
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

العامل  فعاليات كأس  أيام  قبل  بمختلف أجناسها،    انطلقت  العامل  التي مجعت شعوب  البطولة  بقطر، هذه 

بعض النقاط علنا نستوعب   عند ، ولعلنا نقف  كام يسموهنا  عىل يشء واحد هو تشجيع الساحرة املستديرة

 . بعض  األمور التي نغفل عنها وقت متابعة املباريات

واهلل  بداية متارس،  هواية  وليست  يعبد  هوى  الرياضة،  هذه  أصبحت  يقول:   قد  وتعاىل  مَلْ }تبارك  َفإِْن 

اَم َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِِمَِّن   َبَع َهَواُه بَِغْْيِ ُهًدى ِمَن اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ََل ََيِْدي اْلَقْوَم َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ اتَّ

 .[49]القصص:  {الظَّاملِِيَ 

 قدس هذه الرياضة كل هذا التقديس، حتى خترج بصاحبها عن جادة الصواب. تفال ينبغي 

من الصينيي، إىل اإلغريق، إىل الرومان، إىل أوروبا،    ت قبل آَلف السني، وانترش  تبدأ   التي  ة هذه الرياض

املخالف  لكن   ومعاقبة  ِمارستها  حيظر  قرارا  الثاين  هنري  انجلرتا  ملك  أصدر  الرياضة  هذه  خلطورة  نظرا 

الكرة    1154بالسجن وذلك سنة   إدوارد األول ومنع لعب  امللك  عاد  ثم  م،  1349م، و1314ميالدية، 

الشعب اَلنجليزي عن تعلم فنون الرمي    ترصفو لعبة الفروسية املهمة  م بسبب أهنا غطَّت عىل1447و

أصدر هنري الرابع قرارا بحظر لعب الكرة بسبب خسارة انجلرتا يف احلرب أمام  1401بالسهام، ويف سنة 

ملوك  أن  إَل  اللعبة  اخرتع  من  هم  اَلنجليز  أن  ورغم  الكرة،  لعب  إىل  اهلزيمة  عزا  وقد  وبلجيكا  فرنسا 

بكل  انجلرت منعها  وحاول  وحارهبا  عاداها  من  أكثر  هم  األوقات ال ا  وضياع  األرضار  من  فيها  ملا  سبل، 

الكنيسة!  قد  و  ،  واألموال الشباب عن صالة األحد يف  ملا َلحظوا ة  لكنيس ا  فمنعت أهلت  القدم  كرة  لعبة 

 .أرجاء الكرة األرضية هبذه احلمى ى غطَّ   آثارها، ثم انترشت بعد ذلك انتشارًا عظيامً 

صىل اهلل عليه وسلم: ))املؤمن القوي خْي وأحب إىل اهلل    قال،  وشجع عليها  اإلسالم حث عىل الرياضةو

خْي((  كل  ويف  الضعيف،  املؤمن  السب،  من  اوَلدكم  ))علموا  عنه:  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  حة  اوقال 

 والرماية وركوب اخليل(( 

 : من بطوَلت مستمرة   آفات رافقت هذه البطولة وأشباههالكن هناك 



 

 

 

 : تعظيم شعائر الكرة وأنا أقصد العبارة *اآلفة األوىل 

 .  املحافظة عىل وقت املباراة-1

  .وتوقعاهتم  والتدريبي التواجد قبلها بعرش دقائق عىل األقل لسامع اللقاءات للجهاز الفني-2

 . املعلق متابعة املباراة يف جو يسوده الصمت فال صوت يعلو فوق صوت -3

  . ولعنه إن ضيع فرصةالصياح الشديد عند ضياع الفرصة وربام سب الالعب -4

 . عند إحراز هدف كاملجنون   الصياح والرصاخ -5

 . متابعة تعليقات اجلمهور واملحللي الرياضيي  : السنة البعدية تأيت  ثم-6

  ثبات أي الفريقي خْي مقاما وأحسن ندّياإل  النقاش احلادثم  -7

  اآلفة الثانية : التعصب للكرة*

ت تعصب  التعوكلمة  من  الناس  إليه  وصل  ما  مدى  لنا  عقليات  باالشديد  لق  بي  عىل  وسيطرهتا  لكرة 

عداواتو  يؤدي  كبْي   هوس الكثْيين،   إىل  مبالغة  األصدقاء  بدون  بي  حيدث  شعوب    ،   وخصام  بي  بل 

 .فريق يلعب، أو أنه فاز  أو اهنزمالتأجيل األعامل، وتعطيل مسار احلياة من أجل أن  ناهيك عن ودول! 

