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دراسة حتليلية جتاه أنشطة ركوب اخليل يف روبينجا هاريتيج ,كومباك
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امللخص
هتدف هذه الدراسة يف بيان أمهية الرايضة الفروسية كما أمران الرسول صلى هللا عليه وسلم مبمارستها،
والرايضة احملبوبة عنده هي ركوب اخليل ،واهلدف من هذه الدراسة هو التعريف أبمهية هذة الرايضة اليت مل
ميارسها أمته إال اندرا يف هذا العصر ،ابلرغم من ورود األحاديث املقبولة .وغري أن املمارسني عليها هم
األغنياء من ا ملسلمني معظمهم من طبقات األمراء دون العوام .وهل أصبح ركوب اخليل ال يناسب هذا
الزمان ،أم هي أصبحت من السنة املهجورة ،أم البعض مل يعلم مدى أمهية هذه الرايضة يف حياهتم.
ويستخدم هذه الدراسة منهج استقرائية ومنهج حتليلية.
الكلمات املفتاحية :الفروسية ،ركوب اخليل ،الرايضة البدنية ،شركة روبينجا هاريتيج.

املقدمة:

حقيقة الفروسية يف اإلسالم هي فروستان :فروسية العلم والبيان واألخر فروسية الرمي والطعان .وهلذا كان
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أكمل اخللق يف الفروسية ففتحوا القلوب ابحلجة والربهان ،والبالد

ابلسيف والسنان( .اجلوزية .)1482 ،ويف هذا البحث نركز يف القسم الثاين أال وهي الرمي والطعان .لقد
سخرها خلدمة الدين ،وبرأها من القومية والعصبية،
ه ّذب اإلسالم الفروسية ،ووجهها الوجهة الصاحلة ،حني ّ
جهادا يف سبيل هللا .وكان املسلمون يتدربون على الفروسية وسيلة من وسائل
وجعلها أبنواعها املختلفة
ً
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اجلهاد .وكانوا ميارسوهنا حىت يتقنوها وجييدوا ممارستها .وأفرد املسلمون ساحات يتبارى فيها املتسابقون،
ض َمر ( .الفروسية عند العرب كان
مضمارا للخيل اليت أضمرت،
وحدد رسول هللا ،
ومضمارا للخيل اليت مل تُ ْ
ً
ً
رسول هللا ينتهز كل فرصة ممكنة ليسابق بني اخليل) .), 2009فقد روى البخاري يف صحيحه عن عبدهللا
أنه قال :أجرى رسول هللا  ³ما ضمر من اخليل من احلفياء إىل ثنية الوداع ،وأجرى ما مل يضمر من الثنية إىل
6
مسجد بين زريق( .رواه البخاري يف صحيحه).

املبحث األول :مفهوم الفروسية:
الفروسية يف اللغة:

فرس يفرس ،فروسية وفراسة وفروسة ،فهو فارس .فرس الرجل  - 1 :حذق ركوب اخليل والثبات عليها،

صار فارسا فارس على اخليل بني الفروسة  -فرس الشاب بعد تدرب شاق ( .قاموس عريب عريب).
يرتبط معىن الفروسية يف كل لغات العامل ابلشجاعة والشهامة والثقة ابلنفس ،وتعرف رايضة الفروسية أبهنا
جتسد
القدرة على ركوب وترويض اجلواد والتح ّكم يف حركاته ،والتجانس معه يف وحدة متناسقة من احلركاتّ .
الفروسية ارتباطاً راقياً جيمع بني اإلنسان واخليل ،وهي من أمتع الرايضات ملا تثريه يف النفس من عاطفة .و
تعترب رايضة ركوب اخليل من األنشطة اليت كانت متارس قدميا .وهذه الرايضة تربز مهارات الشاب املسلم يف
الصرب وسرعة احلركة والقوة( .اخلليج .)2008 ،قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :علموا أوالدكم الرماية
والسباحة وركوب اخليل)( .رواه سعيد بن منصور يف السنن (  ) 2455وأبو عوانة يف مسنده ( 456 / 5

