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 الممخص: 

مصطمح حديث  التنمية المستدامة مصطمح عمي أن اآلراء أغمبتتفق 
لقي كؼ أفي ىذه الكرقة البحثية س ، إال أننيلعشرينظير في أكاخر القرف الككنو 

لؾ بفترة طكيمة، كأقصد ذكجدت قبؿ  قد الحقيقيةالتنمية المستدامة أف الضكء عمى 
 في المدينة المنكرة فيصمى اهلل عميو وسمم التي نشأت في عيد النبي تمؾ التنمية 

 ()( الذيف ساركا عمى نيجو ) كتابعيو مف الخمفاء الراشديف، لقرن األول اليجريا
م يؤكد نشأة التنمية ذالالمنيج التحميمي مف خالؿ  ،مقتفيف أثره في كؿ شيء

المجيد، حاضرنا الزاىر مف خالؿ ما كاف بماضينا محاكال تأصيؿ ، المستدامة
كالخمفاء الراشديف مف بعده بالفئات  () اىتمام الرسولبراز إلؾ ذمف كراء  امستيدفن 

من كذلؾ ، جيف يحتذم بيما في ذلؾ الكقتذقيف كالمرأة كنمك المعباوسأىتم  ،الميمشة
 ،مصطمح التنمية المستدامة كما عرفتو األمـ المتحدةىي: رئيسة  خالل عدة نقاط

، المستدامةأبعاد التنمية ، ثتاريخ التنمية المستدامة كبداية نشأتيا في العصر الحدي
نماذج مف مشاركة ،،، اوأخيرً  ،مجاالت التنمية في العيد النبكم كعيد الخمفاء الراشديف

، كفي الخاتمة، ف ك المرأة في التنمية في عيد النبكة كالخمفاء الراشديفياألفراد المعاق
 ذيمت الدراسة بما تكصمت إليو مف نتائج.

 
 
 
 

الفئات  ؛ دراسة تطبيقية؛الراشدة يد النبكة؛ الخالفةالتنمية المستدامة؛ ع الكممات المفتاحية:
  الميمشة.
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Abstract: 

Most opinions agree that the term sustainable development is a 

modern term because it appeared in the late twentieth century, but in 

this research paper I will shed light on the real sustainable 

development that existed long before that, and I mean that 

development that arose during the era of the Prophet, peace be upon 

him, in Medina Al-Munawwarah in the first century AH, and his 

followers from the Rightly Guided Caliphs () who followed his path 

(may God bless him and grant him peace) tracing his impact on 

everything, through the analytical approach that emphasizes the 

emergence of sustainable development, trying to root our glorious 

civilization in the present, Aiming from behind this to highlight the 

interest of the Prophet (PBUH) and the Rightly Guided Caliphs after 

him with marginalized groups as a practical work for the disabled and 

women as models to be followed at that time, through several main 

points: the term sustainable development as defined by the United 

Nations, the history of sustainable development and the beginning of 

its inception in the era Al-Haddi, dimensions of sustainable 

development, areas of development in the era of the Prophet and the 

era of the rightly-guided caliphs, and finally,,, models of the 

participation of disabled individuals and women in development 

during the era of prophecy and the rightly-guided caliphs. 
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  المقــدمة:

ظير في  مصطمح حديث التنمية المستدامةفيو أف مصطمح  مما الشك
تمؾ التنمية التي تقكـ بتمبية جميع احتياجات  :بأنو كتـ تعريفيا ،لعشرينأكاخر القرف ا

كقد  ،نفسيا تمؾ االحتياجات اإلنساف دكف أف تمس قدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية
 تقمك  ،بشكؿ كاسع المعاصرمكضكعات التاريخ في  غمب استخداـ ىذا المفيـك

و تكجد حقيقة نغير أالتاريخ اإلسالمي، المكضكعات البحثية في في ليو اإلشارة إ
في ىذه الكرقة  يكلكن ،سالـفجر اإلتعكد إلي  اكر ذف لمتنمية المستدامة جدامغة ىي أ
صمى عيد النبي لقي الضكء عمى التنمية المستدامة الحقيقية التي نشأت في البحثية سأ

تابعيو مف في عيد في المدينة المنكرة في القرف األكؿ اليجرم ك اهلل عميو وسمم 
 ،في كؿ شيء همقتفيف أثر  ()الذيف ساركا عمى نيجو  ()الخمفاء الراشدين

القائـ عمي تناكؿ المكضكع في بدايتو  ىالسترداداالتاريخي المنيج لك في ذ امستخدمً 
كىي الفترة التي أتناكليا في عيدم النبكة كالخالفة الراشدة، ، األحدث إلي األقدممف 

حضارتنا  الذم يؤكد عمي نشأة التنمية المستدامة محاكالالمنيج التحميمي  امستخدمً و 
( كالخمفاء )براز اىتماـ الرسكؿلؾ إذمف كراء  امستيدفً  ،حديثة بماضينا المجيدال

 .كالمرأةلمعاقيف اكالميمشة الراشديف مف بعده بالفئات 

ندرة الكتابة فيو مف قبؿ ما كجدتو مف ا المكضكع ىذالختيار  دفعني 
ة خارج مصر تيتـ قمة محدكدة مف الدراسات العربيإال كجدت  مافالباحثيف المصرييف، 

 القرآنالتنمية المستدامة في كرقة بحثية بعنكاف: أكال: كر منيا: بمثؿ ىدا المكضكع، أذ
 كمية ،زغدود سييل.، من إعداد: دسالمياالقتصاد اإلفي  كالسنة كمبادئ تطبيقيا

 ،ىماش ساعدد. و  ،الجزائر باتنة، جامعة التسيير، كعمـك كالتجارية االقتصادية العمـك
 مرازقة أ. ،الجزائر ،باتنة جامعة كاالجتماعية، اإلنسانية العمـك كمية االجتماع، عمـ قسـ

 مجمة: ، ماليزيا اليا،م جامعة اإلسالمية، الدراسات أكاديمية حكيمة،
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 iternational journal of planning, urban and sustainable 

development ,، ف عمي شبكة مقاالف منشكرا :اوثانيً ، َُِٗ، ُ، العددٔالمجمد
، التنمية المستدامة مف منظكر إسالمي كؿ بعنكاف:األنترنت: التكاصؿ االجتماعي اإل

مجمة ، ـَُِٓيكنيكمنشكر بتاريخ مقال ، عمرد/ محمد عبد الحميم مف إعداد: 
التنمية مقاؿ بعنكاف: : مقال بعنوان: كالثاني ،م6412، سالمياالقتصاد اإل

االتحاد العالمي لمتنمية المستدامة، مممكة  :عمي مكقع منشكرالمستدامة في اإلسالم، 
 البحريف، د.ت.

لمتنمية  تعرضت نياأكضح لي الدراسات السابقة،  ىذه خالل مطالعةمف 
بكجو  القرآن والسنةمع عرض ألمثمة تطبيقية مف كأبعادىا، مفاىيميا، المستدامة ك 

 امحورً كأقصد عصر النبكة كالخالفة الراشدة، عاـ، مما دفعني لتحديد الفترة الزمنية 
النحو رئيسة أعرض ليا عمي  نقاطمن خالل عدة  ياأتناكله الكرقة البحثية ك ذلي

 :التالي

 .التنمية المستدامة كما عرفتو األمـ المتحدةمصطمح  :أواًل 

 تاريخ التنمية المستدامة كبداية نشأتيا في العصر الحديث. :اثانيً 

 .اإلنتاج كعناصره :اثالثً 

 أبعاد التنمية المستدامة. :ارابعً 

 .مجاالت التنمية في العيد النبكم كعيد الخمفاء الراشديف :اخامسً 

ف ك المرأة في التنمية في عيد النبكة يد المعاقنماذج مف مشاركة األفرا :اسادسً 
 كالخمفاء الراشديف.

 .الدراسة نتائجالخاتمة ك  :اسابعً 

 



 دراسة تطبيقية ألوضاع الفئات الميمشة عيدي النبوة والخالفة الراشدة إبان نمية المستدامة في اإلسالمالتنشأة 
 د. طارق أبــــو الوفا محمدأ.                    م(224-266ىـ/04-1) «المعاقون والمرأة بوصفيما نموذجين»

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 01 

 :: مصطمح التنمية المستدامةأواًل 

: فييقبؿ أف نتحدث عف التنمية المستدامة يجب عمينا أف نعرؼ التنمية   
اىمة في زيادة ىذا وتطوير ميارات اإلنسان لممس ،زيادة اإلنتاج: ىيبمفيكميا العاـ 

 (ُ)اإلنتاج.

مصطمح اقتصادي ف كما عرفتيا األمم المتحدة التنمية المستدامة أما
يعني تطكير كسائؿ اإلنتاج بطرؽ ال تؤدم إلى استنزاؼ المكارد الطبيعية  اجتماعي

لضماف استمرار اإلنتاج لألجياؿ القادمة )تمبية احتياجات الجيؿ الحالي دكف إىدار 
البيئة كمما الشؾ فيو أٌف مسرح عممية التنمية المستدامة ىك  ،( القادمة حقكؽ األجياؿ

بما فييا مصادر الطاقة  ،كاليكاء ،كالجماد ،كالنبات ،كالحيكاف ،بمككناتيا: اإلنساف
 (ِ) .كغير المتجددة ،المتجددة

 :تاريخ التنمية المستدامة وبداية نشأتيا في العصر الحديث: اثانيً 

التنمية المستدامة تيتـ بالحفاظ عمى المكارد، ككثير مف ىذه المكارد مما الشؾ فيو أف 
خاصة بمكضكع الطاقة الذم ببمعنى أٌنيا تتناقص ك  ،ىي مكارد غير متجددة

فقد كاف لمثكرة الصناعية  ،تضاعؼ الحاجة إلييا كؿ يكـ أكثر مف اليكـ الذم يسبقوت
، ليذه األسباب تنبيت (ّ)ألكليةاألثر األكبر في زيادة الطمب عمى الطاقة كالمكاد ا

الغالؼ الجكم  االدكؿ الصناعية الكبرل إلى أىمية المحافظة عمى البيئة بما فيي
بسبب تعدد مصادر التمكث التي تؤدم إلى اإلضرار بالبيئة كعمدت إلى إقرار قكانيف 

بمؤتمر كنشر مبدأ التنمية المستدامة كذلؾ ، ممزمة لمدكؿ بالحد مف عمميات التمكث
 : الخطوات التالية الذم خمص إلي م1226الذم عقد عاـ  قمة األرض

ات الفقيرة عمى تطكير مصادر دخميا لمنعيا مف تدمير مساعدة المجتمع -
 .عناصر البيئة مف حكليا



 6466 أبريل –السبعون الرابع و  العدد               واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 06 

 تشجيع المشاريع المالئمة لكؿ منطقة حسب ظركفيا البيئية. -

 تالئميا. تشجيع المبادرات الفردية كالمجتمعية إلقامة المشاريع التي  -

 .جتمعات الفقيرة لرفع مستكل حياتياتطكير ميارات الم -

مصمحة مشتركة ما بيف اإلنساف كالبيئة بحيث ترتبط البيئة بارتفاع  إيجاد -
 مستكل حياتو.

