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 ملخص ال

احلمُد هلِل الذي أنزَل عةلى عبدِه الكتاَب تبصررررررة  ألوب األلباب، والصرررررُُة والسرررررُُم عةلى سررررريدنا حممد  املبعوث من أكرم 
م األجناب، صرررررُة وسرررررُما دا مني ضل يو الشرررررعوب وألررررررىل الشرررررعاب ضل  ِك أم   بى آرررررِص كتاب، وعةلى  لِ  وصرررررحبِ  

 وبعد؛ املآب.
تناولْت هذه الدراسرررررر  موقررررررون القوة البدني  يف القر   الكرر ،وهل أةد  رون القوة الو أمرنا ها، وأ ذ  ا  ود  قد 

ال رسرررررروُل اهلِل قترتكز عةلي ا وتعتين ها نظرا ألمهيت ا لةلصررررررحِ  اةنسرررررراني  ،  ل أعظُم ما أعدل لةلمنمن بعد الدين، وقد 
املنمُن القوُي  ٌك وأةُب ضل اهلِل من املنمِن الآرررررررعيل ،ويف كص   ك ،اةرْص عةلى ما ينفعَ  صرررررررةلى اهللُ عةليِ  وسرررررررةلم: 

أصرررررابَ  لرررررلل  ُ تقْص لو أا  عةلُت كذا كاَ  كذا وكذا، ولكن قص قدر اهللُ وما لررررراَل ،واسرررررتعن باهلِل، وال تعجز، وضْ  
 إ َّ اهللَ تبارك وتعال هو الذي  ةلق اةنسررررررررا  ،وهو الذي أنزل عةلي  لررررررررريع   (1)عمص الشرررررررريدا  .  عص،  إ َّ لو تفتُح 

اةسرررُم ،هذه الشرررريع  الا   الو اعةل ا اهلل عز واص صررراحل  لكص نما  ومكا ، والو ةو  كص ما ستاا  اةنسرررا  
  كص ةو  قررمن تعاليم ا السررمحلدم  دنياه، وضصررُد دين  والفون والنجاة يف الدار ار رة، هذه الشررريع  ال رال قد 

ما يفيد اةنسرررررررا  يف صرررررررحت  اسررررررردا وروةا، والذي ال يسرررررررت ين عن ا اةنسرررررررا  حبال حلاات  يف ا ا ظ  عةلى صرررررررحت  
وقد قمت جبمع اريا  املتعةلق  بالقوة ،ودراسررت ا دراسرر  عةلمي  من  ُل التوسررع  املواودة، أو ملعا   صررحت  املفقودة.

 لكرر الو حتدثت عن هذا املوقون، واالنتفان بالدراسا  واألحباث العةلمي  احلديث  الو يف   م دالال  القر   ا
تدرقت ألسرراليب وطرا اكتسرراب القوة البدني  من نيع نواةي ا ،وكص ضل  قررمن ضطار التفسررك التحةليةلل واملوقرروعل 

 وما دار يف  ةلك ا من نصوص السن  النبوي  و ثار السةلل الصاحل.
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، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعان  باهلل وتفويض 56، ص8ج بن مسةلم النيسابوري ج( صحيح مسةلم، أبو احلسني مسةلم بن احلجا 1)
 م، حتقيق: نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيب .  2006، 1املقادير هلل ،  دار طيب  ،ط

 

 
 مبحثني، و ا  ، عةلى النحو اريت: ذه الدراس  يفوقد اال  ه

 عزة املسةلم بقوت  وعمةل . المبحث األول:
 القوة البدني  يف اةسُم. المبحث الثاني:

 ثم خاتمة البحث.
 مقدمة:

كرم أ احلمُد هلِل الذي أنزَل عةلى عبدِه الكتاَب تبصرة  ألوب األلباب، والصُُة والسُُم عةلى سيدنا حممد  املبعوث من
 الشعوب وألرىل الشعاب ضل  ِك أم   بى آِص كتاب، وعةلى  لِ  وصحبِ  األجناب، صُة وسُما دا مني ضل يوم املآب

 أما بعد:
تناولْت هذه الدراس  موقون القوة البدني  يف القر   الكرر،وهل أةد  رون القوة الو أمرنا ها، وأ ذ  ا  ود ترتكز 

 مهيت ا لةلصحِ  اةنساني ،  ل أعظُم ما أعدل لةلمنمن بعد الدين، وقد قال رسوُل اهلِل صةلى اهللُ عةلي ا وتعتين ها نظرا أل
املنمُن القوُي  ٌك وأةُب ضل اهلِل من املنمِن الآعيل،ويف كص   ك،اةرْص عةلى ما ينفعَ ،واستعن باهلِل، عةليِ  وسةلم: 

تُح اَ  كذا وكذا، ولكن قص قدر اهللُ وما لاَل  عص،  إ َّ لو تفأصابَ  للل  ُ تقْص لو أا  عةلُت كذا كوال تعجز، وضْ  
 إ َّ اهلَل تبارك وتعال هو الذي  ةلق اةنسا ،وهو الذي أنزل عةلي  لريع  اةسُم،هذه الشريع   (1)عمص الشيدا  . 

وضصُد  م  دنياه،الا   الو اعةل ا اهلل عز واص صاحل  لكص نما  ومكا ، والو ةو  كص ما ستاا  اةنسا  لد
دين  والفون والنجاة يف الدار ار رة، هذه الشريع  ال رال قد ةو  قمن تعاليم ا السمح  كص ما يفيد اةنسا  يف 
صحت  اسدا وروةا، والذي ال يست ين عن ا اةنسا  حبال حلاات  يف ا ا ظ  عةلى صحت  املواودة، أو ملعا   صحت  

املتعةلق  بالقوة،ودراست ا دراس  عةلمي  من  ُل التوسع يف   م دالال  القر   الكرر  وقد قمت جبمع اريا  املفقودة.
 الو حتدثت عن هذا املوقون، واالنتفان بالدراسا  واألحباث العةلمي  احلديث  الو تدرقت ألساليب وطرا اكتساب 
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 .12( سورة مرر:1)
 . 5( سورة النجم: 2)
 .145( سورة األعراىل: 3)
، باب الراص ي زو وأبوه كاره ل ،ونص احلديث:)عن جماهد قال ألد ةديث 177ص 5اا، أبو بكر عبد الرناا بن مهام الصنعاين، ج( مصنل عبد الرن 4) 

قو قال:  خرج راص ممسعناه عن النيب صةلى اهلل عةلي  وسةلم قال: قول  يف سعد بن معاض وقول : يف أمر القرب ملا كانت غزوة تبوك قال: ال خيرج معنا ضال راص 
م، 1982،  2 عةلى بكر ل  صعب  صرع   ما   قال الناس: الش يد الش يد  ىمر النيب صةلى اهلل عةلي  وسةلم بُال أ  ينادي يف الناس ال يد ص ا ن  عاص(ط

 بكو  . -حتقيق : ةبيب الرمحن األعظمل، املكتب اةسُمل 
 م.3،1993دار صادر،بكو ،ط، 206ص 15( لسا  العرب،حممد بن مكرم بن منظور األ ريقل املصري،ج5)

 
ص السن  واملوقوعل وما دار يف  ةلك ا من نصو القوة البدني  من نيع نواةي ا،وكص ضل  قمن ضطار التفسك التحةليةلل 

 النبوي  و ثار السةلل الصاحل

 لذل  اال عمةلل يف مقدم ، ومبحثني، و ا  ، عةلى النحو اريت:
 عزة املسةلم بقوت  وعمةل . المبحث األول:
 القوة البدني  يف اةسُم. المبحث الثاني:

 الخاتمة:
 المبحث األول: عزة المسلم بقوته وعمله.

