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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 

  املرشوعات املائية يف التاريخ اإلسالمي
وذًجا   إنشاء ع زبيدة يف مكة املكرمة 

     

 

ت د.م.أ.   قاسم محمد غني
   مشارك التاريخ اإلسالميأستاذ 

    جامعة البلقاء التطبيقية 
    المملكة األردنية الهاشمية – السلط

     

>  ُملَّخْص  <<

إللقاء الضوء عىل أضخم مرشوع مايئ يف التاريخ اإلسالمي والمسمى عني زبيدة، والذي أمرت بإنشائه األمرية العباسية  مقال ال اهذ جاء
زبيدة بنت جعفر بن أيب جعفر المنصور يف العصر العبايس األول خدمة ألهل مكة وضيوفها حجاج بيت الله احلرام كتسهيل اخلدمة لهم يف 

أن مكة المكرمة كانت تعتمد عىل مصدر مايئ وحيد وهو برئ زمزم، فأرادت السيدة زبيدة، تأسيس مصدر إضايف يف منطقة موسم احلج خاصة 
حيوية هامة يف العالم يقصدها العرب والمسلمني من مختلف األصقاع عىل مدار العام. وتضمنت الدراسة التعريف ابلسيدة زبيدة وكيف  

شاء العني ومن ثَمَّ إنشاء العني بمواصفاتها المعمارية واجلمالية وتكلفتها المالية واألثر اإليجايب لها عىل كانت أحوال الماء يف مكة قبيل إن
ا للفوائد الكبرية اليت جناها أهل مكة منه، حىت أن عدد اآلابر اليت كانت  ا نظرً مائيً  األعظمهذا المرشوع هو  مكة المكرمة كوقف غري محدود.

هناك شكوى من نقص  المرشوع لم يعّد  قياما يف مىن ومزدلفة وعرفات. بعد ا وثالثون برئً حلرم بلغت ستون برئً تصب فيها العني داخل ا
  ا.ثالثون مرت مكعب يوميً   إىل المتدفقة من العني بني عرشون  المياهيف مكة المكرمة وبلغت كمية  المياه
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َمةُ    ُمَقدِّ
ُيَعدّ الماء من المحركات األساسية لكثري من أحداث التاريخ، 
 فكم من حرب قامت وسوف تقوم من أجل قطرات المياه، فهو

رس وجود المخلوقات يف هذا الكون، وحيثما وجد الماء وجدت 
احلياة، بل هناك مدن عديدة قد ارتبط بقاءها عىل مر الزمان 
بوفرة المياه فيها، مثل مدينة مكة المكرمة اليت ارتبط  
تأسيسها منذ البداية بوجود الماء، فكلما توفرت كمياته زاد عدد 

  سكانها والوافدين إليها.
من وجود الكثري من اآلابر المائية يف مكة  عىل الرغم

المكرمة إال أنها كانت تعد من أفقر المناطق المائية يف 
ا المنطقة العربية نظًرا لعدم وجود أي نهر جاري بها أو قريبً 

منها، فقطرة المياه بها ربما تساوي وزنها ذهبًا، لذا فإن توفري 
تقدم إىل أهل   المياه لمكة المكرمة يعد من أهم اخلدمات اليت 

المدينة، وقد تنبهت السيدة زبيدة زوج اخلليفة العبايس هارون 
هذه المعاناة اليت يعاين  الرشيد أثناء أداءها فريضة احلج إىل 

يف مناسك احلج،  منها سكان مكة يف احلصول عىل الماء خاصةً 
ا عىل تحقيق هذا الهدف، فأنشأت ما يعرف ا أكيدً فعزمت عزمً 

خالل حفر قناة تنقل المياه إىل مكة المكرمة   (بعني زبيدة) من 
من األودية المحيطة بها وتصب يف العني المخصصة لذلك، 
وهو يعد أعظم مرشوع مايئ يف تاريخ اإلسالم نظًرا لوجوده 

  حيت اآلن.
هذا، وقد خصصت هذا البحث للحديث عن عني زبيدة،  

وكذلك تناولت فيه التعريف أبم جعفر زبيدة زوج هارون الرشيد، 
الوضع المايئ لمكة المكرمة قبل إنشاء عني زبيدة ودوافع هذا 
اإلنشاء، كما ذكرت فيه عملية اإلنشاء والتكلفة المالية لهذا 
المرشوع، وكيف أثر هذا المرشوع يف توفري المياه للحرم الميك 
وشجع عىل سهولة أداء مناسك احلج، ثم جاءت اخلاتمة وذكرت 

وصل إليها البحث، وختمت ذلك بثبت فيها أهم النتائج اليت ت
  المصادر والمراجع.

: التعريف بالسيدة زبيدة    أوالً
هي أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أيب جعفر المنصور بن 
محمد بن عىل بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 

  "هاشم، ولَقبها جدها اخلليفة أبو جعفر المنصور "زبيدة
 زمن المنصور، وكان يراقصها ويقول: . فقد ولدت يف )١(لنضارتها

    .)٢(أنت زبدة وأنت زبيدة، فغلب ذلك االسم عليها 
م)، ٧٦٦ه/١٤٩ولدت السيدة زبيدة يف مدينة الموصل سنة (

ا يف قصر (حرب) الذي بناه أثناء والية أبيها جعفر عليها، وتحديدً 

حرب بن عبد الله أحد قواد المنصور، وقد أهدي أبو جعفر 
بعد وفاة أبيها جعفر، تعهدها  )٣(.هذا القصر البنه جعفر المنصور 

جدها المنصور وحظيت بحبه، فعاشت طفولتها مرفهة يف قصر 
، تكفل بها )م٧٥٧ه/١٥٨(اخلالفة، وعندما توىف المنصور سنة 
  )٤(عمها المهدي واعتين برتبيتها وتعليمها.