كطاقة الشمس  ،عمى زيادة الكعي حكؿ الطاقة المتجددة كطاقة الرياح العمل -
 األحفوريةاقة كغيرىا مف أجؿ التقميؿ مف االعتماد عمى مصادر الط

عمى  لمعياف المشكالت الدكلية التي يسببيا االعتماد اكأصبح ظاىرن  ،المتناقصة
 .البتركؿ كمصدر رئيسي لمطاقة

 :: اإلنتاج وعناصرهاثالثً 

 :ااإلنتاج لغة واصطالحً  -

معتمدةن عمى عناصر  (ْ)أك صناعية تككيف سمعة قد تككف زراعية :وــاإلنتاج ى
  :وىــــي ،نتاجاإل

  .د أكلية"خاـ"مكا - أ

 .إدارة – ج .طاقة  - ب

لذلؾ مف الكاجب ، أٌف ىذه العناصر ترتبط باإلنساف كالبيئة فيو مما الشك
 ،كىكاء ،كنبات ،كحيكاف ،مف إنساف الحية وغير الحيةالمحافظة عمى البيئة بمككناتيا 

 (2) .استنزافياكأف يتـ استغالؿ المكارد الطبيعية بطرؽ ال تؤدم إلى  ،كجماد
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 :: أبعاد التنمية المستدامةابعً را

  :لمتمنية المستدامة أبعاد متعددة، منيا 

 : البعد التقني -

في تعزيز مفيكـ التنمية  اكبيرن  اتكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات دكرن  لعبت
سيمت في كثير مف التطكر الميـ لتحسيف أداء المؤٌسسات أالمستدامة، حيث 

لجديدة كساىمت في تحديث أنماط المؤسسة االخاصة، كما عٌززت أنشطة البحث، 
أكجدت الكثير مف فرص العمؿ، صادم، ك النمٌك االقتالتي تشمؿ التكنكلكجيا كالمدف ك 

مما حٌد مف الفقر كالبطالة، كسيؿ كضع البرامج اليادفة إلى تحكيؿ المجتمع إلى 
 اكبيرن  اكرن ، كما لعبت االتصاالت د(ٔ)تي، كالعمؿ لتحقيؽ أىداؼ إنمائيةمجتمع معمكما

 : مثؿفي تحقيؽ التنمية المستدامة، 

الريفية المكجية لمتنمية المجتمعية في تدريب حيث ساىمت اإلذاعة : إلذاعةا -ُ
 المزارعيف.

البٌد مف اإلشارة إلى دكر شبكة اإلنترنت، ف: "تاإلنترن" شبكة المعمومات  -ِ
مصادر حيث إٌنيا ساعدت عمى ربط رجاؿ التعميـ كالمرشديف بالباحثيف، ك 

 (ٕ)ساىـ في تحسيف اإلنتاج الزراعي. مماالمعمكمات، 

 :البعد البيئي -

، كمف بينيا ترشيد عدد من األىداف البيئيةالتنمية المستدامة إلى إنجاز  تسعى
 ابيدؼ ترؾ بيئة مالئمة كمماثمة لألجياؿ القادمة، نظرن  استخداـ المكارد القابمة لمنيكض

رد، كمراعاة القدرة المحدكدة لمبيئة عمى استيعاب لعدـ كجكد بدائؿ أخرل لتمؾ المكا
 (ٖ)النفايات مع تحديد الكمية المراد استخداميا بشكؿو دقيؽ.
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  :البعد االقتصادي -

التخفيضات التنمية االقتصادية في البمداف الثرية إلى إجراء عدد مف  تسعى
استيالؾ الطاقة  في مستكيات استيالؾ المكارد الطبيعٌية كالطاقة، فمثالن  المتتالية

 ّّالناتجة مف الغاز، كالفحـ، كالنفط في الكاليات المتحدة أعمى منيا في اليند بػ 
 (ٗ).مرة

 : البعد االجتماعي -

عممية التنمية المستدامة التنمية البشرية التي تيدؼ إلى تحسيف مستكل  تتضمن
ت التنمكية عف مشاركة المجتمعات في صنع القرارا التعميـ كالرعاية الصحية، فضالن 

التي تؤثر عمى المساكاة كاإلنصاؼ، كال بٌد مف اإلشارة إلى أٌف ىناؾ نكعيف مف 
نصاؼ الناس الذيف يعيشكف اليكـ، كال وىمااإلنصاؼ،  : إنصاؼ األجياؿ المقبمة، كا 
متساكية مع غيرىـ في الحصكؿ عمى الخدمات االجتماعية كالمكارد  ايجدكف فرصن 

ية إلى تحسيف فرص التعميـ، كتقديـ العكف لمقطاعات الطبيعية، لذلؾ تيدؼ التنم
 (َُ).سبة لممرأة، كلجميع فئات المجتمعاالقتصادية غير الرسمية، كالرعاية الصحية بالن

  :الصحة النفسيةبعد  -

كـ العقؿ عمى  ىي تعني قدرة الفرد عمى التعامؿ مع البيئة المحيطة بو، كتغميب حي
 ره بالعكامؿ التي تدفعو لمغضب، أك القمؽ، أك غيرىا.االنفعاالت التي تنتج نتيجة لتأثٌ 

ا نتيجة طبيعية ذلؾ أف  الصحة النفسية الجيدة مف أىـ أىداؼ التنمية المستدامة، كأيضن
أف العالقة بينيما ال تتحقؽ إال  الطب النفسى، كأكد خبراء التنمية كأساتذة (ُُ)ليا

عالقة تربط بيف التنمية  ىناؾ، ك بالكصكؿ لمطمأنينة فى أغمب مجاالت المجتمع
المستدامة كالصحة النفسية، كقد تـ مؤخرنا عقد ندكة عف عالقة التنمية بالصحة النفسية 

فى  دوالرات 0كنتج عنيا أنو لك تـ صرؼ دكالر عمى الصحة النفسية سيتـ حصد 
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عمى المستفيديف مف التنمية فى تحسيف صحتيـ  فقطيؤثر  أنو ال كأكضح، (ُِ)التنمية
ا يؤثر عمى العامميف بيا بشكؿ إيجابيالنفس أف ما يؤثر عمى الصحة ك  ،ية، بؿ أيضن

النفسية ىي الحالة االقتصادية التى لك حدث بيا انتعاش ستتـ بالتبعية انتعاشة فى 
الصحة النفسية، فيناؾ دكؿ تصرؼ كثيرنا لمحصكؿ عمى صحة نفسية جيدة لمكاطنييا 

 (ُّ) .ىذا الفعؿالمادم الناتج عف مثؿ  يا بالعائدملعم

 التنمية المستدامة:مصطمح تعاريف  فيمكانة اإلنسان  -

حيث التنمية المستدامة المقدمة بشأف  محور التعاريفاإلنساف  يشكل 
تتضمف تنمية بشرية تؤدم إلى تحسيف مستكل الرعاية الصحية كالتعميـ كالرفاىية 

 االجتماعية.
اعتبار أنيا حاسمة بالنسبة عمى  التنمية البشريةاعتراؼ اليكـ بيذه  ىناك

لمتنمية االقتصادية كبالنسبة لمتثبيت المبكر لمسكاف، كحسب تعبير تقرير التنمية 
الرجال والنساء  فإف " (ُْ)برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالبشرية الصادر عف 

فيتـ نسج التنمية حكؿ الناس كليس الناس  -ينبغي أف يككنكا محكر االىتماـ  واألطفال
  (ُٓ)ؿ التنمية".حك 
المستدامة بصكرة متزايدة عمى أف التنمية ينبغي أف  تــــؤكد تعريفات التنمية  

في صنع القرارات التي تؤثر في  اتككف بالمشاركة بحيث يشارؾ الناس ديمقراطين 
خمؽ مصمحة مشتركة ما بيف اإلنساف كالبيئة بحيث ترتبط  كاجتماعيا احياتيـ سياسين 
 (ُٔ) مستكل حياتو.البيئة بارتفاع 
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 : مية في العيد النبوي وعيد الخمفاء الراشدينـ: التناخامسً 

 (:م206-م266ىـ/ 11-1(: العيد النبويأواًل  

( يعنى بالفرد )يتو في كافة المجاالت فنجد النبياإلسالـ بالفرد كتنم عني
ن أباكم واحد ،إن ربكم واحد ،"أييا الناسبقكلو:   ،مى عجميأال ال فضل لعربي ع ،وا 

 (12).خيركم عند اهلل أتقاكم" ،وال ألسود عمى أحمر إال بالتقوى

 ولونالمعيار الحقيقي لمفرد بغض النظر عف  التقوى (جعل النبي)،،، ىكذا
 قكلو: (م206ىـ/14)في خطبة الكداع (عمى ذلؾ قكلو) كيدلؿ ،توولغ تووجنسي

 (ُٖ)."ى قموبكم وأعمالكمولكن ينظر إل ،ن اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكمإ" 

( فمـ يفرقكا بيف الرعية عمى نيج الرسكؿ)كا سارفقد  نوالراشد الخمفاءأما 
-ّٓٔىػ/ِّ-ُّ)()بن الخطاب عمر كلـ ينس، (ُٗ)السنوي بالعطاء فيما يعرؼ

  (ُِ).واألطفال (َِ)النساءفي ىذا النظاـ  (ـْٓٔ

يا آنذاؾ التي تمت اإلشارة إليفي أبعاد التنمية المستدامة  إذا ما أمعنا النظر  
قد طبؽ ىذه األبعاد قبؿ أف يضعيا عمماء التنمية ( )فإننا ىنا نجد أف النبي

في تعمـ الحيؿ الحربية  اظير ذلؾ كاضحن  (ِِ)البعد التقني ففي ،أنفسيـف ك المحدث
( الذم أشار بحفر )(ِّ)الفارسي سممان كاف لخدعة فمثالن  ،الجديدة
  (ِٓ)في عالـ الحرب.تقنية جديدة دينة حكؿ الم(ِْ) (ـِٕٔ/ىػٓخندؽ)