 القوة البدنية لغًة واصطالحًا.
 أوال:القوة لغة:

َأي جِبِّد وَعْو  من اهلل تعال  (1)﴾يَا َسََْي ُ ِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّة  ﴿الُقوَُّة:  نقيض الآعل،وا مع قُرو ى وِقو ى،وقول  عز واص
:﴿لِديُد وهل الِقوايُ ،ويكو  ضل  يف الَبد  والعقص. والآَّعيل يَرْقَوى قُروَّة   و َقِويٌّ، َرَقَويْرُت  َأي َغةَلْبت ،وقال سبحان  وتعال

 خذها واد ﴿قيص هو اربيص عةلي  السُم،والُقَوى نع الُقوَّة قال عز واص:ملوسى ةني كتب ل  األَل (2)الُقَوى﴾
،وقيص:َأي  ذها بُقوَّة يف دين  وُةجَّت . وقَروَّى اهلل قعَف  َأي أُبَدل  مكا  الآعل قُروَّة. و رس ُمْقو  (3)بقوَّة﴾

 سقويٌّ،وراص ُمْقو  ضو داب  َقِويّ ،وأَقْرَوى الراُص   و ُمْقو  ِضضا كانت دابت  َقِويَّ ،يقال  ُ  َقِويٌّ ُمْقو   الَقِوي يف نف
ُ
ْقِوي   وامل

َأي ضو داب   (4) يف دابت  ويف احلديث قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم يف غزوة تبوك: ال خَيُْرَانَّ معنا ضال راص ُمْقو  
 (5)َقِويَّ  
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 م.1993، 1بكو ، ط –، دار صادر 12، ص  39( تاج العروس، حممد بن حممد بن عبد الرناا احلسيين، أبو الفيض، املةلقب مبرتآى، الزبيدي، ج 6)
ة، القاهر  –رقل اهلل عن ، دار احلديث ، مسند الشاميني ةديث  كون الديةلمل 232، ص4( مسند اةمام امحد، أمحد بن ةنبص أبو عبداهلل الشيباين ،ج7)
 م، حتقيق: أمحد حممد لاكر. قال لعيب األرننوط:ةسن ل كه.1995، 1ط
 .   15( سورة  صةلت: 1)
 .12( سورة مرر: 2)
 .32( سورة النمص: 3)
 .25( سورة احلديد: 4)
 .58( سورة الذاريا : 5)
 م.1983، 1،ضةيال الرتاث العريب،ط 4،ج30ي، أبو البقال احلنفل ،ص ( كتاب الكةليا ، أيوب بن موسى احلسيين القرميل الكفو 6)
 ،.3ةامد عبد القادر،حممد النجار، حتقيق/جممع الةل   العربي ، ط ،ضبراهيم مصدفى،أمحد الزيا ،455ص2( املعجم الوسيط،ج7)

 
والقوة بالآم:  تكو  يف البد  ويف العقص،وهل مبعث النشاط والنمو واحلرك . وقيص هو من تىليل ا و ي ولكن ا 

ويف احلديث قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم:   (6)، ىدغمت اليال يف الواو كراهي  ت ك الآم  محةلت عةلى  عةل 
 (7)لينقآن اةسُم عروة عروة،كما ينقض احلبص قوة قوة 

و ُص  األمر  إين أرى تعريل اةمام الزبيدي يف التاج من أ آص التعاريل الو وقفت عةلي ا،ضال أنين كنت أ ىن أ  
م   يف تعريف  هذا لةلقوة الروةي  الو هل من نفح  اهلل الكرر والو  نح اةنسا  سر احلياة ودميومت ا وهل قوة عظييتعرض 

 كنت أود أ  يآع ا بإنال القوة البدني  والعقةلي .
 ثانيا :القوة اصطالحا:

سم مص يف ت ك ةرك  ا اال يف كتاب الكةليا : القوة هل كو  الشلل مستعدا أل  يواد ومل يواد،أي هو العا   
أينما كا ،و الفعص :كو  الشلل  اراا من االستعداد ضل الواود،ولفظ القوة وقع أوال ملا ب  يتمكن احليوا  من أعمال 

 لاق ،مث نقص ضل مبد   وضل  ملا ميتةل  احليوا  من قابةلي  يف ت ك ةرك  ا سم بصورة كبكة.

َناُه احلُْْكَم َصِبيًّا﴾ .(1)َلدُّ ِمنَّا قُروَّة ﴾والقوة يف البد  حنو:﴿َوقَاُلوا َمْن أَ  ويف  .(2)ويف القةلب:﴿يَا َسََْي ُ ِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّة  َو تَريرْ
القدرة اةهلي  ويف  .(3)﴾نَ املعاو  من  ارج حنو:﴿قَاُلوا حَنُْن أُْوُلوا قُروَّة  َوأُوُلوا بَْىس  َلِديد  َواأْلَْمُر ضِلَْيِ   َانظُرِي َماَضا تَْىُمرِي

   (6) (5)،﴿ِض َّ الةلََّ  ُهَو الرَّنَّاُا ُضو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي﴾(4)حنو:﴿ِض َّ الةلََّ  َقِويٌّ َعزِيٌز﴾

 (7)وقيص: القوة هل املنثر الذي ي ك،أو مييص ضل ت يك ةال  سكو  ا سم أو ةال  ةركت  بسرع  منتظم  يف  ط مستقيم 
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 .4،ج32( كتاب الكةليا ،ص 8)
 م.2000، 1،مكتب  الشاطئ،االسكندري ،منشاة املعارىل،ط10ُم ، ص( املد ص التدبيقل لةلقياس يف الةلياق  البدني ،ضبراهيم س10)
 .205سورة البقرة: (1)

 
اهلل سبحان  وتعال قد ركب يف اةنسا  ثُث قوى: ضةداها:مبدأ ضدراك احلقا ق،والشوا ضل النظر واعةلم أي ا املسةلم أ  

يف العواقب،والتمييز بني املصاحل واملفاسد،والثاني :مبدأ اذب املنا ع،وطةلب املُض من املآكص واملشارب وغك 
 .(8)  ضل ،والثالث :مبدأ اةقدام عةلى األهوال،والشوا ضل التسةلط والرت ع

وقد أبدن كثكا  صاةب كتاب الكةليا  يف تعريل القوة من الناةي  الشمولي  ةيث ضكر القوة من الناةي  النظري    
 والعمةلي ،مث عزن تعريف  هذا بذكر  يا  من القر   الكرر.

 القوة البدنية:
ن النشاط لةلتمتع وانتباه،مع بقال قدر مويقصد ها القدرة عةلى القيام بىعمال الدين والدنيا،املكةلفني ها بنشاط وةيوي  

عةلى التحمص بشكص مستمر لةلآ وط يف  والذي أراه أ  القوة البدني  يف املعىن األ ص:أهنا القدرة (10)الفراغ. بىوقا 
الظروىل الو ال يستديع حتمةل ا لخص  اقدا هلذه القوة. وهل ختتةلل من لخص ر ر،حبسب نون العمص املناط 

يعيش  ي ،حبسب ما تقتآي  البيئ  والعادا  والتقاليد، ىاسام سكا  البوادي ال تشب  سكا  ب ،واملكا  الذي 
 املد ،والذي ولد يف بيت  قك ليس كمثص الذي ترىب عةلى الر اهي  والنعيم.

واعةلم أ  هلذه القوة استخداما  كثكة  من م من يستخدم ا استخداما صحيحا كالقيام بواابا  عمةل  املكةلل  
مال الك والرمح ،ومساعدة ار رين. ومن م من يستخدم ا يف ا حود، كالظةلم،والد يا ،ويسعى يف األرض ب ،وأع

 (1)لَفَساَد﴾ا  سادا،قال تعال:﴿َوِضَضا تَرَولَّ َسَعى يف اأَلْرِض لِيُرْفِسَد ِ ِيَ ا َويُرْ ةِلَ  احلَْْرَث َوالنَّْسَص َوالةّلُ  اَل سُِبُّ 
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 يحي يبين أهمية القوة البدنية وانعكاساتها إيجابيا على القوى األخرىوهذا مخطط توض
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 الكويت.-،الصفاة2،1983، دار التوةيد،  ن  التىليل يف دار التوةيد،ط 9( االسُم والرعاي  البدني  مفاهيم ضسُمي ،ص1)
، 1، مكتب  التوب ،املمةلك  العربي  السعودي ، ط204بن اعفر بن عبد اهلل باب،ص( اةعداد املعنوي واملادي لةلمعرك  يف قول القر   والسن ، يصص 2) 

 م،.1999
م، حتقيق:عبد الرمحن عبد ا بار 1985، 1، دار الةلفال لةلكتاب اةسُمل، الكويت، ط417 ص 2( كتاب الزهد، هناد بن السري الكويف ، ج3)

 الفريوا ل.

 .2( سورة ص:4)
 .206( سورة البقرة:5)
 .3759 ص 1تاج العروس، ج (6)
 .23( سورة ص:7)
 .3760 ص 1( املصدر السابق، ج8)

 
 ولقد ظ ر  نتيج  قوة املسةلمني األقويال كما جتةلى ضل  يف عمر بن الداب رقل اهلل عن  ( 1) ُهلا غايت  وأهدا   .

