الرياضة البدنية

اإلسالم والرياضة البدنية

مدح اإلسالم القوة البدنية ،فقال تعالى في وصف طالوت{ :إن
الله اصطفاه عليكم وزاده بســطة في العلم واجلســم} (البقرة
 .)247كما قال تعالى في مدح موســى عليه الســام{ :إن خير
من استأجرت القوي األمني} (القصص .)28
وفي املقابل فقد ذم اإلســام الكســل واخلمــول ،ونرى ذلك في
دعــاء الرســول [« :اللهم إني أعــوذ بك من العجز والكســل».
ليــس هــذا فحســب بــل إن الرســول [ كان ميــارس رياضــة
املشــي واجلري ويحب املصارعة ويتدرب عليها (سنن أبي داود
والترمذي) ،وكان عمر بن اخلطاب ] يقول« :علّموا أوالدكم
الســباحة والرمايــة وأن يثبــوا على اخليل وثبــاً» ،وقال خالد بن
الوليد« :أُمرنا أن نعلم أوالدنا الرمي والقرآن».
مــن كل ما ســبق نــرى أن اإلســام قد اهتــم بالرياضــة البدنية
وأيضاً اهتم بتنمية الروح الرياضية في نفوس املسلمني فشجع
علــى التنافــس فــي مجــال الرياضة ،فلقــد كان رســول الله [
يحضــر ســباقات اخليــل والهجــن وكان يشــارك فيهــا ويعطــي
اجلوائز للفائزين وكذلك غير الفائزين حتى يرفع من معنوياتهم
ويشجعهم على التقدم في التدريب.

لكن ما هي فوائد الرياضة؟

في احلقيقة إن فوائد الرياضة كثيرة جد ًا منها:
٭ ٭إكســاب العضالت املرونة الالزمة فتصبح قادرة على أخذ
الوضــع الطبيعي مع احلركة ،كذلــك احلصول على اللياقة
البدنية وقوة التحمل.
٭ ٭االحتفاظ بالوزن الطبيعي للجسم.

٭ ٭تهدئــة األعصــاب والتخلــص مــن التوتــر والقلــق وإعطــاء
الشعور باحليوية والنشاط.
٭ ٭متنفــس مثالــي ملــلء فــراغ الشــباب ،ينفســون فيهــا عــن
طاقاتهــم احلركيــة والعاطفية بعيــداً عن العــادات الضارة
مثل التدخني وتعاطي اخملدرات.
الوقاية من كثير من األمراض مثل:
٭ ٭أمراض اجلهاز الهضمي مثل اإلمساك ،سوء الهضم.
٭ ٭األمراض املرتبطة بالسمنة مثل (السكري من النوع الثاني).
٭ ٭ارتفاع ضغط الدم.
٭ ٭أمراض القلب واألوعية الدموية.
٭ ٭الوقاية من بعض أنواع السرطان.
٭ ٭الوقاية من مضاعفــات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
واألوعية الدموية.

٭ ٭عــاج بعض األمــراض مثل الســكري النوع الثانــي ،ارتفاع
ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية.
٭ ٭وهنــاك الرياضــة التأهيليــة لبعــض املرضى كمرض شــلل
األطفــال وبعــض األمــراض املعوقــة وممارســة الرياضــة
لهؤالء متنحهم الوقاية من املضاعفات النفسية والعضوية.

الرياضة البدنية والقلب

تعتبر عضلة القلب هي أكثر عضالت اجلسم عم ً
ال في جسمك
فهــي تدق فــي املتوســط  80دقة فــي الدقيقة الواحــدة !! لهذا
يجب أن حتافظ على تلك العضلة التي تنبض لك باحلياة.
وتعتبــر أمــراض القلــب فــي مقدمة أســباب الوفاة فــي العصر
احلاضر وبالتالي يجب أن حترص على سالمة القلب من خالل
ممارسة الرياضة البدنية.

البشرية وممارسة الرياضة

كلمــا تقدمــت البشــرية توافرت لديها أســباب الراحة والكســل
بحيــث أصبــح معظمنــا يجلس إلى مكتبه ســاعات طــوال تصل
إلى ســبع ســاعات ومنا من يجلس أمام التلفاز ســاعات عديدة
ثــم يذهــب لينــام ثمانــي ســاعات ،لنجــد احملصلة عــدم حركة
وضعف اللياقة البدنية وعدد املمارســن للرياضة البدنية قليل

فانتشرت السمنة واألمراض اخملتلفة الناجتة عن ذلك.