) .وغريمها( .املكي( )1982 ،عوانة.)1998 ،
أنواع السباق:

وتتعدد السباقات اخلاصة برايضة الفروسية ،وهي على الشكل التايل:

 .1سباق الرتويض:
يدرب عليها اجلواد من قبل الفارس ليتم تقييمها أمام جلنة التحكيم من خالل
هو عبارة عن حركات معيّنة ّ
مسابقة .وتتوقف النتيجة على أتدية اجلواد هلذه احلركات على أكمل وجه.
 .2سباق اجلري:

سباق يشارك فيه عدد كبري من الفرسان ،يتوج فيه الفائز لدى اجتيازه املسافة املطلوبة يف زمن قياسي.
6أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب الجهاد والسير ،باب السبق بين الخيل.
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 .3سباق القدرة والتحمل:

شبيه لسباق اجلري ،ولكن خيتلف عنه يف تع ّدد مراحله ,اذ يتم الكشف على اجلواد يف كل مرحلة من قبل

أطباء متخصصني لقياس نبضات قلبه ،فإذا جتاوزت نبضاته املعدل املتفق عليه يتم استبعاد الفارس من
السباق .ولذا ،جيب على الفارس االلتزام خبطوات مشي معينة حىت يستطيع ختطي كل املراحل اليت مير هبا يف
هذا السباق بنجاح.
 .4سباق قفز احلواجز:

يعترب أفضل ما متثّله رايضة الفروسية أمام اجلمهور ،وال شك أن شعبية رايضة احلواجز تكمن يف سهولة فهم
طريقة احتساب النقاط ،فما من شيء أسهل علينا من أن نتابع الفارس واحلصان ومها يركضان ،ونالحظ
أيهما يطيح أبقل عدد من احلواجز يف أقصر وقت!ويعترب وضع عمود أو عارض من احلديد منبسطاً على
األرض حاجزاً بسيطاً ،وعادة ما يبدأ الفرسان املبتدئون حياهتم العملية ابجتياز العارض البسيط ،فيما حيتاج
اخليل إىل سنتني على األقل ليبلغ مرحلة اجتياز العارض البسيط إىل قفز احلواجز يف مسارات حبجم متوسط.
و من انحية أخرى ،إن اخليل حيتاج إىل سنتني إضافيتني ليتمكن من قفز أعلى احلواجز يف مسابقات اجلائزة

الكربى ،وذلك على افرتاض أن لدى اخليل استعداداً فطرايً لقفز احلواجز العالية( .اخلليج.)2008 ،
الفروسية يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم:

الفروسية قبل اإلسالم:
فنون الفروسية العربية كانت العرب تدرب أبناءها منذ الصغر على ركوب اخليل ومحل السالح .وكانت
الفروسية ال تتأتى إال ابلتجربة احلربية الطويلة ،واملمارسة الفعلية لقيادة املعارك .وكانت أغلب القبائل العربية
الفر ،طريقة للقتال ،وهذا ما وصفه امرؤ القيس بقوله :مكٍّر مفٍّر ُم ٍ
معا
قبل مدب ٍر ً
الكر و ّ
تستعمل أسلوب ّ
ٍ
يل من َع ِل( .ويكيبيداي املوسوعة احلرة.)2013 ،
ُ
*كجلمود صخر حطّه ّ
الس ُ
الفروسية يف اإلسالم:

وشجع
فأقر اإلسالم الفروسيةّ ،
جاء اإلسالم والعرب ميارسون الفروسية ،ويفخرون هبا ،ويتباهون إبتقاهناّ ،
العرب على ممارستها؛ ذلك ألن اإلسالم جعل اجلهاد فريضة ماضية على املسلمني إىل يوم القيامة .وكانت
الفروسية أهم وسائل اجلهاد حينئذ؛ حيث كانت من أظهر ما يكشف عن قوة املقاتلني ،فدعا هللا املؤمنني
إىل أن تكون اخليل أبرز أسلحتهم يف احلرب( .ويكيبيداي املوسوعة احلرة.)2013 ،
إعداد اخليل للجهاد أمر هللا تعاىل املؤمنني إبعداد أنفسهم ابلعُدة والسالح؛ للقاء العدو فقال ﴿ :وأعدوا هلم
ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم﴾ األنفال . 60 :ورابط اخليل ،هو ربطها،
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ورعايتها إىل حني احلاجة إليها يف القتال .وقد روى البخاري يف صحيحه ،أن رسول هللا  ³قال( :من احتبس
إمياان ابهلل ،وتصدي ًقا بوعده ،فإن ِشبعه ،وريّه وروثه ،وبوله ،يف ميزانه يوم القيامة)  ،أي
فرسا يف سبيل هللاً ،
ً
يُوضع يف ميزان حسناته ،واملراد ابحلبس يف احلديث الشريف ،إعداد الفرس للجهاد يف سبيل هللا( .ويكيبيداي
املوسوعة احلرة.)2013 ،

فوائدها وأمهيتها
فوائد ركوب اخليل:
الفوائد اجلسدية :يعطي ركوب اخليل للجسم العديد من الفوائد على املستوى اجلسدي ،ومن أبرزها وأمهها
ما يلي:
-1
-2

تدعم عضالت اجلسم وتقويها ،حبيث متنع تعرضها للتقلصات والتشنجات املختلفة.
تساعد اجلسم على جعل ردة فعله اجتاه األمور أسرع وأفضل .تزيد من حركة مفاصل اجلسم
املختلفة.
تدعم القلب وتقويه ،كما أهنا تعزز وحتسن من عمل األوعية الدموية املختلفة يف اجلسم.

-4
-5
-6
-7
-8
-9

حتفز عمل حواس اجلسم بشكل متكامل.
حتسن من اإلدراك وحتديداً البصري فيما يتعلق ابلفضاء.
وحتمل الصرب.
تطور من قدرة اإلنسان على حتمل املسؤولية واالنضباط ّ

تزيد من ثقة اإلنسان بنفسه.
حتفز من قدرة أعضاء اجلسم الداخلية على العمل.
كما أ ّن هلا فوائد تتعلق ابجلسد من الناحية العقلية من خالل تطوير املهارات العقلية واإلدراك
والقدرة على التحكم بزمام األمور.

-10

زايدة عدد السعرات احلرارية املستهلكة.

-3

الفوائد العاطفية :قد يستغرب البعض من وجود فوائد عاطفية هلذه الرايضة ،لكن هذه الشيء مثبت علمياً،
حبيث تعود رايضة ركوب اخليل على اإلنسان من الناحية العاطفية ابلكثري من الفوائد وأمهها ما يلي:
ِ
ود مجيلة
-1
ركوب اخليل يُشع ُر اإلنسان بشيء من االسرتخاء والراحة ،من خالل وجود عالقة ّ
بينه وبني حصانه.
 -2يؤدي الذهاب ملمارسة هذه الرايضة وحتديداً يف وسط مجموعات إىل زايدة روح التعاون وإقامة
العالقات املختلفة اليت تشعر اإلنسان ابلعديد من املشاعر اإلجيابية ،ويكون ذلك ابلذهاب
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للتدرب على الرايضة وتعلمها يف اندي خاص بذلك ،ومن مث املشاركة يف السباقات اليت ختص
هذه الرايضة.
-3
ميكن اختاذ احلصان صديقاً هادائً ومساملاً يف معظم األحيان ،وهذا مينح اإلنسان سالماً
وهدوءاً داخلياً مجيالً.
واجلدير بذكره هنا أن مجموعة من الدراسات واألحباث قامت إبثبات العديد من النقاط اإلجيابية املهمة
ابلنسبة هلذه الرايضة ،فإحداها بينت أن إفراز هرمون األدرينالني يزداد عند ركوب اخليل ،ودراسة أخرى
حيسن من عملية التمثيل الغذائي داخل اجلسم ،إضافةً إىل
أثبتت أبن معدل نبض القلب يتحسن ،وهذا ّ
اعتبار هذه الرايضة تتطلب حركة متناسقة وتوازانً كبرياً؛ فإن ذلك ابلتايل يعلم اإلنسان كيف حيافظ على
توازنه واستقراره( .الوهادين ،رايضات منوعة.)2015 ،
املبحث الثاين :األحاديث اليت وردت يف فضل ركوب اخليل:
أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم يف فضل اخليل:
-1
-2

