
ובנצרותבאיסלjנהגופניהחינוןתולדותד.
מוןוסרךואמיןאבו-ריאעלימאת:

בחתוםוהךהרוחניבחתוםהךמושלםחייםאורחלאדםקובעתהאילסםדת

מהתכונותהואביניהןוהאיזוןשוותהחתומיםבשניוהזכויותהחובותהגופני.

ולאי-ויתור.לאי-הפרזההמחכךהמוסלמיהדתיהחזוןתאהמאפיינות

ולטפחו".בגופולטפלחייבמוסלמי"כלהנביא:מארהגופניהחתוםלגבי

חייבשהמוסלמיכפיולקדושהת;לרוחמקנהשהואחשיבותאותהלגוףמקנההנביא

תאמעודדתהדתהגופנית.בריאותועללשמירהמצווההואכןהרוחלהזנתדתיבפולחן

והבריאותהניקיוןעיקרון.שונים.טיפולבאמצעיולהירפאממחלותלהישמרהמולסמים

בריאדםןרםזוחסוגרףשלושבעורקימשום •המולסמישלופגיחגלכוחובסיסנחשב

רועדותוידייםשקהבעבודהעומדוחלש"איכוחולניגוףואילווחיוניות,מלא-כוח

תועלת.חסרותהך

לקיימוחייבוהמולסמיורוחניגופניפולחןהואבאיסלם,התווךעמודהתפילה,

ולילה.יזםמ

שמטרתוגופני,חינוןילד«הםתאללמדהחובהמולטתההוריםשעלקבעהאילסם
החייםשקייבפכילעמודיכולתבעלבגופו,ובריאחסוךלהיותהפרטתאלהכין

תפסוהאיסלםשלהרשאוניםבימיוכברלפיכן,מרצו.תא·המגבילותמחמלותולהרחיקו

עלרכיבהמירוצים,למטרה,לקיעהובעיקרנכבדמקוםהשיגרתייםהספורטמישחקי

ושחייה.היבאקותסוסים,

באיסלםובידורנופש

בצורותרוחותאולרומםנפשועללהקלהאדםשלבזכותומכירההאיסלםדת

מקורביאןהלכתי,שעשועשלשונותצורותעלמדברהאיסלםושעשוע.בידורשלשונות

קדושתחילוללידימביהאולמישחקיםלשעשועיםהפולחןמחוקישההתנתקותסברוהנביא

בנושא.עמדתותאלדעתבישקוולכךהפולחן

כדיבמישחקים,וילדיהםנשותיהםאתלשתףולממאיניולמקורביוהתירהנביא

תא"שמחובאומרו:זתאגרסטאלבבאובאןעליהחליףגםחיים.שמחתלהםלגרום

להתעוור•.עלולהעצובשהלבשמוםשעותעלשעותלבבכם

לידיהמביאיםמישחקיםעלאסראןטהור,בשעשועתמןשהאילסםנרהאלפיכן

זמן.ובזבוזשחיתות
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האיסלםלעידודהזוכיםהמישחקים

ולאה"אדםלבתאומשמחיםהבמדריםהמועילים,הספורטענפימהםקבעהאיסלם

הדתיות.מחובותיואותומסיטים

בחיציםלמסדהקליעה
י:ז

(הסחבאה).מקורביוגםוכמוהובחיציםלמטרהקהליעהמישחקתאעודדהנביא

הנביאהיהפעםלא .שבשעשועים"הטובההיאכילמטרהקליעה"לימדוהנביא:מדברי

הקליעהעדיפהלדעתו .תאכם"ואנילמטרה"קלעו :באומרוהקבוצותלחאתמצטרף

מלראותכםקולעיםלראותכםמעדיףואניורכבו."קלעוהסוסים:רכיבתעלבמטרה

האלחסדתאלקבלשסירבלאדםמשולאוהתשלמדחאריהקליעהתאשמזניחמירוכבים;

אלוהים".במתתשכפרלמיאו

היאהכוונהשהכוחהנביא,פירשלאויב"כוח"הכינוהאומר:בקוראךהפסוקתא

במטרה.הקליעהללימוד

שהיו"לסהמ"שבטנכבדיפניעלהנביאעברשכשארסיפר,זיזבאןאוסאמה

באותיכם •בחיציםוקלע 1ישמעאלביבו"ה :ם {iלאמרבמטרהיעהבקלביביהםיםחתמו

יהיהבותומןשהתאמיהאלוהים!שליח"הריהשיבוהנכבדיםבקליעה".הטוביםהיו

בשוויון.התסיימהוהחתרותבכולכם",תומן"אנילרם.אמרבשתובהביותר".הטוב

לקלועלמדםתלאעודכליחלש"כוחכם :יובעבימארטלאבבאובאןעלי

 •ולרכוב"

