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م بعد مباراة فريقي الفيصمي والوحدات، وال 01/01/1101ساءنا جميعا ما حدث يوم الجمعة 
 نعشقو، بل ىذا الوطن الذي الرياضة األردنية، بل في تاريخ اء في تاريخشك أنيا نقطة سود

وقد رأيت أن من واجبي الشرعي أن أذكِّر ببعض  ،تعبد اهلل بالمحافظة عميو سميما قويا متماسكان
المعاني في ىذا المقام، وأن تتموىا مقاالت أخرى إن شاء اهلل عن اإلخوة بمعناىا اإلسالمي 

 .السامق المتميز

بكززززل كيانززززو، وبكززززل جوانزززز  حياتززززو المعنويززززة  أنزززززل اهلل الززززدين اإلسززززالمي ليرتقززززي باإلنسززززان .0
 .والمادية، ومن ىذه المجاالت المجال الرياضي

َوَأِعدُّوا َلُيْم َماا }القوة بكل مجاالتيا ومنيا قوة الجسم قال تعزالى  امتالك حث اإلسالم عمى .2
مؤكدا عمزى أىميزة القزوة بمعانييزا المتعزددة ومنيزا قزوة  وقال صمى اهلل عميو وسمم{ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّةٍ 

ِعيفِ ) الجسم  (.اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى المَِّو ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَّ
مَّى المَّزو  َعَميهزِو َقاَل النَِّبزي  َصز قدأمر النبي صمى اهلل عميو وسمم ببعض الرياضات كالرمي، ف .3

 (.َأََل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْميُ )وقال صمى اهلل عميو وسمم ( َبِني ِإْسَماِعيَل َفِإنَّ َأَباُكْم َكاَن َراِمًيا اْرُموا) َوَسمَّمَ 
َكززاَن ِلمنَِّبززيِّ )، فقززد كسززباق اإلبززل بززبعض المسززابقات الرياضزية  صززمى اهلل عميززو وسززمم شزارك .4

َراِبزيل َعَمزى َقع زودب َفَسزَبَقَيا، َفَشزقَّ َذِلزَك َصمَّى المَّو  َعَميهِو َوَسزمََّم َناَقزةت ت َسزمَّى  زَبق ، َفَجزاَء َأعه زَباَء اَل ت سه الهَعضه
ِمِميَن، َحتَّى َعَرَفو  َفَقالَ  ْنَيا ِإَلَّ َوَضاَعوُ : َعَمى الهم سه ََ َشاْيٌ  ِماْن الادُّ فزانظر  (َحقٌّ َعَمى المَِّو َأْن ََل َيْرَتِفا

كيزف تقبزل النبزي صزمى اهلل عميزو أن يسزبقو أعرابزي،  كيف شزق ذلزك عمزى بعزض الصزحابة، وانظزر
ولزم يضضزز ، ولززم يحزرض المسززممين عميززو، إنيزا الززروح الرياضززية الحقيقيزة، ولززيس شززعارات نضززحك 

 .بيا عمى أنفسنا وعمى الناس
أن يزيااد باان ُركانااة صااارص النبااي صاامى اهلل )روي كمزا شززارك فززي رياضززة المصززارعة، فقزد  .5

، كزل مزرة عمزى مامزة مزن الضزنم، فممزا صمى اهلل عميو وسمم ثاالث مارات عميو وسمم، فصرعو النبيُ 
يزا محمزد مزا وضزر ظيزري إلزى األرض أحزد قبمزك، ومزا كزان أحزد أبضزض إلزي : كان فزي الاالازة قزال

منزك، وأنززا أشززيد أن ال إلززو إال اهلل وأنززك رسززول اهلل، فقزام عنززو رسززول اهلل صززمى اهلل عميززو وسززمم ورد 
 .(عميو غنمو



شززرافو، وقززد كانززت  .6 تجززري المسززابقات الرياضززية تحززت رعايززة النبززي صززمى اهلل عميززو وسززمم وا 
أحيانزا فزي المسزجد، كحادازة لعزز  األحبزاش بالسزالح، كمزا فززي الصزحيحين، وأحيانزا خزارج المدينززة، 
وأشزززرف عمزززى مسزززابقات الخيزززول، وقسزززم الخيزززول إلزززى فمتزززين، لكزززل فمزززة مسزززافة معينزززة، وكززززانوا إذا 

ال وقد أقيم في المكزان الزذي كزانوا يصزمون فيزو مسزجد، قيمون الصالة، حضرت الصالة يتوقفون وي
، يعنززي مسززجد أي المسززابقات" مسززجد السَّززبهق"ويسززمى زال حتززى ا ن موجززودا فززي المدينززة المنززورة، 

