
2536-9504
2735-5233

٢٠٢١


  مجلة علمية ُمَحكمة ( ُمعتَمدة ) شهرية 
  يصــدرهــا مــركــز بحــوث الشــرق األوســط   



(Issn :2536 - 9504) :

(Online Issn :2735 - 5233) :









٢٠٢١

www.mercj.journals.ekb.eg


ARCI
 Clarivate

 (ARCIf






جملة حبوث الشرق األوسط 



www.mercj.journals.ekb.eg


2010988051292022485413920224662703

  •
11566

Email: middle-east2017@hotmail.com







 
 





























 –






























  •

  •

  •

  •

  •



  •

  •

  •

  •





 –



 –

 –








 •
 •
 •
 •
 •
 •











 الباحث/ حمد فيد حمد العازمي        مـجـيـودات السيدة زبيدة أم جعفر في سقاية الحجاج وتمييد الطرق إلـى بـيـت اهلل الحـرام 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 57 

 
 
 
 

 السيدة زبيدة أم جعفر اتودـيـجـم
 وتمييد الطرق في سقاية الحجاج

 رامـت اهلل الحـيـى بـإل
 
 
 

 حمد فيد حمد العازميالباحث/ 
 شعبة التاريخ اإلسالمي - م التاريـخـقس - هباحث دكتورا

 جامعة عين شمس -كمية اآلداب 

 

 

 



 0202ديسمبر  – السبعون العدد        السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 57 

 

 



 الباحث/ حمد فيد حمد العازمي        مـجـيـودات السيدة زبيدة أم جعفر في سقاية الحجاج وتمييد الطرق إلـى بـيـت اهلل الحـرام 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 55 

  :ممخصال

جعل  ن  ليس كل أىل النفوذ السياسي والثراء المادي في الذكر سواء، فميس م  
ا في خير الناس، مجعمي ن  الناس كم   سيًفا مصمًتا عمىه المادي ءنفوذه السياسي وثرا

عانتيم، واألخذ بيد  ،واإلحسان إلييم ،والبر بيم ،وخدمتيم ، فألسنة الناس ضعفائيموا 
مرأة فاضمة ا، وزبيدة كما وردت األخبار عنيا كانت وتحيي ذكراىم ،أىل الفضل تذكر

وتوفير الماء ألىل مكة  ،ذلك رعايتيا لسقاية الحجاج ن  وم   ،وتعممو ،تحب الخير
 مكة. ىمكة ومن الكوفة إل ىعن تمييد طرق الحجاج من بغداد إل فضًل 

وخير شاىد عمي ذلك ىو ما  ، الحرام والمسجد النبويإعمار بيت اهلل وأخيًرا
 :بن الجوزياوشيادة أىل التاريخ ليا فيقول عنيا  ،يومنا ىذا إلىثار اآلمن تمك  تبقى

وساقت الماء من أميال حتى  ،وبالحرمين الشريفين ،ثار في طريق مكةآوليا ... "
 ."...أوصمتو الحرم
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Abstract: 

Those who own political influence are not equal to luxurious. 
those whose use is political influence or luxurious for insulting people 
or controlling them are not as the same as who provide good and 
serving others with righteousness, helping their needy. people always 
outlived by their good speeches, Zobida as they said; was a virtuous 
woman, she loves good and does it including providing pilgrimage 
with water, providing water for Meccaian s other than facilitating path 
for pilgrimage from Baghdad to Mecca and From Kufa to Mecca. 

Finally, reconstructing the sanctified house of Allah (al-Ka ba) 
and the Prophet' s mosque. The remains are the best witness and 
history witnesses for her; Ibn Al Gawzi says (She left her impacts on 
the path of Mecca and The Two Venerable Sanctuarie, she holds 
water from distances till Makkan Sanctuary.  
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  :المقدمة

ال يقل أىمية عن دورىا السياسي في خلفة   حضاري  كان لمسيدة زبيدة دورٌ 
بنيا محمد م( أو حتى في خلفة ا819 – 787ىـ / 091 – 071زوجيا ىارون الرشيد )

في العمران  وقد شمل ىذا الدور جيودىام(، 808 – 819ىـ / 098 – 091األمين )
، ومن ذلك حرصيا كافة واإلنفاق في وجوه الخير ،وفي رعاية األدباء والفقياء ،والبناء