 :اآلفة الثالثة : اختاذ الالعبي قدوة *

خْي  اخلْي  يف  رش،  ،والقدوة  الرش  يف  اَلقتداء  والقدوة  التفاهة  حال  العب ب   فمن  رأسه  يف    وحركاته قة 

حيرش املرء ))صىل اهلل عليه وسلم:    قال  ومعرفة أدق تفاصيل حياته ثمنه وتنقالته وتاريخ أهدافه،  ،ولباسه

ما أعددت هلا كثْي صالة وَل صيام   قال:  قال: ماذا أعددت هلا؟   سأله رجل متى الساعة؟  ثم  .مع من أحب

 ،(( قال: أنت مع من أحببت  .ولكني أحب اهلل ورسوله 

إقامة البطولة يف أرض عربية وإسالمية، فقناة ال يب يب يس التي نقلت كل   هذا بغض النظر عن موقفهم من

 اَلفتتاحيات هلذه البطولة غْي أهنا مل تنقل افتتاح قطر بدعوى ان قطر َل حترتم حقوق اَلنسان  

سنة   أهنم  حي  أنواع   2018يف  بأفتك  السوريي  تدك  كانت  التي  روسيا  من  العامل  كاس  افتتاح  نقلوا 

 جترب عليهم كل أنواع األسلحة، لكن َل َيم فاملقتول من املسلمي األسلحة و

 ونقلت افتتاح أوملبياد الصي التي تارخيها اسود مع اإلجيور والروهينغا 

 وفرنسا وأملانيا وامريكا وكل دول الغرب الصليبي ينرص بعضه بعضاً 



 

 

 

 اجلنسية وعشنا عرشات السني عندهم   فال جيب علينا ان نريب أوَلدنا عىل تبيان كره الغرب لنا ولو حصلنا  أ

فام بالنا بمن حيرتف هذا الكالم وروايته   يف بيت اهلل!  حكي هذا الكالمن  نحنو  وناشعر بتفاهة يف نفسن نا  لعل

   ؟!ومتابعة أخباره

والناجحة،  أين أبناؤنا من القدوات الصاحلة  لكن السؤال  باإلضافة حلفظ أبنائنا لألسامء العجيبة لالعبي،  

   وعظامء هذه األمة! لعلامءاصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، و

أغىل من عامل ينفع البرشية باخرتاع أو تقدم يف جمال    ة الالعبقيمف ألننا يف زمن كرة القدم،    غىتال كل هذا  

 . من املجاَلت 

  : اآلفة الرابعة  تضييع األوقات*

مبارش   بث  متخصصة  اثنبدل  فساعة،    24قنوات  و ت املباراة  العام، ثالثة ي  مدار  عىل  والبطوَلت  وهذا    ، 

ب التحليالت،تسبب  ومتابعة  املباريات  مشاهدة  يف  األوقات  من  الكثْي  األصدقاء   تضييع  مع  اَلجتامع  ثم 

 !ملتابعة التحليالت الشخصية أكثر وأكثر

عمر ي  أحدنا  كم  الوقت؟ضيع  حتى  هذا  يقولون   كل  العلامء  ذكره    :كان  من  أكثر  شيئا  أحب  وكانوا  .من 

 تعاىل.  يشْيون هبذا إىل ذكر اهلل

 .والقاعدة تقول: أن املباح إذا أهلى عن فريضة أو اختلط بمنكر فهو حرام

: كم جزًءا من القرآن قرأت؟ وكم  وأنت جتلس ساعة ونصف لو تابعت مباراة واحدة فقطوسل نفسك   

ت وغفلت؟ صليت؟ أم تراك فرطت وضيَّعنافلة  ركعة    ت وقرصَّ

، فمتى فرغ اإلنسان من أعامله كان حرًيا به أن جيتهد فيام ينفعه [7]الرشح:  {َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب }:يقول تعاىل 

 من إقامة طاعة اهلل ورفع ذكره،  

اإلخوة  و من  مباريات كثْي  متابعة  وتركوا  اهلل  لنداء  استجابوا  بين   املونديال الذين  ليصلوا  وقاموا 

أليسالشوطين للصالة؟  تقومون  الرياضيون: كيف  أَيا  باهلل عليكم  باملباريات  بقلوب    ، حدثوين  تعلقت 

فيها كاحلاقن يف صالته، بل وريب أشد؛ فأيُّ صالة هذه  اجلائع بطعامه، تشوش خشوعهم  تعلق  أشد من 

   فقط إلسقاط الفريضة؟  التي نتقرب هبا إىل اهلل؛ أهي صالة

  
 



 

 

 

أنا رجل ريايض  منا   واحد فال  مشاهدة  ِمارسة وليست   الرياضة * فريق كذا  ! ومعنى ريايضيقول:  ! يتابع 

فالرياضة ِمارسةللمباريات  متابع  أنت  ريايض  لست  أنت أن  ،  ،  لس وأمامك شاشة طول وعرض، جتأما 

  .وتشاهد الكرة ذهابا وجميئا هذا تضييع لألوقات 

أليس إذا أراد أحدكم سفًرا  :  ل ألصحابهاأمام الكعبة ثم ق  يقف ذات يوم  -ريض اهلل عنه-أبو الدرداء  كان  

بزاد؟ له  قال  يستعد  نعم،  تسافرون:  قالوا:  ِما  أبعد  اآلخرة  زاده!  فسفر  عىل  دلنا  صلوا  :  فقال   !فقالوا: 

 . ركعتي يف ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوًما شديًدا حره لطول يوم النشور

  

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


