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 املًدل
 خالٍ ايُٝٔ يف بايب١٦ٝ اإلغال١َٝ ايعُاض٠ اضتباط َعطؾ١ إىل ايبشح ٜٗسف   

 ٖصٙ ألٕ منٛشدّا ٚإب ٚظبٝس  تعع َس١ٜٓ َٔ ناّل يف اشلذطٜني ٚايجأَ ايػابع ايكطْني

 ايسٚي١ عكط يف ٚخاق١ يًُٝٔ عٛاقِ شيو قبٌ َٚا ايسضاغ١ َس٠ سني ناْت املسٕ

 يًشهاض٠ املؿطق١ ايكٛض٠ إبطاظ يف غٝػاِٖ أْ٘ يف ؾتهُٔ  ايبشح أ١ُٖٝ أَا ، ايطغٛي١ٝ

 ٜتذعأ ال دع٤َا ناْت ايُٝٔ إٔ باعتباض عََُٛا اإلغالّ ٚزاض خكٛقّا ايُٝٔ يف اإٕلغال١َٝ

 بايعُاض٠ اإلغالّ اٖتُاّ عٔ غٝتشسخ ايبشح ؾإٕ ٚشلصا. ايٛاغع اإلغالَٞ اجملتُع  َٔ

 اييت االدتُاع١ٝ ثِ ايطبٝع١ٝ بايب١٦ٝ شيو ٚعالق١ – َكس١َ أٚ نُسخٌ – ٚايتعُرل

 ، ايؿػاز َٔ عًٝٗا اإلْػإ قاؾع١ مبس٣ َطٖٕٛ شيو بكا٤ ٚإٔ اإلْػإ ؾعٌ َٔ ٖٞ

 : ايتاي١ٝ احملاٚض أٚ املباسح َٔ ايبشح غٝتهٕٛ شيو ٚيتٛنٝح

.  املسٕ اختٝاض عٓس ايب١ٝ٦ٝ باؾٛاْب االٖتُاّ- 

. ٚب٦ٝٞ سهطٟ داْب شيو باعتباض ايعُطاْٞ ايتٛغع- 

( . مناشز ثالث١)تعع َس١ٜٓ يف ايعُطا١ْٝ ايُٓاشز- 

(. ٚاسس منٛشز)إب َس١ٜٓ يف ايعُطا١ْٝ ايُٓاشز- 

(. ٚاسس منٛشز)ظبٝس َس١ٜٓ يف ايعُطا١ْٝ ايُٓاشز- 

 ٚاْباجل ْٛنح إٔ غٓشاٍٚ ٠ايجالخ ايعُطا١ْٝ ايُٓاشز ٖصٙ عٔ سسٜجٓا خالٍ َٚٔ   

 ٚاالٖتُاّ ايبٓا٤ يف ايب١٦ٝ َٔ املتاس١ االٚي١ٝ املٛاز اغتدساّ َجٌ بٗا املتعًك١ ايب١ٝ٦ٝ

 بايعٓاقط االٖتُاّ ٚنصيو ٚايتسؾ١٦ ٚايت١ٜٛٗ اإلنا٠٤ ثِ ٚؾهً٘ َٚٛقع٘ املب٢ٓ باػاٙ

 .ايككٛض أٚ املساضؽ أٚ املباْٞ إىل املٝاٙ تٛقٌٝ ثِ ٚايبػاتني ناؿسا٥ل اؾُاي١ٝ

 عبس ايطمحٔ أمحس املدتاض. ز 

داَع١ -األغتاش املػاعس يًتاضٜذ اإلغالَٞ ٚسهاضت٘ به١ًٝ ايذلب١ٝ 

عُطإ 

عبسايطمحٔ أمحس سؿغ ايسٜٔ املكٓـ . ز

األغتاش املػاعس يًتاضٜذ اإلغالَٞ ٚسهاضت٘ به١ًٝ ايذلب١ٝ قٓعا٤ 
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 :املقدمة

ؾعالقت٘ ، إٕ ايعالق١ بني اإلْػإ ٚايب١٦ٝ عالق١ قسمي١ قسّ اإلْػإ ْؿػ٘ َٓص ٚدٛزٙ ع٢ً ظٗط ٖصٙ األضض

.قا١ُ٥ َع ٖصٙ ايب١٦ٝ َٔ عس٠ أٚد٘ َٔ سٝح إٕ غصا٥٘ ٚؾطاب٘ َٓٗا َٚػهٓ٘ ٚأثاث٘ ٚمجٝع َا وتاز إيٝ٘ . اخل .

ؾاإلْػإ أغتدًؿ٘ اهلل تعاىل يف ٖصٙ ، غ٤ّٛا أناْت بسا١ٝ٥ أّ سهط١ٜ " ايعُاض٠" َٚٔ أٚد٘ ٖصٙ ايعالق١، 

ٌْ ٔؾٞ }: قاٍ تعاىل.األضض َٔ أدٌ عبازت٘ أٚاّل ثِ َٔ أدٌ تعُرل ٖصٙ األضض  ِّٞ َدأع َُاَل٥َٔه١ٔ ٔإ ًِ ٍَ َضٗبَو ٔي َٚٔإِش َقا

 ِّٞ ٍَ ٔإ َُْكسُِّؽ َيَو َقا َٚ ُِٔسَى  َُْػبُِّح ٔبَش  ُٔ َِْش َٚ ََا٤  َِٜػٔؿُو ايسِّ َٚ َٗا  ُِٜؿٔػُس ٔؾٝ  ََٔ َٗا  ٌُ ٔؾٝ ًَٔٝؿ١ّ َقاُيِٛا َأَتِذَع اأَلِضٔض َخ

َٕ ُُٛ ًَ ََا اَل َتِع  ُِ ًَ َٛ }:  ٚقاٍ تعاىل() {َأِع ُٖ  ُٙ ُِٝط ٕ٘ َغ ِٔ ٔإَيـ ِّ ََا َيُهِ   َ٘ ًٓ ّٔ اِعُبُسِٚا اي ِٛ َٜا َق  ٍَ ِِ َقأيشّا َقا ُٖ َُُٛز َأَخا َٚٔإَي٢ َث

َٗٔذْٝب  ٕٖ َضبِّٞ َقٔطْٜب  ٘ٔ ٔإ ِٝ ِٖ ُتُٛبِٛا ٔإَي ُٙ ُث َٗا َؾاِغَتِػٔؿُطٚ ِِ ٔؾٝ ََُطُن َٚاِغَتِع َٔ اأَلِضٔض  ِّ  ؾُع٢ٓ أْؿأنِ َٔ () {َأَْؿَأُنِ 

. ()" ابتسأ خًكهِ َٔ األضض ٚشيو إٔ آزّ  خًل َٔ األضض" األضض أٟ  أَطنِ "َٚع٢ٓ اغتعُطنِ ؾٝٗا أٟ  

"   ٚقاٍ بعض عًُا٤ ايؿاؾع١ٝ()" بعُاض٠ َا ؼتادٕٛ إيٝ٘ ؾٝٗا َٔ بٓا٤ َػانٔ ٚغطؽ أؾذاض االغتعُاض : 

. ()" طًب ايعُاض٠ ٚايطًب املطًل َٔ اهلل تعاىل  ع٢ً ٚد٘  ايٛدٛب  " ٚقاٍ ايؿٛناْٞ  أٟ دعًهِ ٓعُاضٖا : 

. ()" ٚغهاْٗا َٔ قٛشلِ أعُط ؾالٕ ؾالْا زاضٙ ؾٗٞ ي٘ عُط٣  ٚشلصا نإ َٔ ْع١ُ اهلل تعاىل ع٢ً عبازٙ إٔ ٜػط  

ََٚأِيَك٢ ٔؾٞ }: شلِ غبٌ ايعٝـ يف ٖصٙ األضض بإٔ شيًٗا شلِ نٞ تهٕٛ قاؿ١ ملعاؾِٗ ٚأضظاقِٗ  قاٍ تعاىل

 ِِ َُٔٝس ٔبُه َٞ َإٔ َت َٚأغ َٖا } ٚقاٍ تعاىل () {اأَلِضٔض َض َٖا * َٚاِيَأِضَض َبِعَس َشٔيَو َزَسا ََِطَعا َٚ َٖا  ََا٤ َٗا  ِٓ َٔ  ٚقاٍ () {َأِخَطَز 

ُٓٗؿُٛض }تعاىل  ٘ٔ اي ِٝ َٚٔإَي  ٔ٘ َٔٔ ضِِّظٔق َُٚنًُٛا  َٗا  َٓأنٔب ََ َُِؿٛا ٔؾٞ  ُِ اِيَأِضَض َشُيٛاّل َؾا ٌَ َيُه َٛ اٖئصٟ َدَع ُٖ} ()  

َٚٔ داْب آخط لس ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ قس اٖتُت ٖٞ األخط٣ بٗصا اؾاْب ؾايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قس 

َٔ ب٢ٓ بٓآّٜا َٔ غرل ظًِ أٚ " سح ع٢ً عُاض٠ األضض ٚغطغٗا يف أسازٜح نجرل٠ َٓٗا قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

  ٚض٣ٚ أبٛ ٖطٜط٠ ()" غطؽ غطغّا يف غرل ظًِ ٚال اعتسا٤ نإ ي٘ أدط دإض َا اْتؿع ب٘ َٔ خًل اهلل تباضى ٚتعاىل

                                                           
 .  30اٌَح : ع٪سج اٛثٔشج   ((

(  .  61اٌَح :   ع٪سج ٧٪د (

(  ص 4ذِغٍش اٛٔشؿثً اٛجاٟن ألد٘اٝ اٛٔشآ١ جـ  (٧ـ671خ)أت٪ هثذ اهلل ٟذ٠ذ ت٢ أد٠ذ األ٣ظاسي اٛٔشؿثً :   اٛٔشؿثً (

   .  (خ . ؽ  )تذ١٩ , اٛٔا٧شج , داس اٛشوة  , 3284

( .  اٛظِذح ٣ِغ٨ا ,   ا٠ٛظذس ٣ِغ٦ (

( .  اٛظِذح ٣ِغ٨ا ,   ا٠ٛظذس ٣ِغ٦ (

(  ص 2جـ - ُرخ اٛٔذٌش اٛجاٟن ت٢ٍ ٤ًُ اٛش٩اٌح ٩اٛذساٌح ٢ٟ هٜٞ اٛرِغٍش  ( ٧ـ 12 50خ)ٟذ٠ذ ت٢ هًٜ ت٢ ٟذ٠ذ :   اٛش٪ٗا٣ً (

 .  1997تٍش٩خ ٛث٤ا١ , ا٠ٛ٘رثح اٛوظشٌح  , 629خ 

(  .  15اٌَح :    ع٪سج ا٤ٛذٚ (

(    . 31 , 30اٌَح :    ع٪سج ا٤ٛاصهاخ (

(  . 15اٌَح :    ع٪سج ا٠ٜٖٛ  (

ا٠ٛ٘رة اإلعالًٟ ,   , 438ص , 3جـ, ٟغ٤ذ األٟاٝ أد٠ذ   (٧ـ241خ )أد٠ذ ت٢ ٟذ٠ذ ت٢ د٤ثٚ (األٟاٝ : )اد٠ذ ت٢ د٤ثٚ  (10)

 (خ)تذ١٩  (األ٩ٛى )ؽ  , تٍش٩خ ٛث٤ا١ 
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إٕ َا ًٜشل املؤَٔ َٔ عًُ٘ ٚسػٓات٘ بعس َٛت٘ عًِ عًُ٘ " عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ " ضنٞ اهلل عٓ٘

ٚٓضث٘ أٚ َػذس بٓاٙ أٚ بٝت غبٌٝ بٓاٙ أٚ ْٗط أدطاٙ أٚ قسق١ أخطدٗا يف قشت٘ ٚسٝات٘  ٚٚيس قاحل تطن٘ أٚ َكشـ 

إشا قاَت ايػاع١ ٚيف ٜس أسسنِ " قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٚعٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ ()" تًشك٘ َٔ بعس َٛت٘ 

 .  ()ؾًٝػطغٗا    (غطغ٘)ؾػًٝ٘ 

ٚيكس ؾِٗ ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ شيو ؾًِ ٜػرلٚا ٚمل ٜبسيٛا ٚمل وطَٛا ؾ٦ّٝا أسً٘ اهلل تعاىل ٚنصيو 

َٔ ايطِِّظم}ايتابعني َٚٔ بعسِٖ قاٍ تعاىل   َٔ َِّبأت  َٚاِيٖط  ٔٙ َٞ َأِخَطَز ٔئعَبأز ٘ٔ اٖئت ًٓ ١ََٓ اي َّ ٔظٜ ِٔ َسٖط ََ  ٌِ   ٚاملباْٞ اؾ١ًُٝ (){ُق

-  ؾِٗ ايكشاب١ ٚايتابعٕٛ شيو ؾهاْٛا ٜبٕٓٛ َا وتادٕٛ إيٝ٘ يػهٓاِٖ ٚيع١ٜٓ بٝٛتِٗ ، ٜٚهؿٞ ٖٓا ، َٔ ايع١ٜٓ 

ؾٗصا ايكشابٞ اؾًٌٝ غعس بٔ أبٞ ، َجاٍ ٚاسس َٔ عكط ايكشاب١ َٚجاٍ آخط َٔ سٝا٠ ايتابعني -  يهٞ ال ْطٌٝ 

نإ ي٘ قكطّا قس بٓاٙ خاضز املس١ٜٓ يف محطا٤ األغس ٚشيو - َٔ ايعؿط٠ املبؿطٜٔ باؾ١ٓ  ٖٚٛ ( ٖـ55ت )ٚقام

، ()ع٢ً بعس ثالث١ أَٝاٍ َٔ املس١ٜٓ  ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ إٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام تٛيف يف قكطٙ بايعكٝل خاضز املس١ٜٓ ع٢ً  

، ()بعس غبع٘ أَٝاٍ َٓٗا  نٕٛ األٍٚ يف ، يهٔ املطدح أْ٘ قكط ثإ ، ٚال ْعًِ إٔ نإ  ٖصا ٖٛ ايككط األٍٚ أّ ال  

.  محطا٤ األغس ٚايجاْٞ يف ايعكٝل

نإ ي٘ زاض ؾاخطٙ - قاسب املٛطأ ٚإَاّ املصٖب املايهٞ - ( ٖـ 179ت )ٖٚصا اإلَاّ َايو بٔ أْؼ ضمح٘ اهلل 

ٚاغع١ ٚمج١ًٝ ْعٝؿ١ ٜػهٔ ؾٝٗا ٚيهٓٗا مل تهٔ ًَهّا ي٘ ٚإمنا غهٓٗا إهاضّا ٚنإ ؾٝٗا َٔ األثاخ ٚايٛغا٥س ايؿ٤ٞ 

٘ٔ }"   ٚنإ ضمح٘ اهلل  إش زخٌ ايساض ٜكطأ قٛي٘ تعاىل ()ايهجرل   ًٖ ٠َٖٛ ٔإٖيا ٔباي ُ٘ َيا ُق ًٖ ََا َؾا٤ اي ًَِت  َٖٓتَو ُق ًَِت َد َِٛيا ٔإِش َزَخ ََٚي

} ()  .

ع٢ً ٖصا األقٌ أعتُس ايكشاب١ ، ْػتٓتر مما غبل أ١ُٖٝ تعُرل األضض ٚإٔ شيو أقٌ َٔ أقٍٛ  اإلغالّ 

ٌّ يف عالٙ-َٚع شيو ؾإٕ ايؿاضع اؿهِٝ ، ٚايتابعٕٛ َٚٔ دا٤ بعسِٖ  مل ٜبح ايبٓا٤ يػرل ساد١ نايبٓا٤ - د

" ايعبجٞ ايصٟ ٖسؾ٘  ايتؿاخط ٚاإلغطاف ٚايتطاٍٚ قاٍ تعاىل :{ َٕ ١َّٜ َتِعَبُجٛ ٌِّ ٔضٜٕع آ َٕ ٔبُه ُٛٓ َِٛيا َإٔ }:  ٚقاٍ تعاىل(){َأَتِب ََٚي

                                                           
 .  438 ص 3ا٠ٛغ٤ذ  جـ : ات٢ د٤ثٚ   ()

 داس إدٍاء  88 ص 1 جـ 242دذٌس سٓٞ , ع٢٤ ات٢ ٟاج٦  (٧ـ 275خ ) اٛذاُق أت٪ هثذ اهلل : أت٢ ٟاج٦   ()

   (خ . ؽ  )تذ١٩ ,       اٛ٘راب اٛوشتً, تٍش٩خ ٛث٤ا١ 

ر 32اٌَح : ع٪سج األهشاٍ   ()
(

,  ذاسٌخ اإلعالٝ ٩٩ٍُاخ ا٠ٛشا٧ٍش ٩األهالٝ  ( ٧ـ 748خ ) ش٠ظ اٛذ٢ٌ ٟذ٠ذ ت٢ أد٠ذ ت٢ هص٠ا١ : اٛز٧ثً   (

  (األ٩ٛى  )ه٠ش هثذ اٛغالٝ ذذٟشي ؽ  . د /  ذذٍْٔ ٧220ـ ص 61-  ٧ـ 40      جـ  , د٪ادز ٩٩ٍُاخ ٢ٟ 

.  تٍش٩خ ٛث٤ا١ , داس اٛ٘راب اٛوشتً , ٝ 1985     

 .  221 ٧ـ ص ٧61ـ 40جـ  , د٪ادز ٩٩ٍُاخ :  ا٠ٛظذس ٣ِغ٦  ()

شوٍة / اششٍ هٜى اٛرذٍْٔ , ٟذ٠ذ ٣وٍٞ اٛوشٓغ٪عً / , ذذٍْٔ 133 , 132 ص 8عٍش أهالٝ ا٤ٛثالء جـ : اٛز٧ثً  ()

