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المستخمص
تناولت الدراسة موضوع (إعداد الجيش وتمويمو في صدر اإلسالم) وىدفت الدراسة إلى التعرف إلي دور
المؤسسة العسكرية في حماية الدولة اإلسالمية والمساىمة في نموىا وتطورىا والمحافظة عمي كيانيا  ،مترابطة وقوية
في وجو األعداء .
واتبعت الدراسة المنيج التاريخي التحميمي الوصفي متناوالً خمفية تاريخية عن العرب قبل االسالم مرك اًز عمي
احواليم الدينية واالقتصادية والسياسية ثم اعداد الجيش في عيد الرسول صمي اهلل عميو وسمم والخمفاء الراشدين من
بعدىم .
وقد أظيرت النتائج قوة العقيدة اإلسالمية حيث ظيرت أثارىا في أحمك المواقف التي زلزلت كثير من
المقاتمين فثبتوا مدافعين عن الدولة الفتية في وقت كانت فيو العناصر المعادية كادت أن تقصف بدولة اإلسالم .
وقد أكدت الدراسة إن األعداد والتمويل كان لو األثر األكبر في تييئة وتعبئة الجيش لخوض المعارك وفتح
البالد ونشر الدعوة فكان البد من تطوير الجيش ومده باألسمحة الالزمة والمؤن ألعداده إعداداً جيداً في الحرب والسمم
.
توصي الدراسة االىتمام بدراسة تاريخ العسكرية اإلسالمية واعداد الجندي السميم اعداداً عقائدياً ودينياً وتربيتو
عمي ىدي ونيج الرسول صمي اهلل عميو وسمم وصحابتو رضي اهلل عنيم
العالم واإلنسانية بجيوشيا لتحقق ما حققو السمف .

حتى تنبعث األمة العربية اإلسالمية لتقود

Abstract
The study has dealt with the preparation and financing of the army at the
beginning of Islam .The study aimed at recognizing The role of the military
institution in defending The Islamic state contributing and developing the state
against its enemy .
The study has dealt with a historical background of the Arabs before the Islam ,
dealing with their life before the Islam ( Aljahilia ) and concentrating on the social
economic , and religious aspects of their lives , The study moved to deal with the
origin of Islam and the role of the prophet ( God prays on him ) as a leader , The
study also dealt with the army preparation in the era of Khalifa Abu Bakr Alsiddig
as a leader and a soldier . The study has also dealt with the preparation of the army
in the era of Khalifa Omer Ibn Alkhattab and his conquest over Alsham and Iraq .
The study also dealt with the preparation of the army in the era of khalifa Osman
Ibn Affan and the conquestion operations over Africa , and the operations of Amro
Ibn Alaas in Egypt . Finally , the study dealt with the preparation of the army in the
era of Khalifa Ali Ibn Abi Talib , The military maneuvers and The
Recommendations of the study :
The study recommended that more attention should be paid for studying the
Islamic military history and the preparation of the soldier religiously in regards to
the guidance of the prophet Mohamed .
Result showed the power , narrative methodology which showed the power
of the Islamic faith in difficult situations where the combatants defended the young
state against its foes .
The study emphasized that financing and preparing the army has The greater
effect in preparing and the army for fighting , conquest over countries , and
spreading the Islamic Dawa . thus the army should be improved and supplied with
the necessary weapons and ammunitions whether in war or peace .
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نتائج البحث :

توصمت الدراسة إلي النتائج اآلتية :

 .1الدور الكبير الذي قامت بو المؤسسة العسكرية في حماية الدولة اإلسالمية وم د نفوذىا إلي خارج الجزيرة
اإلسالمي .
ة
العربية ونشر الدعوة
 .2قوة العقيدة اإلسالمية التي ظيرت آثارىا في أصعب المواقف التي زلزلت المقاتمين أثناء المعارك كما ىو
الحال في معارك مؤتة وذات الصواري حيث ثبتوا في وجو قوة كانت اكبر عدداً منيم .
 .3دور األعداد والتمويل في تعبئة الجيش وتدريبو وغرس قيم الدين الحنيف في مق اتميو فقد كان لو األثر
األكبر في تحقيق االنتصارات .
 .4دور القادة خاصة الرسول صمي اهلل عميو وسمم والخمفاء الراشدين من بعده وأمراء الجيش الذين كان ليم
األثر الفعال في االنتصارات واإلعداد الجيد لمرؤوسييم وادارتيم بكفاءة لمعمميات الحربية واخضاع إعداءىم .