ه، زوج اخلليفة المهدي ابنه هارون الرشيد أبم جعفر ابنة أخي
فاستعد لها ما لم يستعد المرأة قبلها من اآللة وصناديق 
اجلواهر واحلُيل والتيجان واألكاليل، وقباب الفضة والذهب 
والطيب والكسوة، ودخل بها الرشيد يف المحرم سنة 

م)، يف قصره المعروف ابخلُلد، وحُرش الناس من ٧٦٤ه/١٦٥(
لغت النفقة يف وب ).٥(اآلفاق وُفَرق فيهم من األموال أمر عظيم 

هذا الُعرس من بيت مال اخلاصة، سوي ما أنفقه الرشيد من 
  ).٦(ماله، خمسني ألف ألف درهم 

هذا، وتداين السيدة زبيدة زوجها هارون الرشيد يف الشهرة 
أو هي دونه قليل، ذلك أنها ُعرفت بحبها للبذخ والرتف وسخائها 

لة من الذهب فزبيدة أول من اتخذ اآل .)٧(مع الشعراء والعلماء 
والفضة المكللة ابجلواهر، وُصنع لها الرفيع من الويش حيت بلغ 
الثوب من الويش الذي اتخذ لها خمسني ألف دينار، وهي أول 
من اتخذ القباب من الفضة واألبنوس والصندل وكالليبها من 
الذهب والفضة ُملبَسة ابلويش والسمور والديباج وأنواع احلرير 

واألزرق، واتخذت اخلفاف المرصعة ابجلوهر  من األحمر واألصفر 
  )٨(.وشمع العنرب، وتشبه الناس يف سائر أفعالهم أبم جعفر

شهر جمادي  يف وقد توفيت السيدة زبيدة أم جعفر ببغداد 
، وذلك بعد أن مألت سريتها )٩()م٨٣١ه /٢١٦(األوىل سنة 

ر . ويوجد قرب زبيدة بجوا)١٠(العطرة وأعمالها احلسنة أسماع الناس
مسجد الشيخ معروف الكريخ ببغداد، وعليه قبة مخروطية 

   ).١١(الشكل تعد من نوادر الفن المعماري 

  املاء يف مكة قبل إنشاء ع زبيدةثانًيا: 
حُرمت مكة المكرمة من المياه اجلارية عىل سطح األرض، 
فكان طبيعيا أن يلجأ ساكنوها إىل استنباط حاجاتهم من الماء 

. كما أن مطرة واحدة يف )١٢(اسطة اآلابرمن ابطن األرض بو
احلجاز تيح وتميت، وليس المر كذلك يف سائر البالد اليت تهطل 
فيها األمطار فتعم، وإن لم يصب هذه البقعة عارض ممطر 

احلجاز  يف هذه المرة، أصابها مرة أخري، فمن أجل هذا كان الماء 
ق ابلقلب سائر األقطار، وكان ألذ وأبهج وأعل يف أثمن وأغيل من 

احلجاز يساوي الماء خمسني مرة  يف وأرشح للصدر، وكأن الماء 
 يف ، وكأن الغصن األخضر سويرسا مثالً  يف الشام، ومائة مرة  يف 

  )١٣(.أورواب يف احلجاز أحيل منه مائة مرة 
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إن نشأة مكة المكرمة ارتبطت منذ البداية بوجود الماء، 
افدين إليها ألداء الذي كلما توفرت كمياته زاد عدد سكانها والو

احلج، ومن ثَم توسعت رقعة العمران فيها، ولعب المجاورون 
مختلف العصور  يف زايدة عدد سكان مكة المكرمة  يف ا ا كبريً دورً 

. فقد أصبح لمكة أهمية كربي بعد بناء البيت )١٤(اإلسالمية 
احلرام، إذ بدأت تقطنها القبائل العربية بعد أن أصبح برئ زمزم 

حيد للحياة فيها، إذ لم يقم اجلراهمة أبية أعمال المصدر الو
مكة العتمادهم عىل برئ زمزم، غري أن قبيلة  يف للبحث عن المياه 

 يف خزاعة أخذت تهتم بتوفري المياه وحفر اآلابر لها خارج مكة 
طريق القوافل، كما أن القرشيني حفروا آابرا داخل مكة بعد أن  

  ).١٥(دين إىل بيت الله احلرام كرث سكانها، وزاد عدد احلجاج الواف
ا يستقون عليها ويرشبون حفرت قبائل من قريش آابرً 

منها، فحفرت بنو أسد ابن عبد العزي  (ُسقية) برئ بين أسد، 
وحفرت بنو جمح (برئ ُسنبلة) وهي برئ خلف بن وهب، وحفرت 
بنو سهم (برئ الغمر) وهي برئ بين سهم، وكانوا يسقون عليها، 

دار زهري ابن  يف  )١٦(اجلاهلية، برئ أجياد يف يت حفرت ومن األبيار ال
اجلاهلية،  يف أيب أمية بن المغرية المخزومي، وبرئ ُفَم كانت أيضا 

وهي آلل زريق ابن وهب الله المخزومي، وحفر ميمون بن 
اجلاهلية،  يف احلضرمي برئه، وكانت آخر برئ حفرت من هذه األبيار 

  ).١٧(زمزم، وبرئ ميمونولم يكن بمكة يومئذ ماء يرشب إال 
مكة، ولما كرث عدد  يف كانت زمزم المصدر الوحيد للمياه 
موسم احلج، قامت  يف سكانها وازدادت أعداد الوافدين إليها 

ا عن المياه، ولما كان منسوب المياه قريش بحفر اآلابر فيها بحثً 
بعض السنني بسبب عدم نزول األمطار، فقد  يف اآلابر يقل  يف 

ة بعمل مصانع (أحواض) عىل رؤوس اجلبال وىف قام أهايل مك
داخل الشعاب لتخزين مياه األمطار فيها لسقاية أنفسهم 

  )١٨(.ولسقاية احلجاج
هذا المعين هو غري شئون سائر  يف إن شأن بالد احلجاز 

البالد، فالماء فيه يجوز أن يوزن ابلمال، والماء فيه هو الذهب، 
ه هو الآلئل، وابجلملة والماء فيه هو الماس، ونقط الغيث في

فالماء فيه هو احلياة نفسها، وهي أغىل من كل هذا، ولو ألَف 
حجازي قاموس لغة وعند تعريف احلياة قال: إنها الماء، أو عند  

  ).١٩(ا تعريف الماء قال: إنه احلياة لكان جديرً 
فتح مكة اهتم بتوفري المياه اليت  ) ملسو هيلع هللا ىلص(حينما تم للرسول 

العصر اجلاهيل،  يف ر اليت حفرت كان مصدرها الرئيس اآلاب
بعضها، وجدد البعض اآلخر، وقد أرشف  )ملسو هيلع هللا ىلص(فأصلح رسول الله 

. كما زاد )٢٠(عىل إصالح هذه اآلابر عتَاب بن أُسيد، واليه عىل مكة
عصر اخللفاء الراشدين، ففي  يف مكة المكرمة  يف عدد آابر المياه 

ة، ، حفر أبو مويس األشعري برئا ابلمعال)م٦٥٨ه/٣٨(سنة 
واخللفاء الراشدين  )ملسو هيلع هللا ىلص(لكن إذا كان عصر الرسول  ).٢١(فنسب إليه

