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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين و�ضلى اهلل على �ضّيدنا محمد واآله الطاهرين 

وبعد.

وعامة،  واجتماعية  فردية  اأهمية  من  للريا�ضة  بما  عاقل  ي�ضك  ل 

كونها تنعك�س باآثارها الإيجابية الفريدة على جميع ال�ضرائح الإن�ضانية، 

والنف�ضّية  الج�ضدّية  ال�ضّحة  �ضالمة  في  بو�ضوح  فوائدها  وتتجّلى 

للمواظبين عليها.

ولهذا نجد باأّن القيادات وال�ضعوب الواعية والحكيمة تتعامل مع الريا�ضة 

على اأّنها وظيفة تربوية وثقافية يجب اأن ت�ضّخر الإمكانيات والموارد لأجلها، 

واأن ُيعمل بجد على تربية �ضائر اأفراد المجتمع على ممار�ضتها، واعتمادها 

بما  والمراكز  الموؤ�ّض�ضات  في مختلف  وتاأهيلهم  الأفراد  تنمية  برامج  في 

ي�ضمن اإ�ضراك اأكبر قدر ممكن من النا�س فيها.

المولى(  الخامنئي )حفظه  ال�ضّيد علي  القائد  الإمام  باأّن  ولهذا نجد 

يو�ضي جميع ال�ضرائح الجتماعية ول�ضيما ال�ضباب بالريا�ضة، وذلك لما 

في الريا�ضة من فوائد واآثار اإيجابية على المجتمع، فيقول: »نريد للجميع 

ت�ؤّمن  التي  البدنّية  الريا�ضة  نح�  يت�ّجه�ا  واأن  الريا�ضة  يمار�ض�ا  اأن 

ال�ضالمة الج�ضدّية. فاإّن مجتمعاً �ضالماً من الناحية الج�ضدّية، وخالياً 

عة، يمكنه اأن يتقّدم في  من الآفات التي تحدث جّراء الك�ضل، وحّب الدِّ
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الميادين المعن�ّية تقّدماً جّيداً. واإّني اأمار�س الريا�ضة منذ ال�ضبا، ول 

 .
اأزال اأمار�ضها اإلى الآن...«)1)

مال  راأ���س  هي  لل�ضباب  بالن�ضبة  الريا�ضة  ممار�ضة  ب��اأّن  ويعتبر{ 

ال�ضالمة  اأج��ل  من  وذل��ك  الجميع   على  عاّمة  فري�ضة  وه��ي  احتياطّي، 

.
(2(

والحفاظ على الن�ضاط...

اإيجابي  تاأثير  من  لها  وما  الإن�ضان،  حياة  في  الريا�ضة  لأهمية  ونظرًا 

على المجتمع فاإّننا نقّدم هذا الكتاب الذي �ضّم على �ضفحاته توجيهات 

 ،Rوكلمات هامة م�ضتفادة من الروايات ال�ضريفة عن اأهل بيت الع�ضمة

ومن الكلمات والتوجيهات والو�ضايا القّيمة لكل من الإمام الخميني} 

والإمام الخامنئي {، �ضائلين العلي القدير اأن يوّفق الجميع لال�ضتفادة 

منه.

والحمد هلل رب العالمين

)1)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج38، �س356..

)2) )م. ن(، ج37، �س504 بت�ضّرف.
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الرياضة من ضروريات الحياة 

قالها  حكيمة  عبارة   ،
(1(

الريا�ضّيين اأح��ّب  ولكّنني  ريا�ضّيًا،  ل�ضت  اأنا 

الإمام الخميني}، وهي تحتوي على اآلف الر�ضائل، حيث اأعطى فيها 

.
(2(

ة للريا�ضة اأولوّية خا�ضّ

�ضرورّيات  من  واح��دة  وهي  ج��ّدًا،  مهّم  اأم��ر  الحقيقة  في  فالريا�ضة 

محمل  على  الريا�ضة  ياأخذوا  اأن  النا�س  عموم  وعلى   ،
(3(

الإن�ضانية الحياة 

الجّد، وينبغي للجميع اأن يح�ضبوا الريا�ضة اأمرًا �ضرورّيا ولزمًا من اأجل 

�ضالمتهم. 

المجتمع الريا�ضّي هو مجتمع ن�ضيط، ومجّد، وحّي، ومنتج، فانقلوا عادة 

ة ال�ضباب  � خا�ضّ اأي�ضًا، و�ضّجعوا الأطفال والنا�ضئة  اأبنائكم  اإلى  الريا�ضة 

لهم ممار�ضة  ينبغي  والعجزة  ال�ضّن  كبار  وحّتى  الريا�ضة.  � على ممار�ضة 

الريا�ضة. على كّل �ضخ�س اأن يمار�س الريا�ضة المنا�ضبة لحاله. فالريا�ضة 

اأمر لزم، وتكليف لزم من اأجل ن�ضاط المجتمع وليونته الدائمة. ومجتمعنا 

.(4(
اليوم يحتاج اإلى هذه الليونة وهذا الن�ضاط

)1)  �ضحيفة الإمام الخميني Q، ج16، �س80

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج35 ، �س 92 - 93.

)3) )م. ن(، بتاريخ 1375/10/8.

)4) )م. ن(، ج34، �س 198.
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 اإلمام الخامنئي{ 
يواظب على ممارسة الرياضة

اأرى  الآن.  اإلى  اأمار�ضها  اأزال  ول  ال�ضبا،  منذ  الريا�ضة  اأمار�س  اإّن��ي 

لالأ�ضف �ضبابنا يتراخون في اأمر الريا�ضة وهذا خطاأ كبير. في الما�ضي 

اأ�ضدقائي  نت�ضّلق الجبال، كّنا ن�ضير م�ضافات طويلة. ولقد ذهبت مع  كّنا 

عّدة مّرات اإلى جبال اأطراف م�ضهد، فكّنا نتنقل من جبل اإلى جبل، ومن 

قرية اإلى اأخرى، ون�ضير عّدة اأّيام ولياٍل. كّنا نمار�س مثل هذه الريا�ضات، 

.
(1(

وكانت هذه هي التنّزهات الم�ضلّية التي كّنا نمار�ضها خارج المدينة

اأو�ضي الجميع بممار�ضة الريا�ضة. اأذهُب اإلى مرتفعات ال�ضمال هذه، 

ة حين اأرى اأحيانًا اأّنها خالية. وقد ي�ضدف اأحيانًا اأن اأذهب  فاأ�ضعر بالغ�ضّ

اأعتقد  كثيرة.  الجموع  لروؤية  �ضّر 
ُ
فاأ الجمعة  اأّي��ام  من  ال��ذروة  اأوق��ات  في 

الريا�ضة  ليمار�ضوا  للطهرانّيين  مّجانّية  و�ضيلة  هّياأ  قد  �ضبحانه  اهلل  اأّن 

 هذه، ولكّن الأغلبّية ل ت�ضتفيد منها. لم ننفق على 
(2(

لُبْرز
َ
اأ في مرتفعات 

هذه المرتفعات الأموال، ولم نفعل �ضيئًا، فلنذهب ون�ضتفد من هذه الهبة 

الإلهية. هذه هي الريا�ضة، هذه هي الحركة، ال�ضير في جّو مفتوح وطلق. 

جميع مدن البالد تقريبًا تتمّتع بهذه الإمكانيات المّجانّية. الإمكانّيات 

)1) �ضحيفة الإمام الخميني، ج34، �س396.

لُبرْز: جبال عالية تحيط بمدينة طهران.
َ
)2) جبال اأ
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{ۇ ۆ 

ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ 
ۅۉ 

ۉ ې 
(1(

ې}

)1) �ضورة الأنفال، الآية: 60.

لي�ضت بال�ضرورة فرا�س الم�ضارعة اأو ملعب 

واأمثالها،-  بالع�ضب  المفرو�س  القدم  كرة 

وينبغي  الإمكانّيات  من  ج��زء  هي  بالطبع 

فاإّننا  لدينا  متوّفرة  تكن  لم  واإن  توّفرها، 

الريا�ضة  ت�ضتلزمه  ما  ولكّن  فيها-،  نفّكر 

ال��ع��م��وم��ّي��ة وال�����ض��ام��ل��ة ه��و ه��ّم��ت��ن��ا، ووج���ود 

فيه  الريا�ضة  ممار�ضة  يمكن  الذي  المكان 

الحّظ متوّفر في  النحو، وهذا لح�ضن  بهذا 

.(1(
كّل مكان

اإمامنا  اأي  تدّينًا،  زماننا  اأه��ل  اأكثر  اإّن 

يمار�س  وك���ان  ري��ا���ض��ّي��ًا،  ك���ان  ال��م��ع��ّظ��م، 

اإلى  اأي   � اأواخر عمره  اإلى  الريا�ضة كّل يوم 

ما يقارب الت�ضعين � كان الم�ضي هو ريا�ضته 

ة.  الخا�ضّ

ها�ضمي  وال�ضيخ  ذهبت  الأي��ام  اأح��د  في 

اإلى الإمام في اأمٍر مهّم، وكان ذلك في فترة 

اإلى جانبه كما  للجمهورّية. جل�ضنا  رئا�ضتي 

اأّنه يحّرك قدميه  اإلى  التفتنا بعدها  اأذكر. 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س309.
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لهذه الجهة وتلك الجهة، ف�ضاأله اأحدنا: هل تريدون �ضيئًا؟، فقال �ضماحته: 

لم اأمار�س ريا�ضتي اليومّية.

يومّيًا  الم�ضي ثالث مّرات  فقد كان �ضماحته ملتزمًا بممار�ضة ريا�ضة 

ممار�ضته  وق��ت  حينها  الوقت  وك��ان  م��ّرة،  ك��ّل  في  دقيقة  ع�ضرين  لمّدة 

للريا�ضة، وتراه الآن، ياأتي اإليه كلٌّ من رئي�س الجمهورّية، ورئي�س مجل�س 

ال�ضورى، و�ضماحته ل ين�ضى ريا�ضة الم�ضي)!(، اإلى هذا الحّد كان التزامه 

.(1(
بالريا�ضة

)1) )م. �س(، بتاريخ 1998/12/28 م.
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 ال تعارض 
بين الرياضة والتدّين

الرياضة ليست مالزمة لعدم التدين:
ل ت��ع��ار���س ب��ي��ن ال��ري��ا���ض��ة، وال��دي��ن، 

والإي���م���ان، وال��ت��ق��وى وال�����ض��الح، وال��ع��ّف��ة، 

 .
(1(

للجميع الأم���ر  ه��ذا  فلُتفِهموا  وال���ورع، 

ا�ضمه  يكون  نذهب  اأينما   Q علّي  هذا 

يكون  الفقهاء  اإل��ى  نذهب  حين  م��وج��ودًا؛ 

اإلى  نذهب  وحين   ،Qعلّي فقه  الفقه 

الزّهاد يكون الزهد زهد علّيQ، وحين 

اإّن  -اأي�ضًا-   يقولون  المت�ضّوفة  اإلى  نذهب 

وحين   ،Qعلّي ت�ضّوف  ه��و  ت�ضّوفهم 

علّيًا  اإّن  يقولون  الريا�ضّيين  اإل��ى  نذهب 

با�ضم  ريا�ضاتهم  ي�ضرعون  واإّنهم  مثالهم، 

.
(2(

علّي. علّي هذا؛ هو كّل �ضيء

التدّين.  لعدم  مالزمة  لي�ضت  الريا�ضة 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، بتاريخ 1375/10/8

)2) �ضحيفة الإمام الخميني Q، ج7، �س261.

»اإّياُكم والِبطَنِة: 

فاإّنها َمف�َسدٌة 

للَبَدِن وُموِرَثٌة 

قِم، وَمك�َسَلٌة  لل�سِّ

عِن العبادِة«)1).

P الر�ض�ل الأكرم

الأن�����وار، ج59،  ب��ح��ار   (1(

�س266.
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التاّم  بالمعنى  والإن�ضان   .
(1(

رمزًا اليوم  عالم  في  الريا�ضة  اأ�ضبحت  لقد 

القّوة  المعنوّية،  القّوة الج�ضدّية والقّوة  له قّوتان،  للكلمة هو الذي تجتمع 

الج�ضدّية للخدمة، والقّوة المعنوّية للهداية. عندما تجتمع هاتان القّوتان، 

.
(2(

ي�ضبح الإن�ضان اإن�ضانًا بالمعنى التاّم للكلمة

قيمة الجو المعنوّي للرياضيين:
اأج��واء  اجعلوا   .

(3(
ا�ضتثناء دون  الريا�ضة  يمار�ضوا  اأن  ال�ضباب  على 

اإيمان  واأج��واء  وتوّجه،  تو�ّضل  واأج��واء  واإ�ضالمّية،  دينّية  اأج��واًء  الريا�ضة 

. اجعلوا جّو الريا�ضة جّوًا معنوّيًا. الجّو المعنوّي لريا�ضّيينا 
(4(

باهلل تعالى

القدامى؛ اأولئك الذين كانوا عندما يدخلون حلبة الريا�ضة، كانوا يقّبلون 

اهلل،  با�ضم  الريا�ضة  ي�ضرعون  دائمًا  كانوا  الذين  اأولئك  الحلبة،  اأر���س 

.
(5(

وينهونها بالدعاء

)1) خطابات الثورة الإ�ضالمية، بتاريخ 1379/8/12.

)2) �ضحيفة الإمام، ج7، �س541.

)3) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، بتاريخ 1377/2/7.

)4) )م. ن(، بتاريخ 1375/10/8.

)5) )م. ن(.
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ول  »�إّياكم وُف�سُ

ُه  �لَمطَعِم، فاإنَّ

ُم �لقلَب  َي�سِ

ِبالَق�سوِة، وُيبِطيُّ 

بالَجو�ِرِح عِن 

مُّ  �لطاعِة، وُي�سِ

�لِهَمَم عن �َسَماِع 

�لموِعَظِة«)1).

P الر�ض�ل الأكرم

)1) عّدة الداعي، �س 313. 

البيئة الرياضية وثقافة المسلمين:
ينبغي للجّو الريا�ضّي اأن يكون جّوًا عفيفًا، 

الخالعة  م�ضاهد  فيه  ُت��رى  اأن  ينبغي  ول 

اأن  علينا  عفيف.  غير  �ضيء  واأّي  والتحّلل 

نوجد هذا الجّو في محيطنا الريا�ضّي. واإذا 

العالم  هذا  في  �ضت�ضطعون  هذا  ح�ضل  ما 

�ضيء  هناك   .
(1(

متاأّلقة ريا�ضتنا  و�ضت�ضبح 

وهو حالة  الم�ضلم  ال�ضباب  في  موجود  اآخر 

قيمة  هذه  بالمعنوّيات،  والرتباط  التدّين 

 :Qالإمام علي ة، يقول  ح�ضرّية وخا�ضّ

»احذر اأن يراك اهلل عند مع�ضيته ويفقدك 

واإذا  الخا�ضرين،  م��ن  فتك�ن  طاعته  عند 

�ضعفت  واإذا  اهلل،  طاعة  على  فاق�  ق�يت 

.
فا�ضعف عن مع�ضية اهلل«)2)

الثقافة الراهنة في العالم ل تعتبر جميع 

القيم هاّمة، ول ترّوج لها. هناك قيم مهجورة 

الثقافة  تغ�ّس  ج��ّدًا  نفي�ضة  ولكنها  وغريبة 

)1) �ضحيفة الإمام، ج35، �س92 و 93.

)2) عبدو، نهج البالغة، ج4، �س92.
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العالمّية الماّدّية الطرف عنها عمدًا كالقيم الرائجة في البلدان الإ�ضالمية. 

بع�س  في  الإ�ضالمية  غير  ال��دول  بع�س  في  م��وج��ودة  القيم  ه��ذه  تكون  قد 

الريا�ضّيين، ولكن بما اأّنه ل وجود لحاكمّية الدين، وقّوة الدين، والمعنويات 

في تلك البالد، وكون هذه القيمة المعنوّية مهجورة فيها وفي غربة، وُتتجاهل 

لي�ضت  الريا�ضّية  الأج��واء  اإّن   .
(1(

يج�ّضدها اأن  للريا�ضّي  يمكن  ل  لذا  عمدًا؛ 

.
(2(

متالزمة مع الف�ضاد، والريا�ضة لي�ضت مرتبطة بعدم التدّين

اجعلوا أجواء الرياضة أجواًء دينّية:
اإّن حالة العّفة، والنجابة، وال�ضالمة، والحياء واأمثالها موجودة ب�ضكل 

نجعلها  اأن  فينبغي  نف�ضه،  الإ�ضالم  بها  اأو�ضى  وقد  ريا�ضيينا،  طبيعّي في 

�ضائدة في جّو الريا�ضة والأجواء الأخرى. ينبغي اأن نتم�ّضك بثقافتنا، واأن 

»َت��ُزول   :Qعلي الإم��ام  يقول   .
(3(

الثقافي الهجوم  م�ضاّف  اإلى  نذهب 

الِجباُل ول َتُزل، َع�سَّ على ناِجِذَك، اأِعِر اهلل ُجمُجَمَتَك، ِتد في الأر�ِس 

مرا�ضه[. وقوة  الموؤمن،  ثبات  عن  َقدَمَك...«)4) ]تعبيرًا 

لماذا ل نرى في الريا�ضة ا�ضتراتيجّيات كبرى، ول ُي�ضتفاد من الريا�ضة 

.
(5(

كو�ضيلة قوّية في مقابل الهجوم الثقافي؟

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س310 - 314.

)2) )م. ن(، 2005/10/25م.

)3)  )م. ن(، ج35، 93.

)4) عبدو، نهج البالغة، ج1، �س 43.

)5) )م. �س(، بتاريخ 1377/2/7.
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عاِء:  في الدُّ

»�مُنن علينا 

ِبالنَّ�ساِط، 

واأِعذنا ِمن 

�لَف�َسِل و�لَك�َسِل 

و�لَعجِز و�لِعَلِل 

َجِر  رِر و�ل�سَّ و�ل�سَّ

و�لَمَلِل«)1).

P الر�ض�ل الأكرم

ج91،  الأن�������وار،  ب��ح��ار   (1(

�س124. 

اأو  رج��اًل  كان  �ضواء  ]الغربّي  الريا�ضّي 

الريا�ضية،  المهارات  عنوان  وتحت  ام��راأة، 

ّور على اأّنه النموذج في الريا�ضة[، مثل  ُي�ضَ

والمجون،  بالف�ضاد،  مبتلى  الريا�ضّي  هذا 

بين  ]كالختالط  ال��خ��اط��ئ��ة  والأع����م����ال 

المن�ّضطات،  وتعاطي  وال��ن�����ض��اء،  ال��رج��ال 

واللبا�س غير المحت�ضم للن�ضاء بالخ�ضو�س، 

المالية...الخ[،  والمراهنات  والمقامرات، 

ريا�ضته؛  ُتن�ضى  �ضوف  الريا�ضّي  هذا  فمثل 

.(1(
كما اأّن افتخاره بج�ضمه �ضينعدم ويذهب

طاهرون،  الأع���ّزاء  ال�ضباب  اأّي��ه��ا  اأنتم 

تلّوّثت  وقّلما  واقعًا،  ونّيرة  �ضّفافة  وقلوبكم 

اأو لم تتلّوث ]بالف�ضاد، والمجون، والأعمال 

اأنف�ضكم.  لبناء  فر�ضة  ولديكم  الخاطئة[، 

الناحية  م��ن  اأن��ف�����ض��ك��م  ب��ب��ن��اء  اأو���ض��ي��ك��م 

اأج��واًء  الريا�ضة  اأج��واء  اجعلوا  المعنوّية. 

.(2(
دينّية واإ�ضالمّية

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س310 - 314.