-3

-4
-5

عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال :ليس يف اخليل والرقيق زكاة إال زكاة الفطر يف
الرقيق"( .أخرجه أيب داود يف سننه ،كتاب الزكاة ،ابب صدقة الرقيق ).
عن علي عليه السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :قد عفوت عن اخليل والرقيق
فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعني درمها درمها ،وليس يف تسعني ومائة شيء ،فإذا بلغت مائتني
ففيها مخسة دراهم" ( .أخرجه أيب داود يف سننه ،كتاب الزكاة ،ابب يف زكاة السائمة) .
عن عتبة بن عبد السلمي :أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول" :ال تقصوا نواصي
اخليل وال معارفها وال أذانهبا ،فإن أذانهبا مذاهبا ومعارفها دفاؤها ،ونواصيها معقود فيها اخلري" (
أخرجه أيب داود يف سننه ،كتاب اجلهاد ،ابب يف كراهية جز نواصي اخليل وأذانهبا).
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :كان يسمي األنثى من اخليل فرسا".
(أخرجه أيب داود يف سننه ،كتاب اجلهاد ،ابب هل تسمى األنثى من اخليل فرسا).
عن أيب هريرة قال :كان النيب صلى هللا عليه و سلم يكره الشكال من اخليل ،والشكال يكون
الفرس يف رجله اليمىن بياض ويف يده اليسرى بياض أو يف يده اليمىن ويف رجله اليسرى .أخرجه
أيب داود يف سننه ،كتاب اجلهاد ،ابب ما يكره من اخليل)( ،صحيح) وأخرجه مسلم.
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-6

-7

عن أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ارتبطوا
اخليل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفاهلا وقلدوها وال تقلدوها األواتر" .أخرجه أيب
داود يف سننه ،كتاب اجلهاد ،ابب إكرام اخليل وارتباطها واملسح على أكفاهلا)( .حسن)
عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :سابق بني اخليل اليت قد ضمرت من
احلفياء وكان أ مدها ثنية الوداع وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق
وإن عبد هللا كان ممن سابق هبا" (.أخرجه أيب داود يف سننه ،كتاب اجلهاد ،ابب يف السبق).
(صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم.

أمساء خيول الرسول صلى هللا عليه وسلم:
كما وردت يف الكتب:
السكب :هو أول حصان كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وأغار عليه يوم أحد  ،أبتاعه يف املدينة من
ّ
رجل من بين فزاره بعشر أوراق وكان أمسه عند األعرايب ( الضرس )  ،وكان كميتا أغر حمجال  ،ويف رواية عن
ابن عباس رضي هللا عنه أنه كان أدهم .

