
 
 

 وأثرها الرماية بالسهام 

 في غـــــزوة الـخـــنــدق
 

 

 أ.د/ عدنان درويش عبد الغني جلـّون
 

 
يقرر بعض الدارسين أن الرماية باالقو  والساهام 
قديمااة جاادار ويرجعهااا بعىااهم ولاا  لدم ونااو  عليهمااا 
السالم، بينما ينسبها بعىهم ول  أمم وأفاراد جاااوا مان 

هاـ:  733ري فاي الساهام    بعد، يقول العالمة الادينو
وأما مبدأ عملها وأول من رم  بها، اختلا  الناا  فاي 

من رم  عنها، فقاال بعاض أهال العلام  القو  ومبدأ 
ون القااو  جاااا بهااا جبرياال ولاا  لدم علياام السااالم، وعلماام الرمااي عنهااا، 
وتوارثاام ولاادى ولاا  زماان نااو  علياام السااالم، وكتاار  ال اار  فااي تتااا  

أول من رم  عنها جمشيد الملك ال ارسي، وقيال ونام الطبقا  األربع  أن 
تان في زمن نو  عليم السالم، وتوارثم بعدى ولدى طبقة بعد طبقاة. وقاال 
لخرون  ون أول من رم  عنها النّمارود، وخبارى مشاهور فاي رميام ن او 

الادم.، ورما  عنهاا بعاد النمارود فاي السماا وَعْود سهمم وليم وقاد غمما  
باان سااامن ثاام رسااتم ماان المجااو  ثاام اساا نديار  سااامن اليماااني ثاام تنااد

وغيرهم، وقيل ون أول من وىعها بَهرام جاور بان ساابور كي األتتاا ، 
وهو من الملوك الساسانية، وونم عملها من ال ديد والن ا  والكه ، ولام 
يتن رلها من قبل كلك فلم تطاوعام فاي الماّد فعملام مان القارون والخشا  

ل  مقالم، ألن القو  األول لام تازل ت تخار والعَق . وهكا القول مردود ع
بالرمي في ال رو  والصيد، ولم يمنقل أن الرماي انقطاع فاي دولاة مانهم، 

 .:1 وهللا أعلم"

                                            
 .229-228الدينوري، نهاية األر  في فنون األد ، ص : 1 

ة ـداياااااااـة بـقصااااااا
 القو  والسهام
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ويكتر األستاك مصط   ال ر اني  أن "أول هد  رمي فيم بعد رمي 
أهل ال جاز الهد  الكي بدمشق في با  شرقي، وتان أنشأى أبو عبيدة بن 

ا  ورم فيم جماعة من أص ا  النبي صل  هللا عليم وسلم، أخبرني   الجرَّ
بكلك جماعة من أهل الشام، وبعدى أو قري  منم أهدا  مصر وملوك  لوان 
ولثار الص ابة في هكى المواىع تثيرة. فأما أهل العراق من أهل التوفة 
والبصرة وغيرهم فأول رميهم الكي يأتي ولينا تان في أيام أمير المامنين 

، فقد  ت  لنا أنم لما اتسع اإلسالم وخالط  ال مر   بن أبي طال علي 

، فقد  تي طال  العر  ورموا معهم، رأى أمير المامنين علّي بن أبي 
ر وسط  يعني بين العَربي وال َارسي، فعمل القو   أن يعمل لهم قوسا

ها من الوسطية ول  الواسطية" المعروفة بالواسطية، وونما اسمم
 1: . 

 
ال ديث عن ال ر  والسال  وال ر  ولالتم، فإن الرماية عند 

بالسهام ستقود ناصية ال ديث، تي  ال وهي رفيق ال ار  العربي في 
ِ لِّم وتر الم، في غزواتم وغاراتم، في ال صول 
عل  لقمة عيشم وأوالدى، ولعل ما يمتن أن تصن  
فيم الرماية بالسهام في أنها أداة هجوم ودفاع، لها 

ا في القمر  والبعمد، يخافها ويخشاها تل تأثيره
ثاب  بن أو  األزدي  ار  وفار ، قال  م

  -قبل الهجرة 70  عام -الملق  بالشن رى
 ثاَلَثَةُ أْصَحاٍب: فَُؤاٌد ُمشـَيَّعٌ 

 
 

 إْصِليٌت َوَصْفَراُء َعْيَطلُ  وأْبيَضُ  
  

ِِ الُمتُوِن  َهتُوٌف ِمَن الُمْلَس
 تَِزينُها

 

 نِيَطْت إليها َوِمْحَملُ َرَصائُِع قد  
َِ عنها السَّـْهُم َحنَّْت   إذا َزلَّ

 كأنَّها
 

أةٌ َعْجلَى تُرنُّ َوتُْعِولُ    (2)ُمَرزَّ
   

 
عن سلمة بن األتوع قال  مر رسول هللا 
صل  هللا عليم وللم وسلم علـ  ن ر من أسلم 

)ارموا اي بين إمساعيل فإن ينتىلون بالسوق فقال  

                                            
 أ.32-أ31: مصط   ال ر اني، فىل القو  العربية، ص 1 

 .13-11: المية الشن ري، األبيا  2 

انة الرماياااااة ـمتااااا
الثقافة ي ـام فـبالسه

 اإلسالمية

ي ـالرماية بالسهام فا
ث النبااااوي ـديااااـ ـال

 الشاااااااااااااااااااااااااااااري 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 في غـزوة الخـنـدقوأثرها الرماية بالسهام  

، قال  فأمسك أ د ال ريقين بأيديهم، ، ارموا وأان مع بين فالن(ا  أابكم كان رامي

قالوا  تي   )ما لكم ال ترمون؟(فقال رسول هللا صل  هللا عليم وللم وسلم  

 . :1 )ارموا وأان معكم كلكم(نرمي وأن  معهم؟ فقال  

عبد هللا بن   دثنا  سعيد بن منصور  جاا في سنن أبي داود   دثنا 
 عن  أبو سالم   دثني  بن يزيد بن جابر  عبد الر من  دثني  ك المبار

صل  هللا عليم  سمع  رسول هللا  قال   عقبة بن عامر عن  خالد بن زيد 

حيتسب  )إن هللا عز وجل يدخل ابلسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة صانعه يقول   وسلم 
، وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا ،ومنبله  يف صنعته اخلري والرامي به 

من اللهو إال ثالث أتديب الرجل فرسه ومالعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن  ليس
 .:2 (بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا نعمة تركها أو قال كفرها ترك الرمي

 أباي  قاال  ادثني  م ماد بان فلاي    ادثنا  وبراهيم بن المناكر   دثنا 
 أباي هريارة  عان  عبد الر من بن أباي عمارة  عن  هالل بن علي  عن 