 ا،بالغن  انساف اىتمامن اىتـ بصحة اإل (): فنجد أف الرسكؿ البعد الصحي أما 
ل اهلل من داء إال وجعل لو جعما " ساف لصحتو فيقكؿ:فنجده يكصي بعدـ إىماؿ اإلن

 (ِٔ)."ووجيمو من جيم،عممو من عممو،شفاء
إن  " :فيو أحاديث كثيرة منيا ()لمرسكؿ  تفكان :أما البعد االقتصادي 

 (ِٕ)".قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيمة فإن استطاع أن يغرسيا فميغرسيا
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في سائر  بتنمية المجتمعات ()فقد أكصى البني  :أما البعد االجتماعي
ؿي : قىاؿى رىسيك َقائالَ    ()ىريرة وأبالمجاالت في ىذا الحديث الشامؿ الجامع الذم يركيو 

و عمما بعد موت مؤمن من عممو وحسناتو: إن مما يمحق ال صمي هلل عميو كسمـ المًَّو 
 بن السبيلال اوبيت ،بناه اومسجدً  ،ثوورَّ  امصحفً  و،تركو اصالح عمَّمو ونشره، وولدا

  (ِٖ).بعد موتو خرجيا من مالو في صحتو وحياتو يمحقوأوصدقة  ،أجراه انيرً  و ،بناه

مثل قكلو:  (فعف النبي)، عمى العمـ كأمر بو ()فقد حث  :البعد الثقافي أما
فكان منيا نقية  ،اما بعثنى اهلل بو من اليدى والعمم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضً 

وكانت منيا أجادب أمسكت الماء فنفع اهلل  ،قبمت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير
تمسك  ئفة أخرى إنما ىي قيعان الوأصابت منيا طا ،بيا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا

فعمم  ،بعثني اهلل بو ونفعو ما ،فذلك مثل من فقو في دين اهلل ،ماء وال تنبت كأل
 (ِٗ).ولم يقبل ىدى اهلل الذي أرسمت بو ا،ومثل من لم يرفع بذلك رأسً  ،وعمم

 -النبوي: مشاكل التنمية المستدامة في العيد -

كقد أمر اهلل سبحانو  ،مشكمة الماءالتي حددىا عمماء التنمية  من المشاكل
 (َّ)".ئ حىوجعمنا من الماء كل ش كتعالى اإلنساف بالحفاظ عمى الماء بقكلو:

َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن  مؾ المشكمة عمميا في ىذا الحديثت ()النبي  وــــواج
ُأ يَ  َ كىىيك (ُّ) مىر ًبسىٍعدو  ()أىفَّ النًَّبيَّ  ) رضي اهلل عنيماْبِن اْلَعاِص  َعْمِرو : فىقىاؿى َتَوضَّ

ا كءً قىاؿى  يىاسىٍعدي؟ السََّرفُ  ىىذىا مى ؟ : أىًفي اٍلكيضي ،()قىاؿى  سىرىؼه ـٍ نْ  : نىعى  ُكْنَت َعَمى َنْيرٍ  َواِ 
  (ِّ).َجار

أنس بن  فعف ،مشكمة الدخل ()مف المشاكؿ التي كاجييا النبي كذلك،،، 
: )أما في بيتؾ ()فقاؿ سألو،ف ()( أف رجال مف األنصار أتى النبي) مالك

نشرب فيو مف  (ّْ)وقعب نمبس بعضو كنبسط بعضو، (ّّ)حمس قاؿ: بمى، ،شيء؟(
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(: )كقاؿ بيده، ()فأخذىما رسكؿ اهلل  فأتاه بيما، (: )ائتني بيما(،)قاؿ الماء،
من يزيد عمى : )()قاؿ الرسكؿ ،: أنا أخذىما بدرىـقاؿ رجؿ ،؟(من يشتري ىذين)

كأخذ الدرىميف  ،فأعطاىا إياه ،: أنا أخذىما بدرىميف، فقاؿ رجؿاتيف أك ثالثن ؟( مر درىم
 كاشتر إلى أىمؾ، فانبذه اطعامن  بأحدىما اشترِ : ()كقاؿ فأعطاىما األنصارم،

 اذىبثـ قاؿ:  ،بيده اعكدن  ()فشد فيو رسكؿ اهلل  ،فأتاه بو ،فائتني بو اقدومً  باآلخر
 ،عشرة دراىمفجاء كقد أصاب  ففعؿ، ،ايومً  رعش خمسةكال أرينؾ  فاحتطب كبع،

ىذا خير لك من أن ): ()فقاؿ رسكؿ  ،كببعضيا طعاما ،افاشترل ببعضيا ثكبن 
إن المسألة ال تصمح إال لثالث: لذي  ،ء المسألة نكتة في وجيك يوم القيامةيتج

  (02).(لذي دم موجع أو ،أو لذي غرم مفظع فقر مدقع،

لممشاكؿ التي كاجيت المجتمع  كفعال ن  قكالن  ()تصدم الرسكؿ وضح ىكذا،،،
لؾ العصر بفكر تنمكم يؤكد أنو مؤسس التنمية المستدامة قبؿ الغرب األكركبي ذفي 

مف الزماف كيزيد. مما يدلؿ عمى أف التنمية المستدامة  اأربعة عشر قرن بأكثر مف
 معمكؿ بيا في مجتمعنا العربي مند العيد النبكم.

 عيد الخمفاء الراشدين: ية فالتنمية المستدام -

 التقنيففي البعد  (أثر النبي ) اقتفوا فقد الخمفاء الراشدين عصر يف أما
حيث كضع التاريخ  التقويم اليجريفي ابتكار  قصب السبقكاف لعمر بف الخطاب 

  (ّٔ).الدواوينكذلؾ  كضعك  ،ليذه األمة

نساف ىك الكائف استمرارا لمبدأ أف اإلوجدت فقد  :هدعن البعد الصحيما أ
عمر الخميفة الراشدي الثاني فقد قاـ  ،كاجب المحافظة عمى صحتو أمرن أف ك ،األعظـ

لقياـ أميات  اكذلؾ نظرن لكؿ طفؿ رضيع،  عشرة دراىم( برصد )بن الخطاب
 (ّٕ).حتى يتسنى ليـ أخذ العطاء بتعجيل فطاميماألطفاؿ 
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الثابت أف مف أركاف مف  الخمفاء الراشدينفي عيد  :البعد االقتصادي أما
مبدأ كىك ، خذ مف األغنياء لترد عمى الفقراءكىي صدقة تؤ  إيتاء الزكاةاإلسالـ 
التي كاف  الردةقامت حركب  ()كبعد كفاة الرسكؿ ،ييدؼ لتكافؿ المجتمع اقتصادي

 بالخميفة أبي بكرمما حدا  (ّٖ)متناع بعض القبائؿ عف دفع الزكاةامف بيف أسبابيا 
كفي ىذا  (ّٗ)حتى تـ لو النصر وقاتميمير الجيكش يلتس، (دي األول)الراش الصديق
 ره.سلصالح المجتمع بأ استقرار ديني واقتصاديأكبر 

سقاط ركف مف إكالمحافظة عمى عدـ  ،مانةحمؿ األ( ) بو بكرأاستطاع  ،،،اذىك
 الخمسة. سالمركان اإلأ

الخميفة قصة ا ىن نذكر :في عيد الخمفاء الراشديف البعد االجتماعي أما
عارضتو ف، طالب بعدـ المغاالة في الميكر عندما ()بن الخطاب عمرالراشدي 

فعدل  ،(04)"فال تأخذوا منه شيئا اوآتيتم إحداىن قنطارً ":القرآنية بقكليا لو اآلية امرأة
  (ُْ).مرأةأخطأ رجل وأصابت ا :الشييرة قولتو وقال، عن ذلك( )عمر

مف أمر أعظم ، لـ يكف ىناؾ الخمفاء الراشدينعيد في  البعد الثقافي أما
ف مف الالتي تعممف القرآف افك ،تابفيك خير ك ،وحفظو اهلل عز وجلجمع كتاب 

أم الخطاب  حفصة بنت عمر بن :المسممكف عمى ذلؾ السيدة نينوأتمكجمعنو 
كظمت  ()أبي بكر الخميفة نسخة كاممة منو منذ عيد االتي كضعت لديي المؤمنين
، (ِْ)()بن عفان عثمانإلى أف أخذىا  ()بن الخطاب عيد عمر كاؿمعيا ط

فأرسمت إلييـ كبعد أف ، ارئيسن  اكيتخذ مصحفن  ،بيا ياليقارن لسائر النسخككانت مرجعا 
 جميمةخدمة  أسدت السيدة حفصةكىكذا ، (ّْ)تمت ىذه المقارنة أعادكا نسختيا إلييا

لى الدين ،إلى األمة اإلسالمية  (ْْ) .وا 

في عيد  مية المستدامةنالتالتي تصدت ليا  المجاالت والمشاكلعن ا أم
 شكمة أىل مصر مع النيلمكال أبرز مف  ،مشكمة الماءالخمفاء الراشديف فكاف منيا 
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فأبطل عمرو الفيضاف  ءفي النيؿ حتى يجي فتاة بكرحيث كانت مف عاداتيـ إلقاء 
ألقاىا في  ن الخطاب بطاقةعمر بفكتب إليو  ،فجف النيلذلؾ  (ْٓ) ()بن العاص

 (ْٔ) .النيؿ
( بف الخطاب) عمرفقام ف ك فقد تعامؿ معو الخمفاء الراشدالدخل أما 

قمة عمى ( )أم المؤمنين عائشة السيدة وأتت ،السنوي النساء العطاءبإعطاء 
عشرة  ()ثـ باقي زكجات الرسكؿ  ،اثنتي عشرة ألفافحصمت عمى  التوزيع المالي

 (ْٕ)بنت عميس أسماءكفرض  ستة آالففي  ()ويريةـــفية وجصثـ فرض ، آالف
عمى  (ْٖ)الحديبية مف بعدىـ إلى ونساء، خمسمائة خمسمائة نساء أىل بدركجعؿ 

 (ْٗ)أىل القادسيةكنساء  ،ثالثمائة ثالثمائةكنساء مف بعد ذلؾ إلى األياـ ،ةبعمائأر 
 (َٓ).سكل بيف النساء بعد ذلؾك  ،مائتين مائتين

العيد التنمية المستدامة في ن والمرأة في ينماذج من مشاركة األفراد المعاق :اسادسً 
 :النبوي وعيد الخمفاء الراشدين

