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 ىـ(700)ت نحو  دراسة في مخطوط االفادة والتبصير  لعبد اهلل بن ميمون
 أ.د. سعدي ابراىيم الدراجي
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saadiib@yahoo.com 

 :الممخص
( صفحة 163ُتعنى ىذه الكرقة بدراسة مخطكطة فريدة مف نكعيا تقع في )

 ة)االفادتتحدث عف نكع كاحد مف السالح ىك القكس العربية، عنكانو 
كتنسب الى رجؿ لعمو مف بالد المغرب العربي  ك ميير(أكالتبصير لكؿ راـ 

 ىػ(. 077أك االندلس يدعى عبد اهلل بف ميمكف المتكفي نحك )
كتكمف أىمية ىذه المخطكطة في دقة ما تتضمنو مف مكاضيع  

تخص الرماية، فالمؤلؼ يشرح بالتفصيؿ فضؿ القكس العربية كأنكاعيا 
أئمة الرماة، كأىـ  كالمستحسف منيا، كيفصؿ في أجزائيا، كيتحدث عف

التماريف التي يجب التدريب عمييا، كيكرس أبكابان لممح الرمي، كأبكابان أخرل 
 لمسياـ كالنصكؿ كالريش كاألكتار كغيرىا....الخ.

كالمخطكط أحسف ما يعكس التطكر النظرم كالعممي اليائؿ لفف  
دة، صناعة السالح في العالـ اإلسالمي، لذلؾ كاف مرجعان ميمان لقركف ع

حظي باىتماـ العثمانييف كظؿ مف ضمف المصادر المعتمدة حتى بداية 
 القرف التاسع عشر الميالدم.
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Abstract: 

This study deals with rare manuscript with 361 pages 

talked about a type of weapon which is Arabic arrows in 

the manuscript titled (Al-EfadawaAl-Tabasur likul ram 

aw muhier) written by a man from Moroccan named 

Abdullah Bin Maymoon died in 700 H  

The importance of this manuscript is appeared in the 

hidden of its subject as the shooting , the writer explains 

in detail the benefit of Arabic arrows and their types as 

well as the speech of its owners and the important 

exercises that must train on it.  

This Manuscript reflects the scientific  growing of art of 

making weapons in Islamic world , therefore, it would be 

as a resource for many centuries in which Ottoman had 

taken care of it and it becomes as source that can be back 

to it through the 19
th

 century. 
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 المقدمة:
في شتى اصقاع العالـ بالعديد مف  ةتزخر المكتبات كدكر المخطكطات المنتشر  

كالتاريخ  كاألدب ةىذا الفف كتب المغ، كتكاد ال تخمك مف ةبالعمكـ العسكري ةالمؤلفات الخاص
 ةالكثيؽ بمختمؼ جكانب المعرف كالرتباطو ةمف ناحي ألىميتو األخرل،كالعمكـ  ةكالفقو كالشريع

 خرل.ألا الناحيةمف 
التي استند عمييا الفرد العربي في بناء تاريخو، كنشر  ةكما انو احد الركائز االساسي 

صاف حضارتيا كحماىا مف الغزك الخارجي، كجعؿ منيا تكاصميا ك  لألمةاالسالـ كحقؽ  ةرسال
 .ةالعالمي ةقائدا لمحضار 

ف العرب كالمسمميف كاف أكما كصمنا مف التراث العسكرم العربي، يدؿ بكضكح عمى  
كىك ال يقؿ  األخرل،ليـ باع طكيؿ كشاف كبير في ىذا الميداف، كما ىك شأنيـ في العمكـ 

 الفنكف. كاألدبعف تراث العرب في العمكـ  ةىميأ
خراجوالتراث العسكرم  كدراسةف تحقيؽ إ  رؼ الدارسيف كالباحثيف يع   ألنو، ضركرم كا 

كتشكيالت  ةالقتالي كأساليبيـكالمعدات كاآلالت التي استعمميا العرب في حركبيـ  باألسمحة
حسف ما كصؿ أمف  تعد ةتسميط الضكء عمى مخطكط ةكلذلؾ كددنا مف ىذه الدراس جيكشيـ.

ى عمكلى تيدؼ بالتعريؼ أ ةكىي خطك  في تراثنا. ةعف القكس العربي ةلينا في فف الرمايإ
 كأجزائياسمائيا أفي  ةكصاحبيا، كما تناكلت مف مكاضيع تخص القكس العربي ةالمخطكط

لى فيرست المكضكعات إ ةسريع ةكنظر  الخ.. صناعتيا كالتدريب عمييا ... ةكصفاتيا كطريق
ك أ لـ يترؾ بابان  إذفؽ المؤلؼ في ىذا الميداف، أ ةيتبيف لنا مدل سع بيا المؤلؼ،كتب التي 

نيا، بؿ كاف يعالج الدقائؽ بشكؿ عممي تطبيقي، يعجز في دك   إالتخطر بباؿ باحث  ةشار إ
 . وحياف المرء عف كصفألبعض ا
 :وآثارهالمؤلف 

تفيد الباحث المتخصص  ةالكتاب كما احتكاه مف معمكمات قيم ةىميأالرغـ مف عمى  
لـ تذكره المراجع  إذ ،ف المؤلؼ لـ يكف معركفان إال أفي ىذا المجاؿ،  العربية ةكتغني المكتب

 ةمعرف إلىتيدينا  كاضحة ةشار إىذا  وكسكتت عنو تراجـ الرجاؿ، كما ال تكجد في كتاب العربية
 شيء عف حياتو.
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نو أستاذ فؤاد سزكيف الذم يرل كمنيـ اال ،كقد اشار اليو بعض المختصيف في التراث 
نو مف رجاؿ القرف أ، في حيف ذكر االستاذ ككركيس عكاد (3)مف رجاؿ القرف السابع اليجرم

 ، معتمديف عمى اسمكبو كمصادر بحثو.(1)الثامف اليجرم
 ،كما كصفو بميغان  شار مؤلفنا الى كتاب سبؽ كتابو ىذا، ككاف مكجزان أثاره فقد آما أ 
كقاؿ  في السيـ الطكيؿ كالقصير( ةالمقتصد البصير في الرمي عف القكس العربيسماه )كتابة ا
ال تطمح نفس المقتصد لسكاه  كيد ميـ كماأما ىك  إالذكر فيو مف الرمي أمحتكاه )لـ  ان صفكا

 (1)لمرامي عنو كما البد لو منو( غنىن  كال تيـ كما ال
 :ةفادإلكتاب ا تأليفدوافع 

 ككاف زماننا ىذا خاليان ) :لى كضع ىذا الكتاب بقكلوإالسباب التي دفعتو ابيف المؤلؼ  
فكيؼ  ،مف ظكاىره كمتداكلو ك يعرؼ شيئان أك يدريو أ العربيةممف يحسف الرمي عف القكس 

ال  العربيةعف القكس  الرمايةكتاب في  تأليؼلى إبدقائقو كغكامضو كمعانيو دعاني ذلؾ 
 ةالمخدج كاأللفاظر عريا عما في غيره عف الحشك كاليذر بالمختص كال مؿ  يُ بالطكيؿ ف  

ليو عنايتي كعممت فيو جيدم إكالنظر فصرفت  ةالتي ال تفيـ عند المطالع ةالغامض
 (4)(كاستطاعتي

ىذا  ةىميأ كأكدف المؤلؼ الدكافع التي جعمتو يكتب في ىذا المكضكع، ف بي  أكبعد  
 ةفي زمانو كفسادىا لكثر  االجتماعيةلى تدىكر الحياة إشار أالسالح كدكره في الحركب، 

لى ترؾ بعض الظكاىر إكما صاحبيا مف حركب كنكبات، دعت الناس  ةاالضطرابات السياسي
 كالزمتو كرافقت حياتو عمى مر العصكر. يى بيا العربالتي لطالما تغن   االجتماعيةكالعادات 

مف الكرع كالتقكل ما جعمو يتجنب رسـ ف المؤلؼ كاف يمتمؾ ألى إ اإلشارةكال تفكتنا  
 جر اهلل كرضاه.أراد بعممو ىذا أنو أداخؿ المخطكط كما ذكر، ك  ةالصكر التكضيحي
 مصادر الكتاب:

غمب ىذه المصادر أمف المصادر التي نقؿ عنيا، ك  ذكر المؤلؼ في متف بحثو عددان  
، (1)حمد الطبرم ألـ يصمنا كال نعمـ عنو شيئا، فيك يذكر كتاب الكاضح لعبد الرحمف بف 

الفضؿ  ألبي (0)كماؿإلككتاب ا أحمد،البف يكنس عبد الرحمف بف  (6)جناس السالحأككتاب 
مف كغيرىا  ....(1)كمختصر العيف لمزبيدم  (2)عياض بف مكسى القاضي، كالمحكـ البف سيده

