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الله جعله ، القوم بخبر يأتينى رجل أل"  الحزاب غزوة فى الله رسول قال

القيامة" يوم معي
المعلومات كل جمع  العسكري العمل قبل  الهداف من أن  ذكرنا كما

يتوقف المعلومات حجم و الستخبارات و الترصد طريق عن المواقع عن

من قليل عدد إرسال هو  الترصد فإن لذا.  جمعها فى يبذل الذي الجهد على

و  المعلومات لجمع  العدو خطوط خلف أمكن وإن العدو  مواقع الى الفراد

الذين المدنيين استجواب مثل الخرى الوسائل جميع تشمل الستخبارات

التفاصيل عن للستجواب جنود اختطاف لزم وإن  أو بالمنطقة دراية على

الخرى.  بالطرق جمعها ممكن الغير
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تفصيلة     شخصية     معلومات

. لك الصادرة الوامر/  لها التابع الوحدة/  الرتبة/  السم.1
العاملة للعناصر ممتاز مخبئ و ملجئ يعتبر السير مسكن السير، عنوان.2

. الحاجة عند العدو أرض فى
عن: يسأل  للعمل استثماره يمكن و جيد موقع فى السير سكن كان إذا.3

العائلة أفراد  وكنى صور و أسماءت 

3



فى تواجدهم مواعيد و منهم كلن عمل مواقعت

 المنزل

أحد من خطورة هناك كان أن و الجيران أسماءت

 منهم

الجيش     عن     عامة     عسكرية     معلومات

المنطقة فى القوات عدد.1

المنطقة فى العدو لقوات التنظيمي الهيكل رسم.2

 أشكالها و الريات ألوان.3

 معينة أدوية أو للغاز أقنعة أو خاصة ملبس تعميم تم هل.4

 للجنود الطبي الدعم مدى ما.5

) الدواء و غذاء و سلح( المدادات نوعية.6
عادة أين و هي ما ؟ السرى مع للتعامل بالنسبة أوامر هناك كان إذا.7

يسجنون

الترصد قائد من أسئلة.8

    استراتيجية      عسكرية     معلومات

تفصيلي مخطط رسم الى تصل المعسكرات عن تفصيلية معلومات.1

المرافق لجميع

أسلحة ، مخازن ، خنادق ، معسكرات(  للعدو استراتيجي مواقع.2

) وغيرها  الغام حقول ، ثقيلة
 العدو لدوريات السر كلمة و مواعيد و عدد.3

 اللغام إخفاء فى العدو يستعملها التى التفخيخ أساليب و أنواع.4

حرب فى) (  ستهجمون أين و متى(  متوقع بهجوم أخبار توجد هل.5

عندما تمويه أو تدريب تكن لم  العامة التعبئة أن الجنود عرف 1973

)  عليها التوقيع منهم يطلب لم و العسكرية العهد تسلم
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الترصد قائد من أسئلة.6

نفسيتهم     و     الجنود     عن     معلومات

للجند النفسية الحالة هى ما.1

  القادة كبار يزوركم هل.2

 القادة و الجند بين العلقة مستوى هو ما.3

، الذاعة ، الصوت مكبرا ، الجرائد(  للفراد الموجة العلم نوع ما.4

)  غيرها
مدى أي الى و الشاعات تصل هل ، الشاعات استخدام حالة فى.5

. تؤثر
القصير أو الطويلة  بالجازات يسمح هل.6

للفراد الطبية المراجعات تكثر هل.7

الترصد قائد من أسئلة .8

:     الجابات     صحة     من     للتحقق
مختلفة بأشكال السئلة تكرر ت 

الخطاء المعلومات بعض دس مع السؤال إعادةت 

شخص من اكثر على السؤال نفس إعادةت 

المعلومات بعض من لتحقق  الترصد أمير مراجعةت 

:     هامة     ملحظة
الكذب يخفى أن ما شخص على الكذب حاول ما إذا النسان  الطبيعة من أن 

أن منها ، كذبه تكشف ما عاده هى و الكلمية و الجسدية اليحاءات من بكثير

الظافر قرض أو اللتفات يكثر أو عرق يتصبب أو الحلف النسان يكثر

. الشارات من ذلك غير و أعلى الى النظر أو الكلم وقت بالسنان
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و راقب ولكن)  تخبره ل(  معينة جزئية فى السير كذب من تيقنت ما  فإذا

هذه يكرر عندما ستعرف بذلك ، يكررها التى الكلمات و حركاته كل لحظ

. يكذب أنه الكلمات و الحركات
تتتتتتت     تت     تتتتتتتت     تتتتتت     تتت     تتتتت

  / التوبـة( /  الخلص/   الدعـاء أذكار/  / المساء و الصباح الحتساب
) التوكـل

 الصلة فى التوبة و النفال قراءه من الكثار     

بالتحديد منه المطلوب هو مـا  شخص كل يعرف أن_ 1

 السر كلمـة تحديد_2

عدم_ 4                                   الذخيرة و السلح سلمـة من التأكـد_ 3

   طيب أو عطور وضع

 الساعات فى المنبـه إغلق_ 5

عاليـة البدنية اللياقـة كانت مهما(  للقدام وخاصة  الحماء تمارين_ 6

)  الحماء بدون كبير الصابات احتمال
المشبوهة المناطق إلى الوصول قبل إما(  الخلفي التجمع نقطة تحديد_ 7

)  الخطة وضع عند أو
تتأقلم حتى(  ساعـة  ½ بـ الخروج قبل الخندق فى الشموع إطفاء_  8

) الظلم على العين
لشرب حـاجـة من تسببه لما وذلك المالحة الغذيـة أكل عدم يفضل_ 9

الماء.
فى ذلك لزم إذا و(  العملية إلى الخروج قبل الخلء إلى الذهـاب يفضل_ 10

الرائحة). و الثر إخفاء فيجب الترصد
كغطاء يستعمل المطر فى و الماء لشرب وذلك وجد إن صغير كيس_ 11

لزاله مهمة آداه يصبح فانه الكيس طرف وثقب ماء وضع ما وإذا للرأس

. العملية  ارض فى الجروح من الوساخ
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الفرد تكفى ماء و طعام من  كميـة _12

أعواد على الشمع من طبقة وضع يفضل(   ولعـة أو كـبريـت علبة _  14

. الشتعال على يساعد الشمع و الرطوبة لتقاوم وذلك الكبريت
بقنبلـة العودة الفضل من أو الطلقات ببضع للمعسكر العودة يجب- 15

. تستعمل لم يدويـة
لدية مـا كل أستنفد وقد المعركـة ارض فى نفسـه يجد بأن للفرد ينبغي ل     

يكون فلن ، ذخيرة من

و السر فى فيسقط.  العدو واجهه ما  إذا  نفسـه عن به يدافع ما لديـة      

.  بالله العياذ
السير أو الجروح لربط حبل- 16

 يد ومصباح بوصلة و صغيرة سكين- 17

:     العسكرية     للعمليات     السكين     تجهيز
I(السكين نصل  به تمسح ثم بزيت اخلطه ثم ثوم و بصل بالسكين قطع

البصل و الثوم بقاء يطيل الزيت و بسرعة الجروح التئام يمنع الثوم و البصل ،

. الصدأ من يحميها و النصل على
II(السكين نصل امسح و الفئران سم مع الزيت من القليل أخلط  .