ىذه الدراسة  ان  م  د  عمى حل مشكمة المياه لسكان مكة وحجاج بيت اهلل الحرام؛ فمن ىنا ق  
 ".السيدة زبيدة في سقاية الحجاج وتمييد الطرق إلى بيت اهلل الحرام "جيودتحت عنوان: 

 أىمية البحث:

إيضاح الدور الحقيقي الذي قامت بو السيدة زبيدة في إعمار منطقة الحرمين 
ت اهلل الحرام وسكان مكة الشريفين واالىتمام بقضية المياه بالنسبة إلى حجاج بي

في إتمام بعض األمور  اىذه القضية أىمية كبيرة لسكان مكة وعائقً  ت  م  ث  م   إذ مة؛المكر 
عداد حجاج بيت اهلل الحرام في أفي موسم الحج، فضًل عن أنيا كانت تتحكم في 

أعمال الحج والعمرة؛ وذلك بتوفير المياه  أن تيسرموسم الحج، فأرادت السيدة زبيدة 
 عن ابتغاء وجو اهلل تعالى قبل أي شيء. إلى الحجاج فضًل 

 أىداف البحث:

 .محاولة تحديد ىذا الدور من واقع اآلثار التي تركتيا السيدة زبيدة في ىذه المنطقة -

 .معرفة الرغبة الحقيقية التي دفعت السيدة زبيدة لمقيام بيذا العمل الشاق -

عمال من توفير األ هالعوائق التي واجيت السيدة زبيدة من أجل إتمام ىذ معرفة -
وكذلك العمال  كثيرة، النفقات اللزمة، التي بمغت في بعض األحيان أموااًل 

وأخيًرا الوقت الذي استغرقو العمل  ،والميندسين اللزمين لإلشراف عمى العمل
 من أجل االنتياء.
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 :وتساؤالتو البحثفرضيات 

فكمما كانت إتمام مثل ىذه األعمال يحتاج الكثير من األموال والعمال، 
 ،زاد األجر والثواب إلى نفقات أكثر، وكمما زاد ذلك تحتاجاألعمال كثيرة وشاقة ا
 :اآلتيوما يتفرع منو عمى النحو  ،وىنا يتبادر سؤال البحث ،وحصمت المنفعة والمراد

 كيف استطاعت السيدة زبيدة أن تتحمل مثل ىذه المشقة وما كان ىدفيا من وراء ذلك؟

 :وعميو

 النفقات اللزمة لمثل ىذا؟ ت  ر  ب  كيف د   -

 ىل أشرفت بنفسيا عمى إتمام مثل ىذه األعمال؟ وكيف كان تدخميا؟ -

 ؟مال الترحيب والقبول من سكان مكةىل القت ىذه األع -

من وراء ذلك  يىل كانت السيدة زبيدة تسعى من وراء ذلك إلى الشيرة أم تبتغ -
 وجو اهلل تعالى؟

ىذه األعمال لفترات زمنية طويمة بعد السيدة وىل استمرت المنفعة من وراء  -
 زبيدة؟

 وأخيًرا ما ىو مردود ىذه األعمال عمى كتابات المؤرخين والرحالة؟ -

 :الدراسات السابقة ومدى االستفادة منيا

 أكانت رسائل عممية أمسواء  ىناك العديد من الدراسات العممية المتخصصة
زبيدة ونشاطيا العمراني السيدة ألنيا أفردت الحديث عن  ؛، استفدنا منيا كثيًرااأبحاثً 

دراستنا  ز  ي  الجديد الذي م   ن   إخير معين وُمنيل لنا، إال   الدراساتخاصة، وكانت ىذه 
ىو الحديث فقط عن مجيودات زبيدة العمرانية لحل مشاكل  عن الدراسات السابقة؛

 .حرام في موسم الحجنقص المياه لسكان مكة المكرمة ورواد بيت اهلل ال
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 :أفادتناومن ىذه الدراسات التي 

سيدة بغداد األولى السيدة زبيدة، مآثرىا وأعماليا، : فائزة بنت إسماعيل أكبر -
 .01، صم6117، ع 7مجمة الجمعية التاريخية السعودية، س