 الكتب.
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في  فرد بابان أالرماة المشيكريف، ك  ةئمأمف  ـاعتمد عمى مؤلفيف لـ يذكر مؤلفاتيـ كعدى 
، فيك في كؿ باب يستنير ةراد الصنعأمدارس يتعمـ منيا كؿ مف  كانكا في نظرهذكرىـ، ك 

 بك ىاشـأىـ  ةرائيـ كىؤالء الثالثآخذ منيـ ما طاب لو، كيناقش في بعض االحياف أييـ، كيأبر 
لى اسماء إحياف ألكيشير في بعض ا (31)ؽ الرقيا، كاسح(33)كطاىر البمخي (37)الماركدم

، (34)حمد بف رشيدأبك الكليد محمد بف أك  (31)الحسف اليركم ابفبك جعفر أ خرل منيا:أ
-ق  143ت) (31)عطيةمحمد عبد الحؽ بف غالب بف  كأبكـ(، 3316 –ق  117ت)

 ـ(.3131-ق  636ت) (36)ـ(، كعبد اهلل محمد بف شاسف3340
 :ةفادإلكتاب ا

 كرقةبخط الثمث بشكؿ كاضح، كضمت كؿ  ةمكتكب كرقة( 163) ةضمت المخطكط 
بعض  فضال عف، عدةتضمف بعضيا فصكؿ  ( بابان 03، كاحتكت عمى )ان ( سطر 31)

 .ةالعناكيف المستقم
ك ما أكالتبصير لكؿ راـ مبتدئ  ةفادإلحمؿ المخطكط عمى غالؼ عنكاف الكتاب )ا 

ك أكالتبصير لكؿ راـ  ةفادإللى )اإف الناشر عدلو أ إالىك تحرير بالسيـ الطكيؿ كالقصير( 
الغالؼ اسـ  ل، كما حك ةالمؤلؼ اتماما لمفائدك ما اثبتو الناشر عمى ف نبقي أرنا أثميير( كقد 
 بف ميمكف رحمو اهلل(. الشيخ االستاذ صاحب الفنكف عبد اهلل تأليؼالمؤلؼ )

، ةكالنحكي ةاالخطاء المغكي كالسيما خطاءألا ةيدينا كثير أالتي بيف  ةف النسخأكمف المالحظ 
 نو كاف عالمان أالتي لعميا مف تقصير الناسخ كليس مف المؤلؼ الذم يستشؼ مف كالمو 

( بعد اف حمد اهلل ىػ041سنو  ةبحسب الطاق تو)بمغ مقابم ةكختـ الناسخ الكتاب بعبار  .ةبالمغ
 ى نبيو محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(.كصمى عم

 :التأليفمنيجو في 
كصفاتيا،  كأجزائياذكر اسمائيا  إذ، ةكضع المؤلؼ كتابو ىذا في شؤكف القكس العربي 

التدريب بيا عمى كؿ  ةصناعتيا كعالج كيفي ةصكؿ الرمي كفركعو كشرح طريقأككتب في 
مو الكاسع في ىذا الضرب مف ععطرقو بشكؿ مسيب، ينـ  إال الكجكه، كلـ يترؾ المؤلؼ بابان 

مف  رأينا، عدة ( بابا تضمف بعضيا فصكالن 03كجعؿ المؤلؼ كتابو ىذا ) مف الفنكف.
 -: كاآلتيالضركرم سردىا مثمما كردت 

 باب في اشتقاؽ الجياد .
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 اشتقاقو. ةفصؿ في معرف
 فصؿ في الرباط كاشتقاقو.

 .ةبيباب ما جاء في فضؿ القكس العر 
 نكاع القسي كالمستحسف منيا.أباب في 

 كصفاتيا. كأجزائيا ةباب في اسماء القسي العربي
 الرماة. ةئمأ باب في ذكر

 في االنشاء. ةالمنفصم ةباب في اختالؼ القكس العربي
 صكؿ الرمي كفركعو.أباب في عدد 

 .كاألصكؿشياء ىي أ ةباب معرف
 باب كيؼ يعرؼ الرامي مقدار قكسو.
 اإليتار.باب في امتحاف القكس كاختبارىا قبؿ 

 يتار .إلباب في التكبيد كىك ا
 الدفع . ةكلى كتسمى تكبيدألا ةالتكبيد
 الدفع. ةكىي الكجو الثاني مف تكبيد ةالثاني التكبيدة
 المخفي قكسو. ةكتسمى تكبيد ةالثالث التكبيدة
 اليارب الخائؼ. ةكتسمى تكبيد ةالرابع التكبيدة
 الجريح. ةكتسمى تكبيد ةالخامس التكبيدة
 الماء. ةكتسمى تكبيد ةالسادس التكبيدة
 ر كعجائبو.إليتاكىي مف ممح ا ةالسابع التكبيدة
 القكاسيف. ةكىي تكبيد ةالثامن التكبيدة
 .القكاس الكحيد ةكتسمى تكبيد ةالتاسع التكبيدة
 ......................... ةالعاشر  التكبيدة
 الحادية عشر .................. التكبيدة
 عشر .................. ةالثاني التكبيدة

 ار إليتباب مداراة القكس في ا
 الحػػطباب في 
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 خذ القكس لمرمي عنيا.أباب في 
 العقد. ةباب في العقكد كصف

 بالشماؿ عمى مقبض القكس. ةباب في القبض
 .ةباب في القفم

 .وباب في المد كنيايات
 .ةلى العالقإتماد كىك النظر باب في االع

 خر منو.آباب 
 .ةفالت كالفتحإلباب في ا

 باب في مركر السيـ عمى اليد اليسرل .
 اليمنى. ةباب في عقر السباب
 باب في سطع الكتر.

 .وباب سطع الكتر لذراع الرامي كما يزيم
 كما يزيمو. كأذنوالرامي  ةباب سطع الكتر لحي

 فالت كما يزيمو.إلرض حيف األالقكس ا ةباب ضرب سي
 باب في كسر فكؽ السيـ كما يزيمو.
 باب في تحريؾ السيـ في مركره.

 باب في مداراة السيـ.
 غراض في القرب كالبعد.ألباب في مقادير ا

 باب في الكقكؼ لمفرض.
 .ةباب في اختالؼ القكس العربي

 عمميا كعقد عراىا . ةكتار كصفألباب في ا
 باب في طكؿ الكتر كقصره.

 اعتدالو. ةالكتر كغمظو كمعرف ةفي رقباب 
 كتار كما يصمح بكؿ قكس منيا.ألكزاف اأباب في 
 سماء السياـ.أباب في 

 .كأنكاعياباب في النصكؿ 
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 كالمستحسف منو في تركيبو. كأنكاعوباب في الريش 
 كزاف السياـ كنصكليا كريشيا.أباب في 

 قكس السبؽ. باب في نقص عما تقدـ مف صفات
 .كأنكاعياباب في الكستبانات 

 باب في الرمي بالحسباف كالدكدف كالعصفكرم.
 :بكاب ممح الرميأ

 في رمي الدارات. :الباب االكؿ
 .ةفي رمي السياـ غير المفكق :الباب الثاني
 المعرنس.في رمي السيـ بالنار كيسمى  :الباب الثالث
 في رمي الحس تسمعو في الميؿ كال تراه. :الباب الرابع

 في رمي الفرد اك القيراط في االرض. :الباب الخامس
 في رمي الحكافر. :الباب السادس
 في رمي الطير. :الباب السابع
 في الرمي عمى حد السيؼ. :الباب الثامف
 كالخاتـ. ةفي الرمي عمى الحمق :الباب التاسع
 .ةفي الرمي عمى الشعر  :الباب العاشر

 اج.في الرمي عمى السر  :الباب الحادم عشر
 في رمي السيـ الراجعي. :الباب الثاني عشر
 في رمي السيـ المعارض. :الباب الثالث عشر
 في سيـ الفخ كفائدتو. :الباب الرابع عشر
 مح الرمي بالسيـ القصير كغيره عف المجارم.النكع الثاني مف مُ 

 مف نكعي الرمي عف المجارم. :النكع الثاني
 كاالرتباط فييا.غراض كالرمي عمييا ألبكاب نصب اأ
 ، باب رمي شبو الفارس.ةغراض الساكنألبكاب اأ

 .ةغراض المتخالفأللباب رمي ا
 .ة، باب رمي شبو حيكاف العجمةغراض المتحركألبكاب رمي اأ
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 باب رمي الفارس.
 باب رمي السبع.

 باب رمي العشرات مف السياـ الطكاؿ.
 باب الرمي المتماطر.