III( الوسغ  )خلطت و طحنت ثم جففت ما إذا سم تصبح)  السحالي

. الدهن أو بالزيت
IV( الضفدع جلد على هلمية طبقة وهو الضفادع سم  )الصغير أو  الكبير

حيث)   و السود  اللونين ذو ويمسح قتله بدون الضفدع ظهر يكشط الصفر

به.    النصل
الشــارة     لغــــــــة

وذلك اليدي بإشارات المجموعـة أفراد بين الوامر و المعلومات نقل وهى

في النتباه لفت يتم و العدو من الشديد القتراب و الترصد أثناء غالبا يكون
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صوته يكون ل حتى المنطقـة في دارج حيوان أو طائر صوت بتقليد البداية

النتباه لفت يتم مشبوهة منطقة فى المرور و المسير خلل و للنظر ملفت

خلل المجموعات قادة بين أيضا تستعمل و الصابع تباعد مع اليد برفع

أو المسافات لبعد بعضا بعضهم سماع على القدرة لعدم ذلك و العمليات

القتال.        صوت لرتفاع

))))     الساسيـة     الكلمـات((((
/  أنا هو/   ا/    هم/  انتم/   نحن/  أنت / الجميع/   هناك/   هن
/  عسكري/  كافر/  مسلم/     أين مدني/ /  ظابط أسير/  

/  جريح/  حارس اقتل/  /  أسمع/  شهيد راقب/  أسكت/   أنظر

/  تراجع/  تقدم/  أزحف/  أنبطح/  دقائق 5 انتظر/  قف/  
أسرع/  ا أحمى/  إختبىء/  تمهل/  التفاف / اليمين/  ظهورن

/   خيمـة/  ارتباطي  خندق/  خندق/  اليسار رشاش/   معسـكر

/ هاون/   مدفع/  قناص/   معطل سلحي/   دشكة/  شلكة/
ا/  جي بي  أر طائرة/ مروحية طائرة/  رادار/  دبابـة/  زولي

حقل/ لغم/   لغم/   مطار/  نفاثة سيارة/  ذخيرة/ الغام وتدي

؟ فهمت/   الخلء أريد/    الخلفي التجمع نقطـة إلى الرجوع/  

فى السير/  صور التقط/  نائم/  حراسة كلب/   ل/  نعم/ 

افتح/  بين المسافة/  صفين /  المان الفراد العداد/  عدد/  نفذ

 كبير

ل: مثل  صوت يصدر أن يمكن مرض به شخص الترصد إلى يذهب ملحظة

وغيره_ الفهاق_  السعال_  العطاس

الشجـــار     لغــــــة

يعرف الذي الشخص لعطاء الشجار بين توضع علمات عن عبارة وهى

أن أردنا إذامحدد.  هدف إلى للوصول  واضح سير خط عن  دللت  معناها
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العدو لن(  العدو يرها ول لنا واضحـة تكون بحيث الغابـة فى علمـات نضع

أنة فلشك شيء إلى ترمز إنها يعرف ولكن معناها يعرف ل علمات رأى إذا

يجب)  أنت تستفيد ل حتى بإزالتها سيقوم من العلمات هذه تكون أن منها

. مصطنعـة علمات تكون ول الغابة
و المسافات  معرفـة يجب غيرهـا أو الغابات فى  طريق إي لمعرفة

لذا.  من عدد مثل مميزة علمة  وضع هي الشجار لغة فأن التجاهات

نقطـة أن على لتدل الشجرة تحت الطول متساوية الصغيرة الغصان

من النوع هذا من العواد عـدد بعد تأتى)  التجاه فى تغير(  التالية النحراف

قاعدة عند الطول فى متساوية أغصان 8  غرست ما إذا أنه أي(  الشجار

نفس من شجرات ثمان هي المسافة أن يعنى فهذا اليمنى الجـهة من شجرة

الهدف أو التجاه تغيير علمات إما هناك تكون حيث اليمنى الجهة من النوع

إليه) . الوصول المطلوب
شهيد ، جريح(  الهدف نوع على لتدل العلمات من أنواع على التفاق ويمكن 

) . وغيره غنيمـة ، لغم ،

 )     الفـراســة(       الملحظـة     قـــوة
نتائـج  عن يثمر قد العـلمات استـقراء و الترصد فى مهمـة الملحظـة قوة

:  الحصر ل المثال سبيل عـلى و هامـة
يعـنى قد  التدعيـم علمات عليـة يظهر الذى الواسع أو المعبد الطريقت

 دبابات أو ثقيلـة لسلحة طريق  أنـه

خلفية بخنادق محميـة تكون ما عادة الرئيسية الطرقت 

خاصـة أهميـة للمكان  أن يعنى معينة منطقـة فى الدوريات كثرةت .
الوحدات أعلم و للعدو التنظيمي الهيكل معرفةت :

التسليح نوعية و له المرافقة القوة حجم على يدل ضابط وجود .
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فى اكبر رتبة وجود على يدل قد الرتبة نفس من ضابطين وجودت

. المنطقة
المتوقع العمل حجم على يدل المداد وحدات أعلم رصدت .
على يدل قد المدفعية مثل السناد وحدات لعلم تحركات رصدت

الهجوم لوحدات تحركات

فيها القوة حجم على يدل للخنادق المنقول الطعام كميـة كثرةت .
انكشاف  بالضرورة تعنى ل  الترصد مجموعـة على النار إطلقت

المنطقة فى الحرس قبل من روتينيـة حركة تكون أن يمكن ولكن المجموعـة

.
خندق أعلها يكون ما عادة الجبال على المكشوفـة الرضت 

لمنع الخنادق من القريبـة الشجار عند  الغام هناك  يكون ما كثيرات

 بها الحتماء من المهاجم

الهواء(  الريح اتجاه عكس التقدم استطعت إنت و الصوت ينقل فافعل

)  الرائحة
المطر(  المطر سقوط أثناء التقدم استطعت إنت كل يخفى فافعل

الكيماوية) القنابل مفعول ويبطل رائحة و صوت
الغروب أو الشروق عند الشمس و العدو بين تكون أن استطعت إنت

 فافعل

الخلء جهة من العدو معسكر على التقدم فوائدت  :
هناك البقاء يطيلون ل الحرست 

الشك يثير ل الليل منتصف فى)  الترصد أفراد من(  شخص وجودت 

هناك حراسة كلب وجود يندرت

المتقدمة الوهمية الخنادق حول تكثر)  التشريك(  الغافلين مصائد ت 
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اسهل طرق هناك كان إذا خاصة الوعرة الطرق فى الغام وجود يندرت

 استخدامها يمكن

معسكر فى خيمة أو مبنى على حراسة وجودت :
المدخل ويكون انضباطا اكثر يكون الحارس(   قيادة وجود  على يدلت

