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 البلد  هذا تاريخ حول البحوث  من لسلسلة تكملة الدراسة هذه وتعد   الجوانب،
 ودورهم الـُمقدَّسة، والمشاعر مكة في العراق أهل إسهامات  تتناول األمين،

 روافد  من رافًدا بوصفهم والَخي ِّرِّيَّة؛  والعمرانية العلمية :األصعدة مختلف في
 في  الثمين العقد  ( كتاب  خالل  من مكة، في والحضاري  العلمي الحِّراك

 يعد   الذي،   )م1928 ـ/ه832ت ) الفاسي الدين لتقي (،األمين البلد  تاريخ
  .المكي التاريخ مكتبة ركائز من ركيزة
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The contributions of the People of Iraq to Mecca and 

the Sacred Feelings "Scientific, Urban and 

Charitable" 

Through the Book (The Precious Decade in the 

History of the Faithful Country) by Al-Fassi 
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Abstract:  

The city of Makkah had a considerable quantity of 

historical writings in various aspects. This study, which is 

considered the sequel to a series of studies on the history 

of this holy place, deals with the contributions of the 

people of Iraq in Makkah and Holy shrines, and their role 

in various levels: scholarly, urban and charitable. They 

were very interested in the scholarly and cultural 

activities in Makkah through what was stated in the Book 

" Al-Iqd Ath-Thameen Fi Tarikh Al-Balad Al-Ameen" by 

Taqi Ad-Deen Al-Faasi (Died in 832 A.H./1928 A.D.). 

This book is one of the pillars of the Library of Meccan 

History.     

Keywords: Mecca, The Sacred Feelings, Iraq, The 

Precious، Decade. 
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 املقدمة 
وعلى   هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد    الحمد 

   :آله وصحبه أجمعين، وبعد 

 ، لمكة المكرمة مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحيف
أفئدة    مهوى هي  و   ،انطلقت رسالة اإلسالم إلى مختلف أصقاع األرض   اومنه

سواء من  ،لذلك حظيت على مر العصور باالهتمام البالغ ؛المسلمين وقبلتهم
 . أو عامة الناس ،أو العلماء ،أو الوجهاء ،الخلفاء

الطاهر   البقعة  هذه  له في  ليكون  الجميع  كان إو   -  أثًرا   ةوتسابق  ن 
وُ   -امتواضعً  التي  المناطق  بين  لها  ومن  منطقة  اجد  مكة  في  سهامات 

العباسي  ،العراق العصر  في  كبير  بشكل  برزت  ضنة  ا حوصفها  ب  ؛التي 
هت  توج  فقد    ؛ل خصوصية لدى الجميعشك  وبما أن مكة تُ   .لحاضرة الخالفة

 .ةخيريالو  العمرانية علمية و ال :بين عت ماوتنو   ،إليهاالعراق  إسهامات 
يغفل أهل مكة مكان   الساميةولم  ثم     ؛تها  المؤلفات فقد  ومن  انهالت 
تؤر   وتُ التي  لها  السج  خ  لها  فأفردوا  أخبارها،  كافة  صن  مُ ـل  في  فنون فات 

تقيالتاريخ بن  محمد  مكة  مؤرخي  بين  ومن   /هـ832)ت   الفاسي  الدين  ، 
كتاب    ،(م1928 األالعُ )صاحب  البلد  تاريخ  في  الثمين  الذي   ،(مينقد 

 اءابتد   ،بها  مرَّ   أو  ، و عاش فيهاأ  ،زارهاومن    ، صه لتراجم أعيان مكةخص  
الناسمن   الع  ،عامة  والخلفاء   ،والوالة  ،واألمراء  ،القوم  عليةو   ،لماءإلى 

 وغيرهم.  ،والسالطين
أن   اوبما  الطاهرةالباحثة  البقعة  هذا  في ال  بنة  الجميع  تسابق  تي 

بين    مايجمع    ااخترت موضوعً فقد    ؛كتابة عنهاالشرف  وا  لينال  الشرق والغرب 
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النشأةالتخص   الدقيق وأصل  العراق في مكة ا"بـ  ته وعنون  ،ص  أهل    سهامات 
األيمن   الـُمقدَّسةوالمشاعر   البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد  كتاب  من خالل 
  .للفاسي"

للموضوع اختياري  أسباب  أن  :ومن  لي  الرغبة في    تضم    ةدر   يكون 
  العراق   أهل  سهامات اتسليط الضوء على  و ،  التاريخ المكي  إلى سلسلة درر

الفاسي من أبرز مؤرخي   عد  ويُ   .الـُمقدَّسةفي مكة المكرمة والمشاعر    ومآثرهم
الموسوعي بمؤلفاته  لمكتبتها  إثراء  وأكثرهم  طيات و ة،  مكة  العقد  )  هكتاب  في 

مؤلفات    دفتي كتابهبين    امستوعبً   ،قرون   يةن اقيمة علمية شملت ثم  (الثمين
  ا عظيمً   اسفرً كتابه  حتى أضحى    ؛من مشاهدته  مضيًفا إليه الكثيرو   ،السابقين

 ال غنى للباحثين في التاريخ المكي عنه.  

 تي: الموضوع على النحو اآل  اقتضت الدراسة تقسيم وقد

الموضوع   عن  على:    -مقدمة  اختيار احتوت  ترجمة  و ،  هأسباب 
الثم  ةمختصر    ، مباحث   ةثالث  البحث كما ضم    -ين عن الفاسي وكتابه العقد 

  العمرانية،   سهامات اإل  الثاني:المبحث  و   اإلسهامات العلمية،  المبحث األول:
   .والمراجع  الخاتمةأعقبها ثم  ،ةالخيري ت سهامااإل لمبحث الثالث:او 

 ترجمة محمد بن تقي الدين الفاسي:

بن    نعبدالرحمبن علي بن محمد بن محمد بن    بن أحمد   هو محمد 
يُ  أحمد،  بن  عبد محمد  بأبي  الطيب   ،هللا  كنى  الدين  لق  ويُ   ، وأبا  بتقي  ب 

لد بمكة وُ   علي بن أبي طالب  إلى    هالحسيني الفاسي المكي، ينتهي نسب
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( في  و .  (1) (  م1373  /هـ775سنة  أ  (2)   المدينةنشأ  إليهن  بعد  مع    ارحل 
أم الحسين سعادة ابنة قاضي القضاة كمال الدين أبي الفضل محمد    والدته