عمى  المعاقونيأتي ك  ،وفئات ميمشة اأفرادفيو أف في كؿ مجتمع  مما الشك
 ،غط عمى كؿ ضعيؼتيـ الغرب حضارتنا بالضاكلقد  ،المرأةككذا ، رأس ىذه الفئات
شتراؾ ىاتيف الفئتيف جنبا إلى جنب في لحمة المجتمع الكاحد مما ا كلكننا ىنا نبرز

يشكؿ نسيج كحدة مترابطة كتضافر جيكد كؿ فرد عمى قدر طاقتو في التنمية 
عاقتو. لممجتمعالمستدامة   دكف النظر لضعفو كا 

 راد المعاقين في التنمية المستدامة في العيد النبوي:ــمشاركة األف: أواًل 

ما أخيرة في المجتمعات الغربية، األ اآلكنةفي مستحدثا ن  ااؽ أمرن المعيعد دمج  
لؾ ذرجع أ الذمفي ىدا المضمار  قصب السبقسالمية التي كاف ليا في حضارتنا اإل

عنو في حكـ المدينة أثناء  (ُٓ) ابن أم مكتوم ()فقد أناب النبي ، لي العيد النبكمإ
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شرف خالفة كما كاف ليذا الصحابي ، (ِٓ) غزكاتو ثناءأمرة  أربعة عشر يف (غيابو)
في  ()اهللكما كاف لو أف يناؿ ىذا القدر إال لثقة لرسكؿ  ،غيابوفي  ()الرسول

 (ّٓ) .نشغاؿ باألمكر الحربيةالكاإدارة المكقؼ في أثناء غيابو  قدرتو عمى
 قبل المعاقونأفقد  أما عن مشاركتيم في الحياة الثقافية في العيد النبوي:

في  مؤسسي ىذه العمومفكاف مف بيف  ()نيمكا مف عمـ النبيك حياة الثقافية عمى ال
معاذ  وتوفي، (ٓٓ) أني أحبؾ يا معاذ: (النبي) كقاؿ (ْٓ)معاذ بن جبل عمـ الفقو:

سمطان العمماء وأعمم األمة ": (ٔٓ)ابف العماد المؤرخقاؿ  عنوك  ،ـَْٔ/قُٖعاـ 
 ."تحت رايتو يوم القيامةوورد أن العمماء تأتي  ،بالحالل والحرام

في عيد الخمفاء الراشديف  في التنمية المستدامة مشاركة المعاقين أما عن
في الحياة موقفا ألبي سفيان فكاف ليـ أكبر األثر حيث ذكرت لنا المصادر 

بف  ىب عمرذك ، ـَْ/ىػُٖعاـ  يزيد بن أبي سفيانفعندما تكفي ، السياسية
: مف جعمت عمى عممو يا أمير ()سفياف بكأ فقاؿ، إليو ينعيو ()الخطاب
 (ٕٓ) .وصمتك رحم، معاكية :()عمر فقاؿ ؟المؤمنيف

في مجاؿ  قصب السبق ألبي األسود الدؤليفكاف  أما في الحياة الثقافية:
ظالم بن عمرو الدؤلي  :واسمو ،(ٖٓ)أعرج مفموجا أبخرككاف  ،العموم المغوية

 ()عمي بن أبي طالبشارة إب وؤسسكم ،كاضع عمـ النحك( م222/ه22ت)الكناني
، ء كالشعراء كالفرساف مف التابعيفمف الفقياء كاألعياف كاألمرا اكاف معدكدن كأنو  ،عميو

، كغيرىـ عمر وعمي ومعاذ وابن عباسثمة من كبار الصحابة أمثال: كركل عف 
 (ٗٓ) .أيام عميككلييا في ، خالفة عمركسكف البصرة في 

كما ذكر  (َٔ)أبو سفيان بن حربىك ك ألحد المعاقيف فكاف  دخلـــالعن  اــأم
كمعاكية ، قريش مثؿ أبي سفياف بف حرب كبار رجاؿ كألىؿ مكة مف"  (ُٔ) اليعقكبي:

كىكذا لـ يحـر أبك  ،(ِٔ)" ثـ قريش عمى منازليـ، خمسة آالفبف أبي سفياف في 
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  .اسفياف مف العطاء لككنو معاقن 
 :عيدي النبوة والخالفة الراشدةالمرأة في التنمية المستدامة في  -

ذا كانت إكخاصة ، مف المشاركة في كافة المجاالت يحرم اإلسالم المرأةلـ  
صمح في  ()أـ المؤمنيفأم سممة ففي الحياة السياسية كاف لمكقؼ ، تنمي مجتمعيا

رسول فتشير المصادر إلى ذلؾ بقكليا: لما فرغ ، ما ينـ عف رجاحة عقميا الحديبية
اهلل ما قاـ  "، فكُقوُموا َفاْنَحُروا، ُثمَّ اْحِمُقوامف قضية الكتاب، قاؿ ألصحابو: " ()اهلل

ـٍ منيـ أحد دخؿ عمى ثالث مرَّاتمنيـ رجؿ، حتى قاؿ ذلؾ  ، ()أمِّ سممة، فممَّا لـ يىقي
ال تكمِّم ثـ  اخرجأتحبُّ ذلؾ؟  نبي اهلل: يا أمُّ سممةليا ما لقي مف الناس، فقالت  فذكر
فمـ يكمِّـ أحدنا منيـ  فخرج، حالقك في حمقكمنيـ كممة حتى تنحر بيٍدنىؾ كتدعك  اأحدً 

كجعؿ  قاموا فنحروا،، ، فممَّا رأىٍكا ذلؾنحر ُبْدنو ودعا حالقو فحمقحتى فعؿ ذلؾ؛ 
اغمن  احتى كاد بعضيـ يقتؿ بعضن  ايحمؽ بعضن  بعضيم

: قال ابن حجركما ، (ّٔ) 
شارتيا عمى النبي   (ْٔ) .تدؿُّ عمى كفكر عقميا كصكاب رأييا يبيةيوم الحد ()كا 

فكانت منيف  :في العيد النبوي في الحياة االقتصاديةأما عن مشاركة المرأة 
ككاف ىناؾ نساء يحترفف ىذه  ،كىي التي تستقبؿ المكلكد، (ٓٔ)مف تمارس مينة القابمة

 () كؿ اهللرس سممى خادمأف يتخذ منيف كاحدة ىي  ()المينة مما دعا رسكؿ اهلل 
في كالداتيا إذا كلدت مف رسكؿ  خديجة بنت خويمد بن أسدفكانت تقكـ بقبكؿ السيدة 

بنت رسكؿ اهلل  فاطمةل يضا كانت قابمةأك ، (ٔٔ) كتعد قبؿ ذلؾ ما تحتاج إليو () اهلل
() (ٕٔ) ، عيد أبي كقد ظمت حتى  (ٖٔ)مارية أم إبراىيمكىي التي قبمت

  (ٔٗ).()بكر

حرصت النساء  فقد ركة المرأة في البعد الثقافي في العيد النبوي:أما عن مشا
  (َٕ) .لمنساء يخصص يكما ()عمى حضكر مجالس العمـ فكاف الرسكؿ 
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المرأة  ياالتي شاركت في التنمية المستدامة مجاالت كمجال منالماء أما مشكمة 
: قىالىتٍ  () ْوِج النَِّبيِّ َعاِئَشَة زَ فعف  ،في التيمم ابن كانت سبأجدىا  :في العيد النبوي

تَّ  مَّـى ًفي بىٍعًض أىٍسفىاًرًه حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى َأْو  ،ِباْلَبْيَداءِ ى ًإذىا كينَّا خى
ـى رىسيكؿي المًَّو ًلي ِعْقدٌ  اٍنقىطىعى اْلَجْيِش  ِبَذاتِ  اًسوً  ِو َوَسمَّمَ َعَميْ  َصمَّى المَّوُ ، فىأىقىا مىى اٍلًتمى ، عى

ـى النَّاسي  مىى مىاءو  كىأىقىا لىٍيسيكا عى دِّيًؽ فىقىاليكا ِإَلى َأِبي َبْكرٍ ، فىأىتىى النَّاسي مىعىوي كى : أىال تىرىل الصِّ
ا نىعىٍت عىاًئشىةي  مى  ِبَرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َوالنَّاِس َوَلْيُسوا َعَمى ؟! أىقىامىتٍ صى

اءى  َماٍء َوَلْيَس َمَعُيْم َماءٌ   كىاًضعه رىٍأسىوي  َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ كىرىسيكؿي المًَّو َأُبو َبْكٍر  فىجى
ـى  مىى فىًخًذم قىٍد نىا مى  :، فىقىاؿى عى لىٍيسيكا عى مَّـى كىالنَّاسى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىٍسًت رىسيكؿى المًَّو صى ى حى

لىٍيسى  قىاؿى ()َفَقاَلْت َعاِئَشةُ ، مىعىييـٍ مىاءه  مىاءو كى مىا شىاءى المَّوي أىٍف  : فىعىاتىبىًني أىبيك بىٍكرو كى
رًُّؾ ًإال مىكىافي رىسيكًؿ المًَّو يىقيكؿى  اًصرىًتي فىال يىٍمنىعيًني ًمٍف التَّحى عىؿى يىٍطعينيًني ًبيىًدًه ًفي خى ، كىجى

مَّى المَّوي عى  مىىصى مَّـى عى سى مَّـى حً  َفَقامَ ، فىًخًذم مىٍيًو كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يفى أىٍصبىحى رىسيكؿي المًَّو صى
ٍيًر مىاءو  مىى غى ٍيرً ، فى يىةى التَّيىمُّـً فىتىيىمَّميكا، فىأىٍنزىؿى المَّوي آعى ِل : قىاؿى أيسىٍيدي ٍبفي اٍلحيضى َما ِىَي ِبَأوَّ

مىٍيوً  :، قىالىتٍ (ٍ )َبَرَكِتُكْم َيا آَل َأِبي َبْكر َفَأَصْبَنا اْلِعْقَد  فىبىعىٍثنىا اٍلبىًعيرى الًَّذم كيٍنتي عى
 (ُٕ).َتْحَتوُ 

  :أما عن مشاركة المرأة في التنمية المستدامة في عيد الخمفاء الراشدين

: بدأ دكر المرأة السياسي ففي الحياة السياسية، إلى جنب اشاركت جنبن قد  ىانجد
فتعرضت  (ِٕ)أبو لؤلؤة المجوسيعمى يد  ()الخطاببف  عمر يبرز حيف طعف
 ()ابن عمرفمقد قاؿ  يستخمفأال  ()عمر ألزمة محققة حيف أراد الخالفة الراشدة

 :قاؿ: ما كاف ليفعؿ قالت أعممت أن أباك غير مستخمف :فقالت، حفصةدخمت عمى 
يتـ  بترشيح ستة ()عمركقد قاـ ، (ّٕ)فحمفت أن أكممو في ذلك: قاؿ، إنو فاعؿ

، (ْٕ)تتـ في حجرة عائشة بإذنيا  لنيـ خميفة لممسمميف، فكانت الشكر تيار كاحد ماخ
التي تمت لو البيعة في  ()بن عفان الخميفة عثمانختيار كأسفرت المشكرة عف ا
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كانت  لكانت المشكرة بأمر حفصة، كالشكر  ، كىكذا(ٕٓ)ـّٓٔ/ىػِْالمحـر مف عاـ 
 في حجرة عائشة رضي اهلل عنيما.