שהנביאשמוםוקאסבאובאןסעדהיההנביאמקורבימקרבותרביהטובהקולע

תאומלאבמטרהתמידלקלועהכושרתאלסעדתך"אלוהיםבאומרו:מהאלוהיםזאתבישק

 .•במושקו

שלבדבריוביטוילכללבהאבמישחקיםהנביאהוראותתאלבצעהמולסמיםרצון

ושםלמכהאמיאותילקחהשנתייםבךוכשהייתיבקשאלון"נולדתיאלשאפעי:המאםא

והלמידה".קהליעהלגבישמאלתיתאהבעתי

ניסיונותעשרהמתוןקליעותעשרוקלעתיבה,מיומןשחייתיעדקלועהתרגלתו

אלשאפע•גקל•עה".טובשהתאכפ•בלמודהטוב"תאהלומו:בחגו •ל/)'הלמידהועל

(בשפעת)שתחלהמפחדאניליאומךהיהשחוופאעדהקלועהבתרגול•התמדתוהוסיף

דאגהחמרךהקליעח,מישחקתאלנטושהרופאעליווכשצ•ו'הבחום".הרבחעמידתןבשל

אוםת.ומעודדבהםצופחבקולעים,דבקח•חלבריאותו,

ורהאנ• l!אלמתלמידובלווייתהקליעהמשטח•דעלשעבראלשאפעיעלמסופר

פנואז .אותן'•בוןאלוח•סלקלוע,'הטבת :שאפעיאכל\אמולקלוע.המטובקלע

דינו•ס•,שלושהלו"ישלו!ענהלו•לגמולבמחלןוש"חםא 1שאכוהו 1לתלמידו

חמלטייי·לקולעובתנם

בחיצ•ס.הקליעהבספורטהשתתפונשוםגםהרשאונהחעבאס•תשבתקופהודוע
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מירוצים

השתתףהנביאשגםידועהנביא.בברכתכןעלוזכובמירוציםהשתתפוהמוסלמים

ולהיותאוהתלשחמרצוןמתוןעאשאה,שאתועםהתחרההפעמיםבחאתהמירוצים.בחאד

וניצחתיהנביאעםבמירוץ"החתריתימספרת:עאשאהולמאמיניו.למקורביודוגמה

שווים".אנו"עכשיו :נt"אאזאותי,ניצחוהואשובאיתרהחתריתיכשהשמנתיאותו.

יביךסוסיםרוכביביונערכתהיהתהנביאמקורביבין"החתרותסיפר:הזוהרי

מהיר.כרץידועהיהטאלבבארבאןעליגםברגל".רצים

היאבקות

חזקמתבאקשהיהמשוםלהתאסלםלררכאנהקראמוחמדהנביאכיסיפר,אלבייהקי

דעתן"מהלו:השיבוהנביאלכן,אותמהנביאבישקררכאנהמנרצח.ובלתימפורםס

רוכאנהניצח.והנביאהתבאקוהםותאאלסם".בןאאמין"אזענה:אותן?"שאנצח

בפעםגםהנביאשניצחלחארהנביא.ניצחושובתאר,ולהיבאקלחזורובישקiנתפלא

דאוק.למוסלמיוהיהרוכאנההתאלסםשהלישית

הנביאכבשה.המנצחקיבלובתמורהתארנבאקעצמושהנביאנאמרחארבסיפור

לואמרלשמפחתי?"אספר"מההאיש:אמרואזושלישית,ושנייהרשאונה,פעםניצח

תעתה",שהיאהשנייהובפעםזבא,ידי עf'נאכלהשהכבשהאספרהרשאונה"בפעםהנביא:

קחמכבשותיך.ארתךלנשלהתכוונתי"לאהנביא:לוענהשהלישית?"בפעםאומר"רמה

בשלום".לביתןוחזורארתך

העבאסיםבימיכיהאיסלםשלההיסטוריהבספררמצייךחסךבארהיםחסךד"ר

הגופני.הבידורשבסוגמהחשוביםהיווההיבאקותהשחייה

סיוף

באןעומרכשבישקבסיוף.לעסוק(אלבחשה)תאיופיהאזרחיתאעודדהנביא

לשחק".לד~"תךהנביא:לואמרזהממישחקאוםתלמנועאלח'טבא

שאלמוחמדוהנביאהתאיופיםשלרעשםתאשמעתיעשררא"ביוםמספרת:עאהשא

אנילשחק.מהםובישקהביתלפחתאוםתהזמיןהואבמישחקים?לצפותרצונןהםא

שעניתילחארנהניתי;וםאלראותשבעתיםאאותישאלהואפעםרכלזורערעלנשענתי

המקום".תאלעזובהמםבושקחראבחורב

האתיופיםפניואתקיבלול'מד•נחיחנב•א"כשהניעסופר:מאלןבךאנס

 •.ל'מדונה'שחינועללשמחםתכאותהחרבותבמישחקי

סןסוםמיררץ

-חמנ:~ח"הג'אחלווח".ערבייאצלידרעסםרוטמ•שחקחיהחסרס•tגמירוץ

תקועים.ברמחיםנחתםרוץחמיזירתנבול . cאלסבק(חאזתארנקואבחתורתוכתחז

שבטי"אלג'ברא".יוםידrואס",יוםמפורסמ•ם;סוסיםבשמותכרנרהחתרותיו.גי

פוצהמחםחאדשלהניצחוןובשלאלוסוסיםשניעלחממריםחיור"ד'רביאן""עבס".