)  ه وأخي  النويري، سنة  في  الدين عبداللطيف  أو   (3) (  م1377  /هـ797نجم 
تليها التهناك  و   .التي  مسيرته  النووي  عليميةبدأ  واألربعين  القرآن،  ،  ةفحفظ 

المالكي زيد  أبي  البن  الرسالة  ) و   .وكتاب  سنة  نتقل  ا  (م1378/هـ780في 
علما من  ونهل  مكة  واآلدب   ما  ئها إلى  واللغة  الدين  علوم  سنة    .بين  وفي 

الترويح    الناس   أمَّ   (م1387/ـه789) صالة  في  الحرام  المسجد  مقام  بفي 
) و   .الحنابلة سنة  مصر  (م1397  /هـ797في  إلى  ستزادة  لالطلًبا    ؛رحل 
، ثم  ةمر   أكثر منزارها  دمشق و إلى  ، ثم رحل  د عليها عدة مرات وترد  العلمية  

 
الفاسي:    )1( الدين محمد بن أحمد بن علي:  العقد الثمين في تاريخ البلد الفاسي: تقي 

بيروتاألمين العلمية،  الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  محمد  تحقيق:  لبنان، -، 
درر العقود  ؛ المقريزي: أحمد بن علي المقريزي:  44، ص 2م، ج1998ه/  1419

المفيدة، األعيان  تراجم  في  ط  الفريدة  الجليلي،  محمود  الغرب 1تحقيق:  دار   ،
بن    ه؛ ابن فهد: عمر123، ص3م،ج2002ه/1423لبنان،    -اإلسالمي، بيروت

المكي:   الهاشمي  األمينفهد  البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد  بذيل  الكمين  ، الدر 
لبنان،   -، دار خضر للطباعة، بيروت1تحقيق: عبدالملك بن عبدهللا بن دهيش، ط

ص 2000ه/1421 بكر  3م،  أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جالل  السخاوي:  ؛ 
التاسعالسيوطي:   القرن  الالمع ألهل  ال1، طالضوء  لبنان،   -جيل ، بيروت، دار 

الحفاظ،  ؛ 18، ص7م،ج1992ه/1412 العلماء، ط  طبقات  لجنة من  ،  1تحقيق: 
 .  550ه، ص 1983ه/  1403لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت

الفاسي إلى المدينة مع والدته بعد انفصالها عن أبيه، ثم رجع مرة    )2( انتقل تقي الدين 
أن   بعد  إلى مكة،  والدته وأخيه  بمكة.  أخرى مع  القضاء والخطابة  إلى خاله  ُأسند 

 . 4، ص الدر الكمينعمر بن فهد: 
 . 18، ص7ج الضوء الالمع، ؛ السخاوي: 3ص الدر الكمين،عمر بن فهد:    )3(
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ثم زاررجع إلى مكةو   ،انتقل إلى فلسطين وزار غزة والرملة ختم  و   ،اليمن  ، 
فاد أو   استفاد منهاوقد    ،(1)   ( م1404  /هـ807بالقاهرة في سنة ) العلمية  رحلته  

وبلغ عدد   وله عديد من طالب العلم في كل رحلة من رحالته العلمية،  ،فيها
أو   (2)   باإلجازة(  500نهم ما يقارب )عوأخذ    الشيوخ الذين التقى بهم الفاسي

   .(3)  السماع

 
الثمين،  الفاسي:    )1( فهد:  50،  46، ص2جالعقد  الكمين؛ عمر بن  ؛  5-4، صالدر 

 . 18، ص7،جالضوء الالمعالسخاوي: 
في االصطالح:  و از، إعطاء اإلذن، وأجاز له: أذن له إجازة.  اإلجازة لغة: مصدر أج  )2(

غت له،  أذنت له وسو    : إذن وتسويغ، وعلى هذا نقول: أجزت له رواية كذا، كما تقول
سواء كان ذلك  ا،  ا أو كتابً وهي أن يأذن ثقة من الثقات لغيره بأن يروي عنه حديثً 

أم كان يرويه عن شيوخه باإلسناد إلى مؤلفه. ويرى الخطيب   ،الكتاب من تصنيفه
فيجيزه إياه،    ؛البغدادي أن اإلجازة هي: أن يسأل طالب العلم العالم أن يجيزه علمه

،  446جيز. الخطيب: كتابة الكفاية في علم الرواية، صستجيز، والعالم مُ الطالب مُ ف
د.    ،لسان العرب  فضل:جمال الدين محمد بن مكرم أبي ال  ابن منظور:  ؛247ص

القاهرة، د.ت،   البحار،  الهالل، دار  آبادي:  326، ص5جط، دار  الفيروز  مجد  ؛ 
يعقوب: بن  محمد  المحيط  الدين  ط،  القاموس  التراث،  مكتب  مؤسسة 8تحقيق:   ،

بيروت عبدهللا،    ؛ 506صم،  2009ه/1416لبنان،    -الرسالة،  اإلجازات  فياض: 
 . 21م، ص1967اإلرشاد، بغداد، ، د.ط، مطبعة العلمية عند المسلمين

 . 52، ص2ج العقد الثمين،الفاسي: الفاسي:   )3(
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فتدر  و  العلمية  المناصب  في  بمكة،  ال  (1)  قضاء  ىولتج  مالكية 
والفُ  الحرام  بالمسجد  السلطانية  در  كما  ة،  يتوالتدريس  بالمدرسة  للمالكية  س 

 .(3) البنجالية  (2) الغياثية

 أشهر مؤلفاته التاريخية: 
شفاء الغرام، تحصيل المرام من  و العقد الثمين في تاريخ البلداألمين،   

األفهام إلى    ي ذو   يهاد و تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام،  و   تاريخ البلد الحرام،
عجالة القرى و ،  الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفةو تاريخ البلد الحرام،  

 
م(،  1404ه/807تولى القضاء بمكة، وُصرف عنه ألكثر من مرة، األولى في سنة )  )1(

( سنة  في  عنها  ) 1414ه/817وليصرف  بعد  إليه  ليعود  نفس 12م(،  من  يوم   )
أول   في  عنها  وُصرف  عاد  ثم  عنها،  ُصرف  التي  ) السنة  م(  1417ه/820سنة 