 .ةعمؿ الكنان ةباب في صف
 يجكز مف الرىاف. باب ما

 باب في االفتخار عند الرمي .
 بيات.ألمف ا ةباب ما قيؿ مما يكتب عمى القسي كالسياـ كالكنان

نماال تشمؿ جميع ما جاء بو الكتاب  الدراسةكىذه   كاستعراض سريع  ةىي كقف كا 
المعمكمات  ةعف اىمي ةبسيط ةتعطي صكر بال شؾ ، كىي ولبعض المكاضيع التي كردت في

 المعالجات التي جاء بيا . ضالتي ذكرىا المؤلؼ كبع
 الكتاب : ةىميأ
في مكضكع  ةعند الكتاب ةجرت العاد إذ، التأليؼسار المؤلؼ عمى نيج مف سبقو في  

 ةالنبكي كاألحاديثيات آلف يبدأ الكاتب ببياف فضؿ الجياد في سبيؿ اهلل كذكر اأالسالح، 
تحدث فييا عف الجياد  ةبمقدم وابف ميمكف كتاب كرسكقد  (30)المتصؿ بيما. ةالشريف

في سبيؿ اهلل، كما  ةالتي تدعك الى الشياد كاألحاديثيات آلا، كساؽ امكفضمي كالمرابطة
عدادالتدريب عمى السالح  ةتحدث عف ضركر  عمى التمرف كاالرتياض في جميع  ةالقك  كا 
 (32)األعضاء.عمى ذلؾ لتستفيد  ةالسالح بالمداكم

 : ةل القوس العربيفض
عف فضؿ تعمميا  ةكثير  بأحاديث ان ستشيدم، ةشرح فيو فضؿ القكس العربي افرد بابان  

فمف الكاجب عمى كؿ مسمـ  كؿ مف رمى بيا.أجر ناحت سياميا، كذكر أكالرمي بيا، كفي 
 ألمريتعمـ الرمي كيعممو كلده كمف يجكز حكمو عميو امتثاال  أفبالغ عاقؿ كجكب اختيار  حر

العدك( كفي قكلو )عممكا بنيكـ الرمي فانو  ةالنبي صمى اهلل عميو كسمـ )تعممكا الرمي فانو نكاي
 . (31)العدك( ةنكاي

حاء اسميا الرك   (13)ة، قكس معقب(17)( ثالث قسيمى اهلل عميو كسمـكركم انو كاف لمنبي )ص
 اسميا البيضاء كقكس نبع اسميا الصفراء. (11)كقكس شكحط
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 نواع القسي:أ
ف: قكس يد كقكس رجؿ كلكؿ ي، كصنفيا جنسمنيانكاع القسي كالمستحسف أذكر  

 .عدة منيما انكاع
 .  يضان أانكاع  ةقكس اليد: كقسميا الى ثالث -3
م القكس التي تصنع منيا أ: احدىما قضيب كاحد اك فرع قضيب كاحد، ةحجازي ةعربي - أ

مف غصف لـ يغمؼ تسمى قضيبا كالقكس التي تصنع منيا مف طرؼ القضيب تسمى 
م مف شؽ عمكد قسـ فمقتيف. كالثالث أفرعا، كالثاني قضيب كاحد فمؽ كقضيباف فمقاف، 

عند  إال، كىي التي يجعمكف ببطنيا قركف الماعز كيعقبكنيا كال تككف ىذه ةالقكس المعقب
 قرب مف الحاضرة.بالك أنيـ الماىر م

شياء مف الخشب كالقرف كالقصب كالفراء، كليا أ ةربعأمف  ة: كىي مركبمصنكعة ةعربي  - ب
النفصاؿ  ةالتي فييا. كتسمى ايضا المنفصم ةلمصناع ةكمقبض، كسميت مصنكع(11)سيتاف

كقسي  ةبيف قسي العرب الحجازي ةمتكسط ألنيا ةكما تسمى الكاسطي ،خرىا قبؿ التركيبآ
 في زمف المؤلؼ. قكاس كاف شائعان ألف ىذا الشكؿ مف اأ ؼ، كيضيةالعجـ الفارسي

 ةالسيات قصير  ةنيا طكيمأال ة، إالمصنكع ة: تشبو القسي العربي ةكالتركي ةالقسي الفارسي - ج
ك أمف التساكم كسطيا في نصؼ مقبضيا  ةك قريبأ ة، سياتيا كبيكتيا متساكي(14)البيكت
 الكزف يركبكنيا الفرس عمى مجرل.  ةثقيم ةكىي غميظ وفي ثمثي

 قكس رجؿ : 
عمى  ةكىي المركب ،(مى اهلل عميو كسمـ، كقد لعنيا الرسكؿ )صةنكاع كثير قكس الرجؿ أ

تقدر  إذيتارىا، إعند  ةكثقؿ كمشق ةالمجرل، كال يعكؿ عمييا في الرمي كفي حمميا كمف
ال تبمغ مف  ةكتقتمو، كىي ضعيفحيف يخط مكترىا عند الجبذ مف الكتر فتضربو في بطنو 

 كالنفذ قكس اليد. ةالقك 
 نشاء :إل في ا ةالمنفصم ةاختالف القوس العربي

 -، كجعميا ثالثة اسباب ىي :ةفي الصناع ةعمؿ ابف ميمكف اختالؼ القكس العربي 
راء مف سبقو مف آماكف كاختالؼ االغراض كاختالؼ االشخاص فيك ينقؿ ألاختالؼ ا

ببعض  مدعكمان  أيوخر ثـ يبيف ر آلكيفند البعض ا فيقر بعضان  ة،الصنعالمختصيف في ىذه 
الختالؼ  ةالقكس العربي اختالؼ –عمى سبيؿ المثاؿ  –فيك يذكر  ةالتطبيقي ةالعممي ةدلألا
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ف تككف سياتيا معتدلتيف ال تزيد أفالقكس التي يرمي عنيا مف عمك الى سفؿ ينبغي  األماكف،
ف تككف سياتيا السفمى ألى عمك ينبغي إلتي يرمى عنيا مف سفؿ ، ااحدىما عمى االخرل شيئان 

 طكؿ مف سياتيا العميا ليصعد رمي البيت االسفؿ.أ
الحر  ةف البالد شديدأفييا، فيك يذكر  ةالبالد كاختالؼ درجات الحرار  ةكتختمؼ بطبيع 
 ةشب كاسعالخ ةكالتي تقع عمى البحر يصمح ليا مف القسي كثير  ةالرطكب ةك كثير أك البرد أ

 ةكالعقب ضيقالخشب  ةالبيكت، كما كاف منيا معتدؿ اليكاء في الحر كالبرد فيصمح ليا كثير 
قميال كبالد  ةك الباردأ ةكفصؿ الربيع، كفي البالد الرطب ةالبيكت كتصمح لمفصكؿ المعتدل

ما اىؿ الحجاز أالعقب كالفراء، ك  ةالقرف معتدل ةالخشب كثير  ةفيصمح ليا قميم كاألندلسالشاـ 
الحر  إلفراطك الشرياف، كيكسكنيا قركف الماعز أعف قسي عكد النبع كالشكحط  إالفال يرمكف 
ف أ ىالرماة كحذاقيـ اتفقكا عم ةيا حسب االشخاص فيذكر اف ائمئنشاإاختالؼ  كأماعندىـ. 

فقاؿ  صميا كاختمفكا في قياسيا بوأ، كالقكس تقاس بالسيـ كىك وعمى خميقت لكؿ شخص قكسان 
قصر مف سيمو بعقد كاحد كقياسيا مف طرؼ القرف أيجب اف تككف قكس الرامي  :بعضيـ

فييا  ةال زياد وك تككف بطكؿ سيمأ( ةم غير مكتكر أ) ةالى الطرؼ االخر كالقكس مخطكط
السيتيف فقياسيا بالسيـ دكف نقص عنو كال  ةذا كانت القكس طكيمإخركف آكقاؿ  ةكىي مكتكر 

ذا ةمخطكطكىي  ،عميو ةزياد  .ةكىي مكتكر  ةك زيادأفقياسيا بدكف نقص  ةكانت قصير  كا 
كسماىا قكس لقاء  ،انكاع ةىا خمسغراض فقد عد  ألبحسب افيا ائنشإاختالؼ  كأما 

مف ىذه االقكاس  عطى مميزات كؿ  أكقكس ىدؼ كقكس سبؽ كقكس ممح،  ةكقكس منازع
ف ىا كبي  ءجزاأكذكر قياسات بعضيا كالمكاد التي تصنع منيا، كما فصؿ  ةككصفيا بدق

 ةا عشر تقكس السبؽ بعد الفراغ منيا اثن ةكزانيا، فيك يقكؿ عمى سبيؿ المثاؿ )كيككف زنأ
حمد ليا أشد لطردىا ك أسرع لذىاب سيميا ك أككمما خفت كاف  قيةك أالى خمس عشرة  ةكقيأ

 (11)(كيككف كترىا رقيقان 
 روعو:فالرمي و اصول 

بك ىاشـ أالء ؤ ، كمف ىهصكؿ الرمي كقكاعدأالرماة في  ةمأئراء أنقؿ المؤلؼ  
ركاف ىي أربعو أف لمرمي أ قر  أك  جعفر ابف الحسف اليركم. كأبكالماركدم كطاىر البمخي 

 كأكصىضافيا أخرل أشياء أ ةفي معرف كخص بابان  كاالحتراس. كاإلصابةالرمي  ةكشد ةالسرع
صابع كتفصيؿ ما بينيما كالعقد بيا، كذكر الشبر ألسماء اأبمعرفتيا ككجكب تعمميا مثؿ 
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تعمـ الرامي  ةبضركر  كأكصىكؿ عمى عمـ الحساب في ذلؾ كالفتر ككحدات في القياس، كع  
 بعض قكاعد عمـ الحساب.