שנה.ארבעוםשנמשכהמלחהונכיניו~
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השבטים.במלחמותמרכזיתפקידהיהולפרשיםהבאירות,תאעודדהאיסלם

אמר:הנביא .עליהם"תרכבולמעןנבראווהחמורהפרד"הסוס,נאמר:בקוראך

ורכבו"."קלעואמר:וכךהדיך.יוםעדהסוסיםבגידולוהעושר'השפע

סוסים".עלולרכובלקלועלשחות,בנכם"למדו•תאאמר:אלכ'טבאבךעומר

בכלמנצחת1'ותההנביאשלשהסוסהנאמראנס,באןמאלךשחיבר •"אלמוטא"בספר

למנצח.הפרסאתהעניקשנוצחולאחרבחתרויותהשתתףעצמוהנביאחתרות.

שנערכהבחתרותחלקנטלואחתכלסוסיםעשרהבנותקבוצותהתחרות:צורת

קרובשהיהמשום"אלמוסלי",אחריווהבא"אלסבאק",כונההזוכה"אלחלבה".-בזירה

"אלפיקסל".כונהכשהחארוןהסוסיםשארכונובדומההרשאון.שללזנבו

אלכטבא,באןעומרשללצובהתםאמירוציםלערוךהתירוהמוסלמיםהח'ליפים

הגדולהמירוץאתערךאלמלךעבדבךהשםאהח'ליףאלכופה.בעירפרשיםמירוץלערוך

בו.השתתפוסוסיםאלפיםארבעת-האיסלםבתולדותביותר

שכבותכלעלותרביהנפוץהשעשועהסוסיםמירוץהיההאומאיםבתקופת

ומשתתפותסוסיםעללרכובלומדותהיוהאומאיםממשפחתהנסיכותהאוכלוסייה.

שועיושארהנסיכיםהח'ליפים,בקרבהסוסיםמירוץרווחהעבאס~תבתקופהבמירוץ,

 .הארץ

שחייה

תאהמשכיחמזוהםכשעשוענחשבאלוהים.זכרבושאיךדברכלאמר:הנביא

חינוך ) 2לקליעה);(הכוונהמטרותשתיביןהליכה ) 1דברים:מארבעהלבדהאלוהים

שחייה.לימוד ) 4המשפחה;בניליטוף ) 3סוסים;עללרכוב

עללרכובעליהםוצוווקליעהשחייהבניכם"למדואלכטבא:באןעמולפי

לשחייהההתוודעותידועה.השחייהחיהתלאהאיסלםשלהרשאונותבתקופותסוסים".

 334- 333 ("אלמסתכפי"הח'ליףשלשלטונובתקופתהעבאסים.החליפיםבתקופתהיתה

מאוד.טובההיתהשרמםתומצויןולהתבאק,לשחותבגדדמצעירירביםלמדולהגירה),

וממשוךבשרסירועליושאסירחאתבידאוחזהשחייןהיהתקופהשבאותהסוכפרים

כבתמוסלמי,היסטוריוןמאג'ד,אלמונעםעבדלמאכל.טובהיהשהבשרעדחייה vב

הספן.בבתיחובההיההשחייהשלימודהביניים",בימיהאסלאמיתהתרבות"עלבספרו

הציד

צידהתירההמוסלמיתהדתוחוויה.תענוגמקורהיהפרנסהממקורלבזהציד,

נםהנביא.קבוביקור-העומוחובזמןלמכהלרגלהעלייהבזמןמועדים~לשניפרט

סכנה.יצורלכלמקלטעירשהיאמשוםאסורחצ•דחיהמכהחתכומו

אן~פוהמח'ליפישכמהחסולטז>ג•ס",בתרבותל:נכרר N "בספרו:כובתטבאטבאבאן

ובניווט.בריצה.הצבאאנשולאימוןמשמששחיהשבו,התועלתבשלהצידאתדובוו

בחרבותלהשתמשמלמדםוחצים.ת vבקלקלועמכשורםבאירות,שללער,יסnםגכrכ

l ,אחדותתכונותהקנוספורטכענףלצידהכעס.•צרעללהתגברומרגילםגרמחום

שלווה.לאדםומעניקהעיכולתא mמוויגהן:
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כמר:שוניםרכיבהמישחקיהתפחתויותרמאוחרתבקתופה

(אלאכרה)הפולומישחק

רבים:בפרסיתוכינוייוסוסים,גבימעלבכדר•מכיםהיושברמישחק

הממלרכיתתנרפה~תקרפהקיבלהמישחק"ג'רקאך"."שטגאך";"סרלג'אך";"סראלג'ה";

"ג'רקנדאר".שכרנהלמישחקאחראיוהתמנהמיוחדיםמגרשיםנבנוכןולשם

(טניס)הסובסאב

השתמשובמישחקהעבאסית.בתקופהותרביהנפרציםהמישחקיםחאדהיההטרבטבא

-במצריםהעירמםשנגזרהמישחקששםוכנרהארם,כיהטניסלבחמטהדרהמרבח,במקל

טניס.