)   منسق
المبانى عن بعيدا ويكون التدخين يمنع(  ذخيرة  وجود على يدل أوت

) الخرى
أسرى وجود  على يدل  أوت 

و الفراد سير  يكون أن يجب:  الفراد لتحركات جوى رصد وجود حالة فى

للماكن الجو من الملتقطة الصور لن سلحهم مع الظل فى استراحتهم

.  قراءتها أو تكبيرها يصعب المظللة
المياه:     مصادرت

مباشرا الفجر بعد  المياه مصادر مراقبة تفضلت .
المياه كميه من الخنادق أو الخندق فى القوه حجم تقدير يمكنت

. الماء ورود كثرة أو له المحمولة
مصائد أو لللغام مفضلة أماكن الضحلة المياه فى  البارزة الصخورت

 عليها السير لسهوله وذلك الغافلين

تقتفي آثار يترك ل و القدام صوت يخفى الماء فى السيرت    .
:     الحراسة     كلب     مع     التعامل
أن معلوم هو وكما الخنادق فى للحراسة كلب هناك يكون ما كثير

لذا.  طويل بوقت إليها يصل أن قبل المهاجم رائحة تشم أن تستطيع الكلب

الكلب وجود عن نعلم لم وإن حتى ما بطريقة النباح من الكلب نمنع أن يجب

سفرهم عند  إفريقيا أدغال فى القرى أهل  الفريدة الطريقة هذه يستعمل. 

بعضها وصفات أنواع على تتعرف الحيوانات أن حيث  أخرى الى قرية من
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من تراب فيها يحمل  بُصرة القروي فيكتفي ،  البول رائحة طريق عن البعض

إي اقتراب لعدم  سبب له تكون السد بول رائحة فيها يكون أسد عرين

استعمال نستطيع.  النسان رائحة على  تطغى السد بول  رائحة لن حيوان

فسيفي)  السد بدل(  ثور بول به تراب باستعمال الكلب مع مشابه أسلوب

. القلب يطمأن حتى تجربة عمل ويفضل.  بالغرض
الكلب:     هجوم     حاله     فى

كلب هاجمك فإذا لذا ، الجسم من نقطة اقرب مهاجمة على الكلب جبلت

غطاء أو قميصك ولتكن قماش من قطعة أي اليسر  ساعدك على اربط

فستكون يدك رفعت إذا و قوته بكل عليها يهجم الكلب أن وستجد  رأسك

فى تطعنه أن تستطيع سكين لديك كان فإذا أمامك واضحة الكلب حنجرة

حنجرته على اليمن ساعدك أو يدك ضع سلح أي لديك يكن لم إن و حنجرته

سيصرخ عندها.  رقبته أو حنجرته فتنكسر بساعدك الرض فى الكلب رض و

حتى ألم تعنى لنها المنطقة فى أخر كلب أي ترعب مرعبة صرخة الكلب

الموت.    

:     عامة     معلومات
أو رائحة اشتم إما أنه يعنى فهذا فجأة ارتفع الكلب نباح سمعت إذات

. ما مكان فى ربط قد انه
من حل قد أنه يعنى فهذا فجأة انخفض الكلب نباح سمعت إذات

رباطه.

أو له قدم طعام أن يعنى فهذا فجأة توقف الكلب نباح سمعت إذات

يعرفه.  شخص عليه اقبل

ـــــــفاء الثـــــــر:     اقتـ
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المعلومات من  كم اكبر  استقراء و الموقع قراءة فن هو الثر اقتفاء

يعتمدان  وفن علم هو و أثره اقتفاء تريد من مع المكان هذا فى كنت لو كما

 الطويلة الممارسة و الملحظة وقوة الخبرة على

:      الثر     اقتفاء     تعلم     من     الهدف
الفرد اثر إخفاء كيفية معرفة) 2    متقدم أو متحرك هدف الى الوصول) 1

المعلومات جمع) 3

:      الفن     هذا     فهم     بداية     على     تساعد     إن     يمكن     التالية     الملحظات   
:     القدام     علمات) 1

للخارج و  أمراه  يعني للداخل كانت إذ) :  الحذاء مقدمه(  البهام اتجاهت

 رجل يعنى

أو    القامة طول ) 1على:      تدل الثرين بين  الطويلة المسافةت

 الركض) 2

على تدل الثرين بين  الطويلة والمسافة للخارج  البهام اتجاه كانت إذت :
تركض أمراه

ثقيل وزن يحمل أو مصاب أو اعرج الشخص:   الثرين أحد عمقت

يركض الشخص:  الثرين مقدمه عمقت

مصاب الشخص:  الثرين أحد مقدمه عمقت 

بدين أو ببطيء يمشي الشخص:  الثرين كعب عمقت 

مصاب الشخص:  الثرين أحد كعب عمقت  

:       النار) 1
. يراقبك الن انه ويمكن جدا قريب لزال العدو:  المشتعلة) 1
الجوية الحوال على بالطبع ذلك يعتمد:  الخامدة) 2

 جدا قصير وقت منذ رحل العدو..  الجمر من الكثير وبها حارة          

 نسبيا قصير وقت منذ رحل العدو..  قليل جمر بها ولكن باردة           
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طويل وقت منذ رحل العدو..  ……………رماد           

للشخاص التقريبي العدد على يدل النار دائرة حجم) 3

 المكان فى البقاء مدة على يدل النار حفر عمق) 4

/ معلبات(  المعلومات من الكثير تعطى النار حول للموقع فاحصة نظرة) 5
)     دم نقاط/  جروح ضمادات

يتبعه من هناك أن يتوقع العدو أن على تدل الماء أو بالتراب المردومة النار) 6

.
:     النفايات) 3

الممكن فمن الفاكهة أو الخبز مثل طعام بقايا هناك كان إذا

أو نضرة كانت إن الطعمة هذا حاله من العدو بين و بينك الوقت تخمين

أن قبل الزمن من مدة النتنة برائحتها تحتفظ السجائر أعقاب كذلك  متعفنة

. الرائحة تلك تزول
:       الحراش     و     الغابات) 7

مكسور غص وجدت فإن الغصان تكسر أن الحيوانات طبيعة من ليـس0-

. المكان هذا من مر"  عدو" شخص أن ذلك يعنى
يختبئ من هناك كان إذا إل أصوات تصدر الغابات فى الطيور و الحيوانات0-

. الشجار بين

الثر:      إخفاء     كيفية
بسبب النسان يتركها علمات  عن عبارة هو الثر أن علمنا إذا

و أشجار من به يحيط ما أو صوته أو رائحته أو  به المحيطة للطبيعة استعماله

: منها.  غيرها و أغصان
أمام السير أو الوراق كثف غصن بسحب إخفاءها يمكن  القدام أثارت

الضحلة المياه فى السير أو الماشية
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ذات نار على الملبس تبخير أو بالغسل إخفاءها يمكن الجسم رائحة أثارت

يجب الغائط لرائحة بالنسبة و.  حيوان بول بها صرة حمل أو شديد دخان

. الدفن
المورقة الغصان استخدام عدم أو بالمطر يخفى)  الدخان(  النار أثارت

. الغصان كثيفة كبيرة شجرة تحت إشعالها و المكان بقدر النار تصغير أو
و الضحلة المياه فى أو المطر أثناء بالمشي إما  يخفى القدام صوت ت