بالقاضي نور الدين علي النويري، الذي اختفى خوًفا على نفسه. وعاد الفاسي إليها 
( نفسها  السنة  من  شهور  وفاتهيو   يتولىوهكذا    م(1417ه/820بعد  حتى  .  عزل 

 . 19، ص7، جالضوء الالمع؛ السخاوي: 52، ص 2جالعقد الثمين، الفاسي: 
)2(  ( سنة  توفي  شاه،  أعظم  مظفر  أبو  الدين  غياث  المنصور  الملك  م(  1411ه/814أنشاها 

سنة  في  بعمارتها  الغياثي  ياقوت  خادمه  إلى  وعهد  الهند،  بالد  من  البنجالة  والية  سلطان 
المدرسة  1410ه/ 813) في  التدريس  وكان  األوقاف،  عليها  وأوقف  رابًطا  لها  وبنى  م(، 

ال الفقيهة األربعة.  النجم عمر ابن فهد: 313، ص2ج  الضوء الالمع،سخاوي:  للمذاهب  ؛ 
تحقيق: فيهم شلتوت،  إتحاف الورى بأخبار أم القرى،    محمد بن محمد بن محمد بن فهد:

مكة،  1ط القرى،  أم  جامعة  التراث،  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  م،  1988ه/  1408، 
تاريخ الهند من األعالم  اإلعالم بمن في  ؛ الحسيني: عبدالحي بن فخرالدين:481، ص3ج

والنواظر المسامع  وبهجة  الخواطر  نزهة  طالمسمى"  بيروت1،  حزم،  بن  دار  لبنان،  -، 
 . 184، ص2م،ج1999ه/  1420

فهد:  )3( بن  الكمينعمر  صالدر  السخاوي:  9،  الالمع ؛  ص 7،جالضوء  طبقات ؛  19، 
 . 550، صالحفاظ
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القرى،   أم  تاريخ  في  اإلشارة،  و للراغب  ذيل  في  البصارة  أهل  إرشاد  و بغية 
 . (1) إلى تكميل كتاب األعالم للحافظ الذهبي أو "درة التاريخ" إفهام

 وفاته:
  وقد  ،مؤرخ مكة تقي الدين الفاسيتوفي م( 1428هـ/ 832) في عام

 . (2) "هو بحُر علم، وكنز فوائد، ولم يخلف بالحجاز مثله"  :المقريزي عنه    قال
بعد  العلم  هذا  خدمة  في  حافلة  بفقد  ابتُ قد  و   ،حياة  لتبقى    اتمامً   هبصر لى 

نوًرا   الحق  اونبراسً   ،العقول  يء تضمؤلفاته  بهذا    ة ألجيال  له   رث اإلتدين 
 .(3)  األرض على وجه   عالبقا  أقدستاريخ العظيم ل

 كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد األمين:
فيه مؤلفه جمع    ،من أكبر مؤلفات الفاسي  (الثمين  العقد )كتاب    يعد   

مكة أهل  أو    تراجم  بها  سكن  ممن  الوق  ،فيهااألجل    أدركهوغيرهم  ف و مع 
المسجد  بمن له مآثر    وأ  ،ومؤذنيها  ،ئهاوخطبا  ،تها وقضا  ،تهاوال  :على تراجم

  ، ربطةاألو  أ  ،االسبلة  أعمال إنسانيةله  من    وأ  ، الـُمقدَّسةالمشاعر    وأالحرام  
وغيرهاال  وأ  ،عيون ال  وأ  ،بركال  وأ التاريخ    ًئا مبتد   ،مدارس  مستهل  من 

 .(4)  م(1409 /هـ812شرع في تأليفه في سنة ) و  ،حتى عصرهاإلسالمي 

 
العقودالمقريزي:    )1( جدرر  ص3،  فهد:  124،  بن  عمر  الكمين،؛  ؛  8-7ص   الدر 

إسماعيل باشا: هدية العارفين ؛ البغدادي:  19، ص7، جالضوء الالمعالسخاوي:  
التراث العربي، بيروتأسماء المؤلفين وآثار المصنفين لبنان، -، د.ط، دار إحياء 

 . 187، ص5م،ج1955
 . 124ص ،3ج  ،العقود درر المقريزي:  )2(
 . 550، طبقات الحفاظالسخاوي:   ؛10ص الدر الكمين:عمر بن فهد:    )3(
 .  7، ص1ج العقد الثمين، الفاسي:  )4(
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لتأليف  كان  و  العظيمالس ِّ هذا  المحرك  داخلي  فر  مكنون  من   ،نابًعا 
الت  قوية  ورغبة  معرفة تشو  "   قال:حيث    ،شويف دفعها  إلى  كثيًرا  نفسي  فت 

مم وغيرها،  مكة  أهل  من  األعيان  مات   نتراجم  أو  سنين،  مدة  سكنها 
   .(1) بها...لما في معرفة ذلك النفع التام عند ذوى األفهام"

 :ثالثة جوانب الفاسيشمل كتاب و 
  ، قبل اإلسالم وبعده  تناول فيه الحديث عن تاريخ مكة  :األول  الجانب •

 ا.بً ( با40) اربعين وجعله على
على    جاءو   وسلمصلى هللا عليه  مختصر سيرة الرسول    :الجانب الثاني •

 .شكل فصول
ــب الثالــ  •  ،والــرواة  ،الصــحابة تــراجموشــملت  ،صــه للتــراجمخص   :الجان

والفقهــاء  ،ومؤذنيهــا ،ئمتهــاوأ ،وخطبائهــا ،ضــاتهاوق ،ووالتهــا ،عيــانواأل
ــكانها ،مـــن أهلهـــا وغيرهـــا ــدى ثمان أو مـــات بهـــا ،أو مـــن سـ  يـــةعلـــى مـ

  .(2)قرون 
 ؛ مقدًما المحمدين من حرف الميم  ،وقد رتب التراجم على الحروف 

الرسول باسم  ثم    ،نساب األو   واأللقاب   الكنى   بأبواب   التراجم  ليختم   تبرًكا 
)و   .(3)   النساءتراجم   التراجم  عدد  ترجمة3552بلغ  فيها    ،(  النساء  نصيب 

  . (4)   ترجمة (252)