توفري الماء ألهل مكة وحجاج   يف (رضوان الله عليهم) قد اقتصر 
بيت الله احلرام عىل العناية ابآلابر وتعمريها، وحفر بعض منها، 
فقد تطور األمر مع بداية ظهور العصر األموي إىل إنشاء قنوات 

، ثم  )٢٢( عض العيون من حرم مكة إىل بركهاخاصة تحمل مياه ب
  .)٢٣(العصر العبايس، بعمل عني زبيدة  يف تطور األمر بعد ذلك 
من أهم اخلدمات اليت   ّد عَ مدينة مكة يُ  يف إن توفري المياه 

تقدم إىل أهل المدينة اليت تفتقر إىل وجود الماء بها، وليك نقدر 
أن نذكر أن  ي هذا الصدد، يكف يف ما قامت به السيدة زبيدة 

مكة لم تتمكن  يف الدراسات احلديثة اخلاصة ابلبحث عن المياه 
من التوصل إىل نقطة ماء يمكن أن تستخرج من أية منطقة 

ا للمياه إىل المصادر اليت اعتمد عليها ن تضيف مصدرً أمكة، و يف 
ا حىت اليوم ينعم به يزال ابقيً  مامرشوع السيدة زبيدة، والذي 

  )٢٤(.ت الله احلرامسكان مكة وحجاج بي

  مراحل إنشاء ع زبيدةثالًثا: 
أمرت السيدة زبيدة وايل مكة بدراسة مصادر المياه وكيفية 
وصول الماء إىل مكة ليك ال يجد كل من يفد إىل بيت الله احلرام 
صعوبة يف احلصول عىل الماء، ومن المعلوم أن هذه الدراسة 

كن دخول ماء احلَل إىل اليت قام بعملها وايل مكة أثبتت أنه ال يم
احلرم، وذلك بسبب الصعوبة اجلغرافية لمكة، وابلذات للمنطقة 

داخل  يف المحيطة ابحلرم، ومن ثَم كان احلل هو زايدة حفر آابر 
احلرم، ولكن السيدة زبيدة لم تقبل هذه الدراسة، فأرسلت من 
بغداد المهندسني والُصناع وأمرتهم بضرورة التوصل إىل حَل 

حصول سكان مكة عىل الماء. ولقد أثبتت هذه الدراسة من أجل 
ا خارج احلرم، وهي عني حنني وعني وادي أن هناك عيونً 

سقي أهل مكة  يف ، وأنه يمكن االستفادة منها )٢٥(النعمان
  .)٢٦(وأمكنة المشاعر

عمل العني، وحُسنت نيتها،  يف عظمت رغبة السيدة زبيدة 
منتهي احلرم من  يف ) فلم تزل تعمل فيها حىت بلغت ثنية (خلَ 

 يف طريق العراق وطريق السيل للطائف، فإذا الماء ال يظهر 
أجراها الله لها،  ، حىت )٢٧(ذلك اجلبل، فأمرت ابجلبل فُضرب فيه 

. )٢٨(واتخذت لها بركا تكون السيول إذا جاءت تجتمع فيها 
، )٢٩(فنقبت زبيدة اجلبال إىل أن أوصلت الماء من احلل إىل احلرم

ماء عرشة أميال بحط اجلبال ونحوت الصخر، حىت فأسالت ال
وجعلت عند وادي حنني سدا  ).٣٠(غلغلته من احلل إىل احلرم 

  ).٣١(يجتمع فيه السيل
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وتتكون قنوات العني من قسمني رئيسني، القسم المجمع 
للمياه وهو مبين تحت سطح ويبدأ من نقطة البداية، وهي 

وية المعروفة نقطة تجمع مياه روافد وادي النعمان العل
بعذوبتها، وذلك من خالل فتحات تسمح للمياه اجلوفية 
ابالنسياب إىل داخل القنوات، ونقلها ابالنحدار الطبيعي إىل 

ميال  ٢٦أماكن االستعمال، ويبلغ الطول الكيل للقنوات قرابة 
. أما اجلزء الثاين فمهمته نقل الماء فقط، وقد يكون فوق )٣٢(

ق فوق جسور عند اخرتاق القناة سطح األرض مبارشة أو معل
لبطون األودية، أو تحت سطح األرض، وهو مبين ابحلجارة من 
األسفل، أما قواعده وجوانبه، فهي مكسوة بما يمنع ترسب 
المياه منها، ومسقوفة بحجارة ثقيلة يصعب نقلها أو إزالتها، 

  )٣٣(.وذلك للحفاظ عىل القناة من التلوث

يف  ) ٣٤(لبازلت واستخدمت النورةوقد تم بناء القناة أبحجار ا
يف حني أحد المؤرخني  )٣٥(.تكوين خليط المونة للصق أحجار البناء

القدماء أبن هذه القناة تم بناءها من الرصاص ربما لقوتها 
"القنوات اليت حفرتها أم  )٣٦(:وصالبتها، يقول اليعقويب عن ذلك

 من الموضع الذي يقال له: المشاش، كانت يف  –زبيدة  –جعفر 
احلقيقة كانت مادة بنائها من احلجارة  يف قنوات رصاص". لكن 

وحيطان  )٣٧(.غري المنتظمة، تتخللها طبقة من احلجارة الملونة
القناة من اجلانبني غري مطلية ابجلري وال مجصصة، بل مبنية ابحلجر 
البسيط، وذلك حىت ترشح الماء من خالل احليطان، ألن اجلص 

 )٣٨(.معروف عن طبيعة اجلصمن شأنه أن يمنعه كما هو 
وعملت فتحات تصريف مياه األمطار والسيول أسفل القناة 
بحجر مهذب ومجصص، يك ال يتأثر بناء القناة من جراء الماء، 
وجعل بناء هذه الفتحات مائال إىل اخلارج ليسهل تدفق المياه 
عربها بسهولة. ومن وسائل المحافظة عىل القناة بناء دعامة 

المنحدرة، لكرس حدتها وتمريرها عرب فتحتني،  مواجهة للمياه
 يف وبنيت حوائط ساندة لتدعيم هذا اجلزء من القنوات المبنية 

  )٣٩(.ا ماسفوح اجلبال وىف المناطق الضيقة نوعً 
إن طريقة عمل القناة تعرب عن الفن الهنديس المتقدم الذي 

 تلك احلقبة الزمنية، فإن   يف وصل إليه الفن المعماري اإلسالمي 
تعاريج اقتضتها   يف خط مستقيم واحد، بل  يف القناة ال تسري 