 ةبالشماؿ كالقفم ةشياء كيتدرب عمييا مثؿ شداد القبضأف يتعمـ أكيجب عمى الرامي  
 كالجر   كاأليمفيسر أللى المنكبيف اإكصى بما يجب عمى الرامي تركيا كالجر أباليميف، كما 

كاعكجاج  ة،كاسترخاء القبض ة،عمى الجبي كالجر   ،يمفألعمى الحاجب ا لى الصدر كالجر  إ
 حدل يديو عند االفالتإكفتح  ،رض اصبعيفالقكس عف زنده عُ  ةذراعو اليسرل كتبعيد قبض

 ك قبميا ......... كغيرىا.أرل خألدكف ا مف
ف يجعؿ أحمؿ السياـ كذلؾ ب ةداب الرمي ككيؼ ينقميا كبيف كيفيآلى إشار أكما  

، كعمى ةكالسيما في الزحاـ كالمكاقع الضيق ،حدان أبيا  مف يؤذأ ةاليمنى مخاف هنصكليا بيد
فعالو حيف الجمكس لرمي اليدؼ، كاف يمتحف سيامو قبؿ أالرامي اف يعتدؿ في رميو كجميع 

ف إ، فةف يعرؼ مقدار قكسو كمقدار رمييا كمنتيى رمييا في الخفألى المراماة، ك إالجمكس 
كالثقؿ  ةسيـ عمى ما يستحقو مف الخف مسؾ كؿ  أف اختمفت ا  استكت امسكيا عمى نكع كاحد ك 

 .ـمي عف كؿ قكس كبكؿ سيـ فميس براكمف لـ يحسف الر  
 التدريب عمى اصول الرمي:

فيك يؤكد عمى  ،في جميع الكجكه ةاستخداـ القكس العربي ةعالج ابف ميمكف كيفي 
قبؿ الرمي، ثـ  ةف يختبرىا كيفحصيا بدقأالرامي مقدار قكسو ككيؼ يمسؾ بيا، كعميو  ةمعرف
 ةكثر مف مائأيتار القكس إالرماة عرفكا في طرؼ  ةئمأف بإج عمى بعض التماريف كيذكر يعر  

فيو.  ةال فائد شكان الباقي ح كعد   ،دكف ذلؾ تبعد ماثنا عشر كجيا منيا كاسإكجو، كقد استنبط 
 ، كخص  ك جالسان أ ك راكبان أ الدفع عندما يككف الرامي كاقفان  ةكؿ تكبيدألكقد سمي التمريف ا

ة الخامس ، كخص  ان ك رمحأ ان الذم يحمؿ سيف الرجؿ ماـألمشخص اليارب  مثالن  ةالرابع ةالتكبيد
نو إكىكذا ف. لمف كاف في الماء ككصؿ الماء صدره ةحدل يديو، كالسادسإلمجريح التي تعطمت 

ـ المبتدئ عم  ، كما يُ ةاستخداـ قكسو في الحاالت الضركري ةينصح الرامي كيرشده عف كيفي
 لى غير ذلؾ.إ ك راكبان أ ك كاقفان أ كيؼ يمسؾ قكسو عندما يككف جالسان 

 القوس والعمل بيا:كيفيو مسك 
مسؾ القكس  ةفي كيفي كثيرةراء أكرد إذ أ أبكاب عدة،خص المؤلؼ ىذا المكضكع ب 

لى إيتارىا كشد سيميا كالنظر ا  في المسؾ عمى مقبض القكس ك  عدة ؽائكالعمؿ بيا كثبت طر 
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 كجو الرمي، يبدؤىاأجميع لفي تماريف  ةمستنبط كيقدـ لمرامي دركسان  كغيرىا. كاإلفالتاليدؼ 
ثناء في أ كبُ رت  خطاء التي تُ ألعندما يتناكؿ الرامي قكسو حتى يطمؽ سيمو، كما يتناكؿ ا

 معالجتيا . ةلى كيفيإالرمي كيرشد الرامي 
 وزانيا:أطواليا , أصناعتيا , : وتارل ا
مف   ةصناعتيا كالمكاد التي تتككف منيا، كىي تعمؿ عاد ةاالكتار كطريق ةىميأكذكر  

ك جمد الحمار الكحشي أ ك الحرأفي البرد  يتأثربؿ الميزكؿ، فيك ال إلجمد ا كأحسنياالجمكد 
يضا مف الحرير أكال يصمح في البرد، كتصنع االكتار  جيد في الحر   كاألخيرك جمد الماعز أ

. كما ةكمف العقب كىما جيداف في البرد كال يصمحاف في الحر كما ال يصمحاف لمقسي الصمب
مف  ان يضأ، كيعمؿ الكتر ةكقك  ةفيو صالب د كلكف  يمت   ألنو جيد جدان كر اف عكد الخيزراف ذي

 المصراف الذم يصمح في الحر كال يصمح في البرد.
الت آلسيؿ بسيط، كما يذكر بعض ا بأسمكب دقيقان  مفصالن  عمميا شرحان  ةكيشرح طريق  

و كبيف ذا ما بعد بينإف الكتر . أل. كعرؼ طكؿ الكتر كقصرهةفي ىذه الصناع عتمدةالم
في القكس  ة، كال يزيد البعد بيف الكتر كالقبضقصيران  كهُ ذا قرب سم  ا  ، ك طكيالن  كهُ سم   ةالقبض
السيتيف عمى  ةفي القكس الطكيم ةالسيتيف عمى شبر، كال يزيد البعد بيف الكتر كالقبض ةالقصير 

كتارىا أككزف  باألرطاؿتتناسب مع كزف القكس كقد كزف القكس  كزانان أكتار أل. ثـ جعؿ افتران 
 بالدراىـ .
 السيام:

جزائيا كمقاديرىا في الطكؿ كالقصر، كالمحمكد مف أسمائيا ك أكتب ابف ميمكف في  
عمميا، كما يشرح  ةجزاء السياـ كيشرح طريقأسماء أنحتيا. فيك يذكر  ةخشبيا كفي صف

 قياسيا. ةمقدار سيـ الرامي كالمستحسف منيا كطريق
 ةجكدىا مف حيث الصالبأفي صناعة السياـ كيبيف  تعممةسنكاع االخشاب المأ دكيعد 

الخشب خفيؼ الكزف  باستعماؿمنيا في بالد المشرؽ كالمغرب كيكصي  عتمدكالم ةكالقك 
خشاب التي يراد عمؿ السياـ منيا في ألف تقطع اأالصمب ألنو سريع السير، كما يكصي ب

 كراؽ الشجر.أفصؿ الخريؼ بعد سقكط 
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ؽ ائطر  ةمف قطعيا كتجفيفيا ثـ ذكر ثالث ابتداءن عمميا  طريقة شرح فيو فصالن  كرسك  
نكاع كما يصمح منيا ألبيف جميع ا ةشكاؿ السياـ كعيكبيا كعقد مفاضمألى إلنحتيا، كأشار 

 لمرمي.
 نواعيا:أو  (16)النصول

نكاع النصكؿ أ"ك  تركيبيا ةكطريق كأنكاعياذكر فيو النصكؿ  فرد ليذا المكضكع بابان أ 
كقسـ كؿ نكع  نكاع مثمث كمربع كمدكر كمديد كالطي كبسيط "أ ةصكليا خمسأجدا لكف  ةكثير 

كما يصمح  كعدد كظائفيا كفرؽ بينيا، شكاؿ ككصفيا بدقة.أ ةلى عدإ ةنكاع الخمسألمف ىذه ا
، فيك يصؼ عمى سبيؿ المثاؿ (10)ك الجكاشفأك ما يصمح ضد الدركع أعداء ألك األمكحكش 