'רידואלגאללבכה

בידוחרבאחזסרסרעלרכובהפרש-בייםהביבימיכנרהאשהתפחתמישחק

 •בחתמרהו.ונלםח

האיסלםשאסרושעשועיםמישחקים

לדוגמה:בהם,הטמוןהנזקמשרםהאיסלםבצרשנאסרומישחקיםהיו

בהמותביןמישחקים

היאהכוונהבהמרת.ביןמישחקיםעלאסרהנביאכבת:ראלתרמדירדאררדבאר

שנימביאיםלדוגמה,חארות.בחירתשימושמתוןלחזקךולאחאדותחיותלעודדלא

מתענגיםוחיוהצופיםרתלמריפרשיתעיעדבזהזהנגחושיכדיוויםשרשביארכבשים

וצוחקים.

שוורוםמלחמת

ואלחביותרקים tהחהעגליםנבחרוכןלםשבספרד.נערכיםחוןאלומישחקים

בדקירה.השורמותעדבשור,אדםמלחמתהיינוהמיוחד,לתפק•דrנואומנוגודלו

נאסרהמישחקרגזוים.•ח•ושהללוכד•השוררים,נגדכלביםלהסותנהוגחוחפעמים

ככופר.משולהיהבווהצופההא•לססבמצרות

לחוותחיציםקליעת

 Dהמושחבאסוחאיסלסבמצוותחיה.כמטרהבחירתלחשתמשנהרגהיהב"ג'האלוה"

אמו:שהנביאסיפרעבאסבאןחוח.נפששחרגכמינחשבחיההחורגאדםאלים.שחוח

בןסיפו:גוביובאןידסע .חי)(דבררוחברשישבדברתשתשמואללמטרהבקליעה
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עמדבאןאוםתכשרהאבר,קולעיםוהיוערףשקשרוקרריש::ננ\!בטצעיריםלידעברעמד
הנביאאמרשהריאלוהים,קללתעליותחולזתאעשהמילהם:מאר-עברלכלהתפזרו

והשעשועיםהמישחקיםכללפיכןומקולל.הואארורלקליעהמטרהחידברששםשמי
האיסלם.במצרותאסוריםבאלימותהמלווים

 ~ם Sבאיסהגופניהחינון

והמחנכיםההרריםתאומעודדלילדיםופגיגנרןלחימקרםיחדמיסלםהאי
תאתיארשהנביאסופרמהספורט.להתענגשירכלוכדיגופנ.יחינוןלהםלהעניק

היוובסיומהבריצהמתחריםשהיואלעבאס,באןרכרת'ירערבידאללהעבדאללה,
בפרס.להםוגומללהםמנקשוהיההנביא)(שלחזהועלשמתטחים

רתהעצלרת,והתעמלעתובתגיכה'בהלהמתאמניםיםלדן :אמראלי.זגאלהמאו::נא
כדיולהגרתלשחקהילדצריךהמדרשבביתהלימודשלחאראמר:ערדמהם.תמרחקת
זיכרונו.תאחתלישיתרלמידתשמאמהספרים,העייפותשתפוג

זמןישחקקצת,יאכלשעה,ינוחבבוקר,משנתוהילד"בקרםאומר:סינאבאן
איןללימודים.יירשםששלגילהגיעועםדשנה.ארכלמנתיקבלכןוחארארוןיותר

ויגדלרלמישחקלבילויהזמןיצומצםלש.כיגדלתדיר;לספרדבקשיהיהממנולדרוש
הפרנהס".למעןלעבודההזמןמשן

ופקח.זריזשכלוערדכלבלמידהלהמשיךהתלמידעלאומר:האספהאני
לחשיבהבשלאינוהעכורשהשכלמשרםלמישחקים,ויפנההלימודתאיפסיקלכשייחלש

צלולה.

כדיויפים,קליםמישחקיםלשחקהילדעלמסוימות"בשערתאומר:מקסריהבאן
עלשומרתההתעמלותומעייפים,שקיםגופנייםמישחקיםלשחקאיןהלמידה,מערללנוח

הנפש".תאומזככתעצלותמרחיקההגרף.בריאות

 •שידעומחאררעה;תגואוהבזריזמטבעושהילדידעוהמולסמיםהחמנכים
ילדהואמדישקטילדלדעםתזתא.עודדוצלול,לזיכרוןלעזרהןגופניותשתנועות

נפשית.ארפיסיתבעיהלושישמיארחולנישהוא

בניתהילדיםמצבעלאפריקה,מצפרןאלאזהרבאןמרעיקבתאשלאאלקאםסבאר
אינםםאאלקאםס:בארלוהשיבלמישחקים;מוגזתמהאבהבהםשישעכח,וחלתהמדרש

מועט-ערכםכן,

הערביםאצליוריםמישחקי

ילדיםמישחקיגמחמציינתחגופנ•"בחיונן"א•מורב~:ופוחנעמתהסםא
 . r;mחתפתחותאומסבורה

mגגג

היולעיתיםומעץ.מכותנהברברתמעצביסחיוהספירהשלפניבתקופתכבו
הבובותמעוצבותכללשבדרןלצייוושהורם-ורם.מחוןדמרירתמיוצגותי~רברת
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במצריםמוכרותהיו-לילדיםכמישחק-הבובותועם.עםכלשלהחייםלדפוסיבהתםא

היווניםאצלמכךולחארעשר,השמונההשושלתמימיעודהקטנהובאסיההקדומה

והרומים.