داخل القناة كان خفيفا  يف طبيعة األرض، كما أن انحدار الماء 
  .)٤٠(اخشية من حفر األرض إذا كان انحدار الماء شديدً 

. وذكر )٤١(عرشة أميال –القناة  –ويبلغ طول هذه العني 
ما القياسات احلديثة أ ).٤٢(اليعقويب أبن القنوات اثنا عرش ميال 

المناطق اليت   يف لطول قناة عني زبيدة، فإنه يبلغ طول القناة 
) ذراعا، ويبلغ طول القناة ٢٩١٦٨تمر عربها تحت سطح األرض (

) ذراعا، إال ١٥٩٤٠المناطق اليت تمر عربها فوق سطح األرض ( يف 
أن طول قناة عني عرفة الصحيح من منبعها األول ببالد 

. ويبلغ عرض هذه )٤٣() كم٣٦،٩٥٠بطح فيبلغ (السبيح إىل األ
ارتفاع نحو مرت ونصف، وتقرب من  يف القناة نحو مرت وربع 

سطح األرض وتبعد عنه حسب ارتفاعها وانخفاضها، ولها 
  .)٤٥(تمأل منها السقاءون  )٤٤(خزانات

بناء قناة  يف هذا، ولم يغفل المهندسون الطابع اجلمايل 
القنوات المعلقة،  يف حلجارة تنضيد ا  يف عني زبيدة، فربعوا 

وأقاموا األقواس عىل أعمدة حجرية جميلة ُمطعمة بحجارة 
اجلمال والدقة، أخذت شكل الفسيفساء اجلميلة  يف صغرية غاية 

ا أبلوان تتناسب مع البيئة الصحراوية المحيطة، ما أعطي منظرً 
ا، مما حدا بعلماء البيئة إىل ترشيحه كمكان مناسب  ممتعً خالابً 
  . )٤٦(ال منزته وطين حاليً لعم

ا، ا كبريً اهتمت السيدة زبيدة بهذا العمل اجلليل اهتمامً 
وأرسلت إليه العمال من جميع األطراف، فبنوا لهذا الماء مجري 
عظيما، وأوصلوا به مجري آخر من وادي النعمان من الماء الذي 
يزنل إليه من جبل كرا اليت تبعد عن عرفات رشقا إىل اجلنوب 

ا، وسريوا إليه سبع قنوات أخري من ين عرش كيلو مرتً نحو اث
اجلهات اليت تسقط إليها السيول حىت تساعد ماء المجري 

الصخر خزان كبري  يف األصيل، وعندما وصل إىل جنوب مين نقر له 
. وينتهي عمل القناة عند برئ زبيدة، )٤٧(يصب فيه يسمي برئ زبيدة

وبنت السيدة زبيدة ، )٤٨(ا وهي عظيمة مطوية أبحجار كبار جدً 
الربك المختلفة عىل امتداد مجري القناة حىت وصلت المياه إىل 

  .)٤٩(احلرم
 –من هذه الربك، بركة الزبيدية، وهي بني المغيثة والعذيب 

ا عمرته زبيدة زوجة وبها قصر ومسجد أيضً   -مكة المكرمة  يف 
وهي  )٥١(.وهذه الربكة كانت مدورة ولها مصفاة )٥٠(هارون الرشيد

 )٥٢(.ن األبنية المهولة اليت ربما يوهم بناؤها أنه من عمل اجلنم

وأقيمت عىل القناة فيما بني عرفة وحوض البقر، خمس 
مين  يف من أجل سقاية احلجاج  –فتحة  –وعرشون خرزة 

ومزدلفة، كما كلَفت السيدة زبيدة وايل مكة بإصالح قناة هذه 
  .)٥٣(العني، وبوضع احلراسة عليها

بمكة المكرمة،  )٥٤(ة تأخذ كل الصهاريجمن هذه القنا
، فباإلضافة إىل بناء السيدة زبيدة للربك )٥٥(فيرشب أهلها

يف كل  )٥٦(المختلفة عىل امتداد مجري القناة، تم وضع البازانات
يحَ من أحياء مكة المكرمة من أعىل مكة حىت احلرم

، وكانت )٥٧(
نشأ . وأ)٥٨(هناك أحواض لرشب الناس، وأخري لرشب احليوانات

(ايرس) خادم زبيدة أبمرها ميضآت عىل ابب أجياد الكبري، وأدخل 
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 يف رواق ابب أجياد  يف وقد دخل كل هذا  )٥٩(فيها برئ اجلفر
  ) .٦٠(التوسعة اجلديدة للحرم الميك

إن هذه العني المذكورة اليت أجرتها السيدة زبيدة، آثارها 
ها عىل ابقية مشتملة عىل عمارة عظيمة عجيبة، مما يتزنه برؤيت

إذ تتجيل من خالل هذه العني  )٦١(،يمني الذاهب إىل مين من مكة
عظمة الفكر الهنديس اإلسالمي، وتشهد له ابإلبداع والتفوق  
كل منشآتها من حيث التصميم والتنفيذ ومراعاة اجلوانب اليت  

  .)٦٢(تحقق اإلفادة منها، مع عدم إغفال اجلانب اجلمايل
 هو قائم إىل كتاابً   –العني  –هذا، وقد كُتب عىل وجه الربكة 

بسم الله الرحمن الرحيم، ال إله إال الله وحده ال "اليوم نَصه: 
رشيك له، وصيل الله عىل محمد عبده ورسوله، بركة من الله 
مما أمرت به أم جعفر بنت أيب الفضل جعفر أمري المؤمنني، 
بإجراء هذه العني سقاية حلجاج بيت الله وأهل حرمه، وطلب  

الله وقربة إليه، عىل يدي ايرس خادمها وموالها، سنة أربع  ثواب
وتسعني ومائة" وهذا الكتاب مكتوب بجَص ومرمر قد ُسود 

وهو ما يعرف اآلن بحجر األساس الذي يكتب عليه ) ٦٣(ابلسواد
القادة والزعماء أسمائهم عند بناء يشء ما. إن مثابرة السيدة 

رغم وعورة  زبيدة وتصميمها عىل تنفيذ هذا المرشوع
كانت عالية الهمة، وال تعرف   التضاريس، يربهن عىل أنها فعالً 

  )٦٤(.لليأس أو الملل سبيالً 

  التكلفة املالية لع زبيدةرابًعا: 
العصر العبايس من  يف كان اإلنفاق عىل المنشآت العامة 

السمات البارزة للخلفاء واألمراء وكبار رجال الدولة، وكانوا 
قة من ال يخيش الفقر، يقول اخلليفة ينفقون عىل ذلك نف