يف اجلناة لقاا  قاو  )قاال   صل  هللا عليم وسلم  عن النبي  رىي هللا عنم 
هللا خري مما تطلع  يف سبيل روحة  أو  لغدوة  خري مما تطلع عليه الشمس وتغر  وقال 

 .:3 يه الشمس وتغر (عل

من هكا المنطلق، أخك المسلمون األوائل عل  عاتقهم ت مل رساالة 
تعلم وتعليم الرماية بالسهام لصغارهم وتبارهم،  ت  أصب   الرماية 
بالسهام مصدرار من مصادر القوة المادية والمعنوية للشخصية المسلمة 

ر مان وساا ئل االساتعدادا  لدعم ال ياة الطبيعية والرياىية وجزاار هاما
األساسية للقاا العدو، فجاا  اآلياا  القرلنياة التريماة متتالياة مباشارة 
ت ث المسلمين عل  تعلم وتعليم الرماياة بالساهام واالساتعداد بهاا علا  
 ااد اعتبارهااا السااال  األوفاا  واألقااوى ىاامن عاادة الم اااربين، وأنهااا 

                                            
 هـ.1407، دار ابن تثير، 3: ط3/1062: ماسسة قرطبة، والبخاري  4/50: رواى أ مد  1 
 :، ط دار ال تر.2/16: سنن أبي داود، الرمي،  2 
هو األنصاري, واإلسناد : (عن عبد الرحمن بن أبي عمرة)قوله: وجاا في فت  الباري شر  ص ي  البخاري  : 3 

في  ديث أن  في البا  الكي يليم " لقا  قو  أ دتم " وهو المطابق . (لقاب قوس في الجنة)قوله: تلم مدنيون. 
هو المراد بقولم في الكي قبلم " خير من الدنيا وما  (تغربخير مما تطلع عليه الشمس و)قوله: لترجمة هكا البا . 

  فيها ".
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تطاااااور الرمايااااااة 
 عناااااااااد العااااااااار 

 

يعتاار  وال  الساابيل ولاا  وعااداد القااوة األساسااية لصااد العاادوان الااكي ال
 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ بمنطلق ومنطق القوة المادية والمعنوية، لكا نزل قولم تعال 

سااااعيد باااان   اااادثنا . :1  ژىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ
 عان عمارو بان ال اارث  أخبرناي  عبد هللا بن وها    دثنا  منصور 

 عقباة بان عاامر الجهناي  أنام سامع الهماداني أبي علي ثمامة بن ش ي 
المنبار  وهاو علا  صال  هللا عليام وسالم  سمع  رسول هللا  ول ــــــيق

أال إن القاااوة  أال إن القاااوة الرماااي أال إن القاااوة الرماااي)  ژ ...ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژيقاااول  
 . :2 (الرمي

 
اهتم عر  الجزيرة العربية بالرماية بالسهام 

فتناقلوا تعلمها وتعليمها جيالر بعد جيل، وأدواتها، 
 وقد تنوع  السهام في الجزيرة العربية تاآلتي  

ا أ ـ  مَّ  قو  وسهم الجم

ا  تان  بداية مر لة تعليم صبيان البادية  مَّ بقو  وسهم الجم
الرماية بالسهام، ثم ينتقل الصغار ول  مر لة التعليم والرماية عن 

            الر. يقول الشيخ أ مد الدينوري ر مم هللا  األقوا  األتبر أو األقوى َ يْ 
ا ، يريش الصبي  مَّ ا م سهام يرمي بها الصبيان ووا دها الجم مَّ "والجم
ا  بريشتين وهو من أدن  شجرة يجدها، وأتثرها من الثُّمام، وبها  مَّ الجم
ا  عودم يثنّيم ث مَّ م يتعلم صبيان أهل البادية الرمي أّول شيا. وقو م الجم

يوتّرى مثل قو  النَّدا  وال أنها أصغر، فإكا َش َّ الغالم وأطاق الرمي 
ا م سهٌم  مَّ ا  وأخك في النبل". وقيل  "الجم مَّ ا  وقو  الجم مَّ ترك الجم

ر بقدر ِع اص القارورة ليتون بالص ي تجعل في طرفم تمرار معلوتا
يتن لم  أهدى لم، وقال غيرى لئال يعقر بم قال  ولي  لم ريش وربّما لم

ر فموق يرمي بم عن قوسم  .:3 " أيىا
 القو  ال جازية  ـ 

قىي  وا د، فرع قىي  وا د. قىي  وا ٌد فَلٌق، قىيبان فِلقان. 

                                            
 .60: سورة  األن ال، اآلية  1 
   أي هو العمدة وأخرجم مسلم وابن ماجم. (إن القوة الرمي)قال المنكري  : سنن أبي داود. و2 
 .356: أ مد الدينوري، تتا  النبا ، ص 2 
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عَقّبة. وهكى األنواع الثالثة يصنعونها من  عمود النبع. عود الَشو ط.  مم
عود الِشريان. الَشريج  وجمعها َشرائج والقو  التي تمصنع منها قَىيبين 
عَقَّبة  هي التي يجعلون ببطنها قرون الَمِعز ويمعَقِّبونها وال  فلقَين. القو  المم
تتون هكى وال عند الماهر منهم، أو من قر  منهم من ال اىرة. القو  
الواسطية  "قال بعض علماا هكى الصناعة  ونما سمي  واسطية ألنها 

توسطة بين قسي العر  وال جازية  ." مم
 الشري ة القو  النبويةج ـ 

 ي ت ظ مت   تو  تابي في استانبول بقو  تنس  ول  رسول هللا 
نقل  من ال جاز ول  ترتيا في أواخر العهد العثماني ورغم عدم وجود 
دليل قطعي عل  ص ة هكى النسبة فإن دراسة هكى القو  ت يد في معرفة 
نوع قديم عل  أقل تقدير وقد زر  المت   وصّور  القو  وسعي  

 صول عل  مقاييسها واستعن  بسعادة األستاك/ ناجي صادق م تي عل  ال
س ير خادم ال رمين الشري ين بترتيا، الكي ت ىل بالتتابة ول  الجها  
المعنية، وتم ال صول عل  هكى المقايي  ألول مرة منك أن عرف  هكى 
القو  النبوية الشري ة بقصرها وسمْمك وسطها عن سائر األجزاا 

 يث قام  Edwerd McEwen التعاون مع السيد ودورد ِمِتِّون األخرى، وقد تمّ 
بصنع نموكج للقو  من خامة شرائ  الخيزران، وقمنا بعرض نموكج 

 م.1978ينة ورنهام ببريطانيا عام القو  والرماية عنها في مد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 14 (25العدد)مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

َحيَّة للقوس  صورة -1
النبوية  الشريفة 

 
 