االقتصاد عصب الحياة كلـ ف ،فقد كجدت :المرأة االقتصادية مشاركةعن أما 
ىذا الدكر في  تحمل عبءتقؼ المرأة بعيدة عف ىذا الميداف فمقد شاركت الرجؿ 

فكانت المرأة تدلي بدلكىا في الزراعة كفي أعماؿ ، الزراعةمناحييا المختمفة مثؿ 
مف الزكجات الالئي  ()بي بكرأسماء بنت أفكانت السيدة ، الحقؿ منذ العيد النبكم

ككنت أنقؿ النكل مف أرض  :يساعدف أزكاجيف في ىذا الشأف فتقكؿ عف ذلؾ
 (ٕٕ).عمى رأسي كىي عمى ثمثي فرسخ ()التي أقطعيا لو رسكؿ اهلل (ٕٔ)()الزبير

فكف ينتشر بينيف معرفتيـ البعد االجتماعي في  مشاركتينأما عف 
كىف يغنيف عادة في ، (ٕٗ)مذىب خاص األنصار ةكأصبح ليف فيو خاص، (ٖٕ)بالغناء

 كمف أشير النساء الالتي كف يعرفف ككنيف مغنيات في ذلؾ العصر، حفالت الزكاج
 (َٖ) .أرنب األنصارية

 في الحياة الثقافية: مشاركة المرأةن عأما 

ىي السيدة الكحيدة التي  ()أم سممةلـ تكف  الخمفاء الراشدينعيد  في
بؿ ىناؾ سيدة ال تقؿ عنيا في األىمية ألنيا لعبت ،قرآف لألمةساىمت في حفظ ال

أم كظؿ ىذا الدكر في العصر الراشديف كىي: ، منذ العيد النبكم في ذلؾ ادكرن 
أىؿ  تؤمككانت ، (ُٖ) الالئي جمع القرآف بنت عبد اهلل بف الحارث كىي مف ()ورقة

تى قتميا غالميا كجاريتيا كظمت ىكذا ح ،مؤذنككاف ليا ، ()الرسكؿ بيتيا بإذف مف
 (ِٖ).ككانت تمقب بالشييدة ()عمر بن الخطابفي عيد 

 ()الرسولفي ىذا العصر عف كثرت المحدثات فقد ، (ّٖ) عمم الحديث أما 
أم عمارة  :نجد أسماء كثيرة مف الصحابيات في ىذا العصر مثؿ زوجاتو بخالؼ
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( ) كىي نسيبة بنت كعب كقد سمعت مف الرسكؿ() ت عنو ك اديث كثيرة كر أح
 (ْٖ) .كمما ركتو الصائـ إذا أكؿ عنده صمت عميو المالئكة

سيمت أمشاكؿ التي كمف ال ،في ذلؾ العصر امتميزن  االمرأة دكرن  أدَّت،،، ىكذا
تاجرت بعض النساء بتجارة فقد ، زيادة الدخلمساعدة زكجيا في : المرأة في حميا

 (ٖٓ) .باعت الجمؿ لمسيدة عائشة بف حراـ التيأم زيد بن عمرو اإلبؿ مثؿ 

 اتعد مشكمة الماء مف المشاكؿ التي اىتمت المرأة بعالجي :مشكمة الماءأما 
الماء  ىميا عمظبعض نساء المدينة بمينة تعتمد في مع اـفقد ق ،في ذلؾ العصر

 :ا الدكرذفقد اشتيرت مف بيف نساء المدينة بالقياـ بي ،(ٖٔ)غسل الموتيكىي مينة 
المتاف قامتا مع عمي بف أبي  وأسماء بنت عميس( خادـ رسكؿ اهلل ) سممي
امرأة أبي بكر  أسماء بنت عميس، أما (ٕٖ)()فاطمة الزىراءبتغسيؿ  ()طالب

 .ف تغسموأ ىفقد أكص (ٖٖ)( الصديؽ)

شاركت نساء المدينة قدر طاقاتيف فى القياـ بما يستطعف مف ىكذا،،، 
 األعماؿ كالحرؼ.

  :خاتمة والنتائج: الاسابعً 

 :: الخاتمةواًل أ

إلى منتياىا، أكدت عمي أف عمـ التنمية المستدامة  وصمت الدراسةبعد أف 
كلكي نستطيع تحقيؽ ما  الذم استحدثو الغرب قديـ يعكد إلى العيد النبكم دكف نزاع.

خ نقؿ عمـك التراث التي تؤر  حفاد مف األجياؿ القادمة يجب عمينا:لى األإجداد قدمو األ
التعامؿ مع ، ك لحضارتنا ليس لمجرد النقؿ فقط بؿ يستخدـ في النقؿ المنيج التحميمي

، نصكص التراث تعامال بعيدا عف قدسية النص فيخضع لكؿ مناىج البحث العممي
 البحث عف صكر مضيئة تؤصؿ العمـ الحديث الذم استقاه الغرب مف العرب.ك 
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ف لنا فإتاؼ الحضارة العربية كأكانت الحضارة الغربية قامت عمى  ذاإ ختاما
في مجاؿ  نتخذف أيضا أكعمينا  ،حضارتنابناء نأخذ حضارتيـ كنعيد نحف العرب أف 

  :منيا لبحث العممي كالثقافي خطكاتا

مناىج التاريخ بما يتكافؽ مع الفكر الحضارم كعدـ التركيز عمى التاريخ تعديل  -
 السياسي الجاؼ.

فكار ىميتيا في إثراء المجتمعات باألالمستدامة نظرا أللمادة التنمية  مقررات إنشاء -
 الجديدة.

مراكز بحثية متخصصة في الكشؼ عف المبدعيف نظرا لندرتيا في  إنشاء -
 .العربية المجتمعات
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 الدراسة: نتائج :اثانيً 

 استنتجت الدراسة عدة أبعاد:

أثرىا بأفكار الشعكب تك  ،لنبكمانفتاح الحضارة العربية في العيد ا البعد التقنيفي  -
 خرل.األ

العربية إلى قياـ  األمةبجمع  ()بف الخطابفي ىذا البعد قاـ عمر  استمرارا -
 الساعة بكضعو لمتاريخ.

 مراض.األمف  تداكمنساف كضركرة العمى االىتماـ بصحة اإل ()النبي  حث -

دا بالمحافظة عمى صحة الطفؿ المسمـ كي يككف فر  (بف الخطاب ) عمرقام  -
 نافعا في المجتمع.

 .ف مف المشاركة السياسيةياألفراد المعاق كخمفاؤه الراشدكف ()الرسكؿ يحرملـ  -

استمر الخمفاء ك المرأة مف اإلدالء بدلكىا في أصعب األمكر، ( )الرسكؿ  يحرملـ  -
 ف في التعامؿ مع المرأة بذلؾ المنيج.ك الراشد

 عمى االىتماـ باالقتصاد.(  )النبي حث -

 ماـ الجميع لمعمـ.أالطريؽ (  )الكريـلرسكؿ ا أتاح -

 عمى االىتماـ بزيادة الدخؿ.( )الرسكؿحث  -

 ساس الحياة.أبالمحافظة عمى الماء لككنو اإلسالـ  عني -

 .الفئات الميمشة بقكة في المجاالت المختمفة شاركت -

 أثناء الفتنة. ()فافكاف لممرأة أكبر األثر في الدفاع عف حياة الخميفة عثماف بف ع -
 ،،،،واهلل ولى التوفيق
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 يوامشال
مؤشراتيا(،  -أبعاده -مدحت أبك النصر، ياسميف مدحت محمد، التنمية المستدامة ) مفيكميا( ُ)

 .ٕ، صـَُِٕالقاىرة، 
 .ٖنفسو، ص مدحت أبك النصر، ( ِ)
بة طريؽ العمـ، بدكف، كالتخطيط المكاني، مكت فالح جماؿ معركؼ العزاكم، التنمية المستدامة( ّ)

  .ٔـ، صَُِٗ
 .َُٔـ، صََِّ( مجمع المغة العربية، المعجـ الكجيز، القاىرة،  ْ)
كالتخطيط المكاني، مكتبة طريؽ  فالح جماؿ معركؼ العزاكم، التنمية المستدامة لممزيد راجع،،( ٓ)

  .َُـ، صَُِٗالعمـ، بدكف، 
 .ُٓكاني، ص كالتخطيط الم فالح جماؿ، التنمية المستدامة( ٔ)
 .ُِمدحت أبك النصر، ياسميف مدحت محمد، التنمية المستدامة، ص (ٕ)
 .ُْمدحت أبك النصر، نفسو، ص (ٖ)
 نفسو. (ٗ)
 .ُٔكالتخطيط المكاني، ص فالح جماؿ، التنمية المستدامة (َُ)
 فالح جماؿ، نفس المرجع كالصفحة. (ُُ)
 نفسو. (ُِ)
 نفس المرجع كالصفحة. (ُّ)
كىي  ،(United Nations Development Program) األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج  (ُْ)

ك منظمة تدعـ التغيير كربط الدكؿ بالمعرفة كالخبرة  ,لألمـ المتحدة شبكة تطكير عالمية تابعة
دكلة كتساعدىـ في  ُٕٕكالمكارد لمساعدة األشخاص لبناء حياة أفضؿ. كىي تعمؿ في 

تطكير حمكليـ لمكاجية تحديات التنمية المحمية كالعالمية. كما تعمؿ عمى تطكير القدرات 
 .حمية التي تعتمد عمى مكظفي برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كشريحة كاسعة مف الشركاءالم

 .ُٗ، صكالتخطيط المكاني التنمية المستدامةفالح جماؿ،  (ُٓ)
 نفس المرجع كالصفحة. (ُٔ)
-ُْٔ، ص ص ّالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،ج؛ ِّٖ، صٔابف حجر، فتح البارم، ج (12)

فا محمد، دكر األسرة في تأىيؿ المعاؽ المبدع، رسالة غير منشكرة، طارؽ أبك الك  ؛ُٓٔ
 .َُِـ، ص  َُِٕجامعة ميريالند، الكاليات المتحدة األمريكية، أغسطس 