فيصل عبد اهلل بني حمد: دور السيدة زبيدة في العمل الخيري في مكة، مجمة  -
 .م6101، دار اليمامة لمبحث والنشر، الرياض، 1، 7ع، 10العرب، ج

عائدة محمد عيد: زوج الخميفة العباسي ىارون الرشيد، مجمة آداب الرافدين،  -
 .م6101، 77جامعة الموصل، ع

 :التعريف بيا

مد بن عمي بن عبد ىي زبيدة بنت جعفر بن أبي المنصور عبد اهلل بن مح
فيي بذلك النسب من قريش، وسميت بأم  -ملسو هيلع هللا ىلص - ابن عم رسول اهلل اهلل بن العباس

وكانت زبيدة وافرة الجمال ، (6)وأطمقت عمييا أغمب المصادر اسم أم جعفر ،(0)العزيز
جدىا  م(771 – 718ىـ / 018 – 017) والخمق، وىذا ما دعا أبو جعفر المنصور

 .(1)أن يمقبيا بزبيدة أو زبد

.وكانت السيدة زبيدة صاحبة خمق (8) حديثةالفي قرية  ت  د  ل  وكانت زبيدة قد وُ 
يحفظن  بمن والبر واإلحسان، فكان منزليا مميًئاوذات دين ترغب في فعل الخير 

جارية يحفظن القرآن  كانت زبيدة تمتمك أكثر من مائةالقرآن الكريم من الجواري، فقد 
ب وذلك بسب؛ (1) ".. دوي النحل..."نو كل ليمة حتى قيل عن قصر زبيدة الكريم ويقرأ

 .(7)قراءة القرآن فيو كل ليمة

والتزاميا بأمور الدين اإلسلمي حتى قيل وحشتميا وىذا دليل عمى تقى زبيدة 
، (7) "... ماتت زبيدة وىي أحسن نساء عصرىا ديًنا وأصًل وجمااًل ومعروًفا..."عنيا 

نفاق من ماليا لمفقراء والمساكين واألخلقي، كانت زبيدة كثيرة اال وبجانب خمقيا الديني
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 عنو مروان بن أبي حفصة بقولو: ر  ب  ابتغاء وجو اهلل، وىذا ما ع  

اي  ان  ز  ي  ى م  ق  الت  ب   ح  ج  ر  أ   اهللُ و    لٌ ائ  و  ش   اءُ س  الن  و   ةُ د  ي  ب  زُ  ت  ح  ج  ر  
(8) 

وبجانب خمقيا ودينيا كانت زبيدة تتصف بالذكاء والفطنة، وىذا األمر قد بدا 
 .(9)واضًحا في استشارة الرشيد ليا في تعيين عمارة بن حمزة لمنصب القاضي

كان الرشيد شديد و  ،م(786ىـ/ 071وكانت زبيدة قد تزوجت من الرشيد عام )
فخطبت زبيدة لمرشيد  ،بنة عمو، وىذا ما الحظتو الخيزراناإلعجاب والحب ال

وتزوجيا في العام التالي، وكان حفل الزواج قد أقيم في دار محمد  ،م(780ىـ/ 078)
المنح  م(781 – 771ىـ / 079 – 018) الميدي ع  ز  بن سميمان والي البصرة، وقد و  
 .(01)والعطايا واألموال ليذه المناسبة

، (00) م(787ىـ/ 071( في شوال عام )ا)محمدً  ولدىاوقد رزقت السيدة زبيدة 
 .(06)م( في بغداد في خلفة المأمون810ىـ/ 607زبيدة عام ) وتوفيت السيدة

 أعمال السيدة زبيدة العمرانية في منطقة الحرمين الشريفين:

جعل  ن  ليس كل أىل النفوذ العباسي والثراء المادي في الذكر سواء، فميس م  
ا في خير الناس، مجعمي ن  نفوذه السياسي وثراءه المادي سيًفا مصمًتا عمى الناس كم  

أىل تذكر الناس  فألسنة، ضعفائيموخدمتيم والبر بيم، واإلحسان إلييم، واألخذ بيد 
الفضل، وزبيدة كما وردت األخبار عنيا كانت امرأة فاضمة تحب الخير وتعممو، قال 

... كانت زبيدة معروفة بالخير واألفضال عمى أىل العمم، "عنيا الخطيب البغدادي 
 .(01) "ء...والبر بالفقرا