 
، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان،  2تحقيق: محمد حامد تقي، ط  العقد الثمين،   الفاسي:   )1(

 . 3، ص1م، ج1986/ 1406
 . 4، ص1،جالعقد الثمينالفاسي:   )2(
 ، مقدمة المحقق. 4، ص 1جالعقد الثمين، الفاسي:)3(
 تم حصرهم من الفهرسة العامة للكتاب. )4(
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 سهامات العلميةاإل: املبحث األول 
  أكبر عدد من   عتجم  ل  وملتقى  ،العلميةأحد أهم المراكز    المكرمة  مكة  د  تع

علماء من مختلف بقاع العالم اإلسالمي، وهذه ميزة انفردت بها عن سائر  ال
اإلسالمية،   يتوافدون األقطار  وصفها  ب  ؛الحج  فريضة  ألداء  اإليه  حيث 

الثقافة    تبادلل  حافاًل   ا وميدانً   ،في هذا التجمع الديني الكبير  لعلماءل  حاضنة 
واألفكار المعارف  العلملل  فيها   وااجتمعحيث    ،والكتب   وانتقال  وطلب   .حج 

ألهل إسهامات   وكان  في  العراق  كتاب  إذ    ؛العلمي  راكحِّ ال  هذا  كبيرة  زخر 
ة،  في الحياة العلميإنجـازاتهم    ت عرضالتي  تراجم  ال بالعديد من    (د الثمينالعقُ )

 ومنهم: 
 : (م1117  /ه511ت )  البغدادي أبو عبدهللا  المقري محمد بن إبراهيم   -1

وحد   بمكة  علأقام  أبي  عن  بها  وغيرهم  ي ث  التستري  و (1) أحمد  أخذ . 
 .(2)  الطبري قاضي مكة أبو مظفر محمد الشبياني عنه 

ث حد    :(م954/ه343ت )  أبو رجاء  يمحمد بن حامد الحارث البغداد  -2
 .(3)  محمد النحاس بمكة بمكة وأخذ عنه

الصوفي  -3 عبدهللا  أبو  البنا  بن  موهوب  بن  عبدهللا  بن   محمد 
لسنوات   أقام  :(م1215/ه612ت ) مصر   بمكة  إلى  ينتقل  أن    ، قبل 

 
 . 104، ص2جالعقد الثمين، الفاسي:   )1(
 . 104، ص2جالعقد الثمين، الفاسي:   )2(
؛ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  145، ص  2جالعقد الثمين،  الفاسي:    )3(

اأبوعبدهللا:   نقد  في  االعتدال  دار  لرجالميزان  د.ت،  البجاوي،  علي  تحقيق:   ،
 . 506، ص3لبنان، ج -المعرفة، بيروت
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ابن المنذر    سمع منه  .(1203  /ه600في سنة )أثناء مجاورته  في  و 
 . (1)   صاحب كتاب التكملة

أحمد بن أبي طالب بن أبي بكر بن محمد بن عبدالرحمن البغدادي  -4
الحمام أبو   بالزانكي  ي،جعفر  ث حد    :(م1309/ ـه709ت  )المعروف 
العلم  ،(2) مراغة  في رباط   بمكة سنة    فيو   .وأخذ عنه عدد من طالب 

منه  م1308/ ه708) سمع  بن  (  محمد  الدين  شمس  القضاة  قاضي 
لأو   ،مسلم الفاسيلجاز  الدين  تقي  ناصر  (  م1428  /ه832)ت   شيخ 

 .(3)  المقدسيالدين محمد بن محمد 

 
ذيل ؛ ابن الُدبيثي: أبو عبدهللا محمد بن سعيد:  229، ص2جالعقد الثمين،  الفاسي:    )1(

السالم مدينة  طتاريخ  معروف،  عواد  بشار  تحقيق:  اإلسالمي، 1:  الغرب  دار   ،
ج2006ه/1427لبنان،    -بيروت ص1م،  الذهبي:  387،  النبالء؛  أعالم  :  سير 

ط معروف،  عواد  بشار  بيروت  11تحقيق:  الرسالة،  مؤسسة  لبنان،   –، 
 .  58، ص22م، ج1998ه/1419

بن عبد هللا المراغي رباط مراغة: ُينسب هذا الرباط إلى القاضي صدر الدين محمد    )2(
م(. ومراغة هي البلد التي ُولد فيها صاحب الرباط، وُيطلق عليها 1161ه/557)ت

من  الجنائز  باب  عند  الرباط  هذا  يقع  فرانجه.  رباط  وكذلك  الكيالني،  بيت  أيًضا 
الجهة الشرقية من المسجد الحرام، وتم إزالة الرباط في عهد السلطان قايتباي، وأقام  

الفاسي:    مكانه مجموعة الخيرية.  األعمال  الثمين،من  ص2ج   العقد  شفاء  67،  ؛ 
ج الحرم،  البلد  بأخبار  ص1الغرام  فهد:  330،  ابن  النجم  الورى ؛  جإتحاف   ،2  ،

 . 542ص
 ؛  30، ص3جالعقد الثمين، الفاسي:   )3(
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الشهرابا -5 الحسن  بن  سيف  بن  سمع   :(م1186/ـه582)ت   يالحسن 
 .(1) منه ابن أبي الصيف

  اإلربلي   حفص   مر بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان نجم الدين أبو ع -6
 . (2)   مكة وأخذ من علمائهابث حد   :(م1210/ـه607ت )

مالك -7 بن  النعمان  بن  هارون كنى  يُ   ،موسى   : ( م886/ـه273ت )  أبا 
 .(3)ث بهاحد  

نصر بن محمد بن علي بن أبي فرج بن علي بن أبي الفراج الهمذاني   -8
البغدادي  ي،النهاوند  الفرج    ،ثم  أبي  بن  الفتوح  أبو  الدين  برهان 

بالحصر  سنة   :(م1222/ه619ت )  ي المعروف  في  مكة  إلى  خرج 
 . (4) ث بمكةحد  واستوطنها و  ،(م1201/ـه598)

 
 . 344، ص3جالعقد الثمين، الفاسي:   )1(
الثمين،  الفاسي:    )2( الدي؛  326، ص5جالعقد  تاج  السبكي: السبكي:  الدين  تقي  ن بن 