 منذ أ  أسةلم ضل أ  تو اه اهلل، كانت مواقف  ةول اةسُم واملسةلمني 
وحتريات  وض ُص  وهيبت  ورهبت ،كا  كص ضل  معروىل لدى القريب والبعيد،والعدو والصديق،وما ضل  ضال ألن  منمن 

 ( 2)كما قال: ضنا قوم أعزنا اهلل باةسُم  ةلن نةلتمس العزة ب كة قوي.

 وقول الشاعر:
  ما تصنع بالسيل ضضا مل ي  قتاال ... 

 (3) اكسر ةةلي  السيل وصغ من ضاك  ةلخاال                                     

 العزة. عزة وبني ل  يف كتاب  الكرر معىناملنمن عزيز ال يرقى اهلوا  والذل،وقد أرلده اهلل تعال لكص مقوما  ال
ةال  مانع  لإلنسا  من أ  ي ةلب،وميدد ها تارة،ويذم ها تارة،كعزة الكفار:﴿بص الذين َكفروا يف ِعزَّة  العزة لغة: "

لتعزن اووا  ضل  أ  العزة هلل ولرسول ،وهل الدا م  الباقي ،وهل العزة احلقيقي ،والعزة الو هل لةلكفار هل  (4)وِلقاا﴾
 ويف احلقيق  ضل،وقد تستعار 

واسم العزة  ( 6)  (5)العزة لةلحمي  واألنف  املذموم  وضل  يف قول  تعال: ﴿وضضا قيص ل  اتَِّق اهلَل َأَ َذْت  الِعزَُّة باةمْث ﴾
تعال:﴿وَعزَّين يف   وَعزَّه يف اِلداب أي َغةَلَب  يف االْةِتجاج وقول بالكسر:هل القوة وال ةلب ،كَعْز َعَزه َعْزَعزة  .

 (8)أي َغةَلَبين (7)اِلداب﴾
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 . 29( سورة الفتح:1)
 . 60( سورة األنفال:2)
 . 14( سورة التوب :3)
 . 190( سورة البقرة:4)

 
 املسةلم مىمور باكتساب القوة ليحا ظ عةلى عزت  ومكانت ،وما مر عةلينا سابقا يدل عةلى ضل ، حياة املسةلم كةل ا صران 

ال َعةَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَال َمَعُ  َألِ مع أعدال اهلل وأعدال الشيدا  ةىت تقوم الساع ،قال تعال:﴿حمَُّمٌَّد رَُّسوُل الةلَِّ  َوالَِّذيَن  دَّ
نَرُ ْم﴾  (1)بَريرْ

مث اال األمر الرباين بإعداد العدة من كص اوانب ا املتعددة،من ا انب الروةل،وا انب  
 اْلَْيِص تُرْرِهُبوَ  ِبِ  طِ البدين،والعسكري،واملاب،والفكري،ةيث قال اهلل تعال:﴿َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتدَْعُتم مِّن قُروَّة  َوِمن رِّبَا

 َعْدوَّ الةّلِ  َوَعُدوَُّكْم َو َ رِيَن ِمن ُدوهِنِْم الَ تَرْعةَلُمونَرُ ُم الةّلُ  
 كةلم  القوة يف اري  الكرمي  اال   (2)يَرْعةَلُمُ ْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َلْلل  يف َسِبيِص الةّلِ  يُرَوىلَّ ضِلَْيُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظةَلُموَ ﴾ 

لامةل  لكص ما يشمص القوة،وضل  لةلذود عن اةسُم،ومحاي  األرض والعرض من كص طامع،وأةدى هذه القوى هل 
 القوة ا سدي  الو كا  هلا الدور الر يس يف تكوين الدول  اةسُمي .

 أوجه القوة التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها:
 يقول: ضنين ال أمةل  قوة كبكة، ولست مفتول العآُ ، ولكنين أعمص وأنتج وأقوم بكص أعماب  قد يسىل سا ص؛ 

اليومي ؟ نقول هذا صحيح ولكن ما هو عمةل ؟  ىعمال املسةلم كثكة ومتنوع ،وكةل ا مكمةل  لبعآ ا البعض، وألي  
 أ ل املسةلم هذه األمثةل  عةلى بعض أعمال املسةلم اليومي :

 المسلم جنديا

بْرُ ُم الةّلُ  بِىَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعةَلْيِ ْم َوَيْشِل ُصُدوَر قَرْوم  مُّ  قال و﴿َوقَاتةُِلوْا يف  (3)ِمِننَي﴾نْ اهلل تعال:﴿قَاتةُِلوُهْم يُرَعذِّ
 (4)َن﴾َسِبيِص الةّلِ  الَِّذيَن يُرَقاتةُِلوَنُكْم َواَل تَرْعَتُدواْ ِض َّ الةّلَ  اَل سُِبِّ اْلُمْعَتِدي
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 م.1984، 1،الصف ،مك  املكرم ، ط12( نظرا  ضسُمي  يف الصح ، مدةت صابر الشا عل ص5)

 

 ولن يتاد لةلفرد ا  اد يف سبيص اهلل والذود عن ةياض الوطن والدين،ولن يتمكن من السعل لدةلب الرنا ليدعم أسرت  
 وض  من  (5)ويقي م لر الفقر،ولن يستديع بذل ا  د يف مآمار احلياة كعآو يف اجملتمع ضال ضضا كا  سةليم البني  

ُ مكا  لةلآمقوما  ا ندي  امتُك القوة ا سدي  عيل ،وارتفان الةلياق  البدني ،واكتساب امل ارا  القتالي  بكص صنو  ا، 
 يف أرض املعرك .

وعةلي  جيب عةلى ا ندي أ  يكتسب مقدارا من القوة البدني  تآاهل قوة لخص  ميارس عمُ   ر،ةيث أ  م ام 
رتة ا ندي البقال والسك يف العرال لفا ندي  تتدةلب املواا  ،والصران وا ا لوا  مع األعدال،وقد يتدةلب من  

طويةل ،وحتمص ا ون والعدش،كما ةدث لةلصحاب  يف غزوة ضا  الرقان،كا  أةدهم يت ذى عةلى  رة واةدة يف 
اليوم،كما أ  أقدام م قد تشققت من طول املسك مما  ل هم ضل ربد ا خبرا القماش. وما سبب الذال  يف املعارك 

ّند ملقوما  ا ندي ،وعدم هتيئ  األايال ملثص هذا اليوم املعرك  الذي ال خيةلوا عصر من العصور ضال لعدم استعداد ا 
 ملثةل ،وأبسط مثال عةلى ضل  سقوط عاصم  الُ   اةسُمي  ب داد عةلى أيدي 

س.  ةلننظر مامل ول،وضل  بسبب ما  لت ضلي  الُ   من ترىل أبنا  ا،وميوع  لباها،وما ةال اليوم بى آص من ةال األ
ضل لبابنا وما ةص هم من هتا ت عةلى كص ما يصدره ال رب من عادا  وتقاليد سيئ  ال  ت لإلسُم بشلل، مما أدى 
ضل نشول ايص هزيص،مه  الشاغص السعل ورال مةلذات ،وضلبان رغبات ،واألدهى واألمر من ضل  أنين رأيت البعض من م 

أراقينا  يقةلد النسال حبركات ،أهذا الشباب يرد العدوا  عن أوطاننا وتتحرريآع مساةيق التجميص عةلى وا  ،ويتبخرت و 
امل تصب ؟ ُ عجب أ  يدمع بنا األعدال. وقد ةا  الوقت لكل يستيقظ لباب هذه األم  من ال فةل  قبص  وا  

أسس  اب عةلىاألوا ،ولنعمص ااهدين بكص ما أوتينا من قوة عةلى وقع  دط،وبرامج ضعداد،واهتمام بىبنا نا الشب
 ودراس  عةلمي  وضسُمي  بشكص مركز،ألهنم نواة األم .
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 م.1976، 1،اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب،القاهرة،، ط528،ص2( املد ص ضل العقيدة واالسرتااي  العسكري  اةسُمي ،حممد نال الدين حمفوظ،ج1) 
 . 59( سورة النسال:2)
 . 247( سورة البقرة:3)
 . 33( سورة  صةلت:1)

 