كانت زبيدة معروفة بالخير والفضل وليا آثار كثيرة "ابن الجوزي:  وقال عنيما
في طريق مكة وبالحرمين الشريفين، وقد ساقت الماء من أميال حتى أوصمتو إلى بيت 

 .(08) "اهلل الحرام، ووقفت أمواليا عمى عمارة الحرمين...
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 حفر اآلبار والبرك والعيون:

وتتفاقم أكثر مع موسم الحج وتوافد أبناء  ،المياه في مكة كبيرةكانت مشكمة 
 .(01)وكانت المشكمة تتمثل في نقص المياه وشحيا ،اإلسلم إلى مكة ألداء فريضة الحج

وال شك أن تأمين المياه ألىل مكة والحجاج الوافدين إلييا، كان موضع 
فقد قامت السيدة زبيدة في أيام زوجيا ىارون الرشيد بأعمال  ،اىتمام الدولة اإلسلمية

 :فيما يأتيعظيمة تمثمت 

زيادة عمق بئر زمزم: كان بئر زمزم يمثل عمقو حوالي ثماني عشر ذراًعا، وكان  - أ
 الناس يعتمدون عميو في تأمين حاجتيم من الماء، ومع كثرة الطمب عميو لم يبق  

 .(07)ت السيدة زبيدة بتعميق بئر زمزم تسع أذرع زيادة القميل، فأمر فيو من الماء إال  

لذا  زم لم يجد في توفير الماء اللزم؛حفر بركة زبيدة: يبدو أن تعميق بئر زم - ب
ال  وأجرت ليا عيًنا من الحرم، فجرى الماء، ولكنو كان قميًل  ،أمرت بحفر بركة

ة، يكفي لري أىل مكة، ففكرت في حل آخر بعد أخذ رأي أصحاب المشور 
ووقع االختيار عمى وادي ، (07)فأشاروا عمييا بجر الماء من الحل إلى الحرم

حنين، وكان ىذا الوادي ينبع من أسفل جبل شاىق يقع بين مكة والطائف يقال 
وىو شق طريق لممياه في الجبال  ؛لو )طاد(، وكان ذلك مشروًعا ضخًما
يمان محتسب  من ماليا الخاص قامت عمى وما تنفق الشاىقة، فبعزم كبير وا 
وكانت عين حنين ، (08)ن ونفذوا المشروعالمشروع وساعدىا العمال والميندسي

يسقى بيا نخل ومزارع ممموكة لمناس وكانت تسمى )حائط حنين(، فاشترت 
ا الجتماع الماء ، وجعمت في ذيل كل جبل سد  وىدمتو ،السيدة زبيدة ىذا الحائط

ليحصل منيا  قناة متصمة إلى مجرى ىذه العين؛و عند نزول المطر، وجعمت في
وعين  ،عين المشاش :مثل ،المدد، حتى صار بعد ذلك كل منيا عيًنا مستقمة

يقعان عند جبال الثقبة، وعين الزعفران وعين الطارقي عند  المتين كانتا ،ميمون
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وتمدىا  ،، وكل مياه ىذه العيون كانت تصب في قناة حنين(09)جبال البرود
 ،حسب كثرة األمطار وقمتيا، فوصمت المياه عمى ىذا الشكل إلى مكة بالماء

لسقاية أىميا وحجاج  اوبنيت من أجل ىذا الغرض في أحياء مكة صياريج وبركً 
وقد بمغ طول العين ، (61)بيت اهلل الحرام، وسميت ىذه العين باسم عين زبيدة

 .(60)عشرة أميال وأنفق عمييا حوالي ألف ألف دينار

قد قامت السيدة زبيدة بحفر عيًنا في وادي النعمان شمال عين النعمان:  - ت
عرفة، وقد أرادت بيذا الماء أن توفر سقاية الحجاج في عرفة وباقي المشاعر 

 .(66)االعين تنبع من جبل اليد ىذهالمقدسة، وكانت 

قناة جبل الرحمة: كانت ىذه القناة تأخذ الماء من عين النعمان إلى جبل  - ث
ة، ومدت من ىناك قنوات فرعية، تصب مياىيا في خزانات ثم أحواض الرحم
. وكانت المياه في ىذه الخزانات تمبي حاجات الحجاج والناس، (61)وبرك