  (٧ـ799ذـ )إتشا٧ٍٞ ت٢ هًٜ ت٢ ٟذ٠ذ : ات٢ ُشد٪١ , تٍش٩خ ٛث٤ا١ , ٟؤعغح اٛشعاٛح , ٝ 1982   (اٛصا٣ٍح  )ؽ , األس٣ؤ٩ؽ 

 .   (خ . ؽ  )تذ١٩, داس اٛ٘راب اٛو٠ٍٜح , تٍش٩خ ٛث٤ا١  , 19اٛذٌثاض ا٠ٛز٧ة ًُ ٟوشُح أهٍا١ ه٠ٜاء ا٠ٛز٧ة ص 

  . 39اٌَح : ع٪سج ا٨َ٘ٛ  ((

(   . 129 , 128اٌَح  :  ع٪سج اٛشوشاء (
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 َٕ َُٗطٚ َِٜع َٗا  ِٝ ًَ َََعأضَز َع َٚ ِّٔ َؾٖه١ٕ  ِِ ُغُكؿّا  ٔٗ ُٝٛٔت ٔٔ ٔيُب َُ َِٜهُؿُط ٔبايٖطِس  َُٔ َٓا ٔي ًِ َٚأسَس٠ّ َيَذَع  ١َّٖ ٖٓاُؽ ُأ َٕ اي َُٜهٛ ِِ * َإٔ  ٔٗ ُٝٛٔت َٚٔيُب

 َٕ َٜٖتٔهُؤٚ َٗا  ِٝ ًَ َُٚغُطضّا َع َٛابّا  ُُٖتٔكنَي  * َأِب ًِ َٚاِيآٔخَط٠ُ ٔعَٓس َضبَِّو ٔي َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس َََتاُع اِيَش ُٖا  ٌٗ َشٔيَو َي َٚٔإٕ ُن       .                                                              () {َُٚظِخُطؾّا 

ؾٗصٙ َٔ احملاشٜط اييت ٢ْٗ عٓٗا ايؿاضع اؿهِٝ ٚاشلسف َٔ ٖصا ايٓٗٞ إٔ ايبٓا٤ ايعبجٞ ٚيػرل ساد٘ ٖٛا 

ٚشلصا ؾإٕ ، إغطاف ٚتطف ٚاإلغطاف ٚايذلف ٜكٛز إىل ايؿػاز ٚايؿػٛم املؤزٜإ إىل ٖالى ايعُطإ ٚاإلْػإ 

ٖٓاى قاعس٠ ١َُٗ  تطتبط بكالح ايب١٦ٝ ٚايعُطإ ٚاغتُطاضٜتُٗا أال ٖٚٞ عسّ اؾشٛز ٚايهؿط ٚاإلعطاض عٔ 

املٓٗر اإلشلٞ ايصٟ ضزل٘ يٓا ايؿاضع اؿهِٝ ٚايصٟ متت اإلؾاض٠ إيٝ٘ يف أنجط َٔ آ١ٜ يف ايكطإٓ ايهطِٜ قاٍ 

َِّب١ْ }:تعاىل ًَِس٠ْ َط ُ٘ َب َٚاِؾُهُطٚا َي  ِِ َٔٔ ضِِّظٔم َضبُِّه ٍٕ ُنًُٛا  َُا َٚٔؾ ُٔنٕي  َٜ ٕٔ َعٔ  َٖٓتا ١َْٜ َد ِِ آ ٔٗ ٔٓ ََِػَه َٕ ٔيَػَبٕإ ٔؾٞ   َيَكِس َنا

ِّٔ * ََٚضبٌّ َغُؿْٛض  ٤ِٕٞ ََٚؾ  ٌٕ ََٚأِث ُِٕط  ٌٕ َخ َٚاَت٢ ُأُن ٔٔ َش ِٝ َٖٓت ِِ َد ٔٗ ِٝ َٖٓت ُِٖ ٔبَذ َٓا ََٚبٖسِي  ّٔ ٌَ اِيَعٔط ِٝ ِِ َغ ٔٗ ِٝ ًَ َٓا َع ًِ َؾَأِعَطُنٛا َؾَأِضَغ

ٌٕ ًٝٔ ٚقاٍ .  ؾٗؤال٤ غهإ َأضب َٔ أضض غبأ ملا أعطنٛا عٔ َٓٗر اهلل أًٖهِٗ اهلل َٚعقِٗ ؾط ممعم (){ٔغِسٕض َق

َٔرلّا }: تعاىل َٖا َتِس َْا َِٖط ٍُ َؾَس ِٛ َٗا اِيَك ِٝ ًَ َٗا َؾَشٖل َع َٗا َؾَؿَػُكِٛا ٔؾٝ َُِتَطٔؾٝ َْا  ََِط ١َّٜ َأ ًَٔو َقِط ِٗ ْٗ َْا َإٔ   ٖٚصا (){َٚٔإَشا َأَضِز

اؾشٛز ٚاإلعطاض ٖٛ ايصٟ ٜكٛز إىل اإلؾػاز يف األضض غٛا٤ نإ َازّٜا أٚ َعّٜٓٛا ٜٚكٛز إىل ايعًِ مما ٜؤزٟ 

ِٛٔعسّا }: إىل اشلالى ٚايسَاض قاٍ تعاىل َٖ  ِٔٗ ًٔٔه ِٗ َُ َٓا ٔي ًِ ََٚدَع ُُٛا  ًَ ُٖا َظ ِِ َي ُٖ َٓا ًَِه ِٖ ًَِو اِيُكَط٣ َأ  ٚقاٍ تعاىل () {َٚٔت

:{ َٕ َِٜطٔدُعٛ  ِِ ُٗ ًٖ ًُٛا َيَع ُٔ ُِٗ َبِعَض اٖئصٟ َع ُٝٔصَٜك ٖٓأؽ ٔي ِٜٔسٟ اي َُا َنَػَبِت َأ َٚاِيَبِشٔط ٔب ََٗط اِيَؿَػاُز ٔؾٞ اِيَبطِّ   شلصا () {َظ

َٚاَل ُتِؿٔػُسِٚا ٔؾٞ اأَلِضٔض }: نً٘ ٢ْٗ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ايؿػاز يف األضض بؿكٝ٘ املازٟ ٚاملعٟٓٛ قاٍ تعاىل

ٓٔنَي  ُُِشٔػ َٔ اِي ِّ ٘ٔ َقٔطْٜب  ًٓ ََُت اي ٕٖ َضِس َُعّا ٔإ ََٚط ِٛؾّا  ُٙ َخ َٚاِزُعٛ َٗا  ِِ }: ٚقاٍ تعاىل() {َبِعَس ٔإِقاَلٔس ًَُه َٚاِشُنُطِٚا ٔإِش َدَع

 ٔ٘ ًٓ ُٝٛتّا َؾاِشُنُطِٚا آال٤ اي ٍَ ُب َٕ اِئذَبا ِٓٔشُتٛ ََٚت َٗا ُقُكٛضّا  ُٗٛٔي َٔٔ ُغ  َٕ ِِ ٔؾٞ اأَلِضٔض َتٖتٔدُصٚ َٖٛأُن ََٚب َٔٔ َبِعٔس َعإز  ًََؿا٤  ُخ

 َٔ َُِؿٔػٔسٜ ِٛا ٔؾٞ اأَلِضٔض   .     () {َٚاَل َتِعَج

ٖٚهصا لس إٔ أٟ ؾػاز وكٌ يف األضض إمنا ٖٛ ْتٝذ١ ملا ٜطتهب٘ اإلْػإ َٔ ظًِ أٚ     عبح اٚ امطاف ، 

ٌّ - خايل اإلْػإ ٚاألضض–ٚيصيو ؾإٔ ايسع٠ٛ َٔ اهلل تعاىل  بعسّ ايؿػاز يف األضض ٜكابًٗا ايسع٠ٛ إىل ؾهطٙ د

يف عالٙ ع٢ً ْعُ٘ ايهبرل٠ اييت اْعِ بٗا ع٢ً اإلْػإ ٚاعطاٙ إٜاٖا يف املًبؼ ٚاملػهٔ ٚاألثاخ ٚايٛقا١ٜ َٔ اآلؾات 

ٌَ }: ٚاؿط ٚايدلز، نٌ ٖصٙ ايٓعِ تتعًل بايب١٦ٝ ٚايعُطإ ٚهب ع٢ً اإلْػإ ؾهط ضب٘ عًٝٗا قاٍ تعاىل ُ٘ َدَع ًٓ َٚاي

َٖا  َِٚبأض ََٚأ َٗا  َٛأؾ ِٔ َأِق َٔ َٚ  ِِ ََٔتُه َّ ٔإَقا ِٛ َٜ َٚ  ِِ ُٓٔه َّ َظِع ِٛ َٜ َٗا  َْ ُٝٛتّا َتِػَتٔدٗؿٛ ّٔ ُب َِْعا ًُٛٔز اأَل ِّٔ ُد ٌَ َيُهِ  ََٚدَع ِِ َغَهّٓا  ُٝٛٔتُه ِّٔ ُب َيُهِ 

َََتاعّا ٔإَي٢ ٔسنٕي َٚ َٖا َأَثاثّا  ٌَ *ََٚأِؾَعأض ِِ َغَطأبٝ ٌَ َيُه ََٚدَع َٓاّْا  ٍٔ َأِن َٔ اِئذَبا ِّ ٌَ َيُهِ  ََٚدَع ًََل ٔظاَلاّل  ُٖا َخ ِّ ٌَ َيُهِ  ُ٘ َدَع ًٓ َٚاي

                                                           
.  35 -  33اٌَاخ ٢ٟ : ع٪سج اٛضخشٍ   ((

(  .  16  ,15اٌَح:   ع٪سج عثأ (

(  .  16آٌح :   ع٪سج اإلعشاء (

(  .  95آٌح :   ع٪سج ا٨َ٘ٛ (

(  .  32آٌح :   ع٪سج األهشاٍ (

(  .  41آٌح :    ع٪سج اٛش٩ٝ (

(  .  56آٌح:    ع٪سج األهشاٍ (
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َٕ ُُٛ ًٔ ِِ ُتِػ ًُٖه ِِ َيَع ُِٝه ًَ ُ٘ َع ََُت ِْٔع  ِٗ ُٜٔت ِِ َنَصٔيَو  ٌَ َتٔكُٝهِ َبِأَغُه ََٚغَطأبٝ ُِ اِيَشٖط  َِٝو اِيَباَلُؽ *َتٔكُٝه ًَ َُا َع ْٖ ِِٛا َؾٔإ َٖٛي َؾٔإٕ َت

ُُٔبنُي َٕ *اِي ُِ اِيَهأؾُطٚ ُٖ ََٚأِنَجُط َٗا  َْ ُٜٓٔهُطٚ  ِٖ ٘ٔ ُث ًٓ ََُت اي ِْٔع  َٕ     () {َِٜعٔطُؾٛ

ٖصٙ اآلٜات ايبٝٓات ٚغرلٖا نجرل ؾٝٗا بٝإ ٚانح ٚعع١ ٚؼصٜط ٚنًٗا تسعٛ اإلْػإ إىل االيتعاّ باملٓٗر 

" ()اإلشلٞ ٚعسّ اإلؾػاز يف األضض ست٢ ال وٌ ايسَاض ٚاـطاب قاٍ ابٔ األظضم إشا أمطف اؿهطٟ عٔ اغتكا١َ : 

أَا ، زٜٓ٘ ٚزْٝاٙ مبا ٜٓطبع يف ْؿػ٘ َٔ قبػ١ ايعٛا٥س املٛدب١ يصيو ؾعاٖط إٔ شيو َػتًعّ يؿػاز املكط ٚخطاب٘ 

َا ٜعٗط ؾٝ٘ َٔ ايؿػاز املدٌ بٓعاَ٘ احملؿٛظ بطعا١ٜ ايسٜٔ نايهصب : َٔ د١ٗ ؾػاز ايسٜٔ ؾُٔ ٚدٗني أسسُٖا 

ٚاملكاَط٠ ٚايؿذٛض يف اإلميإ ٚاجملاٖط٠ بايؿػٛم ٚاططاح اؿؿ١ُ ست٢ َٔ األقاضب ٚشٟٚ ، ٚايػـ ٚاؿطاب١ ٚايػطق١ 

َا تعٛز ب٘ عًٝ٘ ؾ٠ٛٗ ايع٢ْ ٚايًٛاط َٔ ؾػاز ايٓٛع ايصٟ ب٘ عُطاْ٘ شاى مج١ً َا ٜػذلغٌ ؾٝ٘ : احملاضّ ٚايجاْٞ 

املذلؾٕٛ إشا نجطٚا يف املكط : ٚأَا َٔ د١ٗ ؾػاز ايسْٝا ؾُٔ ٚدٗني أسسُٖا ،  َطٝع ٖٛاٙ يف اتباع ايؿٗٛات  

ٚؾػست أسٛاشلِ ٚاسسّا ٚاسسّا تأشٕ اهلل يف خطاب ْعاَ٘ ٚاألخط إٔ اؿهطٟ ال ٜكسض ع٢ً َباؾط٠ سادت٘ ٚال زؾع 

"  َهاض٠ ٚشيو يعذعٙ مبا سكٌ  ي٘ َٔ ايسع١ أٚ تطؾع٘ ملا ضب٢ عًٝ٘ َٔ ايذلف

َٔ خالٍ َا شنطْاٙ ْؤنس ع٢ً إٔ اإلغالّ قس ع٢ٓ بايعُاض٠ ٚايتعُرل ٚٚنح َا هب ع٢ً اإلْػإ املػًِ إشا  

أضاز إٔ ٜػتُط ايعُطإ  ٚتػتُط ايب١٦ٝ األضن١ٝ ٚايعُطا١ْٝ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ ٚع٢ً َا خًكٗا اهلل تعاىل بكؿا٥ٗا 

شلصا نً٘ لس إٔ اؿهاض٠ اإلغال١َٝ  يف َععِ زاض اإلغالّ عَُّٛا ٚيف ايُٝٔ ، ْٚكا٥ٗا زٕٚ إٔ ٜؿٛبٗا أٟ ؾا٥ب١ 

ٚعًٝ٘ ؾإْٓا غٓتشسخ عٔ ايعُاض٠ اإلغال١َٝ ٚايب١٦ٝ يف ايُٝٔ يف ايكطْني ، خكٛقّا قس اغتُطت ملس٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ 

ايػابع ٚايجأَ اشلذطٜني يف َس١ٜٓ تعع ٚظبٝس ٚإب ؾكط  يٓط٣ نٝـ إٔ اؿهاض٠ اإلغال١َٝ اييت ٖٞ مبجاب١ تطمج١ 

ع١ًُٝ يتعايِٝ اإلغالّ ايٓعط١ٜ قس أٖتُت ظٛاْب ايب١٦ٝ يف ايعُاض٠ ، َٚٔ ثِ ؾإٕ سسٜجٓا عٔ ايعُاض٠ ٚايب١٦ٝ 

اؾاْب األٍٚ عُاض٠ املسٕ َٔ سٝح ؽطٝطٗا أٚ اختٝاض َٛاقعٗا َٚٔ سٝح ايتٛغع ، غرلنع ع٢ً داْبني أٚ أَطٜٔ 

ايككٛض ٚايسٚض ٚاملساضؽ )ٚأَا اؾاْب ايجاْٞ ؾػٝهٕٛ عٔ عُاض٠ ايبٓٝإ ، يف املعاٖط ايعُطا١ْٝ ؾٝٗا بؿهٌ عاّ 

ٚغٓشاٍٚ إ ْٛنح مجٝع شيو َٔ ، َٚا ٜتبع شيو َٔ اؿسا٥ل ٚايبػاتني ٚايعضاع١ ٚاملٝاٙ ،   (ٚاملٓاظٍ أٚ ايبٝٛت

: خالٍ احملاٚض ايتاي١ٝ 

 .ايعٓا١ٜ باؾٛاْب ايب١ٝ٦ٝ عٓس اختٝاض َٛاقع املسٕ  

. ايتٛغع يف املعاٖط ايعُطا١ْٝ يف نٌ َٔ ظبٝس ٚتعع ٚإب بٛقؿٗا داْب سهطٟ  ٚب٦ٝٞ  

 .ايُٓاشز ايعُطا١ْٝ يف َس١ٜٓ تعع  

 .ايُٓاشز ايعُطا١ْٝ يف َس١ٜٓ إب  

                                                           
 .  83 -80اٌَاخ ٢ٟ : ع٪سج ا٤ٛذٚ   ((

(  ) ؽ  632,631 ص2تذائن اٛغٜٖ ًُ ؿثائن ا٠ٜٖٛ جـ   (٧ـ 896خ  )أتً هثذ اهلل ٟذ٠ذ ت٢ األصسّ األ٣ذٛغً :   ات٢ األصسّ (

(    خ)ٟ٘رثح االعشج , اٛٔا٧شج , تذ١٩  (اٛصا٣ٍح 
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 .ايُٓاشز ايعُطا١ْٝ يف َس١ٜٓ ظبٝس  

 َٚٔ خالٍ سسٜجٓا عٔ ٖصٙ ايُٓاشز ايعُطا١ْٝ يًُسٕ ايجالخ غٓشاٍٚ ٚعػب َا ٜتٛؾط يٓا َٔ َعًَٛات 

 ،اؿطم ع٢ً اغتدساّ املٛاز األٚي١ٝ املتاس١ َٔ ايب١٦ٝ يف ايبٓا٤ : إ ْٛنح اؾٛاْب ايب١ٝ٦ٝ املتعًك١ بٗا َجٌ 

االٖتُاّ بايعٓاقط ٚنصيو ، اإلنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ ٚايتسؾ١٦  ثِ االٖتُاّ ب،االٖتُاّ باػاٙ املب٢ٓ َٚٛقع٘ ٚؾهً٘ ٚ

االٖتُاّ بتٛقٌٝ  ٚأخرلّا ، اييت ؼٝط باملب٢ٓ  (اؿٛاٜط   )االٖتُاّ باؿسا٥ل ٚايبػاتني  ٚنصا ،اؾُاي١ٝ يًُب٢ٓ 

.املٝاٙ إىل املباْٞ أٚ املساضؽ ٚايككـٛض   

:  االهتنام بالهواحي البيئية عهد اختيار املدن : أواًل 

أْٗا تػ٢ُ اـهطا٤ يهجط٠ َعاضعٗا ٚنًٝٗا "ناْت ايُٝٔ عَُّٛا تػ٢ُ ببالز ايعطب ايػعٝس٠ َٚٔ خكا٥كٗا  

ٚأؾذاضٖا ٚأمثاضٖا ٚضعٝٗا   

*  ٖٞ اـهطا٤ ؾا غأٍ عٔ ضباع     .  ()" ىدلى ايٝكني املددلْٚا*

 ؾاشا ناْت ٖصٙ ٖٞ ايُٝٔ بؿهٌ عاّ ؾإ املسٕ اييت مت اختٝاضٖا يًسضاغ١ تعس َٔ أؾهٌ ٚأِٖ املسٕ ، ؾُس١ٜٓ 

َٔ أسػٔ َسا٥ٔ ايُٝٔ املعسٚزات ٚؾٝٗا إقا١َ املًٛى َٚٔ ٚازٜٗا ٚنًٗا ٚمثطاتٗا ٚأعُاشلا ْػتدطز األالف " ظبٝس  

. ٚآيهٛى ٚؾٝٗا َٔ ايعًِ ٚايعًُا٤ َا ٜطٟٚ ايعطؿإ َٔ ؾس٠ ايعُأ َٚس١ٜٓ تعَع أٜهّا ؾٗٞ َس١ٜٓ سػ١ٓ ٚؾٝٗا َٔ .