منيا تخرج مف  الطكيؿ ،ا المربع فيك عمى نكعيف طكيؿ كقصيرم  أ)ك  قكلوالنصؿ المربع ب
كىك الذم لـ يستتر بسالح كيصمح لمكحكش  كاألعزؿ ،شككات كيصمح لرمي العدك ربعركانو اأ

كالمربع  ،حصؿ ىذا السيـ في المحـ لك يخرج منو لتثبت شككاتو بو فإذاكالسباع كغيرىا، 
في طرؼ  وتركيب النصؿ كدق ةثـ يشرح طريق .(12)القصير لرمي الدرؽ كالدركع كالجكاشف

 .ةكالسكيف كالغراء كالنخال (11)في التثبيت مثؿ العقيؽ ةالت المستعممآلالسيـ كيذكر بعض ا
 الريش:

حسف ريش أف أ المستحسف منو في صنع السياـ، كيذكرك نكاع الريش أجكد أيصؼ  
شكاؿ أكيميز بيف  ريش العقاب، ثـ ريش طيكر الماء.ة النسر، كيميو في الجكد جكده ريشأك 

فيو  ةجنحألف ريش األ ة،جنحألريش ا فالريش في جسـ الطائر، فيك يفصؿ ريش االذناب ع
ف يككف الريش في أكيؤكد  عدؿ.أليف ك أ ألنوذناب ألخير مف ا ةجنحألعكج، كخكافي ريش ا

كتحدث ابف  كؿ كالعرض، لكي ال يضطرب السيـ في سيره.في الكزف كالط ان السيـ متساكي
 كتأثيرهبيف طكؿ الريش كعرضو كشكمو كعدده  ةفي ىذا الباب عف العالقعدة ميمكف بفصكؿ 

 .بيذا الخصكصراء الرماة آالسيـ، كجمع بعض  ةفي سرع
 صفات القوس السبق:

ف يقطع في أك النارنج، ك أك النبع أ الشكحطف تصنع مف عكد أقكس السبؽ يجب  
، كتككف مف قركف العنز كيككف عمييا طرافيا بالماء طكيالن أالخريؼ كيجفؼ في الظؿ كتنقع 

كتاؼ كيككف ألالخشب كيريش بريش ا قكم   رقيقان  ف يككف مدكران أسيميا  ةكصف كتر رقيؽ.
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 وك عاج كيككف كزف السيـ بنصمو كريشأصابع، كيككف نصمو مف حديد أ ةثالث ةطكؿ الريش
 ك ثمانية دراىـ.أسبعة ك أستة 

كاف طكؿ الرامي عشر  فإذاقصر مف سيـ الرامي بقبضة، أكسيـ السبؽ يككف  
 ةقصر مف سيمو بدرجأقبضات مثال يككف طكؿ سيمو لمسبؽ تسع قبضات، كقيؿ يككف 

 صبع كاحد.إعرض  ةكالدرجة، كاحد
 وقات المسابقة:أحسن أ
، ةالرطكب ةىي التي تجرم في الخريؼ، كخير البالد لذلؾ قميم ةكقات المسابقأ كأطيب 

ذاكقات طرؼ النيار، ألكخير ا حسف أخره آك أك مطر فأف كسط النيار أ كاف الكقت ندل   كا 
 الرياح لذلؾ الشمالية الضعيفة، كليكف الرمي مع الريح ال عمييا. كأحسفلذلؾ، 

 حيل المسابقة:
ذا إ مثالن  ،شرح فيو بعض الحيؿ التي قد يتخذىا الرامي، ةؿ المسابقي  في ح   كافرد فصالن  

عطاه لصاحبو أبقرب الريش ك  صغيران  حدىما ثقبان أتسابؽ رامياف بسيـ كاحد اتفقا عميو كثقب 
حدىما فتمو مف أ ذا حؿ  ا  نو يغمب، ك فإذلؾ الثقب بشمع كرمى بو  كأغمؽخذه ىك أفرمى بو ثـ 

فتمو الكتر  خذىا ىك فحمميا كرد  أالقكس لصاحبو فرمى عنيا ثـ  كأعطىالكتر كبمو بريقو 
ذا نو يغمب.إك بكمو حتى يحمى كيجؼ كرمى فأ ةكصكو بخرق حدىما ريش السيـ أبؿ  كا 

 ف  أكيضيؼ بعد طكؿ الشرح في حيؿ الرمي  نو يغمب.إكرمى الثاني بو بعد تجفيفو ف اآلخر
ف كاف إكتستر عف صاحبو  ةصنعيا بخفيمف عرفيا ك  ة)ىذه الحيؿ ينتفع بيا في المسابق
ف ال نذكرىا لكف حممني عمى أكلى بنا أل...... ككاف ا ةصاحبو يجيميا كىي كميا مكركى

 (17)ذكركىا كلـ ينبيكا عمييا ......( ةالرما ف  ألذكرىا تنبييي عمييا 
 الرمي: ممــح

عف تماريف  ةبكاب عبار ألذه اى، ك عشر بابان  ةربعاخص ابف ميمكف ىذا المكضكع ب 
 .مختمفة إلغراضيتدرب عمييا الرامي 

، كيستفاد مف ىذه ليو كقعان إ كأشدىاعظـ النكايات في العدك أكىك مف : رمي الدارات-3
 ةكطريق بيا الممتنعيف فييا. يتحصف كاألبراجصحاب الحصكف أفي الرمي عمى  ةالطريق

قكس كترمي في ة عنيا مقدار شدك بغير ذلؾ كتبعد أفي التراب بعكد  ةالتدريب تبدأ بخط دائر 
حكمت الكزف عمييا ككاف بعدؾ عنيا أنؾ أ كرأيت تدفع سيمؾ فييا مراران  فإذااليكاء باتجاىيا، 
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صبتيا قربت منيا أف إف ك بعشريف كترمي عمييا مراران أذرع أ ةذراع، اقتربت منيا بعشر  مائة
 .كتحكـ الرمي عمييا كىكذا حتى تدنك منيا بعشريف ذراعان  ةثاني
نؾ ترمي بيا عمى مف يحمميا فال أىذا الرمي  ةكفائد :(13)ةالرمي بالسياـ غير المفكق -1

نيا تختمؼ في أكسيامؾ غير  ف تصنع سيامان أيدرم كيؼ يردىا عميؾ في الحرب، كذلؾ 
ردت أ فإذاتربطيا بالكتر بخيط،  ةكطرؼ النصؿ، كتجعؿ في الكتر حمق مبريةنياياتيا كتككف 

في الكتر كجذبت  ةالسيـ الذم ىك مكضع الفكؽ في الحمقو المربكط دخمت طرؼأالرمي 
 كافمت.

 ف تصنع نصالن أ وعمم ةكفائدتو حرؽ المكضع الذم يرمى عميو، كصف :الرمي بالنار -1
 نبكب يدخؿ فيو السيـ.أماـ كيككف لو ألطرافيا مف اأمجكفا يككف مف المعدف، تجكفيا كتجمع 

 تأخذكمنيا اف  (ة)الحراق ةالشعم ةتي تدخؿ في صناعؽ كالمكاد الائكيذكر بعض الطر  
ب النصؿ مف النار فإذا الكمخ كالقطف كتعامميا بالقطراف كتمأل جكؼ النصؿ بذلؾ، كتقر  

خرل باستعماؿ بعض المكاد التي تحترؽ عند الرمي بيا مف أ ةكيذكر طريق اشتعؿ فاـر بو.
بمجرد االحتكاؾ مع اليكاء بعد مزجيا ف ىذه العناصر تشتعؿ أف تكقدىا بنار، كيبدك أغير 

بعمـ الكيمياء، كتقدـ كبير  ةكاسع ةتدؿ عمى دراي ةمبتكر  ةجديد ةطريق ، كىي حقان ةبنسب معين
 .ةكالعسكري ةمف الناحيتيف التطبيقي

بأسمائيا  ةتمؾ التي بقيت محتفظ لدينا خصكصان  ةفيك يذكر بعض العناصر المعركف 
كلبف الركـ كىك المقؿ  ركميان  ككبريتان  شحؾ كمب الماء كشمعان "، فيك يمزج ةغير معركف كأخرل

فاف لـ تجده فمبف التيف البرم كنكره لك  (11)تجد فمبف النارجيؿ ـف لإكجكؼ نكل حب الممكؾ ف
ردت أ فإذاكتجففو  (14)الخالص كتبندقو (11)يصبيا ماء فتسحؽ ذلؾ كمو كتعجنو بدىف البمساف

قكس  عفعميو مف الكبريت الركمي المسحكؽ كاـر بو  كذر   مطبكخان  الرمي بو فاسقو نطفان 
 (11)"ذا صار في اليكاء اشتعؿ ناران إنو إلى نار فإدكف تقريب مف ك نيار أفي ليؿ  ةصمب
 رمي الحس تسمعو في الميؿ كال تراه: -4