 .!!!المدينة الرياضية، فمماذا خمت كاير من مبانينا الرياضية من المساجد؟

النبي صمى اهلل عميزو وسزمم أو يشزارك فييزا أو  ولكن يالحظ عمى الرياضات التي يأمر بيا .7
تقززان الميززارات الالزمززة يشززرف عمييززا ويقرىززا أنيززا جميعززا مززن بززا   ااسززتعداد رفززر المياقززة البدنيززة، وا 

لمجياد، كالرمي وسزباق اإلبزل والخيزل، والجزري والمصزارعة، فيزي إذن رياضزة ىادفزة، ذات أىزداف 
األمة وقوتيا وعزتيا، والجياد فزي سزبيل رفزر رايزة اإلسزالم  ، مرتبطة ارتباطا وايقا بكرامةنبيمة ىامة

 .واألمة اإلسالمية

 :وأما الرياضة في عصرنا فأغمبيا يالحظ عمييا ما يمي .8

  أنيا رياضة غير ىادفة، بل قد تكزون ذات أىزداف سزيمة، كزأن يكزون اليزدف منيزا
حقيزن فزي ، و عةالمشزرو  الحريزات العامزةحقيزم فزي إلياء الشعو  عن المطالبة بحقوقيم، ك

وحقيزززم فزززي حيزززاة بالدىزززم المضتصزززبة، و  مقدسزززاتيم تحريزززرحقيزززم فزززي االنتخابزززات النزييزززة، و 
برتوكززززوالت حكمززززاء صززززييون التززززي ينكرىززززا الصززززياينة، ولكززززن كززززل  صززززرحت  كريمززززة، وقززززد

المؤشرات والدالمل تدل عمى صحتيا، وأىميا أن الذي تم منذ ما يزيد عن قرن مزن الززمن 
، حتى ا ن مطابق إلزى حزد كبيزر مزا ذكزر فييزا، وال يمكزن أن يكزون ذلزك بمحزض الصزدفة

 .فعمو الييود في بالدناعما سي صرحت بضرورة استخدام الرياضة في إلياء الشعو 

  أنيززززا رياضززززة تسززززتيدف اإلفسززززاد األخالقززززي تحززززت شززززعار الرياضززززة، فيززززي تشززززجر
العري، كما في السباحة، والجمباز، والمصزارعة، وغيرىزا، فالرياضزة القادمزة مزن الضزر  ال 
تعزززرف قزززيم الحزززرام وال العيززز  وال سزززتر العزززورة، بينمزززا الرياضزززة القادمزززة مزززن الزززدول الشزززرقية 

، كما في التايكوندو والكراتيو ومزا شزاكميا، ويجز  عمزى األمزة اإلسزالمية حينمزا تراعي ذلك
ل عمزززى مالبسززززيا بمززززا ينسززززجم مزززر األحكززززام الشززززرعية، بززززل دِّ َعززززتسزززتورد رياضززززة معينززززة أن ت  

 .والعادات المحمية

كمززززا أنيززززا تسززززتيدف اإلفسززززاد مززززن خززززالل جعززززل التززززدريبات والمباريززززات فززززي نيززززار 
ة، وىذا في الدول الضربية غالبا غير مقصزود، ولكنزو حينمزا رمضان، أو وقت صالة الجمع



يكون في دول إسالمية فيو إما بقصد إبعاد الرياضيين عزن الزدين، أو ىزو نزوع مزن التقميزد 
 .األعمى لضير المسممين

  أنيزززا تايزززر النعزززرات اإلقميميزززة والقبميزززة والعنصزززرية، وال تزيزززد التزززرابط والتقزززار  بزززين
ولززيس أدل عمززى ذلززك ممززا يسززمى شززض  المالعزز ، الززذي يصززل  ج ليززا،الشززعو  كمززا يززروَّ 

األمزر فيززو إلززى حززد القتززل باألسززمحة الناريززة أحيانززا، كمزا حززدث مززرارا كايززرة، منيززا مززا قززام بززو 
الجميزززور البريطزززاني الزززذي عوقززز  بحرمانزززو مزززن الحضزززور لسزززنوات عمزززى مزززا يقزززوم بزززو مزززن 

اضززة واضززا جززدا، وكززم مززن شززض ، وأمززا فززي األردن مززاال فززان التعصزز  اإلقميمززي فززي الري
، فالززدين يربززي عمززى اإلخززوة فززي اهلل، مززرة كسززرت فييززا المززدرجات، وضززر  فييززا الالعبززون