الكبرى  الشافعية  ططبقات  بيروت  2،  المعرفة،  دار  د  -،  ج  .لبنان،  ،  5ت، 
 .  283المستوفي: تاريخ أربل، ص .130ص

 . 142، ص6جالعقد الثمين، الفاسي:   )3(
؛  79، ص5ج  ذيل تاريخ بغداد،؛ ابن الُدبيثي:  157، ص6ج  العقد الثمين  الفاسي:  )4(

، تحقيق: تكملة اإلكمالابن نقطة: محمد بن عبدالغني البغدادي الحنبلي أبي بكر:  
المراد، ط القيوم عبد رب ومحمد  أم 1عبد  التراث، جامعة  البحوث وإحياء  ، معهد 

 . 508، ص2م،ج1987ه/  1408القرى، مكة المكرمة، 
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عبدالرحمن بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن شيبة بن إياد  -9
العالء بن  عمرو  وحد    :(م1159/ ـه554)ت   بن  مكة  إلى  ث جاء 

  .(1)بكتاب فضائل مكة ألبي سعيد المفضل الجندي

 أمثال:  ،المصنفات لها وأفرد لماء العراق من عاش في مكةوهناك من ع

سعيد    بن سعيد الشعبي أبوالمفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل   -1
 .(3)  " مكة (2) فضائلف في مكة كتابه "أل   :(م920/ـه308ت ) الجندي

 في مكة: من أهل العراق  (4) ن والمجاور 
نتهاء من فريضة الحج على البقاء في  االب كثير من الناس بعد  دأ

بها  ،مكة تعلًقا  والتفر  أو    ،أما  االنقطاع  في  للعبادةورغبة    التحصيل أو    ،غ 

 
 47، ص5جالعقد الثمين، الفاسي:   )1(
 ه. 1441، 1مطبوع بتحقيق: أبي عبيدة جودة محمد، ط فضائل مكةكتاب  )2(
السمعاني: أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن   ؛116، ص6جالعقد الثمين،  الفاسي:    )3(

، دار الفكر،  1، تقديم وتعليق: عبدهللا عمر البارودي، طاألنسابمنصور التميمي،  
 . 96، ص2م، ج1998هـ/ 1419بيروت لبنان، 

تقولالمجاورة:   )4( يجاورك،  الذي  من    :الجار  واستجار  وُجَواًرا،  َواًرا  وجِّ مجاورة  جاورته 
  . أنقذه، والمجاورة: االعتكاف في المسجد  :فالن فأجاره منه، وأجاره هللا من العذاب

وجواًرا  :وقيل مجاورة  المسكن  :جاوره  في  والصقه  ساكنه  في    :وقيل  .أي  المجاورة 
والمدينة مطل  ،مكة  المقام  بها  الشرعي.فيراد  االعتكاف  بشرائط  ملتزم  غير   ًقا 

  –، دار العلم للماليين، بيروت  3طمعجم الصحاح،  الجوهري: إسماعيل بن حماد:  
، 3، جالعرب  لسان؛ ابن منظور:  618-617، ص2م، ج1984هـ/1404لبنان،  

، دار إحياء التراث العربي،  2، طالمعجم الوسيط؛ إبراهيم أنيس وآخرون:  238ص
 . 146، ص1لبنان، د، ت، ج –بيروت 
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العلمأتقاء بمختلف  ل اال  عبر   العلمي التي  فاوت و تت   وقد   .وعية  الفترة  تختلف 
المجاور طالت   ،منها  الهدفكذلك  و   ،يقضيها  من  أو مجاورته    ةمد   فمنهم 

من   اهق مبتغحق  أنه أو  .سقط رأسهمإلى  حنينبه الليغ فيرحل عندما ت،صر ق
ويُ   ،المجاورة األجل  يدركه  هذه  أو  في  الشريفةدفن  له    ،البقعة  يطيب  أو 

أهلنس  أوي بين  والعيش  بمكة  ،هاباإلقامة  العراق  أهل  من  جاور   ، وممن 
   سهامات:اوكانت له 

أبــو العبــاس  ،الخشــاب المخزومــي بــن ســعيد "ســعد" محمــد بــن الحســن -1
لبــث أن  مــاو الــذي قــدم إلــى مكــة للحــج  :(م971/ـهــ361ت ) الصــوفي

 .(1) جاور بها
 اآلجــــــــري  بكــــــــر محمـــــــد بــــــــن الحســــــــن بـــــــن عبــــــــدهللا البغــــــــدادي أبـــــــو -2

الــذي جــاء إلــى مكــة مــن بغــداد فــي موســم الحــج  :(م970/ـهــ360ت )
وينصـــهر مـــع المجتمـــع المكـــي لمـــدة ثالثـــين ســـنة  ،بهـــا ويفـــتن قليتعلـــ  

 .(2)دفن بها ألجل ويُ ا هحتى يدرك

 
؛ الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي: 148، ص2، جالعقد الثمينالفاسي:    )1(

، دار الكتب 2، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، طتاريخ بغداد أو مدينة السالم
بيروت ج2004/ 1425لبنان،  -العلمية،  ص2م،  ا؛  205،    الفرج   أبو  لجوزي:ابن 

علي:    عبدالرحمن واألممبن  الملوك  تاريخ  في  تحقيقالمنتظم  عطا  محمد    :، 
،  14ج  م،1992بيروت،    -ط، دار الكتب العلمية، لبنان  .ومصطفى عبدالقادر، د

 . 213ص
  ؛ 243، ص2، جتاريخ بغدادالخطيب:  ؛ 164،  163، ص2، جالعقد الثمينالفاسي:    )2(

وفيات األعيان وإنباء أبناء ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر:  
== 
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ــد إ -3 ــن عبـ ــد بـ ــماعيل بـــن محمـ ــو طـــاهر سـ ــلي أبـ ــروف  ،هللا الموصـ المعـ
ــنين :(م1232/ـهـــ630ت ) يبالفقـــاع ــاور بمكـــة سـ ــذ  نممـــ، و (1) جـ أخـ

 مشيخته.في  هالرشيد العطار ذكر  :عنه
كــان  :(م1186/ـهــ582)ت  ينالحســن بــن ســيف بــن الحســن الشــهرابا -4