 .(68)وبعضيا كان مخصًصا لشرب الدواب

ومنيا إلى  ،وقد أرادت زبيدة أن تسير مياه ىذه القناة من بعد عرفة إلى منى - ج
لوجود منطقة صخرية حالت دون وصول مياه  ، لكن العمل توقف ىناك؛مكة

العين إلى مكة، وىكذا أصبحت عين وادي نعمان وجبل الرحمة خاصة 
بالمشاعر المقدسة )عرفة والمزدلفة ومنى(، بينما صارت عين حنين خاصة 

، وكانت ىذه اآلبار والعيون قد أنفقت عمييا زبيدة من ماليا (61)بمكة وأىميا
من أملكيا إيرادات زبيدة كانت تمتمك  در أن  فذكرت بعض المصا ،الخاص

ن ألف دينار في السنة فأوقفتيا عمى حفر اآلبار والعيون في ثلثي تبمغ
نيا أنفقت من الذىب ما قدره ألف ألف مثقال وسبعمائة يل إ. وق(67)الحرمين

وعن طيب  ،هلل تعالى ، وكانت زبيدة تنفق ىذه األموال رضاءً (67)ألف مثقال
لكثرة ما أنفقت، حيث تذكر المصادر أن خازنيا قد حضر إلييا  تبال   خاطر فمم

 ،إلى اآلن أربعمائة ألف درىم فقالت لو: اصرف ف  ذات يوم وقال ليا: ُصر  
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وذات يوم أعطى ليا سجلت الحساب، ، (68)ولو كان أضعاف ذلك ،وأتم العمل
 .(69)وقالت: لقد تركنا الحساب ليوم الحساب ،فألقتيا في األرض

 تمييد طرق الحجيج:

اىتمت زبيدة بطرق الحجاج من بغداد والكوفة إلى مكة والمدينة، وبدأ اىتمام 
 ف  ر  الذي عُ مياه عمى طول الطريق، زبيدة في بداية األمر بتوفير برك وآبار وصياريج 

 .(11) فيما بعد باسم ]درب زبيدة[

لك بمساجد وألحقت ذ ،ثم بعد ذلك أقامت محطات ومنازل لراحة المسافرين
 .(10)صغيرة عمى طول الطريق

توفير الماء ليم، قامت بحفر البرك لوكانت زبيدة تسييًل لراحة الحجاج و 
إلى الشقوق ثم بطان فالتناىي حتى  ا من موضع الييثمواآلبار عمى طول الطريق بدءً 

، (11)ومنيا إلى قروري وذات عرق وعندىا تبدأ شعاب مكة، (16) األجفر في إقميم نجد
لذا قررت زبيدة حفر ىذه  ؛وكان الحجاج قبل ذلك يعانون من قمة الماء أثناء سفرىم

زبيدة بذلك ولم ينقص  عد المسافة لم تبال  لتسييل الطرق عمى الحجاج، ورغم بُ  ؛البرك
صرارىا  .(18)شيء من عزيمتيا وا 

... لقد بنت " :وقد أمدنا ياسين العمري بمعمومات تتعمق بيذا الطريق فقال
، (11)حفرت آباًرا في كل مرحمةو  ،بيدة حائًطا عمى ىذا الطريق من بغداد إلى مكةز 

كل جانب من جانبي الطريق، بحيث  عمىوبنت حائطين عمى ىذا الطريق، حائًطا 
ذا عطش شرب من اآلبار.... ، "(17) كان األعمى إذا أراد الحج لمس الحائط وسار، وا 

 :ن المؤرخين حيث ذكره المسعودي فقالوقد تناول الحديث عن ىذا الطريق عدد م
وأوقفت  ،لقد اتخذت البرك والمصانع واآلبار عمى طول الطريق من بغداد إلى مكة"

؛ وابن جبير ذكرىا في رحمتو من المدينة (17) "عميو الوقوف، فجزاىا اهلل خير الثواب...
وقد ذكر  ،"ىذه المصانع والبرك من آثار زبيدة بنت جعفر..."إلى الكوفة، فقال: 
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لوال "وقال:  ،المرافق التي أقيمت عمى ىذا الطريق ومنافعيا التي تعود عمى الحجاج
 .(18) "ىذه المرافق ما سمكت ىذا الطريق...