  اليابسة الشجر أوراق على المشي تجنب

وصولك قبل عليه كان ما الى إعادته و اثر كل من المكان تنظيفت      .
الصواعق     و     اليدوية     القنابل     باستعمال     التشريك

:  القنابل عن العامة المعلومات بعض
التالي: الى القنبلة تقسم

المتشظية. المتفجرة الكتلة وهى القنبلة جسم)1

. الصاعق)2
التفجير مسمار به و الرأس(  المان مجموعة)3

 ( )، المان) . سلك و حلقة ، المان ذراع المطرقة

من صغيرة كمية على يحتوى صغير  معدني أنبوب عن عبارة وهو:  الصاعق

فى الرئيسية المتفجرة المادة لنفجار كافية حرارة تعطى. المتفجرة المادة

حالة فى الصابع ببتر كفيلة الصاعق فى المتفجر وكمية اليدوية القنبلة

. الممكنة السلمة احتياطات بجميع الخذ يجب لذا انفجارها
: مراحل ثلث الى القنبلة صاعق ينقسم 

كما الحتكاك أو كهربائي تيار طريق عن ذلك ويتم اشتعال مرحلة-1

 العادية الطلقة فى
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و النفجار الى المان ذراع إطلق بين الفترة وهى التأخير مرحلة-2

القنابل فى ثوان 7 أو  الهجومية القنابل فى ثوان4 عادة هى

. الدفاعية
تسبب التي الصاعق فى الرئيسية الكمية وهى التفجير مرحلة-3

. القنبلة انفجار
: الصواعق من أساسيان نوعان يوجد 

)  c4( المتفجرة العجينة مع يستخدم ما عاده و الكهربائي-1
 اليدوية القنابل فى يستعمل الذي التقليدي-2

مادة بوضع الكهربائي للنوع التقليدي النوع من الصاعق تحويل يمكن ملحظة

برادة لستخراج بشرها يتم صغيرة قوالب شكل على تباع وهى(  المغنيسيوم

و)  للتصوير المستخدم الفلش أنواع بعض من استخراجها يمكن أو  رقيقة

الصمغ باستعمال الصاعق إغلق يتم و الصاعق أعلى للمادة سلكين توصيل

  الشمع أو

: اليدوية القنابل من أساسيان نوعان يوجد و
لتمكن ثوان أربع ذات و الحجم صغيرة تكون ما عادة و الهجومية-1

. إلقائها بع السريع التقدم من المهاجم
. ثوان السبع وذات الحجم كبيرة وهى الدفاعية-2
) : الغافلين مصائد(  التشريك عن العامة المعلومات بعض
الصواعق فأن لذا التنفيذ فى المفاجئة  يتطلب التشريك أن الواضح من

فترة لتفادى التعديل بعض الى ستحتاج اليدوية القنابل فى المستخدمة

المكان قدر التقليل و بارد مكان فى يفضل و حذر وبكل(  ذلك يتم.  التأخير

): الحتكاك من
. الصاعق و المان مجموعة بين الموصل البرغي ينزع)1
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الصاعق من)  والثانية الولى المرحلة من(  المتفجرة المادة اخرج )2

. معدنية أداة أي استخدام عدم العتبار بعين الخذ مع
. عادية طلقة من بالبارود  جيدا الفراغ أملئ )3
. المان مجموعة الى الصاعق تركيب أعد )4

فى القنبلة توضع أن يجب و(  اليدوية القنبلة فى إعادته و الصاعق تجهيز بعد

للتشريك: السريعة الطرق بعض إليك)  استخدامها حين الى آمن مكان

أن هو فالهدف ، عليها الحصول للعدو يسهل مكان فى القنبلة وضع-1

 استخدامها فور ستنفجر لنها ، ستخدمها

تحت القنبلة إخفاء و المان نزع يمكن النحسار وقت أو العدو ارض فى-2

) مقتول جندي حتى أو معطلة بندقية أو سلح مخزن مثل(  نسبيا ثقيل حسم
. مباشرة القنبلة به ستنفجر الثقيل الجسم يرفع شخص أي فإن

: القنبلة انفجار لتأخير-3
I.الوزن يكون بحيث القنبلة فوق وزن ضع المان وسلك حلقة أسحب

. المان ذراع على للضغط كافيا
II.أملئ)  كيس أو بلستيكية أو معدنية علبة( وعاء أي أستعمل بلستيك

. بالماء الناء
III. الوعاء وزن اصبح فإذا الماء يتسرب بحيث السفل من  الوعاء اثقب

القنبلة انفجرت المان ذراع قوة من اقل

IV.المور هذه تقدير على التدرب يجب لذا .
ما إذا سحبها يسهل بحيث بداخلها القنبلة وضع يمكن  صغيرة علبة جهز- 4

المشروبات علب(   بداخلها  الفلت  المان ذراع يستطيع ل و خيط بها ربط

): العمل لهذا تصلح الغازية
I.ذراع عمل تعيق ل بحيث المان بمجموعة رفيع خيط اربط

المان
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II.المان وسلك حلقة اسحب ثم بإحكام القنبلة امسك .
III.المناسب المكان فى العلبة ثبت .
IV.بجدار ممسوك المان ذراع يصبح بحيث بحذر القنبلة ادخل

.  الداخل من العلبة
V.ما إذا بحيث تشريكه المطلوب الطريق فى الرفيع الخيط مد

ذراع إطلق و العلبة داخل من القنبلة يسحب أحد به اصطدم

.  الحال فى النفجار و المان
الحليب علبة-5

مرات عدة اليدوية القنبلة تأثير لمضاعفة تستعمل الطريقة هذه 

عدة من إضافية شظايا على تحوى  صمغية مادة بإضافة ذلك و

أيضا وهى ذلك غير و الزجاج من شظايا و  المسامير  مثل أنواع

…… الموقوتة القنابل من بدائي نوع الى اليدوية القنبلة تحول

المطلوبة:     المواد

تقريبا سم 25(  القطر متوسطة معدنية علبةت           (
بنزينت    

الجهزة لحفظ  تستعمل التي البيضاء المادة وهى فليينت

الكراتين فى الكهربائية

فى يستخدم الذي  العادي النوع هو و(  شفاف لصق شريطت

)  المدارس
اليدوية القنبلةت

شمعةت

مسامير و زجاجةت   

: التحضير طريقة
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I.المدة على تعتمد(  دورات عدة اللصق بالشريط القنبلة تلف

)    المطلوبة
II.جسم و المان مجموعة التقاء مكان على الشمع من كمية ضع

   المتفجرة المادة على البنزين  يؤثر ل حتى القنبلة

III.المعدنية العلبة فى البنزين ضع 

IV.كمية اكبر ضع ،  بسرعة يذوب أنه وستجد البنزين على الفلين ضع

أن يعنى هذا و  بسهولة يذوب يعد لم الفلين أن تجد حتى ممكنة

. صمغية مادة الى تحول و تشبع البنزين
V.تصل طبقة تكون حتى العلبة فى المكسر الزجاج و المسامير ضع

. العلبة نصف الى
VI.الى بالرسوب الصمغية المادة تبداء حتى ساعات عدة العلبة اترك

. العلبة أعلى البنزين من طبقة على نحصل و العلبة اسفل
VII.القنبلة من المان سلك و حلقة أسحب الزمة بالحتياطات الخذ بعد

. المان بذراع الممسك الوحيد الشيء هو اللصق الشريط سيكون و
VIII.الموقع عن يمكن ما بأسرع ابتعد و العلبة فى القنبلة ضع .