اـرلات املػتشػ١ٓ َا تكٓط ب٘  عني ايٓاظط ٜٚطٝب ب٘ ايكًب ٚاـاطط ؾهِ ؾٝٗا َٔ املطعَٛات ايطٝبات ٚاألؾذاض 

املجُطات ٚايؿٛان٘ ايًصٜصات ٚاملؿَُٛات ايٓاظطات ٚؾٝٗا واشٜٗا َٔ املؿطم َس١ٜٓ إب ٚدب١ً َٚا قطب َٓٗا ميّٝٓا 

. ٚقبً٘     ()" ٚؾٝٗا َٓاؾع ال ؼك٢ ٚخرلات ال تػتكك٢.

ؾٗصٙ ٖٞ ايُٝٔ بؿهٌ عاّ ٚاملسٕ املدتاض٠  يبشجٓا بؿهٌ خام ٚيف ٖصا اجملاٍ غٓشاٍٚ إٔ ْتتبع تاضىّٝا نٝـ 

ناْت - ٖٚصا َٔ مجٌٝ املكازؾات - مت اختٝاض ٖصٙ املسٕ ٚاختطاطٗا َٛنعّا َٚٛقعّا ٚنٝـ إٔ ٖصٙ املسٕ 

سني اختٝاضٖا عٛاقِ يًُٝٔ، ٌٖٚ ٖصا االختٝاض نإ َتٛاؾل َع ايب١٦ٝ مبع٢ٓ ٌٖ ناْت  ٖصٙ املسٕ سني اختٝاضٖا 

ٚست٢ ؾُٝا بعس قاؿ١ يًػهٔ َٚطو١ ٚغرل ناض٠ بأًٖٗا أّ ال؟ 

: (إب  )مديهة ذي جبلة   

  مل تهٔ تؿتٗط إب ؾُٝا َه٢ بٗصٙ ايتػ١ُٝ ٚإمنا اييت اؾتٗطت ٚناْت عاق١ُ ايُٝٔ يف ايكطٕ اـاَؼ 

،  ٖٚٞ ال تبعس عٓٗا نجرلّا ()اشلذطٟ ٖٞ دب١ً أٚ َا ٜعطف بصٟ دب١ً ٚأَا إب ؾهاْت قط١ٜ َٔ قط٣ شٟ دب١ً 

ٚعًٝ٘ ؾهٝـ مت اختٝاض شٟ دب١ً يتهٕٛ عاق١ُ يًُٝٔ أٜاّ سهِ املهطّ ، ٚبايتايٞ ؾإٕ طبٝع١ٝ شٟ دب١ً ٚإب َتػا١ٜٚ 

                                                           
٣شش ا٠ٛذاع٢ ا٠ٍٛا٣ٍح ًُ خظائض ا٢٠ٍٛ ٣٩غة  ( ٧ـ 944خ ) ٩ج٦ٍ اٛذ٢ٌ هثذ اٛشد٢٠ ت٢ هًٜ ت٢ ٟذ٠ذ : ات٢ اٛذٌثن   ((

ٝ , داس اِٛ٘ش  1992,  (األ٩ٛى)ؽ , أد٠ذ ساذة د٠٪ػ /   ذذٍْٔ 85اٛٔذـا٣ٍح ص 

.       ا٠ٛواطش, تٍش٩خ 

(  .  96 , 95ص:   ا٠ٛظذس ٣ِغ٦ (

( . (خ, ؽ )تذ١٩ , تٍش٩خ ٛث٤ا١, 64 ص 1ٟوجٞ اٛثٜذا١ جـ  (٧ـ 626 )ٌآ٪خ ت٢ هثذ اهلل اٛذ٠٪ي :   ٌآ٪خ (
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َع ايب١٦ٝ ٌٖٚ ٖصا االختٝاض نإ َٛؾكّا ، قُس بٔ عًٞ ايكًٝشٞ ثِ يف أٜاّ ظٚدت٘ ايػٝس٠ بٓت أمحس ايكًٝشٞ 

  إٔ ايصٟ اختط املس١ٜٓ ٖٛ عبس اهلل بٔ قُس ايكًٝشٞ أخٛ ايػًطإ عًٞ بٔ ()ٜصنط يٓا عُاض٠ ايُٝين . أّ ال 

أٟ غؿح   )قُس ايكًٝشٞ ٚإٔ شيو نإ سني ٚآلٙ أخٛٙ سكٔ ايتعهط املطٌ ع٢ً شٟ دب١ً ٚاييت ٖٞ يف غؿش٘ 

بإٔ املس١ٜٓ تكع بني ْٗطٜٔ داضٜني يف ايكٝـ -   أٜهّا–ٚىدلْا عُاض٠ ، ٖـ 458ٚإٔ شيو نإ يف غ١ٓ   (اؿكٔ

ًََو ايُٝٔ بعسٙ ٚيسٙ قُس املهطّ . ٚايؿتا٤  ََ ٚاغتُطت قٓعا٤ ٖٞ ، ثِ ملا تٛيف ايػًطإ عًٞ بٔ قُس ايكًٝشٞ 

ٚؾٛض  (اؿهِ)ثِ بعس شيو ملا تٛؾٝت ٚايس٠ املهطّ ؽ٢ً املهطّ عٔ املًو ،  ايعاق١ُ نُا ناْت يف عٗس أبٝ٘ 

، ظٚدت٘ ايػٝس٠ بٓت أمحس ٚاييت قاَت بعس شيو باالضؼاٍ ظٝؿٗا إىل شٟ دب١ً ٚاضتازتٗا ٚبٓت ؾٝٗا زاض ايعع األٚىل

" ثِ ضدعت إىل قٓعا٤ ٚقايت يًُهطّ  أضغٌ ٜا َٛالْا إىل أٌٖ قٓعا٤ ؾًٝشتؿسٚا يف غس ٚيٝشهطٚا إىل ٖصا املٝسإ : 

ثِ ملا .  ؾًُا سهطٚا قايت ي٘ اؾطف عًِٝٗ ٚاْعط َاشا تط٣ ؾًِ ٜكع ططؾ٘ إال ع٢ً بطم ايػٝٛف ٚملح ايبٝض ٚاألغ١ٓ 

" ؾًُا ادتُعٛا قبٝش١ ايّٝٛ  ايجاْٞ قايت ، اسؿس أٌٖ شٟ دب١ً َٚٔ سٛشلا : تٛدٗت إىل شٟ دب١ً قايت ي٘  اؾطف : 

. عًِٝٗ ٜا َٛالْا  ؾكايت . ؾًِ ٜكع بكطٙ إال ع٢ً ضدٌ هط نبؿّا أٚ عاَاّل وٌُ  ظطؾّا ممًؤّا بايػُٔ أٚ ايعػٌ .

ٚنإ سا٥طّا ؾٝ٘   (شٟ بٛض)ايعٝـ بني ٖؤال٤ أقًح ٚاتٓكٌ املهطّ إىل شٟ دب١ً ٚاختط بٗا زاض ايعع ايجا١ْٝ يف : ي٘ 

" بػتإ ٚأؾذاض نجرل٠ ٖٚٛ َطٌ ع٢ً ايٓٗطٜٔ ٚع٢ً ايساض األٚىل ٚأَطت املًه١ ببٓا٤ ايساض األٚىل َػذسّا داَعّا  ()  . 

َٚٔ خالٍ مما غبل ْالسغ نٝـ أْ٘ مت االٖتُاّ بايٓٛاسٞ ايب١ٝ٦ٝ غٛا٤ ايب١٦ٝ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايطبٝع١ٝ أٚ 

ْالسغ أٚاّل نٝـ مت االٖتُاّ باؾاْب ايب٦ٝٞ املتُجٌ يف املس١ٜٓ ايكػرل٠ املطتؿع١ اييت  وٝط بٗا ، االدتُاع١ٝ 

ٕٔ هطٜإ يف ايكٝـ ٚايؿتا٤ أٟ َععِ –أٟ ايٛازٜإ ايًصإ وؿا املس١ٜٓ َٔ داْبٝٗا - ْٗطإ داضٜإ   ٚايًصا

نصيو ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ . ٚنٝـ إٔ ٖصا املهإ ؼٝط ب٘ األؾذاض ايهجٝؿ١ ٚايؿٛان٘ ايًصٜص٠ ، ايػٓ٘ 

املتُج١ً يف َػامل١ أٌٖ املٓطك١ َٚا سٛشلا ٚعٓاٜتِٗ بايعضاع١ ٚايطعٞ ؾكط ٖٚصا غالف أٌٖ قٓعا٤ َٚا سٛشلا 

املؿػٛيني بايكتٌ ٚاالقتتاٍ زا٥ُّا ؾايعٝـ بني  ٖؤال٤ ٚيف ظٌ ٖصٙ ايطبٝع١ اـالب١ أؾهٌ ٚيصيو قاّ املًو بٓكٌ 

عاق١ُ زٚيتِٗ َٔ قٓعا٤ إىل ٖصٙ املس١ٜٓ اؾ١ًُٝ ثِ اْكطف بعس شيو إىل بٓا٤ ايككٛض ٚايسٚض ٚاملػادس ٖٚصا ٖٛ 

. ايعُطإ املطتبط بايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ايٓعٝؿ١ ٚاؾ١ًُٝ اييت تٛؾط أؾهٌ ايعطٚف املٓاغب١ يًعٝـ اشلين ٚايهطِٜ

:  مديهة تعس -  2

نإ سانُّا -إٔ املكُِ املػًِ غٛا٤ - أٜهّا–ٚنُا ٖٛ اؿاٍ يف اختٝاض َس١ٜٓ شٟ دب١ً إب ؾإْٓا ْالسغ 

نإ ٜطاعٞ اؾٛاْب ايب١ٝ٦ٝ ايكش١ٝ ٚاملٓاخ١ٝ ٖٚصا َا سكٌ عٓس اختٝاض َس١ٜٓ تعع ثِ - َػ٦ٛاّل أٚ ضداّل عازّٜا

                                                           
( ذاسٌخ ا٢٠ٍٛ ا٠ٛغ٠ى ا٠ٍِٛذ ًُ أخثاس ط٤واء ٩صتٍذ  (٧ـ 569خ  )٣جٞ اٛذ٢ٌ ه٠اسج ت٢ أتً  اٛذغ٢ اٛذ٠ً٘ ا٤٠ًٍٛ :   ه٠اسج (

 .  ٝ , ٟ٘رثح اإلسشاد , ط٤واء 2004 (األ٩ٛى  )ؽ , دغ٢ ع٠ٍٜا١ ٟذ٠٪د . ذشج٠ح د, ٝ  1892ٗاي ع٤ح /  ذذٍْٔ 77ص 

(  136اٛظٍٜذٍ٪١ ٩اٛذشٗح اِٛاؿ٠ٍح  ًُ ا٢٠ٍٛ ص  (اٛذٗر٪س  )دغ٢ٍ ت٢ ُؼٚ اهلل :  , ا٠٨ٛزا٣ً 96 , 95  ا٠ٛظذس ٣ِغ٦ طـ (

 .  (خ . ؽ  )تذ١٩ , داس ا٠ٛخراس, دٟشْ , 
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ٚيف ٖصا اجملاٍ ٜتؿطز املؤضر ابٔ خًسٕٚ عٔ املؤضخني ايُٝٓٝني أٚ غرلِٖ َٔ املؤضخني بصنطٙ يًهٝؿ١ٝ ، اختطاطٗا 

اييت مت بٗا اختٝاض َس١ٜٓ تعع عاق١ُ يًسٚي١ األٜٛب١ٝ ٚاييت دا٤ت ع٢ً  اعكابٗا ايسٚي١ ايطغٛي١ٝ ؾٝصنط  بإٔ سلؼ 

ايسٚي١  تٛضإ ؾاٙ األٜٛبٞ أخٛ ايػًطإ قالح  ايسٜٔ بٔ أٜٛب ملا اغتٛىل ع٢ً ايسٚي١ اييت ناْت بايُٝٔ ٖٚٞ زٚي١ 

ْعٍ ظبٝس ٚاؽصٖا غببّا ملًه٘ ثِ اغتٛمخٗا ٚغاض يف اؾباٍ َٚع٘ األطبا٤ " ٖـ  569بين َٗسٟ ٚشيو  يف غ١ٓ 

ٜتدرلٚا َهاّْا قشٝح اشلٛا٤ ٚاملا٤ يٝتدص َٓ٘ غهّٓا ؾٛقع اختٝاضِٖ ع٢ً َهإ تعع ؾاختط ب٘ املس١ٜٓ ْٚعشلا ٚبكٝت  

 . ()" يف اخباضِٖ ، نطغّٝا ملًه٘  ًَٚو بٓٝ٘ َٚٛايِٝٗ َٔ بين ضغٍٛ نُا ْصنط

ٖٚٞ نجرل٠ ايؿٛان٘ ٚايجُاض ،  ٚال َعٜس َٔ ايتعًٝل ع٢ً ٖصا ايٓل ؾُس١ٜٓ تعع ؾعاّل طٝب١ اشلٛا٤ ٚاملا٤ 

.ٚاألؾذاض ٖٚصا َا تطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚبتٗر ب٘ ايٓاظطٕٚ   

: مديهة زبيد - 3

 ٚنٌ – نُجٌ تعع ٚإب –ٚأَا ظبٝس ؾًِ ٜطز عٓس إختطاط املس١ٜٓ َا ٜؿٝس عٔ إضتباط شيو باؾٛاْب ايب١ٝ٦ٝ 

َا ٚضز إٔ ايصٟ اختط املس١ٜٓ ٖٛ قُس بٔ عبساهلل بٔ ظٜاز ٚشيو بعس سطٚب ؾسٜس٠ سكًت بٝٓ٘ ٚبني أٌٖ تٗا١َ 
 َٚع شيو ؾإٕ عسّ شنط املؤضخني يًذاْب ايب٦ٝٞ عٓس اختٝاض َٛقع املس١ٜٓ ٚاختطاطٗا ال ٜعين بأْٗا ناْت غرل ()

قاؿ١ يًعٝـ ، ألْٓا إشا َا عجٓا يف قؿ١ املس١ٜٓ ٚطبٝعتٗا ؾػٓذس بأْٗا تتٛاؾل َع املٛاقؿات ايب١ٝ٦ٝ املطو١ 

. ع٢ً ايٓكـ ؾُٝا بني ايبشط ٚاؾبٌ "يإلْػإ ؾٗٞ  . َٚٔ دٓٛبٗا ايٛازٟ املباضى املػ٢ُ ٚازٟ ظبٝس ايصٟ زع٢ .

