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 :عنوان البحث 

 " العمماء المسممين في دعم الجيش االسالميإسهامات"
 ، حمد ، أحسين ، محمود  أحسين/ الباحث 

 محمد بن عمي السنوسي ، البيضاء ، ليبياالسيد جامعة 
 : EMAIL،  927786376(218)+: أحسين حمد أحسين ، موبايل : عنوان المراسمة

h.alfageeh.s@gmail.com 
 

 :موضوع الدراسة 
 . لدعم الجيش اإلسالمي –في كافة الحقول العممية - يتناول ىذا البحث الجيود التي قدميا عمماء المسممين 

 .بسم اهلل والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا 

... أما بعد 

 :ممخص البحث 

حيث ساىموا - كان لمعمماء المسممين الدور األكبر في دعم الجيوش اإلسالمية ، وحركة الفتح اإلسالمي 

في تطوير تركيبة الجيش اإلسالمي وزيادة -  من ابتكارات واختراعات عممية وماصنفوه من مصنفات قدموهبما 

كفائتو الحربية ، وماقدمو عمماء الطب من نصائح طبية تتعمق بالمسافرين من العساكر اإلسالمية من حيث 

اختيارىم لممواقع الصحية المالئمة إلقامتيم ، وتحذيرىم من المشاكل المرضية التي قد تعترييم أثناء سفرىم وطرق 

 المتنقمة التي تتحرك مع لمبيمارستانات الحربيةكذلك اختراعيم  .الوقائي بالطبالوقاية منيا ، وىو ماُعرف اآلن 

الجراحة والجيود التي قدميا الجراحون المسممون في مجال . جيوش الفاتحين أينما َحّموا واألساطيل في البحر 

سعاف اإلصاباتالحربية  التي يتعرض ليا الجنود ، وطرق تعامميم مع ىذه اإلصابات المختمفة التي تقع في  ، وا 

 ، فالعمماء المسممون ليم السبق  لدى الزىراوي جديد في استخدام اآلالت الجراحيةتقديم اكتشافأرض المعركة ، و

فيما ُيعرف بالطب الحربي ، ومقارنة ذلك بحالة الطب الميداني عند األوروبيين، وما أخذوه عن العمماء المسممين 

تطور ىذا العمم المختص في صناعة   ، فمممسممين السَّبق فيالتقنية والصناعات الحربيةأما في مجال . فيما بعد 

 (الفوالذ  )  المعادن واستخراج الحديد الصمبقنيةفعمماء الكيمياء أنتجوا ابتكارات جديدة في ت. األسمحة المختمفة 

الخطط وما أنتجو العمماء من مصنفات حول إعداد .. والمستخدم في صناعة السيوف المتينة ، والنصول، وغيرىا 
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واستخدام البارود في الحروب ، والطرق المختمفة في ترتيب .  المثمى لحيازة النصر عمى أرض المعركة الحربية

  .بالهندسة العسكرية- اآلن–وىو ماُعرف . العساكر 
 : أىداف الدراسة

 :تتمحور أىداف الدراسة في عدة محاور وىي 

  إبراز دور العمماء المسممين في دعم الجيش اإلسالمي ، بما صنفوه من مؤلفات عممية أفادت كثيرًا

ظيار ابتكارات جديدة في ىذا المجال  . في تطور العموم العسكرية ، وا 

  دراسة الجانب الحضاري لممسممين في مجال تقنية وصناعة السالح ، ومدى التطور الكبير الذي

 .وصموا إليو في ذلك الوقت ، ومقارنة ذلك بما كان عميو األوروبيون في ىذا المجال 

  التي فسر طريقة استخدام اآلالت الجراحية المستخدمة في الجراحة الحربية يُ  جديد اكتشافإضافة

 .ذكرىا الطبيب العربي الزىراوي 

 

: النتائج 

  ساىم عمماء الطب اإلسالمي في تقديم نصائح طبية وقائية لمجند اإلسالمي ، سواء في حميم أو

ترحاليم ، وفي البر والبحر ، فكان لذلك بالغ األثر في نجاح حركات الفتح ، وفي قوة الجيش 

 .اإلسالمي 

  ساعد ظيور البيمارستانات الحربية في تخفيف نسبة الضحايا بين أفراد الجيش ، وأبرزنا دور

 .األطباء المرافقين ألساطيل الجيش اإلسالمي 

  اكتشفنا طريقة عمل بعض اآلالت الجراحية المستخدمة في نزع السيام من الجروح والتي وردت

 .في كتاب الزىراوي ، وبذلك ينجمي شيء من الغموض حول تفسير طريقة آدائيا 

  ، العمماء المسممين ىم أول من صنف المؤلفات في العموم العسكرية ، وتقنية صناعة األسمحة

 .والتي أصبحت مرجعًا لمجيوش اإلسالمية 

  ، العمماء المسممين كان ليم السبق في تفسير طريقة عمل بعض األسمحة الحربية تفسيرًا فيزيائيًا

حيث ساىموا في تصحيح أخطاء الرمي التي تحدث نتيجة سرعة الريح وغيرىا ، فأدى ذلك إلى 
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 .زيادة الكفاءة القتالية لدى الجيش اإلسالمي 

 

 :التوصيات 

وخصوصًا دراسة - أوصي الباحثين بتسميط المزيد من الضوء عمى ىذا الموضوع بشكل عام 

ألن الدراسات في ىذا الموضوع - موضوع الخدمات الطبية التي كانت ترافق الحمالت البحرية 

. اليزال يكتنفيا الكثير من الغموض 

 