ק nמיששלבדרןבעתיד.לחייהןהילדותתאלהכיןכאמצעיגםשישמההבובה

אימהות.ורגשסובלנותחיבה,לומדתהילדהחיהת
~ 

כדור

בחוט.וחיברוהווגרעיניםחיטהקליפותממולאעורכדוריצרוהקדומהבמצרים

כדוריםגםכמצאואינצ'ים.כשלושההיהחסך","בכיבכפרשנתגלוהכדורים,רדיוס

דק.בעורוכוסושהודקוושורשיופפירוססיביעשויים

עץכדוריקטנים,כדוריםכדורים:שלשוניםסוגיםהיוולרומאיםליוונים

עשו•הכדורהיההערביםאצלבאלעור.עשוייםוכדוריםנוצותבהםנועציםשהיו

כבשצמרעור,שאריותהפנימיוחלקוזהבאוכסףבחוטיכתפרוקצותיוצבעוני.עור

באטיח.כגודלאותפוזכגודלהיהגודלוגמל.צמראו

חתרויות.עורכיםואףריצהבשעתלזהזהכדורמוסריםהיוהערביםהילדים

 "המסכותמישחק

יכולתועלחשיבהעלכשעןוהואהביניים,בימימאודנפוץהיהזהמישחק

תאלכחשמאוריםוחיהשמתתפיםשארוערת.ותגמסכהבעזרתמטרתותאלהביעהשחקן

היום-יום.מחיימקצועותלחקותבחרוכללבדרןכוונתו.

תופסת-מחבואים

המשחקיםשונות.בשיטותאותוושיחקוהבינייםבימינפוץהיהזהמישחקגם

הילדיםהיולפרקיםהשכייה.·תאלתפוסבמשקתכשהחאתשוות,קבוצותלשתיכחלקים

מטרהעדגבועללשתאוכאלץהיהשהחתבאילדשמצאמיגבם.עלזהתאזהמרכיבים

נודעזהמישחקהחברים.חאדתאלחפשהנתפסתאבמשקהרוכבהיהושמהגיעומסומכת

"אלטרידהי).("אלאסך"בםש

שמום • )זםא"("אלמההבורחבםשזהמישחקבספרומזכירתימורחאמדזכי

ותוביהמהירהשמחקרוצה.שהואבמילגעתוועליהבורחים,חאררודףהתופסשהילד

מאוד.זריזשהואשמום(מחאר),מכוכה

באברו-הוכבת vhמיש

מסתדריםחולדיםהביניים.בימיידועהיהזהמ•שחק

הרכבת.רעשאתמחקיםשהםתוךיםלפגומתקדמיםזחשלובמותגן

הבא:הש•רתאשרוםחמושחקובשעת"אלבבאור"

והואוחזיםבטור
חמ•שחקשםבערב•ת

בוערתרכבתהוו

פחםושוםהדלק

מצווהאנופחםשום

בוערתרכבתהרן
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נבישוקים

במצריםנהוגיםשהיומישחקיםבכמה

עץ.עשוייםהחישוקיםהיובתחילהקישורים.

ילים iצהופקושמהןקטנותמתכתפיסותתולים

הסולטןיסא _2

השתמשוהקדמונית

ברזל.יותרומאוחר

שונים.

שכיבעלבחישוק

היוהחישוקיםעל

.,. 

עומדיםשניים-ילדיםשלושהמשתתפיםהביניים.בימינפוץשהיהמישחקעוד

השלישיהילדזה.בידיזהחאוזותידיהםכפותלפניםפשוטותידיהםזה,מולזה

הילדיםולחאור.לפניםנדנודתוךאותומוביליםוהשנייםכיסאכעלידיהםעל<ושב

הסולטן"."כיסא-בםשידועוהואבימינוגםזהמישחקמשחקיםהערבים

התעמלותמישחקי

באחדזה.מישחקאהבושהמצריםכךעלמצביעותקדומותמצריותכתובות

השמאליתהרגלאצבעותתאתופסתהימניתוידוהאדמהעליושבילדמוצגהציורים

i להתקדם;ומנהסברכיועלנשעןהואהימנית.הרגלאצבעותתאתופתסהשמאליתוידו
נדנדהכיסאבםשהידועדומהמישחקארנבות.תחרותבשםימינועדידועזהסישחק

ולאחור.לפניםעכ~זועלמתנדנדהמשחקןנו

ילדהבא:המישחקרווחעליהםובנוסףאלו,מישחקיםנודעוהבינייםבימי

רגליו.ביןלקפוץמנסיםוחבריובאווירפשוקותרגליורשאו,עלעומד

הסיניתהעמידה

חאתכשידגבאלגביושביםשחקניםשניכך:זהמישחקשיחקוהקדוהמבמצרים

תיגעהחופשיתשידומבלירגליועללעמודמנסהמהםחאדכלחברו.שלבמרפקכרוכה

רשאון.בכךשהצליחמימנצחבאדמה.