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ؾٝ٘ بايدلن١ ؾًٝؼ يف ايُٝٔ ٚاز أبطى َٓ٘ َٚٔ سلاي٘ ٚازٟ ضَع ٚقس زع٢ ؾٝ٘ 

َٚٔ ؾطقٝٗا اؾباٍ ايؿاك١ ، ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايدلن١ ؾٗٞ َس١ٜٓ َباضن١ بني ٚازٜني َباضنني 

. ٚاؿكٕٛ ايباشخ١  " َٚٔ غطبٝٗا ايبشط ايعاخط ٚايػؿٔ ٚاملٛاخط ٚايٓدٌٝ ايباغك١ ٚاؿسا٥ل ايؿا٥ك١ . "  ٚقٌٝ أْٗا ()

 ٚألٕ نإ ٖصا اـدل َبايؼ ؾٝ٘ ع٢ً َا ()" اختطت يف َٛنع طٝب أقاّل ٚقاّل ٚإٔ ٖٛاٖا ٜعٜس يف شنا٤ أًٖٗا 

عاف يف ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ ٚايٓكـ ) يف عكط٠  ()ٜبسٚ إال إٔ َا ٚضز يف ٚقؿٗا َٔ قبٌ املؤضر بٔ ايسٜبع 

ٚاغع١ ايبػاتني نجرل٠ املٝاٙ ٚايؿٛان٘ " قس ٜؤٜس شيو سٝح ٚقؿٗا بأْٗا َس١ٜٓ  (األٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع اشلذطٟ

ؾٝٗا ايعٓب ٚايطَإ ٚايتني ٚايبًؼ ٚؾذط ايٓطدٌٝ ٚايكـ ٚايعٓبا٤ ٚؾ٤ٞ ٜػ٢ُ ايباشإ ٚايٓدٌٝ املبػٛط١ ع٢ً 

نٌ يٕٛ أقؿط ٚأمحط ٚأخهط ٚأدٗط ٚؾٝٗا املٛظ ايهجرل ٚايًُٕٝٛ ٚايٓاضْر اؿًٛ اؿاَض ٚايؿٌ األبٝض ٚايٝازلني 

                                                           
داس اٛ٘راب  , 647 , 632اٛوثش ٩دٌ٪ا١ ا٠ٛثرذأ  ٩اٛخثش جـ  ص  (٧ـ 808خ ) هثذ اٛشد٢٠ ت٢ ٟذ٠ذ ت٢ ٟذ٠ذ  : ات٢ خٜذ١٩  ((

  . (خ . ؽ  )تذ١٩ , اٜٛث٤ا٣ً ,  تٍش٩خ ٛث٤ا١ 

(  ؽ 191,188ذاسٌخ ا٢٠ٍٛ ًُ اإلعالٝ ًُ اٛٔش١٩ االستوح ا٨ٛجشٌح اال٩ٛى ص   (اٛذٗر٪س  )هثذاٛشد٢٠ هثذاٛ٪ادذ :   اٛشجام (

.  , ٟ٘رثح االدغا١ ط٤واء 2002 (اٛشاتوح)

( .  ٝ 1998(اٛصا٣ٍح  )ٟذ٠ذ ت٢ هًٜ األٗ٪م  ؽ /  ذذٍْٔ 230ٓشج اٛوٍ٪١ ًُ اخثاس ا٢٠ٍٛ ا٠ٍ٠ٛ٪١ ص :   ات٢ اٛذٌثن (

( ٟشٗض اٛذساعاخ ,    ٌ٪عَ شٜذذ . د / ذذٍْٔ  . 48اِٛؼٚ ا٠ٛضٌذ هٜى تٌٍح ا٠ٛغرٍِذ ًُ أخثاس ٟذ٤ٌح صتٍذ ص :  ات٢ اٛذٌثن (

.  ٝ ٩1983اٛثذ٪ز ا٢٠ٍٛ , ط٤واء 

(   .48  ا٠ٛظذس ٣ِغ٦ ص (



 

212 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 (مدينة تعس وزبيد وإب منوذجا)العمارة اإلشالمية والبيئة يف اليمن  يف القرنني الصابع والثامن اهلجريني 
 

 عبسايطمحٔ سؿغ ايسٜٔ املكٓـ.  ز2عبسايطمحٔ أمحس املدتاض  .   ز

ٚبٗا عني داض١ٜ غعٜط٠ املا٤ تأتٞ َٔ ؾطقٝٗا  يف غطب ؼت ، ٚظٖطا ايهاشٟ ٚايطوإ ٚايٛظاب ٚايػٓدل ٚاألتطز األقؿط 

األضض ست٢ تكذلب َٔ املس١ٜٓ ثِ تعٗط ٚتػكٞ مجٝع ايبػاتني اييت  خاضز املس١ٜٓ ٚاييت َٔ زاخًٗا ٚيٝؼ أٌٖ 

املس١ٜٓ قتادني إىل َا٥ٗا بٌ يف نٌ بٝت ب٦ط يف أٟ ٚقت أسبٛا ْععٛا َٓٗا املا٤ ٜٚؿهًْٛ٘ ع٢ً َا٤ ايعني املصنٛض٠ 

ٖٚٞ  ، َٚٔ خالٍ ٖصا ايٛقـ ٜتهح يٓا ؾعاّل إٔ ظبٝس ناْت َؤ١ًٖ  ب٦ّٝٝا يتهٕٛ قاؿ١ َٚطو١ يػهٔ أًٖٗا "   

ٚإٕ ناْت ساض٠ قٝؿّا َعتسي١ ؾتا٥ّا إال إٔ تًو األؾذاض اـهطا٤ َٔ ايٓدٌٝ َع ايتني ٚايطَإ ٚايعٓب َع أؾذاض 

ايع١ٜٓ املدتًؿ١ املؿ١َُٛ ٚغرل املؿ١َُٛ ال ؾو ٚإٔ شيو نً٘ َع تٛؾط املٝاٙ ٜعٌُ ع٢ً تعسٌٜ اؾٛ اؿاض يٝذعً٘ 

. بعس شيو َطوّا َٚعتساّل 

:   ثانيًا التوشع  يف املظاهر العنرانية 

ؾٗس ايُٝٔ خالٍ ايكطْني ايػابع ٚايجأَ اشلذطٜني ْٗه١ َعُاض١ٜ نبرل٠ ٚخاق١ يف َس١ٜٓ تعع 

ؾُس١ٜٓ تعع ناْت ايعاق١ُ ، عاق١ُ ايسٚي١ ايطغٛي١ٝ اييت ناْت ؼهِ ايُٝٔ يف ٖصٜٔ ايكطْني 

ألٕ تعع ناْت َكٝـ بين ضغٍٛ ٜكٝؿٕٛ بٗا ٚظبٝس ناْت ، األٚىل ٚأَا ظبٝس ؾهاْت  ايعاق١ُ ايجا١ْٝ 

يصيو ؾإٕ ٖصٙ املسٕ ايجالخ ، ٚأَا َس١ٜٓ إب ؾهاْت َٔ املسٕ امل١ُٗ بايٓػب١ يب٢ٓ ضغٍٛ ، َؿتاِٖ 

ٚغرلٖا قس اْتؿط ؾٝٗا ايعُطإ ٚتٛغع يٝؿٌُ كتًـ أْٛاع ايعُطإ سٝح نإ ايتٛغع يف بٓا٤ 

ايككٛض ٚايسٚض َٚا وٝط بٗا َٔ ايبػاتني ٚاؿٛا٥ط ٚغرل شيو َٔ بٓا٤ ايػبٌ ٚايػكاٜات ثِ 

.اؿُاَات ٚايؿٓازم ٚاألغٛام َٚا وٝط بٗا َٔ ايسنانني ٚاجملاظض ٚاملعاقط . ٚست٢ ال ٜطٍٛ . إخل .

ْٚعطّا ألٕ املؤضخني . بٓا٤ اؿسٜح ؾػٓشاٍٚ إٔ ْعطٞ حمل١ غطٜع١ عٔ ٖصا ايتٛغع يف ٖصٜٔ ايكطْني 

ناْٛا ٜطنعٕٚ ع٢ً تػذٌٝ بٓا٤ املٓؿآت ايعا١َ ايتابع١ يًسٚي١ أٚ ًَٛنٗا ٚغالطٝٓٗا ٚأَطاؤٖا 

ٚساؾٝتِٗ َٔ ايكاز٠ ٚايٓػا٤ أٚ ايعًُا٤ ٚاملؿاٜذ ؾػٝهٕٛ اؿسٜح َطنعّا عٔ ٖصٙ املٓؿآت ايعا١َ 

. أنجط َٔ غرل٠ 

 ؾؿٞ َس١ٜٓ تعع نجط بٓا٤ املػادس يف ايعكط ايطغٛيٞ عٝح بًػت أنجط َٔ عؿطٜٔ َػذسّا يف 

املس١ٜٓ زٕٚ نٛاسٝٗا َجٌ َػذس املػطب١ ٚاملعؿط َٚػذس احملاضٜب ٚداَع ثعبات َٚػذس ناؾٛض 

، ()ٚايػطح ٚاملعًِ ٚاألَرل ٜٛغـ بٔ َٓكٛض ٚغرلٖا ٚأَا املساضؽ ؾكس بًؼ عسزٖا غبعّا ٚثالثني َسضغ١  

َٓٗا املسضغ١ ايٛظٜط١ٜ ٚايػطاب١ٝ ايًتإ بٓاُٖا ايػًطإ ْٛض ايسٜٔ عُط بٔ عًٞ بٔ ()يف َس١ٜٓ تعع ؾكط

ٚاملسضغ١ ايٓذاس١ٝ اييت بٓاٖا األَرل قُس بٔ ، ٚاملسضغ١ املؤٜس١ٜ اييت بٓاٖا ايػًطإ املؤٜس ، ضغٍٛ 

                                                           
 تذس خـؾ ٟذ٤ٌح  ذوض ًُ اٛوظش 2ٗراب ذوض هاط٠ح ا٢٠ٍٛ اٛصٔاٍُح هٜى ٟش اٛوظ٪س , ٟؤذ٠ش ذوض هٜى ٟش اٛوظ٪س جـ   ()

 ٝ 2010,  , ٟؤعغح اٛغوٍذ ٜٛوٜ٪ٝ ٩اٛصٔاُح 497 , 496 , 493 , 492اٛشع٪ًٛ ص 

  . 496 , 495 , 494 , 493ا٠ٛشجن ٣ِغ٦ ص  ()
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 ٚ غرلٖا ()لاح  ٚاملسضغ١ ايؿُػ١ٝ اييت بٓتٗا ايساض سلػٞ اب١ٓ ايػًطإ املٓكٛض عُط بٔ عًٞ ضغٍٛ 

. َٔ املساضؽ 

ٚأَا ايككٛض ٚايسٚض ٚايؿٓازم ؾٗٞ نجرل٠ يف تعع ؾكس ٚقٌ عسزٖا إىل تػع ٚعؿطٜٔ زاضّا ٚقكطّا 

 . ()قكط املعكًٞ بجعبات ٚقكط املٓتدب ٚزاض ايؿذط٠ ٚزاض ايعسٍ -  َٓعّا يإلطاي١ –ْصنط َٓٗا 

.()ؼٝط  بٗا نجرل َٔ ايبػاتني  ٚأَا األغٛام ؾٗٓاى غٛم املػطب١ ٚغٛم اـُٝؼ ٚنًٗا يف سٞ  

ٚغرلٖا ٚتصنط ايٛقؿٝات بإٔ تعع نإ بٗا مخػ٘ ()املػطب١ ٚغٛم عس١ٜٓ يف سٞ عس١ٜٓ ٚغٛم ايٛعس 

   ()ؾٓازم إناؾ١ إىل بعض اؿُاَات ايعا١َ

   ٚأَا ايسٚض ايعا١َ ؾٗٞ نجرل٠ ٚناْت َبجٛث١ يف مجٝع أسٝا٤ تعع يف نٌ َٔ سٞ عس١ٜٓ 

ٚاملػطب١ ٚاجمل١ًٝ ٚاحملاضٜب ْٚاس١ٝ اؿبٌٝ ٚسٞ ايعاٖط١ٜ ٚغرلٖا َٔ األسٝا٤ ؾاملكازض تصنط يٓا ٖصٙ 

ُٜصنط بأ696ٕايسٚض بؿهٌ عاّ ، ؾعٓسَا اْتكٌ اؿهِ َٔ ايػًطإ األؾطف إىل املؤٜس يف غ١ٓ  " ٖـ  زٚض : 

.  ()" املػطب١ ٚعس١ٜٓ نازت إٔ تكٝح َٔ ايؿطح 

قس أَط يف عٗسٙ بعُاض٠ املػادس ،  ٚأَا يف ظبٝس ؾٝهؿٞ إٔ ْؿرل إىل إٔ ايػًطإ األؾطف بٔ األؾهٌ 

ٚاملساضؽ يف ظبٝس املٓسثط٠ َٚا أؾطف َٓٗا ع٢ً اشلالى ؾهاْت املٓسثط٠ عؿط٠ َػادس َٚساضؽ ٚأَا اييت 

 ؾٗصٙ ؾكط اييت ناْت عاد١ إىل تطَِٝ أٚ ()أؾطؾت ع٢ً اشلالٍ ؾهاْت تػع١ عؿط َػذسّا َٚسضغ١ 

إعاز٠ بٓا٤ ٚأَا ايكاؿ١ ؾٝصنط إٔ ايػًطإ األؾطف ايجاْٞ إزلاعٌٝ بٔ ايعباؽ األؾهٌ قس أَط بإٔ 

ٖـ ؾبًؼ عسزٖا َا٥تني ٚبهعا ٚثالثني َػذسّا 795تعس املػادس ٚاملساضؽ يف ظبٝس ٚشيو يف غ١ٓ 

ٖٚصا ايعسز ٜسٍ ع٢ً  (أٟ َعاقط ايعٜت) ()ٚعست املعاقط ؾهاْت غبعّا ٚثالثني َعكط٠ ، َٚسضغ١ 

َٚٔ احملتٌُ دسّا إٔ تعع ناْت بٗا َجٌ ، نجط٠ عُاض٠ املػادس ٚاملساضؽ يف ظبٝس يف ايعكط ايطغٛيٞ 

َٚا مت شنطٙ ، ٖصا ايعسز ٚأنجط نْٛٗا ناْت ايعاق١ُ األٚىل إال إٔ املؤضخني مل ٜصنطٚا يٓا شيو 

. عٔ تعع ٖٛ عباض٠ عٔ املساضؽ ٚاملػادس اييت شنطت باالغِ ٚاملٛنع 

                                                           
 , 208اٛوغجذ ا٠ٛغث٪ٕ ٢٠ُ ٩ًٛ ا٢٠ٍٛ ٢ٟ ا٠ٜٛ٪ٕ ٩سٓح  (٧ـ  812خ ) أت٪ اٛذغ٢ هًٜ ت٢ اٛذغ٢ ت٢ أتً ت٘ش: اٛخضسجً  ()

 196 ص 1, اٛؤ٪د اٜٛؤٛؤٌح ًُ ذاسٌخ اٛذ٩ٛح اٛشع٪ٍٛح جـ .هثذ اٛشد٢٠  اٛشجام . ط٪سج ٟخـ٪ؿ٦  ٢ٟ ٟ٘رثح د  , 301 , 209

ٟشٗــض  , ٟذ٠ذ ت٢ هًٜ األٗ٪م / ذظذٍخ  . 285 , 246, 

 . ٝ 1983 (ا ٛصا٣ٍح  )    اٛذساعاخ ٩اٛثذ٪ز  ا ٤٠ًٍٛ ط٤واء ؽ 

  . 503 , 502 , 501 , 500 ص 2تذس خـؾ ٟذ٤ٌح ذوض دـ . ذوض هاط٠ح ا٢٠ٍٛ اٛصٔاٍُح  ()

  . 507 , 506ا٠ٛشجن ٣ِغ٦ ص  ()

 . هثذ اٛشد٢٠ اٛشجام. , ٟخـ٪ؽ ٢ٟ ٟ٘رثح د  .55 , ٩12ٍِٓح ا٠ٛذسعح اإلششٍُح ٩ا٠ٛورثٍح ٩سٓح : اٛ٪ٍِٓح اٌٛغا٣ٍح  ()

  ( . 509 , 508 ص 2تذس خـؾ  ٟذ٤ٌح ذوض جـ : ذوض هاط٠ح اٛصٔاُح ) تٜي هذد اٛذ٠اٟاخ د٪اًٛ عرح د٠اٟاخ  ()

هثذ اهلل /   ذذٍْٔ 177ت٨جح اٛض٢ٟ ًُ ذاسٌخ ا٢٠ٍٛ ص   (٧ـ 743خ )ذاض اٛذ٢ٌ هثذ اٛثآً ت٢ هثذ ا٠ٛجٍذ ا٠ٍٛا٣ً : ات٢ هثذ اٛثآً  ()

 . ٝ 1988 (األ٩ٛى  )ؽ , ط٤واء , داس اٛذ٠٘ح ا٠ٍٛا٣ٍح , ٟذ٠ذ اٛذثشً ٩ٟذ٠ذ أد٠ذ اٛغ٤ثا٣ً 
(

  . 103تٌٍح ا٠ٛغرٍِذ ص : أت٢ اٛذٌثن  (
(

  . 104ا٠ٛظذس ٣ِغ٦ ص  (
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أَا يف َس١ٜٓ دب١ً ٚإب ؾاملعًَٛات ؾشٝش١ َكاض١ّْ بتعع ٚظبٝس ، ؾُٝا ىل ايسٚض ٚايؿٓازم 

ٚاملعاقط ، ٚأَا املساضؽ ٚاملػادس ؾكس ناْت نجرل٠ يف ٖصٜٔ ايكطْني ٜٚهؿٞ إٔ ْؿرل إىل شيو 

إناؾ١ إىل املساضؽ اييت بٓاٖا بٓٛ ؾرلٚظ يف َس١ٜٓ إب ٚال . ()باألضقاّ سٝح نإ بٗا غبع عؿط٠ َسضغ١ 

،  ()ْعطف عسزٖا ٚٚقؿٛا عًٝٗا َا ًٜٝل بٗا ٚشيو يف ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ 

ٚبايتايٞ ، َٚٔ خالٍ َاغبل ْتٛقٌ إىل إٔ ايتٛغع املعُاضٟ يف ٖصٙ املسٕ ايجالخ نإ نجرلّا 

ؾايػؤاٍ املططٚح ٌٖ ناْت ٖصٙ ايعُاض٠ تتٛاؾل ٚايٓٛاسٞ ايب١ٝ٦ٝ ٖصا َا ميهٔ إٔ ْعطؾ٘ يف ايكؿشات 

ٚيهٔ ال بس َٔ ايتٛنٝح ٖٓا بإٔ املكازض ايتاضى١ٝ مل تهٔ تؿكٌ يٓا أٚتكـ ؾهٌ ٖصٙ املباْٞ ، ايتاي١ٝ

ٚاملٛاز اييت بٓٝت بٗا ٚال ايػطف أٚ ايطٛابل اييت استٛت عًٝٗا ٚغرل شيو َٔ ايتؿاقٌٝ امل١ُٗ إال يف 

ايكًٌٝ ايٓازض ٚيصيو ؾإْٓا غٓكتكط ع٢ً مناشز َع١ٓٝ يهٌ َس١ٜٓ عػب ٚضٚزٖا يف املكازض ثِ بعس 

.  ٚغٓهتؿٞ بُٓٛشز ٚاسس أٚ أثٓني يهٌ َس١ٜٓ ، شيو ْتتبع ايٓٛاسٞ ايب١ٝ٦ٝ اييت تهُٓتٗا 

 :الهناذج العنرانية يف مديهة تعس : ثالثًا

مل ؼسز يٓا املكازض ٚقؿّا َعُاضّٜا إال يًكًٌٝ َٔ املباْٞ ًَٚشكاتٗا ؾٗٓاى أٍٚ منٛشز ٖٚٛ قكط 

ٚايبٝت ايتابع ملسضغ١ غال١َ املؤٜسٜ٘ ْٚبسأ ، املعكًٞ يف بػتإ ثعبات ٖٚٓاى زاض ايهٝاؾ١ بصٟ عس١ٜٓ 

:  يف بػتإ ثعبات: اؿسٜح بـككط املعكًٞ 

ٖـ 708ٚاغتُط ايبٓا٤ ؾٝ٘ ملس٠ غبع غٓٛات ٚمت اإلْتٗا٤ َٓ٘ يف غ١ٓ ، قاّ ببٓا٥٘  ايػًطإ املؤٜس 

فًؼ طٛي٘ مخؼ ٚعؿطٕٚ شضاع يف عطض عؿطٜٔ شضاع بػكؿني َصٖبني بػرل أعُس٠ " ٚؾهٌ بٓٝاْ٘ 

 ٚبني ٜسٜ٘ بطن١ طٛشلا ١٦َ شضاع ٚعطنٗا مخػٕٛ شضاع ع٢ً ساؾتٗا ()َجٌ ٖصا ايطٍٛ بأضبع ضٚاؾٔ

تطَٞ املا٤ َٔ أؾٛاٖٗا ٚؾاشضٚإ قباي١ اجملًؼ بعٝس املس٣ - تكطٜبّا ايٓشاؽ األقؿط - األٚظ ايكؿط 

. ٜٓكب َاؤٙ إىل ايدلن١  ٚيف اجملًؼ املصنٛض طؿتإ َٔ ايطخاّ سًعْٚٝإ ايؿهٌ تط٣ املا٤ ٜسٚض يف .