ذراع تنطلق و بسرعة سيتآكل الذي اللصق الشريط يحلل البنزين  يبدأ

القنبلة فتنفجر اللصق الشريط إل يمسكها ما هناك يكن لم التي المان

الجسام من إخراجها الصعب من وسيكون الزجاج و المعدنية الشظايا ومعها

و الشريط لفات عدد على التآكل مدة تعتمد(   الصمغية المادة من فيها لما

بالعملية القيام يجب لذا الفلين نوع و المستخدم البنزين نوع و الشريط جودة

عدد و الوقت حساب مع مجتمعة العناصر هذه تأثر لمعرفة أول تدريب بقنبلة

للشريط) . اللفات
  

: الكلشنكوف تشريك -6
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اعد و الفوهة باتجاه الطلقة تكون بحيث الغاز مجرى فى طلقة ضعت

. البدن غطاء و الرجاع نابض و القسام مجموعة تركيب
الرامي باتجاه الطلقة تكون بحيث الغاز بيت فى الطلقة ضعت .
الصاعق باستعمال ولكن السابقتين الطريقتين نفست   

: التبغ ،  النيكوتين(  سم تحضير_ 7  (
الفم تبغ أو الغليون تبغ من علبة محتوى انقع -1

ماء كوب3/4 فى

 تماما الماء لون يسود حتى ساعات عدة اتركه-2

اعصر و قماش قطعة فى الكوب محتوى صفى-3

 الحثالة من الماء كل

هادئة نار على ضعه أو يتبخر حتى الماء اترك-4

  يتبخر حتى

هى)  نقى قطران(   المتبقية اللزجة المادة-5

 السم

    بالقطران الطلقات أو السكين حد امسح-6
 

الثاني الباب

 العصابات     حرب
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تمهيد

قوات بين يدور القتال أشكال من خاص شكل بأنها العصابات حرب تعرف 

على بالعتماد عقيدة أو مبدأ سبيل في تعمل مسلحة تشكيلت وبين نظامية،

أو المبدأ هذا بإظهار الكفيلة الظروف تهيئة وتستهدف منه، جانب أو الشعب

التطبيق.  حيز إلى العقيدة هذه

:      العصابات     حرب     في     التكتيك
الكمين هما رئيسيين، شكلين العصابات حرب في التكتيك ويتخذ

كل أن إل الفنية، التفصيلت بعض في والغارة الكمين تباين ورغم والغارة،

كان أيان العصابات تكتيك في مراعاتها من لبد عامة لقواعد يخضع منهما

وسنشير.  المتخذ الشكل تكتيك تحكم التي العامة القواعد إلى يلي فيما فيه

والغارة.  الكمين من كل ذلك بعد نتناول ثم العصابات
القواعد:  : العصابات تكتيك تحكم التي العامة أول
العناد ترك يجب ولذا النصر، تحقيق ل المقاومة هو التكتيكي الهدف

رجال على"   قيل قد و ، الفرار من التمكن عدم عند إل والصرار

".  الفرار في خبراء يكونوا أن العصابات
العدو.  حصار من دائما الحذر يجبت
والهجوم الشرق في الضجة مراعاة مع التام، الحذر الهجوم في يراعىت

الغرب.  في

بالسكان والختلط بالندساس التخفي على التام العتماد يجبت

المحليين.

المنافقين"  العدو جواسيس استخدامت يكشفوا لم انهم يضنون الذين"  و

.  للعدو مغلوطة معلومات لتوصيل
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هندسيا ومجهزة طبيعيا، تحصينا محصنة النطلق قواعد تكون أن يجبت

متمتعة تكون أن ذلك عن فضل يجب كما اللزوم، عند عنها للدفاع

للفرار.  سهلة خفية بممرات
للراحة.  التوقف أو النتقال عند آثار أية ترك عدم يراعىت
قبل الهداف منطقة حول الخفاء حسنة صغيرة قواعد ببث القيام يجبت

المصابين إخفاء في القواعد هذه استخدام يمكن حتى عليها الهجوم

أمنا.  أكثر مناطق إلى لنقلهم توطئة
ل مخفية صغيرة مخازن باستخدام والذخيرة العاشة مسائل تحلت

في تخزينها المطلوب المواد وتوضع محدود، عدد إل طريقها يعرف

بالمياه يفسد ل حتى الزجاج أو الصفيح أو البلستيك من أوعية

والرطوبة. 

الفرعية النطلق وقواعد التحرك، فخطط التامة، السرية يراعىت

قليل.  نفر إل يعرفها أن يجب ل بالطبع، الرئيسية عن فضل والتبادلية،

المختلفة. التكتيكية العمليات تنفيذ عند والتكرار النمطية تجنب يراعىت
أو العملية خلل القناصة سلح من الستفادة من محكمة خطة تخلو لت

.  النحياز عند
العصابات.  تكتيك في تماما مرفوضان والتهور الندفاعت

العصابات.  تكتيك في مهمة أمور والحسم، والسرعة المفاجأةت

هذه في به اليقاع لسهولة التحرك، حالة في وهو العدو مهاجمة يفضلت

الحالة. 
عما فضل السيكولوجي، لثرها المنعزلة المنشآت على الهجوم يفضلت

إلى بالضافة قواته، وتوزيع النتشار على العدو إجبار من إليه تؤدي

نسبيا.  كبيرة بكميات بها والسلح المؤن توفر

العصابات. رجال من القتلى ووثائق أسلحة سحب يجبت
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أفراد تحرك احتمالت تدرس أن يجب المكان و الوقت عامل توفر إذات

يحتمي أن يمكن التي الماكن فى الغافلين مصائد بعض توضع و العدو

.  فيه الثخان و العدو معنويات تحطيم على قوى تأثير لذلك و   بها
الكمائن

تضافرت إن يمكن الذي الجيد التخطيط عناصر أهم أحد هي الكمائن

بأذن ممكنة خسائر بأقل و سريع نصر الى يؤدى أن العامة الظروف و الجهود

و  ، النصر نصف المفاجئة ، خدعة الحرب:  المشهورة المقولت من و.  الله

به تستتر أن  المجموعة أو للفرد يمكن  الذي الستراتيجي      الموقع هو الكمين

كتكتيك-  الكمين و.  للعدو رجعه خط أو  ساتر وجود  يصعب و  العدو ويباغت

بكثرة الخاصة القوات وتستخدمه بل كذلك، النظامية القوات تعرفه-  قتالي

وثائق.  أو أسير على الحصول بغرض وذلك النظامية الجيوش في

في النظامية القوات لدى أو العصابات رجال لدى سواء الكمين يختلف ول

أهمها، معينة بميزات ينفرد العصابات رجال عند الكمين أن إل الفنية، أسسه

والنسحاب والتمويه الخفاء في للسكان المحلي الدعم على العتماد

المادية المكانيات تعويض وكذا المطلوبة، والمعدات السلحة وتكديس

المحلي. الذكاء و العالية المعنوية بالروح المطلوبة

: الستراتيجية      المواقع      تعريف
عليها بالسيطرة التي الصطناعية و الطبيعية  الحساسة المواقع هي 