يا بيدؾ ضقكسؾ كاقبض عمى مقب فأكترالميؿ  ياخرل لمرمي عند سماعؾ حسا ف ةطريق
 قبالةلمرمي كيدؾ الشماؿ  أكتعقد عميو كتتيي. اف تجعؿ سيمؾ في كبدىاالشماؿ، كعميؾ 

الحس ترميو مكاجيا،  ةف تعيف كجيأكجيؾ اليسرل، كبعد  ةكجيؾ ممصقا عضدىا مع صفح
 .ةكتفمت بسرع ةف تجذب بسرعأكعميؾ 
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ىذا التمريف الرمي عمى مف كاف في  ةكفائداألرض: في (16)ك القيراطأالرمي عمى الفرد  -1
 ك مكضع عميؽ ضيؽ.أبئر 
ىذا  ةكتتابع، كفائد ةثر حكافر فرسو بسرعأتمريف لمفارس يرمي بو عمى  رمي الحكافر: -6

 ه.ءك تجرم كراأالتي تعترض الفارس  ةالتمريف ىك رمي الحيكانات المفترس
ف كاف إفي الجك، ف ةك الطائر أرض ألفي ا ةتمريف في رمي الطيكر الدارج رمي الطيكر: -0

فيك  ةلى الطيكر الطائر إما بالنسبة أ، ةالثابت ةعميو كالرمي عمى العالم ف  إف دارجان رض ألفي ا
كالرمي عمى الطيكر  ،جناحييا ةكالطيكر بطيئة الطيراف الباسط ةيفرؽ بيف الطيكر السريع

، دائمان  ةصابتيا بالصدفإكتككف  ةعالي ميارةلى إالطيراف كالحماـ كالخطاطيؼ يحتاج  ةسريع
كفؽ  كالرياضة صابتيا بعد التدريبإجناحييا كالنسكر كالعقباف فيمكف  ةما الطيكر الباسطأ

طكؿ ما أك قصبتيف طكيمتيف أف تأخذ خشبتيف "أ تماريف كضعيا الرماة، كمف ىذه التماريف
ا ثـ تمد مف طرؼ ك نحكىأ رض كتجعؿ بينيما مقدار عشريف ذراعان أليمكنؾ فتركزىا في ا

كقدر الطائر كتستحضر فرسؾ  مطبكخان  كتعمؽ فيو غرضان  خر حبالن أللى طرفيا اإ ةالخشب
يمف ألكصمت تحت الفرض بيف القائميف كضعت رأسؾ عمى منكبؾ ا فإذاكقكسؾ كتجرم بو 
تدربت  فإذا، ةمطمق وفمت كفرسؾ في جريأاستكفيت السيـ  فإذالى الفرض إكجذبت كنظرت 

 نؾ تصيب الطائرأالرمي عميو فاعمـ  كأحكمت الفرض مراران  كأصبترتضيت فيو في ىذا كا
 (10)"الطيراف ةالباسط جناحيو في حال

ف أالطيراف كىك كاقؼ عمى قدميو،  ةكما ينصح الرامي الذم يرمي عمى الطيكر بطيئ 
ف أكالنسر كالعقاب كينصح  ةاجنحتيا كالحداد ةف كاف مف الطيكر الباسطإ ،يمسؾ عمى منقاره

ك مف الطيكر التي في أاجنحتيا  ةف كاف مف الطيكر القابضا  ، ك بسرعة كاإلفالتيككف الجر 
 .قؿ قميالن أك أماميا نحك ذراع أطيرانيا بيف البطئ كالسريع كالغراب كالكركي فالرمي يككف 

 الرمي عمى حد السيؼ: -2
رض كتثبتو كتصنع ألفي ا رأسو كتغرس ف تأخذ سيفان أكممخص ىذا التمريف، ىك  

كتستقبؿ  ةلين قكسان  كتأخذطرافيا مستكية القطع، أكتتركيا دكف نصكؿ كتككف  غميظة سيامان 
شؽ حد السيؼ  محكمان  صبتو كضربتو ضربان أ فإذاحد السيؼ كتجمس لو مكاجيا كترمي عميو، 

كاف كنت  أصاب،ف كاف ضربؾ غير محكـ شؽ منو بقدر ما ا  خره ك آلى إكلو أالسيـ مف 
 تجرم بفرسؾ. كأنترميتو  فارسا  
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 اك الخاتـ: ةرمي الحمق-1
 كتأخذ، رض بشكؿ مائؿ قميالن ألكتغرسيا في ا عصان  تأخذف أىذا التمريف  ةكخالص 

 ةخذ شعر أخر في العصا، ثـ تآلكتربط طرفيا ا ان ك خاتمأ ةحد طرفييا حمقأكتعمؽ في  ةشعر 
لكي ال يضطرب اليدؼ كيمعب بريح السيـ، ثـ  ةكتعمقيا بالحمق ةخرل كتربط فييا رصاصأ

 .كعشريف ذراعان  ةعمى بعد خمس كأنتعميو  ارـ  
 :ةالرمي عمى الشعر -37
 ةكتربط في طرؼ الشعر  ةكتربط بيا شعر  قميالن  مائمةرض ألعصا كتثبتيا في ا "تأخذ 

ؿ ىذا نص ف  أ إال ،ككتر خشف كسيـ ثقيؿ ةتثقميا بيا كترمي عمييا بقكس لين ةصغير  ةرصاص
 ةخرت الكزف عمى الرصاصألبعد المدل  ةف لـ تر الشعر إف ....قميالن  السيـ يككف مبسكطان 

 (12)".... ةالمعمق
 الرمي عمى السراج: -33
كتضعو عمى بعد منؾ كترميو بسيـ ثقيؿ كثير الريش، كبقكس  ك قنديالن أ ةسرج شمع"تُ  
ك القنديؿ فينيرؽ أبشئ مف السيـ فيميميا  ةف تصيب الشمعأدكف مف بكتر خشف فتطفئو  ةلين

 (11)"زيتو
 الرمي بالسيـ الراجعي: -31
لى إ راجعان  ان ثـ يرجع منعطف ،حتى منتياه كىك السيـ الذم يرمى بو فتراه سائدان  

 ةمف يماشيؾ فتضربو كىك غافؿ، كصف ةىذا الرمي خدع ةالمكضع الذم رمي منو، كفائد
في كؿ طرؼ مف طرفيو ثـ تريشو  كتصنع لو فكاقتيف فكاقان  يان مستك  عربيان  ف تبرئ سيمان أعممو 

 الجيةلنظيرتيا في  ةحدل الطرفيف مقابمإفي  ةبكؿ فكؽ، كتجعؿ كؿ ريش ةربعأبثماني ريشات 
  كأمؿء ان صغير  االخرل كمساكية معيا في خط كاحد، ثـ تثقب في شؽ كؿ فكؽ منيا ثقبان 

لى منتياه إنو يمر إف" ةمعتدل ةبو بصكر  كارـ   فارغان  خرآلكاترؾ ا حد الثقبيف رصاصان ألنظيرتيا 
 كأصمحالنظر  فأمعفف ذلؾ مف فساد عممؾ إف لـ يرجع فإليؾ فإ راجعان  ثـ ينعطؼ كيكر  

 (47)"ف شاء اهلل تعالىإنو يرجع إالعمؿ كاعتمد عمى ما ذكرت لؾ ف
 الرمي بالسيـ المعارض: -31
ف يككف أحتى يقع، كصفة عممو  ثـ يصبح معرضان  ىك سيـ يخرج مف القكس مستقيمان  

عمى مف أحداىا إكتريشو بثالث ريشات تككف  ان السيـ مسمكب الطرفيف غميظ الكسط متدرج
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 ةعادة ، كفائدتو صيد الطيكر كالعصافير التي تككف متجمعر معارضان نو يم  إاالثنيف كاـر بو، ف
 كثرىا.أك أفيصيب بعضيا 

 سيـ الفخ كفائدتو: -34
ك أريش  بأربعنو يرؽ كيريش إمكضع الريش منو ف إال ف ينحت مستكيان أعممو  ةفكص 

 ة،متصالب ةكيككناف متقاربيف كبصكر  ،مف طرفو بنحك شبر ثقبيف متخالفيف بثالث، كيثقب قريبان 
عكديف يككف طكؿ الكاحد منيما  ، كتأخذفيضعؼ السيـ خر نافذان آلحدىما عمى اأكال يككف 

ك أك الرماف أزراف يمف عكد الخ ةفي الثقبيف، ثـ تدكر عمييما حمق نصؼ شبر فتدخميما حصران 
 ك تستعيض عف ذلؾ بخيط قكم كترمي بو.أطرافيا بخيط، أك غير ذلؾ كتربط أالسفرجؿ 