كيفية اختيار الرياضة البدنية المفيدة

يجــب أن تختــار الرياضــة البدنيــة التي متارســها بحيــث تكون
مناســبة لعمــرك  -حتتــاج إلمكانيــات قليلــة حتقــق الســعادة
والراحة.

كيفية ممارسة الرياضة البدنية

٭ ٭يجب على من لم ميارس الرياضة من قبل مراجعة الطبيب
كــي يقــوم بعمــل عــدة فحوصــات لــه (وخاصــة بعــد ســن
اخلامســة والثالثــن) وهي :تخطيط للقلــب ،قياس ضغط
الدم ،حتليل الدم للكوليتسرول والهيموجلوبني وللسكر.
٭ ٭عليــك اختيــار غذاء صحــي متكامــل ،والذي يحتــوي على
جميــع مكونــات الغــذاء الصحــي ،خصوصاً للذيــن يعانون
مــن زيــادة الــوزن أو الســمنة؛ حتــى ميكنهم االســتفادة من
البرنامج الرياضي.

٭
٭
٭
٭
٭

٭ابدأ بعمل متارين خفيفة ملدة عشر دقائق يومياً في األسبوع
األول تزداد تدريجياً مع الوقت.
٭قبــل بداية التمرين ،قم بتحريك الرجلني واليدين واجلذب
مع ثني الرجلني ومدهما وأخذ نفس عميق.
٭يجــب أن يكــون التمريــن ذو فائــدة للقلب ،وميكنــك معرفة
ذلــك من خالل إحساســك بازدياد ضربــات القلب أو زيادة
سرعة التنفس.
٭توقــف عــن ممارســة التمريــن فور حــدوث ألم أو الشــعور
بصعوبــة فــي التنفــس ،ويجب عليك أال جتهد نفســك أكثر
من الالزم.
٭يجب أن تنهي التمرين ببطء كي تتجنب الشــد العضلي ،ثم
خذ قسطاً من الراحة ،ثم خذ حماماً بارداً.

بعــض التماريــن الخفيفــة والمفيــدة أثنــاء
قيامك بعملك

٭ ٭أثناء جلوسك على املقعد ارفع الساقني ،ثم شد عضالتهما
مــع عمــل دوائــر بالقدمــن  -قم بعمــل هــذا التمرين عدة
مرات.
٭ ٭أيضــاً ميكنــك أخذ نفس عميق وبطيء بأن تدخل الشــهيق
مــع العــد حتى  6ثــم تكتم النفس مع العد حتــى  4ثم تخرج
النفس مع العد حتى .6

٭ ٭اشــفط البطــن للداخل ببــطء على أقصى ما تســتطيع ،ثم
احتفظ بذلك الوضع مدة ربع ساعة على األقل مع مراعاة
أخذ النفس بصورة طبيعية.
٭ ٭اترك سيارتك بعيداً عن املواقف ،ثم امش لتصل إلى املكان
الذي تريده.
٭ ٭استخدم الساللم في صعودك بدالً من املصاعد.

وأخيرًا

قد يقول قائل أنه ليس عنده الوقت الكافي ملمارســة الرياضة،
أو أنه مريض بالسكري أو غير ذلك من األقوال ا لتي يتخيل أنها
قد تعيقه عن ممارسة الرياضة ،ونقول إن كل هذه األقوال غير
دقيقــة ،فهنــاك رياضة خاصة لــكل صنف من هــؤالء( :ملريض
الســكري وأخرى لكبار الســن ورجــال األعمــال) واحلد األدنى
ملمارســة الرياضــة هو ثالثة مرات أســبوعياً ملدة نصف ســاعة
على األقل.
أيضاً ملن ال يســتطيع أن يخصص وقتاً ملمارسة الرياضة يومياً،
ميكنه أن يجمع في كل يوم ســاعة من الرياضة ،كأن ميشــي إلى
اجلمعية بدل أن يركب السيارة ،مما يستغرق منه ثلث الساعة،
أو أن يســير للصــاة فــي املســجد بــدل الركــوب؛ وهــذا أيضــاً
يستغرق الواحد ساعة من احلركة والنشاط البدني.
أمــا املرضى الذين يعانون مــن بعض األمراض املزمنة فيمكنهم
ممارسة رياضة خاصة بهم يتم التعرف عليها من خالل أطبائهم
املعاجلني لهم حتى يستفيدوا من فوائد الرياضة.