هو كما المعركة سير و  بالوقت محكومة إنها إل ،  المعركة سير على تسيطر

"  جبل:  مثل ، لها مخطط كان" عليه الله صلى للرسول إستراتيجيي موقع احد

وغير الخندق و.  بدر بئر كذلك و أهمية ذا يكن لم الغزوة قبل أنه إل سلم و

. السدود و الجسور و التحكم أبراج مثل  المواقع من الكثير ذلك
:       الستراتيجية      المواقع     أنواع
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المجموعة أو للفرد يمكن التي الستراتيجية  المواقع هي:  الطبيعية

الجبلية الطرق:  ذلك على مثال  يذكر تعديل أو تغيير دون منها الستفادة

الغابات   ، المفتوحة الرض ، السفوح على المطلة الجبلية الطرق ، المتعرجة

فى حظ المناخية للعوامل أن لشك و الكثير وغيرها ، المسدودة الطرق ،

الطائرات يحجب الضباب و الليات تعرقل الشديدة المطار(  المواقع تحديد

  ذلك غير و القناصة و

المجموعة أو للفرد يمكن التى الستراتيجية  المواقع  هي:  الصناعية

: ذلك على مثال العملية خطة تلئم حتى التغيرات بعض مع منها الستفادة
الواردة المثلة جميع ،  المهجورة المنازل  ، الخنادق ، الجسور ، اللغام حقول

.  الخطة تلئم لم إذا سابقا

:      التالي     النحو     على     الكمائن     عمل     عند     القتالية     الوحدات     تقسم

الملحظة، مجموعات هي مجموعات، ثلث إلى الكمين تقسيم- 1

النسحاب.  وستر والوقاية والقتحام،

معينا جغرافيا اتجاها منها كل تحتل مجموعات أربع إلى الكمين تقسيم- 2

فإذا.  انتظارا فيه وتقبع عمدت المجموعات هذه وتوسط العدو جاء ما للعدو

انسحبت:  هجم ما فإذا عليه، النار إطلق إلى إحداها بينما أمامه من هي عليها

هجوما الربع المجموعات تتبادله وهكذا عليه، النار أخرى مجموعة تطلق

سهلة فريسة يقع ثم مكانه في ويتجمد المعنوية روحه تنهار حتى وانسحابا

ول.  في للكمين أو ليل يكون فقد المناورة، هذه تنفيذ في الوقت يهم النهاية

ليل.  المناورة هذه نفذت لو فيما البعاد تقصير يراعي أنه إل نهارا،
مجموعة العدو فيها يطوق مركبة بطريقة الكمين تنفيذ الممكن من- 3

تكون حيث ماكرة لخدعة خاضعا كان أنه الوان فوات بعد يكتشف ثم صغيرة

أيضا.  هو طوقته قد كبيرة مجموعات

24



حجم ، العدو حجم(  منها كثير متغيرات على تعتمد هي و كثير ذلك غير-4

و السنة من الوقت و المناخ العملية، من الهدف ، المكان ، القتالية الوحدة

) المجموعة لقائد العسكرية الحنكة لشك

الغارة   

وترقب انتظار الكمين أن في يكمن والغارة الكمين بين الفني والفارق

ففي.  مختار هدف إلى مدروس تقدم الغارة بينما جيد، موقع في بعناية

نحو تقدمها طريق على التام الختفاء مراعية المغيرة القوة تتقدم الغارة

بالسلوب الهدف هذا باقتحام القوة هذه تقوم ثم قبل، من المختار الهدف

وبالطبع.  المعلومات يناسب الذي إزعاج هو إغارة، لكل العام الهدف فإن عنه

تكون قد أخرى خاصة أهدافا إغارة لكل أن إل وإرهابه، وإرهاقه العدو

حتى أو المعدات أو المؤن أو السلحة أو الوثائق أو السرى على الحصول

ونسفه.  المستهدف الغرض تدمير مجرد

فالعدو مراحلها، أهم من يعتبر الغارة في النسحاب إن بالذكر وجدير        

القوة تتمتع ل بينما طرقها، له تيسرت ما إذا اللزمة بالمطاردة يبخل لن

لرجال يتوافر ل البذخ هذا لن الثقيلة النيران من ستارات بأي المغيرة

من بالنسحاب ذلك تعويض إلى العصابات رجال يعمد ولهذا غالبا، العصابات

الصغيرة الخداعية بالشراك الطرق هذه تلغيم مع الصعبة، الوعرة الطرق

المنسحبة.  القوات خلف العدو تقدم تعوق التي

قواعد من تنفيذه يجري قد منهما كل بأن نذكر والغارة الكمين ختام وفي

والنتشار التسرب بأسلوب تنفيذه يجري قد كما العدو، تشكيلت بين مبثوثة

العدو. خطوط داخل
عامة     معلومات
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الروسية الجنود حاملةل الخلفية البوابت   )BMB   (خزانات عن عبارة

أو حارقة خارقة بطلقات متوسط سلح من  عليها اطلق ما فإذا ،  وقود

  ( بزاوية( . فيها بمن تحرقها الله فبأذن قائمة الزوليا
قلم استعمال يمكن السلح فى الدقيقة الجزاء لتزييت زيت تجد لم إذات

. الرصاص
البلل أو الشديدة الرطوبة بسبب التلف من اليدوية القنابل على للحفاظت

.   بالصاعق القنبلة جسم التقاء مكان على شمع بوضع ينصح
ا     لقد:         هامة     ملحظة يستثمر     لم     عظيم     سلح     سبحانه     الله     أعطان

"     الحدود     أضيق     على     إل الرعب" 

مكبرات و العلم وسائل أو الجواسيس عبر العدو يعرف أن يجب

احرص  وهم نهار فرسان و ليل عباد المجاهدين أن العمليات خلل الصوت

لبطولت الترويج  و  الحياة  على عدوهم حرص من الله سبيل فى القتل على

أبو"  يلقبون الهندوس كان:  كشمير فى حدث ما منها  ، المجاهدين

بالحبشي"  من وهو  المحتسب بها يتسامر أساطير عنه قيل قد و النصار

تتقدم ل  مكان فى بوجوده الهندية القوات سمعت ما وإذا  هناك المجاهدين

. يفرون فانهم وإل الجيش من بكتيبة إل

كمين)     وجود     احتمال(       مشبوهة     منطقـة     على     التقدم     كيفيـة

خلق ما شر من التامات الله بكلمات أعوذ:  المكان أذكار

و دخولها قبل الطرق استقراء الترصد مجموعة قائد مهام من

قبل من كمائن لعمل تصلح التى الطرق معرفة يمكن بالخبرة

:  التالي إتباع يجب المناطق هذه دخول احتمال وعند العدو
 

    الخلفي التجمع نقطة تأكيد- 2                                    الكلم قطــــع_ 1
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أو شخص تأخير_ 4)                        طلئع(  اثنان أو  شخص تقديم_ 3