  المسلم قائداً 

القيادة: هل  ن التىثك يف الراال وتواي  م حنو هدىل معني بدريق  تآمن ها طاعت م وثقت م واةرتام م وواللهم 
  من مسا  (  2)قال تعال:﴿يَا أَيرَُّ ا الَِّذيَن  َمُنواْ َأِطيُعواْ الةّلَ  َوأَِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِب اأَلْمِر ِمنُكْم﴾ (1)وتعاوهنم 

القا د أ  يكو  قدوة لةلجنود،يف قوت ،وبىس ،ولجاعت ،وعةلم ، قد مدد اهلل تعال صاةب القوة،وقةلده مقاليد 
 اْصدََفاُه َعةَلْيُكْم َونَاَدُه  القيادة،قال تعال:﴿ِض َّ الةّل َ 

 رتى القا د يقل يف مقدم  ا يش يشحذ مهم   (3)َبْسدَ   يف اْلِعةْلِم َوا ِْْسِم َوالةّل ُ يُرْنيت ُمةْلَكُ  َمن َيَشال َوالةّل ُ َواِسٌع َعةِليٌم﴾
 ي اب عةلي  وسةلم الذي ال ا نود،وهو أول من يقتحم صفوىل األعدال،أسوة بقا دنا األول حممد رسول اهلل صةلى اهلل

ليئا يف أرض املعرك . ومن لجاعت  كا  يىمر املسةلمني باهلجرة  و ا عةلي م من القتص والتعذيب من قبص املشركني،ومل 
ي اار عةلي  الصُة والسُم ةىت يدمئن عةلى   رهم  رواا. وكا  ضضا التد الوطيس يف أرض املعرك  اةتمى الصحاب  

ي  وسةلم،وكا  يصيب  ما يصيب ا ندي من أضى القتال،ةىت أن  ارد وأصيب صةلى اهلل عةلي  برسول اهلل صةلى اهلل عةل
وسةلم يف معرك  أةد،وةنني،ومل يثني  ضل  من التوغص يف صفوىل املشركني رغم انسحاب ايش املسةلمني وتق قرهم عن 

بعده ضل قيام  د يىيت منص قا أرض املعرك ، مسدرا بذل  أرون البدوال  يف الشجاع  والتآحي ،ومثُ ستذى ب  لك
 الساع 

 المسلم داعيةً   

 (1) قال اهلل تعال:﴿َوَمْن َأْةَسُن قَرْوال  ممَِّّن َدَعا ِضَل الةلَِّ  َوَعِمَص َصاحلِ ا َوقَاَل ِضنَّيِن ِمَن اْلُمْسةِلِمنَي﴾
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 رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم من الوةل الرؤيا الصاحل .، كتاب التعبك،باب أول ما بدئ ب  2561، ص6( صحيح البخاري،ج2)

 

البد عةلى الداعي  أ  يعةلم أ  هذا الدريق طريق الدعوة ضل اهلل مةللل باأللواك،حمفوىل باملخاطر،قد يعادى من أقرب 
الناس ضلي ،ويتعرض لةلقتص،والت جك،والرتهيب،والتعذيب، كا  البد من امتُك اسد قوي يتحمص ألد 

   سص، ليس لةلدعوة وقت حمدد، الداعي  عةلى أهباالبتُلا ،وأصعب ا ن،وهذا هو طريق الدعوة،طريق األنبيال والر 

االستعداد،يعمص ليُ وهنار،سرا وعُني ،يف أمن  و و  ،غناه و قره،وضل  حبسب الظرىل املتاد،لذا واب عةلى الداعي  
أ  يروض بدن  عةلى لىت أنوان الظروىل وا ن. ومصداقا عةلى أ  الداعي  سوىل يعادى ما اال يف احلديث الذي أ را  

اري:أ   دجي  رقل اهلل عن ا نوج النيب صةلى اهلل عةلي  وسةلم،اندةلقت برسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم ضل ابن البخ
عم ا ورق  بن نو ص ليخربهم عن أمر الوةل الذي نزل عةلى رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم يف غار ةرال:  ى ربه النيب 

  الذي أنزل عةلى موسى، يا ليتين  ي ا اذعا أكو  ةيا ةني خيراصةلى اهلل عةلي  وسةلم ما رأى، قال ورق :هذا الناموس 
قوم ، قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم:أو خمرال هم، قال ورق :نعم مل يى  راص قط مبثص ما ائت ب  ضال 

   (2)عودي،وض  يدركين يوم  أنصرك نصرا مننرا 

ن  من الرسص سك وعرب،عةلى ما أصاهم من ولنا يف سكة حممد صةلى اهلل عةلي  وسةلم الداعي  األول وض وا
ا ن،والشدا د،واألضى:ما لقي  رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم هو وقوم  يف لعب أيب طالب من لدة 
عدش،واون،ومبيت يف العرال قراب  ثُث سنوا ،وضهاب  مشيا عةلى قدمي  صةلى اهلل عةلي  وسةلم من مك  ضل 

ةل  آرب باحلجارة من أهةل ا ةىت أدموا قدم  صةلى اهلل عةلي  وسةلم،وسكت  احلا الدا ل،رغم صعوب  الدريق،وتعرق  لةل
 منذ أ  بدأ بدعوت  وةىت ممات  صةلى اهلل عةلي  وسةلم ال ختةلو من ا ن،وهل كثكة،ولكن ارتىيت أ  أواز ببعض األمثةل . 

يال أال وقد م،وما من أةد من األنبوقد أوضي يف سبيص الدعوة ضل اهلل تعال نود،وضبراهيم،وموسى،وعيسى عةلي م السُ 
أ را  قوم . وضضا أردنا أ  نستفيض يف معاناة الدعاة الستةلزم منا الشلل الكثك،لذا واب عةلى الداعي  أ  ي يئ 

 مستةلزما  ووسا ص 
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 . 6( سورة التحرر:1)
 ، مسند املكثرين من الصحاب  ،مسند أيب هريرة رقل اهلل عن . قال لعيب األرننوط:ضسناده صحيح عةلى لرط الشيخني.233، ص2( مسند امحد، ج2)

 

الب   دوالقوة البدني  هل ازل من هذه الوسا ص،ةيث كما نىمر الداعي  بتحصني عقةل  بالعةلم الشرعل  إننا ن الدعوة،
 كذل  با ا ظ  عةلى سُم  اسم  وبدن . 

 المسلم رب أسرة

ٌظ ِلَداٌد اَل قال اهلل تعال:﴿يَا أَيرَُّ ا الَِّذيَن  َمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهةِليُكْم نَار ا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعةَليرْ   َُ ِ َكٌ  ِغ َُ َ ا َم
 (1)يَرْعُصوَ  الةلََّ  َما أََمَرُهْم َويَرْفَعةُلوَ  َما يُرْنَمُروَ ﴾

كوهنا املنبع األول لألايال،أمل تر يف قول رسول صةلى اهلل عةلي  وسةلم: كص مولود يولد وهل من أكرب وأ در األعمال،
ض  م ام رب ( 2)عةلى الفدرة، ىبواه ي ودان ، وينصران ،أو ميجسان ،كما تنتج الب يم  هيم ،هص حتسو   ي ا من ادعال 

 د،كو  األب هو الرمز والقدوة لدىاألسرة كبكة،وستاج ضل طاق  وقوة لتحمص عبل الرتبي  والتواي  واةصُ
األبنال،والقيم املقتدر لدى الزوا . ولو أننا أارينا  مقارن  بني راص عةليص،قد أهن  اسده بكص ماةرم  اهلل من كبا ر 
 وص ا ر،وراص اكتسب الصح  والقوة ارال  سك  مبن ج اهلل تعال،املتمثةل  بتواي ا  القر   الكرر والسن  النبوي  املد رة.
هص يستويا ؟ ض   اقد الشلل ال يعدي ، ماضا ميةل  الشخص العةليص،املتشبع باحلرام،بص قص هص هو قادر عةلى تةلبي  
رغبا  نوات  ليعف ا عن احلرام،وهص هو كفن ليدا ع عن أهةل  وعرق . وما نشاهده من تفةلت األسر،وكثرة الدُا يف 