 .(2) جاور بمكة حتى مات  ،من التجار

جاور وسكن مكـة  :(م758/ـه141قفي البصري )ت ثعباد بن كثير ال -5
  .(3)ث بها وحد  

 ،الحســـن بـــن عبـــدهللا المنبجـــي :ومـــن الـــذين اســـتفادوا مـــن المجـــاورة بمكـــة
واســتفاد وأخــذ العلــم عــن  ،الــذي جــاور بمكــة مــا يقــارب الخمــس والثالثــين ســنة

 .(4)(م1329/ـه730عدد من الشيوخ بالحرم الشريف في سنة )

  

 
== 

، السيرالذهبي:   ؛292، ص4ج  ت،  .لبنان، د  -ط، دار صارد، بيروت  .، دالزمان
 . 134، ص16ج

 192، ص3، جالعقد الثمينالفاسي:   )1(
؛  92، ص3، جبغدادذيل تاريخ  ؛ ابن الُدبيثي:  344، ص3، جالعقد الثمينالفاسي:    )2(

األرناؤوط  أحمد  تحقيق:  بالوفيات،  الوافي  أيبك:  بن  خليل  الدين  صالح  الصفدي: 
ط مصطفى،  بيروت1وتزري  التراث،  إحياء  دار  م،  2000ه/  1420لبنان،    -، 

 .  29، ص1ج
 . 106، ص7ج السير،؛ الذهبي:  311-310، ص4، جالعقد الثمين الفاسي:  )3(
 346، ص3جالعقد الثمين،الفاسي:   )4(
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 منهم: و  ،على عدد من المناصب جاورا بمكة نممحصل بعض قد و 

 وظائف الحرم المكي: :والً أ
قـــد ذكـــر و  ،ســـند إلـــى العلمـــاءاإلمامـــة مـــن أهـــم الوظـــائف التـــي تُ  تعـــد     

هــذا  مسـندت إلـيهاأهـل العـراق مـن  مكـة مـن مجـاوري  االفاسـي فـي كتابـه عـددً 
 :(1) في مقامات المسجد الحرام الوظيفة

وكانــت فــي  ،اإلمامــة الرئيســة بــالحرم وتعــد   إبــراهيم إمامــة مقــام  ❖
حصــل علــى هــذه ممــن و  ،لمــاء الشــافعيةعلالعصــر العباســي توكــل 

 :الوظيفة
أبــــو عبــــدهللا  يالحــــوط د بــــن علــــوان بــــن هبــــة هللا التكريتــــيمحمـــ -1

وجـاور  ،جاء إلى مكة في شبابه  :(م1207/ـه604)ت   الصوفي

 
ُنشئت المقامات بالمسجد الحرام في فترة تغل ب الدولة الُعبيدية على الحجاز، واختلف    )1(

الثاني   المؤرخون في تحديد السنة التي ظهرت بها؛ لكن على األرجح في النصف 
من القرن الخامس الهجري. ذكر الفاسي في كتابه )شفاء الغرام(: "أما وقت حدوثها 

ما يدل  على أن الحنفي والمالكي كانا موجودين في سنة    فلم أعرف تحقيًقا، ورأيت
الفاسي:  497) الحرام،ه("  البلد  بأخبار  الغرام  كبار   شفاء  من  لجنة  تحقيق: 

النهضة، مكتبة  ط،  د.  ص 1م،ج1965العلماء،  أحمد:  245،  السباعي:  تاريخ ؛ 
العربية مكة الملكة  تأسيس  على  مائة  بمرور  لالحتفال  العامة  األمانة  د.ط،   ،

الرياض،   عبدالعزيز،  الملك  دارة  يمث لها  ج 1999ه/  1419السعودية  ،  1م، 
المقامات في المسجد الحرام ودورها في الحياة    ؛ الحزيمي: حمد عبدهللا:253ص

المكرمة الشريعة،  العامة في مكة  التاريخ، كلية  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم 
   .40ه، ص 1437جامعة أم القرى،  
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 إمــام مقــام إبــراهيم الخليــل  ني  ث وعُــ وحــد  ســنة، فيهــا خمســين 
 .(1)بالحرم الشريف 

 ،محمـد بـن جعفــر بـن أحمـد بــن محمـد العباسـي أبــو عمـاد الــدين -2
 :(م1198/ـهــ595ت فخــر الــدين أبــو الحســن البغــدادي ) :قــالويُ 

 .(2) الموسم في والخطابة تولى اإلمامة

  :بها وقد أمَّ مقام الحنابلة في المسجد الحرم إمامة  ❖
ــاذ  -1 ــن شــــ ــليمان بــــ ــي يســــ ــدهللا األزجــــ ــن عبــــ ــر  ،بــــ ــع المقــــ ــو الربيــــ  ي أبــــ

وأمَّ النــاس فــي  ،الــذي جــاء إلــى مكــة وعــاش بهــا فتــرة :(م1211/ـهــ608ت )
  .(3)مقام الحنابلة بعد وفاة محمد بن عبدهللا الهروي 

نصـر بــن محمــد بــن علـي بــن أبــي فــرج بـن علــي بــن أبــي الفــراج  -3
برهــان الــدين أبــو الفتــوح بــن  ،ثــم البغــدادي ي،الهمــذاني النهاونــد 

جاور   الذي  :(م1222/ـه619ت )ي بالحصر   أبي الفرج المعروف

 
الثمين،  الفاسي:    )1( الُدبيثي:  267،  2جالعقد  ابن  بغداد؛  تاريخ  ص1،جذيل  ؛  539، 

 . 376، ص2: تكملة اإلكمال،جطةابن نق
الثمين،  الفاسي:    )2( ص2جالعقد  الُدبيثي:  132،  ابن  بغداد؛  تاريخ  جذيل   ،1 ،

 . 264ص
الثمين،  الفاسي:    )3( الُدبيثي:  238-237،ص4جالعقد  ابن  بغداد، ؛  تاريخ   ذيل 

 . 3،361ج
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 اإلمامة للحنابلة مع تـدريس  ن علىي  وعُ   ،يقارب العشرين سنة  ما
 .(1)  الحديث القراءات و 

فــــي النظــــر  :منهــــا ،هــــل العــــراقألســــندت أُ  الوظــــائف وهنــــاك عــــدد مــــن 
 أوالمحافظــة عليــه ممــا يطــر  ،واالهتمــام بكافــة شــؤونه وعمارتــه ،مصــالح الحــرم