ـ اهلل عميو يضا بحده كذكرت اسأصاب أيضا صيد مجاميع الطيكر، كما أىذا السيـ  كفائدة
 .دركتو حيان أذا إ إال تأكمو و فالك بعرضأ بالحمقةصاب أكمتو كما أحيف الرمي 

 في الرمي: ةخرى مبتكر أق ائطر 
تتجسد فييا  ةعماؿ مبتكر أالسياـ، كىي  ةؽ في صناعائاختار ابف ميمكف بعض الطر  

فتصنع منو  قكيان  صمبان  عمكدان  تأخذف أؽ ىك ائحد ىذه الطر أالفكر الحربي عند العرب، ك  ةسع
، ةبحجـ الجكز  مدكران  غميظان النصؿ  ةيككف بدكف فكؽ كريش، كيككف طرفو مف جي سيمان 

ك أ ةقؿ كسعتو عمى قدر البندقأك أيشبو القمع بشكؿ مخركط عمقو طكؿ عقد  كتجكفو تجكيفان 
يككف بغمظ  مف الطرؼ الثاني منو بقدر عقد كاحد ثقبان  التي تصنعيا لو، كتثقب قريبان  الصنجة

لى الثقب فال يخرج كقت إما يدخؿ فيو الكتر  ةسع لى الثقب نشران إس السيـ أالكتر كتنشر ر 
 رساؿ.إلا
جكفو ثـ تدخؿ السيـ في  ةمف الحديد عمى سع ك صنكجان أكبعد ذلؾ تصنع بنادؽ  

في  ةك الصنجأ ةلى الثقب، كاقبض عمى مقبض القكس كاجعؿ البندقإالكتر مف ذلؾ الشؽ 
 ةف الكتر يضرب في السيـ فتخرج البندقإايتو، كافمت فغلى إلسيـ المجكؼ كاجبذ السيـ س اأر 
في الكتر،  مسكت عميو كيبقى السيـ معمقان أحيث  فيمض   كسرعة ةمف جكفو بقك  ةك الصنجأ

 .ةف تستغني عف الشؽ بربطو بخيكط الحرير في الكتر كتجعؿ لو فكاقأكيمكف 
 -ىميا:أومن  ةختمفويرمى بيذا السيم بنادق وصنوج م

 ةمير( كىك حديد مثمث الشكؿ طكلو مقدار عقدأل)حمص ابيرمى عنو بالحديد المعركؼ  -3
مف  ناحيةرض عمى ألكقع عمى ا فإذا أطراؼ، الثالثةمف نكاحيو  ناحيةقؿ، كلو في كؿ أك أ
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س أفي ر ردت رميو جعمتو أ فإذا .ةمسامير قائم ةالمرتفع ةطراؼ الناحيأصادرت  ةنكاحيو الثالث
المكاضع كالزحاـ، كينفع  ةماكف ضيقألكيرمى في ا ةكالصنج ةالسيـ المذككر كما جعمت البندق

 ك رجمي فرسو.أالمقاتميف عندما تقع رجمو عميو  ةالعدك كشؿ حرك إلقامة
س السيـ المذككر كتجعؿ أكتجعمو في ر  قطنان  تأخذف أ، كذلؾ ةيضا البيضأكيرمى عنو  -1

كتخرج ما في جكفيا كتممؤىا  صغيران  ف تثقبيا ثقبان أبعد  ةكترمييا كما رميت البندق ةفيو بيض
سر كيجرم القطراف، ثـ ترمي عميو تنكره فيك غأكترمييا عمى مكقع تريد حرقو مف باب  قطرانان 

 بعد ذلؾ بالنار فتحرقو.
ك أيد س السيـ المذككر مف حدأف تضع ر أ، كذلؾ المحميةضا الصنكج أيكيرمى عنو  -1

مسمار، ثـ  ةك يككف لو انبكب يدخؿ فيو السيـ كيثبت بكاسطأنحاس بشكؿ يشبو القمع، 
حراقو ال يمكف الكصكؿ إكالب كترمييا عمى مكضع تريد  ةتحمي الصنكج كتجعميا فيو بكاسط

 ليو.إ
 -نسخ المخطوط:

حصمنا عمييا مف معيد  ةفريد ةالتبصير نسخك فادة إليدينا مف كتاب اأالتي بيف  ةالنسخ عدتُ 
 ة، كىي ممؾ لمكتبيفسزكفؤاد لمانيا عف طريؽ االستاذ أفي  ةكاالسالمي العربيةتاريخ العمكـ 

 بغداد. ةمركز احياء التراث العممي العربي بجامع
ثالث منيا في  ةربع نسخ مف ىذه المخطكطأانو تكجد  (43)يفسزكفؤاد كيذكر االستاذ  

التي  ة( في دبمف، كالنسخChester Beatty)ة في مكتب ةالرابعك  ؿككبريمي في استانبك  ةمكتب
حسف النسخ أكىي مف  3131ككبريمي تحت رقـ  ةمف نسخ ةيدينا ىي مستنسخأبيف 

قد ختمت بختـ الناسخ الذم ثبت تاريخ االنتياء  ةف ىذه النسخأف نضيؼ أكبقي  (41)قدمياأك 
 (.ىػ041) ة في عاـ خر كرقآ فيمف نسخيا 

 الخاتمة:
 تكصؿ البحث إلى النتائج التي يمكف حصرىا بالنقاط اآلتية:

يعكس المخطكط دكر العرب المسمميف في بناء الحضارة اإلنسانية كمقدار مساىمتيـ  -3
أك تحقيقو سكؼ ُيسيـ  في تطكير األسمحة التقميدية. كال شؾ أف دراسة ىذا المخطكط

تراث العرب في العمـك  عف ةىميأكىك ال يقؿ في إحياء جانب مف التراث العسكرم 
 الفنكف.ك  كاألدب
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تتجسد فييا  ةعماؿ مبتكر أالسياـ، كىي  ةؽ في صناعائبف ميمكف بعض الطر ااختار  -1
، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ يصنع سيمان يحمؿ في رأسو الفكر الحربي عند العرب ةسع

 بندقة أك صنجة تنطمؽ بسرعة كبيرة كيبقى السيـ معمقا بالكتر.
 ككصؼحرؽ المكضع الذم يرمى عميو، ة جديدة عند الرمي بالنار لكتحدث عف طريق -1

 يصنع ليذا الغرض. نصال مجكفا يككف مف المعدف
 ةالشعم ةالتي تدخؿ في صناعالقابمة لالشتعاؿ ؽ كالمكاد ائكيذكر بعض الطر  -4

 ةيذكر طريق. ثـ ب النصؿ مف الناريتقر بيا بعد جكؼ النصؿ التي تمأل  (ة)الحراق
ف تكقدىا بنار، أخرل باستعماؿ بعض المكاد التي تحترؽ عند الرمي بيا مف غير أ

، ةف ىذه العناصر تشتعؿ بمجرد االحتكاؾ مع اليكاء بعد مزجيا بنسب معينأكيبدك 
بعمـ الكيمياء، كتقدـ كبير مف  ةكاسع ةتدؿ عمى دراي ةمبتكر  ةجديد ةطريق كىي حقان 

 .ةكالعسكري ةالناحيتيف التطبيقي

 ئمة المصادر والمراجع:قا
تبصرة أرباب االلباب في كيفية النجاة في الحركب مف األسكاء ، مرتضى بف عمي  .3

 .3142ق( كقد نشره المستشرؽ الفرنسي )كمكد كاىيف( بيركت_121مرتضى )ت
ق(، الدار المصرية 107تيذيب المغة، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم )ت .1

 ت(.لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة، )د.
الجامع لمفردات األدكية كاألغذية، ضياء الديف عبد اهلل بف أحمد األندلسي المالقي  .1

 ق.3113ق( المطبعة األميرية، بكالؽ،  646المعركؼ بابف البيطار )ت
فضؿ القكس العربية، مصطفى الشكرنجي الفرحاتي، تحقيؽ أحمد نصيؼ الجنابي  .4

 .3121الرابع، سنو ، العدد 31كميرم عبكدم فتكحي، مجمة المكرد ، ـ
 .3126، استانبكؿ، 1فيرست مخطكطات مكتبة ككبريمي، ـ .1
ق( تحقيؽ د. حاتـ الضامف، المكرد، 114كتاب السالح، أبك عبيد القاسـ بف سالـ)ت .6

 .3101العدد الرابع، 
ق(، تحقيؽ محمد جبار المعيد، المكرد 136كتاب السالح، أبك سعيد األصمعي)ت .0
 .3120، العدد الثاني، 36ـ
 ق(، طبعة بكالؽ.033ساف العرب، ابف منظكر)تل .2
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 .3207محيط المحيط، بطرس البستاني، بيركت،  .1
، بيركت 0ق(، ج412المخصص، ابف سيده، أبك الحسف عمي بف اسماعيؿ )ت .37