في  ()كقد ألقاىا الرسكؿ ىػػ، َُ( في خطبة حجة الكداع عاـ مما قالو الرسكؿ الكريـ)( ُٖ)

https://46bmqyao6ccop33pdujqdtu5om-adv7ofecxzh2qqi-ar-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://46bmqyao6ccop33pdujqdtu5om-adv7ofecxzh2qqi-ar-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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"اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت أنو  ابشرن يـك عرفة مف جبؿ الرحمة، كقد نزؿ فيو الكحي م
 ."اعميكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينً 

 .ُِٕص  ُعبد الباسط بدر، التاريخ الشامؿ لممدينة المنكرة ج (ُٗ)
 .ٓٔطارؽ أبك الكفا محمد، المعاقكف منذ العيد النبكم حتى نياية العصر األمكم ص ( َِ)
بف أحمد بف أيكب بف مطير المَّخمي الشامي  الطبراني، ) أبك القاسـ، سميماف (ُِ)

المكتبة  ، المعجـ الكبير، تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي،(ـُٖٗىػ/َّٔ،)تالطبراني
 .ْْٖ، حديث رقـ ُٗٗ، ص ُٗج  ،د. ت ،القاىرة ،السمفية

حيث حث : لفظ حديث يعني التقدـ كىك ما عرفو العرب باإلبداع كاإلتقاف، التقنية( ِِ)
؛ يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو إن اهلل إتقاف العمؿ بقكلو: عمي( الرسكؿ)

 األحاديث النبكية كشيءسمسمة ، (ـُٗٗٗىػ/ َُِْ)تمحمد ناصر الديف األلباني،)،األلباني)
  (.َُٔ، صّجـ، ُٓٗٗمف فقييا كفكائدىا، مكتبة المعارؼ، الرياض، 

، ، كمف أكائؿ مف دخمكا في اإلسالـ()يـمف كبار صحابة الرسكؿ الكر  سممان الفارسيىك  (ِّ)
؛ أصمو اإسالمن  الفرس ، كىك أكؿالحديث النبكم (، كأحد ركاة، كمكلى لمنبي محمد)صحابي

، ترؾ أىمو كبمده سعينا كراء معرفة الديف الحؽ؛ فانتقؿ بيف البمداف ليصحب بالد فارس مف
، ككصؼ بالد العرب الرجاؿ الصالحيف مف القساكسة، إلى أف كصؼ لو أحدىـ ظيكر نبي في

محمد بف سعد بف ؛)ابف سعد، ـٓٓٔىػ/ ّّلو عالمات ليتحقؽ منو، كانت كفاتو في سنة 
الطبقات الكبرل، تحقيؽ كتعميؽ حمزة النشرتي،  ،ـ( ْْٖ/  ىػ َِّمنيع الياشمي، )ت 

 (.َُٓص، ّجالشيخ عبد الحفيظ فرغمي، د.عبد الحميد مصطفى، المكتبة القيمة، د،ت، 
غزوة  اكتيسمى أيضن  ،رلالكب()ثالث غزكات الرسكؿ الكريـ غزوة الخندق( ِْ)

 ـِٕٔ مارس المكافؽ) مف اليجرة الخامسالعاـ  مف شكاؿ كقعت في شير غزكة كىياألحزاب
المختمفة  القبائؿ العربية الذيف ىـ مجمكعة مف كاألحزاب ،الرسكؿ محمد بقيادة فالمسممي بيف

 .كالدكلة اإلسالمية كالقضاء عمى المسمميف المدينة المنكرة التي اجتمعت لغزك
، طبعة مؤسسة ِالمغازم، تحقيؽ مارسدف جكنس، ج، الواقدينظر الممزيد عف ذلؾ. ( ِٓ)

 .ُّْـ، ص ُٔٔٗاألعممي، بيركت، 
 .ّٖٕٓح(  َٓ/ ٔأخرجو أحمد في المسند الرسالة ) (ِٔ)
 (.ِِْرقـ  ،ٖٖ/ُ) أخرجو ابف ماجو السنف، (ِٕ)
 (ِِْرقـ ،ٖٖ/ُالسنف،)،ماجو حديث شريؼ، أخرجو ابف (ِٖ)
البخارم الصحيح، بحاشية السندم، تحقيؽ عماد زكي الباركدم، المكتبة التكفيقية، القاىرة،  (ِٗ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/5%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/5%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/627
https://ar.wikipedia.org/wiki/627
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 .ِٔ، كتاب العمـ، باب فضؿ عمـ كعمؿ، ص ُد.ت، ج
 .َّسكرة األنبياء، اآلية  ،القرآف الكريـ )َّ)
بي كقاص ىك سعد بف مالؾ القرشي كىك سعد بف أ، سعد بن أبي وقاصالمقصكد الصحابي ) ُّ)

، كنيتو أبك إسحؽ، كىك ()الزىرم، كىك مف أقارب آمنة بنت كىب، أـ نبي اإلسالـ محمد 
( لتككف إمارة المبشريف بالجنة، كأحد الػستة الذيف رشحيـ عمر بف الخطاب) رةأحد العػش

، ّ، جالكبرل؛) ابف سعد، الطبقات المسمميف فييـ، كيقاؿ إنو سابع سبعة في إسالمو
 (.َُٓص

 .ُْٗ ابف ماجة: السنف، ص ؛(ٖٕٔٔحديث رقـ ) أحمد: المسند، )ِّ)
رِّ تحت  ييٍبسىطي حمس البيت ىك ما  في المغة :الحمس )ّّ)  المتاع مف مسح كنحكه، كالجمع حي

) مجمع المغة العربية، المعجـ الكجيز، ص ؛السجاد في عصرنا الحالي؛ ىك يماثؿوَأْحالٌس، 
ُٕٔ.)  

ٍخـه غميظ في المغة، لفظ مفرد يقصد بو :القعب )ّْ) ؛) مجمع المغة العربية، المعجـ قىدىحه ضى
 (.َٗٓالكجيز، ص 

 ّ/ُِْٔكتاب الزكاة، حديث رقـ  ،مسمـ، الصحيح )ّٓ)
طارؽ أبك الكفا محمد، المرأة في المدينة المنكرة إباف عصر الخمفاء الراشديف، مجمة المؤرخ  )ّٔ)

 KrikGeorge , a short history of ؛ٗٓـ، ص ََِٕ، سنة ُٓالعدد القاىرة،  ،العربي
1964. .from the rise of islam to modern times , London.the middle east
p.37. 

؛ طارؽ أبك الكفا محمد: المرأة في المدينة المنكرة إباف عيد ْْٖالبالذرم: فتكح البمداف ص  (ّٕ)
 .ٗٓالخمفاء الراشديف ص 

الكاقدم: كتاب الردة كنبذة عف فتكح العراؽ تيذيب محمد  نظر:ا. .مزيد عن أسباب الردةلم (ّٖ)
؛ اليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، ُِٓ، ُٗـ، ص ُٖٗٗباريس،  ،المطبعة العالمية :حميد اهلل

 .ِّْ:ِْٗ، ص ّ؛ الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، جُِّ:ُِٖ، ص ِج
: الطبرم، المصدر انظرعف ىذه األلكية  عمى المرتديف،أبك بكر أحد عشر لكاء لمقضاء سير  (ّٗ)

؛ أسماء محمد أحمد زياد، دكر المرأة السياسي في عيد النبي كالخمفاء ِْٗنفسو كالجزء، ص 
 . َِٗالراشديف، ص 

 .َِالقرآف الكريـ، سكرة النساء، اآلية،  ( َْ)
 .ْٖٔ، ص ُابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ج (ُْ)
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(42) 176 .history of arabs from the earliest TIMES to the present phitti , - 
history and culture Saudi, 1968 , p 60,61 hassaan Hassan Ibrahim, 

؛ عبد الباسط بدر، التاريخ ََُْ-ِِٗ، صِعمر بف شبة، تاريخ المدينة المنكرة، ج (ّْ)
 .ِّٗ:ِِٗ، صُالشامؿ لمدينة،ج

 .ٕٔمحمد، المرأة في المدينة المنكرة إباف عيد الخمفاء الراشديف، ص  طارؽ أبك الكفا (ْْ)
القائد العربي المسمـ، داىية العرب، كفاتح مصر كحاكميا في عصر : ()عمرو بن العاص (ْٓ)

عمر أبك النصر: : ، لممزيد عنو راجعىـ00الكالة مف قبؿ الراشديف كاألمكييف، تكفي في عاـ 
"معاكية بف أبي  في السياسة كاإلدارة دىاة العربجديد ألربعة مف كصؼ  السياسة عند العرب"

("، بيركت، لبناف، (، زياد بف أبيو)(، المغيرة بف شعبة)(، عمرك ابف العاص)سفياف)
 .ٓٗ-ّٖـ، ص ص ُْٗٗ

 .ّّٔ، ص ْْابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، ج (ْٔ)
 .َْٕ، ْٗٔالبالذرم: فتكح البمداف، ص  (ْٕ)
ىك صمح عقد قربى مكة في منطقة الحديبية التي تيسمى  الحديبية: ُصمح الُحديبية( صمح 02)

ـ(  ِٕٔ مارس) السادس لميجرة مف العاـ ذم القعدة في شير ،الشميسي اليـك
 ،ت ىدنة بيف الطرفيف مدتيا عشر سنكاتبمقتضاه عقد قريش كبيف مشركي المسمميف بيف
 .خزاعة عمى بني كنانة مف بكر بف عبد مناة اليدنة نتيجة اعتداء بنيانقضت ف

ـ(، ّٔٔ( نكفمبرىػ ُٓشعباف ُّ كقعت في الفتح اإلسالمي لفارس معارؾ محدإ ( القادسية:02)
رستـ  بقيادة كاإلمبراطكرية الفارسية ،سعد بف أبي كقاص بقيادة المسمميف بيف

ككانت أحد أىـ المعارؾ  ،رستـ كمقتؿ المسمميف ، كانتيت بانتصارالقادسية في فرخزاد
جاؿ الجيش الفارسي فييا نحك حربية بيف المسمميف كالفرس، بمغ تعداد ر  مكقعة، العراؽ لفتح
 رغـ ىدا التعداد الكبير. ، كمف أىـ نتائجو انتصار المسمميف كىزيمة الفرسألؼ جندم َُِ

 .ُٓٔ، ُْٔ، ص ّالطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج ( 24)
ىك عبد اهلل بف قيس بف زائدة بف األصـ بف ركاحة القرشي العامرم، كأمو أـ م مكتوم: ابن أ (21)

مف ، ىي عاتكة بنت عبد اهلل بف عنكثة بف عامر بف مخزـك بف يقظة المخزكمية ،مكتـك
عاقتيـ البصرية، كىك ممف السابقيف المياجريف القرآف الكريـ، سكرة عبس، ؛) ذكرىـ القرآف كا 

ـ(، سير أعالـ ُّْٕىػ/ْٖٕشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف،)ت الذىبي، ؛ ِةياأل
 (.ُّٔص ـ،ُٖٓٗ، ، القاىرةعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ الشيخ شُالنبالء، ج

، ُْْ ِ، جّّٖ:ّّٔ، ّّْ، ُٗٗ، ُٕٗ/ُٔٗ، ُْٖ:ُِٖصُالكاقدم، المغازم، ج (62)
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ْٗٔ ،ّٓٔ:ّٕٓ ،ّٕٓ:ْٓٗ ،ُٕٓ،. 
طارؽ أبك الكفا محمد،المعاقكف منذ العيد النبكم حتى نياية العصر األمكم، مجمة دراسات  (20)

سالمية،  ـ، ص َُِِبجامعة القاىرة،  ،مركز المغات األجنبية كالترجمة ،ّٗعدد عربية كا 
ٕٔ . 