קפיצהמישחק

ורשאולפניםכפיפהשלבמצבהעומדחבר,גבמעלמפשקקפיצתבמישחקמדובר

בשםהידועלמישחקדומהזהמישחקאלתדביח).-(אלדבחאנקראהמישחקכתפיו.כין

לתפילהכורעכאילוכפיפהבמצבעומדילדוארכב).שד(ענכבטובוהחזקרכב'עכביש

הכפוף"החברלרכיבה,מוכןשהואומודיעמרחוקעומדהשותףקיר.עלנשעןורשאו

הואנופלהואםא .גבועלועולהרץהשותףואזתרכב,בואמוכןאניבקריהא:שאנכר

שאינוויודהיתעייףשהכוכבעדלרכובימשיךהצליחםאשותפו,תאומחליףפנlסיד

 .גבועללשאתועוד'כול

גמסאטא)מסוותעו;םיבה

t11 אתמגשימיםה•לד•סה•רזהבמ•שחקחב•בייס.מ•מ•עוז·זועח•חחמ•שחק
הסוס.רשאבדמותמסתיימיםהמקלותהיוכעיתיםנבונוכ.סרס,עככרכובוdזפםת

רעליח SO.16משכתכהתמוחא 1:נמהטוט.לזרזכא•לודק,שוטבידומחזיקחיח•וד nו
~ l במישחקהמשחקיםילדיםשכורt .ה
f . 

~אילרימדמ••ניםה~•סא,עלאיהמקל,עלברכ•בח·לזיםמשחקיםנ•מ•נוגס ~
ברכבת.נוסעיםארבמטרס,טסיםארסוס,עכ oבכ• lוד·
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הצליעה-אלחג'לה-אחתרגלעלקפיצה

היאמהךשחאתשונות,בשיטותאותושיחקוהרומית.בתקופהמקורוזהמישחק

תאדוחףשהואתוךחאתרגלעלוקופץושטוחהקטנהבאןזורקהילדהבהא:שהיהט

ובמל<הקפיצהרגלתאלשנותבמליהקווים,עללדרוךבמלילריבועמריבועהבאן

םאהריבועים.בסוףהמסומן •העדן.ןגולהגיעהמישחקמטרתמהריבוע.תצאשהבאן

ק nהמישעללחזורעליו"גיהינום",במלההמסומןבריבועעצרשהקופץאוהבאן,נפלה

 yשמגי1.גיהואהמנצחהם.גםמעדובמישחקהמשתתפיםששארלפגילאבאלמהחתלה,

העדן.לגןרשאון

עדךגו

5 6 

3 4 

1 2 

גיהינום

• 

המלוחהים

עממימישחקהוא •ו"שבר-שביר"לוזא""ח'אזאבשמותגםהידועזה,מישחק

זכישלבספרוגםזכרבהואהספירה.לפגי 7500משנתכברועליידוע .ותרביקדום

לוזא.ח'אזהבשמו:סעד

הגוףובריאותהאיסלם

ולםשהגוף.בריאותעללשמורמצווההאילסםלגופן".חייב"התאאומר:הנביא

לא-נאותמקשלעללשמורגופני,במאמץלהגזיםלאהבאות:בדרכיםלנקוטמציעכן

תאלקייםמצורההדאםהגרף.שריריתאולחזקממחלותלהישמרובקשמה,במאכללהפריז

הבאים:הדברים

ישתפ-ילהכללפניהאמונה.מעיקריחאדהוא"הניקיוןאמר:הנביא-ניקיון

רחוצתהיינו,מרכיביה,כלעללתפילה)מכ•נח(רחיצהח"אלודוא"מעולתתאלבצע

ה~ולחןוגרגור.הרשא)ושערותפנוםאוזניים,ידיים,(רגליים,הח"רפיםהבxר•ס

זוהמת.מכלמטוהרלתפילהונועשחמאמוןכדובוום,פעמיםחשמעצמועלחרזוהזה

שלאדאגה"מתוןאמר:הנבואחאו.בכליארעץבבמרשתבעשתשחינייtגניקיון

"נ•קויתפולה".כללפנושונויםכנקותעליהםמצררההייתיהמר':יסמיסעלאעמיס

האל".תאומרצחהפחתאמהטרשונוום

מחנוך.מוותרשוערולחורודצפרנוותאכקצץחוובהממאין
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דבריםאכייiתעלואסרטהוריםדבריםלאכולהתיראלוהים-והקשממאכל
 .וחמיםמז

אומכגיחהשמתחחיהאוומהת,שכפלהחיהאוכבלה,אכילתעלאוסרהאיסלם
שהדםמשוםדםשתייתעלאסרהאיסלםלמאכל.אסורחזירבשרגםמותה.לחארנשחטה
והיי :באמרוייןשתייתעלאסראלוהיםמזיקים.חיידקיםלהתפחתותמקורשממש

למ~מהםהרחיקו •השטן·ממעשההםתועבהוהחציםוהמצבות(מוסר)ודלותהגומישחק
השולחן).(פרשתתצליחו

אמר:עודאסור";חריףמשקהוכלחריףמשקההואמשכרדבר"כלאמר:הנביא
 .התועבות"באהוא'והמשקה

וספורטרעהתנ

האיסלמיתבהלכה

לרגלוהעלייההרחצההתפילה,בתחוםהמוסלמיותמההלכותבכמהכןנבתוםא
ותנועה.ספורטשלמסויםסוגבחובןטומנותשהןנמצאלמכה.