 وقاص  القو  السعدية  قو  سعد بن أبي -د
هو  سعد بن أبي وقاص بن مالك بن َوه  بن عبد منا  بن زهرة 
م  َ ْمنَةم بن  س يان بن أمية بن  بن تال  بن مرة، ويتن   أبا وس اق، وأمُّ

، أسلم وهو ابن سبع عشرة، وهو :1 عبد شم  بن عبد منا  بن قمّصي
 . :2 أول من رم  بسهم في سبيل هللا، وأول من رم  في اإلسالم بسهم

تعتبر قو  سيدنا سعد بن أبي وقا  رىي هللا عنم، القو  الشري ة 
بها بالمدينة المنورة لعدة قرون وتوارثها األجيالم بعد   الثانية التي ا ت ظ

األجيال لدى لل أبي الجود األنصاري بالمدينة المنورة، وقد شاهد  
في  القو  بن سي في دار الشيخ علي أبي الجود األنصاري ر مم هللا،

 زقاق  بش، جنو  شرق المسجد النبوي الشري .
 
(1) 

                                            
 .137  3ابن سعد، الطبقا  التبرى، : 1 
 .140  3ابن سعد، ن   المرجع، : 2 
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صورة َحيَّة لقوس سيدنا سعد بن أبي وقاص، نم تصوير القوس في بيت ـ  1
 هـ. 1379علي أبو الجود األنصاري رحمه هللا، أرشيف المؤلف،  الشيخ

 
 
 

 الرماية بالسهام ال ربيةـ  هـ
ختل ة دورها األساسي في تلع  السهام ال ربية بأنواعها وأ جامها الم

عمليا  الهجوم والدفاع ىد العدو، لكلك اهتم  العر  بصناعة السهام، 
وما تتطلبم تل قو  من السهام  س  المناسبة التي ستستخدم فيها 

 السهام، والسهام ال ربية عل  أقسام منها  
 سهام  ادة النصل المدببة  الختراق تل ما هو صل  مثل الدروع.ـ  أ
 هام العريىة النصل  لشق الجلد والخاما  الخ ي ة. الس ـ  
دملتة المدورة النصول  لصيد الطير.  ـ ج  السهام المم

                                  

(1) (2) 
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نصول حديدية -3نصول حديدية عريضة -2زي الفارس المحارب المسلم.  -1
 مدببة.

 [. م1979تر، بريطانيا، من مجموعة جمعية انجو سايمون بمتحف جامعة مانشس ]
 

 
 
 
 
 

 
 السهام الصافرة: سهام ذات نصول مدملكة ـ1

 بيضاوية الشكل ذات فتحات في رأس النصل لمرور الهواء أثناء طيران السهم. 
 نصول السهام الصافرة، ومنها ما هو مزود بنصل ذا شفرتين. ـ  2

 م[.1979طانيا، : من جمعية انجو سايمون بمتحف جامعة مانشستر، بري5-1]الصور 

 
        (2) 

 مجموعة نادرة من سهام الِمعراض. ـ  1
مجموعة من السهام A-C  السهامـ  2

فُوق أحد السهام  D النارية، السهم
 النارية. 

 م[.1979من مجموعة انجو سايمون بمتحف جامعة مانشستر، بريطانيا، ]

 
 

 
رماية السهام في أرض المعرتة  طبيعة
 نوعان 
رمي السهام فمنها ما يصل فيصي ، تبادل -

الجند وفي الميدان،  أو ال يصل فيطيش  ول

(2) (1) 

(1) 

طبيعاااااااااة وصاااااااااابا  
السااهام فااي الغاازوا  
 وال اااااااااااااااااااااااااااااارو 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 في غـزوة الخـنـدقوأثرها الرماية بالسهام  

 من السهام السليمة فيردها. ويتبادل ال ريقان استخدام ورد السهام ما وصل
 سهام يرسلها بهد  وصابة شخص ما بعينم، فتصي  وتجر  وتقتل -

 ون لجالر في أرض المعرتة، أو عاجالر بعد فترة من الزمن.
أو جملة وا دة ب يث تشتل  ىادل ال ريقان ورسال السهام فراديتب - 

مجموعة س ابة سوداا، فيطيش بعىها ويصي  بعىها األخر أ د 
ال ريقين، وقد تتون وصابا  بعض السهام الطائشة كا  وصابة قاتلة، 
ويطلق عل  مثل هكا السهم "سهم غر "، قال ابن هشام  "َسْهمم غَْرٍ  

ة وغير وىافة، أي وهو الكي ال يمعر  من أين جاا وال غَْرٌ  بإىافوَسْهٌم 
 .:1 بم"مْن َرم  

 
ال يختل  اثنان في مدى فعالية أنواع السال  
جملة وت صيالر، وال أن للقو  والسهام لثارهما في 
اإلصابة والنتاية البالغة في شخص العدو مما ال 
ت علم أي أداة من أدوا  ال ر  األخرى، 

عتبار ومتانية استخدام القو  واىعين في عين اال
ر -والسهام  في مجالي الهجوم -الرماية بالسهام عموما

ر ال يتوف ر في أي سال  ـــوالدفاع، وهكا أيىا
الرماية -ة مسافة ــاليــ  أن فعــع ولـــراجـــر، وتشير بعض المــلخ

ر  ر و ديثا ونما يرتبط بنوعية السهام وقوة  يل القسي ن سها، -بالسهام قديما
الرماية -وىافة ول  طريقة الرماية ن سها، و يث أن رماية السبق 

ر في جميع ال رو  التي -البعيدية، عل  البعد هي األنجع واألتثر استخداما
عرفها اإلنسان، لكلك فقد جر  مقارنة بين أدن  وأقص  مسافة يمتن أن 

 يصلها السهم. 
م بن جع ر  يشير الواقدي بقولم  "قال أبو عبد هللا، قل  إلبراهي -

جد في التتيبة خمسمائة قو  عربية. وقال  أخبرني أبي عمن رأى  وم
قيق يرمي بثالثة أسهم في ثالثمائة، يعني كراع، فيدخلها  تنانة بن أبي ال م

 . :2 في هد  ِشبرار في ِشبر"
في المسابقة بالرماية بالسهام يشير ابن القيم ر مم هللا بقولم   -

                                            
 .313  3ابن هشام، سيرة النبي صل  هللا عليم وسلم،  :1 
 .670  2الواقدي، المغازي، : 2 

فعالياااااااااة أسااااااااال ة 
المسااااااااالمين فاااااااااي 

سااارايا والغااازوا  ال
 ةـوياااااااااااااااااااااااــبــنـال
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ا بالمشاهدة والراية. ووما الكراعان ألن "ويشترط معرفة مدى الرمي وم
ر وهو ما زاد عل  ثالثمائة كراع الغرض ي و   اإلصابة في مثلها غالبا
بكلك، وقد قيل أنم ما رم  في أربعمائة كراع وال عقبة بن عامر الجهني 
رىي هللا عنم، هكا تالم أص ا  أ مد.، وقال العراقيون من أص ا  