دساٚشلُا ٚيف قسض اجملًؼ ؾبابٝو تؿتح ع٢ً بػتإ عذٝب املٓعط ٚسػٔ املددل ٚنصا ايطٚؾٔ ايصٟ 

ٚنإ ،  ٚقس سهط األعٝإ ٚاألَطا٤ ٚايعًُا٤ ٚايؿعطا٤ اؾتتاح ايككط()" ب٘ سسخ عٔ مجاي٘ ٚال سطز

                                                           
(

 (األ٩ٛى  )ؽ  , 407 , 406ا٠ٛذاسط ا٤٠ٍٍٛح ًُ هظش اٛذ٩ٛح اٛشع٪ٍٛح ص ( اٛذٗر٪س ) هثذ اٛوضٌض ت٢ ساشذ : اٛغ٤ٍذي   (

2003 ٝ . 
(

ٟذ٠ذ / ذذٍْٔ 164اٛغٜ٪ٕ ًُ ؿثٔاخ اٛو٠ٜاء ٩ا٠ٜٛ٪ٕ ص  (٧ـ 732خ ) ت٨اء اٛذ٢ٌ أت٪ هثذ اهلل ٟذ٠ذ ت٢ ٌ٪عَ : اٛج٤ذي  (

 . ٝ 1993 (األ٩ٛى  )ٟ٘رثح اإلسشاد , ط٤واء  ؽ  , ت٢ هًٜ األٗ٪م 
(

خشة ٌخشض ٢ٟ دائؾ اٛذاس إٛى اٛـشٌْ ٩ال ٌظٚ إٛى جذاس أخش ٌٔات٦ٜ ُئ١ ٩ػود ت٦ إه٠ذج ٛذ٦ٜ٠ ٨ُ٪ اٛج٤اح ٩إال ٨ُ٪  (

 (اٛذٗر٪س  )هثذاٛشدٍٞ ًاٛة : ًاٛة  ]اٛش٩ش٢ ,  ٠ٗا ٌوشٍ تأ٦٣ ٌششُح ذـٚ هٜى خاسض اٛثٍد ٩ذذرٚ ٟ٘ا٣ًا تاسصًا هٜى عـذ٦ 

  .  [ٝ , ٟ٘رثح جش٩ط تشط , تٍش٩خ 1988 (األ٩ٛى  ) , ؽ  207ٟ٪ع٪هح اٛو٠اسج اإلعالٍٟح ص 

(   . 252 , 251ت٨جح اٛض٢ٟ ص :   ات٢ هثذ اٛثآً (
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.()ايػًطإ ٜٓعط إيِٝٗ َٔ ايطبك١ ايجا١ْٝ   أٟ إىل ايككط _أْ٘ نإ ٜطًع إيٝ٘ " ٚمما ٜصنط أٜهّا 

 يف نٌ ّٜٛ مٛ َٔ غبعني بػ١ً َٔ ايكٓاع ايػطبا٤ َا بني لاض ٚزٖإ ٚماؽ ٚقاْع _أثٓا٤ عُاضت٘ 

  َٚطخِ َٚعخطف َٚكٛض خاضدّا عُٔ ٜطنب اؿُرل َٚٔ ال ٜطنب َٔ اتباعِٗ ٖٚصا عسا ()َٚهٓسز 

.قٓاع ايبــالز ٖٚـِ أنعاف أنعاؾِٗ  "() 

ُٓػكط ايٓٛاسٞ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً ٖصا ايككط ؾػٓذس   ٚإشا َا د٦ٓا ي

إٔ املكُِ قس تٓب٘ إىل اؾٝا٤ نجرل٠ تتعًل بايب١٦ٝ مما هعٌ ٖصا ايككط أنجط ضاس١ عٔ غرلٙ : أٚاّل 

 ٚقس شنط إٔ ايػًطإ ()" ْع١ٖ ايسْٝا " َٔ املباْٞ ؾٗٛ قس ُبيَن يف بػتإ ثعبات ايصٟ ٚقـ بأْ٘

 ٚنإ ايػًطإ املؤٜس ٜعٌُ يف ()" املدذلعات ايؿا٥ك١ ٚايبػاتني ايطا٥ع١" اجملاٖس دعٌ يف ٖصا ايبػتإ 

ٖصا ايبػتإ زع٠ٛ ايٛضز سٝح ٜسعٛا األَطا٤ ٚايٛظضا٤ إىل ايبػتإ يٝتٓعٖٛا ٚتكسّ شلِ األطع١ُ 

 ٚيف ٖصا ايبػتإ ٜٛدس قكط أخط ازل٘ ايسٜباز ()ٚايؿٛان٘ املدتًؿ١ مما ٖٛ َٛدٛز يف ٖصا ايبػتإ 

بٓاٙ ايػًطإ األؾهٌ ٚنإ ٜػطؽ ؾٝ٘ َٔ أؾذاض ايع١ٜٓ املتٓٛع١ املؿ١َُٛ َجٌ ايؿٌ األمحط ٚاألخهط 

  ()ٚاألظضم ٚاألبٝض ٚٚضٚز ٚغرل شيو 

يف ٚغط ٖصا ايبػتإ -  املعكًٞ – ٚثاّْٝا ال ؾو ٚإ املكُِ قس ضاع٢ بإٔ ٜهٕٛ َٛقع ٖصا ايككط 

َٚٔ ثِ غٝهٕٛ اػاٙ ٖصا ايككط إىل كتًـ  االػاٖات ايؿطق١ٝ ٚايػطب١ٝ ٚايؿُاي١ٝ ، امل٤ًٞ باألؾذاض

ؾكس نإ َٓاغبّا يٝهٕٛ غهّٓا يًػًطإ َٔ سٝح - نُا ضأٜٓا- ٚأَا ؽطٝط ايككط ، ٚاؾٓٛب١ٝ 

طٍٛ ٚعطض اجملًؼ َٚا وٝط ب٘ َٔ بطن١ ط١ًٜٛ ـ يعًٗا َػبح ـ ٚنصيو ايؿصضٚإ ٜكب املا٤ إىل 

أع٢ً ٜٚطدع إىل أغؿٌ إىل ايدلن١ ٖٚصا عس شات٘ ٜعطٞ َعٜسّا َٔ تًطٝـ اؾٛ أٜاّ ايكٝـ نُا 

.  ٜعطٞ َٓعطّا ضا٥عّا ٚمجٝاّل تكطب٘ ايٓؿٛؽ

ٚثايجّا إشا َا ْعطْا إىل ت١ٜٛٗ ايككط ٚإنا٤ت٘ ٚتسؾ٦ت٘ أٜاّ ايؿتا٤ ؾٓذس إٔ املكُِ مل ٜػؿٌ عٔ 

ٖٚٞ ايؿطؾات ايٞ تطٌ ع٢ً خاضز ايبٝت أٚ تهٕٛ باضظ٠ّ إىل اـاضز ، شيو ؾٗٓاى ايطٚاؾني ٖٚٞ أضبع١ 

                                                           
(  . 252  ا٠ٛظذس ٣ِغ٦ ص (

( ٍُ أل٦٣ ٍٓاط األت٤ٍح اٛوشتٍح ٧٩ً اٛخضا٣ح   (شث٦ُ ا٠َْٛخَض١)  ا٤٘٠ٛذض ٢ٟ ٤ٗذ٩ض ٩ ا٤٘ٛذ٩ض تاِٛرخ ( ٩ًُ ا٠ٛظثاح ٩ٌػ٠د اٛ٘ا

َٟ٪َّٛذَج) (ٟوشب ٤ٗذ٩)اٛظٌٍشج  ٤ََْٗذَجُح اٛثا٣ً ًُ اٛجذسا١ ٩اٛـٍٔا١  أل١ اٛ٘اٍ ٩اٛجٍٞ ال ٌجر٠وا١ ًُ ٠ٜٗح هشتٍح  إال  (٩

ذاض اٛوش٩ط ٢ٟ ج٪ا٧ش اٛٔاٟ٪ط  (٧ـ  816خ)اٛغٍذ ٟذ٠ذ ٟشذؼى اٛذغ٤ًٍ : اٛضتٍذي  ]ٓ٪٨ٛٞ سجٚ ج٘ش ٗزا ًُ ا٠ٛظثاح 

 [ٝ , ٛج٤ح اٛرشاز اٛوشتً , داس ا٨ٛذاٌح 1965,  (ؽ  )هثذاٛغراس أد٠ذ ُشاض , تذ١٩/ , ذذٍْٔ 1188 ص5ض

(   . 311 ص 1اٛؤ٪د اٜٛؤٛ٪ٌح جـ :   اٛخضسجً (

(  . 373ص  اٛٔغٞ األ٩ٙ , ا٤ٛغثح إٛى ا٠ٛ٪اػن ٩اٛثٜذا١  (٧ـ 947خ  )أت٪ ٟذ٠ذ اٛـٍة ت٢ هثذ اهلل ت٢ أد٠ذ :   تاٟخشٟح (

 ٝ 2005ٍٜٗح اَداب  جاٟوح ط٤واء  , سعاٛح ٟاجغرٍش ًٍش ٤ٟش٪سج , ٟذ٠ذ هثذ اهلل ا٠ٛو٠ًٜ / ذذٍْٔ 

(   . 379اٛؤذ اِٛاخش ص :   اٛخضسجً (

(   . 239 , 238ت٨جح اٛض٢ٟ ص :   ات٢ هثذ اٛثآً (

  . 120 , 188 ص 2اٛؤ٪د اٜٛؤٛؤٌح دـ: اٛخضسجً  ()
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ٖٚٓاى أٜهّا ايؿبابٝو األخط٣ يف اؾ١ٗ ايجا١ْٝ ، ٖٚٞ تػُح مبطٚض اشلٛا٤ ايصٟ ًٜطـ دٛ اجملًؼ  

َٔ اجملًؼ ٚاييت تؿتح ع٢ً ايبػتإ ايصٟ ب٘ َٔ األؾذاض ٚايجُاض ايهجرل ٖٚصا بسٚضٙ ٜعطٞ املعٜس َٔ 

اإلنا٠٤ ٚاملٓعط اؿػٔ يًذايػني يف اؾ١ٗ ايجا١ْٝ َٔ اجملًؼ  ٚعًٝ٘ ؾإٕ اإلنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ يف ٖصا 

، أَا ايعٓاقط اؾُاي١ٝ ؾشسخ عٓٗا ٚال سطز ؾٗٓاى ايػكؿإ املصٖبإ بسٕٚ أعُسٙ ، ايككط َتها١ًَ 

ٖٚٓاى ، ٚيعٌ ايػكـ ضؾع ع٢ً عكٛز كؿ١ٝ ثِ غكؿت بعس شيو باـؿب ثِ عٌُ شلا ايسٜهٛض املصٖب 

ٖٚٓاى ايطؿتإ َٔ ايطخاّ ايًصإ يف ٚغط ، األٚظ األقؿط ايصٟ ٜط٢َ باملا٤ َٔ ع٢ً ساؾ١ ايدلن١ 

ثِ ٖٓاى ايعخاضف ٚايطغّٛ ٚايطخاّ ٚاملهٓسدات ، اجملًؼ ع٢ً ؾهٌ سًعْٚٞ ٜسٚض املا٤ يف دساٚشلُا 

ٚغرلٖا َٔ َعاٖط ايع١ٜٓ ٚاؾُاٍ غٛا٤ زاخٌ ايككط أٚ خاضد٘ ، ٚمبا إٔ بٓا٥٘ قس اغتػطم غبع غٓٛات 

، ضخاّ َٚٔ ْهاض " ؾال ؾو بأْ٘ نإ غا١ٜ يف اؾُاٍ ست٢ قاٍ عٓ٘ بعض ايٛاقؿٕٛ بأْ٘ ٜتهٕٛ َٔ 

زلا ؾًٝؼ ي٘ يف ؾهً٘ ْعرل ٚعال ؾال ؾبٝ٘ باـٛضْل ٚال ايػسٜط امجع ، ٚبٗتت عٓس ضؤٜت٘ األبكاض 

 ٚأَا ايبػتإ احملٝط بايككط ٚمثاضٙ ()" أضباب اخذلام األؾام إٔ ال ْعرل ي٘ يف َكطِٖ ٚؾاَِٗ ٚايعطام

يصيو نً٘ لس . ٚأؾذاضٙ َع املا٤ احملٝط ب٘ يف ايدلن١ ؾًكس اٖتِ بٗا أٜهّا املكُِ غا١ٜ االٖتُاّ 

.  إٔ ٖصا ايككط قس اغتهٌُ تكطٜبّا نٌ عٓاقط ايب١٦ٝ اؾُاي١ٝ ٚايطبٝع١ٝ املُتاظ٠  

إال إٔ اآلخط قس هٝب عًٝ٘ ؾٝكٍٛ بإٔ ، ٚيعٌ ايكا٥ٌ ٜكٍٛ إٕ ٖصا ايبٓا٤ َٔ اإلغطاف أٚ ايعبح 

" ايع١ٜٓ غرل قطَ٘ قاٍ تعاىل   ٚبػض ()"قٌ َٔ سطّ ظ١ٜٓ اهلل اييت اخطز يعبازٙ ٚايطٝبات َٔ ايطظم : 

ناْٛا ٜعطٕٛ نٌ شٟ سل سك٘ مما  (غالطني بين ضغٍٛ)ايٓعط عٔ ٖصا ايطأٟ أٚ شاى ؾاملطدح ٖٛ إٔ 

دعٌ ٖصٙ ايسٚي١ تػتُط ملس٠ قطْني َٔ ايعَإ ٚظٜاز٠ َٚا شاى إال يعسشلِ ٚاٖتُاَِٗ بايعًِ ٚايعًُا٤ 

. األَط ايصٟ ٜعهؼ ضٚع١ اؿهاض٠ اإلغال١َٝ ٚزميَٛتٗا 

 ٚست٢ عٓسَا ْٓعط إىل َػُٝات قكٛضِٖ ٚزٚضِٖ لس إٔ شلا زالالت تسٍ ع٢ً أسٛاشلِ احملُٛز٠ 

ٚايكِٝ ايػا١َٝ اييت ناْٛا ٜتشًٕٛ بٗا ؾُجاّل زاض ايعسٍ ٚزاض ايٛعس ٚزاض ايػالّ ٚزاض األَإ ٚزاض ايؿهط 

 نٌ ٖصٙ املػُٝات شلصٙ ايسٚض ٚايككٛض أال تسٍ ع٢ً ايعسٍ ٚايٛؾا٤ ()ٚايؿطٜـ ٚايككطاٍ ٚايٓكط

ٚيف اؾاْب األخط زاض ايسٜباز ، بايٛعس ٚؾٝٛع ايػالّ يف سٝاتِٗ ٚنصا أ١ُٖٝ ايؿطف ؾُٝا بِٝٓٗ 

 ٖصٙ املػُٝات أال تعهؼ اؾاْب اآلخط ()ٚاألخهطٟ ٚايؿذط٠ ٚايػطٚض ٚايٓعِٝ ٚايؿطزٚؽ ٚايػعٝس٠ 

                                                           
  . 251ت٨جح اٛض٢ٟ ص : ات٢ هثذ اٛثآً  ()

 32اٌَح : ع٪سج األهشاٍ   ()

(  ,  481اٛوغجذ ا٠ٛغث٪ٕ ٩سٓح  , 259 , 226 , 218 , 196 , 181 ص 2اٛؤ٪د اٜٛؤٛؤٌح دـ :   اٛخضسجً(

  . 119تٌٍح ا٠ٛغرٍِذ ص :       أت٢ اٛذٌثن 

( هثذ اهلل ٟذ٠ذ  / ذذٍْٔ  . 206, 205, 204 , 203 , 114ذاسٌخ اٛذ٩ٛح اٛشع٪ٍٛح ًُ ا٢٠ٍٛ ص :   ٟج٨٪ٙ(

  . 115 , 109ٌح ا٠ٛغرٍِذ ص ىب : اٛذٌثنات٢ , ٝ 1984, داس اٛجٍٚ ط٤واء ,      اٛذثشً 
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نٌ ، َٔ سٝاتِٗ ٚايصٟ ال بس يًٓؿؼ َٔ إٔ تػذلٚح خاق١ يف ظٌ ٚدٛز املاٍ بٛؾط٠ ٖٚٝب١ ايػًطإ 