المأمون عن ذلك: اجلود بذل الموجود، والبخل سوء الظن 
، أمرت أم جعفر زبيدة بعمل )م٨٠٩ه/١٩٤(سنة  يف  )٦٥(.ابلمعبود

وعملت  )٦٦(،بركتها اليت بمكة المكرمة، فأرسلت أبموال عظام
فقال لها دليلها: يلزمك نفقة   –عني زبيدة  –عقبة البستان 

 )٦٧(،كبرية، فقالت: اعمل ولو كانت كل ضربة فأس بدينار
ذلك من األموال مل لم يكن تطيب  يف فأنفقت السيدة زبيدة 

  )٦٨(.به نفس كثري من الناس حىت أجراها الله عز وجل لها

ف ألف وسبعمائة هذا، وقد بلغت تكلفة إنشاء عني زبيدة أل
ألف دينار، وإذا تم تحويل المبلغ إىل  ٧٠٠أي مليون و )٦٩(ألف دينار

) ١ذلك العصر ( يف دراهم وكانت وحدة صرف الدينار إىل الدرهم 
 ٥٠٠مليون و ٢٥) كانت تكلفة المرشوع ابلدراهم نحو١٥مقابل (

ا بظروف هذا ا قياًس ألف درهم، وهو مبلغ كبري وضخم جدً 
ا: ستني يومً  يف أم جعفر زبيدة فبلغ إنفاقها  فقد حجت العصر.

) ورفع إليها  ٥٤أربعة وخمسني ألف ألف دينار ( مليون دينار

وكيلها حساب النفقة، فنهته عن ذلك، وقالت له: ثواب الله بغري 
  )٧٠(.حساب

رفضت  –إنشاء عني زبيدة  –بعد االنتهاء من هذا العمل 
قت عىل مرشوعها السيدة زبيدة أن تسمع أرقاما صرفت أو أنف

نهر دجلة من قصرها  يف اخلريي، وأمرت بإلقاء الدفاتر واألوراق 
المطل عليه، وقالت لعمالها الذين اجتمعوا لديها بعد االنتهاء 
من العمل لعرض تفاصيل احلساب: تركنا احلساب ليوم احلساب 
فمن بقي عنده يشء من مال فهو له، ومن بقي له عندنا يشء 

م اخلُلع الثمينة، فخرجوا من عندها أعطيناه" وألبسته
أنشاء هذه  يف وهذا يدل عىل عظيم جودها وكرمها  )٧١(.شاكرين

  العني.
وادي حنني  يف هذا، وقد اشرتت السيدة زبيدة األرايض 
ولم تكتف  )٧٢(.ومهدتها، وأمرت ببناء قناة يجري فيها الماء

خدمة السيدة زبيدة بدفع هذا المبلغ المايل الكبري إلنشاء العني 
 يف لبيت الله احلرام وزواره، لكنها لضمان سري عمل هذه العني 

عهدها ومن بعدها وقفت عليها العديد من األوقاف. فقد 
فقد كان للسيدة زبيدة  )٧٣(.وقفت أموالها عىل عمارة احلرمني

دورا بمكة المكرمة اشرتتها من أصحابها وأوقفتها عىل أعمال 
  )٧٤(.م بن أيب األرقماخلري، ومن هذه الدور، دار األرق

  أثر إنشاء ع زبيدة عىل مكة املكرمة خامًسا: 
إنشاء مرشوع عني زبيدة يف بالد احلرمني من أعظم  ّد عَ يُ 

ا حىت مكة المكرمة، ألن أثره مازال خالدً  يف المرشوعات المائية 
سد حاجات البلد احلرام من المياه  يف عن أثره الكبرية  اآلن، فضالً 

أما اآلابر اليت كانت تصب فيها مياه عني زبيدة يف وقت إنشاءه. 
داخل البلد احلرام لتأمني حاجيات القاطنني، فهي تبلغ نحو  يف 

مين ومزدلفة  يف ا ا، يضاف إىل ذلك ثالثون برئً ستني برئً 
. فقد سقت السيدة زبيدة أهل مكة واحلجاج الماء )٧٥(وعرفات

ري القناة حىت ، فاستمر مج)٧٦(بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار
وصل مكة، فكرثت المياه فيها، ولم يعد الناس يشكون نقص 

، فمن هذه القناة تأخذ كل صهاريج مكة المكرمة، )٧٧(الماء
. أما برئ زبيدة بمين فكان يزتود منها )٧٨(فيرشب أهلها عذاب فراتا

  .)٧٩(احلجاج أايم الترشيق الثالثة 
دة بني ترتاوح كمية هذه المياه المتدفقة من عني زبي

هذه القنوات  يف . وبين )٨٠(اعرشين وثالثني ألف مرت مكعب يوميً 
الملتفة بجبل الرحمة حنفيات حجرية جميلة ومجار لتجميع مياه 

 يف الوضوء وصرفها إىل المزارع المجاورة اليت كانت موجودة 
 يف هذا أول استخدام لمياه الوضوء والغسل  ّد عَ السابق، ويُ 

  ).٨١(سقي المزارع
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حالة ابن جبري عن أثر إنشاء عني زبيدة عىل أهل يقول الرَ 
"إن هذه المصانع  )٨٢(:مكة المكرمة وحجاج بيت الله احلرام

والربك واآلابر والمنازل اليت من بغداد إىل مكة هي آثار زبيدة 
بنت جعفر بن أىب جعفر المنصور زوج هارون الرشيد وابنة عمه، 

طريق مرافق ومنافع  هذا ال يف انتدبت لذلك مدة حياتها، فأبقت 
تُعَم وفد الله تعاىل كل سنة من لدن وفاتها إىل اآلن، ولوال 

ذلك لما سلكت هذه الطريق، والله كفيل  يف آثارها الكريمة 
  بمجازاتها، والرضا عنها".