)2) )م. ن(، بتاريخ 10/8/ 1375.
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التنافس الرياضي والمعنوي
كما في ميدان التناف�س الريا�ضّي، تكون قواكم ون�ضاطكم اأنتم ال�ضباب 

اأكبر من العجائز، كذلك في ميدان التناف�س وال�ضباق نحو المعنوّيات تكون 

قدراتكم اأكبر من قدرات العجائز، اأي تمامًا كما اإذا ما قمت واإّياك الآن 

بمباراة في الجري، فيقينًا �ضت�ضبقني اأنت في هذا المجال، واإذا انطلقنا 

اأنت  اأي�ضًا  المعنوية،  المراتب  اإلى  الت�ضامي  نحو  واحدة  نقطة  من  اأي�ضًا 

�ضت�ضبقني، فلتعلموا هذا، هكذا هي الق�ضّية. 

ال�ضعيد  على  اأم  الماّدّي  ال�ضعيد  على  �ضواًء  ون�ضاطه  ال�ضاّب  قّوة  اإّن 

واأكثر  العجائز  من  اأقوى  البدنّية  الريا�ضة  في  اأّنكم  كما  �ضاّبة،  المعنوّي 

يمكنكم  المعنوّي  ال�ضعيد  على  اأنتم  كذلك  منهم،  وا�ضتعدادًا  ن�ضاطًا 

تقّدمي  من  بالرغم  اأنا  اأ�ضتطيع  عندما   .(1(
الأمر هذا  روا  َفِلتقدِّ التقّدم، 

�س وقتًا للريا�ضة من بين ثنايا  في ال�ضّن، ومع هذه الن�ضغالت اأن اخ�ضّ

الأعمال الكثيرة والمتراكمة، واأن األتزم بالذهاب اإلى الجبال على الرغم 

من تقّدمي في  ال�ضّن، وتعّكر المزاج، فهذا بالن�ضبة لي هو مجاهدة، واأما 

.
(2(

اأنتم ال�ضباب فلي�س كذلك 

لها:  يقال  ناقة   Pاهلل لر�ض�ل  »ك��ان  ق��ال:  الم�ضيب  بن  �ضعيد  عن 

فاغتّم  ف�ضبقها،  بكر،  على  اأعرابي  فجاء  �ضبقت،  ت�ضابقنا  اإذا  الع�ضباء، 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س376.

)2) )م. ن(،1375/6/2.
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ي �أُعوُذ  »�للَُّهمَّ �إنِّ

ِبَك ِمن �لَهمِّ 

و�لُحزِن و�لَعجِز 

و�لَك�َسِل...«)1).

P الر�ض�ل الأكرم

الفقيه،  يح�ضره  ل  من   (1(

ج1، �س335.

�ُضبقت  اهلل  ر���ض���ل  ي��ا  فقيل:  الم�ضلم�ن، 

الع�ضباء، فقال: حقاً على اهلل اأن ل يرفع 

.
�ضيئاً اإل و�ضعه«)1)

وصية القائد للشباب:
طاهرون،  الأع���ّزاء  ال�ضباب  اأّي��ه��ا  اأنتم 

تلّوّثت  وقّلما  واقعًا،  ونّيرة  �ضّفافة  قلوبكم 

فر�ضة  لديكم  الإط��الق،  على  تتلّوث  لم  اأو 

من  اأنف�ضكم  ببناء  اأو�ضيكم  اأنف�ضكم.  لبناء 

.
(2(

الناحية المعنوّية

الن�ضاطات  ميدان  في  ت�ضاركون  اإّن��ك��م 

ال�ضبابّية، والن�ضاطات العلمّية، والن�ضاطات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة، وال��ن�����ض��اط��ات ال��ت��ح��ق��ي��ق��ّي��ة، 

وال��ن�����ض��اط��ات ال�����ض��ي��ا���ض��ّي��ة، وال��ن�����ض��اط��ات 

الثقافّية،  والأعمال  المختلفة،  الجتماعّية 

واأمثالها  والريا�ضة  والفّنّية،  وال�ضحفّية، 

الطهارة،  على  فحافظوا  وق��ّوة،  ن�ضاط  بكّل 

والتقوى، والإيمان، والإخال�س و�ضفاتها، اإذ 

)1) الطبر�ضي، م�ضتدرك الو�ضائل، ج14، �س80.

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س310 - 314.
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اأنتم حّقًا واإن�ضافًا مثال من بين �ضباب العالم من هذه النواحي. 

اإذا كان هذا ال�ضعي الإيمانّي الخال�س والمفعم بالطهارة موجودًا على 

وجه الخ�ضو�س بين �ضبابنا، وفي عموم اأفراد ال�ضعب، يقينًا �ضيركع العدّو 

مّرات،  عّدة  بل  واحدًة  مّرة  لي�س  الإيرانّي،  لل�ضعب  محاربته  في  وينك�ضر 

.
(1(

لي�س في هذا �ضّك

وقّوتهّن  الإيرانيات  ال�ضّيدات  حجاب  اإّن  قالت:  �ضّيدة  هناك  انظروا، 

الميادين  في  ي�ضاركن  الإ�ضالمية  ال��دول  في  الريا�ضّيات  ال�ضّيدات  جعل 

التابعة  الريا�ضّية  الفتاة  الإ�ضالمّي، وتلك  الريا�ضّية مع مراعاة الحجاب 

القيم  لأّن  ذل��ك؛  بالنهاية  يمكنها  ل  الحجاب،  مراعاة  تريد  اآخ��ر،  لبلد 

الإ�ضالمية لي�ضت قوّية وحاكمة في بلدها؛ ولكّنها تت�ضّجع بعد اأن تراكّن. اإّن 

.(2(
�ضفاءكّن، وعّفتكّن، وطهارتكّن اأّدت اإلى توّجه الكثيرين اإلى هذه القيم

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية ، ج33، �س168.

)2) )م. ن(، ج39، �س313.
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 P »دخَل �لنبيُّ

ذ�َت ليَلٍة بيَت 

 Oفاطمَة

ومعُه �لح�سُن 

 Lو�لُح�سيُن

فقاَل لهما 

P ُقوما  النبيُّ

فا�سَطِرعا، 

َفقاما 

ِلَي�سَطِرعا...«)1).

Q الإمام ال�ضادق

ج100،  الأن�����وار،  ب��ح��ار   (1(

�س189.

عمر الشباب: فترة التحصيل 
والتهذيب والرياضة

الرياضي المؤمن ال يصيبه الذبول:
اأنا ل�ضت ريا�ضيا، لكني اأحّب الريا�ضيين.

يوفقكم  اأن  وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  اهلل  اأدع���و 

اأمل  ومبعث  البلد  هذا  ذخر  ال�ضباب  اأنتم 

الريا�ضة في  تمار�ضوا  والإ�ضالم حتى  الأمة 

الذي  البعد  منها  الإن�ضانية،  الأبعاد  جميع 

تنمو  اأن  الأم��ل  ويحدوني  فيه.  تخ�ض�ضتم 

كان  لقد  الأخ��رى.  الإن�ضانية  الأبعاد  فيكم 

الريا�ضيون دائمًا يحملون روحًا �ضليمة لأنهم 

والملذات،  ال�ضهوات  في  يفكرون  يكونوا  لم 

ومار�ضوا ن�ضاطًا بدنيًا حيث اأن العقل ال�ضليم 

اأحوال  في  تاأّملتم  ولو  ال�ضليم.  الج�ضم  في 

الذين  اأن  لوجدتم  وطبقاتها،  المجتمعات 

في  هي  الج�ضمانية  الملّذات  في  ينهمكون 

كئيبة،  ف��الأب��دان  م��ل��ّذات،  لي�ضت  الحقيقة 

والروح قد ذبلت واأ�ضابها التعب، فلو اأم�ضى 
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اإن�ضان �ضاعتين في الملذات فاإنه يم�ضي اثنتين وع�ضرين �ضاعة في القلق 

واأخرى  بدنية  يمار�ضون ريا�ضة  فاإنهم  الموؤمنون باهلل  واأما  وال�ضطراب، 

روحية فال ي�ضيبهم الذبول. وهذه نعمة ندعو اهلل تعالى اأن يمنحها للجميع 

.
(1(

اإن �ضاء اهلل

التعّلم والتهذيب والرياضة:
اأن  القّوة  لهذه  ينبغي  فكيف  القّوة  فترة  هي  ال�ضباب  فترة  اأّن  وبما 

ُت�ضرف؟

براأيي يجب اأن ُت�ضرف بالأ�ضا�س على تح�ضيل العلم، وعلى اإيجاد ال�ضفاء 

في  تتمّثل  التي  البدنّية  القّوة  وتح�ضيل  فيها،  التقوى  وروحّية  النف�س  في 

الريا�ضة. هذه الموارد الثالثة هي الأ�ضا�س، بمعنى: اأّني اإن �ُضئلت باخت�ضار، 

اأعتقد  ماذا تريد من ال�ضباب؟، �ضاأجيب: التح�ضيل، والتهذيب، والريا�ضة. 

اأق�ضوا   .
(2(

الثالثة المّيزات  هذه  تح�ضيل  وراء  ي�ضعوا  اأن  لل�ضباب  ينبغي  اأّنه 

اأي�ضًا  هي  والألعاب  الريا�ضة  وجميعها جّدي،  الجّدّية،  الأعمال  في  اأوقاتكم 

ولكّن  زائ��دة  اأعمال  هي  الأعمال  بع�س  لل�ضاب.  بالن�ضبة  كذلك  هي  جّدّية، 

التعّلم، والمطالعة، وممار�ضة الريا�ضة هي اأمور لزمة.

يمكن لل�ضباب في هذه ال�ضنين )�ضنّي ال�ضباب( اأن ي�ضتفيدوا من هذه 

)1) �ضحيفة الإمام، ج16، �س70.

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج35، �س80.
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.(1(
ٹ}

الآي���ة:  الأن���ف���ال،  ���ض��ورة   (1(

 .17

.
(1(

جميعًا، ويعّدوا اأنف�ضهم للم�ضتقبل

كّل عمل تريدون القيام به، يمكن القيام به 

اأم في مجال تهذيب  �ضواًء في المجال العلمّي، 

النف�س، اأم في مجال الريا�ضة ينبغي اأن تقوموا 

به في فترة ال�ضباب.

في  الريا�ضة  اأّن  يعلم  الجميع  بالطبع، 

التاأثير  ذل��ك  لها  لي�س  ال�ضيخوخة  مرحلة 

وكذلك  ال�ضباب،  مرحلة  في  لها  يكون  الذي 

على  يعملون  ل  غالبًا  ولكن  النف�س  تهذيب 

تهذيب النف�س، ويتخّيلون اأّن الإن�ضان عندما 

ويهّذب  �ضيعبد اهلل  ال�ضّن،  كبيرًا في  ي�ضبح 

نف�ضه، والحال اأّن تهذيب النف�س عندها يكون 

�ضعبًا، واأحيانًا محاًل. في مرحلة ال�ضيخوخة 

يكون تهذيب النف�س �ضعبًا، اأّما في مرحلتكم، 

�ضهاًل  النف�س  تهذيب  يكون  ال�ضباب،  مرحلة 

جّدًا. فينبغي لل�ضباب اأن ياأخذوا هذه الأمور 

.(2(
الثالثة على محمل الجّد

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج34،  �س399.

)2) )م. ن(، ج35، �س 82.
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الرياضة المادّية والمعنوية

اإلنسان السوي:
الظاهرّية  الجنبة  والآخر  المعنوّية،  الجنبة  اأحدهما  بعدان:  لالإن�ضان 

والمادّية:

الظاهرّية  الجنبة  وفي  التعاليم،  من  نحو  المعنوّية  الجنبة  في  للب�ضر 

والمادّية نحو اآخر، واإذا ما اجتمعت هاتان الجنبتان ت�ضنع اإن�ضانًا بالمعنى 

التاّم للكلمة. 

اإّنني �ضعيد لكون البع�س يقّوي الوجهة المعنوّية، والبع�س يقّوي الوجهة 

قويت  فاإن  والمعنوّية،  المادّية  الجنبتين  يجمع كالهما  اأن  واآمل  المادّية، 

هاتان الجنبتان في جميع �ضرائح المجتمع، الجنبة المعنوّية من خالل تلك 

التعاليم المعنوّية التي اأتى بها الإ�ضالم، والجوانب المادّية بتلك الأنماط 

الريا�ضية الالزمة، ف�ضوف ي�ضعد هذا المجتمع، وال�ضعب.

تتحّلى  �ضباب  والمادّية، هم  الريا�ضية  بالجنبة  يتمّتعون  الذين  اأولئك 

هوؤلء  ومثل  الريا�ضة؛  ب�ضبب هذه  وال�ضتعداد  بالن�ضاط  الج�ضدّية  قواهم 

.(1(
�ضتتقّبل اأرواحهم المعنوّيات والإيمان بنحو اأ�ضرع

)1) �ضحيفة الإمام،ج8، �س222. 



- 27 -

جاَعُة  »�ل�سَّ

اأَحُد 

يِن«)1). �لِعزَّ

Q الإمام علي

)1) غرر الحكم، �س259. 

الرياضة في خدمة اإلسالم:
عندما تكون الريا�ضة، والتعليم، والتربية 

�ضوى  يعود  لن  فهذا  الطاغوت،  خدمة  في 

.  وبالمقابل عندما 
(1(

بالخ�ضران على بلد ما

الظاهرّية  والجنبة  المعنوّية  الجنبة  تكون 

المادّية في خدمة اهلل، عندها يقوى الإيمان 

فيهما، وتن�ضاأ طاقة عظيمة من اأجل التقّدم 

قّوة  ت�ضتطيع  ل  بحيث  الإ���ض��الم،  ب��اأه��داف 

.
(2(

الوقوف في وجهها

ل ت��ع��ار���س ب��ي��ن ال��ري��ا���ض��ة، وال��دي��ن، 

والعّفة،  وال�����ض��الح،  وال��ت��ق��وى،  والإي���م���ان، 

 .
(3(

للجميع الأم���ر  ه��ذا  فلُتفِهموا  وال���ورع، 

 ،Pر�ضول اهلل الالآلي عن  عوالي  في  ورد 

فقال  يترامون،  الأن�ضار  من  بقوم  مّر  اأّن��ه 

»اأن��ا في الحزب الذي فيه   :Pر�ضول اهلل

ابن الأدرع«، فاأم�ضك الحزب الآخر وقالوا: 

]فقال   ،Pلن يغلب حزب فيه ر�ضول اهلل

)1) �ضحيفة الإمام، �س222.

)2) )م. ن(، �س222.

)3) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.
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اأرم��ي معكم، فرمى مع كّل واح��د ر�ضقاً، فلم  فاإني  »ارم���ا   :]Pالنبي

ي�ضبق بع�ضهم بع�ضاً، فلم يزال�ا يترام�ن، واأولدهم، واأولد اأولدهم، ل 

.
ي�ضبق بع�ضهم بع�ضاً«)1)

روح الرياضة اإلسالمية:
اأكثر  اإلى  نظرتم  اإذا   .

(2(
والعّفة والتقوى،  الإيمان،  هي  الريا�ضة  روح 

من  المبّرزون  والأف��راد  عادّيون.  اأنا�س  اأّنهم  لوجدتم  العالم،  في  النا�س 

الريا�ضة  الروحّية.  الريا�ضة  يمار�ضوا  لم  باأّنهم  ذلك  قليلون،  هوؤلء  بين 

 :Qعن الإمام ال�ضادق ،
(3(

الروحّية اأكثر بركًة من الريا�ضة الج�ضدّية

»مّر ر�ض�ل اهلل بق�م يرفع�ن حجراً فقال: ما هذا؟، فقال�ا: نعرف بذلك 

اأ�ضدنا، واأق�انا، فقالP: األ اأخبركم باأ�ضدكم، واأق�اكم؟، قال�ا: بلى يا 

ر�ض�ل اهلل، قالP: اأ�ضدكم واأق�اكم الذي اإذا ر�ضي لم يدخله ر�ضاه في 

اإثم ول باطل، واإذا �ضخط لم يخرجه �ضخطه من ق�ل الحّق، واإذا قدر 

.
لم يتعاط ما لي�س بحّق«)4)

R1) ا لطبر�ضي، ح�ضين النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، ط2، لبنان، بيروت، موؤ�ض�ضة اأهل البيت(

لإحياء التراث، 1988م ، �س76.

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.

)3) )م. ن(، 1372/4/29.

)4) الري�ضهري، محمد، ميزان الحكمة، ج3، ط1، دار الحديث، )د. ت(، �س2267.
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جاَعُة  »�ل�سَّ

َرٌة  ُن�سَرٌة حا�سِ

وف�سيَلٌة 

ظاِهَرٌة«)1).

Q الإمام علي

)1) غرر الحكم، �س259.

 التغيير 
انطالقًا من ميادين الرياضة

الرياضة ميدان للتصوير والتفّوق:
اهتمام  م��ورد  تكون  اأن  ينبغي  الريا�ضة 

اإذا ا�ضتثمرنا في الريا�ضة،  وا�ضتثمار فاإّننا 

ف�ضوف  �ضحيح،  ب�ضكل  واأدرن��اه��ا  وفّكرنا 

ما  العالمّية  الريا�ضّية  الميادين  في  يحدث 

حدث تمامًا في الحرب على اأيدي التعبوّيين 

والموؤ�ّض�ضات الع�ضكرّية الإيرانية الذين كانوا 

فاقدين لكّل التجهيزات الحديثة في العالم 

الحرب  في  فعلوا  ماذا  راأيتم  ولقد  تقريبًا، 

واأّي عّزة حّققوها.

وقد حدث هذا في ريا�ضة كرة الطائرة 

فهوؤلء   ،(1(
والمعّوقين بالجرحى  ة  الخا�ضّ

الإخوة يحّققون العّزة من وقت لآخر، اأو مثاًل 

في الم�ضارعة، فقد حّققتم اأنتم واإخوانكم 

)1) يق�ضد جرحى ومعّوقي الحرب المفرو�ضة على الجمهورية 

الإ�ضالمية.
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وبع�س الإخوة الآخرين، الفتخارات الكبيرة للوطن. اإّننا ن�ضتطيع اأن نكون 

كذلك في جميع الميادين الريا�ضّية. ما من دليل يدّل على اأّننا ل ن�ضتطيع 

اأن ن�ضل بكرة القدم، اأو كرة الطائرة، اأو الفرو�ضّية، اأو الريا�ضات القتالّية 

.
(1(

الفردّية، اأو في ال�ضباحة اإلى م�ضاّف ريا�ضّيي العالم البارزين

اأنا �ض���عيد كون الريا�ض���ات المتنّوعة انت�ضرت بين الجرحى والمعّوقين، 

والأنواع الريا�ضّية التي يمكن اأن ُينجز فيها �ضيء من خالل ج�ضم المعّوق. 

هذا در�س لل�ضعوب، ولل�ضباب، فرّب اأنا�س �ضالمين ل يقدرون ب�ضبب �ضعف 

الإرادة عل���ى الح�ض���ور في اأّي م���ن ميادين الريا�ض���ة ح�ض���ورًا يبعث على 

الفتخار؛ ولكن اأنا�ض���ًا مع ال�ضعف البدنّي الظاهرّي، اأو النق�س الج�ضدي، 

اأو فق���دان الي���د، اأو الرجل، اأو قطع النخاع ال�ض���وكّي، اأو فق���دان العين، اأو 

وجود ال�ض���ظايا المتع���ّددة في الب���دن، اأو اأنواع البتالءات الج�ض���دّية التي 

يبتلى بها الجرحى لالأ�ض���ف، والت���ي يكابدونها، فاإّن الجريح، والمعّوق على 

الرغم م���ن جميع هذه الأمور يمكنه بالإرادة والهّمة العالية تح�ض���يل هذا 

.(2(
التقّدم، وتحقيق النجازات الباهرة، وهذا در�س بالن�ضبة للجميع

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية،، ج35، �س92 و 93.