كل بركة أو بئر في ىذا "وقال:  ،ثم جاء ابن بطوطة وذكر ىذا الطريق
ا كان لمسيدة ، وىكذ(19) "..الطريق الذي بين مكة وبغداد ىو من آثار أم جعفر زبيدة.

وتوفيره ليم طوال  ،واضح في سقاية أىل مكة وحجاج بيت اهلل الحرام الماء زبيدة دور
العام، باإلضافة إلى تمييد الطرق لمحجاج من بغداد والكوفة إلى مكة والمدينة، وقد 

 امتدحيا أحد الشعراء لما قامت بو من إسالة المياه لمحجاج بقولو:

 سي مُو اهلل بأم جعفر
 

 صار موروًدا حميد المصدرف 
 رمي بعذب الطعم مثل السكر 

 
 وراجل أشعث شعر أغبر 

 جادت لو بفضة وجوىر 
 

  (81)ساقية الحجاج ذات المفخر 

 وقال مروان ابن أبي حفصة مادًحا أم جعفر:

 يدعو ألم جعفر في الموطن
 

 إذ فرجت عن من الفقير والغني 
 فالماء في كل طريق أخشن 

 
 راحل بمنثنيفميس عنو  

 جادت بو لممؤمن الُمييمن 
 

  (80)واهلل قد يجزي بفضل المحسن 
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 الخاتمة:

لقد تركت السيدة زبيدة في منطقة الحرمين والطريق من بغداد إلى مكة، ما 
 يشيد عمى ذلك وكانت ىذه األعمال:

تيسير أمور الحجاج في موسم الحج،  فيرغبة حقيقية من السيدة زبيدة عن  - أ
 وخاصة مشكمة نقص المياه في مكة المكرمة.

تمييد الطرق من الكوفة وبغداد إلى مكة المكرمة كان من أجل راحة  - ب
المسافرين وتوفير الطعام والشراب لتمك الرحمة الطويمة، وقد ظمت ىذه الطرق 

 حتى رآىا وسار فييا ابن جبير وابن بطوطة.

السيدة زبيدة استطاعت  فإن  صعوبة ومشقة ىذه األعمال المطموبة،  عمى الرغم من
 أن تتغمب عمى ذلك من خلل:

 توفير النفقات اللزمة ليذه األعمال. - ت

 توفير العمال والمتخصصين. - ث

 أشرفت بنفسيا عمى إتمام ىذه األعمال. - ج

واألىم من ذلك ىو رغبتيا الحقيقية في إتمام ىذه األعمال ابتغاء وجو اهلل 
ومن أجل نيل رضاه، وىذا ما دفعيا إلى أن تنفق الكثير والكثير من األموال  ،عالىت

يم بنفسيا ومشاركتيا، حتى كانت تقف تحت أشعة سوالنفقات عمى األعمال، بل وتُ 
 في إتمام أعماليم. العمالالشمس المحرقة، لتتابع 

فيكذا  ا من كان هلل من الخير واإلحسان فيو الذي يدوم ويبقى ذكره،ق  وح
حسان من خلل مشاريعيا الخيرية في منطقة  كانت السيدة زبيدة صاحبة بر وا 

 الحرمين الشرفين.
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 المالحق

 

 
 ( لدرب زبيدة2خريطة )
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 ( درب زبيدة0خريطة )
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 درب زبيدة في الوقت الحاضر والتنقيبات األثرية المكتشفة 
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 اليوامش
الواحد وقيل أم الفضل. ابن كثير: البداية والنياية، تحقيق: فضل إبراىيم ( قيل إنيا سميت بأم 0)

، القمقشندي: مآثر األناقة في معالم 619، ص7م، جـ0989راشد، دار الرسالة، بيروت 
، 118، ص0، جـ0978الخلفة، تحقيق: عبد الستار أحمد فرج، مطبعة دار القمم، الكويت، 

ؤلف مجيول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق، تحقيق وقيل إن اسميا آمنة وقيل سكينة، م
 .70، ص0990يوسف جميلوي، مكتبة المثنى، بغداد، 

، القاىرة، 1محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف، ط: تاريخ الرسل والمموك، تحقيق: ( الطبري6)
السمرائي، دار قاسم : األنباء في تاريخ الخمفاء، تحقيق: ، ابن العمراني119، ص8، جـ0988