كفقيو كقارئ قرآف كراكم لمحديث النبكم مف األنصار مف بني أٌدل  صحابي: معاذ بن جبل (20)
سنة، كشيد بيعة العقبة الثانية، ثـ شيد مع النبي  ُٖ ابن الخزرج، أسمـ كىك بن مف بني جشـ

يا، كاستبقاه في مكة بعد فتحيا لييعٌمـ الناس القرآف كيفقييـ، ثـ بعثو ( المشاىد كممحمد)
أبك جعفر )ابف حبيب، ؛ـَْٔىػ/ ُٖعاـ  المتكفي، كىك لو في اليمف بعد غزكة تبكؾ عامالن 

، المحبر ،ـ(ٖٖٓىػ/ِْٓمحمد بف حبيب البغدادم، أبك سعيد الحسف بف الحسيف السكرم،)ت
أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، )ت ؛الجاحظ، َّٓ، صتدار األفاؽ الجديدة، بيركت، د.

تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف، دار  ـ(، البرصاف كالعرجاء كالعمياف كالحكالف،ٖٖٔىػ/ ِٓٓ
)أبك محمد عبد اهلل بف عبد المجيد بف مسمـ بف قتيبة ابف قتيبة،  ؛ٕالجيؿ، بيركت، د.ت، ص 

ركت عكاشة، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت، المعارؼ، تحقيؽ:ثـ( ٖٖٗىػ/ِٕٔالدينكرم،)ت
 (.ّٖٓص

 .َّ-ُٗ، ص ص ُابف العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ج ( 22)
طارؽ أبك الكفا، المعاقكف منذ العيد النبكم حتى نياية العصر  ؛ِٗابف العماد، نفسو، ص  ( 22)

 .ٗٔاألمكم، ص 
 .ِٖٗص  ،ْالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ج  (22)
  .ٖٕٓابف قتيبة، المعارؼ، ص  (ٖٓ)
؛ ابف ُِْ، صِبيركت، د. ت، ج ،دار صادر ،ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة (ٗٓ)

؛ ِّٔ، ص ّالزركمي، األعالـ ج ؛...، صُالعماد: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ج
و كسمـ، ص طارؽ أبك الكفا محمد، الكاقدم كمنيجو في كتابو مغازم رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي

 .ُ، ىامش ْٔ
ابف  ىػ كأصبح أعكر؛)ٗجدير بالذكر أف أبا سفياف قد فقد إحدل عينيو في غزكة حنيف عاـ  (َٔ)

؛ ابف قتيبة، ِّٔ؛ الجاحظ، البرصاف كالعرجاء كالعمياف كالحكالف، ُٔٔحبيب، المحبر، ص
ليمياف ـ(، نكت أُّّىػ/ْٕٔصالح الديف خميؿ بف أيبؾ، )ت ؛ الصفدم،ٖٖٓالمعارؼ، 

 (. ُِٕ، صـُٔٔٗالمطبعة الجمالية، القاىرة، في نكت العمياف، 
 .ُّٓ، ص ِ، ج، دار صادر، بيركت، د. تاليعقكبي، تاريخ اليعقكبي (ُٔ)



 دراسة تطبيقية ألوضاع الفئات الميمشة عيدي النبوة والخالفة الراشدة إبان نمية المستدامة في اإلسالمالتنشأة 
 د. طارق أبــــو الوفا محمدأ.                    م(224-266ىـ/04-1) «المعاقون والمرأة بوصفيما نموذجين»

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 20 

 .ٕٓطارؽ أبك الكفا محمد، المعاقكف منذ العيد النبكم حتى نياية العصر األمكم، ص  (ِٔ)
 .ّ:ّّّْٓ، ص ص ّج ،ابف كثير، السيرة النبكية (ّٔ)
 .ِِْص ٖج ،ابف حجر، اإلصابة في تميز الصحابة (ْٔ)
 .ُّٕ:َّٕابف خمدكف، المقدمة، ص  (ٓٔ)
، ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ِّٔ، ص ٖابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٔٔ)

 .ُْٕ، ص ٕج
 نفس الجزء ك الصفحة.، ابف األثير، أسد الغابة (ٕٔ)
، ابف األثير، المصدر نفسو، نفس الجزء ِّٔ، ص ٖرل، جابف سعد، الطبقات الكب (ٖٔ)

 كالصفحة. 
 ابف األثير: المصدر نفسو. (ٗٔ)
 .َُِ، ص ُمحمد محمد حسف شراب، المدينة المنكرة، ج (َٕ)
( مسمـ، ِِّ، في التيمـ باب كقكؿ اهلل تعالى "فمـ تجدكا ماء فتيممكا"ص )الصحيحالبخارم،  (ُٕ)

(، كأبك داكد في ُِّ-َّٖكالنسائي في الطيارة ) ،(ُٓٓ-َٓٓص ) ،الصحيح في الحيض
( كمالؾ ُِّٔٓ-ِِّْٖ-ُِّْٔ، كأحمد )(ُٔٓ(، كابف ماجو في الطيارة )ُِٕالطيارة )

 .كالدارمي في الطيارة ،(َُُفي الطيارة )
أبك لؤلؤة ثالث ضربات مات منيا عمر بعد مضي ثالثة أياـ مف شير ذم الحجة سنة  ضربو (ِٕ)

بمغة الظرفاء في تاريخ الخمفاء، تحقيؽ عماد أحمد ىالؿ كمحمد الركحي:  ؛)ـّْٔىػ/ِّ
حسني عبد الرحمف كسعاد محمد عبد الستار، إشراؼ كمراجعة د، أيمف فؤاد سيد، المجمس 

، عمي إبراىيـ حسف: التاريخ اإلسالمي ُُٓص ـ،ََِْاألعمى لمشئكف اإلسالمية القاىرة، 
 (.ِّْالعاـ، ص 

ـ، كتاب ُّٕٗحيح، بشرح النككم تحقيؽ عبد اهلل أحمد أبك زينة كتاب الشعب، مسمـ، الص (ّٕ)
 . سَِٗ؛ أسماء محمد زيادة، دكر المرأة ص ْٖٓ، ْج ،اإلمارة، باب االستخالؼ كتركو

 .ِْٔ:َْٔ، ص ِابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (ْٕ)
السيكطي،  ؛ُُٓص ،رفاءالركحي، بمغة الظ؛ ُّٗ، ص ِاليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، ج (ٕٓ)

 ـ(، تاريخ الخمفاء، تحقيؽ: عبد الرءكؼَُٓٓىػ/ ُُٗجالؿ الديف عبد الرحمف،ت)
 (.ُّٖص  ،كياسر صالح عزب، المكتبة التكفيقية، القاىرة، د.ت،سعد

بىٍيري بف العىكَّاـ األسدم ا :المقصكد زكجيا الزبير بف العكاـ الصحابي الجميؿ، ا: كىك (ٕٔ) لزُّ
ـ، كأحد الستة أصحاب الشكرل الديف اختارىـ عمر بف ٔٓٔ-ْٗٓىػ/ّٔ-.ىػؽ ِٖالقرشي
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كابف أخ زكجتو  ،(( ليختاركا الخميفة مف بعده، كىك ابف عمة النبي محمد )الخطاب)
صفي الرحمف  ؛)رة المبشريف بالجنة، كمف السابقيف إلي اإلسالـشخديجة بنت خكيمد، كأحد الع

ص ، ـََِِأكلي النيي لإلنتاج اإلعالمي،، ُ،جالرحيؽ المختـك، ـ(ََِٔ،)تالمباركفكرم
ُٔٗ).  

 .َّٓ، ص ٖابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٕٕ)
 .ِِٔ، ص ْابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ج (ٖٕ)
نيضة المصرية، فجر اإلسالـ، مكتبة ال :فلمكة في الغناء انظر: أحمد أمي اخاص اكاف مذىب (ٕٗ)

 .ُٕٕ، ص َُ ،ـُٓٔٗالقاىرة، ط
 ِِٔ، ص ْج ،كانت تغني في المدينة انظر: ابف حجر: اإلصابة ( َٖ)
 .ََٓ:ْٗٗ، ص ٖابف سعد: الطبقات الكبرل، ج (ُٖ)
، ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة ََٓص  ابف سعد: المصدر نفسو، نفس الجزء، (ِٖ)

 . ُْٗٗ،ُْٖٗ، ص ْب، جاألصحا
ك قكؿ أ  فىك ثاني مصادر التشريع بعد القرآف الكريـ كىك ما أثر عف النبي م :عمم الحديث (ّٖ)

مكر األمقى، كلككف الحديث اختص بتفاصيؿ أمكر الديف ك خفعؿ أك تقرير أك كصؼ خمقي أك 
عرفة ناسخو م التعبدية مف صالة كزكاة كغير ذلؾ فقد أقبؿ المحدثكف كطالب الحديث عمى

؛ حسف إبراىيـ َْٓص  ،كمنسكخو كرجاؿ السند كصحة المتف انظر: ابف خمدكف، المقدمة
السيد عبد العزيز سالـ، دراسات في تاريخ  ؛ِّٗ، ص ِحسف: تاريخ اإلسالـ السياسي ج
؛ محمد ّٓ؛ شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي، ص ِِْالعرب، تاريخ الدكلة العربية، ص 