وواقر الرياضزة فزي بالدنزا يربزي عمزى اإلقميميزات التزي وصزفيا النبزي صزمى اهلل عميزو وسزمم 
ن فمزا بعزض النزاس يحبززو ( فانيزا خبيازة)وفزي روايزة ( منتنزة)وبأنيزا ( دعزوى الجاىميزة)بأنيزا 

 .!!!النتن والخبث؟

  ،أنيززا تسززتنزف كايززرا مززن األمززوال والطاقززات عمززى حسززا  أمززور أكاززر أىميززة منيززا
فال بزد مزن تطبيزق سزمم واضزا لاولويزات فزي إنفزاق الزدول عمزى المجزاالت المختمفزة، وفزي 

 .ت التي تسخر فييا طاقات الشبا المجاال
 

عمى كل ىذه الجيات أن تعالج قَ عمى جيات متعددة، ويجب توبعد؛ فإن مسؤولية ما حدث 
 :وأىم ىذه الجيات األمر قبل أن يستفحل أكثر مما استفحل

 الصضيرة، وىي التي في كاير من األحيان تضرس النزعة اإلقميمية في النفوس منذ  سرةاأل
 .(َقاُكمْ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأتْ }، ولنربيم عمى الطفولة المبكرة، فمنتق اهلل في تربية أوالدنا

  المساجد، وىي المؤسسات الوحيدة التي ال سبيل فييا إلى اإلقميمية، وذلك بفضل اإلسالم
العظيم، ولكنيا ال تقوم بدورىا العظيم ىذا كما ينبضي ألن أكار خطباميا غير مؤىمين، 
وألن كايرا من الخطباء المؤارين ممنوعون من الخطابة، دون أن تدرك الجيات التي 

 .ورة ذلك عمى الوطن وأمنو الحقيقيتمنعيم خط
  ،ن ليا دورا كبيرا في ذلك أيضا، وتستطير أن تقوم بخطوات إيجابية كبيرة العشامر، وا 

ن فييا من العقالء من يستطير يقوم بدور كبير في ىذا المجال، كالدور الذي تقوم بو  وا 
ذلك فقط، وىم  في مجال الصما بين الفرقاء، فميكن دورىا قبل أن تقر المصام  ال بعد

 (.والدي كان يجبرىا قبل أن تنكسر)الذين يرددون قول القامل مفتخرا بوالده 



 ون عممات الذين يتقون اهلل تعالى ويدرك، من خالل المعممين والموالجامعات المدارس
 .عمى الوطن بل وعمى األمة كميا دورىم الوطني، ويعون خطورة اإلقميمية البضيضة

 أيضا في ىذا المقام كما ال يخفى عمى أحد، فعمييا أن تحافظ  النوادي، ودورىا كبير
عمى رسالتيا الاقافية االجتماعية الرياضية، وعمييا أن تراجر مسيرتيا، وأن تعالج الخمل، 

 .وأن ال تنساق وراء بعض أصحا  النفوس المريضة من اإلقميميين
 نني ىنا أتساءل وزارة الشبا ، ومسؤوليتيا أيضا كبيرة، وعمييا أن تعالج األم ر بجدية، وا 

ترخص األندية عمى أساس إقميمي، وأليس من واج  الوزارة أن ىل من الحكمة أن 
 .تتدخل في ذلك حماية لموطن والمواطنين؟

  الحكومات المتعاقبة، وال شك أنيا صاحبة المسؤولية الكبرى، فقد غضت الطرف كايرا
عي لاردنيين، الذين ضربوا أروع عن ىذه األحداث عمى خطورتيا عمى النسيج االجتما

األماال في التآخي، وأعادوا إلى الواقر العممي صورة المياجرين واألنصار كما لم يحدث 
من قبل إال في زمن الرسول صمى اهلل عميو وسمم وصحابتو الكرام، وما كان ليذه 

يرى الحكومات المتعاقبة أن تضض الطرف، حتى إن المواطن تعود عمى أن يسمر شيما و 
أريد طبي  أذن وعيون، فقيل لمسامل )حتى شاعت بينيم النكتة التي تقول  شيما آخر،
األوان لمعالجة جادة لذلك، آن  نعم لقد( ألنني أسمر شيما وأرى شيما آخر: لماذا؟ قال

ال فانيا تكون ممن يشجر  عمى سبيل الماال كما تتعامل الحكومات مر المعارضة، وا 
 .يمية من حيث تقصد أو العمميا عمى الفتنة اإلقم

عمينا جميعا أن ندرك خطورة ما يحدث، وأنو يص  في مصمحة العدو الصييوني وأعداء األمة، 
 .وأن نتقي اهلل في أنفسنا وأبنامنا ووطننا وأمتنا

 الميم إني قد بمضت، الميم فاشيد