ر جاز وون زاد عل  الشافعي  وكا تان  المسافة م ائتين وخمسين كراعا
ثالثمائة وخمسين لم يجز، وفيما بينهما وجهان وهكا تقدير لي  معهم بم 
نص من اإلمام وال دليل من الشريعة.، وقال الخراسانيون منهم  ون تان  
المسافة تقر  اإلصابة فيها ص  تعيينها، وون تعكر  اإلصابة فوجهان، 

  فإنهم وكا جوزوا تقديرها بثالثمائة قل   وهكا أقر  ول  الصوا
ر أو بثالثمائة، ولم يجوزوا الرمي عل  البعد بل عل   وخمسين كراعا
ر وتلما بعد  المسافة  اإلصابة لم ت صل اإلصابة في هكى المسافة وال ات اقا
ر  عز  اإلصابة، ولهكا رمي الغرض ال يتون وال في هكى المسافة غالبا

، ومتوسطة، ولكا يبتدئ المتعلم بالقري ، ثم وهكى ثالثة  قصيرة، وطويلة
المتوسط، ثم البعيد، فالكي يصي  ما جر  بم العادة في الثالثة بنبال 

 .:1 الثالثة هو الرامي  قيقة"
 

جر  العادة أن يبدأ تعرض الجيوش في المعارك 
ر لنوعية  ال ربية ول  التناوش أو تبادل رمي السهام تبعا

د الجيشين عن بعىهما أرض المعرتة وقر  أو بمع
بَ  المسافة بين  البعض، ومن المعرو  بأنم تلما قَرم
الجيشين تان  اإلصابة أتبر وأوقع، والعت  ص ي ، 
ولتأثير وقع السهام عل  تال الجيشين ثالثة أ وال عند 

 الرماية عل  الن و التالي 
م الرماية عل  مسافا  مختل ة، غير م ددة بالقر  والبمعد.  يث تت ت -1

في ت ديد المسافة،  -القابىة عل  القو -قبىة الرامي اليسرى 
 ويتون كلك عل  الن و التالي 

التهدي  باستخدام ظهر اإلبهام األيسر عند الرماية عل  المسافة  -أ
 ، ويخ ض الرامي يدى ألس ل تلما قرب  المسافة.ةالقريب

                                            
 .82: ابن القيم، ال روسية، ص 1 

سااارعة وتااااأثير 
السااااااااهام فااااااااي 
الغاااااااااااااااااازوا  
 وال ااااااااااااااارو 
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اية التهدي  باستخدام القاعدة الس ل  إلصبع الخنصر عند الرم- 
 عل  المسافة البعيدة، ويرفع الرامي يدى تلما بَعمد  المسافة.

أما التهدي  عل  أطرا  ظهور سالميا  األصابع الثالثة -ج
فإنما يتون من أجل  -الشعادة والوسط  والبنصرـ  األخرى

 التهدي  لت ديد المسافا  األبعد ول  األقر .

من أعل  ألس ل.  يث الرماية من المرت عا ، وهو ما يعر  بالرماية -2
ترت ع يد الرامي بالقو   س  تقدير المسافة وأعل  مسافة للرماية عل  
المسافا  البعيدة ما يتون ارت اع كراع ال املة للقو  مع الجسم من نقطة 

 أربعون، خمسة و 45ْاإلبط ب يث يتّون الكراع مع الجسم زاوية قدرها 
خ ال ديثة. لكا وج  عل  درجة، وتطبق هكى القاعدة في رماية الصواري

الرامي أن يراعي مدى ارت اع كراعم أثناا الرماية  س  المسافة التي 
يقدرها بمتان الرماية. تما أن تأثير رمي السهام من األعل  ألس ل ونما 
تزداد نسبة سرعتها بسب  الجاكبية األرىية التي تاثر فعاليتها عل  السهم 

 أثناا الهبوط.

  مختل ة، وهو ما يعر  بالرماية من أس ل الرماية من منخ ىا-3
ألعل . وك يت تم الرامي بثني تت م  ت  تلت م العىد بجن  الرامي، 

باتجاى األس ل، وتعتمد زاوية التصاق العىد بجان   مثم يرمي سهام
ر النخ اض المستوى الكي سيتم الرماية فيم، مثل   الرامي تبعا

ماية العدو الواق  وكا تان الرامي في أعل  السور، ويقصد ر -
السور مباشرة فيتوج  عل  الرامي أن يلصق عىدى بالجن   أس ل
 لىمان وصابة عدوى. ويقوم الرامي بالرماية بن   الطريقة وكا تان يتتون

 العدو م اصرار في بئر وما شابهم.
 وترت ع العىد عن الجان  تلما بعمد رامي أو جند العدو من نطاق -

 خارج السور. 

الثالثة، تعتمد الرماية عل  خبرة الرامي ومدى  وفي ال اال  -
معرفتم وخبرتم في تقدير المسافا ، وىافة ول  نوعية القسي والسهام، 
وال تأتي هكى الخبرة وال بتثرة الرماية والتدري  المستمر ت   وشرا  
أستاك عالم ب نون الرماية بالسهام،  يث تت تم هكى الخبرة بمدارا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 (25العدد)مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 . :1 برة في تقدير المسافا الرماية التتسا  الخ
بغض النظر عن نوع السهم والقو  وتوافق أجزائهما مع بعىها 

من  يث الطول والقصر وقوة الخيل، ونوعية الخش  وبقية ما يلزم البعض 
السهم والقو  من شروط تختص بصناعتهما، تعتمد سمرعة السهم عل  خبرة 

لك فقد خصص أساتكة وسرعة الرامي في وطالق سهامم مجال االختبار، لك
الرماية بالسهام اختبارار لمعرفة سرعة السهم، فعل  الرامي بعد أن يتخك متانم 
في الميدان أن يرمي ثالثة أسهم متتالية، ب يث يرمي السهم األول، ثم يل قم 
بالسهم الثاني، عل  أن يتون رماية السهم الثاني مباشرة قبل غيا  غبار السهم 

الثالث، الكي يصل ول  قبل اخت اا غبار السهم الثاني،  م يرمي السهمثاألول، 
وهتكا، أما وكا تان هناك فرق تبير ما بين السهام الثاني والثالث، فيرجع كلك 

 . ول  بطئ رماية الرامي أو فساد في صناعة القو  أو السهام
 متانة غزوة الخندق من السرايا والغزوا  النبوية الشري ة  -4