ويقول الَرحالة ابن بطوطة عن الطريق من بغداد إىل مكة 
مكة وبغداد  "وكل بركة أو برئ بهذه الطريق اليت بني  )٨٣(:المكرمة

ا وويف لها أجرها، ولوال فهي من كريم آثار زبيدة، جزاها الله خريً 
عنايتها بهذه الطريق ما سلكها أحد". فقد اهتمت الرحالت 

احلج: وهي قضية الماء، وأن الماء  يف المغربية ابلمادة احليوية 
ا من ذكر احلديث، وجُلَهم لم يجد بدً  يف احلج كان هو األساس  يف 

بيدة أم جعفر، ذكروها بتقدير كبري وإشادة عظيمة،  السيدة ز 
موقع كمكة حديث  يف كانوا يشعرون أبن احلديث عن الماء 

  .)٨٤(أسايس
ومن اإلشادات احلديثة بعني زبيدة وأثرها عىل أهل مكة 

 )٨٥(:وحجاج بيت الله احلرام، إبراهيم رفعت الذي يقول عن ذلك

ن أجل األعمال "ها نحن نقف عىل رس من أرسار القدر وعمل م
 يف عصرنا، عصر االخرتاعات والتقدم الباهر  يف ربما شق مثله 

الصناعات، ولكنها الهمم ال يقف دونها يشء وال يصدها عن  
تنفيذ عزماتها صاد، والسيما إذا صفت النية وخلصت الرسيرة، 
وهذه العني تعرف بعني زبيدة". إنه لم يجول بخاطر أحد منذ 

م حىت عهد زبيدة مثل هذا اخلاطر عهد إسماعيل عليه السال
الوثاب، خاطر إجراء نهر بني شعاب مكة، بل لم يتمنه متمين، 

البالد احلارة  يف .  فقد تقرر أن الماء )٨٦(ألنه أبعد من حد التمين
والمعتدلة أحيا وأعذب وأبرد عىل األكباد وأطيب أضعافا 

البالد الباردة، فقد كان أعظم ما يرزق به  يف مضاعفة منه 
المبدأ والمآب، هو  يف اإلنسان من الثواب وما ترتفع به درجته 

بالد نظري احلجاز تقصد إليها  يف تفجري الينابيع وإسالة اجلداول 
احلجاج من احلار والبارد والرطب واليابس، ابأللوف وعرشات 

ا إىل من فيها من السكان، األلوف، ومئات األلوف زائدً 
ة بنت جعفر وفتحته جلريان فالمرشوع الذي رشعته السيدة زبيد

البيت احلرام، ولقصاده من جميع بالد اإلسالم، عمل قصر عن 
  .)٨٧(مثله األولون واآلخرون

  
  

َةٌ  ِ   َخا

عىل دراسة شاملة من قبل السيدة  جاء إنشاء العني بناءً 
وايل مكة المكرمة هو و الماء يف مكة المكرمة. ألحوال زبيدة 

ات الكافية عن مصادر الماء يف زود السيدة زبيدة ابلمعلوم نْ مَ 
احللول اليت قدمها الوايل كانت تتمثل بحفر إن  مكة المكرمة.

من السيدة زبيدة كحل  رفضهالمزيد من اآلابر وهذا ما تم 
  لمشكلة الماء.

السيدة زبيدة استعانت ابخلرباء والمهندسني من بغداد 
 لمياهمنطقة السيل اجلبلية وعمل برك  المرشوع من  إلنقاذ

احلرم. جاءت قنوات العني بفرعني  ابتجاه المياهالسيول وجّر 
قرابة  ابالنحدار من روافد وادي النعمان  المياهعند تجمع  األول 

ميل والثانية للنقل مبينة من احلجارة البازلتية الثقيلة (حجارة  ٢٦
تنفيذ المرشوع ابلنجاح وأبعىل درجات وقد تكلل   الكلس).

وتمثل ذلك ابلفن  ،المستقبلية لألخطار  ااحلرفية الهندسية تجنبً 
  .اإلسالميالعايل المعماري 

فقد برعوا  ،لم يغفل المهندسون عن الطابع اجلمايل للقناة
تم نحت  عمدة اجلميلة.واأل األقواس يف ذلك من خالل عمل 

، من القنوات المياهالصخر جنوب مىن وعمل خزان كبري لتجميع 
 ُ عمل  القناة، وتمنهاية عمل  طلق علية برئ زبيدة وهي وهو ما أ

 أوصلت المياهالربك المختلفة عىل امتداد مجرى القناة حىت 
فتحات  تم عملكما    الربك (الربكة الزبيدية). هذهللحرم ومن 

  يف منطقة مىن. لسقاية احلجاج
فقد كلفت الوايل  العني لم تغفل السيدة زبيدة عن أمن 

وايل  زبيدةدة كلفت السي بوضع احلراسات يف جميع المناطق.
مكة المكرمة بتجهزي فرق صيانة للعني وموظفني وفنيني أطلق 

خصصت السيدة زبيدة أحواض مائية لرشب و عليهم البازانات.
بعمل حنفيات حجرية  أبرز سابقةالعمل اجلميل  احليوانات.

 دّ عَ وهذا يُ  ،الوضوء وتوزيعها عىل المزارع المجاورة مياهلتجميع 
  لوضوء يف سقي المزارع.ا لمياهاستخدام  أول 

ا وقدرت بمليون التكلفة للمرشوع كانت عالية جدً 
 األرقاموقد رفضت السيدة زبيدة سماع  ،وسبعمائة ألف دينار

هذا المرشوع هو  دفاتر احلساب يف نهر دجلة. بإلقاءوأمرت 
ا للفوائد الكبرية اليت جناها أهل مكة منه، ا نظرً مائيً  األعظم

يت كانت تصب فيها العني داخل احلرم بلغت حىت أن عدد اآلابر ال
 قياما يف مىن ومزدلفة وعرفات. بعد ا وثالثون برئً ستون برئً 

يف مكة  المياههناك شكوى من نقص  المرشوع لم يعّد 
المتدفقة من العني بني عرشون  المياهالمكرمة وبلغت كمية 

  ا.ثالثون مرت مكعب يوميً   إىل 
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. تحقيق / إحسان وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان:  )١(
وت    .  ٣١٤ص ٢م. جـ١٩٧٢عباس، دار صادر، ب

. تحقيق/ املنتظم يف تاريخ األمم وامللوكابن الجوزي:  )٢(
وت، الطبعة  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب

  .  ٢٧٦ص ٩م. جـ١٩٩٥الثانية 
وت، سيدات البالط العبايسمصطفي جواد: ) ٣( . دار الفكر، ب

  . ٤٦ تذكر سنة الطبع. ص
. النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرةابن تغري بردي:  )٤(

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، بدون سنة طبع. 
  .   ٢١٤ص ٢جـ

، دار الرائد . تحقيق /كوركيس عوادالدياراتالشابشتي: ) ٥(
وت، الطبعة الثالثة  ، ب ، الطربي: ١٥٧- ١٥٦م. ص١٩٨٧العر

. تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، تاريخ الرسل وامللوك
  .      ٥٤٠ص ٦م. جـ١٩٧٩دار املعارف، القاهرة 

  .      ١٥٧. صالدياراتالشابشتي:  )٦(
ء: ) ٧( راهيم . ترجمة إبدائرة املعارف اإلسالميةنخبة من العل