)2) )م. ن(، ج34، �س196 و 197.
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»الَخيُر في 

يِف وَتحَت  �ل�سَّ

يِف«)1). ِظلِّ �ل�سَّ

P الر�ض�ل الأكرم

ج3،  البالغة،  نهج  �ضرح   (1(

�س291. 

 التمّيز والبحث
عن الممّيزين في الرياضة

عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  م�ضاألة  في 

النهي  على  مقت�ضرًا  الأم��ر  لي�س  المنكر، 

بالمعروف  الأمر  هناك  واإّنما  المنكر،  عن 

والأعمال ال�ضالحة اأي�ضًا.

وال��ع��ب��ادة،  ال��در���س،  لل�ضاّب:  بالن�ضبة 

الجتماعّي،  والتعاون  الح�ضنة،  والأخ��الق 

ومراعاة  المعقولة،  ال�ضحيحة  والريا�ضة 

الحياة،  ف��ي  ال��ج��ّي��دة  وال��ع��ب��ادات  الآداب، 

.(1(
جميعها جزء من الأعمال الح�ضنة

ريا�ضيون  الريا�ضة  ميادين  في  لدينا 

�ضاركوا  الّلهيون  ح��زب  ج��ّي��دون  م��وؤم��ن��ون 

من  ال�ضتفادة  ينبغي  براأيي  الجبهات.  في 

الريا�ضّية،  الميادين  كّل  في  العنا�ضر  هذه 

وجعلهم مو�ضع اهتمامنا وعنايتنا؛ لأّن هذا 

�ضّك  ل  ريا�ضتنا،  نجاح  في  قطعًا  �ضيوؤّثر 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج37، �س425.
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.
(1(

عندي في ذلك

في جميع الأعمال التي تفّكرون فيها بهذا ال�ضاّب الموهوب والم�ضتعّد، 

المعنوّية،  الناحية  من  ممّيزًا  اإن�ضانًا  الم�ضتقبل  في  ت�ضنعوا  اأن  عليكم 

والمادّية، والعلمية، والدينية. عليكم اأن ل تن�ضوا هذا الهدف؛ اأي اإن اأخذته 

اإلى ميدان من الميادين الريا�ضية بحيث يبُتلى بالنحطاط الأخالقّي، فلن 

�ضبيل  له على  تقّدمه  الذي  الطعام  كان  واإن  تريده.  الذي  الهدف  يتحّقق 

الذي  الهدف  يتحّقق  فلن  الذهن،  يثقل  اأو  القلب،  يق�ّضي  الفر�س، طعامًا 

اأّي تاأثير على م�ضتقبله، ول  اإن كان العلم الذي تقّدمه له لي�س له  تريده. 

اإن�ضان عظيم وممتاز،  توفر له الإمكانات التي تمّكنه من الظهور بمظهر 

.(3(
فلن تكون فعلت �ضيئًا

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1374/6/23.

)2) غرر الحكم، �س259.

)3) )م. �س(، ج33، �س114.
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»عليكم

ِمي  ِبالرَّ

ُه فاإنَّ

ِمن َخيِر 

َلهِوُكم«)1).

P الر�ض�ل الأكرم

)1) كنز العمال، ج4، �س350.

مهّمة الرياضة وأهدافها

مهمة الرياضة:
ج�ضمانّية،  الأول��ى  مهّمتان:  للريا�ضة 

والأخرى تربوية روحّية:

المهمة الأولى: الريا�ض���ة الج�ض���مانّية: 

عل���ى ال�ض���باب اأن يمار�ض���وا الريا�ض���ة دون 

.
(1(

ا�ضتثناء

الريا�ض���ة الج�ض���مانّية ه���ي من اأجل 

الق���درة؛  وتح�ض���يل  الق���ّوة،  تح�ض���يل 

لون القّوة الج�ضدّية،  لأّنهم عندما يح�ضّ

الب���الد،  ع���ن  يدافع���وا  اأن  يمكنه���م 

ويواجهوا الأع���داء الذين يريدون �ض���ّن 

.
(2(

هجوم عليهم

ورد  بالمعروف.  اأم��ر  بالريا�ضة  الأم��ر 

ال��رج��ل  ي���ح���ّب  اهلل  »اإّن   :Pالنبّي ع��ن 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1377/2/7.

)2) �ضحيفة الإمام، ج10، �س252.
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. ل يمكن لكم اأن ت�ضبحوا اأقوياء من دون الريا�ضة، ومن دون 
الق�ّي...«)1)

.
(2(

التمرين

أهداف الرياضة:
- .

(3(
اعلموا اأّن ال�ضفاء والمعنوّية مطلوبان في عالم الريا�ضة

ّية الطبيعّية للريا�ضة هي اأّنها تخرجكم من حالة الخمول،  - الخا�ضّ

.
(4(

والركود، وتبعث الطمئنان والثقة بالنف�س

من  - الكثير  دون  وتحول  كثيرًا،  الج�ضم  ت�ضاعد  الريا�ضة  ممار�ضة 

موارد  وفي  م�ضتحّبة حتمًا،  من  اأكثر  تكون  موارد  ففي  الأمرا�س، 

اأخرى حتمًا هي واجبة.

يمكنكم من خالل الريا�ضة المنّظمة وال�ضحيحة اأن تبّدلوا ج�ضدكم  -

والمتراخي،  الحركة،  القليل  الع�ضالت،  القليل  ال�ضعيف،  الخام 

اإلى ج�ضد ح�ضن الهيئة، قوّي، كثير الحركة، مرن، وقادر.

ماذا  - واع��رف��وا  وبعدها،  الريا�ضة  قبل  الج�ضد  ه��ذا  اختبروا 

)يمار�ضون  الذين  الأ�ضخا�س  اإل��ى  انظروا  اأ�ضبح.  وكيف  كان 

الباقر  ومحمد  ال�ضيرازي،  الرباني  الرحيم  ت:عبد  ط3،  ج61،  الأن��وار،  بحار  المجل�ضي،  العالمة   (1(

البهبوهي، لبنان، بيروت، 1983م ، �س184.

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية ، 1369/2/6

)3) )م. ن(، 1377/6/31.

)4) )م. ن(، 1377/7/9.
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 »من َتَرَك 

مَي بعَد ما  �لرَّ

ُعلَِّمُه َرغَبًة 

ها ِنعَمٌة  عنُه فاإنَّ

َرها«)1). َكفَّ

P الر�ض�ل الأكرم

)1) كنز العمال، ج4، �س351.

قوّية،  اأج�ضاد  اأّي  على  الريا�ضة(، 

قال   .
(1(

ح�ضلوا ومتينة  وم��رن��ة، 

»ال��ل��ه��مَّ   :Qال�ضجاد الإم����ام 

الِج�ضِم،  ف��ي  َة  حَّ ال�ضِّ اأع��ِط��ِن��ي... 

(3(
.

والُقُ�َة في الَبَدِن...«)2)

ال�ضعبة  - وال��ت��م��اري��ن  ال��ري��ا���ض��ات 

(4(
تح�ضل لالإن�ضان مع وجود الإرادة

في  - ال��روح��ّي��ة  التربية  ت��وّف��رت  اإذا 

قّوته  �ضتت�ضاعف  عندها  الإن�ضان، 

.
(5(

الج�ضدّية

ممارسة الرياضة والعمل:
لالإن�ضان؛  لزم��ة  الريا�ضة  اأّن  في  �ضّك  ل 

ف�ضوف  الريا�ضة  يمار�س  لم  اإذا  اأّن��ه  وذل��ك 

يفقد القدرة على متابعة العمل. كم من اأنا�س 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1373/4/30.

ال�ضجادية،  ال�ضحيفة   ،Qالعابدين زي��ن  الإم���ام   (2(

الإم��ام  موؤ�ض�ضة  ق��م،  البطحي،  باقر  محمد  ت:  ط1، 

المهدي)عج(، 1411هج، �س230، )دعاء ال�ضحر من كل 

ليلة من ليالي �ضهر رم�ضان(.

)3) )م. �س(، 1377/8/31.

)4) )م. ن(، 29 /1372/4 

)5) �ضحيفة الإمام، ج10، �س252.
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ل  هوؤلء  وعاجزة.  قبيحة،  �ضعيفة،  اأرواحهم  ولكّن  وو�ضيمين،  البنية  اأقوياء 

. عن الإمام علّي Q اأّنه قال: »ل َق��ِ�يَّ اأق���ى ِمّمن ق��ِ�َي على 
(1(

ينفعون

ن اأهَمَل َنف�َضُه َفاأهلَُكها«)2) نف�ِضِه َفَملََكها، ول عاِجَز اأعجُز ِممَّ

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج33، �س114.

)2) الوا�ضطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، ط1، )د. م(، دار الحديث، )د. ت(، �س534.
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»�مُنن علينا 

ِبالنَّ�ساِط، 

واأِعذنا ِمن 

�لَف�َسِل و�لَك�َسِل 

و�لَعجِز و�لِعَلِل 

رِر  و�ل�سَّ

َجِر  و�ل�سَّ

و�لَمَلِل«)1).

 P الر�ض�ل الأكرم

ج94،  الأن���وار،  بح���ار   (1(

�س125. 

مراعاة الجوانب المعنوّية 
في الرياضة

التقوى روح الرياضة:
فرقنا  بع�س  في  اأحيانًا  اأّن��ه  اأ�ضمع  كنت 

ال�ضّلة،  وكرة  الطائرة،  كالكرة  الجماعّية، 

�ضوّيًا  ي���رّددون  �ضبابنا  ك��ان  ال��ق��دم،  وك��رة 

الدينّية، وهذا غاية  والأم��ور  الأذك��ار  بع�س 

القيم  ه��ذه  تحملون  عندما  الأه��م��ّي��ة.  ف��ي 

اأم��ام  وتعر�ضونها  ُتعلونها،  ال��ع��ال��م،  اإل���ى 

فريدًا  الريا�ضّي  تجعلون  اأنتم  المالأ  اأعين 

اأّي  المورد  هذا  في  ي�ضارككم  ل  نوعه،  من 

ريا�ضّي اآخر.

التماهي  اإل��ى  الريا�ضيين  بع�س  يميل 

يت�ضّرف  مثلما  والت�ضّرف  الجماعة  م��ع 

�ضواًء لعبي  واأبطاله،  العالم  ريا�ضّيي  بقّية 

اأو  الطائرة،  الكرة  لعبي  اأم  القدم،  ك��رة 

الم�ضارعين، اأو حاملي الأثقال، اأو ريا�ضّيي 

الفنون القتالّية وغيرها، لكن لي�س الفّن في 
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اأّن يت�ضّبه المرء بالجماعة في اأمر اأو �ضيء ل يحتوي على اأّي قيمة معنوّية.

هي  المح�ضة  ال��م��اّدّي��ة  والأم���ور  وال�ضهوات،  بالمال،  التعّلق  ح�ضٌن، 

م�ضاركون  العالم  في  وال�ضباب  النا�س  ومعظم  العالم،  في  موجودة  اأمور 

وم�ضاهمون في هذا التّيار، ولكن لي�س من الفّن اأن ي�ضبح الإن�ضان واحدًا 

.
(1(

منهم، الفّن اأن يتم�ّضك الإن�ضان ب�ضّدة بهذه القيم التي يعتقد ويوؤمن بها

المباراة  ليلة  ف��ي  وقته  يق�ضي  ال��ذي  الفريق  ذل��ك  بين  ف��رق  هناك 

والفريق  له،  النّية  واإخال�س  هلل  والرجاء  والذكر،  بالتو�ّضل،  بالهتمام 

. روح الريا�ضة هي 
(2(

الذي يم�ضي ليلته في المجون. هذان لي�ضا مت�ضابهين

. اإّني اأو�ضي في باب الريا�ضة �ضواًء الّتحادات، 
(3(

الإيمان، والتقوى، والعّفة

اأو مديرّية التربية البدنّية نف�ضها، اأو كّل ريا�ضّي اأراه في لقاء ما، بمراعاة 

الجوانب المعنوّية؛ لأّنه يوجد خلف هذا العتقاد والرتباط بالقيم المعنوّية 

امتياز وتاأّلق، هذا الرتباط هو ب�ضيء ي�ضعد قلب الإن�ضان، ويعطيه الأمل، 

.
(4(

ويحافظ على تكليف الإن�ضان، الذي هو التقّرب اإلى اهلل

الريا�ضة، هذا عمل يمكن  يعمل في مجال  الإن�ضان  باأّن  الإح�ضا�س  اإّن 

.
(5(

احت�ضابه عند اهلل وهذا اأمر مهّم جّدًا

)1)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س310. 

)2) )م. ن(، 1374/6/23.

)3) )م. ن(، 1375/10/8.

)4) )م. ن(، ج39، �س310 - 311.

)5) )م. ن(، 1379/8/12.
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»َتُزول �لِجباُل 

وال َتُزل، 

َع�ضَّ على 

ناِجِذَك، 

اأِعِر اهلل 

ُجمُجَمَتَك، ِتد 

في �الأر�ِض 

َقدَمَك«)1).

Q الإمام علي

)1) نهج البالغة، خطبة 11.

العبادات وممارسة الرياضة :
اإّن كّل العب���ادات ه���ي من اأج���ل اأن نمار�س 

الريا�ض���ة، ونترّب���ى، ون�ض���ير قدم���ًا. ينبغي اأن 

نعرف اأّن للعبادات �ضكاًل وروحًا: �ضكل العبادات 

ل يكفي وحده. عندما ي�ض���ّلي الإن�ضان ولكّنه ل 

يتوّجه اإلى الذكر في �ض���الته، ول يلتفت اإلى ما 

يقول، ومع َمْن يتكّلم، يوؤّدي اأفعال ال�ضالة وهو 

.(1(
غافل كّلّيًا، فال فائدة من هذه ال�ضالة

ال�ضرعّية  والتكاليف  العبادات  جميع  اإّن 

ريا�ضة،  هي  واأنتم  اأن��ا  باأدائها  مرنا 
ُ
اأ التي 

ال�ضالة ريا�ضة، وال�ضوم ريا�ضة، والإنفاق 

وعدم  ريا�ضة،  المعا�ضي  واجتناب  ريا�ضة، 

الكذب ريا�ضة، واإرادة الخير للنا�س ريا�ضة. 

بهذه الريا�ضات ت�ضبح الروح جميلة، وقوية، 

الريا�ضات،  هذه  ُنمار�س  لم  ف��اإذا  وكاملة. 

واأّم��ا  ج���ّدًا،  مقبولين  بالظاهر  نبدو  فقد 

و�ضعيفًا،  ناق�ضًا،  باطنًا  ف�ضيكون  باطننا 

.
(2( وحقيرًا، ومختاّلً

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج27، �س126.

)2) )م. ن(، ج34، �س452.
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جماليات الرياضة وفوائدها

هناك  ال��الزم.  النمّو  تنمو  لن  اأج�ضادكم  ف��اإّن  الريا�ضة  تمار�ضوا  لم  اإن 

جمالّيات في اأج�ضامكم تظهرها الريا�ضة، ل يمكن ظهورها من دون الريا�ضة، 

.
(1(

واأرواحكم اأي�ضًا كذلك. بدون التمرين والريا�ضة ل يمكن اأن ت�ضبحوا اأقوياء

قّوة،  بال  �ضعيفة،  اأج�ضادكم  ت�ضبح  �ضوف  الريا�ضة،  تمار�ضوا  لم  اإن 

وقابلة لل�ضرر. واإن اأردتم اإي�ضال اأج�ضامكم اإلى القّوة، والجمال، والقدرة، 

.
(2(

واإلى اإظهار القوى، وال�ضتعدادات المتنّوعة، عليكم اأن تمار�ضوا الريا�ضة

اإّن ممار�ضة الريا�ضة بالن�ضبة لل�ضباب هي راأ�س مال احتياطّي، اأعتقد 

الريا�ضة  اأق�ضد  ل�ضت  حتمًا  الجميع.  على  عاّمة  فري�ضة  الريا�ضة  اأّن 

ال�ضباب  اأو�ضي  ل  ولكّني  الحترافّية؛  الريا�ضة  اأرف�س  ل  اأنا  الحترافّية. 

والحفاظ  ال�ضالمة،  اأجل  الريا�ضة هي من  الريا�ضة.  يحترفوا  اأن  جميعًا 

الراحة  وحّب  العمر.  نهاية  اإلى  لكم  كراأ�ضمال  تبقى  وهذه  الن�ضاط؛  على 

.(3(
والبطالة ت�ضييع لذلك الراأ�ضمال العظيم

اهتّموا بالريا�ضة. اإّني اأوؤّكد على الريا�ضة على وجه الخ�ضو�س. واإّني 

الدرجة  في  وم�ضّوقًا،  ا�ضتعرا�ضّيًا  دولّيًا،  اأم��رًا  ب�ضفتها  الريا�ضة  اأعتبر 

الثانية. الريا�ضة بالدرجة الأولى هي لتقوية الج�ضم و�ضالمته، واأعتبرها 

.
(4(

لزمة ل�ضبابنا جميعًا ن�ضاًء ورجاًل

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج27، �س125.

)2) )م. ن(، ج35، �س 92 - 93.

)3) )م. ن(، ج37، �س504.

)4)  )م. ن(، ج38، �س356. 



- 41 -

»�للهمَّ 

اأعِطِني... 

َة في  حَّ �ل�سِّ

�لِج�سِم و�لُقُوَة 

في الَبَدِن«)1).

Q الإمام ال�ضجاد

ج95،  الأن���وار،  بح���ار   (1(

�س91. 

فلسفة ومنطق الرياضة

نريد للجميع اأن يمار�ضوا الريا�ضة. واأن 

توؤّمن  التي  البدنّية  الريا�ضة  نحو  يتوّجهوا 

من  �ضالمًا  مجتمعًا  اإّن  الج�ضدّية.  ال�ضالمة 

التي  الآفات  من  وخاليًا  الج�ضدّية،  الناحية 

يمكنه  عة،  الدِّ وح��ّب  الك�ضل،  ج��ّراء  تحدث 

تقّدمًا  المعنوّية  الميادين  ف��ي  يتقّدم  اأن 

جّيدًا. فمثاًل: يمكنه اأن يحّقق العلم الجّيد، 

والمعنوّية والروحّية الجّيدة. ورد عن الإمام 

ال�ضادقQ اأّن ر�ضول اهللP كان يقول 

ِب��َك ِم��ن... ���ي اأُع����ُذ  في الدعاء: »ال��لَّ��ُه��مَّ اإنِّ

.
الَعجِز، والَك�َضِل،...«)1)

وبناًء على هذا، يوجد خلف اإرادتنا هذه 

اإّن  وفل�ضفة.  منطق  بالريا�ضة  يتعّلق  فيما 

 .
(2(

للجميع عاّمة  تكون  اأن  ينبغي  الريا�ضة 

)1) النجيفي، هادي، مو�ضوعة اأحاديث اأهل البيتR، ج7، 

ط1، لبنان، بيروت، دار اإحياء التراث العربي للطباعة 

والن�ضر والتوزيع، �س92، حديث.

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س310 - 311.
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التفتوا اإلى اأّنه عليكم في مجال الريا�ضة اأي�ضًا اأن تتقّدموا من خالل الروؤية 

الفل�ضفّية، من خالل ال�ضير الحكيم، من خالل العتماد على المنطق القوّي 

وال�ضحيح، واأن تربحوا في جميع الميادين. هذا ما يقنع النا�س. ورد عن 

.
ِتِه...«)1) ُجل على َقدِر ِهمَّ الإمام علّيQ في ق�ضار الحكم: »َقدُر الرَّ

هذه فل�ضفة وا�ضحة، و�ضرورة �ضيا�ضّية، وواجب دينّي، وواجب �ضيا�ضّي، 

.
(2(

هذا هو اأ�ضل الم�ضاألة في باب الريا�ضة

)1) عبدو، محمد، نهج البالغة، ج3، ط1، اإيران، قم، دار الذخائر، 1412 هج ، �س2008.