 ضل  بسبب  قدا   جمتمعنا احلاقر،وعدم انصيان األبنال ضل الوالدين كص

القدوة،من أين يتعةلم الصيب الشجاع ،والفروسي ،والكرم،والنخوة،وةب الوطن،ومحاي  العرض،والصرب عةلى االبتُل،وعدم 
 الرقى بالآيم والذل،والتآحي  بكص ما ميةل  من أاص اةسُم،من والده اهلزيص،أم من والده القوي؟
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 .79( سورة  ل عمرا :3)
 . 151( سورة البقرة:4)
 م.2004، 1، دار ابن ةزم، ط67سيماهم يف واوه م،عا ض بن عبد اهلل القرين،ص( كتاب 1)

 

 المسلم معلما

و﴿َكَما أَْرَسةْلَنا ِ يُكْم َرُسوال  مِّنُكْم  (3)ُكونُوْا َربَّانِيِّنَي مبَا ُكنُتْم تُرَعةلُِّموَ  اْلِكَتاَب َومبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَ ﴾قال تعال:﴿َوَلِكن  
يُكْم َويُرَعةلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َويُرَعةلُِّمُكم مَّا مَلْ َتُكونُ  ةُلو َعةَلْيُكْم  يَاتَِنا َويُرزَكِّ  (4)اْ تَرْعةَلُموَ ﴾و يَرترْ

م ن  التعةليم من أنبص امل ن وألر  ا،ضض ضهنا م ن  األنبيال واملرسةلني عةلي م الصُة والسُم،وازل من تراث م الذي توارثوه،  
 ةلم يرتكوا ألمم م ضهبا  وال  آ ، وضمنا ورّثوا العةلم  من أ ذه  قد أ ذ حبظ وا ر،  ل ةةلق  تدور عرب الزما ،أمان  تسةلم 

ايص ضل ايص. ولكن السنال كيل ومىت والعمر قصك؟ألقرب ل  مثُ عن عةلم من أعُم األم  اةسُمي ،كيل من 
ةقق بعمره القصك أ  يندي األمان  حبق ا. ضن  اةمام حممد بن ضدريس الشا عل رمح  اهلل تعال: كا  الشا عل رمح  اهلل 

سكه ضا طةلعت الشمس قاموا واال أهص احلديث  يسىلون  تفجيةلس يف ةةلقت  ضضا صةلى الصبح، يىتي  أهص القر    إ
ومعاني ، إضا ارتفعت الشمس قاموا  استو  احلةلق  لةلمذاكرة والنظر، إضا ارتفع الآحى تفرقوا،واال أهص العربي  والعروض 

البني  أ    ص يستديع لخص قعيل  (1)ينصرىل رقل اهلل عن   والنحو والشعر  ُ يزالو  ضل قرب انتصاىل الن ار،مث
يواصص مع طُب  هذه الصور الرا ع ،رمبا يقول قا ص نعرىل كثكا من أصحاب العةلم ومل يكونوا أقويال؟ نقول نعم،قد بيّنا 
سابقا ض  ةجم القوة يعتمد عةلى ةسب العمص املناط ب ،ولكن هناك  را بني عامل صاةب قوة ولجاع  و  ر عةليص 

ج ضل عامل لو قيص ةل عةلى ا  اد كا  يف مقدم  ا نود،كما  عص ةفظ  القر   ال يعود نفع العةلم ضال ضلي . حنن حنتا 
 الكرر يف ةروب الرّدة،حنتاج ضل عامل خيرج لنا  الىل الدةلب  ليكونوا نورا جملتمع م، كونوا أي ا الناس
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 2000 -1، منسس  الرسال ، ط79-،تفسك سورة  ل عمرا ، ي 222،ص3( اامع البيا  يف تىويص القر  ، أبو اعفر حممد بن ارير بن يزيد الدربي،ج2)
 م، حتقيق: أمحد حممد لاكر.

 .  113( سورة النسال:3)
 .66سورة الك ل:( 4)
م، 1986، 2بكو .ط  –، دار الكتب العةلمي  45ص1( املسرررررررررررتدرىل يف كص  ن مسرررررررررررتظرىل،لررررررررررر اب الدين حممد بن أمحد أيب الفتح األبشررررررررررري ل،ج5)

 حتقيق:د.مفيد حممد قميح .
دمشق،  – سم السةليم،  دار القةلم ، صص العقص السةليم يف ا439ص1( صيد الاطر، نال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلل بن حممد ا وني،ج6) 
 م. 2004، 1ط

 

 رض وندب من ةُل وةرام و  سادة الناس وقادهتم يف أمر دين م ودنياهم ربانيني بتعةليمكم ضياهم كتاب اهلل وما  ي 
 (2)وسا ر ما ةواه من معاين أمور دين م وبتُوتكم ضياه ودراستكموه 

 المسلم طالب علم 

َلُ   و﴿قَالَ ( 3)َ  َعِظيم ا﴾يْ قال تعال:﴿َوأَنَزَل الةّلُ  َعةَلْيَ  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َوَعةلََّمَ  َما مَلْ َتُكْن تَرْعةَلُم وََكاَ  َ ْآُص الةّلِ  َعةلَ  
ا﴾  (4)ُموَسى َهْص أَتَِّبُعَ  َعةَلى َأ  تُرَعةلَِّمِن ممَّا ُعةلِّْمَت ُرْلد 

طةلب العةلم ستاج ضل امتُك القوة والصح ، ب ما يصح العقص وينشط،كما تقول احلكم : العقص السةليم يف ا سم  
  ةينما قال: السةليم . طريق العةلم لاا وطويص:وهلل در الشا عل

 عةلم ضال بست  ... سىنبي  عن تفصيةل ا ببيا أ ل لن تنال ال

 (5)ضكال وةرص واات اد وبةل   ... وضرلاد أستاض وطول نما                    

 كص ما ورد حباا  ضل قوة البد  وصح  ا سم، ا ا ظ  عةلى قوة ا سم وصحت  سا ظ عةلى صح  العقص، إ     
نيع العةلوم يف الدب والرياقيا  واهلندس  والفآال تتدةلب عقُ صحيحا يف اسم صحيح،وأنص ما قيص يف هذا 

وكم مسعنا من  (6)،والرتقل ضل حمبت  بذل  يكو  الشى : معر   اهلل سبحان  ال حتصص ضال لكامص العقص،صحيح املزاج
 قصص السةلل الصاحل عن ا  د الذي بذلوه يف حتصيص العةلم.
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 . 247( سورة البقرة:1)
 . 60( سورة األنفال: 2)
 ، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعان  باهلل وتفويض املقادير هلل.     56، 8( صحيح مسةلم، ج3)

 

 القوة البدنية في اإلسالم المبحث الثاني:

من  ُل النظر والتىمص يف  يا  اهلل تعال،والسن  النبوي  املد رة يتجةلى لنا أ  اةسُم سثنا عةلى أ  تكو  أاسادنا  
قوي  صحيح ،ألن  يعّدها لتكو  قادرة عةلى حتمص أعبال الرسال  ونشرها يف كص أراال املعمورة،ولتندي هذه األاساد 

  ولتكو  يف ةال  ا وني  تام  واستنفار دا م لتةلبي  ندال  ةل عةلى ا  ادالقوي  عبادا  رها عةلى أةسن وا  وأكمةل ،
نصرة لةلمظةلومني وامل ةلوبني عةلى أمرهم وضةقاقا لةلحق وحتكيما لشرن اهلل،وهذه األاساد الصحيح  يعيش املسةلم ةياة 

ا مع العةلم مقدما قر   الكرر يقرهنطيب  سعيدة سةليم  من األمراض والعقد النفسي . وملا هلذه القوة من أمهي  بال   جند ال
طالوتا عةلى غكه من قوم  لتوب املةل  لتمتع  ها ااعُ ضياها ضةدى معايك احلكم واةمارة،قال تعال:﴿ِض َّ الةّلَ  اْصَدَفاُه 

 (1) يٌم﴾َواِسٌع َعةلِ  َعةَلْيُكْم َونَاَدُه َبْسَد   يف اْلِعةْلِم َوا ِْْسِم َوالةّلُ  يُرْنيت ُمةْلَكُ  َمن َيَشال َوالةّل ُ 

ِ  َعْدوَّ الةّلِ  َوَعُدوَُّكْم بِ  كما اال األمر ها صراة  يف قول  تعال:﴿َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتدَْعُتم مِّن قُروَّة  َوِمن رِّبَاِط اْلَْيِص تُرْرِهُبو َ 
ةيث  (2)لَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظةَلُموَ ﴾ ِفُقواْ ِمن َلْلل  يف َسِبيِص الةّلِ  يُرَوىلَّ ضِ َو َ رِيَن ِمن ُدوهِنِْم الَ تَرْعةَلُمونَرُ ُم الةّل ُ يَرْعةَلُمُ ْم َوَما تُن