وت،  تذكر سنة الطبع.  خورشيد وآخرين، دار املعرفة، ب
  . ٣٣٩/ ص٣ج

. أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالمعمر رضا كحالة: ) ٨(
وت،  تذكر سنة الطبع. ج   . ٢٩/ ص٢مؤسسة الرسالة، ب

  .    ٦٢٦ص ٨. جـتاريخ الرسل وامللوكالطربي:  )٩(
. دورها السيايس والعمراالسيدة زبيدة و ) ملك الخياط: ١٠(

رسالة ماجست غ منشورة، جامعة أم القري، كلية 
  .     ٥٥م. ص١٩٨٢الرشيعة اإلسالمية 

  .   ٢٨ص ٢. جـأعالم النساءعمر رضا كحالة:  )١١(
أوقاف ع زبيدة يف عهد امللك عبد عادل محمد غبايش:  )١٢(

ر األوقاف األول، جامعة أم القرى، مكة العزيز . مؤ
  .    ١٢٠ه. ص١٤٢٢ملكرمة ا

يف خاطر الحاج إىل  االرتسامات اللطافشكيب أرسالن:  )١٣(
أقدس مطاف. صححه/ السيد محمد رشيد، مكتبة الثقافة 

  .    ٥١م. ص٢٠٠٦الدينية، القاهرة 
املنشآت املائية لخدمة مكة املكرمة عادل محمد غبايش:  )١٤(

كتوراه . رسالة د واملشاعر املقدسة يف العرص العث
غ منشورة، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية 

  .     ٣٤- ٣١م. ص١٩٩٠
)١٥(  : ن مال  يفمرافق الحج والخدمات املدنية للحجاج سلي

، مطبوعات دارة امللك عبد ه)٦٥٧- ٨األرايض املقدسة (
  .     ٥٥م. ص١٩٨٧العزيز، الرياض 

، هو الُشعب املالصق )١٦( لجبل أ قبيس  حد أجياد الصغ
ا سمي أجياد: ألن خيل تُبَع كانت  ، وإ مستقبلة أجياد الكب

  .      ١٨٩ص ٤. جـأخبار مكةفيه. الفاكهي: 
  .      ١١٤-١٠٤ص ٤املصدر السابق: جـ )١٧(
  .        ٢٠٠. صالسيدة زبيدةملك الخياط:  )١٨(
  .        ٤٨. صاالرتسامات اللطافشكيب أرسالن:  )١٩(
ن )٢٠( :  سلي   .        ٥٦. صمرافق الحجمال
. تحقيق/ عبد أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثاراألزرقي:  )٢١(

 

 
  . ١٥١ص ٢م. جـ٢٠٠٤امللك دهيش، مكتبة األسدي، الرياض 

: سميت الربكة بركة إلقامة املاء فيها، من بروك الربكة )٢٢(
، ك يقال: ركبته  ، يقال: ما أحسن بركة هذا البع البع

  .  ٤٠١ص ١. جـمعجم البلدانسته. الحموي: وجل
  . ٧٤. صاملنشآت املائيةعادل غبايش:  )٢٣(
)٢٤(  : ن مال   . ٦٥. صمرافق الحجسلي
هو وادي ب مكة والطائف، من أكرب أودية مكة، وتتكون  )٢٥(

ي، وله روافد كبار أثناء  َ روافده من: الضيقة، الكَر، وال
ن بشك ته، وينحدر وادي النع ل شبه مستقيم، فيمر مس

جنوب عرفة، فإذا تجاوزها اجتمع بوادي ُعرنة، ثم يفقد 
ن اسمه ويصبح االسم ُعرنة. الحموي:  معجم النع

. معا مكة التاريخية، عاتق البالدي: ٢٩٣ص ٥. جـالبلدان
  .٣٠٤ص

)٢٦(  : ن مال   .  ٦٤-٦٣. صمرافق الحجسلي
  . ٢٣١ص ٢. جـأخبار مكةاألزرقي:  )٢٧(
. تحقيق / فهيم إتحاف الورى بأخبار أم القرىن فهد: اب )٢٨(

 ٢م. جـ١٩٨٣محمد شلتوت، مكتبة الخانجي، القاهرة 
  .٢٤٩ص

  .  ٦١٠ص ٢. جـتحصيل املرامالصبَاغ:  )٢٩(
  .   ٣١٤ص ٢. جـوفيات األعيانابن خلكان:  )٣٠(
  . ٢٣١ص ٢. جـأخبار مكةاألزرقي:  )٣١(
المي يروي ع زبيدة أول وقف إسأحمد الحسيني:  )٣٢(

. جريدة عكاظ، جريدة يومية تصدر عن مؤسسة الحجاج
عكاظ للصحافة والنرش، اململكة العربية السعودية. عدد 

  ه. ١٤٣٤/ ٧/ ٣٠السبت 
. مجلة االقتصاد ع زبيدة مرشوع إنسا نبيلنزار نجار:  )٣٣(

  اإلسالمي العاملية.
النورة تتألف النورة من أحجار الكلس بعد حرقها يف مصانع  )٣٤(

 : منهل ماء يف دحلة حتى تصبح ناعمة. نارص الحار
. مجلة الدارة، فصلية محكمة الرشد يف مكة املكرمة

تصدر عن دارة امللك عبد العزيز، اململكة العربية 
  .  ٦٣ه. ص١٤٢٢السعودية 

. جريدة ع زبيدة مرشوع سبق زمانهأحمدي األحمدي:  )٣٥(
مة للصحافة  الرياض. جريدة يومية تصدر عن مؤسسة الي
  م. ٢٠٠٩يونيو  ٥والنرش، اململكة العربية السعودية، عدد

  . ٣١٦: صكتاب البلدان )٣٦(
  . ٤٢٦. صاملنشآت املائيةعادل غبايش:  )٣٧(
  . ٣١. صاالرتسامات اللطافشكيب أرسالن:  )٣٨(
  . ٣٦٣-٣٦٢. صاملنشآت املائيةعادل غبايش:  )٣٩(
)٤٠(  : ن مال     . ٩٨. صمرافق الحجسلي
  .    ٤٦٠. صتاريخ العباسيابن وادران:  )٤١(
  . ٣١٦: صكتاب البلدان )٤٢(
  . ٣٤٩٠. صاملنشآت املائيةعادل غبايش:  )٤٣(
: من خزن اليشء يخزنه خزنا واختزنه: أحرزه، وجعله الخزانات) ٤٤(

يف خزانة، والخزانة اسم املوضع الذي يخزن فيه اليشء. 
بن منظور: لسان وهي مثل السدود يف العرص الحايل. ا