)2) )م. �س(، 1375/10/8.
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»واإذا َقويَت 

َفاقَو على طاعِة 

�هلل، و�إذ� 

ُعفَت َفا�سُعف  �سَ

َيِة  عن َمع�سِ

اهلل«)1).

Q الإمام علي

خطب���ة  البالغ���ة،  نه���ج   (1(

.383

 الرياضة 
لجميع الشرائح االجتماعية

للمجتمع، وللشباب،  الرياضية  التربية 
وللعسكر:

من  فلي�س  الريا�ضة،  عن  تكّلمنا  اإن  اإّننا 

باب اأّن التّيارات العالمّية تتكّلم عنها ونحن 

عن  ن��ت��اأّخ��ر  ل  حّتى  �ضيئًا  نتكّلم  اأن  نريد 

تتكّلمون  حين  اأي�ضًا،  اأنتم  انتبهوا  العالم. 

ل  والجزئّيات،  الكّلّيات  في  الريا�ضة  عن 

اأّن  كما  وتقولوا:  الم�ضاألة  هذه  وراء  ت�ضعوا 

علينا  فيجب  الريا�ضة  ع��ن  يتكّلم  العالم 

العالم  اأن نتكّلم عنها. ل، فقد يتكّلم  اأي�ضًا 

.(1(
عن كثير من الأ�ضياء بكالم ل نقبله نحن

البدنّية  التربية  ج��ّدًا.  مهمة  الريا�ضة 

بالن�ضبة  جّدًا  المهّمة  الأمور  من  والريا�ضة 

النبي ق��ال  للجميع،  لزم��ة  وه��ي  لل�ضباب، 

P: »ح���قُّ ال���َ�َل���ِد ع��ل��ى وِل�����ِدِه اأن ُي��َع��لِّ��َم��ُه 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.
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.
ماَيَة، واأن ل َيرُزَقُه اإّل طيِّباً«)1) باَحَة ، والرِّ الِكتاَبَة، وال�ضَّ

يمار�ضوا  واأن  ريا�ضّيين  يكونوا  اأن  البلدان  في  الأف���راد  جميع  على 

ينبغي  الع�ضكريين،  ال�ضباب  الأخ�ّس  وعلى  ال�ضباب،  ة  وخا�ضّ الريا�ضة، 

توفير الإمكانات الريا�ضّية بالن�ضبة لهم، واإّني ل اأعّد اإنفاق هذه الميزانّيات 

.
(2(

اإ�ضرافًا، هذه الم�ضاريف لزمة

ورد في الحديث »عن اأبي عبد اهلل Q قال: اأغار الم�ضرك�ن على 

يا �ض�ء �ضباحاه، ف�ضمعها ر�ض�ل اهلل المدينة، فنادى فيها مناد:  �ضرح 

P في الجبل، فركب فر�ضه في طلب العدّو، وكان اأّول اأ�ضحابه لحقه 

اأب� قتادة على فر�س له، وكان تحت ر�ض�ل اهللP �ضرج دفتاه ليف لي�س 

فيه اأ�ضر ول بطر، فطلب العدّو فلم يلق�ا اأحداً، وتتابعت الخيل، فقال 

ن�ضتبق!،  اأن  راأي��ت  ف��اإن  ان�ضرف،  العدّو قد  اإّن  اهلل  ر�ض�ل  يا  قتادة:  اأب��� 

فقالP: نعم، فا�ضتبق�ا، فخرج ر�ض�ل اهللP �ضابقاً عليهم، ثم اأقبل 

البحر،  الج�اد  اإنه له�  الع�اتك من قري�س،  ابن  اأنا   :Pعليهم فقال

.
يعني فر�ضه«)3)

)1) الميانجي، الأحمدي، مكاتيب الر�ضول، ط1، )د. م(، دار الحديث، 1998م، �س383.

)2) )م. �س(، 1374/8/17.

التراث،  البيتRلإحياء  اآل  موؤ�ض�ضة  قم،   ،19 ج  البيت(،  )اآل  ال�ضيعة  و�ضائل  العاملي،  الحر   (3(

1414هج، �س250.
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�إّن ممار�سة 

الريا�سة 

بالن�سبة لل�سباب 

هي ر�أ�ض مال 

�حتياطّي، وهي 

فري�سة عاّمة 

على �لجميع.

الإمام الخامنئي {

 الرياضة 
سبيل النصر والنجاح

عامرًا  بلدًا  يكون  اأن  لبلدكم  اأردتم  اإذا 

�ضعبًا  ي��ك��ون  اأن  ول�����ض��ع��ب��ك��م   ، وم�����ض��ت��ق��اّلً

في  تكونوا  ل  واأن  ال��راأ���س،  مرفوع  عزيزًا 

اليوم  نحن   � متخّلفين  العالمّية  الميادين 

ملء  وينبغي  العالم،  عن  كثيرًا  متخّلفون 

اأن  ل�ضعبكم  اأردت���م  واإذا   � الم�ضافة  ه��ذه 

العداوات  مواجهة  في  بالم�ضوؤولّية  يتحّلى 

ما  ا�ضتخراج  م��ن  يتمّكن  واأن  العالمّية، 

الطبيعة،  مقّدرات  من  ت�ضّرفه  في  و�ضع 

هذه   واأم��ث��ال  ويتعّلم  ويبتكر،  يعمل  واأن 

اأن  ينبغي   � يتّم ذلك  اأن  اأردتم  اإذا  الأم��ور� 

 .(1(
ريا�ضّيا ال�ضعب  ي�ضبح 

ج��ّي��د،  بنحو  ُي���دار  اأن  ب��ل��د  اأراد  واإذا 

يحّقق  واأن  عزيزًا،  يكون  اأن  مجتمع  واأراد 

وينت�ضر  واقعًا،  ال�ضتقالل  وينال  اأهدافه، 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.
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والقت�ضادّي،  ال�ضيا�ضّي،  ال�ضعيد  على  العالمّية  الحرب  ميادين  في 

قّوة  يمتلك  ون�ضيط  �ضليم،  �ضعب  اإلى  يحتاج  فاإّنه  وغيره،  والع�ضكرّي، 

.
(1(

الإرادة والت�ضميم. هذه جميعًا تتحّقق من خالل الريا�ضة

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.
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�لمجتمع 

الريا�سّي هو 

مجتمع ن�سيط، 

ومجّد، وحّي، 

ومنتج، فانقلو� 

عادة الريا�سة 

�إلى �أبنائكم 

�أي�سًا، و�سّجعو� 

�الأطفال، 

والنا�سئة  

ة �ل�سباب-  -خا�سّ

على ممار�سة 

الريا�سة.

الإمام الخامنئي {

 الرياضة 
فرض لكل المجاهدين

ف���ي ���ض��ب��ي��ل ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ق��ت��ال��ّي��ة 

البدنّية  التربية  لبرامج  ينبغي  والدفاعّية، 

)الريا�ضّية( في القّوات الم�ضّلحة  اأن تو�ضع 

اإيجاد  ل�ضائر الطواقم، واأن تكون في �ضبيل 

ال�ضتعداد الج�ضمّي والحفاظ عليه، واإيجاد 

المختلفة  الريا�ضّية  الفنون  ف��ي  التبّحر 

التي ُي�ضتفاد منها في المناورات والعملّيات 

التنفيذ،  مو�ضع  تو�ضع  واأن  الع�ضكرّية، 

العلمّية،  الن��ج��ازات  اآخ��ر  من  وال�ضتفادة 

الإمكانات  �ضائر  من  وُي�ضتفاد  والتجريبية، 

والح�ضور  المباريات،  كاإقامة  الريا�ضّية 

للقّوات  ال��دول��ّي��ة  ال��ري��ا���ض��ّي��ة  م��ي��ادي��ن  ف��ي 

.(1(
الم�ضّلحة

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1373/4/12.
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ه�ضام  على   Q اأبيه  مع  دخوله  ذكر   Q ال�ضادق  الإم��ام  عن 

�ضرير  ]اأي ه�ضام[ على  واإذا قد قعد  »فدخلنا  قال:   اأن  اإلى  ال�ضام،  في 

اأرجلهم، �ضماطان مت�ضّلحان، وقد  الملك، وجنده وخا�ضته وق�ف على 

دخلنا  فلّما  يرم�ن،  ق�مه  واأ�ضياخ  ح��ذاه،  الهدف[  ]اأي  الغر�س  ن�ضب 

واأبي اأمامي واأنا خلفه، فنادى ]اأي ه�ضام[ اأبي وقال: يا محمد، اإرم مع 

اأ�ضياخ ق�مك الغر�س، فقال له اأبي: اإني قد كبرت عن الرمي، فاإن راأيت 

اأن تعفيني، فقال ]ه�ضام[: وحّق من اأعّزنا بدينه ونبيه محمدP، ل 

اأعفيك.

ثم اأوماأ اإلى �ضيخ من بني اأمية اأن اأعطه قو�ضك، فتناول اأبي عند ذلك 

قو�س ال�ضيخ، ثّم تناول منه �ضهمًا فو�ضعه في كبد القو�س، ثّم انتزع، ورمى 

اإلى  �ضهمه  فواق  ف�ضق  الثانية،  فيه  رمى  ثم  فيه،  فن�ضب  الغر�س،  و�ضط 

ن�ضله، ثم تابع الرمي حّتى �ضّق ت�ضعة اأ�ضهم بع�ضًا في جوف بع�س، وه�ضام 

ي�ضطرب في مجل�ضه، فلم يتمالك ]اأي ه�ضام [ اإلى اأن قال: اأجدت يا اأبا 

جعفر، واأنت اأرمى العرب والعجم، زعمت اأنك كبرت عن الرمي!!، ثم... 

من  دنا  فلما  اأتبعه،  واأنا  ال�ضرير  اإلى  اأبي  ف�ضعد  محمد،  يا  اإلّي  له:  قال 

ه�ضام قام اإليه واعتنقه، واأقعده عن يمينه، ثم اعتنقني واأقعدني عن يمين 

اأبي، ثم اأقبل على اأبي بوجهه فقال له: يا محمد، ل يزال العرب والعجم 

ي�ضودها قري�س ما دام مثلك فيهم، هلل دّرك َمن عّلمك هذا الرمي؟ وفي 

كم تعلمته؟.
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... وحّتى 

كبار ال�سّن 

و�لعجزة ينبغي 

لهم ممار�سة 

الريا�سة.

الإمام الخامنئي {

المدينة  اأهل  اأّن  علمت  قد  )اأبي(  فقال 

يتعاطونه، فتعاطيته اأيام حداثتي ثم تركته، 

فلما ]اأردَت[... مني ذلك عدت اإليه، فقال 

له ]ه�ضام[: ما راأيت مثل هذا الرمي قط مذ 

عقلت، وما ظننت اأّن في الأر�س اأحدًا يرمي 

مثل هذا الرمي، اأيرمي جعفر مثل رميك؟، 

والتمام  الكمال  ن��ت��وارث  نحن  اإّن���ا  ف��ق��ال: 

.»
(1(
Pاللذين اأنزلهما اهلل على نبّي

الّقوات  في  الريا�ضة  اإّن  للجميع  اأق��ول 

والهداية،  للتربية،  و�ضيلة  ه��ي  الم�ضّلحة 

غير  للتناف�س  ميدانًا  ولي�ضت  وال�ضالمة، 

.
(2(

المقبول

)1) م�ضتدرك الو�ضائل، ج14، �س 78.

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج 14، �س 76 - 83.
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تنظيم العمل الرياضّي

تذليل الصعاب التي تعترض الرياضيين:
من خالل العمل، وال�ضعي، والإرادة، والعزم المح�ضو�س والم�ضاهد على 

الوعرة،  الطرق  عبور  يمكن  البارزين،  الريا�ضّيين  في  الخ�ضو�س  وجه 

.
(1(

ومواجهة الم�ضكالت

الدعم  هو  العمل  هذا  من  ق�ضم  الريا�ضة،  اأجل  من  ُيعمل  اأن  وينبغي 

.
(2(

الماّدي والميزانّية، وهو من المهّمات التي تتكّفل الحكومة بتوفيرها

دور المدرّب، والمسؤول عن الرياضة:
يختاروا  باأن  جديد  من  واأو�ضيهم  الريا�ضّيين  الم�ضوؤولين  اأو�ضيت  لقد 

بالنظر  وم�ضمون  معنى  لها  التي  المنا�ضبة،  الريا�ضات  من  اأن��واع  ع��ّدة 

لي�س  ال�ضتثمار  من  ومق�ضودي  فيها.  وي�ضتثمروا  وثقافتنا،  منطقنا  اإلى 

ال�ضتثمار الماّدي فقط بل ال�ضتثمار المعنوّي، بمعنى �ضحذ الهّمة والإدارة. 

المجال؛  ال�ضباب  ليجد  الجّيدة؛  الخيارات  وانتقوا  الالزم،  ال�ضعي  ا�ضعوا 

ُله�ا 
ُ
، ورد عن النبّيP اأّنه قال: »اأ

(3(
وليحز الدرجات الممتازة في العالم

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية ، ج35، �س479.

)2) )م. ن(، 39، �س311 اإلى 312.

)3) �ضحيفة الإمام، ج34، �س199.
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�إّني �أمار�ض 

الريا�سة منذ 

�ل�سبا، وال �أز�ل 

�أمار�سها �إلى 

�الآن. �أرى للأ�سف 

�سبابنا يتر�خون 

في اأمر الريا�سة 

وهذ� خطاأ كبير.

الإمام الخامنئي {

ُي���رى ف��ي ديِنُكم  اأن  اأك����َرُه  وال��َع��ُب���ا، ف��اإّن��ي 

.
ِغلظًة«)1)

اأقول لم�ضوؤولي الريا�ضة؛ عليكم الهتمام 

جّدي  كعمل  بالريا�ضة  والالئق  المنا�ضب 

اأ�ضا�ضّي ولزم، والذي ل تعود منافعه بوجه 

البلد  اإل��ى  بل  الأ�ضخا�س؛  اإل��ى  الوجوه  من 

.
(2(

والدولة

ال�ضادة  اأّي��ه��ا  عليكم  كبيرة  الم�ضوؤولّية 

الم�ضوؤولون الريا�ضّيون. عليكم اأن تحافظوا 

مديري  وعلى  عفيفًا،  الريا�ضة  ج��ّو  على 

المختلفة،  الريا�ضّية  والأق�ضام  التحادات، 

في  م�ضوؤولّيات  لديهم  وم��ن  وال��م��دّرب��ي��ن، 

القيم  اإبقاء  يعملوا على  اأن  الريا�ضة،  ق�ضم 

.(3(
المعنوّية ثابتة في مكانها

ينبغي لهذه الثقافة اأن توجد في المجتمع 

وتتر�ّضخ، واأن ي�ضعر الجميع باأّنهم محتاجون 

الأ�ضا�ضّي  عملكم  هو  ه��ذا  الريا�ضة.  اإل��ى 

)1) الري�ضهري، ميزان الحكمة، ج4، �س2804.

)2) �ضحيفة الإمام، ج34، �س201.

)3) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س 313.
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الذي يجب اأن توؤّدوه. الريا�ضة حاجة و�ضرورة، اأحيوا روح الريا�ضة، واإرادة 

ال�ضباب،  في  الجميع،  في  الريا�ضة  اإلى  بالحاجة  والإح�ضا�س  الريا�ضة، 

الريا�ضّيين  والأّولّية للحكومة، والم�ضوؤولين  الأ�ضا�ضّية  الوظيفة  والعجائز. 

.
(1(

المعّينين من قبل الحكومة، هو اأن يحيوا هذا الحما�س في النا�س

عن النبّيP اأّنه قال: »اإّن الأر�َس �َضُتفَتُح َلُكم، وُتكَف�َن الُدنيا، فال 

.
َيعِجز اأحُدُكم اأن َيلُهَ� ِباأ�ضُهِمِه«)2)

وضع قوانين للرياضة:
عالم  في  الريا�ضات  من  الكثير  مثل  علمّية  تكون  اأن  للريا�ضة  ينبغي 

اأو  مثاًل،   
»ت�ض�كان«)3) كال�  المحّلّية  الريا�ضات  من  الكثير  هناك  اليوم. 

بع�س اأنواع الم�ضارعة- كما في الم�ضارعة الإيرانية المحلية - يمكننا اأن 

ن�ضع لها قوانين ونجعلها علمّية، واأن ن�ضير من خالل النظام القانوني قدمًا 

بال�ضباب الذين يميلون اإلى هذه الريا�ضات.

عن الأميرQ في و�ضيته لولديه الح�ضن والح�ضينQ:»اأو�ضيكم 

 .
، ونظم اأمركم...«)4)

َّ
وجميع ولدي، واأهلي، ومن بلغه كتابي، بتق�ى اهلل

قدرات الإن�ضان كثيرة، الريا�ضات القتالّية التي ترونها مثال، قد و�ضل 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.

)2) الري�ضهري، ميزان الحكمة، ج3، �س1244.

)3) وهي ريا�ضة اإيرانية ت�ضبه كرة الم�ضرب من على ظهر الخيل.

)4) جعفري، محمد نقي، ترجمة وتف�ضير نهج البالغة)فار�ضي(، ج17، ط3، دفتر ن�ضر فرهنك اإ�ضالمي، 

1368 �س، �س273.
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�إّن �أكثر �أهل زماننا 

تدّينًا، �أي �إمامنا 

 �لمعّظم

)�الإمام �لخميني(، 

كان ريا�سّيًا، وكان 

يمار�ض �لريا�سة 

كّل يوم �إلى 

�أو�خر عمره ـ كان 

�لم�سي هو ريا�سته 

ة. �لخا�سّ

الإمام الخامنئي {

فيها ال�ضباب اإناثًا وذكورًا اإلى مراتب عالية، 

في  كثيرًا.  ي�ضّرني  وهذا  بالميدالّيات  فازوا 

الواقع هو البحث عن �ضّر واإيجاده في ج�ضم 

تبدو  ما،  بنحو  حركة  م  تنظَّ كاأن  الإن�ضان. 

بظاهرها ب�ضيطة، ولكن يمكن اأن يتفّتق منها 

قدرات كثيرة، وهذا عمل فائق الأهمّية. 

الريا�ضات  من  الأم���ور  ه��ذه  كانت  لقد 

قّلة  ول��ع��ّل  اآ���ض��ي��ا.  �ضرق  لمناطق  المحّلّية 

بعد  ولكنهم  ب��ه��ا،  علم  على  ك��ان��ت  قليلة 

لها  وو�ضعوا  علمّية،  وجعلوها  جل�ضوا  ذلك 

لها نظامًا،  واأعّدوا  ف�ضيئًا،  �ضيئًا  المعادلت 

والآن تتعّلمها جميع دول العالم، وتفعل كما 

يعثر  اأن  �ضعب  لكّل  يمكن  بالطبع  تفعلون. 

من جديد على ريا�ضته المحّلّية، وبناًء على 

ُتو�ضع قواعد  اأن  اأوافق تمامًا على  اأنا  هذا: 

.(1(
علمّية للريا�ضة

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 39،  �س311 اإلى 312.
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الرياضة إرادة األبطال

الرياضة واألبطال:
ق�ض�ضنا  في  المعالم  الوا�ضحة  البطولّية  ال��روح  تلك  يعني  الريا�ضّي 

. عن علي بن الح�ضين Q: »اأّن ر�ض�ل 
(1(

القديمة، وفي معاركنا الإ�ضالمية

 Pاأجرى الخيل، وجعل فيها �ضبع اأواقي من ف�ضة، واأّن النبّي Pاهلل

اأجرى الإبل مقبلة من تب�ك ف�ضبقت الع�ضبا وعليها اأ�ضامة، فجعل النا�س 

.
يق�ل�ن: �ضبق ر�ض�ل اهلل، ور�ض�ل اهللP يق�ل: �ضبق اأ�ضامة«)2)

الأ�ضياء التي تو�ضل �ضبابنا اإلى النجاح في ميادين الريا�ضة لي�ضت فقط 

القدرات الج�ضدّية، فالقدرة الج�ضدّية هي عن�ضر من العنا�ضر فقط. وتوجد 

اأي�ضًا اإلى جانبها اأ�ضياء اأخرى وهي من حيث القيمة الإن�ضانية اأهّم بكثير.