املرجتز :فقيل أنه الذي اشرتاه من األعرايب وشهد له خزمية بن اثبت ملا أنكره األعرايب يف البيع  ،ورغب يف
زايدة الثمن من بعض املسلمني ممن مل يعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اشرتاه  ،فجعل األعرايب
يقول للنيب صلى هللا عليه وسلم هلم شهيدا يشهد إين قد ابتعتك  ،فمن جاء من املسلمني قال لألعرايب :
ويلك إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يقول إال حقا حىت جاء خزمية بن اثبت واستمع ملراجعة
النيب صلى هللا عليه وسلم وقال لألعرايب  :أان أشهد انك قد بعته  ،فأقبل النيب صلى هللا عليه وسلم على
خزمية وقال  :مب تشهد  ،فقال  :بتصديقك ايرسول هللا  ،فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم ( :شهادة خزمية
بشهادة رجلني ) .
ويف رواية أخرى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال خلزمية  ( :هل حضرتنا ايخزمية )  ،قال  :ال  ،فقال ( :
وكيف شهدت بذالك )  ،قال  :أبيب أنت وأمي ايرسول هللا  ،أصدقك على أخبار السماء  ،ومايكون يف
غد وال أصدقك يف ابتياعك هذا الفرس  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إنك لذو شهادتني
ايخزمية).
ّلزاز :أهداه إليه املقوقس صاحب األسكندرية ،وهو الذي أهدا مارية القبطية مع هدااي سواها.

اللّحيف :أهداه له ربيعه بن أيب الرباء فأاثبه عليه فرائض من نعم بين كالب  ،وقيل أهداه عروة بن عمرو من
ارض البلقاء وكان يركبه يف مذاهبه ويعجب به.
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الظّرب :الظّرب ابلظاء املعجمة  ،فأهداه له فروه بن عمرو اجلذامي.

سبحة :سبحه ابلباء املوحدة واحلاء املهملة .قيل هي فرس شقراء أبتاعها من أعرايب من جهينة بعشر من
اإلبل ،وسابق عليها يوم مخ يس ،ومد احلبل بيده ،مث خلى عنها ،فأقبلت الشقراء حىت أخذ صاحبها العلم
تغرب يف وجوه اخليل فسميت (سبحة) ،وقد وردت األخبار عن الثقات يف احلديث مبا سوى هذه
وهي ّ
املذكورة له صلى هللا عليه وسلم ،على اختالف الرواايت.
البحر :قال بعضهم :ومن خيله صلى هللا عليه وسلم البحر وهو حصان اشرتاه من جتار نزلوا اليمن ،فسبق

عليه مرات ومسح وجهه ،وقال :ما أنت إال حبر) ،فسمي حبرا ،قيل :وكان كميتا ،والظاهر أنه األدهم
السابق املق ّدم ذكره يف ذكر السباق يف قوله :وجاء وقد أنتشر ذنبه.

الورد :قيل والورد من خيله صلى هللا عليه وسلم أهداه له متيم الداري فأعطاه عمر رضي هللا عنه ،فحمل
عليه عمر يف سبيل هللا مث بيع برخص .

املبحث الثالث :نبذة عن شركة روبينجا هاريتيج ،كومباك:
شركة روبينجا هاريتيج يعرف سابقا ابسم

( SDN BHD

)RUBINGA HERITAGE

منذ عام

2003م.

585
eISBN NUMBER : 978-967-2122-53-1

IRSYAD 2018 E-PROCEEDING

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES 2018
18th- 19th SEPTEMBER 2018. TENERA HOTEL. BANDAR BARU BANGI.SELANGOR.
ORGANIZED BY FACULTY OF ISLAMIC CIVILISATION STUDIES. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR, MALAYSIA.

( ) RUBINGA HERITAGE

نشأهتا:
أنشئت يف  2أبريل  2015وفقا لنية ورؤية احلكومة زايدة عدد بوميبوترا يف صناعة األعمال امليدانية
الصغرية .الشركة شركة بوميبوترا مملوكة مسجلة مع شركات اللجنة من ماليزاي ) ،(SSMفضال عن بعض
اهليئات القانونية األخرى.
موقعها:

تقع يف دائرة كومباك ،حمافظة سونغاي بوسو ،يف والية سالجنور ،دار اإلحسان.