"חינוןבפרקאלאסלאמי"אלדין"רוח.בספרו:אומרטבארהאלפתתאעבדעפיף
מוסלמיכלעלוחובהדתיספורטמעיוהיא"התפילהבתפילה:התועלתעלברפני"
-הגוףליציבותביותרהטובהאמצעיהיאהתפילהשכןביום,פעמיםחמשלהתפלל

התעמלותלביןביניהןדמיוןנמצאהתפילהבתנועותנבתונןםאולפרקים.לשרירים
רדית.סר

שנהכמאהלפני"נולדה"השוודיתההתעמלות
ולביהתפילהוערתתגוביוהנשרםא • Qושכ 1400

ומין.גיללכלהולמותהתפילהכדיוך nה.גו.ףתסנועת

לפניהמוסלמיתהתפילהואילו

נמצאהשוודי,לינגשכבתמה

אחדזהמעלה.כלפיהכתפייםפרקיובהנעתלמעלהידייםבהרמתמחתילהתה~ילה.
חאר•החזה.אתמרחיבשהואמשוםהשורדות,ההתעמלותבאסכולתהמומלציםות.רגילים

הגוףברכיו;עלידיוומנוחלפניםהמתפללמתכופף"הפתאיחה",וקריאתהידייםהרמת
זתא.מעמידהתועלתמפיק

שבתנועותהתחכוםעלמצביעלפנים,הגוהטייתבשלבהתפילה,בעתהגוףמצב
-מוכענוהברכייםכפיפתהנוף.מערכותלרובמהועילהתנועההיאהסגידההתפילה.

הןהסג:דה)(תנועתהאדמהעלהמצחוהנחתה:גווכפי<פותשרירים.רת.כווצויות
בהישזרתנועההעיכול.ולמערכתלקיבהעצמיעיסי"בנחוגתמועילות,תנועות

 .הטבעילמקומההרחם·תאמהדקת.הייאשכןלנשים,גםתועלתשמרם

פירושהגנינהתמפילתו";שגונבמיהואבירתוהרע"האםדאומן;הגניא
הלב.ובתמימותביושרלהבנוצ('חייגרתהתנועותשלמים.לאוסגידהכריעהעמודה,

 " oעצכו<קומרכהתפככ"ובקו=באומרו!כןעלשומרשא<נואדםכלגינה•ם nואו
ף. 11מעשאינוזההואב•ותר.הטובה•ום-•רמ·חספררטהנשים).פרשת(קמא

שהיאבםמהאלהצרכיםעלנחערהתפילה .יופרק•רףחגשריריכלפועליםובאמצעותו
וכפני.השקיעה,אחרוהשקיעה,כפנו , oבצהר<השמש,רוחת tלפניהיום,במהלך•ת f'נע

 .חנ'""
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עלאלנבו""אלטבבספרואלגוזיהאלקיםבאןשהזכירמהכלאתכוללזהפרק
בקבוצות.והתפילותשישייוםלתפילתההליכהלרגל,העלייההתפילה,אודות

 •בנצרותהגופניהחינון
" 

ביטוילכללבאוהדברהבריאות,ואתהנפשתענוגותאתמאודהעריךהמשיח

מבתודדנזירחייחילאהואוברוחו;בשכלובגופו,בריאהיהשהרישלו,באישיותו

לאפסולים.דבריםיוננעיהיולאיםהחומריהמותרותחייומהאנשים.מהטבעהרחוק
המשיחממנו.המופקתבתועלתתלויהענייןמוחלטת,בצורהמותראואסורדברהיה

עלהחייםעלמתגבריםאנחנואלאהבתודדות,מתוןחייםעללהתגבראפשרשאיהאמין

הנשגבת.לטובתנוההתבודדותשלשימושהידי

הרשאוניםהתיאולוגיםשמקצתהגםהגופנ.ילחינוןהתנגדוהכנסייהאנשירונ

וניסוספורט,ובמישחקיבאימוניםבריאותיתתועלתשישהבינומאלכסנדריה)(קלימנס

הכנסייהניתסההזמן,עםהנצרות.דרישותלביןהיווניתהפילוסופיהביולתםא

בימיהספורטממישחקירביםעלואסרההלימוד,מתכניותהגופניהחינוןאתלהוציא

ברומא,הספורטמישחקיתאשליווהתהמוסריתההתדרדרותלכן:סיבותשלושהביניים.