نا زياد بن عبد هللا البتائي، عن م مد بن وس اق بن هشام   دثاقال 
ر  المطلبي، وتان جميع ما غزا رسول هللا صل  هللا عليم وسلم بن سم سبعا

. وتان  بعوثم صل  هللا عليم وسلم وسرراياى ثمانية :2 وعشرين غزوة
. ون ت اصيل جميع غزواتم وسراياى :3 وثالثين من بين بَعٍْث وَسِريةٍ 

عليم وسلم، سيطيل بنا المقام وال ديث، فمن األيسر  وبعوثم صل  هللا
بمتان اإليجاز بكتر لثار الرماية بالسهام وما ورد في بعض السرايا 
والغزوا  التي سجل  للتاريخ اإلسالمي والرماية بالسهام معايير ومبادئ 
وأس  التاريخ ال ربي واالجتماعي والرياىي لألمة اإلسالمية، هكا 

الغر ،وهكى شهادة ولم قادة وعلماا ومستشرق التاريخ الكي شهد
الكي ياتد ويقول  "َتّوَن  .Bosworth  Eالبروفيسور ودمون  بوزورث

 . :4 الجيش العربي أقوى جيش شهدى العالم في أقصر فترة زمنية ممتنة"
لقوم قتال وال الرمي بالنّبل وال ص ، فأوقع هللا اولما  " لم يتن بين 
ل عليهم، في ظلمة شديدة من الليل ري  الصبا بينهم التخاكل، ثم أرس

الشديدة في برد شديد، فأسقط  خيامهم، وأط أ  نيرانهم وزلزلتهم،  ت  

                                            
  .75 –أ 74: سليمان بن سليمان الرامي، ت  ة الطال  في علم الرماية بالنشا ، ص 1 
 .466-464  4ي صل  هللا عليم وسلم، : ابن هشام، سيرة النب2 
 .267-266  4: ابن هشام، سيرة النبي صل  هللا عليم وسلم، 3 
 4:Edmond Bosworth, ARMIES OF THE PROPHET,  in the Chap., 8, in THE WORLD OF ISLAM, 
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جااااااايش  أسااااااال ة
المسااااااالمين فاااااااي 
 غاااااازوة الخناااااادق

 

اختياااار وَعااارض 
نااااااااد الساااااااارايا  جم

 زوا ـغااااااااااااااــوال
 

برز   .:1 جال  خيولهم، بعىها ببعض في تلك الظلمة فارت لوا خائبين
أهمية غزوة الخندق في التش  عن لثار الرماية بالسهام، تما برز دور 

الة الر ماة في هكى الغزوة،  يث تانوا يمثلون الخطوط ال رسان والرجَّ
األتثر أهمية في الدفاع والهجوم عل  جيش المشرتين، تما برز في هكى 
الغزوة دور الرماية بالسهام في استقصاا دور جيش المشرتين ومنعهم 
من عبور الخندق أو الوصول ول  جيش المسلمين بالرغم من الم اوال  

 بال شل. العديدة التي باا  جميعها 
 

نظرار لعادم تمتان جايش المشارتين مان المقابلاة 
ال علياااة المباشااارة لجااايش المسااالمين، بساااب  تَتَااارُّ  
جيش المسلمين بالخندق والساتر الترابي الكي عمال 
عل  منع جايش المشارتين مان الوصاول ولا  جايش 
المسلمين، لكلك " لم يتن باين القاوم قتااٌل وال الرماي 

 بينهم التخاكل، ثام أرسال بالنّبل وال ص ، فأوقع هللا
عليهم هللا، في ظلمة شديدة مان الليال ريا  الصابا الشاديدة فاي بارد شاديد، 
فأسقط  خيامهم، وأط أ  نيرانهم وزلزلتهم،  ت  جال  خيولهم، بعىها 

ونتيجاة لاكلك  ادد  . :2 في بعض في تلك الليلة الظلمة فارت لوا خائبين"
 األسل ة هي  أسل ة جيش المسلمين بثالثة أنواع من

  األسل ة التالية  البيىة، التر ،  القوة المادية  وتشمل عل
 ال جارة، ال ربة، الدرع، الرم ، السي ، القناة، القو ، الِمغْ َر، النبال. 

القوة المعنوية  التي ترب  عليها جيش المسلمين ب ىل  -1
 توجيها  ونصائ  وورشادا  النبي صل  هللا عليم وسلم.

التي مد بها هللا سب انم  -الري  والمطر والبرد-القوة اإللهية   -2
وتعال  رسولم صل  هللا عليم وسلم لدعم جيش 

 .المسلمين
 

لتل  ر  ولتل لقاا أسسم وسياساتم من  يث 
انتقاا الرجال المشارتين في هكى أو تلك المعرتة، 

                                            
 .230-229  3: جع ر سبيم، سيرة سيد األنام، 1 
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 من تان ومن هديم صل  هللا عليم وسلم أن ال يشترك في لقاا العدو وال
ر لطبيعة كلك اللقاا الكي يتم فيم عرض المشارتين في لقاا  ماهالر وصال ا

 العدو، ويتم كلك عل  الن و التالي  
ند خم  عشرة سنة -  الَ د األدن  لسّن الجم

يعتبر " السن فهو بلوغ السن الخامسة عشرة ل ديث نافع عن ابن 

ليه وسلم يَاْوَم ُأُحٍد يفي اْلقيَتالي َوَأاَن اْبُن َأْرَبَع )َعَرَضيني َرُسوُل اَّللهي صلى هللا ععمر قال  
) ، قَاَل َعْشَرَة َسَنة  فَاَلْم ُيُيْزِني َوَعَرَضيني يَاْوَم اخْلَْنَدقي َوَأاَن اْبُن ََخَْس َعْشَرَة َسَنة  فََأَجاَزِني

َخِلي َةٌ فََ دَّثْتممم َهكَا نَافٌِع فَقَِدْم م َعلَ  عمَمَر بِْن َعبِْد اْلعَِزيِز َوهمَو يَْوَمئٍِك 
اِلِم أَْن  ِغيِر َوالَْتبِيِر فََتتََ  وِلَ  عممَّ اْلَ ِديَث فَقَاَل وِنَّ َهكَا لََ دٌّ بَيَْن الصَّ
يَْ ِرىموا ِلَمْن َتاَن ابَْن َخْمَ  َعْشَرةَ َسنَةر َوَمْن َتاَن دموَن كَِلَك فَاْجعَلموىم فِي 

جو  الكي كهبنا وليم ما كترى ابن عبد البر في اْلِعيَاِل". ومما يايد سن الو
في -مختصر السيرة قال   وأجاز رسول هللا صل  هللا عليم وسلم يومئك 

َرة بن جند  ال َزاري ورافع بن خديج ولتل وا د منهما -غزوة أ د سَمم
ر  ، ورد رسول هللا صل  هللا عليم وسلم خم  عشرة سنة، وتان رافع راميا