صاحب الشركة :
متتلك هذه على يد احلاج روسنان بن غاديو البالغ  55من عمره.
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(احلاج روسنان -مدير الشركة)-
األنشطة الرئيسية يف هذه الشركة:

بعض األنشطة الرئيسية يف روبينجا هاريتيج كاآلتية:
 -1الفروسية .
-2
-3
-4
-5

الرماية.
الزراعة
محاية املاشية من األبقار واألغنام.
انتاج املواد الغذائية احمللية.

أهدافها يف الفروسية:

أن هللا جل وعال حيث عباده على النظر يف خملوقاته ملا فيها من العرب والدالئل على قدرته العظيمة وأنه رب

العاملني وأنه املستحق للعبادة.
 -1عظمة قدرة هللا سبحانه وتعاىل.
 -2إحياء سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 -3التغلب على اخلوف.
-4

ممارسة يف القيادة.
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-5
-6

اإلستقامة والشجاعة.
تدريب على الثقة ابلنفس.

 -7التعاون مع خملوقات هللا.
 -8التفاهم مع احليوان.
 -9الرمحة والشفقة.
 -10التفكر والتدبر يف آايت هللا سبحانه وتعاىل.

(تدريب يف ركوب اخليل)
اخلامتة:
من خال ل هذا املوضوع جند أن حقيقة الفروسية يف اإلسالم هي فروستان :فروسية العلم والبيان واألخر
فروسية الرمي والطعان .فتحدثنا عن أمهية الفروسية يف ركوب اخليل من القسم الثاين ،وذكران األحاديث اليت
حثنا النيب صلى هللا عليه وسلم يف الفروسية ،وأمساء خيوله .وكذلك نبذة موجزة عن شركة روبينجا هاريتيج
الذي قام إبحياء سنة الرسول صلى هللا عليه يف ركوب اخليل من إعدادهم لألنشطة الرايضية وتدريباهتم
وتشجيع الناس يف ركوب اخليل.
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املراجع:
املصادر احلديثية:
البخاري ،البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي 1987 ،م ،اجلامع الصحيح املختصر،
حتقيق د .مصطفى ديب البغا ،بريوت :دار ابن كثري ،اليمامة ،الطبعة الثالثة.

مسلم ،ابن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري (261 -206هـ) ،صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد
عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بدون رقم الطبعة واتريخ النشر.
أبو داود ،سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ( :)2009سنن أيب داود ،حتقيق شعيب األرانؤوط
وآخرون ،دار الرسالة العاملية.

ابن القيم اجلوزية .)1482( .الفروسية احملمدية .مكة :دار عامل الفوائد .

الفروسية عند العرب كان رسول هللا ينتهز كل فرصة ممكنة ليسابق بني اخليل 27( .أبريل .)2009 ,مت

االسرتداد من

Smf ARABI:

&http://www.smfarabic.com/index.php?PHPSESSID=sr207p7msb80im983rcirgnab2
topic=183.msg267#msg267

دانة الوهادين 16( .ديسمرب  .)2015 ,رايضات منوعة .اتريخ االسرتداد  16ابريل ،2018 ,من فوائد

ركوب اخليل:

/http://mawdoo3.com

سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين املكي .)1982( .سنن سعيد بن منصور .بومباي :الدار السلفية.

صقر اخلليج 6( .مايو .)2008 ,الكاسر .اتريخ االسرتداد  6مايو ،2008 ,من الفروسية:
http://k9a9.yoo7.com/t178-topic

قاموس عريب عربي( .بال اتريخ) .مت االسرتداد من معىن فرس يف معاجم اللغة العربية:
/https://www.maajim.com/dictionary

ويكيبيداي املوسوعة احلرة( .أغسطس .)2013 ,اتريخ االسرتداد  5أبريل ،2018 ,من وسام الفروسية:

/https://ar.wikipedia.org

يعقوب بن إسحاق األسفرائين ،أبو عوانة .)1998( .مسند أيب عوانة .بريوت :دار املعرفة.
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