 .89، ص0971صادر بيروت، 
، 0977، بغداد، 6كوركيس عواد، مكتبة المثنى، ط: الديارات، تحقيق: ( أبو الحسن الشابشتي1)

 . 017ص
عمي حبيبة، دار التحرير لمطباعة والنشر، : تاريخ الموصل، تحقيق: ( أبو زكريا بن القاسم األزدي8)

وثاء مثمثة، وىي [ وياء ساكنة]بفتح أولو وكسر ثانيو، : والحديثة. 096، ص0977القاىرة، 
معجم البمدان، دار : ياقوت الحموي. قرية تقع بالموصل عمى الضفة اليمنى من نير دجمة

صفي . ؛ وقيل ىي قرية بغوطة دمشق يقال ليا حديثة601، ص6م، ج0981صادر، بيروت، 
عمي محمد البجاوي، دار : قاع، تحقيقمراصد االطلع عمى أسماء األمكنة والب: الدين البغدادي

 .187، ص0م، ج0991المعرفة، بيروت، 
محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: ( ابن خمكان1)

 . 70، ص6، جـ0978النيضة المصرية، القاىرة، 
 . 81، ص091سيدات البلط العباسي، دار الكشاف لمنشر والطباعة، بيروت، : ( مصطفى جواد عمي7)
، 0991( الذىبي: سير أعلم النبلء، تحقيق: شعيب األرناؤوط، دار الرسالة العممية، بيروت 7)

 .680، ص01جـ
( البييقي: المحاسن والمساوئ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، مكتبة نيضة مصر، القاىرة، 8)

 . 011، ص6، جـ0989
أن يغيره بالمال، فحينما رفض عمارة فقالت زبيدة ليارون، إن اإلقدام : ( أشارت زبيدة عمى ىارون9)

تزل من مواطئيا عند روائح المال، فادع بو وىب لو سبحتي ىذه فإن ردىا عرفنا نزاىتو، فوافق 
بعد أن شكر الرشيد  الرشيد وخل بو في أمر ميم ثم اتبعو السبحة فوضعيا عمارة بين يديو
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لتقديره وبره بو، ولما قام تركيا مكانيا، فقالت زبيدة قد نسييا، فأرسمتيا مع خادم ليا ليعطييا 
الجماىر في معرفة : أبو الريحان البيروني... لعمارة فرجع الخادم قائًل ليا إن عمارة وىبيا لي

، 0911مانية، حيدر أباد يوسف جعفر منصور، طبعة دائرة المعارف العث: الجواىر، تحقيق
وعمارة ىو عمارة بن حمزة الياشمي، مولي بني العباس، وأحد الكتاب البمغاء، وكان . 018ص

". كان كاتب المنصور، وكان أعور"المنصور والميدي يقدمانو لبلغتو، قال عنو ابن خمكان 
: النبلء، تحقيقسير أعلم : ؛ وانظر ترجمتو كاممة عند الذىبي098، ص1وفيات األعيان، ج

 .108، ص7م، ج0991شعيب األرناؤوط، دار الرسالة، بيروت، 
المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، : ( أبو يوسف يعقوب الفسوي01)

مصدر : ، ابن األثير119، ص8مصدر سابق، جـ: ، الطبري011، ص0، جـ0980بيروت 
 . 110، ص1سابق، جـ

 .8/161صدر سابق، جـم: ( الطبري00)
محمد صادق بحر العموم، المطبعة الحيدرية، النجف، : تاريخ اليعقوبي، تحقيق: ( اليعقوبي60)

تاريخ : ، الخطيب البغدادي119، ص8مصدر سابق، جـ: ، الطبري618، ص1م، جـ0978
 . 618، ص08م، جـ0989أبو الحسن الندوي، دار الكتب العممية، بيروت، : بغداد تحقيق

 .607، ص01مصدر سابق، ج: الخطيب البغدادي (10)
 . 078، ص1مصدر سابق، جـ: ( ابن الجوزي80)
 .17مرجع سابق، ص: ( مصطفى جواد10)
دار : حمد الجاسر: المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق: ( أبو إسحاق الحربي70)