الأولى: قّوة الإرادة: فالكثيرون يمتلكون القّوة ب�ضكل طبيعّي ولكّنهم ل 

يمتلكون حّتى اإرادة التوّقف في وقت معّين من اليوم، وممار�ضة الريا�ضة، 

.
(3(

والمحافظة على اأج�ضادهم

الريا�ضة تتطّلب اإرادة، الريا�ضة لي�ضت اأمرًا �ضهاًل، بالطبع هي  كذلك 

بالن�ضبة لل�ضاّب � الذي يتمّتع بقّوة طبيعّية � م�ضّوقة، ولكن اإذا لم يكن هذا 

ال�ضاّب من اأهل الإرادة، ورّجح الجلو�س في ناحية، اأو ال�ضتراحة، اأو الأكل، 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س311 - 312.

)2) الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة )اآل البيت(، ج 19، �س-255 256.

)3) )م. �س(، ج39، �س309.
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  ينبغي لجّو 

الريا�سّي اأن 

يكون جّوً� عفيفًا، 

وال ينبغي �أن 

ُترى فيه م�ساهد 

�لخلعة و�لتحّلل 

واأّي �سيء غير 

عفيف. علينا 

�أن نوجد هذ� 

�لجّو في محيطنا 

الريا�سّي.

الإمام الخامنئي {

اأو م�ضاهدة التلفاز، اأو النوم، فهو لن ي�ضبح 

ريا�ضّيًا على الإطالق. 

الريا�ضة نف�ضها بحاجة اإلى الإرادة، والتقّدم 

ال�ضهرة،  اإل��ي��ه��ا.  ب��ح��اج��ة  اأك��ث��ر  ال��ري��ا���ض��ة  ف��ي 

والبطولة، والفوز في الريا�ضة بحاجة اإلى رجحان 

اإرادة هذا الإن�ضان على الإرادات الأخرى.

في   Qالعابدين زي���ن  الإم����ام  ع��ن 

عاِء: »رّبنا فداِونا قبل التعّلل... وامُنن  الدُّ

�����ض��اِط، واأِع����ذن����ا ِم���ن ال��َف�����َض��ِل،  ع��ل��ي��ن��ا ِب��ال��نَّ

���رِر،  وال���َك�������َض���ِل، وال���َع���ج���ِز، وال���ِع���لَ���ِل، وال�������ضَّ

 .
َجِر، والَملَِل«)1) وال�ضَّ

ريا�ضّي  اأي�ضًا  هو  لبطلنا  المناف�س  ذلك 

تغلب  البطل  ه��ذا  اإرادة  ولكّن  اإرادة،  وذو 

والغلبة،  الظهور،  يعني  وه��ذا  ذاك،  اإرادة 

والمتياز التاّم في قّوة الإرادة. 

في  م��ه��ّم��ًا  الإرادة  عن�ضر  ك��ان  ل��م��اذا 

ال�ضعب  راٍق.  اإن�ضانّي  اأ�ضل  اإّن��ه  البطولة؟ 

والعلم  الإرادة،  خالل  من  ينت�ضر  اأ�ضا�ضًا 

�س  ال�ضجادية،  ال�ضحيفة   ،Qالعابدين زين  الإم��ام   (1(

.470
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قّوة  خالل  من  الميادين  جميع  في  ُترفع  العزة  وراي��ات  ب���الإرادة؛  يتطّور 

الإرادة. اإّننا ن�ضاهد قّوة الإرادة والعزم في هذا الإن�ضان في حّدها الأق�ضى، 

وهذا يحّتم علينا احترام البطل. اإّنني اأحترم الأبطال.

بع�س  في  يكون  قد  العن�ضر  فهذا  الحركة:  و�ضرعة  الذكاء  الثانية: 

لم  اإذا  الريا�ضّية  الألعاب  كّل  في  ولكن،  واأكثر ظهورًا،  اأو�ضح  الريا�ضات 

يكن البطل ذكّيًا، ولم يكن �ضريع الحركة، ل يمكنه اختيار وا�ضتخدام تلك 

الحركة الالزمة التي قد ل ُتتاح له ثانيًة �ضوى في هذه الحركة وفي هذه 

ال�ضربة، �ضوف لن ي�ضبح بطاًل.

ول  التلفاز،  على  الريا�ضّية  الألعاب  لم�ضاهدة  وقتًا  �س  اأخ�ضّ ل  اإّنني 

مجال عندي لذلك؛ مع اأّنني اأحّب ذلك، واأحيانًا يوؤّدي ذلك اإلى الحما�س، 

وعمري وو�ضعي ال�ضّحي ل يحتمالن الحما�س باأن اأرى الم�ضاهد الحما�ضّية. 

اأحيانًا اأقول لالأولد والأ�ضدقاء اأن يطلعوني على النتيجة، ل اأ�ضتطيع تحّمل 

هذا الحما�س؛ لكّني �ضاهدت م�ضادفًة الكثير من هذه الم�ضاهد البطولّية 

الجميلة على التلفاز. 

ر�ضا  ال�ضّيد  حمله  الذي  الثقل  هذا  التلفاز  على  �ضدفًة  �ضاهدت  لقد 

زادة وتمّتعت به، ذلك الثقل الذي حمله على مرحلتين، باعتقادي اأّنه كان 

�ضعف وزنه بمّرتين. المرء ي�ضتلّذ بهذا. 

كما و�ضاهدت �ضدفة على التلفاز حركة م�ضارعنا البارز تلك، في اإحدى 

الألعاب على الحلبة، اأو �ضاهدت �ضدفًة  بع�س تلك الورود الم�ضرقة في بع�س 
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ال تعار�ض 

بين �لريا�سة، 

و�لدين، 

و�الإيمان، 

و�لتقوى، 

و�ل�سلح، 

و�لعّفة، و�لورع، 

فلُتفِهمو� هذ� 

�الأمر للجميع.

الإمام الخامنئي {

الحركة  ه��ذه  ال��م��رء  ي��رى  عندما  الأل��ع��اب. 

تلك،  الإرادة  وق���ّوة  والمنا�ضبة،  الجميلة 

واأّن  مبا�ضرة،  للذكاء دخالة  اأّن  يرى  والعزم، 

ذلك الريا�ضّي ذكّي. 

اأنظروا، اإّن قّوة الإرادة، و�ضرعة الحركة، 

اإّن��ك��م  ب�����ارزة.  خ�ضائ�س  ه��ي  وال��ت��رك��ي��ز 

العالم،  �ضيا�ضّيي  باأف�ضل  يتعّلق  فيما  ترون 

واأف�ضل علماء التاريخ، اأّن هوؤلء بف�ضل هذه 

في  ت�ضميم  خالل  من  تمّكنوا  الخ�ضائ�س 

لحظة مهّمة، تخلي�س بلد ما، اأو خطو خطوة 

لي�ضت  هذه  ما.  علمّي  اكت�ضاف  نحو  كبيرة 

اأمورًا قليلة، فلتقّدروا هذه الخ�ضائ�س في 

اأنف�ضكم فهي هاّمة جّدًا. 

الثالثة: حالة التدّين والرتباط بالمعنوّيات: 

الراهنة  فالثقافة  ة.  وخا�ضّ ح�ضرّية  قيمة  هذه 

ترّوج  اأو  هاّمة،  القيم  جميع  تعتبر  ل  العالم  في 

لها، وهناك قيم مهجورة وهي نفي�ضة جّدًا، تغ�ّس 

عمدًا،  عنها  الطرف  الماّدّية  العالمّية  الثقافة 

تكون  قد  الإ�ضالمية،  البلدان  في  رائجة  وه��ي 
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موجودة اأي�ضًا في بع�س الدول غير الإ�ضالمية في بع�س الريا�ضّيين، لكن بما اأّنه 

القيمة  هذه  فاإّن  البالد،  تلك  في  والمعنوّية  الدين  وقّوة  الدين  لحاكمّية  وجود  ل 

.
(1(

المعنوّية مهجورة وفي غربة، وُتتجاهل عمدًا؛ لذا ل يمكن للريا�ضّي اأن يج�ّضدها

المباريات البطولية:
الزائدة،  والأعمال  الت�ضريفات  البطولّية من  المباريات  يعتبر  بع�ضهم 

العالمّية  الريا�ضّية  الميادين  في  الحا�ضم  هو  ما  لأّن  وذل��ك  خطاأ؛  هذا 

التي يجتمع فيها فائزو العالم، ونخب ال�ضعوب المختلفة ليتباروا في لعبة 

.
(2(

ريا�ضّية ما، لي�س فقط القّوة الج�ضدّية، بل اأكثر منها قّوة الإرادة

لقد قلت مرارًا اإّن الألعاب البطولّية في جميع اأنواع الريا�ضة هي و�ضيلة 

لتحقيق عّدة اأهداف كبرى: ت�ضبح الريا�ضة عاّمة للجميع، وتجعل النا�س 

محّبين للريا�ضة، وُتعّرفكم اإلى العالم، تجعل ال�ضباب ي�ضيرون في الطرق 

.
(3(

التي يمكن اأن يحّققوا فيها اأهدافًا، لكّل هذه الأمور اأهمّية

اأن يكون هناك قدوة رفيعة  تاأثيرات في الألعاب البطولّية هو  اأهّم  اإّن 

القّمة  ال�ضفح، كال�ضخ�س الذي يجل�س على  اإلى  الم�ضتوى، لتدعو الجميع 

القّمة،  اإلى  الو�ضول  الجميع  بمقدور  يكون  لن  ال�ضفح،  اإلى  النا�س  لياأتي 

.
(4(

ولكّنهم جميعًا �ضيتوّجهون نحو ال�ضفح

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س310 - 314.

)2) )م. ن(، 1375/6/7

)3) )م. ن(، 1377/4/16.

)4) )م. �س(، 1377/4/10.
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 �أنا �سعيد كون 

�لريا�سات 

�لمتنّوعة �نت�سرت 

بين �لجرحى 

و�لمعّوقين، 

و�الأنو�ع 

�لريا�سّية �لتي 

يمكن �أن ُينجز 

فيها �سيء من 

خلل ج�سم 

�لمعّوق.

الإمام الخامنئي {

البطل نموذجًا للتحفيز:
الريا�ضة،  اإلى  ال�ضباب  جلب  يمكنكم  ل 

اإّل اإذا و�ضعتم اأمامهم مجموعة من النخبة. 

.
(1(

ولهذا فاإن الريا�ضة البطولّية لزمة

ومثال،  رم��ز،  جماعّي  عمل  لكّل  يلزم 

.
(2(

ونموذج، وقدوة، وهو ذلك البطل نف�ضه

الأبطال،  �ضناعة  نعار�س  اإّننا  قيل  لقد 

ونريد ت�ضحيح الريا�ضة، ولكن هذا الكالم 

الحثيث  بالعمل  اب��داأوا  ج��ّدًا.  خاطئ  كالم 

التي  المنتخبة  الريا�ضّية  الأل��ع��اب  على 

.
(3(

وراءها فل�ضفة ومنطق

عاّمة  الريا�ضة  ت�ضبح  اأن  اأردت���م  اإذا 

وللجميع، عليكم اأن تقّووا الريا�ضة البطولّية. 

ع��ل��ى ال��ن��ا���س اأن ي��ج��دوا ق����دوات ون��م��اذج 

الريا�ضات  اأن���واع  ي��ق��ّووا  واأن  بينهم،  م��ن 

.
(4(

المنا�ضبة

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.

)2) )م. ن(، 1375/10/8.

)3) )م. ن(، 8/ 10/ 1375.

)4) �ضحيفة الإمام، ج34، �س199.
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ثّم اإّن البطل نف�ضه طالما لم ي�ضل اإلى البطولة، فهو م�ضوؤول عن �ضخ�ضه، 

واأّما عندما ي�ضبح بطاًل، تترّتب عليه م�ضوؤولّيات جديدة؛ ذلك اأّن ال�ضباب 

ينظرون اإليه، ويقّلدونه، وحّتى اأّن البائعين، والمرّوجين يّتخذونه كو�ضيلة 

اإعالنّية، يبيعون بوا�ضطته، اأي من خالل �ضوره، و�ضكله، ولوحاته الإعالنية 

ب�ضائعهم. هذه الم�ضوؤولّية م�ضوؤولّية كبيرة، ينبغي لت�ضّرف بطلنا اأن يكون 

بنحو يهتدي به كل الأ�ضخا�س الذين ينظرون اإليه، ياأخذون منه الدرو�س 

نحو الطريق ال�ضحيح، وال�ضراط الم�ضتقيم. 

يرى  القيم.  هو هذه  اأكثر  الإن�ضان  اإلى محبة هذا  يوؤّدي  الذي  ال�ضيء 

الج�ضدّية،  القّوة  اإل��ى  م�ضافًا  يمتلكون،  اأبطالنا  اأّن  اهلل  بحمد  الإن�ضان 

اإّنهم يتحّلون  قّوة الإرادة، والوعي، وجميع الأمور الالزمة ل�ضناعة بطل، 

الدينّية،  بالغيرة  ويتمّتعون  والإلهية،  المعنوّية  بالقيم  يلتزمون  بالقيم، 

والغيرة الوطنّية. اإّن الإن�ضان يلتّذ بم�ضاهدة هذه القيم.

لقد زارني عدد من الأبطال الجرحى على امتداد هذه ال�ضنوات عّدة 

ليلتّذ  المرء  اإّن  المختلفة.  الدولّية  الألعاب  من  يعودون  كانوا  حين  مّرات 

.(1(
واقعًا، عندما يرى هذه الروحّية الهاّمة

يلزمنا دائمًا عن�ضر كبير من اأجل جذب عاّمة النا�س. يلزمنا اأبطال 

الألعاب  في  اأو  الأثقال،  وحمل  كالم�ضارعة،  الفردّية  الألعاب  في  �ضواًء 

الجماعّية التي عمل عليها الغرب اأكثر مّنا، ككرة القدم، والكرة الطائرة، 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س 313.
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ّية  �لخا�سّ

الطبيعّية 

للريا�سة هي 

�أّنها تخرجكم من 

حالة �لخمول، 

و�لركود، وتبعث 

�الطمئنان و�لثقة 

بالنف�ض.

الإمام الخامنئي {

في  اأب���دًا  اإ�ضكال  ل  وغيرها.  ال�ضّلة  وك��رة 

اإلى  بها  وتاأخذوا  ريا�ضّية  ِفرقًا  ت�ضّكلوا  اأن 

 .
(1(

مراتب البطولة العالية

بالن�ضبة  لزم����ة  ال��ب��ط��ول��ّي��ة  ال��ري��ا���ض��ة 

ال��ح��روب  ف���ي  اأي  ال��ع��ال��م��ّي��ة،  ل��ل��م�����ض��ائ��ل 

الوطنّية  ال��م��ف��اخ��رات  وف��ي  وال��م��ن��ازع��ات. 

الميادين  ف��ي  ال�ضعوب  تتفاخر  وال��دول��ّي��ة 

اأمام  مّيزاته  ي�ضع  �ضعب  كّل  اأي�ضًا.  الدولّية 

تقفون  حين  اأي�ضًا  هناك  الأخرى.  ال�ضعوب 

للتفاخر،  مظهر  فهو  البطولة،  ة  من�ضّ على 

الن�ضيد  ُرّدد  اأو  علمكم،  رف���رف  م��ا  اإذا 

 .(2(
الوطنّي، لهو م�ضدر افتخار

ال�ضباب  ه���وؤلء  اإل��ى  ينظروا  اأن  ينبغي 

الأبطال اأّي اأعمال كبيرة ينجزون باإيمانهم 

.
(3(

واإرادتهم القوّية

خالل  م��ن  يعملون  اأ�ضخا�س  الأب��ط��ال 

ال�ضخ�س  ذلك  فقط  لي�س  البطل  اإرادتهم. 

)1)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1384/6/2.

)2) )م. ن(، 10/8/ 1375.

)3) )م. ن(، 1374/6/23.
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من  اأكبر  تاأثيرًا  القوّية  واإرادت��ه  لروحه  اإّن  بل  قوّيًا،  ج�ضمًا  يمتلك  الذي 

النف�س  مواجهة  ميدان  في  البطولة   .
(1(

بطاًل �ضيرورته  في  الج�ضم  تاأثير 

.
(2(

ومحاربتها بطولة خطيرة وقوّية جّدًا، بطولة تركع العمالقة

.
عن الأمير Q: »اأقَ�ى النا�س اأعَظُمُهم �ُضلطاناً على نف�ِضِه«)3)

أفضل عالمات البطل التواضع:
التوا�ضع.  عن  عبارة  هي  تاريخنا  في  البطولة  عالمات  اأف�ضل  اإحدى 

البطولة،  ة  من�ضّ على  يقف  الذي  فذلك  ح�ضن،  اأمر  الغرور  عن  التوا�ضع 

يطلبون  والجميع  له،  ي�ضّفق  الجميع  هائلة،  ج�ضدّية  ق��ّوة  يمتلك  وال��ذي 

لأّنه يقع في  يتوا�ضع؛  اأن  الجّيد  التذكارّية معه. من  ال�ضور  واأخذ  توقيعه 

معر�س الغرور وروؤية نف�ضه اأف�ضل من الآخرين. 

التوا�ضع ل يكون فقط بلّي العنق، اأو اأن يكون ب�ضو�ضًا في الظاهر، بل هو 

القلبّي لالإن�ضان؛  العلن نا�ضئ عن ذلك الإح�ضا�س  اإلى  اأمر قلبّي، فما يظهر 

اأن ي�ضع الإن�ضان نف�ضه في مقابل اهلل، وي�ضعر باأّن هذه القّوة الج�ضدّية،  اأي 

وقّوة الذكاء، والإرادة، هي هبة من اهلل، هي ملك هلل ويمكن اأن ياأخذها من 

الإن�ضان، اأي تكون يومًا بين يدي الإن�ضان ثم يفقدها في يوم اآخر؛ لأّن الج�ضم 

فاٍن بخ�ضائ�ضه البدنّية جميعًا، فقد يكون ال�ضخ�س مثاًل، في فترة ال�ضباب 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1372/4/29.

)2) )م. ن(، 1377/6/31.

)3) الوا�ضطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، �س116.
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 �لريا�سات 

و�لتمارين 

�ل�سعبة تح�سل 

للإن�سان مع وجود 

�الإر�دة.

الإمام الخامنئي {

العمر  به  يم�ضي  وعندما  الجمال،  في  غاية 

جماله  يفقد  ل  اأّن���ه  ت��رون  ع��ج��وزًا،  وي�ضبح 

فقط، بل اإّن المرء يغتّم من النظر اإلى وجهه.

الجمال الظاهرّي والقّوة الج�ضدّية تذهب 

جّيدًا،  م�ضهد  ريا�ضّيي  اأع��رف  كنت  اأي�ضًا. 

بع�ضهم،  م��ع  الريا�ضة  اأم��ار���س  كنت  وق��د 

تقّدمت  اأي�ضًا  ه��وؤلء  كثب.  عن  واأعرفهم 

باأنواع  وابتلوا  عجائز،  واأ�ضبحوا  ال�ضّن  بهم 

والآخر  احدودب ظهره،  اأحدهم  الأمرا�س، 

اأ�ضبح يم�ضي على العّكاز، وثالث ل ي�ضتطيع 

هكذا  الج�ضم،  هو  هكذا  ج��ّي��دًا.  النهو�س 

ينعدم  �ضنوات  عّدة  بعد م�ضّي  ال�ضباب،  هو 

الجمال والقّوة كما كّل �ضيء في الج�ضم. لكّن 

تلك الإ�ضراقة الروحّية والخ�ضائ�س العائدة 

عن  فّت�ضوا   .(1(
الأبد اإلى  تبقى  اأرواحكم  اإلى 

فل�ضفة العمل. بالنهاية لكّل عمل، وكّل فعل، 

.
(2(

وكّل توّجه مبنى، وللريا�ضة اأي�ضًا مبنًى

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية،ج39، �س310 - 314.