تشمص هذه القوة قوة األبدا . وبسبب هذه القوة نال املسةلم القوي الكي ،وحمب  اهلل ، قد قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  
يل،ويف كص  ك،اةرص عةلى ما ينفع ،واستعن باهلل،وال من املنمن الآع وسةلم: املنمن القوي  ك وأةب ضل اهلل

للل  ُ تقص لو أا  عةلت كذا كا  كذا وكذا،ولكن قص قدر اهلل وما لال  عص، إ  لو تفتح عمص تعجز،وض  أصاب  
 ويف هذا احلديث دعوة عمةلي  ضل محاي  املسةلم من الآعل، والتحةلل بالقوة، ويراد بالقوة يف هذا اهلدي (3)الشيدا  

النبوي العةلمل، قوة البد  ومحايت  من العةلص واألمراض، وامل ةلكا ، وال يتسىن ضل  ضال بالبعد عن البا ث امل ةلك  لةلبد   
كالمر واحلشيش واأل يو  وأكص نيع ماةرم اهلل تعال مثص حلم النزير والدم وامليت  وكذل  ممارس  الزنا والشذوض 

 ا نس...أخل.   
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 م.1987، 1نظم  العربي  والثقا   والعةلوم،تونس،ط،امل533( الرتبي  ا سمي  يف القر   والسن ،حممد أبو مسرة،ص4)
 م.   2000، 1،  دار الكتب العةلمي ، ط271ص-2( وةل القةلم، مصدفى صادا بن عبد الرناا بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرا عل،ج1)
 .  32( سورة املا دة:2)
 ، كتاب األنبيال،باب ما ضكر عن بين ضسرا يص. 1275ص، 3( صحيح البخاري، محد بن ضمساعيص أبو عبداهلل البخاري ا عفل، ج3)

 

البد  من الديبا  والرياقا ، كتةل  العمةليا  الو يقوم الفرد  ُهلا بنشاط اسماين منظم  والتمس  مبا يقوي
هدىل تنمي  قدرا  ا سم املختةلف  ونيادة كفالت  احلركي  وما يرتبط بذل  من اكتساب م ارا  ةركي  معين  وضتبان 

                        مص نيع املسةلمني.                                                                                                            وهذا األمر ليس قاصرا عةلى أ راد معينني وضمنا يش( 4)عادا  صحي  سةليم  

وقد ضكر الكاتب األديب مصدفى صادا الرا عل رمح  اهلل يف هذا املعىن: اةسُم قوة كتةل  الو تواد األنياب 
لب يف كص أسد،قوة خترج سُة ا بنفس ا،أل  خمةلوق ا عزيز مل يواد لينكص،ومل خيةلق ليذل،قوة جتعص الصو  نفس  واملخا

ةني يزجمر كىن  يعةلن األسدي  ال ريزي  ضل ا  ا  األربع،قوة ورالها قةلب مشتعص كالربكا  تتحول  ي  كص قدرة دم ضل 
 ل؟لسىلت :كم عدد املسةلمني؟ إ  قيص:ثُمثا   مةليو  قةلت:  اةسُملرارة دم،لو سئةلت ما اةسُم يف معناه االاتماع

  (1)هو الفكرة الو جيب أ  يكو  هلا ثُمثا   مةليو  قوة .

والصح  يف نظر اةسُم قرورة ضنساني ،وةاا  أساسي  وليست تر ا،أو أمرا كماليا،وحلياة اةنسا  ةرمت ا،وال جيون  
َنا َعةَلى َبيِن ِضْسرَا ِ التفريط ها،أو ضهدارها،ضال يف ا يَص أَنَُّ  َمن ملواطن الو ةددهتا الشريع ،قال تعال:﴿ ِمْن َأْاِص َضِلَ  َكَتبرْ

َا يع ا َوَمْن َأْةَياَها َ َكَىمنَّ َا قَرَتَص النَّاَس نَِ يع اأَ  قَرَتَص نَرْفس ا بَِ ْكِ نَرْفس  أَْو َ َساد  يف اأَلْرِض َ َكَىمنَّ لذل   (2)﴾ ْةَيا النَّاَس نَِ
اال  اريا  واألةاديث النبوي  تشدد عةلى محاي  ا نس البشري وترلده ضل ما  ي   ك وصُد  سم  وعقةل ،ولةلنظر 
ضل ةديث املصدفى صةلى اهلل عةلي  وسةلم: كا   يمن قبةلكم راص ب  ارد، جزن  ى ذ سكينا، حز ها يده،مما رقى 

    (3)بنفس  ةرمت عةلي  ا ن   الدم ةىت ما ، قال اهلل تعال:بادرين عبدي 

ومن يتىمص هدي رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم،جيده أ آص هدي سفظ الصح ، إ  ةفظ الصح  موقوىل عةلى 
ةسن تدبك املشرب، واملةلبس،واملسكن،واهلوال،والنوم،واليقظ ،واحلرك ،والسكو ، إضا ةصةلت هذه عةلى الوا  املعتدل 

 كا  ضل  أقرب ضل دوام الصح  والعا ي  وةفظ ا ومحايت ا.املوا ق املُ م لةلبد  وظرو  ،
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 . 60( سورة األنفال:1)
 ، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعان  باهلل وتفويض املقادير هلل .56، ص8( صحيح مسةلم، ج2)
 –، الباب السابع يف بر األوالد وةقوق م، منسس  الرسال  599، ص16( كنز العمال يف سنن األقوال واأل عال، عةلل بن ةسام الدين املتقل اهلندي، ج3)

 م .قال األلباين:ةديث قعيل. 1989، 1بكو ،ط
 .134( سورة البقرة:4)

 
 مظاهر عناية اإلسالم بالبدن:

كما أسةلفنا يف تعريل القوة من أهنا تكو  يف الرود والبد ،ولكص من ما طرا ومقوما  يف اكتساب القوة، درا 
 ول وا  وقد تعرض اةسُم هلذهومقوما  البد  تعتمد عةلى العوامص املادي  ا سوس  من طعام ولراب ورغبا  

املقوما  بالت ذيب لةلمحا ظ  عةلى صح  األاسام، قد ورد يف القر   الكرر والسن  النبوي  املد رة تعاليم واقح  
 لةلمحا ظ  عةلى الصح ،ميكن بياهنا  يما يىيت:

 تنمية القوة وتوفير الصحة اإليجابية بمفهومها الحديث: -أوال   
ا ونآرهتا من األمور الو وا  اةسُم ضلي ا واعتىن ها عناي   ا ق ،واعتربها من صميم ض  صح  األاسام وناهل

رسالت ،ولن يكو  الشخص يف ميزا  اةسُم رااحا حمرتم ا انب ضال ضضا تع د بتنمي  قدرات  ا سمي  والصحي  
ر عةلى تنمي  القوة ر، قد ةث القر   الكر بالرياق ،والسباة ،وركوب اليص،وخمتةلل أنوان الرياقا  الو يتميز ها العص

لةّلِ  َوَعُدوَُّكْم َو َ رِيَن ِمن اعند املنمن ضض قال تعال:﴿َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتدَْعُتم مِّن قُروَّة  َوِمن رِّبَاِط اْلَْيِص تُرْرِهُبوَ  بِِ  َعْدوَّ 
وتشمص هذه القوة،صح  األبدا  وقوهتا،ملقابةل  األعدال،وحتمص مشاا   (1)ُدوهِنِْم اَل تَرْعةَلُمونَرُ ُم الةّلُ  يَرْعةَلُمُ ْم﴾ 

احلروب،وقال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم: املنمن القوى  ك وأةب ضل اهلل عز واص من املنمن الآعيل ويف كص 
املنمن قويا يف ض  مما يرلد ضلي  احلديث الشريل هو أ  يكو   (2) ك،اةرص عةلى ما ينفع ،واستعن باهلل وال تعجز 

اسم  وعزميت ،واال أيآا: عةلموا أوالدكم السباة  والرماي ،ونعم هلو املنمن  يف بيت ا ال زل،وضضا دعاك أبواك  ىاب 
  .(3) أم  

