
 صلى اهلل عليو وسلَّمىل كان رسول اهلل  السؤال الثالث:
 ؟رياضياً 

، كان رياضيًا على مستوًى عالي!  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسول 
عن ابن عباس ففقد فاز في بطولة الجزيرة العربية في المصارعة، 

ة صارع النبي صلى اهلل عليو رضي اهلل عنهما: أن يزيد بن ركان
وسلم ثالث مرات، كل مرة ، فصرعو النبي صلى اهلل عليو وسلم

قال: يا محمد ما وضع  على مائة من الغنم، فلما كان في الثالثة
ظهري إلى األرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا 

فقام عنو رسول اهلل صلى ، أشهد أن ال إلو إال اهلل وأنك رسول اهلل
 .1اهلل عليو وسلم ورد عليو غنمو

وعرض عليو الجزيرة العربية،  كان أعظم مصارع فيركانة  و 
فطلب النبي أن  فقال: وما عالمة صدقك؟النبي اإلسالم 

رفعة و  ،من أول جولو صلى اهلل عليو وسلَّمفصرعو النبي  يصارعو،
وطلب المصارعة مرة  ،، فتعجب الرجل!ووضعو لمس أكتاف

 على األرض، ووضعو صلى اهلل عليو وسلَّمالنبي رفعو أخرى، ف
فأسلم الرجل وحُسن إسالمو ألنو لم يصرعو في الثالثة،  كذلكو 

 !.صلى اهلل عليو وسلَّمأحٌد من قبل النبي 
وحتى تعلمون شدة ىذا المصارع، فقد بلغ من شدتو وقوتو 
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أنو كان يقف بقدمية على جلد بعير، ويطلب من الرجال أن 
ولكن الرسول !، !الجلد عن موضعو فال يستطيعونىذا يُزحزحوا 

 صرعو. اهلل عليو وسلَّمصلى 
يذىب إلى مركز تدريب  صلى اهلل عليو وسلَّموكان النبي 

رمي السهام كان سالٌح فعال  الرماية للمهاجرين واألنصار، ألن
 فيقول لمعشر المهاجرين:، في الحروب

بَِني اْرُموا بَِني ِإْسَماِعيَل، َفِإنَّ َأبَاُكْم َكاَن رَاِمًيا اْرُموا، َوَأنَا َمَع } 
َفَأْمَسَك َأَحُد الَفرِيَقْيِن بِأَْيِديِهْم، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ  ،ُفاَلنٍ 

فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو نَ ْرِمي َوَأْنَت  ؟!َعَلْيِو َوَسلََّم: َما َلُكْم اَل تَ ْرُمونَ 
 2{ ، َقاَل: اْرُموا َوَأنَا َمَعُكْم ُكلُِّكمْ !َمَعُهمْ 

يحضر إلى حلقات الجري،  صلى اهلل عليو وسلَّموكان النبي 
صلى ويقف عند نقطة اإلنتهاء ليستقبل المتسابق األول بأحضانو 

كان رسول اهلل : قال عبد اهلل بن الحارث عن، فاهلل عليو وسلَّم
وعبيد اهلل، وكثيرًا من بني  ،صفَّ عبد اهللصلى اهلل عليو وسلم يَ 

 العباس ثم يقول:
فيستبقون إليو فيقعون على ظهره  ،فلو كذا وكذا سبق إليَّ من } 

 3{ هم ويلتزمهملَ قب ِّ وصدره فيُ 
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رضي اهلل  َعاِئَشةَ السيدة َعْن فبل كان يُمرِّن نساءه على الرياضة، 
 ، َقاَلْت:عنها

َخَرْجُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِفي بَ ْعِض َأْسَفارِِه َوَأنَا  }
ُموا، ف َ ِمِل اللَّْحَم َوَلْم َأْبُدنْ ارِيٌَة َلْم َأحْ جَ  ُموا، ، ف َ َقاَل ِللنَّاِس: تَ َقدَّ تَ َقدَّ

َفَسبَ ْقُتُو، َفَسَكَت  ،َفَسابَ ْقُتوُ  ،َساِبَقكِ تَ َعاَلْي َحتَّى أُ ثُمَّ َقاَل ِلي: 
َمَعُو ِفي  ، َخَرْجتُ اللَّْحَم َوَبُدْنُت َوَنِسيتُ  ، َحتَّى ِإَذا َحَمْلتُ َعنِّي

ُموا ُموا ثُمَّ َقاَل: تَ َعاَلْي َحتَّى ، بَ ْعِض َأْسَفارِِه، فَ َقاَل ِللنَّاِس: تَ َقدَّ فَ تَ َقدَّ
َىِذِه  َعَل َيْضَحُك، َوُىَو يَ ُقوُل:َفَسابَ ْقُتُو، َفَسبَ َقِني، َفجَ  ،ُأَساِبَقكِ 

 4{ بِِتْلكَ 
عفي المرة األولى أراد أن ُيشجعها   فتباطأ لتسبقو وتتشجَّ

، وقال ثانية أراىا الحقيقة فسبقهاال المرةعلى ىذا العمل. وفي 
 لها مازحًا: ىذه بتلك.

وفي كتب السيرة ما ال يُعد وال ُيحصى من ىذه المشاىد 
 يُحثها ويمارسها.  صلى اهلل عليو وسلَّمالرياضية التي كان النبي 

بل إن الرياضة اإلسالمية ىي قمة الرياضة البدنية، فإن كل 
أو في  ،ء الجسم في الصالة تتحرك، إن كان في الوقوفأعضا

 أو في السجود. ،الركوع
بني جلدتنا رجٌل من  ؛بل قد ذكر لنا العلماء المحدثين
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كلية   فيستير من جامعة اإلسكندرية مصري أخذ رسالة الماج
لدوالي  شفاء الصالةالطب، وىي رسالة عملية على كيفية 

 فأثبت أن شفاءالساقين، وىو مرٌض منتشر في ىذا العصر، 
 .تبارك وتعالىالصالة التي أمر بها اهلل بدوالي الساقين 

، وذكر اهلل رياضة، وقيام الليل رياضة ،الصيام رياضةو 
فكان كان رياضيًا في كل أحوالو،   صلى اهلل عليو وسلَّمفالرسول 

وكل الروحية، والرياضة العبادية،  ياضةوالر  ،يمارس الرياضة البدنية
 .صلوات ربي وتسليماتو عليوأنواع الرياضات 