 .ٖـ، ص ُٗٔٗىػ/ُّٖٗالكتاب الصحاح الستة، األزىر، القاىرة، محمد أبك شيبة، 
 .ّٓٔ، ّْٗ، ص ٔأحمد بف حنبؿ: المسند، ج (ْٖ)
 .ْٕٗ، ص ٖابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٖٓ)
 .ّٖٓ، ص ْتاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج الطبرم، (ٖٔ)
 .ُْٕ، صٕابف األثير، أسد الغابة، ج (ٖٕ)
-ِّٕ، ص ص ٖ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، جُّٖ، صِج، اليعقكبي، تاريخ اليعقكبي (ٖٖ)

ِّٖ. 
 المصادر والمراجع

 .: القرآن الكريمأواًل 
 : المصادر العربية المطبوعة:اثانيً 

http://islamport.com/w/ser/Web/2419/169.htm
http://islamport.com/w/ser/Web/2419/169.htm
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 م(. 1606ىـ/ 204ابن األثير: عز الدين أبو الحسن عمي بن احمد، )ت 
كمحمد أحمد  ،بناتحقيؽ كتعميؽ محمد إبراىيـ ال ،أجزاء( ٕأسد الغابة في معرفة الصحابة، ) -ُ

 .ـ( ُِٖٗىػ/  ُّّٗكمحمكد عبد الكىاب فايد، دار الشعب القاىرة ) ،عاشكر
 ـ (ُٗٗٗىػ/ َُِْ)تمحمد ناصر الديف األلباني،األلباني، 

 ـ.ُٓٗٗسمسمة األحاديث النبكية كشئ مف فقييا كفكائدىا، مكتبة المعارؼ، الرياض،  -ِ
 م(.  222ىـ /  622عفي،)ت سماعيل بن إبراىيم الجعبداهلل إ البخاري: أبو

صحيح البخارم بحاشية السندم، تحقيؽ عماد زكي الباركدم، المكتبة التكفيقية، القاىرة.  -ّ
 د..ت.

 م(. 226ىـ /  622البالذري: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البالذري،) ت 
كندرية، كعمرك أحمد عطكة، دار ابف خمدكف، إس ،"فتكح البمداف تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد -ْ

 د.ت.
أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي، أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري،)ت  ابن حبيب:
 م(.222ىـ/ 602

 ، دار األفاؽ الجديدة، بيركت، د.ت.المحبر 
 م(.222ىـ/ 622بو عثمان عمرو بن بحر الجاحط، )ت أالجاحظ، 

 د ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، د.ت.تحقيؽ عبد السالـ محم البرصاف كالعرجاء كالعمياف كالحكالف،
 .م ( 1002ىـ / 226ابن حجر: شياب الدين أحمد بن عمي بن حجر،) ت 

 دار صادر، بيركت، د.ت. ،أجزاء ( ْاإلصابة في تمييز الصحابة )   -ٓ
 م (. 222ىـ /  601ابن حنبل: احمد بن محمد بن حنبل،) ت 

كفيو اكؿ فيرس  ،األفعاؿ لممتقي اليندمالمسند "كبيامشو منتخب كنز العماؿ في سنف األقكاؿ ك  -ٔ
كضعو محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسالمي، بيركت، ط  ،ركاة المسند مف الصحابة

 ـ(. َُْٓىػ/  َٖٖ) ت  ٓ
 .م ( 1042/  ىـ 242) ت ،ابن خمدون: عبد الرحمن بن خمدون

 د.ت. ،دار الشعب ،المقدمة: تحقيؽ عمي عبد الكاحد كافي  -ٕ
 م (. 1624ىـ /  202ن الروحي،) ت بعد أبو الحس

كسعاد  ،كمحمد حسني عبد الرحمف ،لغة الظرفاء في تاريخ الخمفاء، تحقيؽ عماد أحمد ىالؿ -2
محمد عبد الستار، إشراؼ كمراجعة د، أيمف فؤاد سيد، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية 

 ـ. ََِْىػ /  ُِْٓالقاىرة، 
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 ( م1020ىـ/220ن عثمان،)ت شمس الدين محمد بن أحمد ب الذىبي،
 ـ،ُٖٓٗ، ، القاىرةالشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالةتحقيؽ سير أعالـ النبالء،  -2

 جزء. ِٓ
 .م( 200ىـ /  604سعد: محمد بن سعد بن منيع الياشمي، )ت ابن  

تحقيؽ كتعميؽ حمزة النشرتي، الشيخ عبد الحفيظ فرغمي،  ،أجزاء( ٖ"الطبقات الكبرل"، ) -َُ
 عبد الحميد مصطفى، المكتبة القيمة، د،ت.د.

 .م( 1242ىـ / 211السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي، ت )
كياسر صالح عزب، المكتبة التكفيقية، القاىرة،  ،تاريخ الخمفاء: تحقيؽ: عبد الرءكؼ سعد -ُُ

 د.ت.
 م(. 222ىـ /  626ابن شبو: عمر بن شبة، ت )

 .ـ(ُّٕٗىػ/ ُّّٗالمنكرة تحقيؽ فييـ محمد شمتكت، دار األصفياني، جدة )تاريخ المدينة -ُِ
 م(.1020ىـ/220الصفدي، صالح الدين خميل بن أيبك الصفدي،)ت

 ـ.ُٔٔٗالمطبعة الجمالية، القاىرة، نكت اليمياف في نكت العمياف، -ُّ 
  م(6442صفي الرحمن المباركفوري،)ت

، أكلي النيي لإلنتاج اإلعالمي -ُْ   ـ.ََِِىػ/ُِِْ،، السعكديةالرحيؽ المختـك
أبو القاسم، سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المَّخمي الشامي الطبراني: 

 (ـُٖٗىػ/َّٔالطبراني،ت)
 د. ت. ،القاىرة ،المكتبة السمفية المعجـ الكبير، تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي، -ُٓ 

 م(. 266/ ىـ 014) ت ،الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير
 ،ـ(ُٕٗٗتاريخ الرسؿ كالممكؾ، تحقيؽ محمد أبي الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة، ) -ُٔ

 أجزاء. َُ
 .م( 1424ىـ /  020ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر، ت )

دار صادر، بيركت، د.ت، تحقيؽ عمي محمد  ،أجزاء ةفي معرفة األصحاب، أربع االستيعاب -ُٕ
 د.ت. البجاكم، مكتبة نيضة مصر، القاىرة،

 م( 222ىـ/622أبو محمد عبد اهلل بن عبد المجيد بن مسمم بن قتيبة الدينوري،)تابن قتيبة، 
 ثركت عكاشة، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت.: المعارؼ، تحقيؽ -ُٖ

 م( 1026ت/÷220ثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير، ت)ابن ك
 أجزاء، د.ت. ةتفسير القرآف العظيـ دار الكتب العممية بيركت، أربع -ُٗ

http://islamport.com/w/ser/Web/2419/169.htm
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 م( 222ىـ/ 622مسمم بن الحجاج، ت):مسمم
 ـُّٕٗكتاب الشعب  ،مسمـ بشرح النككم، تحقيؽ عبد اهلل أحمد أبك زينة صحيح -َِ

 م( 266ىـ/ 642ت) الواقدي: محمد بن عمر بن واقد،
 ـ.ُٖٗٗباريس،  ،المطبعة العالمية ،كتاب الردة نبذة مف فتكح العراؽ، تيذيب محمد حميد اهلل -ُِ
بيركت، الطبعة الثالثة،  ،المغازم، ثالث أجزاء، تحقيؽ د. مارسدف جكنس، عالـ الكتب -ِِ

 ـُْٖٗىػَُْْ
 م(240ىـ/266اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وىب بن واضح، ت)

 .ـَُِٔ بيركت، ،تاريخ اليعقكبي، جزءاف، دار صادر -ِّ
 :المراجع العربية ا:ثالثً 

 الدكتور :أسماء محمد أحمد زيادة
دكر المرأة السياسي في عيد النبي كالخمفاء الراشديف، كبيا تحقيؽ تاريخي كفقيي كتشريعي  -ِْ

 ،ُالقاىرة، ط دار السالـ،  ،لفيـ دكر السيدة عائشة في أحداث الفتنة
 السيد عبد العزيز سالم الدكتور.

 اإلسكندرية، د. ت. ،دراسات في تاريخ العرب، تاريخ الدكلة العربية، مؤسسة شباب الجامعة -ِٓ
 شوقي ضيف الدكتور.

 ُٖٔٗ ،دار المعارؼ، القاىرة ،تاريخ األدب العربي في العصر اإلسالمي، الطبعة العاشرة -ِٔ
 الدكتورطارق أبو الوفا محمد: 

الكاليات  ،جامعة مريالند ،دكر األسرة في تأىيؿ المعاؽ المبدع، رسالة دكتكراة غير منشكرة -ِٕ
 ـ.َُِٕالمتحدة األمريكية، أغسطس 

 ـ.ََِٕالمرأة في المدينة المنكرة إباف عيد الخمفاء الراشديف، مجمة المؤرخ العربي القاىرة  -ِٖ
سالمية جامعة ك اية العصر األمكم، مجمة دراسات عربية المعاقكف منذ العيد النبكم حتى ني -ِٗ ا 

 ـ.َُِِالقاىرة 
 عبد الباسط بدر: الدكتور

 .أجزاء ّـ. ُّٗٗىػ/ُُْْ، ُالتاريخ الشامؿ لممدينة المنكرة ط -َّ
 فالح جمال معروف العزاوي: 

 ـ.َُِٗكالتخطيط المكاني، مكتبة طريؽ العمـ، بدكف،  التنمية المستدامة -ُّ
 و النصر: مدحت أب

 ـ.َُِٕمؤشراتيا(، القاىرة، ـ -أبعاده -التنمية المستدامة ) مفيكميا -ِّ
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 مجمع المغة العربية:
 .َُٔـ، صََِّالمعجـ الكجيز، القاىرة،  -ّّ

 محمد محمد حسن شراب: الدكتور
 ركاية الصحيحة لمتاريخ الحضارم كالسياسيالالمدينة النبكية فجر اإلسالـ كالعصر الراشدم،  -ّْ

 ُُْٓ ُج ُكاالقتصادم كاإلدارم كاالجتماعي كالعممي لممدينة المنكرة دار القمـ بيركت، ط
 .ـ ََُْىػ/

 
 رابعا: المراجع األجنبية:

Hassan Hassan Ibrahim: 

34- History and culture ( from 632 to 1968 ) Saudi hitti. 

History of the arabs from the earliest times to the present glondon 1964. 

Kirk George: 

35- a short history of the middle east , from the rise of islam to modern times, 

London 1964. 
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