 اإلعفاء من الفروض للمحافظة على البدن: -ثانيا   
من مثص ،الفروض أو  فف ا، قد اهتم اةسُم بعدم تعرض صح  األاسام ضل ما يآعف ا،ضض أسقط يف ظروىل  اص  

ضباة  اة دار يف الصيام لةلمسا ر  وا مسا   معين ،واملريض الذي ين   اسم  بالصيام،وأواب الفدي  ملن يتآرر 
ٌة مِّْن أَيَّام  ُأَ َر وَ  الَِّذيَن يُِديُقونَ ُ ِ ْديٌَ   ةَلىعَ بالصيام، قال تعال:﴿أَيَّام ا مَّْعُدوَدا   َ َمن َكاَ  ِمنُكم مَّرِيآ ا أَْو َعةَلى َسَفر  َ ِعدَّ

ٌر لَُّ ﴾  ر ا  َرُ َو َ يرْ  . أي املريض واملسا ر ال يصوما  يف ةال املرض والسفر ملا يف ضل  (4)طََعاُم ِمْسِكني  َ َمن َتَدوََّن َ يرْ
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 .289ص1( تفسك ابن كثك،ج5)
 . 196( سورة البقرة:6)
 .     43( سورة النسال:7)
 ، كتاب الدب، باب ال هام  .     1995، ص5( صحيح البخاري، ج8)
 ما اال يف النظا   .قال األلباين:ةديث قعيل.    -41 -، كتاب األدب، باب111، ص5( سنن الرتمذي، ج1)

 
عل، ر ص ق من املشق  عةلي ما بص يفدرا  ويقآيا  بعد ضل  من أيام أ ر،ويف الشيخ الكبك الذي ال يديق الصوم مث

 .كما ةرم (5)ل  أ  يدعم مكا  كص يوم مسكينا
الصيام عةلى املرأة احلا ض،ملا يرا ق ضل  من قعل ا سم نتيج   قدا  الدم يف الدمث،وأباد اة دار لةلمرأة 
احلامص،واملرقع  الو ختشى عةلى صحت ا أو عةلى صح  انين ا أو طفةل ا،وأواب عةلي ا القآال يف أيام أ ر،.كما    

اج الذي يتعرض اسم  لألضى نتيج  اةةرام،أعفاه اةسُم من اةةرام. وقال تعال:﴿َ َمن َكاَ  ِمنُكم مَّرِيآا  َأْو احل
 ﴾  ىباد اةسُم لةلمريض الذي ب  أضى يف رأس  أ  سةلق رأس   (6)بِِ  أَض ى مِّن رَّْأِسِ  َ ِفْديٌَ  مِّن ِصَيام  َأْو َصَدَق   َأْو ُنُس  

، وأ  يةلبس لباسا غك لباس اةةرام، وأما يف الوقول  قد أباد اةسُم لةلمسةلم التيمم،ضضا كا  املال ينضي يف اةةرام
وْا ةَلْم جتَُِدواْ َمال  َرتَرَيمَّمُ بدن ،قال تعال:﴿َوِض  ُكنُتم مَّْرَقى أَْو َعةَلى َسَفر  أَْو َاال َأَةٌد مِّنُكم مِّن اْلَ آِ ِط أَْو اَلَمْسُتُم النَِّسال  رَ 

ا طَيِّب ا  َاْمَسُحوْا ِبُوُاوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِض َّ الةّلَ  َكاَ  َعُفوًّا َغُفور ا﴾ ويف السن  النبوي  جند هنل  رسول اهلل صةلى اهلل  (7)َصِعيد 
عةلي  وسةلم  عن ضتعاب ا سم وضهناك  ةىت يف العبادة، عن عبد اهلل بن عمرو رقل اهلل عن ما قال: د ص عةلّل رسول 

هلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم  قال:  أمل أ رب أن  تقوم الةليص وتصوم الن ار؟ قةلت بةلى،قال: ُ تفعص قم ومن،وصم وأ در ا
   (8) إ   سدك عةلي  ةقا،وض  لعين  عةلي  ةقا،وض  لزورك عةلي  ةقا،وض  لزوا  عةلي  ةقا 

 دعا اإلسالم إلى تطبيق أسس الرعاية الصحية الثالثة:  -ثالثا     
الوقاي  والعُج والتىهيص،كما أ  اةسُم اعتىن بتنمي  قوة ا سم وصحت ،ومشص ضل  نظا   حميد  الذي يعيش وهل 

 ي ، قد نب  اةسُم ضل ختةلي  البيو  من الفآُ  والقماما ،ةىت ال تكو  مبالة لةلحشرا  ومصدرا لةلعةلص،قال صةلى 
 ا  ،كرر سب الكرم،اواد سب ا ود، نظفوا أراهاهلل عةلي  وسةلم: ض  اهلل طيب سب الديب،نظيل سب النظ

كذل  أواب وقاي  ا سم من ةدوث األمراض نتيج  اةمهال يف قواعد الصح    (1)قال:أ نيتكم وال تشب وا بالي ود 
 العام  أو التفريط يف الدعام أو الشراب،عةلى النحو التاب:
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 الوقاية من األمراض المعدية

الوقاي  الصحي  من األمراض وأازل الثواب ملن يةلتزم ها،وعن عا ش  نوج النيب رقل اهلل عن ا أهنا وقع اةسُم قواعد  
سىلت رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم عن الداعو :  ى ربهم نيب اهلل أن  عذاب يبعث  اهلل عةلى من يشال،وأ  اهلل اعةل  

 ل ،ضال كا  ا حمتسبا،يعةلم أن  ال يصيب  ضال ما كتب اهللرمح  لةلمنمنني،ليس من أةد يقع الداعو   يمكث يف بةلده صابر 
 .( ويبني هذا احلديث أ  االلتزام بقوانني الوقاي  ل  أار الش يد وهو أعظم أار عند اهلل لعباده10مثص أار ل يد )

ن ه عبد الرمح(،بةل   أ  الوبال قد وقع ها، ى رب 1وملا  رج عمر بن الداب رقل اهلل عن  ضل الشام ووصص ضل سرن ) 
 بن عوىل أ  رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم قال: ضضا مسعتم ب  أي الوبال الداعو  بىرض  ُ تقدموا عةلي ،وضضا 

( وورد عن أيب هريرة رقل اهلل عن  قال:قال رسول اهلل صةلى اهلل 2وقع بىرض وأنتم ها  ُ ختراوا  رارا من    راع عمر)
( وضل  منعا النتشار األمراض يف اجملتمع. كما أن  يروى عن الرسول صةلى 3مصح )عةلي  وسةلم:  ال يورد  ممرض عةلى 

( وقال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم: و ر من اجملذوم كما 4اهلل عةلي  وسةلم أن  قال: ال تدميوا النظر ضل اجملذومني )
 (5تفر من األسد )

 :يف جمال السُم  والوقاي  من احلوادث -ج    

ُم القاعدة األساسي  هلذا العةلم الذي مل يتبةلور ضال يف أوا ر القر  العشرين، ةلكص ةادث  سبب،ولتجنب وقع اةس  
احلوادث جيب:عةلى املسةلم ضنال  أسباها،وقاي  لنفس  ولةلمجتمع، قد ثبت عن الرسول صةلى اهلل عةلي  وسةلم أن  قال: ال 

عةلي  الصُة والسُم: وضرلادك الراص يف أرض الآُل  ( ويف ةيث   ر قال6ترتكوا النار يف بيوتكم ةني تنامو  )
ل  صدق ،وبصرك لةلراص الرديل البصر ل  صدق ،وضماطت  احلجر والشوك  والعظم عن الدريق ل  صدق ،وض راغ  

 (7من دلوك يف دلو أ ي  ل  صدق   )

 أما يف جمال الوقاي  من األمراض الوراثي -د   

وقون يف األمراض الو تىيت عن طريق الوراث ، من هدي رسول اهلل صةلى اهلل عةلي   ةلم ي فص اةسُم التحذير من ال  
 ( وهذه لفت  كرمي  من الرسول صةلى اهلل عةلي  وسةلم ضل 8وسةلم قول : ختكوا لندفكم،وانكحوا األكفال،وانكحوا ضلي م  )
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ادة بشكص واقح شوها  الةلقي ،وتربن عاألمراض الوراثي  الو أثبت العةلم احلديث صحت ا كاألمراض العقةلي  وبعض الت
 .عند االقتصار يف الزواج عةلى األقارب