ٖصا ٜسٍ ع٢ً أِْٗ ناْٛا يف غطٚض ، ْٚعِٝ ٚيهٔ ٚعػب ظٓٓا مبا ال ٜؤزٟ إىل اـطٚز  عٔ اؿالٍ 

.  ٚايٛقٛع يف زا٥ط٠ اؿطاّ ٖٚصا ٜعهؼ اؾاْب ايكشٝح َٔ ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ 

: دار الضيافة حبي ذي عديهة 

َٚا ُٜٗٓا ؾٝ٘ ٖٛ  (ٖـ 694ت )أَا ٖصٙ ايساض ؾكس بٓاٖا ايػًطإ املعؿط ٜٛغـ عُط بٔ عًٞ بٔ ضغٍٛ

االغتسالٍ ع٢ً اغتدساّ املٛاز األٚي١ٝ املتاس١ يف ايب١٦ٝ َٔ أدٌ ايبٓا٤ ؾكس خطز املعؿط َّٜٛا إىل 

ؾػأٍ عٔ أًٖٗا ست٢ ُزٍ ، ايؿعبا١ْٝ ٖٚٞ َٓطك١ خاضز تعع ؾٛدس بٗا زاضّا نبرل٠ قس قاضت َتٗس١َ 

عًِٝٗ ٚعطؾِٗ ثِ اؾذلاٖا َِٓٗ ثِ قاّ بٓكٌ أسذاض ٖصٙ ايساض ع٢ً اؾُاٍ إىل َٛنٛع ايساض ٚب٢ٓ بٗا 

، ()زاض ايهٝاؾ١  ٚعًٝ٘ ؾًعٌ ،  ـ ٚمل ٜؿط املكسض َٔ أٜٔ مت أخصٖا ()نصيو ازخٌ يف بٓا٤ ايساض اآلدط  

َٚٔ األَٛض اإلهاب١ٝ ٖٓا إٔ . َععِ َباْٞ تعع ناْت َٔ األسذاض ٚضمبا أزخٌ َع األسذاض اآلدط

إظاي١ املدًؿات اييت : ايػًطإ املعؿط قس اغتدسّ أسذاض داٖع٠ يساض َتٗس١َ ؾٗٛ ٜكّٛ بعًُني األٍٚ 

االغتؿاز٠ َٔ تًو االسذاض : قس تعطٞ َٓعطّا غرل سهاضّٜا يبٝت أٚ زاض َتٗس١َ ال ؾا٥س٠ َٓٗا ٚايجاْٞ 

 . يف بٓا٤ زاض دسٜس٠ ٖٚٞ زاض ايهٝاؾ١ ٖٚصا بسٚض٠ ميجٌ داْبّا َُّٗا َٔ دٛاْب ايب١٦ٝ

:  بيت املدرشة املؤيدية 

–ٚايصٟ قاّ ببٓا٤ املسضغ١ ٚايبٝت ، ٖصا ايبٝت تابع يًُسضغ١ املؤٜس١ٜ أٚ َسضغ١ غال١َ املؤٜس 

ٚايٛقؿ١ٝ اييت َٔ خالشلا سكًٓا ع٢ً ، ٖٛ ايػًطإ املؤٜس بتٛنٌٝ َٔ نطميت٘ غال١َ - تكطٜبّا

ٚست٢ -  َسخً٘ –املعًَٛات عٔ ٖصٙ املسضغ١ تؿرل إىل ؾهٌ ٚتؿاقٌٝ بٓٝإ ٖصا ايبٝت َٔ باب٘ 

قٛض٠ بٓٝاْٗا س٦ٕٓٝص باب ؾطقٞ ٜسخٌ َٓ٘ إىل زًٖٝع ثِ إىل قاع١ أضن١ٝ " غطٛس٘ ؾؿٞ ايٛقؿ١ٝ إٔ  

ؾٝٗا قطاب َٚطبذ ٚبٝت ضاس١ ٚباب غطبٞ ىطز َٓ٘ إىل بطن١ اؿا٥ط ٚاإلٜٛإ املٛقٛف ع٢ً املسضغ١ 

ثِ ٜكعس َٔ ايكاع١ األضن١ٝ بسضد١ٔ إىل اؿاؾ١ ايعًٝا يف ، املصنٛض٠ ٚاإلٜٛإ مياْٞ ايدلن١ املصنٛض٠ 

  ثِ ٜسخٌ إىل قاع١ ؾٝٗا إٜٛإ مياْٞ ()ٚغط ايسضد١ خ٠ًٛ قػرل٠ ثِ ٜكعس َٓ٘ إىل ؾطغا١ْ 

                                                           
(  .  229اٛؤذ اِٛاخش ص :   اٛخضسجً (

( ٧٩٪ ٢ٟ أ٧ٞ ا٠ٛ٪اد اًٛ اعرو٠ٜد ًُ اٛث٤اء ٩ٟا صاٛد ًُ ٗٚ اٛثٜذا١  (آجّش٥)ؿثٍخ اٛـ٢ٍ ُاسعً ٟوشب , ٩٩ادذذ٦ :   اَجش (

: ات٢ عٍذج  ]االعالٍٟح خاطح ًُ االٟا٢ٗ اٛرً ٌوض ٨ٍُا اٛذجش , ٩اَجش ٢ٟ ا٩ٛى ا٠ٛ٪اد اٛرً اعرو٨ٜ٠ا ا٠ٛغ٠ٜ٪١ ًُ ات٤ٍر٨ٞ 

 ذذٍْٔ ٛج٤ح إدٍاء اٛرشاز 550 ص٧1ـ ا٠ٛخظض جـ 488ات٪ اٛذغ٢ٍ هًٜ ت٢ اع٠اهٍٚ ا٤ٛذ٪ي اٌٜٛ٪ي اال٣ذٛغً خ 

 [  28 , 27ٟ٪ع٪هح اٛو٠اسج ص : , ًاٛة  (ؽ , خ )اٛوشتً , داس اَُاّ اٛجذٌذج , تذ١٩ 
 

تٍد اٛششاب ٦ٍُ٩ شرى ا٣٪ام االششتح اٛرً ٌذراج٨ا اٛغٜـا١ ُؼاًل ه٢ اال٩ا٣ً ا٤ٍِٛغح ا٠ٛظ٤٪هح ٢ٟ اٛظ٢ٍ : اٛششتخا٣ح  ()

 , داس اِٛ٘ش ا٠ٛواطش , 1990,ؽ 97ٟذ٠ذ اد٠ذ , ٟوجٞ االِٛاف اٛراسٌخٍح ًُ اٛوظش ا٠٠ٜٛ٪ًٗ , ص : د٠٧ا١  ]اِٛاخش 

 . [تٍش٩خ ٛث٤ا١ 
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 ؾٛم اإلٜٛإ ايٛقـ املصنٛض ؾٝٗا ؾباى مياْٞ ٜؿطف ع٢ً ايططٜل ()ٚفًؼ ؾطقٞ ٚؾبانني ٚطرل١َ 

ٚسا٥ط ايٛقـ األع٢ً ٚضٚؾٔ ٜؿطف َٓ٘ ع٢ً ايدلن١ عاٜط ايٛقـ األغؿٌ ثِ ىطز َٔ ايكاع١ إىل 

بٝت ضاس١ ثِ ٜكعس بسضد١ إىل قاع١ أخط٣ ؾٝٗا َٓعط٠ تؿطف إىل اؿاٜط أٜهّا ؾٝٗا ؾبانإ قبًٞ 

 َٚٔ خالٍ ٖصا ايٓل ايتٛثٝكٞ ايطا٥ع ()" ٚغطبٞ ثِ ٜكعس بسضد١ أخط٣ إىل غطٛح األب١ٝٓ املصنٛض٠ 

ْالسغ بإٔ املكُِ املعُاضٟ شلصا املب٢ٓ قس اغتطاع إٔ ٜطاعٞ عس٠ أَٛض ؾاملٓعٍ أٚاّل َتعسز األزٚاض يتعسز 

االغتدساَات ؾٗٛ ٜكع يف سٛايٞ ثالث١ أزٚاض ؾايسٚض األضنٞ ب٘ بابإ ؾطقٞ ٚغطبٞ ايػطبٞ ىطز َٓ٘ 

إىل اؿاٜط ـ ايبػتإ ـ ايصٟ ؾٝ٘ ايدلن١ ٚيف ايسٚض األضنٞ زًٖٝع اييت ٖٞ ايكاي١ أٚ َسخٌ ايػطف ثِ 

اؿُاّ )قاع١ َٓؿك١ً يعًٗا ؾػٝش١ ٚيف ٖصٙ ايكاع١ قطاب تكطٜبّا يًكال٠ ٖٚٓاى َطبذ ٚبٝت ضاس١  

ثِ ايسٚض ايجاْٞ ٜبتسأ بايسضز ٚؾٝ٘ خ٠ًٛ  (يألغتدساّ ايؿدكٞ َجٌ قها٤ اؿاد١ أٚ ايٛن٤ٛ ٚغرلٙ 

ثِ إىل ايؿطغا١ْ يف ايسضد١ ْؿػٗا ٖٚٞ - تػتدسّ كعٕ تكطٜبّا أٚ غطؾ١ قػرل٠ - قػرل٠ 

املؿطب١ٝ أٚ ايٓاؾص٠ اـؿب١ٝ ايباضظ٠ خاضز دساض املب٢ٓ ٚاييت ٜدلز ؾٝٗا املا٤ ثِ إىل قاع١ ؾٝٗا إٜٛإ 

ثِ ٖٓاى ايطرل١َ ؾٛم ٖصا اإلٜٛإ  ٚاييت تؿطف ع٢ً ، ٚفًؼ ؾطقٞ ؾٝ٘ ؾبانني َٔ أدٌ اإلنا٠٤ 

مجٝع االػاٖات ٚايطرلَا١ْ ٖصٙ متجٌ داْب سهطٟ يف ٖصٙ املس٠ ايع١َٝٓ َٔ ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ 

ٚيف ٖصٙ ايطرل١َ ؾباى مياْٞ ٜطٌ ، ٚيعٌ ايطغٛيٝني ِٖ أٍٚ َٔ أٚدس ٖصا ايؿٔ املعُاضٟ يف ايُٝٔ 

ضٚؾٔ ٖٚٞ ايؿطؾ١ ايباضظ٠ اييت تطٌ ع٢ً خاضز ايبٝت ٚيعًٗا تػُح - أٜهّا - ع٢ً ايططٜل ٚؾٝٗا 

ثِ يف ٖصا ايسٚض َٚٔ ، بسخٍٛ اشلٛا٤ ايباضز يف ؾكٌ ايكٝـ ٖٚصا ايطٚؾٔ أٜها ٜطٌ ع٢ً ايدلن١ 

قاعت٘ ىطز إىل بٝت ضاس١  ٖٚصا أٜهّا يف ايسٚض ايجاْٞ ثِ ٖٓاى قاع١ أخط٣ َطتؿع١ ٜتِ ايكعٛز إيٝٗا 

بسضد١ ٚؾٝٗا املٓعط٠ ٚاملٓعط٠ بًػ١ أٌٖ ايُٝٔ َعطٚؾ١ ٖٚٞ أع٢ً َهإ يف املٓعٍ ٜٓعط َٓٗا إىل َا 

سٛي٘ َٔ املٓاظط ٚأسٝاّْا ٜػُٝٗا أٌٖ ايُٝٔ َؿطز ٚيف ٖصٙ املٓعط٠ اييت تؿطف ع٢ً اؿاٜط ـ مما 

.  ٜعطٞ َٓعطّا مجٝاّل ـ ؾبانإ قبًٞ ٚغطبٞ 

إشٕ ٖصٙ ايتكُُٝات املتعسز٠ األٚد٘ ٚاألغتدساَات يف ٖصا ايبٝت تعطٞ ايػانٓني ايهجرل َٔ 

اـكٛق١ٝ ٚاإلط٦ُٓإ ٚايطاس١ إش إٔ املكُِ مل ٜػؿٌ اؿُاّ يف ايسٚضٜٔ إناؾ١ إىل املطبذ ٖٚٛ يف 

ايسٚض األٍٚ مما هعٌ ايطٚا٥ح أٚ ايسخإ ال ٜٓتكٌ إىل ايطابل ايجاْٞ ٖٚٓاى ايطرل١َ ثِ املٓعط٠ عٝح 

تتعسز اإلػاٖات ٚتتعسز ايٓٛاؾص إناؾ١ إىل شيو ؾٗٓاى اؿاٜط األع٢ً ٚاؿاٜط االغؿٌ  ٚؾُٝٗا 

                                                           
 

ٛٞ ٣جذ ٨ٛزا ا٠ٛظـٜخ ٩ج٪د ًُ ا٠ٛواجٞ اٌٜٛ٪ٌح أ٩ ا٠ٛو٠اسٌح أ٩ األششٌح اٛراسٌخٍح اٛرً ت٢ٍ أٌذ٤ٌا , إال أ٦٣ ًُ ٟذ٤ٌح ط٤واء  ()

اٛٔذ٠ٌح ٌـْٜ ه٦ٍٜ اٛـٍشٟا٦٣ أ٩ ا٤٠ٛلشج ٧٩ً اٌٛشُح اٛرً ذث٤ى ًُ أهٜى اٛثٍد تذٍس ُذث٤ى ا٩ال ًشُح  ت٤ِظ دجٞ اٛـٍشٟح  

‘ ٢ٟ ذذد شٞ ٌذث٤ى اٛـٍشٟا٣ح ٢ٟ ُ٪ّ  تذٍس أ٨٣ا ذـٚ هٜى خاسض اٛذاس ٢ٟ ج٠ٍن االذجا٧اخ , ٩تذٍس ُذشا٧ذ ٢ٟ خاسض اٛذاس

. ٩ًاٛثًا ٟا ُذث٤ى ًُ  اُٛذ٩س اٛرً ذر٘٪١ ٢ٟ أستوح اد٩اس ٩ٟا ُ٪ّ 
 

 . ٩74ٍِٓح ا٠ٛذسعح ا٠ٛؤٌذٌح ٩سٓح : اٛ٪ٍُٔح اٌٛغا٣ٍح  ()
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بطن١ املا٤ مما ٜعين ٚدٛز سسٜكتني يف ٖصا ايبٝت َع ٚدٛز املا٤ ٚ نٌ ٖصا ؾٝ٘ تعسز يًذٛاْب ايب١ٝ٦ٝ 

.  املدتًؿ١

 :الهناذج العنرانية يف مديهة إب: رابعًا

مل لس يف املكازض اييت بني أٜسٜٓا تؿاقٌٝ َعُاض١ٜ يًُباْٞ يف َس١ٜٓ إب غ٣ٛ َا شنطت٘ ايٛقؿ١ٝ 

. ايػػا١ْٝ عٔ املسضغ١ ايٝاقٛت١ٝ يف شٟ ايػؿاٍ ايتابع١ إلب ٚاييت تعس َس١ٜٓ َكػط٠ يآلثاض اإلغال١َٝ 

:  ٚيصيو ؾًكس أنتؿٝٓا بٗصا ايُٓٛشز ٖٚٛ 

:  املدرشة الياقوتية يف ذي الصفال 

يف ايػؿح اؾٓٛبٞ َٔ دبٌ ايتعهط يف أع٢ً ٚازٟ نبا٤ املؿٗٛض غكٛبت٘  (شٟ ايػؿاٍ) تكع 

ٚشٟ ايػؿاٍ َس١ٜٓ ْع١ٖ مج١ًٝ تكع دٓٛب َس١ٜٓ إب مبػاؾ١ ثالث١ ، ٚايكط٣ املتٓاثط٠ ايعا١ٖٝ ؾٝ٘ 

 .  ()نًٝٛ َذل 

ٚاملسضغ١ ايٝاقٛت١ٝ يف شٟ ايػؿاٍ الظايت باق١ٝ إىل ايّٝٛ ٖٚٞ دٛاض ضباط ايدلٜٗٞ ٚيهٓٗا ١ًَُٗ ٚمل 

 ٚأَا عٔ ايصٟ قاّ ببٓا٤ ٖصٙ املسضغ١ ؾٗٞ ايػٝس٠ د١ٗ ايطٛاؾٞ األدٌ مجاٍ ايسٜٔ ٜاقٛت ()تطَِ بعس

 ٚعٔ إػاٙ ()ايعاٖطٟ ظٚد١ ايػًطإ ايعاٖط و٢ٝ بٔ إزلاعٌٝ األؾطف يف ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ 

"َب٢ٓ املسضغ١ ٚؾهً٘ ٚتؿاقًٝ٘ ؾٗٛ نايتايٞ نُا ؾكًت شيو ايٛقؿ١ٝ سٝح دا٤ ؾٝٗا  ٚقٛض٠ : 

بٓا٥ٗا بٛاب١ ميا١ْٝ ٜسخٌ َٓٗا إىل فاظ ٜهٕٛ عٔ ميني ايساخٌ ٜػًو ؾٝ٘ إىل عكس قٍُٛ عًٝ٘ 

 ٚاملػتػٌ ٖٓايو ثِ ٜهٕٛ عٔ ٜػاض ()غاق١ٝ املا٤ إىل ايدلن١ املباضى ؾٝٗا ثِ إىل فاظ املطاٖرل 

ٜٓؿص ؾٝ٘ إىل باب ايسضد١ اييت ٜكعس ؾٝٗا إىل أع٢ً - أٜهّا–ايساخٌ َٔ ايباب اـاضدٞ فاظ 

َٔ ايباب اـاضدٞ إىل سلػ١ َطتؿع١ ايبٓٝإ ٚغطبٞ ايؿُػ١ - أٜهّا-املككٛض٠ ٖٓايو ثِ ٜػًو 

املصنٛض٠ إٜٛإ ٜٚسخٌ َٔ ايؿُػ١ إىل َكسّ املسضغ١ املصنٛض٠ املباضن١ ٖٚٛ فًؼ َػتطٌٝ ؾطقّا 

