌح ِه

ذٍ  اهيظبرؿج فٕ يٖبدًٖ اهسِبد نبهيػبؿٌج ّاهيتبرزث ّاهفرّشٖج ّاهريبٖج ّأظتص ِه
ظّر ترا ّتضرا يٌذ ؿظر يـبّٖج اهذٔ نبً  اهوـة تـد خبط فٕ يخخوف اـه

. ألشػّهَ سّالح فٕ اهتضر األتٖع اهيخّشػ
 