مر وزيد بن ثاب  وأسامة بن زيد والبراا بن عاز  يومئك عبد هللا بن ع
وأسيد بن ظهير وعرابة بن أو  بن أرقم وأبا سعيد الخدري، ثم أجازهم 

وونما رد من لم  -أي بعد كلك بعام ول  قولم-تلهم عليم السالم يوم الخندق 
يبلغ خم  عشرة سنة وأجاز من بلغها:.ومن تأمل قول ابن عبد البر، ون 

ر الص ابي رافع ، أي ا بن خديج عندما أمِجيز للقتال في هكا السن تان راميا
متقنا للرماية، أدرك أنم تدر  عل  الرماية  ت  أتقنها قبل سن الخامسة 
عشرة، وأدرك أن الص ابة تانوا يتدربون قبل بلوغهم هكا السن 

وقال النووي   با  بيان سن البلوغ:  .ليصب وا ماهلين للقتال عندها"
كي يجعل صا بم من المقاتلين ويجري عليم  تم الرجال في وهو السن ال

أ تام القتال وغير كلك، قولم عن ابن عمر ـ وساق ال ديث السابق ـ هكا 
دليل لت ديد البلوغ بخم  عشرة سنة، وهو مكه  الشافعي واألوزاعي 
ر   وابن وه  وأ مد وغيرهم قالوا  باستتمال خم  عشرة سنة يصير متل ا

تجري عليم األ تام من وجو  العبادة وغيرى، ويست ق وون لم ي تلم ف

)َلَْ ُيُيْزِني -ول  قولم-سهم الرجل من الغنيمة ويمْقتَل ون تان من أهل ال ر  
) فسن خم  عشرة  لم  تم الرجال المقاتلين. المراد جعلم رجالر  َوَأَجاَزِني
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ة ـهااااااااااااــواجــم
العدو في غزوة 

 دقـنااااااااااااااااــخـال
 

 سنة تقرينة عل  البلوغ واال تالم هو سن التتلي  الشرعي، تج  عندى
فروض العين، ومنها جهاد العين ون تعين، وبالتالي فهو السن الكي يج  

 . :1 عندى التدري  العستري عل  المسلمين
عل  هكا المبدأ سار قادة الجيوش اإلسالمية األمول في تطبيق قواعد  -

قال ابن هشام أجاز رسول هللا صل  هللا عليم وسلم يومئك اختيار الجند. 
ند  ال َ  رة بن جم زاري، ورافع بن َخديج، أخا بني  ارثة، وهما ابنا َسمم

ر،  ر راميا خم  عشرة سنة، وتان قد ردَّهما، فقيل لم  يا رسول هللا وّن رافعا
ر، فأجازى  ورّد  فأجازى، قيل لم  يا رسول هللا فإن سممرة يصرع رافعا

  أسامة بن زيد، وعبد هللا بن عمر بن الخطا ، وزيد بن  رسول هللا 
 د بني النجار، والبراا بن عاز ، أ د بني  ارثة، وعمرو بن ثاب ، أ

بن  زم أ د بني مالك بن النجار، وأسيد بن ظهير أ د بني  ارثة، ثم 
 . :2 أجازهم يوم الخندق، وهم أبناا خم  عشرة سنة

 

ند في  تان وال زال اصط ا  وترتي  مواق  الجم
سا ة المعرتة وا دار من أهم العوامل الن سية 

دفاعية التي تأثر تأثيرار مباشرار في ن سية العدو مهما وال
قل  أو تثر  عدتم وعددى، قال هللا تعال   قال تعال   

. فتان  هكى اآلية التريمة :3  ژ ۆ   ۇ             ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ژ
صُّوا ص وفهم لمواجهة  الدر  األول للمسلمين تي يمِعدوا أن سهم ويَرم

كلك عدد من األ اديث النبوية الشري ة التي ت ث  العدو، وقد ورد في
.  ت  أتقن :4 عل  االصط ا  وأجر االصط ا  في الِرباط وفي ال ر 

المسلمون تراص ص وفهم، " وقال خم ا  بن ويماا  فرأي م أص ا  النبي 
صل  هللا عليم وسلم يوَم بدر، وقد تصاّ  النا  وتزا موا، فرأي  

م وسلم ال يسملّون السيو ، وقد أنبىوا أص ا  النبي صل  هللا علي
بعض بص وٍ  متقاربة، ال فمرَج بينها، بالِقِسّي، وقد تر  بعىمهم 
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ن فقال  أمرنا رسولم هللا صل  هللا عليم وسلم أالّ يواآلخرون من المهاجر
 . :1 نسّل السيو   ت  يغشونا"

أن ال ال مختل  في غزوة الخندق الختال  طبيعة أرض غير 
ر بالجبل والخندق، بينما ، المعرتة  يث تان جيش المسلمين مت صنا
المشرتون السا ة الواسعة أمام معستر المسلمين، لكلك عل  تال افترش 

ر، تي يىمن  ر وتما  ال ريقين أن يعيدا خطتي الهجوم والدفاع وال راسة نوعا

جيش المسلمين عدم وصول المشرتين ول  معسترهم باختراق -1
 الخندق.

المشرتين فيسع  لم اولة اختراق الخندق وتسر ما شيِّد من  أما جيش-2
 وفي تلتا الم اولتين، فقد سع  الساتر الترابي، ليصل ول  المسلمين. 

تشديد مراقبة و راسة جند المسلمين عل  طول  دود الخندق التي  -أ
ر، تي ال يستطيع أي من جيش المشرتين من  3وصل  لـ  تيلو متر تقريبا

 ق الخندق.ط ر أو اخترا
ّل همم م اوال  اختراق الساتر أو-   أما جيش المشرتين فقد تان جم

الجدار الترابي بأي وسيلة، سواا بق ز ال رسان بخيولم، من خالل 
 االختراقا  ال ردية أو الجماعية من خالل أ د ثغرا  الخندق.

 
نظرار لطول وعرض وعممق الخندق وفق ما 

ر، لسهولة بمتان اختراق لم يتن مــن ا أشير وليم لن ا
 الخندق وكلك لعدة أسبا  أهمها 

تثرة مواقع ونقاط ال راسة الدائمة المشددة -1
  ول الخندق.

عممق الخندق ب يث ال يمتن لل رسان أو -2
 الرّجالة اختراق الخندق.