)م. ن(، 1375/10/8.
 
 (2(
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ْوَلَدُك����ُم 
َ
اأ »َع��لِّ��ُم���ا   :Pاهلل ر�ضول  َق��اَل   ،Qِمِنيَن اْلُموؤْ ِمير 

َ
اأ عن 

وجل:  عز  اهلل  ق�ل  »في   :Pاهلل ر�ضول  وقال   ،
َماَيَة«)1) والرِّ َباَحَة  ال�ضِّ

ق���ال:  ۅ})2)،  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

�ضهام  م��ن  �ضهم  »ال��رم��ي  ق��ال:   Q اهلل  عبد  اأب��ي  وع��ن   ،
الرمي«)3)

.
الإ�ضالم«)4)

اإيران،  الآخوندي،  علي  تحقيق:  ط1،  ج21،  الر�ضول،  اأخبار  في  العقول  مراآة  المجل�ضي،  العالمة   (1(

طهران، دار الكتب الإ�ضالمية، 1408هج، �س82. 

)2) �ضورة الأنفال، الآية: 60

)3) الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة )اآل البيت(،الحر العاملي،ج 19،�س:252.

)4) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج 19، �س 252.
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�إّن �الإح�سا�ض باأّن 

�الإن�سان يعمل في 

مجال �لريا�سة، 

هذ� عمل يمكن 

�حت�سابه عند 

اهلل وهو اأمر مهم 

جّدً�.

الإمام الخامنئي {

خصائص أبطال الرياضة 
المسلمين

التسديد اإللهي:
يرى الإن�ضان بحمد اهلل اأّن اأبطالنا يمتلكون 

الإرادة،  قّوة  الج�ضدّية-  القّوة  اإلى  -م�ضافًا 

ل�ضناعة  ال��الزم��ة  الأم���ور  وجميع  وال��وع��ي، 

بطل. اإّنهم يتحّلون بالقيم المعنوّية والإلهية، 

الوطنّية.  والغيرة  الدينّية،  بالغيرة  ويتمّتعون 

.
(1(

اإّن الإن�ضان يلتّذ بم�ضاهدة هذه القيم

اأنتم عندما ترفعون اأيديكم، بعد الفوز في 

حلبة الم�ضارعة، اأو في باحة حمل الأثقال، 

اأو اأّي مكان اآخر، اأو ت�ضكرون اهلل، اأو تخّرون 

الدين،  اأئّمة  باأ�ضماء  تهتفون  اأو  �ضاجدين، 

ب�ضيطة  واح���دة  وبحركة  ال��واق��ع  ف��ي  فاأنتم 

تلقون وراء ظهوركم كّل الأموال التي اأنفقوها 

الذي  هو  تعالى  واهلل  والت�ضليل[،  ]للت�ضويه 
ي�ضاعدكم ويلهمكم اأن تقوموا بهذا الفعل.

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س 313.
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اأبا الف�ضل(   عندما هتف اأحد الريا�ضيين في ذلك اليوم )يا  فمثاًل: 

لم يكن يعرف كم �ضيترك هذا من اأثر. لقد اأظهر اأحا�ضي�ضه الدينّية، اأو 

ذاك الأخ الذي ي�ضجد، اأو يرفع يديه � وقد راأيت هذا الم�ضهد مرارًا على 

� هذا العمل في الحقيقة يبّث فينا  التلفاز في بطولت الألعاب الريا�ضّية 

.
(1(

الروح المعنوّية

البطولة تحّقق أمرين:
عندما يكون لنا بطل في ميدان عالمّي، فاإّننا في الواقع ن�ضير في هذا 

الأمر اإلى م�ضاألتين، كالهما من الأهّمّية بمكان:

القوّية بين �ضبابنا وريا�ضّيينا بلغت  اأّن م�ضتوى الإرادة  هي  اإحداهما: 

في  �ضبابنا  يظهر  عندما  القوّية.  اإرادتنا  م�ضتوى  خالله  من  ُيعرف  حّدا 

وقّوة  القّوة،  من  المقدار  هذا  يمتلكون  اأّنهم  على  الريا�ضّية  الميادين 

الإرادة، فهذا يحكي عن م�ضتوى عاّم لقّوة الإرادة في �ضفوف اأبناء ال�ضعب. 

الميادين  ف��ي  ُن��ه��زم  المنّظم،فعندما  وال��ع��م��ل  التنظيم  ث��ان��ي��ه��م��ا: 

�ضعيفًا،  التنظيم  يكون  عندما  اأي  خرابًا،  هنا  تخّلفنا  يكون  الريا�ضّية، 

.(2(
ن�ضاهد اأثر ال�ضعف هناك

اعلموا عندما يحّقق الفريق الوطني الإيراني نجاحًا ]في كرة القدم[، 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 2004/10/5م.

)2) )م. ن(، 6/7/ 1375.
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 �إن لم تمار�سو� 

الريا�سة فاإّن 

�أج�سادكم لن 

تنمو �لنمّو 

�للزم. وهناك 

جمالّيات في 

�أج�سامكم تظهرها 

�لريا�سة، ال 

يمكن ظهورها من 

دون الريا�سة

الإمام الخامنئي {

اأي  بالهوّية،  كّله  الإ�ضالمّي  العالم  ي�ضعر 

ي�ضعرون باأّنهم هم الذين اأ�ضابوا )الهدف(، 

.
(1(

واأّنهم هم من يمتلكون هذا الفوز والنجاح

علمًا،  الإ�ضالمية  الجمهورّية  رفعت  لقد 

من  مكان  اأّي  في  م�ضلم  ك��ّل  يذكره  عندما 

العالم ي�ضعر بالهوّية ويفتخر. عندما تلعبون 

اأنتم اأّيها ال�ضباب الأعّزاء عليكم اأن تلتفتوا 

اإلى هذه الم�ضاألة، واعلموا اأّن لعبكم له هذه 

.(2(
الطبيعة

العالم  من  مكان  كل  في  �ضاهدتم  هل 

على  اإي���ران  ف��وز   - واح��د  لفوٍز  يمكن  كيف 

في  ال��ق��دم  لكرة  المّتحدة  ال��ولي��ات  فريق 

بهذه  يوؤّثر  اأن   - 1998م  عام  العالم  كاأ�س 

الطريقة على �ضعوب العالم؟

اأّن  ب��رق��ّي��ة،  ف��ي  ق����راأت  �ضخ�ضّيًا  اأن���ا 

الم�ضلمين في البرازيل - التي تعتبر بلد كرة 

القدم - اجتمعوا ودعوا اهلل ب�ضكل جماعّي، 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1377/4/16.

)2) )م. ن(، 1377/4/16.
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و�ضّلوا، وُبّثت لأّول مّرة بعد فوزكم �ضعائر الم�ضلمين الدينّية على الإذاعة 

هذه  طبيعة  ما  بهذا،  فلنفّكر  هذا؟  يعتبر  ماذا  البلد،  ذلك  في  الوطنّية 

الق�ضّية؟

لقد فرح الم�ضلمون في البرازيل ب�ضبب فوز بلدنا في مجال كرة القدم؛ 

لأّن الجمهورّية الإ�ضالمية قد رفعت علمًا يجعل كّل م�ضلٍم في اأّي مكان من 

العالم ي�ضعر بالفخر والنتماء عندما يتذكره؛ لهذا اأنا م�ضرور جدًا لهذه 

الواقعة، وقد قلت اإّنه ينبغي اأن اأقّبل جبين الرجل الذي �ضرب الكرة الأولى 

.(1(
براأ�ضه، كما يجب اأن اأقّبل وجه الذي �ضّجل الكرة الثانية

اإّن �ضبابنا الذين اأّدوا في تلك الأماكن اأداءات جّيدة، ا�ضتطاعوا بحمد 

اهلل اأن ي�ضبحوا م�ضدر فخر لنظام الجمهورّية الإ�ضالمية، اأرى من الالزم 

اأن اأ�ضكر جميع ال�ضباب الأبطال الذين جعلوا ا�ضم اإيران الإ�ضالمية العزيز 

يطّن في الإذاعات العالمّية خالفًا لإرادة الم�ضتكبرين ورغمًا عنهم، ويهّز 

الأجواء، وعلم الجمهورّية الإ�ضالمية المقّد�س، ون�ضيدها الوطنّي يهدهد 

.(2(
العيون والأ�ضماع. اأ�ضكر جميع هوؤلء ال�ضباب والمدّربين

بحجابهّن  الميدان  ذلك  في  ي�ضرن  اللواتي  الفتيات  اأولئك  راأيت  لقد 

الرائع ذاك وبكّل وقار، وقلت في نف�ضي: اأح�ضنتّن اأّيتها الفتيات الم�ضلمات.

بهذا  ال�ضّيدات  اإّن  اأقول:  ميدالّية،  يحرزن  لم  ال�ضّيدات  بع�ضهم:  قال 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 7/7/ 1998.

)2) )م. ن(، ج34، �س200.
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نريد للجميع 

�أن يتوّجهو� 

نحو �لريا�سة 

�لبدنّية �لتي 

توؤّمن �ل�سلمة 

الج�سدّية.

الإمام الخامنئي {

الم�ضير، وبهذا الت�ضّرف الموزون والعظيم، 

المراأة  عنق  في  الميدالّيات  اأكبر  عّلقوا  قد 

بها  ي�ضعر  التي  ال��ع��ّزة  هي  ه��ذه  الم�ضلمة، 

 .
(1(

الإن�ضان في حركتهّن

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1371/6/25.
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الرياضة البطولية

اإلى  تنظروا  اأن  ينبغي  اأق��ول  الأم��ام،  في  الريا�ضة  في  نكون  اأن  علينا 

.
(1(

الريا�ضة بهذه النظرة

الأوائ��ل،  يكونوا  اأن  اأجل  من  �ضيء  في  رون  يق�ضّ ل  ال�ضباب  اأّن  براأيي 

توفير  ينبغي  والمتاأّلق،  ال�ضتعداد،  ذو  والريا�ضّي  الموهوب،  ال�ضاّب 

الإمكانّيات له، اإتاحة الفر�ضة له، وتذليل العقبات اأمام عمله؛ ليتّمكن من 

ال�ضطوع كنجمة في ميادين الريا�ضة العالمّية.

ال�ضعوب؛  ر�ضيد  وتتحّدث عن  تخبر  الريا�ضة  اليوم،  العالم  هو  هكذا 

العالم  في  الريا�ضة  ال��دول. هذه هي  قدرات  وتتكّلم عن  تخبر  اأّنها  حّتى 

.(2(
اليوم

الريا�ضة  لكّن  لزمة،  العمومّية  الريا�ضة  اإّن  وك��ّررت  كثيرًا  قلت  ولقد 

الريا�ضة  نريد  اأّننا  ويت�ضّور  اأحد  ي�ضتبه  اأي ل  اأي�ضًا لزمة،  البطولية هي 

بطولّية  ريا�ضة  هناك  يكن  لم  اإن  البطولّية.  الريا�ضة  نريد  ول  العمومّية 

.
(3(

فالريا�ضة العمومّية لن تكون، فلتعلموا هذا

للريا�ضة  الحقيقّية  والدعامة  الأ�ضا�س  حجر  هي  البطولّية  الريا�ضة 

ت�ضعوا عّدة  اأن  ينبغي  الريا�ضة عمومّية،  اأن ت�ضبح  اأردتم  اإذا  العمومّية. 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.

)2) �ضحيفة الإمام، ج34، �س200. 

)3) )م. �س(، 1384/6/2.
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�لتربية �لبدنّية 

والريا�سة من 

�الأمور �لمهّمة 

جّدً� بالن�سبة 

لل�سباب، وهي 

الزمة للجميع، عن 

النبيP: »حقُّ 

�لَوَلِد على وِلِدِه 

�أن ُيَعلَِّمُه �لِكتاَبَة، 

باَحَة،  و�ل�سَّ

ماَيَة، و�أن ال  و�لرِّ

بًا. َيرُزَقُه �إاّل طيِّ

الإمام الخامنئي {

.
(1(

اأبطال اأمام اأعين النا�س

وال��ح�����ض��ور ب��ي��ن ج��م��ع الأب���ط���ال ال��ذي��ن 

ُيعّدون في الواقع مظهر الريا�ضة في البالد، 

والدالّين على الحركة، وال�ضرور، والقّوة في 

ومرغوب،  لي عذب،  بالن�ضبة  �ضبابنا،  جيل 

وم�ضّوق.

اأن��ا اأح���ّب الأب��ط��ال، وع���الوة على حّبي 

الأل��ع��اب  جميع  ف��ي  ال��ري��ا���ض��ّي��ي��ن  لجميع 

ة في قلبي.  الريا�ضّية، لالأبطال محّبة خا�ضّ

القلبي  وتعّلقي  محّبتي  �ضبب  اإّن  حتمًا 

ة،  بهوؤلء ال�ضباب هو اأّنهم يقفون على المن�ضّ

ويبعثون على الفخر، ويتاأّلقون؛ لكّني عالوًة 

ُتر�ضل  التي  الأ�ضياء  بتلك  اأفّكر  ذلك  على 

تجعلهم  اأو  ات،  المن�ضّ اإلى  الأبطال  ه��وؤلء 

ينالون الميدالّية، وتمنحهم العّزة.

اإل��ى  �ضبابنا  تو�ضل  التي  الأ���ض��ي��اء  تلك 

فقط  لي�ضت  الريا�ضة  ميادين  في  النجاح 

هي  الج�ضدّية  فالقدرة  الج�ضدّية  القدرات 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1375/10/8.
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اأخرى، وهي من  اأ�ضياء  اإلى جانبها  العنا�ضر فقط�، بل توجد  عن�ضر من 

حيث القيمة الإن�ضانية اأهّم بكثير؛ كقّوة الإرادة مثال. فالكثيرون يمتلكون 

القّوة ب�ضكل طبيعّي ولكّنهم ل يمتلكون حّتى اإرادة التوّقف في وقت معّين 

.
(1(

من اليوم وممار�ضة الريا�ضة والمحافظة على اأج�ضادهم

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س309.
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ينبغي اأن 

تو�سع بر�مج 

�لتربية �لبدنّية 

)�لريا�سّية( 

ل�سائر �لطو�قم 

في �لقّو�ت 

�لم�سّلحة، و�أن 

تكون في �سبيل 

�إيجاد �ال�ستعد�د 

�لج�سمّي و�لحفاظ 

عليه.

الإمام الخامنئي {

أنواع الرياضة 

ب��ع�����س ال���ري���ا����ض���ات ف��روع��ه��ا ق��دي��م��ة 

كالفرو�ضّية، عن جعفر بن محمد، عن اأبيه 

Q قال: »اأن ر�ض�ل اهللP �ضابق بين 

.
(1(

الخيل، واأعطى ال�ض�ابق من عنده« 

وبع�ضها اأخذناها عن الآخرين واأحببناها 

كالريا�ضات الجماعّية، والقتالّية، فلُيخطط 

.
(2(

لها، ولُت�ضحذ الهمم فيها 

اإّننا ن�ضتطيع اأن نكون في جميع الميادين 

ل  اأّن��ن��ا  على  ي��دّل  دليل  من  ما  الريا�ضّية. 

الكرة  اأو  القدم،  اأن ن�ضل في كرة  ن�ضتطيع 

الريا�ضات  في  اأو  الفرو�ضّية،  اأو  الطائرة، 

م�ضاّف  اإلى  ال�ضباحة  اأو  الفردّية،  القتالّية 

ريا�ضّيي العالم البارزين. وال�ضبب في وجود 

هذا الو�ضع الحالي غير المنّظم، هو اأّنه لم 

من  وال�ضتفادة  والتقّدم،  للتربية،  يخّطط 

)1) الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة )اآل البيت(، ج 19، �س255.

)2) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج34، �س200. 
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التقنّيات، هذا اإ�ضكال. 

نق�س  هو  الأّول،  بالإ�ضكال  تمامًا  مرتبط  هو  الذي  الثاني  والإ�ضكال 

الجّو المعنوّي، والثقافّي في الريا�ضة. في جّو الريا�ضة لم ُي�ضَع ل�ضيادة جّو 

ثقافّي اإ�ضالمّي �ضليم.

لة ينبغي اأن يكون الأمر اأف�ضل من هذا، ينبغي لجّونا الريا�ضّي  وبالمح�ضّ

اأن يكون جّوًا عفيفًا، ل ينبغي اأن ُترى فيه م�ضاهد الخالعة، والتحّلل، واأّي 

�ضيء غير عفيف. علينا اأن نوجد هذا الجّو في محيطنا الريا�ضّي، واإذا ما 

.(1(
ح�ضل هذا �ضت�ضطعون في هذا العالم، و�ضت�ضبح ريا�ضتنا متاأّلقة 

)1)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج35، �س92 و 93.
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اإّن الريا�سة 

في �لّقو�ت 

�لم�سّلحة هي 

و�سيلة للتربية، 

و�لهد�ية، 

و�ل�سلمة، 

ولي�ست ميدانًا 

للتناف�ض غير 

�لمقبول.

الإمام الخامنئي {

اإلبداع في الرياضة 

ري��ا���ض��ات��ن��ا ال��م��ح��ل��ّي��ة، وال��ري��ا���ض��ات 

المرتبطة بما�ضينا وثقافة ما�ضينا مهجورة 

لالأ�ضف. يمكننا ابتكار ريا�ضات. في يوم من 

موجودة  القدم  كرة  ريا�ضة  تكن  لم  الأّي��ام 

ولكّنهم اأوجدوها، فلماذا ل يبتكر ريا�ضّيونا، 

وقت  الآن  الريا�ضة؟  ف��ي  ��ائ��ّي��ون  والأخ�����ضّ

البتكار  ميادين  اأحد  البتكار.  عن  الكالم 

باأعمال  وليقوموا  فليبتكروا،  الريا�ضة،  هو 

اأو  الريا�ضّية،  الم�ضائل  في  �ضواًء  جديدة 

، عن علّيQ، عن 
(1(

في الريا�ضة نف�ضها

بين  ال�ضبق  في  اأّنه رخ�س   ،Pر�ضول اهلل

الخيل، و�ضابق بينها، وجعل في ذلك اأواقي 

في  ث��الث:  في  اإل  �ضبق  ل  وق��ال  ف�ضة،  من 

، ويعني بالحافر: 
(2(

خف، اأو حافر، اأو ن�ضل«

ن�ضل  وبالن�ضل:  الإب��ل،  وبالخف:  الخيل، 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج35، �س482.

)2)  الطبر�ضي، م�ضتدرك الو�ضائل، ج 14، �س 76 - 83.
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 ،
ال�ضهم، وعنهP: »اأحّب الله� اإلى اهلل تعالى اإجراء الخيل، والرمي«)1)

ويعني بالرمي: النبل.

كانت  القدماء،  اأقامها  التي  التقليدّية  الريا�ضات  اإلى  الآن  اأنظر  اإّني 

تراثية،  مباريات  م��رارًا،  �ضبابنا  اأي��ام  في  �ضاهدنا  لقد  بالإبداع.  مفعمة 

والريا�ضة التقليدّية، في كّل مكان، وراأينا كل اأنواعها. كانت ذا نمٍط ثابت 

وم�ضتقّر، وتتكّرر دومًا واأينما كان بالطريقة نف�ضها. 

بالطبع لم تكن �ضّيئة، بل كانت جّيدة، لكّنها كانت تفتقد لالإبداع. 

