
 تسن اهلل الرحوي الرحین

 ورزش و تفریحات

افسایص تقْیت تٌیَ ّ  کَ هْجةُای تذًی اًجام ّرزش ّ ًرهص . 1مسأله 

تذست اهری هطلْب ّ پسٌذیذٍ است، ّ اگر تا ًّیت ، هی ضْداًی سالهت جسو

ائف اجتواػی ّ ضرػی تاضذ، ّ اًجام ّظآهادگی تِتر ترای کسة هؼاش آّردى 

 .اهری هستحة ّ هْجة اجر ّ ثْاب ًیس، خْاُذ تْد

هْجة هرگ یا تَ احتوال قْی ّرزش ُایی کَ خطر آفریي ُستٌذ ّ . 2مسأله 

ذ، یستٌهطوْل هسألَ فْق ًهی تاضٌذ، ترای فرد خسارت قاتل هالحظَ ای 

جذی تاضذ، حرام هحسْب  تلکَ اهری ًاپسٌذ ّ در ترخی هْارد کَ خطر خیلی

 .هی ضًْذ

هراػات احکام ضرػیَ در ٌُگام اًجام ّرزش ُای ػوْهی کَ در هأل  .3له مسأ

 . ردد، ّاجة استػام اًجام هی گ

را تواضا کٌٌذ،  دیگریهی تْاًٌذ ّرزش ّ هرداى زًاى ُریک از گرٍّ  .4مسأله 

 .ٌاسة تا احکام ضرػیَ تاضذهتهطرّط تَ ایٌکَ پْضص تذًی ّرزضکاراى، 

یادگیری ترخی از ّرزش ُا هاًٌذ ضٌا، اسة سْاری ّ تیراًذازی در  .5مسأله 

ایي اهر در ػصر حاضر، ضاهل توریي ُایی کَ . رّایات اسالهی، تْصیَ ضذٍ است

 .هی گردد ،ًیستاال هی ترد فرد  در یکرا آهادگی دفاػی 



ُوچٌیي . جایس ًیست زى ّ هرد ًاهحرم در استخرُای هختلظ ٌایض .6مسأله 

تَ ّ دریا رّدخاًَ  هاًٌذدر دیگر اهاکي ضٌای ػوْهی ضٌای زى ّ هرد ًاهحرم 

 .، جایس ًوی تاضذّ تذّى پْضص ضرػی صْرت هختلظ

تٌا . جاهؼَ هسلواًاى تایذ جاهؼَ ای سالن ّ ضاداب ّ تا ًطاط تاضذ .7مسأله 

، اهری فرد ّ جاهؼَ اًجام تفریحات سالن تَ هٌظْر تحصیل ضاداتی ّ ًطاطتر ایي، 

ّ اخالل در اکثر اّقات اًساى اها افراط در ایي اهر کَ هْجة تضییغ . هطلْب است

 .استاهْر تحصیل ّ هؼاش گردد، ًاپسٌذ 

 ،هراػات تْصیَ ُای ضرع هقّذش در اًجام تفریحات ّ سرگرهی ُا .8مسأله 

ػرفا تَ کَ آًچَ دیگر هحّرهات ّ تٌا تر ایي، اهْری هاًٌذ قوار تازی ّ . استالزم 

 .ػٌْاى ُرزگی هحسْب هی ضْد، جایس ًوی تاضذ

، هطرّط تَ ّ اردُّای اجتواػی اًجام پیک ًیک ُای دستَ جوؼی .9مسأله 

، اهری ضایستَ ّ حرین ًاهحرمحفظ ضرػی هاًٌذ اهْر هرتْط تَ  هراػات احکام

 .ّ هْجة تقْیت رّاتظ اجتواػی هسلواًاى هی گردد پسٌذیذٍ است

یی ٌُرهٌذاى ٌُرًوارفتي تَ سیرک ُا تَ هٌظْر هطاُذٍ حیْاًات ّ  .11مسأله 

تایذ اجتٌاب  هاًٌذ رقص زًاى ایس است، اها از هطاُذٍ صحٌَ ُای غیر هطرّعج

  .ضْد

 

 