 :الدب العُال -2

( 1ويف معا   األمراض بعد وقوع ا اال عن الرسول عةلي  الصُة والسُم قول : ما أنزل اهلل دال ضال قد أنزل ل  لفال )   
 م  جال  األعراب  سىلوه، قالوا:يا رسول اهلل عن أسام  بن لري  قال: كنت عند النيب صةلى اهلل عةلي  وسةل

( واستكماال لةلدق  يف حتديد املسار 2نتداوى،قال:نعم تداووا، إ  اهلل مل يآع دال ضال وقع ل  دوال غك دال واةد اهلرم )
  الصحيح لةلدب العُال دعا رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم  ضل اةرتام التخصص يف  رون الدب، نصح باحلارث بن

سعد بن أيب وقاص لل رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم كةلده لةلمريض املفنود،الدبيب العريب املش ور وكا  نصرانيا، قد قا
 )3ةني أصيب مبرض القةلب: ضن  راص مفنود، ى  احلارث بن كةلده،ضمام  ثقيل  إن  راص يتدبب )

يآل اةسُم استخدام الذهب يف العُج التعو  ةىت يف جمال التىهيص با راة  التعويآي ،أباد    يص:لدب التىها-3
رغم أن  حمرم عةلى الراال: عن عر ج  بن أسعد قال: أصيب أنفل يوم  الكُب  يف ا اهةلي ، اختذ  أنفا من ورا 

( ويف لبس احلرير لةلراال يف ةال  املرض: أ  4 ىننت عةلل، ىمرين رسول اهلل صةلى عةلي  وسةلم أ  أختذ أنفا من ضهب )
 )5ى اهلل عةلي  وسةلم ر ص لعبد الرمحن بن عوىل والزبك يف قميص من ةرير من ةك  كانت هما )النيب صةل

هذه التعةليما  اةسُمي  الواقح  يف العناي  والعُج بينت أهم األسس لةلبشري  يف التعامص مع املرقى وطرا 
اةنساني  عةلى الدريق عُا م،ووقعت ةدا لةلخرا ا  الشا ع  عن أسباب األمراض ووسا ص عُا ا،ووقعت 

الصحيح،لتبحث يف الدال وتصل الدوال. وكص ضل  من أاص الصح  ا سمي  والقوة ا سدي  الو تندي بدورها: ضل 
تربي  ا سم وتعين تعويد الفرد عةلى صفا  سةلوكي  نا ع  ل ،بص ول كه من الناس كالنظا   والنظام،والتعاو  واالعتماد 

يام بالعمص بتقبص وانشراد،وضل  يندي ضل تكوين اةنسا  الصاحل القادر عةلى التجاوب مع عةلى النفس،والرغب  يف الق
 )6اجملتمع الذي يعيش  ي   )
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ويتآح لنا بعد سرد هذه الوقا ع عةلى مكان  القوة البدني  وأهنا ركيزة من ركا ز املن ج اةسُمل،وأ  ديننا احلنيل   
 و ةلص ا من براثن ا اهةلي ،ووقع هلا قوابط لكل تكو  قوة بنالة يف  دم  اةنساني  أعدى هلا دورا  بارنا ،بعد أ  هذها

 .نعال

 :النتائج

أوال: ض  الرتبي  اةسُمي  تنكد عةلى االهتمام باةنسا  كةل ، بدن  وعقةل  وروة ، وتعد اةنسا  لكل يتفاعص بكص ما 
، وحنو ولكل يقوم بدوره كامُ حنو رب ، ونفس  وجمتمع  يدور من ةول  يف احلياة بسرا  ا وقرا  ا، بسةلم ا وةرها،

 اةنساني  نعال

ثانيا: ال تتعارض القوة البدني  مع اةسُم، بص ض  اةسُم يدعو ضل اكتساها وسث عةلي ا، أل  اةعداد البدين كا  
 .من األسس اهلام  الو ارتكز عةلي ا املسةلمو  األوا ص لةلد ان عن اةسُم

ي دىل بنال القوة البدني  يف اجملتمعا  اةسُمي  ضل بنال اةنسا  املسةلم، الذي يريده اةسُم وضل صياغ  اجملتمع ثالثا: 
 .املسةلم الذي يتفق مع مبادئ اةسُم، وضل حتقيق املثص العةليا الو ي دىل ألي ا

ي  يف اجملتمع   ينب ل أ  يكو  لةلقوة البدنرابعا: اةسُم نظام متفرد متميز مبقومات  ومباد   وأساليب  وأهدا  ، لذل
 .اةسُمل نظاما ينبثق انبثاقا طبيعيا من اةطار العام لةلرتبي  اةسُمي 

 امسا: تقع مسنولي  قخم  عةلى القيادا  الرتبوي  والدعاة وأوب األمر، يف ضرلاد الشباب وتوعيت م ضل أمهي  القوة 
 .ل اجملمع اةسُمل، وتو ك نيع املتدةلبا  الآروري  لذل البدني  يف ةياة املسةلم ودورها يف بنا

سادسا: صاةب القوة البدني  ميتةل  الذكال وسرع  البدي  ، والقدرة عةلى تف م وتفسك املواقل ا ديدة الو يتعرض هلا، 
يدة، والسةلوك رلول  القدرة عةلى االبتكار وسرع  التصرىل بدق ، كذل  اةةساس باملسنولي ، والقدرة عةلى القيادة ال

 .التعاوين وتنمي  اةجتاه االجيايب حنو تقدر العو  لآل رين

سابعا: ض  األ دار الو تواا  العامل اةسُمل املعاصر حتتم عةلى اجملتمع املسةلم أ  يعمص عةلى تو ك كص عناصر القوة 
 .واملنع  الو ترهب عدوا اهلل وعدوهم، ومن هذه القوة القوة البدني 
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ومما اعص املن ج اةسُمل منقدع النظك هو ما اتصل ب  من الكمال والشمولي ،   و يتناول تربي  اةنسا  ثامنا: 
 .املسةلم من كص اوانب  ونواةي  من الرتبي  ا سمي ، والنفسي ، والروةي ،   و يعتربها كص مرتابط

بنال العامل اةسُمل اجملتمعا  اةسُمي    ل السبيص الوةيد ليف  -ومن ا الرتبي  البدني -تاسعا: االهتمام بالنظم الرتبوي  
 .القادر عةلى مواا   حتديا  العصر

 :التوصيات

اةعُم والذي بدوره يستديع تواي  الشباب ضل كص مفيد ونا ع، والتعاو  مع بقي  ا  ا  لإلعُ  عن كص ما -1
 .يتعةلق بالشباب من  ُل نيع وسا ص اةعُم

بي  الرتبوي . بتكثيل وتفعيص النوادي الصيفي  والتجديد يف براجم ا، و تح بعض املدارس لعقد دورا  تدري املنسسا -2
 .يف بنال الذا  وتدويرها، وكسب امل ارا  احلياتي -لةلدُب الذين مل يةلتحقوا بالنوادي الصيفي -متقدم 

 وظيل الصيفل لةلشباب، وعقد الدورا مسامه  راال األعمال وأصحاب الشركا  واملنسسا  بفتح أبواب الت -3
التدريبي  اجملاني  هلم يف لىت جماال  العمص، والتربن هدايا عيني  من أاص ضقام  بدوال  رياقي  ومعسكرا  تدريبي  جتمع 

 .لباب املسةلمني

ا ي  ق تح قناة متخصص  تقوم بتسةليط الآول عةلى ضبداعا  الشباب و يزهم يف لىت اجملاال  واةبداعا  الث -4
 .والعةلمي  واألدبي 

 . تح قناة رياقي  تقوم بت ذيب الوسط الرياقل وتةليب متدةلبا  الشباب الرياقي  بعيدا عن االةتكار املواود -5

 .الصحا   ودورها يف ختصيص جمُ  وارا د لبابي  تقوم بتثقيل اجملتمع والتعامص األمثص مع أ دال الشباب -6

ولباب  -معةلي م السُ-ااد واملراكز الثقا ي  والعةلمي  مع سرد بدوال  األنبيال ضقام  حماقرا  ديني  يف املس-7
الصحاب  والتابعني، وبيا  أمهي  الفتوة يف بنال احلآارة اةسُمي  ودورها يف بنال األمم والشعوب ونشر الك والعدل يف 

  .الشباب يف كص عصر ومصرهذه األرض، مع التحذير من عوامص اهلدم والتدمك الو عصفت وتعصل جبيص 
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