) الضهر لحمايـة(  اثنان
أو واحد طابور في السير_ 6                                      السلح أمـان فتح- 5

 اثنان

السلح اتجاه مخالفة_ 8                            الغريزية الرماية وضع أخذ_ 7

  جانبه أو يتقدمه بالذي

الصابة فرص لتقليل متر 10 الى 5 من(  الشخاص بين المسافة توسيع_ 9

اللغام)  أو النيران كثافة تحت

الكمائن     من     الخروج     كيفيـة

   تعالى     قال

مستورا حجابا بالخرة يؤمنون ل الذين بين و بينك جعلنا القرءان قرأت وإذا( 

السراء………) 54( 

قال:   عباس أبن عن : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
و فرج هم كل من و مخرجا ضيق كل من له الله جعل الستغفار لزم من( 

)   يحتسب ل حيث من رزقه
أخطئك ما و ليخطئك كان ما أصابك ما بأن اليقين و الله على التام التوكل بعد

 ليصيبك كان ما

مكان من تختلف الكمائن إن حيث العمليـة هذه يحكم قانون يوجد ل

الحتماء يصعب أماكن في تكون عادة ولكن أخر الى وقت من و أخر  الى

الستعانة يمكن عامـة قواعد هناك ولكن.  منها الخروج يصعب أو بساتر فيها

: المجموعة على النار بإطلق العدو قام ما إذا بها
 تتتتتتتت تت تتتتت تتت 
تتتتت تتتت تتتت تتتتت تتتتت تتت تتتتتتت تتت تتتت تت تتتتتت تتت تتت 
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 الله وأطيعوا تتتت( تتتتتتتت تتتت تتتتتتتت تتتت تتتت تتتتت تتتتتتتت

مع الله أن  اصبروا و ريحكم وتذهب فتفشلوا تنـزعوا ل و ورسوله

)46 النفال(  الصابرين
        تتتت تتتتتتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت  تتتتت ت تتت  تتتتتت تتتتتتت تتت تتتتتتت تتتت

تت تتتتتت تتتتتتتتت تتتتت تتت تتتتتت تتتتتتتت ت تتتتتت تتتتتت تتتتتتتت تتتت
تتتتتت تتتتتتتت ت تتتتتتتت تتتتتتتتت تتتتت تتتتتت تت تتتت تتتتتتت تتتتتتت
ت ( تتت تتتتتت تتتتتت تتتت تتت تتتتتت تتت تتت تتتت ت تتتتت تتتتتت تتتتتتت
تت تتتت تتت تتتتتت تتتتتت تتتت تتت تتتتت تتتتتت تتتتت

تتتتت تت  تتتتتت تت تتت تتت تتتتتتت تتتتتتت تت تتتتتتتتت تتتتتتتت تتت تتتتتت تتت
تتتتتتتتت تتتتتتتت  تتت تتت تتتتتت تتتت تتتتت ت تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تت تتتتتتتت

ت تتتتتتت تتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتتتت تتتت تتتتتت  تتتتتتت ت تتتتت تتتتتت تتتتت تت
ت تتتتتتت

الدخانية     القنابل

:     المطلوبة     المواد
 سكر  أجزاء أربع- 1

الملح لمرضى الصيدليات لدى متوفرة( نيتريت بوتاسيوم  أجزاء ست- 2 

) الطعام ملح عن كبديل

:      التحضير     طريقة
علبة فى الخليط فرغ ثم الذوبان حتى خفيفة نار على الخليط سخن.1

لتعمل يتصلب و الخليط يبرد أن قبل  كبريت أعواد من عدد اغرس .2

 كصاعق

كيلو نصف مقدار أن للعلم و البيض الكثيف الدخان من كبيرة كمية ستنتج

. قدم كرة ملعب عن تزيد مساحة يغطى أن يمكن
الملونة:     الشرطة

عدة لها و الرأس و الكتاف على الفراد يعلقها شارات هي الملونة الشرطة

. مهام و فوائد
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الفراد لكل يمكن فل كبير  المجموعة أو الفرقة أفراد عدد كان إذا) 1

العمليات فى و.  الشارات أو السر كلمه بدون البعض بعضهم معرفة

فإن لذا. السر كلمة عن للسؤال الكافي الوقت للفرد يكون لن العسكرية

على التعرف فى عليها العتماد يمكن التى الوحيدة الوسيلة هي الشارات

.  الفرقة أفراد
يحدد  اليسر أو اليمن الكتف أو الرأس على موضعها و الشارة لون) 2

مثال: فرقته فى مكانة و الفرد لها يتبع التى الفرقة

و اليمن الكتف على الخضر و الرأس على الحمر اللون) 1( السرية 

 اليسر الكتف على الصفر

و اليسر  الكتف على الخضر و الرأس على الحمر اللون) 2( السرية

   اليمن الكتف على الصفر

و اليسر  الكتف على الخضر و الرأس على  الصفر اللون) 3( السرية 

اليمن الكتف على الحمر

و   اليمن  الكتف على الخضر و الرأس على  الصفر اللون) 4( السرية

 اليسر الكتف على الحمر

و   اليمن  الكتف على   الصفر  و الرأس على الخضر اللون) 5( السرية

 اليسر الكتف على الحمر

و   اليمن  الكتف على الحمر  و الرأس على الخضر اللون) 6السرية- (

 اليسر الكتف على الصفر

)4(  س
 أصفر

  6س( 
أخضر) 

( س
1(  

أحمر

( س
2(  

أحمر

5(   س
أخضر) 

3(  س
أصفر) 

خ … حح … ص ص … خخ … صص … حح … خ

:  العدو أفراد عن للبحث المنطقة مسح و الثغرات سد و الخطوط إتمام) 3
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الول الهدف بأن للجميع واضح الهدف يكون الترتيب هذا مثل إتباع عند

) 1(  للسرية شارة له جندي أول الى اليمين عن تصل حتى تمتد أن مثل 

أول الى اليسار عن تصل و صفراء  اليسر الكتف  شارة و خضراء راس

هذا تحقيق وعند.  خضراء اليمن الكتف شارة و حمراء راس شارة له جندي

و اللوان ترتيب بإعادة يبداء و العملية من الثانية المرحلة الى تنتقل الهدف

حفر و الخطوط تثبيت أو الموضوعة الخطة حسب المجموعات تقسيم

الخنادق.