عرض الخندق ب يث يصع  عل  ال رسان -3
 ول  جان  المسلمين. الق ز من جان  العدو

الترابي  ول الخندق مما  ـ الجدارـ ة الساتر ارت اع و صان-4 
 ومتانية تسلق الجدار للوصول ول  معستر المسلمين. يمَصعِّ 

                                            
 .69  1الواقدي، المغازي، : 4 

 راساااة الخنااادق، 
ا  ـهاااااااااااـواجــوم

مناااااع المشااااارتين 
ماااااااااااان ط اااااااااااار 

 دقـنااااااااااااااااـــخـــال
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لهكى األسبا  فشل  م اوال  المشرتين في عبور الخندق أو تسلق 
لوصول ول  معستر المسلمين، اللهم ما عدا لالترابي  -الساتر –الجدار 

اجتياز الخندق ولتنهم قتلوا أو بعض الم اوال  التي نج  أص ابها في 
 هربوا بعد تصدي المسلمين لهم، وىافة ول  كلك فقد  

، :1 شارك في  راسة الخندق رسول هللا صل  هللا عليم وسلم بن سم -
تما شارك الص ابة، رىي هللا عنهم، وقد جر  عدة مناوشا  ما بين 

ارة وقد المسلمين والمشرتين تبادل فيها ال ريقان رمي السهام وال ج
أجهد  سهام و جارة المسلمين المشرتين وأوق   ز  هم لتخطي 

 وعبور الخندق، ومن كلك  
" خرج عباد بن بشر في أص ابم، فإكا أبو س يان في خيل من -

المشرتين يمطي ون بمىيق الخندق، وقد نَِكر بالمسلمين، فرموهم بال جارة 
لرمي فانتش وا راجعين ول  والنَّبل، فوق نا معهم فرميناهم  ت  أكلقناهم با

منازلهم، ورجع  ول  رسول هللا صل  هللا عليم وسلم فأجدى يمصلي 
تقول  ير م هللا عَبَّاد بن بِشر، فإنم تان ألزم  ـ أم سلمةـ فأخبرتم، فتان  

 .:2 أبدار"لقمبَّة رسول هللا ي رسها  أص ا  رسول هللا 
متان فانتهوا ول  "تان أسيد بن  مىير ي ر  الخندق في أص ابم، -

في الخندق تَْط مرى الخيل، فإكا طليعة من المشرتين، مائة فار  أو ن وها، 
ل  المسلمين، فقام أسيد بن ععليهم عمرو بن العاص يمريدون أن يمغيروا 

 مىير عليم بأص ابم، فرموهم بال جارة والنَّبل  ت  أجهىوهم عنا 
 . :3 وولّوا"
لقد رأيتني أ ر ر الخندق، وخيلم " عن جابر بن عبد هللا قال   -

ر من الخندق فتقت م فيم،  المشرتين تمطي  بالَخندق وتطل  ِغّرةر ومىيقا
وتان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد هما اللكان ي عالن كلك، يطلبان 
الغ لة من المسلمين، فلقيا خالد بن الوليد في مائة فار ، قد جال بخيلم 

ر من الخندق يم  ريد أن يعبر فرسانم، فنَّىْ ناهم بالنّبل  ت  يمريد َمىيقا
 .:4 انصر "
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مااااااان األ اااااااداث 
الهاماااااة للرماياااااة 
بالسهام في غازوة 
 الخنااااااااااااااااااااااااااادق

 

أقبل خالد بن الوليد تلك الليلة في مائة "قال م مد بن سلمة    -
جاى قمبَّة النبي صل  هللا  فار ، فأقبلوا من العقيق  ت  وق وا بالَمكاد وم
 عليم وسلم، فنِكر  بالقوم فقل م لعباد بن بِشر. وتان ي ر  قمبَّة النبي
ر يمصلي، فأسمعهم يقولون/ هكى قمبَّة  صل  هللا عليم وسلم، وتان قائما
فير الخندق. وهم  ًر م َمد، ارموا! ارموا، فنى ناهم  ت  وق نا عل  َش
بش ير الخندق من الجان  اآلخر، فترامينا، وثا  ولينا أص ابنا، وثا  

ق عل  وليهم أص ابهم، وتثر  الِجراَ ةم بيننا وبينهم، ثم أتبعوا الخند
نهض ت افتيم وتبعناهم والمسلمون عل  م ارسهم، فتلما نمرُّ بم ر  

  طائ ة،  ت  انتهينا ول  راتِج فوق وا وق ة طويلة، وهم بمعنا طائ ة وتث
ينظرون ول  قمَريَْظة يمريدون أن يمغيروا عل  بيىة المدينة، فما شعرنا وال 

ريش ي ر ، فيأتون من خل   راتِج، فالقوا بخيل َسلَمة بن أسلم بن  م
خالد بن الوليد فاقتتلوا واختلطوا، فما تان وال َ لْ  شاة  ت  نظر م ول  

َوِليَّة" خيل خالد مم
 1:. 

 

مي سعد بن معاك، رىي هللا عنم - بسهم  -رم
في غزوة بني  فقطع منم األت ل، وما  شهيدار 

". "رماى ِ بان بن قي  ابن العَرقة، أ د :2 قريظة
ْشمي،  لي  بن لاي بني عامـر ، وقيل أبو أسامة الجم
 .:3 بن مخزوم"

 دثنا عبد هللا  دثني أبي ثنا  سن  دثنا زهير  ـ
سعد بن معاك في أت لم ف سمم  يمعن أبي الزبير عن جابر قال  رم 

رسول هللا صل  هللا عليم وسلم بيدى بمشقص قال  ثم ورم  قال  ف سمم 
 . :4 الثانية
 

قال  "  -هللا عنم رىي-عن جابر بن عبد هللا  -
لقد رأيتني أَْ رم  الخندق، وخيلم المشرتين تَِطي  
ر منا لَخْندق فتقت م فيم،  ةَ وَمىيقا بالَخندق وتطل  ِغرَّ
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مااااااان أ اااااااداث 
م اااوال  ط اار 

راق ـتاااااااااااااــواخ
 دقـنااااااااااااـــخــال
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وتان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد هما اللكان ي عالن كلك، يطلبان 
 الغ لة من المسلمين. فلقينا خالد بن الوليد في مائة فار ، قد جال بخيلم
ر من الَخْندق يمريد أن يعبر ب رسانم، فنَىْ ناهم بالنَّبل  ت   يمريد َمىيقا

 . :1 انصر "

قال ابن هشام  ومن بني مخزوم بن يَقظة  نوفل بن عبد هللا بن  -

غيرة، سألوا رسول هللا صل  هللا عليم وسلم، أن يبيعهم جسدى، وتان قد  المم

سلمون عل  َجَسِدى. فقال رسول اقت م الخندق، فتورط فيم، فقمتل، فغل  الم

، فخل  بينهم (ال حاجة لنا يف جسده وال بثمنه)هللا صل  هللا عليم وسلم  

وبينم، قال ابن هشام  أعطوا رسول هللا صل  هللا عليم وسلم بجسدى 

هري  . :2 عشرة لال  درهم، فيما بلغني عن الزُّ

 َوقَع بم هللابد قال جابر بن عبد هللا رىي هللا عنم  " أن نوفَل بن ع -
مي بال جارة  ت  قمتل"  . :3 فرسم في الَخندق، فَرم