ٚغطبّا ؾٝ٘ ثالث١ عكٛز ٚيف اجملًؼ ثالث١ أبٛاب أسساٖا ؾطقٞ ميط ؾٝ٘ إىل َك٢ً ٚايجاْٞ مياْٞ ىطز 

َٓ٘ إىل قاع١ املسضغ١ املصنٛض٠ ٚايجايح غطبٞ ٜػتططم َٓ٘ إىل َككٛض٠ شات قطاب ٚيف املكسّ املصنٛض 

أضبع١ ؾبابٝو سسٜس أسسُٖا ؾطقٞ ٚايجاْٞ ٚايجايح قبًٝإ عٔ ميني احملطاب ٜٚػاضٙ ٚايطابع غطبٞ 

                                                           
 ٝ 2004 , إطذاس ٩صاسج اٛصٔاُح 5ري اٛغِاٙ ٟذ٤ٌح اَشاس اإلعالٍٟح ص ( اٛذٗر٪س) هثذ اٛشد٢٠ دغ٢ جاس اهلل  ((

(   . 88  ا٠ٛشجن ٣ِغ٦ ص (

(   . ٩163ٍِٓح ا٠ٛذسعح اٍٛآ٪ذٍح ٩سٓح :   اٛ٪ٍِٓح اٌٛغا٣ٍح (

( ٧ً ا٠ٍٛاػئ ٧٩ً اٛرً ٌُر٪ػئ ٨٤ٟا أ٩ ٨ٍُا ٩أطٚ ا٠ٜ٘ٛح ٢ٟ اٛ٪ػاءج ٧٩ً اٛذغ٢ ٩ِٛق ا٠ٛـا٧ٍش ٧٪ اٛغائذ : ا٠ٛـا٧ٍش   (

.  ذذٍْٔ د76 ص 2ٗراب اٛو٢ٍ جـ  (٧ـ174خ)اٛخٍٜٚ ت٢ اد٠ذ : اِٛشا٧ٍذي  ]ًُ ٗٚ ٢ٟ  ط٤واء ٩طوذج ٩كٍِش دجح 

ٌذٍى ٛـَ , اٛو٠ائش اٛذ٤ٌٍح ًُ : , اٛوثاًٛ  (ؽ , خ)إتشا٧ٍٞ اٛغاٟشائً  , ٟ٘رثح ا٨ٛالٙ , اٛٔا٧شج تذ١٩ . ٨ٟذي ا٠ٛخض٩ًٟ ٩د

 [ . 2008 , سعاٛح ٟاجغرٍش ًٍش ٤ٟش٪سج , جاٟوح ط٤واء , ٍٜٗح االداب , ٓغٞ األشاس , 110ٟذ٤ٌح كٍِش دجح , ص
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ًٜٚٝٗا َٔ أضدا٥ٗا ـ أٟ املسضغ١ ـ ٚدٛاْبٗا ايطساب ايٛاغع١ ، ٚبتُاّ ٖصٙ ايكؿات متت قؿت ايبٓٝإ 

" املُتس٠ ايؿها٤ َٔ اؾٗات األضبع احملٝط١ بٗا    أْت٢ٗ َٚٔ خالٍ ٖصا ايٓل ايتٛثٝكٞ اشلاّ ()"

:  ْالسغ ايتايٞ 

إٔ املسضغ١ اؾتًُت ع٢ً املطاؾل امل١ُٗ ٖٚٞ غاق١ٝ املا٤ املٛق١ً يًُا٤ إىل ايدلن١ ٚإىل املطاٖرل ـ : أٚاّل 

.  يإلغتٓذا٤ ٚقها٤ اؿاد١ ـ ٚإىل املػتػٌ

ٖٚصا ايؿُػٞ ،  ايؿُػ١ٝ املطتؿع١ ايبٓٝإ ٚاييت تعطٞ أنٛا٤ ٖٚٛا٤ يطساب املسضغ١ َٔ ايساخٌ :ثاّْٝا 

 .  () َذل 4.15 َذل يف عطض 6.26طٛي٘ 

ؾاالػاٖات َتعسز٠ ايؿطقٞ ٚايػطبٞ ٚاؾٓٛبٞ .  االٖتُاّ باػاٙ املب٢ٓ ٚؾهً٘ َٚٛقع٘ :      ثايجّا 

ٚايكبًٞ ثِ ٖٓاى ٖٚصا ٖٛ املِٗ َا ًٜٞ املسضغ١ َٔ دٛاْبٗا ٖٚٞ نُا أؾاضت ايٛثٝك١ ايطساب ايٛاغع١ 

املُتس٠ ايؿها٤ َٚٔ اؾٗات األضبع ٖٚصا ٜعطٞ َعٜسّا َٔ ايت١ٜٛٗ ٚاإلنا٠٤ ٚسط١ٜ ايتشطى ملٔ 

 َذل طٛاّل يف 17ٜػهٕٓٛ ٖصا املب٢ٓ املسضغٞ ٚملعٜس َٔ ايتٛنٝح ؾإٕ املب٢ٓ املسضغٞ مجٝع٘ ٜكع يف 

. ( ) َذل 12عطض 

 ٚإشا َاد٦ٓا يٓكاضٕ ٖصا املب٢ٓ بعسز ايساضغني ٚاملسضغني ؾٝ٘ ؾإْ٘ ميٓشِٗ خكٛقٝات ٚسطٜات 

نبرل٠ ألٕ عسز املسضغني ٚايطالب قًٌٝ ِٖٚ َعًِ ٜعًِ ايكطإٓ ثِ أضبع١ أٜتاّ ٜتعًُٕٛ ايكطإٓ ٚإَاّ 

.    ٖٚصا غالف َٔ ٜأتٕٛ يًكال٠ يف أٚقاتٗا()َٚؤشٕ ٚقِٝ ْٚاظط 

 األٖتُاّ بايعٓاقط اؾُاي١ٝ يًُب٢ٓ سٝح مت ايبٓا٤ بأسذاض شات أيٛإ َتعسز٠ األغٛز  :ضابعّا 

.  إناؾ١ إىل ايعكٛز اؾ١ًُٝ ٚايؿُػٞ ٚغرل شيو ( )ٚايطَازٟ ٚايًٕٛ األمحط 

َٔ خالٍ ايؿُػٞ َٚٔ خالٍ - دسّا–ايعٓا١ٜ باإلنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ ٚايتسؾ١٦ ٖٚصا ٚانح : خاَػّا

ايؿبابٝو املتعسز٠ االػاٖات اييت تتبع اجملًؼ ايٛاغع ٚايصٟ ٜعس َهإ ايسضاغ١ ٖٚصا ٜعطٞ نجرلّا 

إناؾ١ إىل إٔ َٛاز ايبٓا٤ تعطٞ تسؾ١٦ يف ايؿتا٤ نْٛٗا ال تؿكس اؿطاض٠ ، َٔ ايت١ٜٛٗ يف ايكٝـ اؿاض 

. بػطع١ 

 ٚبأْٛاعٗا ايجالث١ اييت () اغتدساّ املٛاز األٚي١ٝ املتاس١ َٔ ايب١٦ٝ يف ايبٓا٤ ٖٚٞ األسذاض:      غازغّا 

شنطْاٖا 

                                                           
 ٩163ٍِٓح ا٠ٛذسعح اٍٛآ٪ذٍح ٩سٓح : اٛ٪ٍِٓح اٌٛغا٣ٍح   ((

(  .  94ري اٛغِاٙ ٟذ٤ٌح اَشاس ص :   هثذ اٛشد٢٠ جاس اهلل (

(  .  94ص :   ا٠ٛشجن ٣ِغ٦ (

(  .  166 , ٩165ٍِٓح ا٠ٛذسعح اٍٛآ٪ذٍح ٩سٓح :   اٛ٪ٍِٓح اٌٛغا٣ٍح (

(  .  90ري اٛغِاٙ ٟذ٤ٌح اَشاس ص :   هثذ اٛشد٢٠ جاس اهلل (

 .  90ا٠ٛشجن ٣ِغ٦ ص   ((
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باؾٛاْب االدتُاع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ سٝح ْالسغ إٔ املسضغ١ يف َععُٗا - أٜهّا- االٖتُاّ :     غابعّا 

خككت يتسضٜؼ األٜتاّ ايصٟ سسز ايٛاقـ عسزِٖ بأضبع١ أٜتاّ ٚخكل شلِ ثًح غِٗ أٚقاف املسضغ١ 

ٚايجًح ايجاْٞ يًُٛظؿني ٚايجايح يًطعاّ زاخٌ املسضغ١ يًُكُٝني ؾٝٗا َِٚٓٗ ايطًب١ ٚاملسضغني 

 َٚٔ خالٍ شيو نً٘ ًْشغ إٔ ٖصا املب٢ٓ اؾتٌُ ع٢ً ايهجرل َٔ ()ٚغرلِٖ َٔ ايٛاقًني إىل املسضغ١ 

. ايعٓاقط ايب١ٝ٦ٝ ٚاييت تعطٞ تكٛضّا ٚمنٛشدّا ضا٥عّا يًعُاض٠ اإلغال١َٝ يف ٖصٙ ايكطٕٚ 

 :الهناذج العنرانية يف مديهة زبيد   : خامصًا

:  الدار الهاصري الكبري

  اخذلْا يف ظبٝس  ٚعػب َا تٛؾط يٓا َٔ املكازض ٚاملطادع ايساض ايٓاقطٟ ايهبرل ايصٟ تػ٢ُ ايّٝٛ  

ايكًع١ ٖٚصٙ ايساض تعٛز إىل ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ سٝح قاّ ببٓا٥٘ ايػًطإ ايطغٛيٞ املًو ايٓاقط 

 ٖٚصٙ ايساض ُتعٗس َٔ ايسٚض ايهبرل٠ َٚٔ أِٖ املآثط يف املس١ٜٓ اييت ال ظايت ()(ٖـ827ت )أمحس بٔ األؾطف 

، باق١ٝ إىل ايّٝٛ ألْ٘ نإ ايساض ايػًطا١ْٝ ـ اؿه١َٝٛ ـ ٖٚٛ بين ع٢ً َػاس١ نبرل٠ تؿٌُ عس٠ َطاؾل 

ٚكاظٕ ايػالح ٚكاظٕ اؿبٛب ٚزاض اإلَاض٠  (األبطاز  )ؾؿٝ٘ باب ايٓكط ٚايػذٔ ٚايجهٓات ايعػهط١ٜ 

 ٚنُا ٜؿٌُ ايساض األغطبٌ يًدٍٝٛ ٚزاض ايهٝاؾ١ ٚب٦طٜٔ ايب٦ط ()ٚاملاي١ٝ َٚكط اؿانِ ايؿطعٞ 

ايػطبٞ ٚايب٦ط ايتابع يًشُاّ ٚنصيو املسخٌ ايط٥ٝػٞ يًككط ٚاملٓعط٠ ٚاملسضغ١ اإلغهٓسض١ٜ ثِ أخرلّا 

ايؿٓا٤ أٚ ايطسب١ ايصٟ ٜتٛغط ايساض ٖٚٛ ايؿُػٞ ايهبرل سٝح ٜطٌ عًٝٗا ايساض َٔ مجٝع اؾٛاْب 

 َذلّا 137ٖٚصٙ ايطسب٘ أٚ ايؿُػٞ عباض٠ عٔ َػاس١ َػتط١ًٝ ايؿهٌ متتس َٔ ايؿطم إىل ايػطب بطٍٛ 

 َذل ٚيف ٖصٙ ايػاس١ ـ ايطسب١ ـ أؾذاض َتٓٛع١ ٚعٕٝٛ َا٤ فًٛب١ 90َٚٔ ايؿُاٍ إىل اؾٓٛب بعطض 

َٔ ؾطقٞ ظبٝس نُا ؼتٟٛ ع٢ً أسٛاض َٝاٙ ْٚٛاؾرل ٚؾصضٚاْات َا ظايت إسساٖا َٛدٛز٠ ظٛاض 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا ايساض ،  أَا خاضز املب٢ٓ ؾٗٛ شٚ أضبع اػاٖات أٚ ٚادٗات ()ايٛاد١ٗ ايؿطق١ٝ يساض املاي١ٝ 

عباض٠ عٔ فُع َعُاضٟ سهَٛٞ َسْٞ ٚسطبٞ نبرل، غرل إٔ ايطابع املسْٞ ٖٛ ايػايب عًٝ٘ ملا ٜؿتٌُ 

َٚٔ خالٍ َا غبل ، عًٝ٘ بساخً٘ َٔ أؾذاض ٚعٕٝٛ َا٤ ٚغٛاقٞ إناؾ١ إىل ايعخاضف املٓتؿط٠ يف أضدا٤ٙ 

:  ٜتهح يٓا بإٔ ٖٓاى عٓا١ٜ نبرل٠ باؾٛاْب املعُاض١ٜ ايب١ٝ٦ٝ يف ٖصٙ ايساض ٚاملتُج١ً يف ايتايٞ 

                                                           
(  .  ٩166ٍِٓح ا٠ٛذسعح اٍٛآ٪ذٍح ٩سٓح :   اٛ٪ٍِٓح اٌٛغا٣ٍح (

(  .  108تٌٍح ا٠ٛغرٍِذ ص :   ات٢ اٛذٌثن (

( ا٠ٛشٗض اِٛش٣غً ٜٛذساعاخ  ا٤٠ٍٍٛح , , 25صتٍذ ٟغاجذ٧ا ٩ٟذاسع٨ا اٛو٠ٍٜح ًُ اٛراسٌخ ص :   هثذ اٛشد٢٠ هثذ اهلل اٛذؼشًٟ (

.  ٝ 1993, ط٤واء 

( اإلعرذ٘اٟاخ اٛذشتٍح ٠ٛذ٤ٌح صتٍذ ٤ٟز ٣شأذ٨ا ٩درى ٨٣اٌح اٛذ٩ٛح اٛـا٧شٌح دساعح أششٌح  (اٛذٗر٪س  )هثذ اهلل هثذ اٛغالٝ : اٛذذاد (

.  ٝ 2004, ٩صاسج اٛصٔاُح ط٤واء  , 191ٟو٠اسٌح ص 
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: أٚاّل إٔ تٗا١َ ؽتًـ طبٝعتٗا عٔ ايطبٝع١ اؾب١ًٝ ٚيصيو ؾإٕ َٛاز ايبٓا٤ اييت اغتدسَت يف  

 ()ايساض ٖٞ املٛاز املتاس١ املٛدٛز٠ يف ايب١٦ٝ اييت تتٛاؾل َع ايب١٦ٝ ٖٚٞ ٓآيًي ٚايطني ٚاآلدط ٚايٓٛض٠ 

 .  () أَا اؿذاض٠ غايبّا ؾٗٞ ال تتٛؾط يف تٗا١َ ()ٚايكهاض 

: ثاّْٝا اغتدسَت يف املب٢ٓ األخؿاب اييت ٖٞ َٔ ْٛع ايطٓب ٚايػسض ٚايعطعط يألبٛاب ٚايؿبابٝو  

 .  ()ٚايػكٛف ٖٚصٙ أٜهّا َٔ املٛاز األٚي١ٝ املٛدٛز٠ ٚاملٓتؿط٠ يف ٚزٜإ ظبٝس ٚتٗا١َ ٚغرلٖا 

: ثايجّا املعاؾات يًشطاض٠ أٚ َا ٜػ٢ُ مبالقـ اشلٛا٤ سٝح عاجل املكُِ شيو بايؿبابٝو  

اـاضد١ٝ ٚاملٓتؿط٠ عٓس األبٛاب ٚيف ايكاعات ٚاملٓاظط سٝح بعهٗا خؿب١ٝ ٚبعهٗا قك١ٝ َٔ ايكل 

سٝح تعس غتا٥ط تًكـ اشلٛا٤ ٖٚٞ كط١َ َٚتكاطع١ ع٢ً ؾهٌ زٚا٥ط تػُح بسخٍٛ ن٤ٛ خاؾت 

يًُب٢ٓ ٚزخٍٛ تٝاضات َٔ اشلٛا٤ مما ٜكًٌ َٔ اشلٛا٤ اؿاض املٓسؾع ْتٝذ١ ؿطاض٠ ايؿُؼ ايؿسٜس٠ يف 

 .  ()ايكٝـ 

 ضسب١ ايساض اييت  تؿهٌ اؿسٜك١ ٚايبػاتني ٚعٕٝٛ املا٤ ٖٚٞ مبػاستٗا ايٛاغع١ تعطٞ :ضابعّا 

ظالاّل ٖٚٛا٤ّ َٓعؿّا خاق١ يف ؾكٌ - أٜهّا-َٓعطّا مجايّٝا ضا٥عّا يًُب٢ٓ َٔ ايساخٌ ٚتعطٞ 

.  ايكٝـ 

: خاَػّا األٖتُاّ بتٛقٌٝ املٝاٙ يًُب٢ٓ ٚشيو ٚانح َٔ ٚدٛز اآلباض ٚعٕٝٛ املا٤ اجملًٛب١ َٔ ؾطقٞ  

.  املس١ٜٓ 

   ٚأخرلّا ال بس َٔ اإلؾاض٠ إىل إٔ ظبٝس يف ٖصٙ املس٠ نُس١ٜٓ متجٌ ايعاق١ُ ايجا١ْٝ يًسٚي١ 

ايطغٛي١ٝ ؾإٕ ايػالطني قس اٖتُٛا بٗا نجرلّا، ؾكس اٖتُٛا بٓعاؾتٗا ٚضقـ ؾٛاضعٗا مما ٜعطٞ 

بتذسٜس أبٛاب َس١ٜٓ ظبٝس " َٓعطّا ب٦ّٝٝا ْعٝؿّا ٚمجٝاّل ؾكس شنط أْ٘ يف عٗس ايػًطإ اجملاٖس أَط

 مما ٜعطٝٓا اؾاضات ٖاَ٘ عٔ ضٚع١ ()" ايجُا١ْٝ ٚظخطؾ١ ؾٛاضعٗا ست٢ ناْت نايٓذِ ايعاٖط 