 : ، وممن توالهاوظيفة شيخ الحرمب رفت عُ و  ،م الزمنتقد   مععليه 

محمــد بــن عبــدهللا بــن أبــي الفضــل بــن أبــي علــي ظهيــر الــدين أبــو  -1
ــدادي الزعفرانـــ ةعبـــدهللا بـــن منعـــ ــذي  :(م1308/ه708)ت ي البغـ الـ

ــقـــدم مكـــة فـــي شـــبابه مـــع الشـــيخ   ة،عفيـــف الـــدين منصـــور بـــن منعـ
تــولى مشــيخة الحــرم و وخمســين ســنة،  يقــارب ثمــانيَ  وعــاش بهــا مــا

 .(2)حظوة عند الخالفة  اوكان ذ  ،مكان عمه
 بكـــــــر اآلجـــــــري  محمـــــــد بـــــــن الحســـــــن بـــــــن عبـــــــدهللا البغـــــــدادي أبـــــــو -2

 .(3) أثناء مجاورتهتولى هذه الوظيفة في  :(م970/ـه360ت )
ــد بــــــــن زيــــــــاد  -3 ــد بــــــــن محمــــــ ــعيد األعرابــــــــي أحمــــــ ــو ســــــ ــدي أبــــــ العبــــــ

وكـــان شـــيخ الحـــرم فـــي ذلـــك  ،الـــذي نـــزل مكـــة :(م951/ـهـــ340ت )
 .(4)الوقت  

 
الثمين  الفاسي:  )1( ص6ج  العقد  الُدبيثي:  156-157،  ابن  بغداد،؛  تاريخ  ، 5ج  ذيل 

 508، ص2: جتكملة اإلكمال؛ ابن نقطة: 79ص
 . 218، ص2، جالعقد الثمينالفاسي:   )2(
 . 313، ص 16، جالسيرالذهبي:  ؛  164، 163، ص2، جالعقد الثمينالفاسي:   )3(
؛ الُسلمي: محمد بن الحسن بن موسى بن خالد  88، ص3، جالعقد الثمينالفاسي:    )4(

، دار الخانجي،  3، تحقيق: نور الدين شربية، ط،طبقات الصوفيةأبو عبدالرحمن:  
 . 88، ص 14، جالمنتظم؛ ابن الجوزي: 427م، ص 1997ه/ 1418القاهرة، 
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 ي ن حامــــد بــــن ســــليمان نجــــم الــــدين بــــن أبــــي بكــــر التبريــــز بــــبشــــير  -4
 يولــ شــيخ الحــرم الشــريف :م(1248/ه646ت ) البغــدادي الشــافعي

عمارتـه فـي عهـد و  فـي مصـالحه  نظـرال  ض إليـهو  فُـ وكذلك    ،مشيخته
 .(1) الخليفة الناصر لدين هللا

 يمنصـــور بـــن أبـــي الفضـــل محمـــد بـــن أبـــي علـــي عبـــدالكريم الطـــائ -5
ة الزعفرانـــــــــي البغـــــــــدادي، أبـــــــــو المظفـــــــــر، المعـــــــــروف بـــــــــابن َمنعـــــــــ

علــى  اإلشــرافل إليــه كــ  كــان شــيخ الحــرم ووُ  :(م1265/ـهــ664ت )
 .(2) (م1226/ـه624في سنة ) هعمارته واالهتمام بمصالح

بن نعيم السالمي، أبو الحسن، المعـروف   يبن مظفر بن عل  يعل  -6
النظـر فـي مصـالح تـولى    :(م1228/ـه626ت )  بابن الحبير التاجر

 (3)المسجد الحرام ومصالح الكعبة 
ــاني -7 ــر الكتــــــ ــو بكــــــ ــدادي أبــــــ ــر البغــــــ ــن جعفــــــ ــي بــــــ ــن علــــــ ــد بــــــ  محمــــــ

ــتهر بلقـــب ســـراج الحـــرم :(م933/ـهـــ322ت ) ــد  ،الـــذي اشـ ــان أحـ وكـ
 .(4) األئمة به

 
الثمينالفاسي:   )1( ج العقد  ص3،  الُدبيثي:  240-241،  ابن  بغداد؛  تاريخ  جذيل   ،3 ،  

 . 255، ص 23،جسير إعالم النبالء؛ الذهبي: 23ص
 . 128، ص6، جالعقد الثمينالفاسي:   )2(
الثمين    الفاسي:  )3( ص5،جالعقد  أبو 316،  القوي  بن عبد  الدين عبدالعظيم  زكي  المنذري:  ؛ 

  -، مؤسسة الرسالة، بيروت3، تحقيق: بشار عواد معروف، طالتكملة لوفيات النقلة محمد:
 . 241، ص 3،ج1984ه، 1405لبنان،  

الثمين،    الفاسي:  )4( ص2جالعقد  السلمي:  268،  الصوفية؛  صطبقات  ؛    373، 
 . 288، ص3جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 
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اســمه قــيس،  :قيــلو  ،عبــدالكريم بــن أبــي المخــارق نزيــل مكــة  قــد تــولىو      
ا أ، و الحـــرم وظيفـــة األذان فـــي ، أبـــو أميـــةي طـــارق البصـــر  :وقيـــل كـــان معلمــــً

 .(1)ألهلها

 ة:ينيبعض الوظائف الد واومن الذين تول
 :قالويُ  ،الدينمحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد العباسي أبو عماد  -1

تـولى القضـاء  :(م1198/ـهـ595ت ) فخر الدين أبو الحسن البغـدادي
 .(2) بغداد ثم رحل إلى  ،لفترة بمكة والخطابة بها

ــد  -2 ــن عبـــ ــن الحســــــن بـــ ــد بـــ ــن عبــــــد  محمـــ  هللا بــــــن علـــــي بـــــن محمــــــد بـــ
بــــــــــــــــن أبــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــوارب االملــــــــــــــــك األمــــــــــــــــوي أبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن 

مــــــع لــــــه قضــــــاء الشــــــرقية والحــــــرمين والــــــيمن جُ  :(م960/ـهــــــ349)ت 
ــة العباســـــــــــــي  ــل الخليفـــــــــــ ــن قبـــــــــــ ــة مـــــــــــ   (3) المطيـــــــــــــعومصـــــــــــــر مكـــــــــــ