وت،  تذكر سنة الطبع. مادة خزن.    العرب. دار صادر، ب
 



   
  

 
 
 

 
 

     
 ��אא�

    

٤١  . .  .   
   –    –    

 
)٤٥(  :   . ٦٦. صالرحلة الحجازيةمحمد البتنو
 ع زبيدة أول وقف إسالمي يرويأحمد الحسيني:  )٤٦(

  ه. ١٤٣٤/ ٧/ ٣٠. جريدة عكاظ، عدد السبت الحجاج
)٤٧(  :   . ٦٥. صالرحلة الحجازيةمحمد البتنو
  . ٦١٢ص ٢. جـتحصيل املرام: الصباغ )٤٨(
  .  ٢٠٧. صالسيدة زبيدةملك الخياط:  )٤٩(
  .  ١٣٢ص ٣. جـمعجم البلدانالحموي:  )٥٠(
)٥١(  :   .   ٢٨٨. صاملناسكالحر
  .    ٨٨٤. صسمط النجوم العواىلالعصامي:  )٥٢(
)٥٣(  : ن مال   .   ٩٨. صمرافق الحجسلي
مع فيها : جمع الصهريج، وهي كالحياض يجتالصهاريج )٥٤(

املاء، وأصله فاريس، وهو الصهري وجمعه صهاري. ابن 
  . مادة صهرج. لسان العربمنظور: 

. مكة يف مائة رحلة مغربية ورحلةعبد الهادي التازي:  )٥٥(
  .    ٦٦٥ص ٢م. جـ٢٠٠٥مؤسسة الفرقان، مكة املكرمة 

: جمع بازان، وهو اسم لرجل سميت به األحواض البازانات )٥٦(
عىل مجري ع زبيدة لقيامه بإصالحها.  واآلبار التي

  .     ٢١٦ص ١. جـمرآة الحرمإبراهيم رفعت: 
)٥٧(  : ن مال   .   ٦٤. صمرافق الحجسلي
 ٢. جـمكة يف مائة رحلة مغربية ورحلةعبد الهادي التازي:  )٥٨(

  .    ٦٦٥ص
: هي البرئ التي حفرها أمية بن عبد شمس، برئ الجفر )٥٩(

، فاشرتي ذلك البرئ يارس خادم السيدة بطريف أجياد الكب
زبيدة، فأدخلها يف املتوضئات التي عملها عىل باب أجياد. 

  .    ١٠١ص ٤. جـأخبار مكةالفاكهي: 
رور تاريخ مكةأحمد السباعي:  )٦٠( . األمانة العامة لالحتفال 

مائة عام عىل تأسيس اململكة العربية السعودية، الرياض 
  .     ١٥٧ص ١م. جـ١٩٩٩

: سمط النجوم ، العصامي٤٨ص ٢. جـمرآة الجناناليافعي:  )٦١(
  .      ٨٨٤. صالعواىل

أحمد الحسيني: ع زبيدة أول وقف إسالمي يروي  )٦٢(
  ه. ١٤٣٤/ ٧/ ٣٠الحجاج. جريدة عكاظ، عدد السبت 

. مطابع الصفا، مكة املنتقي يف أخبار أم القرىملباري:  )٦٣(
  . ٣٥ه. ص١٤٠٥املكرمة 

  .  ٢١٠. ص: السيدة زبيدةلخياطملك ا )٦٤(
  .     ٤٤. صاملحاسن واألضدادالجاحظ:  )٦٥(
  .  ٢٤٨ص ٢. جـإتحاف الورىابن فهد:  )٦٦(
. وفيات األعيان، ابن خلكان: ٤٧ص ٢. جـمرآة الجناناليافعي:  )٦٧(

  .   ٣١٤ص ٢جـ
 ٢. جـإتحاف الورى، ابن فهد: ٢٣١ص ٢. جـأخبار مكةاألزرقي:  )٦٨(

  .   ٢٤٩ص
. الزهور املقتطفة من تاريخ مكة املرشفةفايس: ال )٦٩(

تحقيق/ عىل عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة 
  .    ٦١٠ص ٢، الصباغ: تحصيل املرام. جـ٢٠٠م. ص٢٠٠١األويل 

  . ٢٧٧ص ٩. جـاملنتظمابن الجوزي:  )٧٠(
. بغية الراغب، الزواوى: ٣٢٧ص ٢. جـأخبار مكةاألزرقي:  )٧١(

  .   ٦ص
 

 
)٧٢(  : ن مال   .    ٦٤. صمرافق الحجسلي
  . ٢٧٧ص ٩. جـاملنتظمابن الجوزي:  )٧٣(
تاريخ ، أحمد السباعي: ٢١٤. صالسيدة زبيدةملك الخياط:  )٧٤(

  .   ١٥٧ص ١. جـمكة
  .    ٣٢٩ص ٢. جـأخبار مكةاألزرقي:  )٧٥(
: ٣١٤ص ٢. جـوفيات األعيانابن خلكان:  )٧٦( كتاب ، اليعقو

       .٣١٦. صالبلدان
)٧٧(  : ن مال   .      ٦٤. صمرافق الحجسلي
  .       ٢٠٨ص ١. جـمرآة الحرمإبراهيم رفعت:  )٧٨(
  .       ٧٧ص ١. جـصفحات من تاريخ مكة املكرمةهورغرونيه:  )٧٩(
. مجلة االقتصاد ع زبيدة عمل إنسا نبيلنزار نجار:  )٨٠(

  اإلسالمي العاملية.        
. جريدة عكاظ، ع زبيدة أول وقف إسالميأحمد الحسيني:  )٨١(

  ه.       ٣٠/٧/١٤٣٢السبت 
وت رحلة ابن جب )٨٢(   .       ١٦٥م. ص١٩٨١: مكتبة الهالل، ب
: دار الرتاث، غرائب األمصار وعجائب األسفار يفتحفة النظار  )٨٣(

وت    .       ١٧١-١٧٠م. ص١٩٦٨ب
 ٢. جـبية ورحلةمكة يف مائة رحلة مغر عبد الهادي التازي:  )٨٤(

  .        ٧٢١ص
  .       ٢٠٧ص ١: جـمرآة الحرم) ٨٥(
. املرأة العربية يف جاهليتها وإسالمهاعبد الله عفيفي: ) ٨٦(

وت والطبعة الثانية  ، ب  ٢م. جـ١٩٨٢دار الرائد العر
  .        ٢٣٢ص

  .  ٥٣. صاالرتسامات اللطافشكيب أرسالن:  )٨٧(