لتحديد الزند أو الكتف على  الوحدات لعلم مماثل أخر ملون شريط إضافة

: مثل التخصص أو الفرقة
   وغيرة/  المدفعية/  المداد/  السعاف/  القتحام 

   الـعــدو     لقـــاء     أذكـــار

أدبارهم على ولوا وحده القرءان فى ربك ذكرت إذا و) .. الخلص سورة(

السراء………) 55( نفورا

الوكيل ونعـم الله حسبنا .
شـرورهم من بك ونعوذ نحورهم فى نجعلك إنا اللهمت .
أقاتل وبك أصول بك و أجول بك ،  نصيري أنت و عضدي أنت اللهمت .
الكافرين القوم على انصرنا و أقدامنا ثبت و صبرا علينا أفرغ ربنات .
القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت امرنا فى وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنات

    الكافرين

زلزلهم و إهزمهم اللهم ، الحزاب إهزم الحساب سريع الكتاب منزل اللهمت

.
شئت بما إكفنيهم اللهمت .
سهل شئت إن الحزن تجعل أنت و سهل جعلتُه ما إل سهل ل اللهمت      .
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ــــــــــر       أســـــباب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ النصـ

تفلحون لعلكم كثيرا     الله     اذكروا و فاثبتوا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين يأيها) 44(

اصبروا     و ريحكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا     ل و رسوله     و     الله     أطيعوا و) 45(

رئاء     و     بطرا     ديارهم     من     خرجوا     كالذين     تكونوا     ل و) 46(  الصابرين مع الله أن

 النفال)...... 47( محيط يعملون بما الله و الله سبيل عن ويصدون الناس

 الثالث الباب

)     الـرمــايــة     فـن القـنـاصـــة( 

الله ولكن رميت إذ رميت ومـا قتلهم الله ولكن تقتلوهم فلمت 

 ت عليم سميع الله إن حسنا بلء منه المؤمنين  ليبلى و رمى

يجب:     التمرين      وبعد     قبل
 تتتتتتت تتتتت تتتتتت                تتتتتت تتتتت        تتتتت تتت

 تتتتت تتت تتتتتتتت
تتتتتتت تتتتتت تتتتتت تت تتتتتت     تتتتتت تتتتت 

ت      تتتتتت     تتتتتتتت     تتتتتت
تتتتتتتتتتت
ت تتتتتتت تتتتتتت تتتت ت ( تتتتتت تتتتتتت تتتت تتتتتتت تتتتتتت تتتت

ت تتتتت ت تتتتت تتتتت
تتتتتتت تتتت 
تتتتتتتت تتتتت تتتتتتت ت
ت  تتتتت تتتتت تت تتتتت ت  تتتتتتت تتت تتتتتتتت
تتتتتت تتتتتتتت 

ت     تتتتتتت     تتتتت
تتتتتت تتتتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتت ت تتتتت تتتت تت ت  تتتتتت تتتتتتت      تتتتتتت- 1

ت تتتتتت تتتت تتت تتتت تتتت ت تتتتتت تت  تتتتتتتت  تتتت  تتتتت
تتتتتت ت تتتتتتت( تتتتتت تت تت تتتتت ت تتتتتت( تتتتتت   تتتتتتتتتتت     تتت ت ت

تتتتتتتت تتتت
تتتتتت تتتت تتتتتت تت تتت تتتتت تتت تتت تتتتت تتت تتتتت تت تتتتتتت  تتتتتتتتتتتتت ت

ت تتتتت تتتتت تت تتتتتتت تتت تتتتتت تت ت تتتتتتت
تت تتتتتتتت     تتت
تتتتتتتت            تتتتتتتتت         تتتتتتتت          تتتتتتتتتتت 
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التدريبت     مراحل
تتتتتت تتتتتت تتتتت ت تتتتتتت تتتتت تتتتت معت  تتتتتتتتتت (تتتتتت تتتتت تتت تت تت
ت تتتتتتت ت تتتتتت تتتتتت تت تتتتتتت تتت تتتتت تت
تتتتتتت ( تتتت تتتتتتتت تت تتتتتتت ت تتتتتت تتتتتت تت تتتتتتت تتت تتتتت تت

الرمـايات     أنواع

ت تتتتت تتتت تت تتتت تت تتتتتتتتت ( تتتت ت ( تتتتتتت الغريزية الرماياتتت
تتتت تت تتتت ، تتتتتتتتت تتت تتتتتت تتت تتتتتتتت تتت تتت ت تتتتت تتتتت تتت  تتتتتت تتتت

تت تتتتت تتت تتتت تت تتتت تت  تتتتتت ت تتتت تتتتتت تتتت تتتتتت
تتت تتتتت تتتت تت تتتت تت  تتتت ( تتتتتت تت  ( تتتالتمشيطت ت تتتتتتت

تتتت تتت تتت تتتتت تتت تتتتتت ت تتتتتت تتت تتتتتتتت ت تتتتت تتتت تت تتتتتت تتتت
تتتتتت تتتت تت ت ( تتتت تتتتت تتتت تتتتت تتت تتتتتتتتتت تتتتتتت تتتت تتت تتتتتتتتت

تتتتت  تتتتتت تتتت
تتتتتتت تتتتت تت تتتت (تتتتتتت العكـس ت اسفل إلى تتتت تت تتتتتتتتتت

ت تتتتتتتت
تتتت تتتتتتت تت تتتتتت تتت تتتتتتت ( تتتتت تتت تت تتتت خيال تتت ت تتتتتتتت

تتتتتت 
تتتت تتتتت ت تتتتتت  تتتت تت تتتت ( تتتت تتتتتتت  تت جدار تتت ت تتتتتتتتتت

ت   تتتتتتت تتت تتتتتتتتت تتتت تتت ت تتتتتت تت  تتتتتت تتت تتتتت تتتتتتتت  تتتت تتتت
ت      للقناص      تتتت     مهارات     ت     صفات

 تتتتت                     تتتتتت تتتتت تتت               تتتتتت  تنظيم ت تتتت تتتت 
تتتتتتت تتتت             تتتتتتت تتتت                   ت تتتتت تتتتتت تتتتتتتت

 تتتتتتتتت
تتتتتتتت              تتتتتتتت                         تتتتتت تتتت تتتت تتت
ت تتتتتت تتتت تتتتتت  تتتتتت ه تتت تت تتتتتتتتتت تتتتتتت تتتتت   تتتتتتت  تتتتتسلحـ

تتت تتتتتت تتتتتت تتتتت   تتتتت تتتتتت تتتتتتت تتتتتتت تتتتت  تتتتتت تت تتتتت
تتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتت
ت     تتتتتتت     ملحظات

تت تت تتت تت تت تت تتت تت تتت تت تت تتت تتت ت ت تت تت تت تتت تت تت تتتت تتتتت تتتتت تتتتتتتت تتت
تت تت تتتتتت تتتت تتت  تتت تت ت تت تتت تتتت  تتتت تتتت تتتتتت ت ت تت تتتت تتتتتتت تتتتت تت
تتت تتت ت  تتت تت  تت

تت تتتتتت تتتت تت  تتتتتت تتتتت ت ت تتت تتت تتت تتتتت تتتتتتتت تتتتت تت تتتتتتت تت تت
ت  تتتتتتت تتتت تتتت ت تتتتتتت تتتتتتتت تتتت تتتتت تتتتت ت
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تتتتتت تتتتت تت تتتتتتتت تتت تتتتت تتتت تت تت تتتتتت تتتتتتت تتتتتت تتتتتتتتتت تتت
تتتتت تتتت تتت تتتتتت تتتتت تتتتت  تتتتتتتت تتت تتت تتتتت تتتت تتتت  تت تتتت تتت تتت

ت تتتتتت تتتتت
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