 . 686، ص0980، الرياض، 6اليمامة، ط
صعوبة في االنتقال من الحل إلى الحرم لوعورة الطريق ووجود الشعاب ( كان الماء يجد 70)

عمر عبد السلم التدمري، : شفاء الغرام بأخبار البمد الحرام، تحقيق: والجبال، تقي الدين الفاسي
 . 018، ص0986دار الكتاب العممي، بيروت، 

الجمال، المكتبة التجارية،  ( عمي عبد القادر: األوج المسكي في التاريخ المكي، تحقيق: أشرف80)
 . 077، ص0997الرياض، 

وجبال الثقبة من أعالي الجبال في مكة حيث  .017مصدر سابق، ص: ( تقي الدين الفاسي90)
ويقع شرق مشعر منى في طريق المزدلفة، بينما جبال البرود ( متر 911)يبمغ ارتفاعيا حوالي 

تقع في الجية الجنوبية الشرقية لمحرم المكي وتمتد في اتجاه طولي من الشمال إلى الجنوب 
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 .بطول يتجاوز ثلثة كيمو مترات
ة، العقد الثمين في تاريخ البمد األمين، مطبعة السنة المحمدي: ( أبو الطيب تقي الدين المالكي61)

 .008، ص0919القاىرة، 
 .011مصدر سابق، ص: ( تقي الدين الفاسي60)
تقع جبال اليدا غرب مدينة الطائف حيث تبعد  .008مصدر سابق، ص: ( أبو الطيب المالكي66)

، وىي منطقة جبمية تكسوىا (م6111)كم، ويبمغ ارتفاع جبال اليدا حوالي  61عنيا حوالي 
يب اليواء فيي أشير سمسمة جبال تقع عمى الحافة الغربية الخضرة فضًل عن تمتعيا بمناخ ط

 .لمرتفعات جبال الحجاز
 .87، ص0981رشيد صالح، الرياض، : أخبار مكة وما جاء فييا من آثار، تحقيق: ( األزرقي61)
 .009مصدر سابق، ص: ( أبو الطيب المالكي68)
 77زبيدة، مجمة آداب الرافدين، العددالدور السياسي واالجتماعي لمسيدة : ( عائدة محمد عبيد61)

 .610، بغداد، ص6101سنة 
 .060مصدر سابق، ص: ( أبو الطيب المالكي67)
 . 89مصدر سابق، ص: ( األزرقي67)
 .079مصدر سابق، ص: ( عمي عبد القادر68)
 .87مصدر سابق، ص: ( األزرقي69)
م، 0981عة الكاظمية، بغداد، محمد بيجت األثري، مطب: مناقب بغداد، تحقيق: ( ابن الجوزي11)

 .70ص
 . 617، ص1مصدر سابق، جـ: ( الخطيب البغدادي01)
( وموضع الييثم، بفتح أولو ثم السكون، والثاء المثمثة، موضع ما بين القاع وُزبالة بطريق مكة عمى 16)

؛ 888، ص7ستة أميال من القاع فيو بركة وقصر ألم جعفر. ياقوت الحموي: معجم البمدان، ج
ق وىو الناحية، منزل بطريق مكة من الكوفة وبعدىا تمقاء مكة بطان وقبر  والشقوق: جمع ش ّق أو ش 

 .811، ص1العبادي واالجفر وىي لبني سلمة من بني أسد. ياقوت: مصدر سابق، ج
 .97أخبار مكة، ص: ( األزرقي11)
 . 611مرجع سابق، ص: ( عائدة محمد عبيد18)
ا، والفرسخ أربعة أميال، والميل ألف وثمانمائة ذراع، ياقوت الحموي، ( المرحمة ثلثين فرسخً 11)

 . 088، ص0، جـ0998معجم البمدان، دار صادر بيروت، 
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إكرام عامر جميلوي، وزارة الثقافة : الروض الفيحاء في تاريخ النساء، تحقيق: ( العمري17)
 . 87، ص0987: واإلرشاد، بغداد

 . 087، ص1مصدر سابق، جـ: ( المسعودي17)
 .697، ص6( ابن جبير: مصدر سابق، جـ18)
طلل حرب، : تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، تحقيق: ( ابن بطوطة19)

 . 819، ص0، جـ6111الكتب العممية، بيروت، 
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