דתלביןברומאהספורטיביותהפעילויותסוגיבין Jהחדוךהקשרהנוצרים;שהכירוכפי
למינחשבובהםוהנוכחיםלמישחקיםשנלווקטסים 5'התנגדוהכנסייהאנשיהאלילים,

שאפשרנותאמירביםלחטאכליהואוףשחג •הרעיוןוהתפשטות •הקיסרתאשעובדים
התעלמותכדיעדהגוף,דרישותעלנפשיתהתעלותמתוןהבאהעולםבחיילזכות

שאוהנשגביםהאידיאליםכלתאלפסולהיהכ'בעיזובאווירהגופניים.מצרכים

 1היואלהמטעמהספרבתיהוקמוהכנסייההבתססותלחאר .ופניחגונובחימתקיימים

ביןהשולטהואבמנזריםהספרבתי bדגאירופה.במערבללימודיםהיחידיםהמרכזים

המוסדותהיוואלהובבישופיותבקתדרלותהספרבתיהופיעוכןוחאר , 12-6המאות

הגופני,החינוןהוכלללאהכנסיותשלהספרבבתיהזמן.באותווהבולטיםהחשובים

בישופיםהנצרות.שלהרשאוניםבימיהנהוגיםשהיודתיים,לריקודיםפרט

לכלולקראוהאימפריה,במזרחהקלאסיהחינוןברכיעלהחתנכושארוארכיבישופים,
מישחקיהיבאקות,בהחלתתמןמאלכסנדריהקלימנסהספר.בבתיהגופניהחינוןתא

הכנסייהמתאימים.נשייםתרגוליםגםלכלולשישוגרסלכתהרחיקהואוהליכה.כדור

כזתא.לרפורמההתנגדההמערבית

לאהתנגדוםתרומאית.באבמטיהישתשמולאשהנוצריםהקפידויהתכנסיאנשי
ומני (1מוסרית.הידרדרותגוררשהערוםשמוםאלאוהניקיון.הבריאותרקעעלחיתה

השתתףאוקרקסבמישחקינוכחשארנוצריבפובמי.שנערכוחמישחקיםאתפסלוהנצרות
הקיסרהחרים 394בשנתפרי.נשהאהגופניהחינוןנגדהתממידההתעמולההוחרם.בם

ברומא.החארוניםההיבאקותמישחקינערכו 404ובשנתהאולימפיים,המישחקיםתא

השישית.חמתאעדהשמיכוהחיותוהיבאקותהמרכבות,חתרויות

וחייםבחג .בכנסייהלהןהתפביןמרכהםיםדיקרוהרהדתיתהמקהלהות'ליחתפ
המתים.תאלכנדנדיהקברות.בבתיגסרוקדיםחיולאל.הרדיחבבחינתחרוקודיט

הכנסייה.בלחץהדתייםהריקודיםפקסןהזמןבמרוצת

 tחכו• i/i/7בשנתשלו.במסגרתאסורשהריקודילדברט.צ'תודיע ,551בשנת

לושטובהודיע;הקדושאובוסטיומוחרמות.גלו•ותבתופעותשחח~גות\כריהאפיפיור
 . oבריקוד•מלהשתתףבחפירהעצמותאלהע~יקלאדם
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הנזיריםובקרבבמנזריםהגופניהחינון

פיתוחהיינונשגב,לאידיאלנחשבההנזירות

היופיחינוןתאהדגישוהנוצריםהגופני.·לאמנט

הגוף.לדיכו•אמצעיםיצירתעלביניהם~חת.רו

 •יחבוהריסודה
הפנימיהנפשי

להתחשבבמ;ז

הגופנ,יולא

'lf 

הרוחולהיפן,אדיששכלבתוכומכילוהזריזהחזק"הגוףאמר:הקדושברבור
בכדיקטבמנהיגותבמערבשהוקמוהמנזריםוהחולני"·החלשבגוףמחתזקוכוחה!רוחת

עבודה.באמצעותהגוףיצריעללהשתלטוקראוהגוףבהשפלתדגלוזקזוש

כלוללאהגופנישהכושרמאחרהגופני.החינוןלחלוטיןהוזנחהבינייםבימי
בנידקטהגרף.בריאותהיההכפייםעבודתעיקרוןשמטרתלהניח,ישהנזירוו:ינון

ארכפייםבעבודותעצםמלהעסיקעליהםולכךהרוח"אויבהיא"שהעצלותטעןזק;ווש

דת.בספרקבריהא

המנזריםכיםאבמנזרים.הלימודיםבתכניותמקרםהיהלאהגופנילחינון

שלמקרםהיהלאולניקיוןלבריאותשגםהריהגוף.הענשתבעיקרוןהאמינולאבמערב
השחייהשגםמובךמקובלות.היולאחמרתאמבטיותוגםמינימליהיההמזרןבכרד.
נפשםלניקיוןלבלשיםהוטלהגבריםעלהקדוש,בכדיקטלדרישותבהתםאאסורה.תיהת
עללאיסורבמקבילקשות.מחלותפשטואלהשבתנאיםמרבך.גופם.לניקיוןןלא

הרן.בגיללמישחקהטבעיותהנטיותדוכאוגופניבחינוןעתיסרק

.! 
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