 )د.ت(.
مستند األجناد في آالت الجياد كمختصر في فضؿ الجياد، البف جماعة الحمكم  .33
 .3121د، ق(، تحقيؽ أسامة النفشبندم، بغدا231)ت
،  ككركيس عكاد، مطبعة المجمع العممي 3مصادر التراث العسكرم عند العرب، ج .31

 .3121العراقي، بغداد، 
ق( 641المعتمد في األدكية المفردة، مظفر الرسكلي، يكسؼ بف عمر التركماني، )ت .31

 مطبعو مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، )د.ت(.
 .3106طبعة دار الشرؽ، بيركت، المنجد في المغو كاألعالـ، لكيس معمكؼ، م .34
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  االحاالت
 

                                                 
 (2الكرقة فادة كالتبصير )مقدمو الناشر، إلا - 3
 02، ص3ج ككركيس عكاد، مصادر التراث العسكرم عند العرب، - 1
 2، ةكرقالفادة كالتبصير، إلا - 1
 0، كرقةال فادة كالتبصير،إلا- 4
 .331 ،334 ،17 ، 41، 31 ة، كرقة، انظر االفادان مكضكععشر  ةاعتمد عميو في خمس - 1
،  ةفادإلا منيا باسمو الصريح كاثناف باسـ كتابو )اجناس السالح(، ةع ثالثمكاض ةاعتمد عميو في خمس - 6

 .140، 117،  112،  142،  176،  ةكرق
 .12، 11،  1 ةكرقال،  ةفادإلا - 0
 .111،  11،  ةكرقال،  ةفادإلا - 2
 .11 ةكرقال،  ةفادإلا - 1

 ....334،  372،  370،  61،  41 ة: انظر كرقةاالفادكرد اسمو في عشر مكاضع مف كتاب  - 37
 ....331، 337،  371،  372،  61،  41 ةكرد اسمو في عشريف مكضعا، كرق - 33
)ابك اسحؽ الرقي( كيبدك مف  كأخرل)اسحؽ الرقي(  ةكبصيغتيف مختمفتيف مر عدة كرد اسمو في مكاضع  - 31

 اف االسميف لشخص كاحد. ةككر ذاالشارات الم
 .21،  64 ةكرد اسمو مرتيف ، كرق - 31
  140،  31،  ةكرقالفاده ، إلا- 34
 141،  ةكرقالفاده إلا - 31
 146،  117 ةكرقالفاده إلا - 36
  -مف ىذه المؤلفات ذكر : - 30
ىػ( ، تحقيؽ الدكتكر حاتـ صالح الضامف ، المكرد ،  114القاسـ بف سالـ )ت ةعبيد أبك كتاب السالح ، -
 .111-111صفحات  3121، سنو  4،العدد  31ـ
( ، 121، مرضي بف عمي مرضي )ت  اءسك ألالنجاة في الحركب مف ا ةلباب في كيفيألرباب اأ ةتبصر  -

 .3142كقد نشره المستشرؽ الفرنسي )كمكد لجاىيف( بيركت 
ىػ( حققو 231الحمكم )ت ةالجياد كمختصر في فضؿ الجياد، البف جماع آالتاالجنات في  مستند -
 .3121 د،بغدا ،النقشبندم ةسامأ
ىػ( ، تحقيؽ احمد نصيؼ الجنابي كميرم 3347مصطفى الشكربنجي الفرحاتي )ت ة،العربي سفضؿ القك  -

 .174-111صفحات  ،31001 ،عبكدم فتكحي ، المكرد
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 4 كرقوال كالتبصير،فاده إلا - 32
ف لـ يكف مف كالـ النبي صم ى اهلل عميو كسم ـ، إال  أف  معناه صحيح، إذ ىك دعكة إلى  - 31 ىذا الحديث كا 

عمى القكة الجسدية، حتى يستطيعكا أف يؤد كا ما عمييـ مف  الشبابامتالؾ كسائؿ القكة المادية، كتربية 
 .ي الدفاع عف حمى الديف كالكطفعبادات شرعيا اهلل ليـ، كأف يقكمكا بكاجبيـ ف

الركحاء، كالبيضاء،  :ىي قسي ةربعأ( مى اهلل عميو كسمـالمصادر اف لمرسكؿ )صمعظـ ذكرت  - 17
 .كالصفراء، كالكتـك

 64الجياد، ص آالت،االجناد في  121، صةفضؿ القكس العربي :ينظر 
 .12، ص6ج، إبف سيدهالمخصص،  .التي ال شؽ فييا :الكتـك

، كييذب كينقى مف المحـ، ُيمشؽ منو مشقان  عصب المتنيف كالساقيف كالكظيفيف يختمط بالحـ: العقب - 13
 .331،  1/ لساف العرب ، ج 11، ص 6. المخصص ، جكليا معاني أخرل كثيرةكيسكل منو الكتر، 

ما كاف تختمؼ اسماؤىا الختالؼ اماكنيا كمنابعيا، ف ةكاحد ةاء لشجر مالشكحط، كالنبع، كالشرياف، اس - 11
الجبؿ فيك النبع كما كاف في سفح الجبؿ فيك الشرياف كما كاف في الحضيض فيك الشكحط . كال  ةمنيا في قم

 الحجاز. باديةفي  إالالشرياف ك يكجد عكد النبع كالشكحط 
 .11، ص3120 ،، العدد الثاني36ـ، المكرد، كتاب السالح، بطرس البستاني -

 11 ة،كرقال اإلفادة،
المنجد ،  .ك التكاء في طرفي القكسأ( 41، ص 6جما عطؼ مف طرفي القكس )المخصص ،  ة:السيت - 11
 .101ص
طكؿ كيسمى أ ألنوالبيت االعمى بيت الرمي  ىفي القكس كيسم ةكالسيت ةما بيف طرفي القبض :البيت - 14

 يضان أعند الرمي كيسمى رض ألسقاط لسقكطو نحك اإلقصر بيت اسفؿ االألكيسمى البيت ا الرأسك أالمعاني 
 (41،  44فاده كالتبصير ، الكرقو إلؿ )اجالحط كالر 

 12كرقو ال ، فاده كالتبصيرإلا- 11
 . السيؼ نصالن  ةحديدى كتسم سناف الرمح نصالن  ىكيسم ،السيـ تسمى نصالن  ةحديدالنصؿ: - 16

 .377ص، سعيد االصمعي كبأكتاب السالح،  المصدر السابؽ،األصمعي، 
بعضيا ببعض بممفات  ةمف صفائح الحديد مثبت ةالمصنكع ةكىك الصدرية عجميأ ةكممالجكاشف:  - 10

 كممو جكشف. ،األزىرم ،تيذيب المغو : ةمعدني
 .116 كرقوالكالتبصير ،  ةفادإلا -12
كالتبصير  ةفادإلا الشكؿ يثقب فييا ثقب غير نافذ. ةالحجـ مربع ةمف حديد صغير  ةىك قطعالعقيؽ: - 11

 112، الكرقو
 113 ةكرقال ،اإلفادة 17
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بك أفكاؽ كفكؽ، كقاؿ أمكضع الكتر كجمعو  .076الكتر في السيـ، محيط المحيط ، ص عالفكؽ مكض- 13

 . 14،  11ضعتو في الكتر ال رمي بو، المخصص ، صم ك ، أ: لقد فكقت السيـ ةعبيد
ة، غذيألكا ةدكيألالجامع في مفردات ا :ظرأنئؿ المكجكد في داخؿ جكز اليند ، ىك الساالنارجيؿ:  - 11

 .304، ص 4ضياء الديف عبد اهلل ابف البيطار، ج
المعتمد في  :نظرأقكل ما في البمساف دىنو، أبيض ك أتشبو السذاب كلكنيا  ةمصري ةشجر البمساف:  - 11
 11.-11، مظفر الرسكلي ، ص ةالمفرد ةدكيألا

 كركيا كالبندؽ. ئعمؿ الش ةبو مف رصاص كركم كسكاه ، كالبندق ىما يرم ىك كؿ- 14
 .101 كرقوال، كالتبصير فادةاإل- 11
 .012ص ،محيط المحيط. تساكم نصؼ دانؽ ةعمم- 16
 .127 ةكرقال، كالتبصير ةفادإلا- 10
 124 ةالكرق ،االفادة كالتبصير - 12
 121 ةالكرق ،االفادة كالتبصر- 11
 126 ةالكرق، كالتبصير ةفادإلا- 47
 الناشر  ة، مقدمة كالتبصيرفادإلا- 43
 .36ص 3126/ استانبكؿ  1نظر / فيرست مخططات مكتبو ككبرلي / ـأ- 41
 