اؿهاض٠ اإلغال١َٝ يف عٗس ايسٚي١ ايطغٛي١ٝ اييت اٖتُت بٓعاؾ١ ؾٛاضع املسٕ ٚؼػٝٓٗا َجٌ اٖتُاَٗا 

باإلْػإ ٚتع١ًُٝ 

                                                           
ُٟـِئ ٩اٛجٍش ٌُوذ ا٠ٛادج اٛشئٍغٍح ًُ ذشٍٗة اٛٔؼاع ٩ٗا٣د ا٤ٛ٪سج ذغرخذٝ أطاًل ًُ ذثٍٍغ األعـخ : ا٤ٛ٪سج  (( جٍش 

عٜـا١ : عالٝ  ]٩اٛجذسا١ اٛذاخٍٜح ٩اٛخاسجٍح ٠ٜٛثا٣ً ٩أٗصش ٟا ٗا٣د ذغرخذٝ ٛرثٍٍغ ًشٍ ا٠ٛثا٣ً ٩طاالذ٨ا ٢ٟ اٛذاخٚ  

 سعاٛح ٟاجغرٍش ًٍش ٤ٟش٪سج  , جاٟوح دٜ٪ا١ , ٍٜٗح ا٤ِٛ٪١ 128دغ٢, اٛذشٍ اٛرٍٜٔذٌح االعالٍٟح ًُ اٛو٠اسج ا٤٠ٍٍٛح ص 

 .  [ ٝ 1989اٛج٠ٍٜح ٓغٞ اٛذٌ٘٪س , 

٩اٛشٟٚ ٩اٛذظى ٩ٌخٜؾ ٟن ا٠ٛاء ت٤غة ٟذذدج , ٩ٌر٠ٍض تظالتر٦ ( ا٤ٛ٪سج ) ٧٪ هثاسج ه٢ ٟادج ٟشٗثح ٢ٟ اٛجٍش : اٛٔؼاع  ((

٩ٟٔا٩ٟر٦ ٜٛشؿ٪تح ٩ا٠ٛاء , ٠ٗا ا١ طالتر٦ ذضداد ٟن ٟش٩س اٛض٢ٟ , ٩ٗا١ ٌغرخذٝ ٠ٗادج ٛر٘غٍح أعَٔ األت٤ٍح ٩خاطًح 

 [ .  35اٛو٠ائش اٛذ٤ٌٍح ص: اٛوثاًٛ  ]ا٠ٛغاجذ ٩ٗزٖٛ ذ٘غٍح تشٕ ا٠ٛاء ٤ٓ٩٪اذ٦ ٢ٟ اٛذاخٚ 

  366االعرذ٘اٟاخ اٛذشتٍح ص: اٛذذاد  ((

(  .  367 ا٠ٛشجن ٣ِغ٦ ص (

(  .  396–  ا٠ٛشجن ٣ِغ٦ ص (

(  .  64 ص 2اٛؤ٪د اٜٛؤٛؤٌح ض :  اٛخضسجً (
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     ٚختاَّا  ؾٗصا دٗس املكٌ ؾإٕ نٓا قس أسػٓا ؾُٔ اهلل تعاىل ٚإٕ قكطْا ؾُٔ أْؿػٓا ٚاؿُس اهلل ضب 

. ايعاملني ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني 

:  املصادر واملراجع 

, تذائن اٛغٜٖ ًُ ؿثائن ا٠ٜٖٛ  (٧ـ 896خ  )أتً هثذ اهلل ٟذ٠ذ ت٢ األصسّ األ٣ذٛغً : ات٢ األصسّ  

  (خ . ؽ  )تذ١٩ 

. ا٤ٛغثح إٛى ا٠ٛ٪اػن ٩اٛثٜذا١  (٧ـ 947خ  )أت٪ ٟذ٠ذ اٛـٍة ت٢ هثذ اهلل ت٢ أد٠ذ : تا ٟخشٟح  

ٍٜٗح اَداب  جاٟوح ط٤واء , سعاٛح ٟاجغرٍش ًٍش ٤ٟش٪سج , ٟذ٠ذ هثذ اهلل ا٠ٛو٠ًٜ / ذذٍْٔ 

2005 ٝ . 

إطذاس ٩صاسج اٛصٔاُح , اإلعالٍٟح  ري اٛغِاٙ ٟذ٤ٌح اَشاس (اٛذٗر٪س  )هثذ اٛشد٢٠ دغ٢ : جاس اهلل  

.  ٩2004ٝاٛغٍادح

اٛغٜ٪ٕ ًُ ؿثٔاخ اٛو٠ٜاء ٩ا٠ٜٛ٪ٕ (٧ـ 732خ  )ت٨اء اٛذ٢ٌ أت٪ هثذ اهلل ٟذ٠ذ ت٢ ٌ٪عَ : اٛج٤ذي  

.  1993ٝ (األ٩ٛى  )ٟ٘رثح اإلسشاد ط٤واء ؽ , ٟذ٠ذ ت٢ هًٜ األٗ٪م / ذذٍْٔ . 

اإلعرذ٘اٟاخ اٛذشتٍح ٠ٛذ٤ٌح صتٍذ ٤ٟز٣شأذ٨ا ٩درى ٨٣اٌح (اٛذٗر٪س  )هثذ اهلل هثذ اٛغالٝ : اٛذذاد  

 . ٝ 2004إطذاس ٩صاسج اٛصٔاُح ٩اٛغٍادح , اٛذ٩ٛح اٛـا٧شٌح دساعح أششٌح ٟو٠اسٌح 

) ا٠ٛ٘رة اإلعالًٟ تٍش٩خ ٛث٤ا١ ؽ , ٟغ٤ذ اإلٟاٝ أد٠ذ (241٥خ )اإلٟاٝ أد٠ذ ت٢ د٤ثٚ : ات٢ د٤ثٚ  

 ( . خ)تذ١٩ (األ٩ٛى 

٣شش ا٠ٛشٗض ,صتٍذ ٟغاجذ٧ا ٩ٟذاسع٨ا اٛو٠ٍٜح ًُ اٛراسٌخ ,هثذ اٛشد٢٠ ت٢ هثذ اهلل : اٛذؼشًٟ  

 . ٝ 1993, اِٛش٣غً ٜٛذساعاخ ا٤٠ٍٍٛح ط٤واء 

  (٧ـ 812خ  )أت٪ اٛذغ٢ هًٜ ت٢ اٛذغ٢ ت٢ أتً ت٘ش : اٛخضسجً  

  ٕ٪ٜهثذ اٛشد٢٠ . ٟخـ٪ؽ ٟظ٪س ٢ٟ ٟ٘رثح د , اٛوغجذ ا٠ٛغث٪ٕ ٢٠ٍُ ٩ًٛ ا٢٠ٍٛ ٢ٟ ا٠ٛ

اٛشجام  

  هًٜ هثذ اهلل طاٛخ / دساعح ٩ذذٍْٔ . اٛؤذ اِٛاخش اٛذغ٢ ًُ ؿثٔاخ أهٍا١ أ٧ٚ ا٢٠ٍٛ

 . ٝ 2006سعاٛح ٟاجغرٍش ًٍش ٤ٟش٪سج ٍٜٗح اَداب جاٟوح ط٤واء , هثذ اهلل 

  ٟشٗض , ٟذ٠ذ ت٢ هًٜ األٗ٪م / ذظذٍخ . اٛؤ٪د اٜٛؤٛؤٌح ًُ ذاسٌخ اٛذ٩ٛح اٛشع٪ٍٛح

 . 1983ٝ (اٛصا٣ٍح)اٛذساعاخ ٩اٛثذ٪ز ا٤٠ٍٍٛح ط٤واء ؽ 

اٛوثش ٩دٌ٪ا١ ا٠ٛثرذأ   (٧ـ808خ )هثذاٛشد٢٠ ت٢ ٟذ٠ذ :ات٢ خٜذ١٩ 

  . (خ . ؽ  )تذ١٩ , داس اٛ٘راب اٜٛث٤ا٣ً تٍش٩خ ٛث٤ا١ ,          ٩اٛخثش 

, داس اِٛ٘ش ا٠ٛواطش 1990ٟذ٠ذ أد٠ذ , ٟوجٞ ألِٛاف  اٛراسٌخٍح ًُ اٛوظش ا٠٠ٜٛ٪ًٗ, ؽ: د٠٧ا١  

. , تٍش٩خ ,ٛث٤ا١

  (٧ـ 944خ  )٩ج٦ٍ اٛذ٢ٌ هثذ اٛشد٢٠ ت٢ هًٜ ت٢ ٟذ٠ذ : ات٢ اٛذٌثن  

  عَ . د / ذذٍْٔ , اِٛؼٚ ا٠ٛضٌذ هٜى تٌٍح ا٠ٛغرٍِذ ًُ أخثاس ٟذ٤ٌح صتٍذ٪ٌ

 .ٝ 1983, ٟشٗض اٛذساعاخ ٩اٛثذ٪ز ا٤٠ٍٍٛح ط٤واء , شٜذذ 

  ٟذ٠ذ ت٢ هًٜ األٗ٪م ؽ / ذذٍْٔ , ٓشج اٛوٍ٪١ ًُ أخثاس ا٢٠ٍٛ ا٠ٍ٠ٛ٪١( 

.  ٝ 1988 (اٛصا٣ٍح 

  أد٠ذ / ذذٍْٔ , ٣شش ا٠ٛذاع٢ ا٠ٍٛا٣ٍح ًُ خظائض ا٢٠ٍٛ ٣٩غة اٛٔذـا٣ٍح

 . ٝ 1992 (األ٩ٛى)داس اِٛ٘ش ا٠ٛواطش تٍش٩خ ؽ  , ساذة د٠٪ػ 

  (٧ـ 748خ  )ش٠ظ اٛذ٢ٌ ٟذ٠ذ ت٢ أد٠ذ ت٢ هص٠ا١ : اٛز٧ثً  

   ٝداس , ه٠ش هثذ اٛغالٝ ذذٟشي / ذذٍْٔ , ذاسٌخ اإلعالٝ ٩٩ٍُاخ ا٠ٛشا٧ٍش ٩األهال

ٝ  1985(األ٩ٛى )اٛ٘راب اٛوشتً تٍش٩خ ٛث٤ا١ ؽ 
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  ٟؤعغح اٛشعاٛح تٍش٩خ ٛث٤ا١ , ٟذ٠ذ ٣وٍٞ اٛوشٓغ٪عً / ذذٍْٔ ,  عٍش أهالٝ ا٤ٛثالء

 .ٝ 1982(اٛصا٣ٍح)ؽ 

هثذاٛغراس / ذاض اٛوش٩ط ٢ٟ ج٪ا٧ش اٛٔاٟ٪ط, ذذٍْٔ (٧ـ 816خ )اٛغٍذ ٟذ٠ذ ٟشذؼى  اٛذغ٤ًٍ: اٛضتٍذي-

 .(ؽ)ٝ, تذ1965١٩أد٠ذ ُشاض , ٛج٤ح اٛرشاز اٛوشتً, داس ا٨ٛذاٌح, 

عٜـا١ ٟذغ٢, اٛذشٍ اٛرٍٜٔذٌح اإلعالٍٟح ًُ اٛو٠اسج ا٤٠ٍٍٛح , سعاٛح ٟاجغرٍش ًٍش  ٤ٟش٪سج, : عالٝ- 

 . 1988ٝجاٟوح دٜ٪ا١, ٍٜٗح ا٤ِٛ٪١ اٛج٠ٍٜح, ٓغٞ اٛذٌ٘٪س,  

ا٠ٛذاسط ا٤٠ٍٍٛح ًُ هظش اٛذ٩ٛح اٛشع٪ٍٛح   (اٛذٗر٪س )هثذ اٛوضٌض ت٢ ساشذ : اٛغ٤ٍذي - 

.  ٝ 2003 (األ٩ٛى  )ؽ    

ٛج٤ح اٛرشاز اٛوشتً, داس /ا٠ٛخظض , ذذٍْٔ (٧ـ 488خ  )ات٪ اٛذغ٢ هًٜ ت٢ اع٠اهٍٚ ا٤ٛذ٪ي : ات٢ عٍذج

 .  (خ. ؽ )اَُاّ اٛجذٌذج , تٍش٩خ , تذ١٩ 

ُرخ اٛٔذٌش اٛجاٟن ت٢ٍ ٤ًُ   (٧ـ 1250خ  )ٟذ٠ذ ت٢ هًٜ ت٢ ٟذ٠ذ : اٛش٪ٗا٣ً - 

ٝ  1997, ا٠ٛ٘رثح اٛوظشٌح تٍش٩خ ٛث٤ا١ ,            اٛش٩اٌح ٩اٛذساٌح ٢ٟ هٜٞ اٛرِغٍش 

, ت٨جح ا٢٠ٍٛ ًُ ذأسٌخ ا٢٠ٍٛ  (٧ـ 743خ  )ذاض اٛذ٢ٌ هثذ اٛثآً ت٢ هثذ ا٠ٛجٍذ ا٠ٍٛا٣ً : ات٢ هثذ اٛثآً - 

.  ٝ 1988 (األ٩ٛى  )داس اٛذ٠٘ح ا٤٠ٍٍٛح ط٤واء ؽ , هثذ اهلل ٟذ٠ذ اٛذثشً ٩ ٟذ٠ذ أد٠ذ اٛغ٤ثا٣ً / ذذٍْٔ 

إطذاس ٟؤعغح , جاٟوح ذوض  (ٟؤذ٠ش ذوض هٜى ٟش اٛوظ٪س   )ذوض هاط٠ح ا٢٠ٍٛ اٛصٔاٍُح هٜى ٟش اٛوظ٪س - 

ٝ  2010, اٛغوٍذ ٜٛوٜ٪ٝ ٩اٛصٔاُح ذوض 

ذاسٌخ ا٢٠ٍٛ  ا٠ٛغ٠ى ا٠ٍِٛذ ًُ  (٧ـ 569خ )٣جٞ اٛذ٢ٌ ه٠اسج ات٢ أتً اٛذغ٢ اٛذ٠ً ا٤٠ًٍٛ : ه٠اسج - 

ٟ٘رثح اإلسشاد ط٤واء ؽ , دغ٢ ع٠ٍٜا١ ٟذ٠٪د . ذشج٠ح د, ٝ 1892ٗاي ع٤ح / ذذٍْٔ , أخثاس ط٤واء ٩صتٍذ 

 . ٝ 2004 (األ٩ٛى  )

ٌذٍى ٛـَ, اٛو٠ائش اٛذ٤ٌٍح ًُ ٟذ٤ٌح ؿٍِش دجح, سعاٛح ٟاجغرٍش ًٍش ٤ٟش٪سج, جاٟوح ط٤واء, : اٛوثاًٛ-

. 2008ٍٜٝٗح اَداب, ٓغٞ اَشاس, 

ٝ, ٟ٘رثح جش٩ط تشط, 1988, (أ٩ٛى)ٟ٪ع٪هح اٛو٠اسج اإلعالٍٟح, ؽ  (اٛذٗر٪س)هثذ اٛشدٍٞ ًاٛة : ًاٛة-

 .تٍش٩خ, ٛث٤ا١

اٛذٌثاض ا٠ٛز٧ة ًُ ٟوشُح   (٧ـ 799خ  )إتشا٧ٍٞ ت٢ هًٜ ت٢ ٟذ٠ذ : ات٢ ُشد٪١ - 

  (خ . ؽ  )تذ١٩ , داس اٛ٘راب اٛو٠ٍٜح تٍش٩خ ٛث٤ا١ ,    ه٠ٜاء ا٠ٛز٧ة 

٨ٟذي ا٠ٛخض٩ًٟ, ٩إتشا٧ٍٞ اٛغاٟشائً, . د/ , ٗراب اٛو٢ٍ, ذذٍْٔ(٧ـ174: خ)اٛخٍٜٚ ت٢ أد٠ذ : اِٛشا٧ٍذي-

 .(خ.ؽ)ٟ٘رثح ا٨ٛالٙ, اٛٔا٧شج, تٍش٩خ 

داس اٛشوة , ذِغٍش اٛٔشؿثً اٛجاٟن ألد٘اٝ اٛٔشآ١ , أت٪ هثذ اهلل ٟذ٠ذ ت٢ أد٠ذ األ٣ظاسي : اٛٔشؿثً - 

  (خ . ؽ  )تذ١٩ , اٛٔا٧شج 

ع٢٤ ات٢ ٟاج٦    (٧ـ 275خ  )اٛذاُق أت٪ هثذ اهلل ٟذ٠ذ ت٢ صٌذ اٛٔض٤ٌ٩ً : ات٢ ٟاج٦ - 

  (خ . ؽ )تذ١٩ , داس إدٍاء اٛ٘راب اٛوشتً تٍش٩خ ٛث٤ا١ 

,  ذاسٌخ اٛذ٩ٛح اٛشع٪ٍٛح ًُ ا٢٠ٍٛ , ٟؤَٛ هاػ ًُ اٛٔش١ اٛراعن ا٨ٛجشي : ٟج٨٪ٙ - 

.  ٝ 1984داس اٛجٍٚ ط٤واء , هثذ اهلل ٟذ٠ذ اٛذثشً / ذذٍْٔ 

هثذ اٛشد٢٠ اٛشجام  . ٟخـ٪ؿح ٟظ٪سج ٢ٟ ٟ٘رثح د : اٛ٪ٍِٓح اٌٛغا٣ٍح - 

, داس ا٠ٛخراس دٟشْ , اٛظٍٜذٍ٪١ ٩اٛذشٗح اِٛاؿ٠ٍح ًُ ا٢٠ٍٛ  (اٛذٗر٪س  )دغ٢ٍ ت٢ ٍُغ اهلل : ا٠٨ٛزا٣ً - 

  (خ . ؽ  )تذ١٩ 

 .(خ. ؽ  ) تذ١٩ , داس طادس تٍش٩خ ٛث٤ا١,ٟوجٞ اٛثٜذا١ (٧ـ 662خ  )ٌآ٪خ ت٢ هثذ اهلل اٛذ٠٪ي : ٌآ٪خ - 
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