التقليدّية،  الريا�ضّية  بالمبادئ  اأم�ضكوا  ال�ضباب  هوؤلء  اأّن  اأرى  اليوم 

و�ضبغوها بمختلف اأنواع الإبداع، والجمال، واللباقة، و�ضاغوها، ور�ضموها، 

وح�ضلوا على �ضيء جميل، هذا في مجال الريا�ضات التقليدّية.

وهذا الإبداع ممكن في حقل القّوات الم�ضّلحة كالإبداع في نوع القيادة، 

وفي نوعّية القتال، وفي نوعّية الأ�ضلحة، والإبداع في التنظيم. 

عن  الدبلوما�ضّية،  في  الإبداع  فلدينا  الم�ضّلحة،  القّوات  مجال  خارج  واأّما 

الإمام عليQ ِمن كتاب لُه ِلمالك الأ�ضتر لّما َوّلُه ِم�ضَر: »ُثمَّ اْل�َضْق ِبَذِوي 

ْهِل  َ�اِبِق اْلَح�َضَنِة، ُثمَّ اأَ اِلَحِة، َوال�ضَّ ْهِل اْلُبُي�َتاِت ال�ضَّ اْلُمُروَءاِت، َواْلأَْح�َضاِب، َواأَ

.
(2(

َماَحِة، َفاإِنَُّهْم ِجَماٌع ِمَن اْلَكَرِم...«  َخاِء، َوال�ضَّ َجاَعِة، َوال�ضَّ النَّْجَدِة، َوال�ضَّ

الميدان  ال�ضيطنة،  الكثير من  يترافق مع  العظيم  الدبلوما�ضّية  ميدان 

)1) الري�ضهري، ميزان الحكمة، ج2، �س1120.

)2) نهج البالغة، ج3، �س 91.
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ينبغي لثقافة 

الريا�سة اأن 

توجد في 

�لمجتمع 

وتتر�ّسخ، و�أن 

ي�سعر �لجميع 

باأّنهم محتاجون 

�إلى �لريا�سة.
 

الإمام الخامنئي {

ترون  واأنتم  ال�ضيطنة،  ميدان  الدبلوما�ضي 

هذا. 

اأع��داءن��ا  جعل  ال���ذي  اهلل  ن�ضكر  طبعًا 

يجب  م���اذا  يعرفون  ل  ال��ذي��ن  النا�س  م��ن 

ويخطئون،  يقدمون  ما  فكثيرًا  يفعلوا،  اأن 

يعتبرون،  فال  اأقدامهم،  وت��زّل  وي�ضتبهون، 

الت�ضريحات  كتلك  نف�ضها،  الكّرة  ويعيدون 

وخطاباتهم  دعاياتهم،  في  بها  يدلون  التي 

الدبلوما�ضّية،  ميدان  هو  هكذا  وينّفذونها. 

ي�ضتلزم الذكاء، والإبداع في العمل، ويحتاج 

ين�ضاأ  وهذا  الخاّلق،  التعاطي  من  نوع  اإلى 

اأو م��ا نعّبر عنه  ال��ث��ورّي��ة،  ال���روح  ع��ن ه��ذه 

الب�ضيجّية )التعبوّية(، روح ال�ضباب  بالروح 

.(1(
المبدعة ال�ضائرة ُقُدمًا، والواثقة بنف�ضها

)1)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 2011/10/14م.
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الرياضة للجميع

لل�ضباب  الريا�ضة  واأعتبر  النا�س،  لعموم  لزمة  الريا�ضة  اأعتبر  اإّنني 

لزمة، كما اأعتبرها واجبًة اأي�ضًا لغير ال�ضباب، لمتو�ّضطي ال�ضّن وكباره من 

الرجال والن�ضاء.

وبناًء على هذا، اإذا كانت الريا�ضة لزمة  لل�ضباب، فهي واجبة علينا، 

اأي  وموت،  حياة  م�ضاألة  هي  العمر  لمتو�ّضطي  بالن�ضبة  الم�ضاألة  اأّن  ذلك 

اأّنهم اإن مار�ضوا الريا�ضة �ضيحيون ويم�ضون حياة �ضليمة، واإن لم يمار�ضوا 

الريا�ضة �ضُيبتلون بالأمرا�س والكتئاب.

اأرى اأّن من الالزم على عموم النا�س من الن�ضاء والرجال اأن يمار�ضوا 

الريا�ضة المتنا�ضبة معهم، هذه الريا�ضة لي�ضت بمعنى الريا�ضات البطولّية 

لزومًا، والم�ضاركة في المباريات.

يت�ضّور بع�س النا�س اأن يكون الإن�ضان ريا�ضّيًا، يقت�ضي حتمًا الم�ضاركة 

اإّن على الن�ضاء ممار�ضة الريا�ضة، هل يعني ذلك  في المباريات. اإن قلنا 

مثلما  الريا�ضة  فليمار�ضن  ل،  حتمًا؟  المباريات  في  الم�ضاركة  عليهّن  اأّن 

اأن  اأعمالهّن اليومّية، مثلما يدر�ضن. ينبغي للريا�ضة  ياأكلن، مثلما يوؤّدين 

.(1(
تكون واحدة من برامجهّن الحياتّية الحتمّية

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج35، �س481.
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�إذ� �أردتم �أن 

ت�سبح �لريا�سة 

عاّمة وللجميع، 

عليكم �أن 

تقّوو� �لريا�سة 

�لبطولّية. على 

�لنا�ض �أن يجدو� 

قدو�ت ونماذج من 

بينهم، و�أن يقّوو� 

�أنو�ع �لريا�سات 

�لمنا�سبة.

الإمام الخامنئي {

مخاطر ترك الرياضة 

الريا�ضّيون  اأّيها  ال�ضباب،  اأّيها  اأ�ضكركم 

ال��ذي��ن اأت��ي��ت��م م��ن اأ���ض��ت��ان ق��د���س، واأق���ول 

ولأ�ضحاب  والم�ضلمين،  الإ���ض��الم  لمحّبي 

اأ�ضتان قد�س،  وريا�ضّيي   Qالع�ضر ولّي 

خالل  من  الج�ضدّية  قواكم  ت�ضاعفون  كما 

وقّووها،  الروحانّية  قواكم  اأعّدوا  الريا�ضة، 

قوّية،  اأج�ضامكم  تكون  اأن  اإلى  ت�ضعون  كما 

قّوة  تلك  كانت  اأرواحكم،  تقوية  اإلى  ا�ضعوا 

الروح، وقّوة الإيمان التي جعلتكم تنت�ضرون 

الطاغوت،  وعلى  ال�ضيطانّية  الجنود  على 

وينبغي لقّوتكم الإيمانّية وقّوتكم الباطنّية اأن 

ال�ضيطانية  الجنود  على  تنت�ضرون  تجعلكم 

في باطن الإن�ضان، والتي تريد اأن تغويه، عن 

َة كَغلََبِة الَه�ى...  الإمام علّي Q: »ل ُق�َّ

 .
َة َكَردِّ الغ�ضِب«)1) ول ُق�َّ

اأ����ض���ل���ح���وا اأن��ف�����ض��ك��م م��ث��ل��م��ا ت���ق���ّوون 

)1) العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج13، �س 251.



ثقافة الرياضة

- 80 -

. اأولئك الذين هم من اأهل اهلل، يتوّجهون اإلى اهلل، يمار�ضون 
(1(

اأج�ضامكم

الريا�ضة الج�ضمّية والريا�ضة الروحّية، هوؤلء في جميع اأوقاتهم، ل يعرف 

.
(2(

ال�ضمور طريقًا اإليهم، ول يعرف الكتئاب طريقًا اإليهم

من دون الريا�ضة ي�ضبح ج�ضم الإن�ضان �ضعيفًا وهزياًل ول قدرة له.

واأكلت  الريا�ضة،  اإن لم تمار�س  مهما كنت، ومهما كانت بنيتك قوّية، 

ر�ضول  ق��ال   ،
(3(

ذلك ف��ي  �ضّك  م��ن  م��ا  �ضعيفًا؛  بدنك  �ضي�ضبح  ون��م��ت، 
 

قِم، وَمك�َضلٌَة  اهللP:»اإّياُكم والِبطَنِة، فاإّنها َمف�َضدٌة للَبَدِن، وُم�ِرَثٌة لل�ضِّ

.
(4(

عِن العبادِة« 

)1) �ضحيفة الإمام، ج8، �س374.

)2)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج16، �س80. 

)3)  )م. ن(، ج27، �س 125.

)4) بحار الأنوار، ج59، �س 266.
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اإّن الريا�سة 

�لعمومّية الزمة، 

لكّن �لريا�سة 

البطولية هي 

�أي�سًا الزمة، �أي 

ال ي�ستبه �أحد 

ويت�سّور �أّننا نريد 

�لريا�سة �لعمومّية 

وال نريد �لريا�سة 

البطولّية.

الإمام الخامنئي {

رياضة الجرحى والمعوقون

ميدان  ك��ّل  ف��ي  الأع����ّزاء  الجرحى  اأّي��ه��ا 

اأظهرتم  ه��اّم��ة،  كمجموعة  فيه  ح�ضرتم 

الإرادة،  وق���ّوة  ب��الب��ت��ك��ار،  تتمتعون  اأّن��ك��م 

والقدرة الفائقة للعادة، والإبداع، واللياقة. 

م�ضاركة  اأكثر  الريا�ضة،  ميدان  في  اأي�ضًا 

الميادين  اأحد  اإيرانّية مدعاة لالفتخار في 

م�ضاركة  ففي  ال��ج��رح��ى؛  اأّداه����ا  العالمّية 

ميدالّية   (89( لإي��ران  هدوا  الجرحى  هوؤلء 

ذهبّية. ما معنى هذه الظاهرة؟ معناها اأّنه 

في ميدان الريا�ضة كما في ميدان الحرب، 

وم��ي��دان  ال��ب��ن��اء،  وم��ي��دان  العلم،  وم��ي��دان 

الإرادة،  ق��ّوة  هو  الحا�ضم  هو  ما  التربية، 

المعنوّية  والقّوة  العالية،  والهّمة  والإيمان، 

وتجبر  الج�ضدّية،  القّوة  وراءه��ا  تجّر  التي 

.(1(
ال�ضعف الج�ضدّي، وهذا در�س لبلدن

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج34، �س195.
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اأنا �ضعيد كون اأنواع ريا�ضّية متنّوعة انت�ضرت بين الجرحى المعّوقين، 

الأنواع الريا�ضّية التي يمكن اأن ُينجز فيها �ضيء من خالل ج�ضم المعّوق. 

هذا در�س ل�ضعبنا، ول�ضبابنا، واأهل القرار عندنا، ولم�ضوؤولينا في الأق�ضام 

الإيمان،  عن  النا�ضئة  والإرادة  المعنوّية،  القّوة  على  اعتمدوا  المختلفة. 

وعن الإن�ضانية، وعّدوها مهّمًا. 

في  الح�ضور  على  الإرادة  �ضعف  ب�ضبب  يقدرون  ل  �ضالمين  اأنا�س  رّب 

اأّي من هذه الميادين ح�ضورًا يبعث على الفتخار؛ لكّن اأنا�ضًا مع ال�ضعف 

البدني الظاهري، والنق�س الج�ضدي، اأو فقدان اليد، اأو فقدان الرجل، اأو 

قطع النخاع ال�ضوكي، اأو فقدان العين، اأو مع وجود ال�ضظايا المتعّددة في 

والتي  لالأ�ضف،  الجرحى  بها  المبتلى  الج�ضدّية  البتالءات  واأنواع  البدن، 

يكابدونها، فاإّن جريحنا المعّوق على الرغم من جميع هذه الأمور، يمكنه 

النجازات  هذه  وتحقيق  التقّدم،  هذا  تح�ضيل  العالية  والهّمة  ب��الإرادة، 

.(1(
الباهرة، وهذا در�س بالن�ضبة لجميع الميادين

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج34، �س196 و 197.
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من دون الريا�سة 

ي�سبح ج�سم 

�الإن�سان �سعيفًا 

وهزيًل وال

 قدرة له.

الإمام الخامنئي {

رياضة المصارعة

ط�����ّوروا ال��م�����ض��ارع��ة ال��ت��ي ه��ي مظهر 

قدر  القوّية  الإن�ضانية  الإرادة  هذه  لإعمال 

ما ت�ضتطيعون. اعملوا لأن تتوّجه اأنظار اأهل 

ن��وادي  اإل��ى  العالم  في  ومحّبيها  الريا�ضة 

في  اجل�ضوا  اإي��ران.  في  الم�ضارعة  تدريب 

تطويرها  على  واعملوا  الم�ضارعة  ن��وادي 

.
(1(

وتحّولها 

ل  التي  المحلّية  ريا�ضتنا  الم�ضارعة 

اأقول  اأن  اأريد  ولكن  الآن،  اإلى  رائجة  زالت 

قدر  ونوعًا  كّمًا،  تطّوروها  اأن  عليكم  لكم: 

الخ�ضو�س  وج��ه  على  ا�ضتثمروا  الإم��ك��ان، 

الحديث  ففي   ،  
(2(

الم�ضارعة ريا�ضة  في 

الأب��ط��ح،  اإل���ى  ي���م��ا  »خ���رج   P النبي  اأن 

فراأى اأعرابياً كان م��ض�فاً بالق�ة، يرعى 

لك  ه��ل   :Pاهلل لر�ض�ل  ف��ق��ال  ل��ه  غنماً 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1377/6/31.

)2) )م. ن(، 1377/6/31.
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اأن ت�ضارعني: فقالP: ما ت�ضبق لي؟، فقال: �ضاة، ف�ضارعه، ف�ضرعه 

النبّيP، فقال له الأعرابي: هل لك اإلى الع�د؟ فقالP: ما ت�ضبق؟، 

فقال: �ضاة اأخرى، ف�ضارعه، ف�ضرعه النبّيP، فقال الأعرابي: اأعر�س 

الإ���ض��الم،  عليه   Pفعر�س غ��ي��رك،  �ضرعني  اأح��د  فما  الإ���ض��الم،  علّي 

.
(1(

فاأ�ضلم، ورّد عليه غنمه« 

هذه  مثل  كالم�ضارعة،  بدنّية  قّوة  تتطّلب  ريا�ضّية  األعاب  عن  فّت�ضوا 

قال:   ،R اآبائه  عن   ،Qال�ضادق فعن   .
(2(

وجّذابة موجودة  الأمور 

O ومعه الح�ضن والح�ضين  »دخل النبيP ذات ليلة بيت فاطمة 

 
(3(

Q، فقال لهما النبّيP: ق�ما وا�ضطرعا، فقاما لي�ضطرعا...«.

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج 14، �س 76 - 83.

)2) )م. ن(، 1375/10/8.

)3) بحار الأنوار، ج 100، �س189.
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مهما كانت بنيتك 

قوّية، �إن لم 

تمار�ض �لريا�سة، 

و�أكلت ونمت، 

�سي�سبح بدنك 

�سعيفًا.

الإمام الخامنئي {

رياضة كرة القدم

يمكن  اأم��رًا  لي�ضت  القدم  ك��رة  لعبة  اإّن 

للقّوة  بالطبع  فقط.  القّوة  خالل  من  اأداوؤه 

البدنّية دخالة فيها، ولكّنها تتطّلب الذكاء، 

.(1(
والعقل، وتتطّلب قّوة الحد�س، والدّقة 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1377/4/16.
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تسّلق الجبال

الجبال  لت�ضّلق  مّرات،  عّدة  ورفاقي  ذهبت  وقد  الجبال...  نت�ضّلق  كّنا 

المحيطة بم�ضهد... كّنا نتنّقل ون�ضير اأّيامًا وليالَي من جبل اإلى جبل ومن 

قريٍة اإلى اأخرى.

بهذا  ومرتفعاٌت  الجميل،  »األ��ب��رز«  جبل  �ضفح  لدينا  طهران،  في  الآن 

الجمال والروعة. اأنا �ضخ�ضيًا اأذهب اإلى هذه المرتفعات عّدة مّرات في 

الأ�ضبوع، ولالأ�ضف اأرى اأن الأ�ضخا�س الذين يذهبون اإلى هناك وي�ضتفيدون 

من هذه البيئة الجّيدة والنظيفة قليلون جدًا بالّن�ضبة لعدد �ضّكان طهران. 

كان  لو  والجميلة.  الطبيعية  البيئة  هذه  من  ي�ضتفيدون  ل  �ضبابنا  لالأ�ضف 

.(1(
لدينا اآنذاك في م�ضهد مثل هذه الجبال القريبة، لكّنا ا�ضتفدنا منها اأكثر

. لقد �ُضررت جدًا حين 
(2(

�ضعود الجبال ريا�ضة وازنة، وعظيمة، وجّيدة

راأيت �ضور ال�ضّيدات اللواتي كّن يقفن على ارتفاع ما يقارب )8848 متر(، 

وهّن يحملن راية »يا فاطمة الزهراءO«. لقد ازددت �ضعورًا بالفخر. 

اإن عظمة هذا العمل كبيرة جّدًا، ومن الموؤّكد اأّن م�ضتمعي، وم�ضاهدي هذه 

والّروحي  الج�ضدي،  والن�ضاط  الإرادة،  حجم  معرفة  يمكنهم  ل  البرامج 

الاّلزم حّتى ي�ضل الإن�ضان اإلى هناك في ذلك الطق�س غير المالئم، وذلك 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1998/2/3 م.

)2) )م. ن(، 1377/4/10
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مهما كانت بنيتك 

قوية، �إن لم 

تمار�ض �لريا�سة، 

و�أكلت ونمت، 

�سي�سبح بدنك 

�سعيفًا ما من �سك 

في ذلك.

الإمام الخامنئي {

ال�ضغط ال�ضديد، ومع كّل تلك العوائق، ومن 

دون اأّي م�ضاهد.

ففي ميدان كرة القدم، والكرة، الّطائرة، 

تمار�س  التي  الريا�ضات  اأو  ال�ضّلة،  وك��رة 

الم�ضاهدين،  هوؤلء  كّل  يقف  النا�س،  اأمام 

ي�����ض��ّف��ق��ون، وي�����ض��ّج��ع��ون، وي��ن��ظ��رون، اأّم���ا 

�ضجاعات،  ���ض��ي��دات  مجموعة  ت�ضير  اأن 

تلك  وفي  الجبال،  غربة  في  اإرادة   وذوات 

ال��ودي��ان،  ت��ل��ك  وب��ي��ن  ال��ن��ائ��ي��ة،  المنطقة 

واأبراج الجليد، وذلك الطق�س الرديء، وكّل 

الكامنة  والطاقة  القّوة  ا�ضتخراج  هدفهّن 

واأرواح��ه��ن،  ووج��وده��ن،  اأج�ضامهن،  ف��ي 

ويظهرنها للعلن؛ فلهو اأمر يختزن في نف�ضه 

الكثير من العظمة، وهو عمٌل جّبار. 

اأرى من واجبي تكريمكّن وحّقًا واإن�ضافًا 

.(1(
ينبغي اإظهار عظمة هذا العمل للنا�س

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 2005/10/25م.
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األلعاب القتالية

من  والكثير  عجيبة،  واقعًا  اليابانّيون  اخترعها  التي  القتالّية  الألعاب 

من  كم  الج�ضم.  في  يفعلون  م��اذا  انظروا  عظيمة.  فنونًا  يمّثل  اأنواعها 

الج�ضم!،  هذا  خالل  من  يوؤّدونها  والليونة  والمرونة،  والقوى،  الحركات، 

القب�ضة  اأنتم في هذه  تعملونه  اأ�ضعاف ما  نف�ضها  اليد  يعملون بهذه  اإّنهم 

.
(1(

القوية. وا�ضح اأّن هذا ل نهائّي، واأّننا لم نكت�ضفه بعد

)1)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 1372/4/13.
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�سعود �لجبال 

ريا�سة و�زنة، 

وعظيمة، 

وجّيدة.