 

   ةـــظـال ــم
أثبااا  الدراساااا  الت ليلياااة والمقارناااة باااين قياساااا  ق ااازا  اإلنساااان 
وال يااوان ألعلاا  أو لألمااام، فوجااد أن األرقااام القياسااية لل صااان بصاا ة 

 لي خاصة عل  المستوى الم لي أو الدولي تان  عل  الن و التا
 متر،  5 –قدم  8ر1¼ "الرقم االسترالي للق ز ألعل  

 متر 10قدم =  32ر10 الرقم األسترالي للق ز من عل  الماا 
 .:4 متر" 8ر4قدم =  27ر6½ الرقم العالمي من فوق   رة الماا 

 
يمثل الشعر في الغزوا  مال م يشارك فيها 

، والعزاا، االمدي ، وال ث عل  العمل، والهجا
الن  ، وقد قيل التثير من الشعر في  وتصبير

كتر عل  سبيل المثال نماكج نغزوة الَخْندق، وس
ر  قال ِىرار بن مامن بعض  قيل ولم عالقة بالرماية بالسهام وص ا

                                            
 .465  2: الوادي، المغازي، 1 
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مااا قياال ماان أشااعار 
 في غزوة الخندق
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 الخطا  بن ِمردا  
ِمات  وُجرداً كالِقداح ُمَسو 

 
 

 تَُؤمُّ بها الغواة الخاِطئيِنـا 
 
 
  

 كأنهم إذا صالُوا وُصلنا
 

 :1 الَخْنَدقَيْن ُمصافحونابباب  
 الموقع الجغرافي لغزوة الخندق:  - 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 حدود منطقة غزوة الخندق في الزاوية المحصورة ( توضح1اللوحة رقم )
 في ظهر جبل سلع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة.

 طبيعة الخندق وحدوده:ـ 
متر 3000كراع/ 5000 طول الخندق-

ر   .تقريبا
-7أكرع ول  ما فوقها/ 9 عرض الخندق -

 متر.10
 متر. 5-3أكرع/  10-7العمق  -
متر  2أكرع/ 5 ارت اع الساتر الترابي -

ر   .تقريبا
 عامل.1500عدد العاملين   -
 متر طوالر. 5ر5نصي  ال رد   -
 أيام. 6مدة ال  ر   -

 ( رسم كروكي لطبيعة الخندق2اللوحة رقم )
 .:2 لترابيالساتر ا حدوده وارتفاعو
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 المراجع األساسية والمساعدة
 

 سنن الترمكي. -

 .82م، ص 1970، دار التت  األهلية، بيرو ، الفروسيةابن القيم،  -

  3. 137  3م، 1957، دار صادر، بيرو ، الطبقات الكبرىابن سعد،  -
140. 
 .207  3ابن تثير،  -
 .سنن ابن ماجهابن ماجم،  -

د بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي. ابن النحاس أبي زكريا أحم -
  ،ه( 814)ت. 

مشارع األشواق ول  مصارع العشاق و مثير الغرام ول  دار السالم  في -
تحقيق ودراسة إدريس محمد علي و محمد خالد الجهاد وفىائلم:، 

 . عن موقع764إسطنبولي. ص 
alsanam.net/media/0/26/26.doc. 

هـ:، 218د الملك بن هشام بن أيو  ال ميري،   م مد عب وابن هشام، أب -
أجزاا، راجعم وعلق عليم  م مد خليل  4، سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم

  3. 316  3. 314-313  3. 12-11  3هرا ، متتبة الجمهورية، القاهرة. 
273 .3  274- 275 .4  142-143 .4  464-466 .4  266- 267 . 

كتاب هـ، 733-677ين أ مد بن عبد الوها ، أ مد الدينوري، شها  الد -
 .356م، ص 1925هـ/1344المصرية،  ، متتبة دار التت النبات

، ت قيق الدتتور/ نبيل م مد كتاب األنيق في المناجيقأرنبغا الزردتاش،  -
 عبد العزيز.

 .1455  4الجوهري، الص ا ،  -
 .379-378ص  تفسير الجاللينالسيوطي، جالل الدين   -
  68/ 2  كتاب الجهادستدرك، الم -
 .3/916-2المقريزي، السلوك،  -

، ت قيق كتاب المغازيهـ:، 206الواقدي، م مد بن عمر بن واقد،    -
  2. 1965مارسدن جون ، ماسسة األعلمي للمطبوعا ، بيرو ، لبنان، 

440-441.   
2  444-445 ،2  448- 449 ،2  670 .2  463-464 .2  452-
453 . 

2  465 -465 .2. 466 2  471 .2  476-477 .3  315-347. 
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، ة، مطبعة الهالل بال جالة، القاهرتاريخ التمدن اإلسالميجرجي زيدان،  -
 .144، 143، -142  1م 1902

موسوعة سيرة سيد األنام عليه وعلى آله أفضل جع ر مصط   سبيم،  -
 م.2001هـ/1422أجزاا، المتتبة المتية، متة المترمة،  4، الصالة والسالم

، رسالة كتاب في معرفة علم رمي السهام سين بن عبد الر من اليونيني،  -
دتتوراى، غير منشورة  ت قيق عدنان درويش جلون، جامعة مانشستر، 

 .16م. ص 1980
 رواى أ مد والبخاري. -
  .75 –أ 74، ص تحفة الطالب في علم الرماية بالنشابسليمان بن سليمان الرامي،  -
 بي داود. الرمي.سنن أ -
 .60سورة  األن ال، اآلية   -
 .4اآلية   -سورة  الص   -
 ص ي  مسلم.  -
 . 44-32، 22ص  5طيبغا البتلميشي،  -
 . شرح صحيح البخاريفت  الباري  -
 .13-11المية الشن ري، األبيا   -
  مسند اإلمام أ مد. -

جوثم، ، 1339، مخطوط رقم فضل القوس العربيةمصط   ال ر اني،  -
 أ.32 -أ31أ. ص 5ألمانيا، ص 

م، ص 1977، 1/33، مجلة سومر، جمنجنيق الحضرواثق الصال ي،  -
141-168. 

- Edmond Bosworth, ARMIES OF THE PROPHET, in the   THE 

WORLD OF ISLAM. Chap., 8.  

- The Diagram Group; SPORTS CAPARISONS: AN 

ILLUSTRATED SURVY OF ACHIEVMENTS, RECOVDS, RULES 

AND EQUIPMENT. Arthur Barker Lid. London.1981. 
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