الإمام الخامنئي {

 البحث عن الصدارة 
في الرياضة

اإذا  لزم��ة،  البطولّية  الريا�ضة  اأّن  اأرى 

البطولّية موجودة،  الريا�ضات  لم تكن هذه 

العمومّية  الريا�ضة  هذه  تتحّقق  لن  �ضوف 

من الأ�ضا�س.  ينبغي اأن يكون لنا دومًا قّمة 

يتحّرك اأفراد كثيرون في �ضفوحها. من هنا 

كانت الريا�ضة البطولّية واجبة ولزمة. 

البطولّية  للريا�ضة  اأخ��رى  منافع  هناك 

والم�ضاركة في الميادين الدولّية، وهي عّزة 

ال�ضعب  اأّن  اإلى  والإ�ضارة  و�ضهرته،  ال�ضعب، 

ذو عزم واإرادة... هذا هو في الواقع الظهور 

للريا�ضات  ع��ال��م��ّي.  م��ي��دان  ف��ي  ال��وط��ن��ّي 

الدولّية  الميادين  في  والم�ضاركة  البطولّية 

اأواف��ق  اأن��ا  ال�ضبب  لهذا  اأي�ضًا؛  فوائد  ه��ذه 

.(1(
عليها جميعًا 

براأيي اإّن اإيران ل ينبغي اأن تكون في تلك 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج35، �س481.
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الميادين الريا�ضّية الدولّية من بين المراتب الأخيرة، ينبغي اأن تكون من 

اأن  اإّنها ينبغي حتمًا  اأقول  العالمّية. ل  الثالثة الأول في مجموعة الألعاب 

تكون الأولى اأو الثانية؛ بالطبع ينبغي اأن تكون في ال�ضدارة؛ وال�ضبب في 

لدينا  �ضليمون؛  �ضباب  لدينا  الريا�ضة؛  في  كثيرة  �ضوابق  لدينا  اأّن  ذلك: 

نا�س موهوبون وينبغي لنا اأن نتقّدم في 
ُ
جّو منا�ضب للنمّو الج�ضدي؛ لدينا اأ

.
(1(

العالم

لقد قلت مرارًا اإّن الألعاب البطولّية في جميع اأنواع الريا�ضة هي و�ضيلة 

لتحقيق عّدة اأهداف كبرى: ت�ضبح الريا�ضة عاّمة للجميع، وتجعل النا�س 

ي�ضيرون في  ال�ضباب  العالم، وتجعل  اإلى  اإيران  وُتعّرف  للريا�ضة،  محّبين 

 .
(2(

الطرق التي يمكن اأن يحّققوا فيها اأهدافًا، لكّل هذه الأمور اأهمّية 

)1)  خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج35، �س482.

)2)  )م. ن(، 1377/4/16.
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ريا�سة الن�ساء اأمر 

الزم. �لن�ساء هن 

ن�سف �لمجتمع 

وينبغي �أن يمار�سن 

�لريا�سة. ولكن 

ينبغي الأجو�ء 

ريا�سة الن�ساء اأن 

تكون بنحٍو ال تم�ّض 

�لحدود �الإ�سلمية 

مطلقا.

الإمام الخامنئي {

رياضة النساء

ال��ن�����ض��اء  لزم.  اأم����ر  ال��ن�����ض��اء  ري��ا���ض��ة 

يمار�ضن  اأن  وينبغي  المجتمع  ن�ضف  هن 

الريا�ضة. ولكن ينبغي لأجواء ريا�ضة الن�ضاء 

الإ�ضالمية  الحدود  تم�ّس  ل  بنحٍو  تكون  اأن 

.
(1(

مطلقا

ع��ل��ى ال��ن�����ض��اء م��م��ار���ض��ة ال��ري��ا���ض��ة، 

مثلما  ياأكلن،  مثلما  الريا�ضة  فليمار�ضن 

يدر�ضن.  مثلما  اليومّية،  اأعمالهّن  ي��وؤّدي��ن 

واح�����دة من  ت��ك��ون  اأن  ل��ل��ري��ا���ض��ة  ي��ن��ب��غ��ي 

.
(2(

برامجهّن الحياتّية الحتمّية

اأّن��ه  هو  الن�ضاء  لريا�ضة  بالن�ضبة  راأي��ي 

ينبغي الهتمام حقيقًة بريا�ضة الن�ضاء، ول 

والرجل.  المراأة  بين  المجال  هذا  في  فرق 

تعميمها،  الريا�ضة  في  راأي��ي  يكون  عندما 

وال�ضتفادة من الن�ضاط الروحي، وال�ضالمة 

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، 8 /1375/10.

)2) )م. ن(، ج35، �س481.
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الج�ضمّية النا�ضئة عن الريا�ضة، هذا لي�س فيه رجل وامراأة. 

مثاًل:  ويقول  ع�ضالته،  يفتل  اأن  يريد  المرء  اأّن  فقط  الم�ضاألة  لي�ضت 

ال�ضالمة  اأجل  من  هي  الريا�ضة  للن�ضاء.  لزمة  غير  المفتولة  الع�ضالت 

الج�ضدّية، والن�ضاط الروحي، وهذه مت�ضاوية في المراأة والرجل. 

الخاطئة  العالمّية  الثقافة  الن�ضاء.  ريا�ضة  اإمكانّيات  زي��ادة  ينبغي 

المفرو�ضة على كثير من هذه ال�ضعوب تعتبر اأّن ريا�ضة الن�ضاء ينبغي حتمًا 

اأن تكون مترافقة مع نقاط �ضعف. ل تما�ضوهم، واعملوا على اأن تاأتي ن�ضاوؤنا 

بتلك العّفة، والر�ضانة، والوقار، ومراعاة الحدود الإ�ضالمية، وال�ضرعّية - 

.(1(
التي هي مهّمة لهّن -، ولي�ضاركن  في اأنواع الريا�ضة المختلفة

)1) خطابات قائد الثورة الإ�ضالمية، ج39، �س310 - 314
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على �لن�ساء ممار�سة 

�لريا�سة، فليمار�سن 

�لريا�سة مثلما 

يوؤّدين �أعمالهّن 

�ليومّية، ينبغي 

للريا�سة �أن 

تكون و�حدة من 

بر�مجهّن �لحياتّية 

�لحتمّية.

الإمام الخامنئي {

ملحق:
 استفتاءات 

اإلمام الخامنئي{ 
في أحكام الرياضة:

�س )1): ُي�ضتعمل اليوم في الحرب والجهاد 

والقو�س،  )الفر�س،  بدل  اهلل  �ضبيل  في 

وال�����ض��ه��م، وال�������ض���ي���ف(، ال��م�����ض��ّد���س، 

الأخ��رى،  الحرب  وو�ضائل  والر�ّضا�س، 

وال���دّراج���ة ال��ن��ارّي��ة، وال�����ض��ّي��ارات، هل 

ال�ضّيارات،  �ضباق  في  المراهنة  يجوز 

وال����دّراج����ات ال���ن���ارّي���ة، وال��ط��ائ��رات، 

والرماية بوا�ضطة الم�ضّد�س، والر�ّضا�س، 

و�ضائر الو�ضائل الحربّية ؟.

ج: ل اإ�ضكال في الرماية، وكذا في �ضباق 

ال��ضائل  و�ضائر  والطائرات،  الدّبابات، 

ع�ضكرّي  ا�ضتعمال  لها  ال��ت��ي  الحربّية 

ودف��اع��ّي واأّم��ا المراهنة على ذل��ك فال 

تج�ز.
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يكون  ال��ذي   - القمار  في  الرهان  من  المراد  اأّن  اإل��ى  باللتفات   :(2( �س 

عليه  تترّتب  الذي  ال�ضيء  هو   - عليه  �ضاهد  اأ�ضدق  والعرف  التبادر، 

مف�ضدة؛ فلذا، اإذا كان الذي ُيراهن عليه في الألعاب، اأمر فيه �ضالح 

كاأن ُيقال: كّل من يخ�ضر في هذه اللعبة عليه اأن يختم القراآن، اأو يزور 

زيارة عا�ضوراء، اأو ي�ضل رحمه واأمثالها، هل براأيكم اإطالق اأدّلة حرمة 

الرهان في الألعاب ت�ضمل هذه الموارد؟

ج: ال�ضرط غير جائز مطلقاً.

�س)3): ما هو الحكم اإذا ا�ضُتِرط اأن يقراأ الفريق الخا�ضر للفريق الرابح 

زيارة عا�ضوراء، اأو اأن يختم له القراآن، اأو ي�ضّلي �ضالة الليل واأمثالها؟

ج:ل يج�ز ال�ضرط والرهن مطلقاً.

وخ�ضارتها  اللعبة  ربح  في  المحّددة  الجائزة  تكون  �ضورة  اأّي  في  �س)4): 

حرامًا؟:

اأ-  اأن يتحّمل طرفا اللعبة كالفريق )اأ( والفريق )ب( نفقاتها.

ب-اأن يتحّمل نفقاتها طرف واحد من الالعبين، كاأن يقّدم الفريق )اأ( 

في �ضورة خ�ضارته الجائزة للفريق )ب(، ول يطالب الفريق )ب( 

ب�ضيء في حال ربحه. 

ت- اأن يدفع الجوائز طرف ثالث كالّتحاد. 

فال  الثالث  الفر�س  اأّم��ا  جائزين،  غير  والثاني  الأّول  ج:الفر�ضان 

مانع منه.
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ينبغي �الهتمام 

حقيقًة بريا�سة 

�لن�ساء، وال 

فرق في هذا 

�لمجال بين 

�لمر�أة و�لرجل. 

فاال�ستفادة من 

�لن�ساط �لروحي، 

و�ل�سلمة �لج�سمّية 

النا�سئة عن 

�لريا�سة، لي�ض 

فيه رجل و�مر�أة.

الإمام الخامنئي {

من  فائزًا  ريا�ضّي  فريق  اأعلن  �س)5):اإذا 

اإعطائه  اأو  الَحَكم،  مع  التواطوؤ  خ��الل 

ف��ري��ق، هل  ف��وز  ذل��ك  �ضّبب  اأو  ر���ض��وًة، 

اأو  الّتحاد  يقّدمها  التي  الجائزة  تكون 

غيره لالعبي مثل هكذا فريق حالًل لهم 

�ضرعًا اأم ل؟

كانت  اأو  ي�ضتحّق�نها،  يك�ن�ا  لم  ج:اإذا 

الالزمة  للق�انين والمقررات  مخالفة 

مراعاتها فال يج�ز اأخذها.

الم�ضابقات  في  التوّقع  يجوز  هل  �س)6): 

وغيرها،  الق�ضيرة  الر�ضائل  خالل  من 

وت��ق��دي��م ال��ج��وائ��ز، واأخ���ذه���ا م��ن قبل 

الأ�ضخا�س الذين �ضّحت توّقعاتهم اأم ل؟

ولم  مقامرة،  البين  في  يكن  لم  ج:اإذا 

الهاتف  �ضركة  بين  ت�اط�ء  يكن هناك 

وم��ق��دم��ي ال���ج����ائ���ز ع��ل��ى زي�����ادة ثمن 

الر�ضالة ونح�ها، فال اإ�ضكال في تقديم 

الج�ائز واأخذها.

�س)7):اإذا جرح اأحد الالعبين الآخر اأثناء 
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المباراة الريا�ضّية، اأو ت�ضّبب بفقد ع�ضو من اأع�ضائه، هل يكون الأر�س 

اأو  ال�ضمان  دفعها  ما  واإذا  ل؟  اأو  المتمّرن  اأو  المتباري  على  الدية  اأو 

الّتحاد، هل ت�ضقط عن المتباري اأو المتمّرن الذي اأوجب الأر�س والدّية 

اأم ل؟

ج:الأر�س والدّية على من �ضّبب الجرح اأو َفْقد الع�ض�، واإذا ما دفعها 

ال�ضمان اأو الّتحاد ت�ضقط عن ذلك ال�ضخ�س.

�س)8): اإذا ت�ضّبب المدّرب الريا�ضّي من خالل التمرين غير ال�ضحيح بفقد 

للعالج، على من  قابل  اأو غير  للعالج  قابل  اأو مر�س  الأف��راد،  ع�ضو في 

التربية  مديرّية  على  اأم  الريا�ضّي،  الّتحاد  على  الأر���س،  اأو  الدية  تجب 

والتعليم، اأم الجامعة التي عّينته م�ضوؤوًل، اأم على المدّرب نف�ضه؟

ج: ال�ضمان �ضرعاً على من اأتلف اأو ت�ضّبب بالمر�س وال�ضرر، ولكن 

على  والعمل  مراعاتها  فيلزم  ال�ضدد  بهذا  خا�ضة  م��ق��ّررات  ك��ان  اإذا 

طبقها.

اإلى  اأي�ضًا  توؤّدي  قد  التي  المن�ّضطة  الأقرا�س  ا�ضتهالك  يجوز  �س)9): هل 

الإ�ضرار بالبدن، والمعروفة في عالم الريا�ضة ب� »دوبينغ« اأم ل؟

اأو ترّتب عليه مف�ضدة من المفا�ضد  ج:اإذا كان فيها �ضرر معتنى به 

فال يج�ز.

�س)10):اإذا فاز المتباري با�ضتخدامه لالأقرا�س المن�ّضطة »دوبينغ«، ما 

هو حكم الجائزة التي يقّدمها الّتحاد له؟

ج:الم�ضاألة تابعة لالأنظمة والق�انين.
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�نقلو� عادة 

ممار�سة �لريا�سة 

�إلى �أبنائكم، 

وحّثو� �الأطفال 

و�لفتيان، 

ة �ل�سباب  وخا�سّ

على ممار�سة 

�لريا�سة. وحتى 

�لكهول يجب 

عليهم �ن يمار�سو� 

الريا�سة.

الإمام الخامنئي {

�������������س)11): م���ا ه���و ح��ك��م ����ض���الة و���ض��وم 

باأ�ضفار  بالقيام  المكّلفين  الريا�ضيين 

داخلّية وخارجّية من اأجل المباريات؟.

عمل  الريا�ضي  العمل  ات��خ��ذوا  اإذا  ج: 

لهم فيترّتب عليه حكم ال�ضفر ال�ضغلي 

كما ه� مذك�ر في محله.

ي�ضعدون  الذين  الجبال  مت�ضّلقو  �س)12): 

الو�ضوء  ي��ك��ون  وال��ذي��ن  القمم،  لع��ت��الء 

بالن�ضبة لهم ب�ضبب البرد ال�ضديد مترافقًا 

مع الع�ضر والحرج، ومن جملة ذلك اأّنه قد 

التيّمم؟  لهم  يت�ضّبب بمر�ضهم، هل يجوز 

ولم  بالثلج  تمامًا  مغّطى  الجبل  كان  واإذا 

�ضالتهم  حكم  ه��و  م��ا  التيّمم،  يمكنهم 

و�ضومهم؟

ج:ل م��ان��ع م��ن ال��ت��ي��ّم��م ف��ي م��ف��رو���س 

ال�����ض���ؤال. وف��ي ح��ال ع��دم ال��ض�ل اإلى 

���ض��يء ي�����ض��ّح ال��ت��ي��ّم��م ب���ه، ي��ك���ن ف��اق��د 

ط��ه��ارة  دون  م��ن  في�ضلي  ال��ط��ه���ري��ن، 

ع��ل��ى الأح�����ط وج���ب��اً ف��ي ال���ق��ت، ثم 
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اأع�ضاء  يم�ضح�ا  اأن  الأول��ى  التيمم.  اأو  ال��ض�ء  مع  لحقاً  يق�ضيها 

به، وبناًء على الحتياط ي�ؤّدون  اأي�ضاً  ال��ض�ء بالثلج، واأن يتيّمم�ا 

ال�ضالة في وقتها، ومن ثّم يق�ض�نها في حال التمّكن من ال��ض�ء.

�س)13): هل يجوز لريا�ضّيي الجمهورّية الإ�ضالمية حين ال�ضفر اإلى الدول 

غير الإ�ضالمية، الأكل من الطعام الُمعّد من قبلهم؟

ج:ل يج�ز تناول اللح�م التي لم ُتحرز تذكيتها، واأّما �ضائر الأطعمة 

في  اإ�ضكال  فال  ال��ح��رام،  على  ا�ضتمالها  ول  تنّج�ضها  ُيحرز  لم  التي 

تناولها.

نظام  قبل  م��ن  الريا�ضّيين  م�ضاركة  اأه��ّم��ّي��ة  اإل��ى  باللتفات  �س)14): 

الجمهورّية الإ�ضالمية المقّد�س في الميادين الريا�ضّية المختلفة، هل 

تقوية  اأج��ل  من  وخارجها  البالد  داخ��ل  ي�ضافر  ال��ذي  للريا�ضّي  يجوز 

البنية الج�ضدّية - وذلك لإعداد الج�ضم واأمثاله، وكذلك حين المباراة 

- عدم نّية اإقامة الع�ضرة اأّيام والإفطار مع تمّكنه من ذلك؟

ج: مع العلم بالبقاء ع�ضرة اأّيام في مكان واحد، يجب عليهم ال�ض�م. 

�س)15): هل يجوز ا�ضتخدام المو�ضيقى الريا�ضّية ال�ضاخبة في النوادي 

حين اأداء التمارين الريا�ضّية اأم ل؟

ج: اإذا كانت بكيفية له�ية م�ضّلة عن �ضبيل اهلل، فال يج�ز.

�س)16): باللتفات اإلى �ضرورة ح�ضور ممّثل نظام الجمهورّية الإ�ضالمية في 
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الريا�سة هي من 

�أجل �ل�سلمة 

�لج�سدّية، 

و�لن�ساط 

�لروحي، وهذه 

مت�ساوية في 

�لمر�أة و�لرجل.

الإمام الخامنئي {

المباريات الريا�ضّية العالمّية لل�ضّيدات، 

النظر  ي�ضتلزم  والذي  مدّرب،  اأو  كَحَكم 

ال�ضّيدات المتباريات  اإلى  واإمعان النظر 

لإعطاء العالمة، هل يجوز للرجل الخبير 

المراأة  وج��ود  عدم  حال  في  وال��م��دّرب، 

الت�ضّدي  وال��م��دّرب��ة،  والخبيرة  الحكم 

لمثل هكذا اأمر اأم ل؟

اإل����ى غير  ال��ن��ظ��ر  ذل���ك  ا���ض��ت��ل��زم  اإذا  ج: 

على  الم�ضلمات  في   - والكّفين  ال�جه 

الأح������ط وج����ب���اً، وف���ي غ��ي��ره��ن اأزي���د 

اأّي نظرة  اأو   - ع��ادة  اأع��ت��دن ك�ضفه  مما 

والريبة،  التلّذذ  على  م�ضتملة  محّرمة 

وباعثة على المف�ضدة، فال يج�ز.

اإل��ى  ال�����ض��ور  ال��ت��ق��اط  ي��ج��وز  ه��ل  �س)17): 

في  وبالعك�س  البطالت  ال�ضّيدات  جانب 

المجاميع الدولّية اأم ل؟

اإذا لم ي�ضتلزم ارتكاب المع�ضية ول  ج: 

يترّتب عليها مف�ضدة من المفا�ضد، فال 

اإ�ضكال فيه في نف�ضه، واإل فال يج�ز.
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في  الم�ضلمين  لح�ضور  التبليغّية  الثقافة  اأهّمّية  اإلى  باللتفات  �س)18): 

الم�ضابقات الريا�ضّية، اإذا ُجعل الرجال طبقًا ل�ضحب قرعة الّتحادات، 

تحديد  اأجل  من  وذلك  الم�ضلمات؛  ال�ضّيدات  مع  واحدة  مجموعة  في 

البطل في بع�س الألعاب الريا�ضّية كالرماية، وركوب الخيل، وال�ضطرنج، 

اأن تتبارى مع الرجال مع  والفنون القتالّية، هل يجوز للمراأة الم�ضلمة 

مراعاة الحجاب اأم ل؟

ج: تختلف الم�ارد.
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