 
جالفاسي:    )1( الثمين  الذهبي:  108،107ص  ، 5العقد  النبالء،؛  إعالم  ،  6ج  سير 

 . 83ص
الثمينالفاسي:  )2( جالعقد  ص2،  المنذري:  132،  النقلة؛  لوفيات  ،  1،جالتكملة 

 . 264، ص1، جذيل تاريخ بغداد؛ ابن الُدبيثي: 327ص
القاسم )3( ويع بالخالفة لثمان أبو العباس الفضل بن المقتدر، بُ   : وقيل  ،المطيع باهلل أبو 

(، وهو أول من طال عمره من خلفاء  م945/هـ334بقين من جمادى اآلخرة سنة )
(، فكانت  م973/ه363ألنه بقي في الخالفة إلى سنة )  ؛ مس على من تقد  بني العبا

فكان  الحاكم  أما    ،خالفته تسعة وعشرين سنة، ولم يكن له من الخالفة سوى االسم 
بويه. بن  أحمد  الدولة  الجوزي:    معز  ص14ج  المنتظم،ابن  ابن  223،  46،  ؛ 

الكامل  ين محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري الشيباني أبي الحسن:  األثير: علي
،  8، تحقيق: أبو صهيب الكرمي، ب.ط، بيت األفكار الدولية، د.ت، جفي التاريخ

 . 638ص
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 .(2)(م946/ـه353) عن القضاء في (1)وعزل

البغدادي  عبد  -3 صالح  بن  يوسف  بن    : (م1187/ـه583)ت   الجبار 
 .(3) كةمب اإلفتاءكان شيخ 

بن    عبد  -4 شيبة  بن  محمد  بن  بن علي  الحسين  بن  علي  بن  الرحمن 
العالء بن  عمرو  بن  القضاء    :(م1159/ـه554ت )  إياد  تولى 

  .(4) فتاء اإلو  بالحرمين

 ما الذين تولوا التدريس بمكة فهم: أ
بابن غزال   بن حسن بن عبد   عبدالوهاب  -1   العزيز البغدادي المعروف 

عددً   :(م1388/ـه790ت ) بمكة  السنين  اجاور  فيها   ،من  وتولى 
 .(5) مصرالفقه لألشرف صاحب تدريس 

 
من   )1( حوله  أثير  ما  بسبب  باهلل؛  المطيع  العباسي  الخليفة  من  بأمر  عليه  ُقبض 

يجوز ال  بما  والعمل  األحكام  في  الثمينالفاسي:     .االسترشاء  جالعقد   ،2 ،
 . 197، ص2، جتاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي، 148ص

الثمينالفاسي:    )2( جالعقد  ص2،  البغدادي،  148،  الخطيب  بغداد،؛  ،  2ج  تاريخ 
 .  117، ص 14، جالمنتظم ؛ ابن الجوزي:197ص

 4، ص5ج العقد الثمين،الفاسي:   )3(
 ؛ 47، ص5ج العقد الثمين،الفاسي:   )4(
 . 142، ص5جالعقد الثمين، الفاسي:   )5(
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سعيد   المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد الشعبي أبو -2
يدر    :(م919/ـه308)ت   الجندي الحرام  بالمسجد  حلقة  له  س  كانت 

 . (1)  القراءات فيها 

القرو  -3 سليمان  بن  علي  بن  ؤدب م  :(م1372/ـه764ت )ي  يوسف 
، وقارئ الحديث بدرس وزير بغداد في  في المسجد الحرام  (2)   األطفال

 .(3) الحرم الشريف

مهنا بن أبي بكر  ك  ،من المهام المختلفة  اكذلك هناك من تولى عددً 
البغدادي يوسف  بن  إبراهيم  رباط  كان    :(م1417/ـه820ت )  بن  شيخ 

علي بن مسعود بن  منهم:  و   .(1)  مشيخته نحو ثالثين سنة  يول  ،(4)  الخوزي 

 
السمعاني: أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن   ؛116، ص6ج  العقد الثمين،الفاسي:    )1(

، دار الفكر،  1، تقديم وتعليق: عبدهللا عمر البارودي، طاألنسابمنصور التميمي،  
،  14،جسير أعالم النبالء  ؛ الذهبي: 96، ص2م، ج1998هـ/1419بيروت لبنان،  

 . 258ص
الـُمْؤدب: هو مدرس يقوم بتعليم األطفال، وتحفيظهم القرآن الكريم واألحاديث وبعض    )2(

باإلضاف الشرعية كالصالة والوضوء،  الفقه، والواجبات  لتعل م   ةاألذكار، وشيء من 
لالنضما يؤهلهم  معين  مستوى  إلى  يصلوا  حتى  والكتابة؛  العلم.    مالقراءة  لحلقات 

، إحياء الكتب العربية، 3، طالتربية اإلسالمية وفالسفتهااإلبراشي: محمد عطية:  
 . 139م، ص1975ه/ 1395

 . 253، ص6ج العقد الثمين،الفاسي:   )3(
محمد  )4( بن  قرامرز  األمير  أنشأه  الخوزي:  سنة    رباط  الفارسي  األفزري  قرامرز  بن 

م(، مشترًطا أن يسكنه الصوفية والغرباء، وأخذ اسمه نسبة لعمر بن  1220ه/617)
باب  زيادة  في  الرباط  هذا  ويقع  اسمه.  عليه  وغلب  فيه  سكن  الذي  الخوزي  مكي 
== 
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الحسن أبو  البغدادي،  بمهنة  ،  (م1257/ـه655ت )  فيروز  اشتغل  الذي 
 .(2)  بمكة بيمارستان التجبير للكسور في 

  

 
== 

الفاسي:    إبراهيم   الثمين،  العقد  الفاسي:  الحرام.  الغرامبالمسجد  ،  1ج  ،شفاء 
 .  1177، صالدر الكمين؛ ابن فهد: 332ص

 134، ص6ج العقد الثمين،الفاسي:   )1(
 315، ص5ج العقد الثمين،الفاسي:   )2(
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ا:  املبحث الثاني:
ً
 العمرانية  اإلسهامات ثاني

من    العديد  العراق  ألهل  مكة   اإلسهامات كان  داخل  العمرانية 
 سهامات: اإل هذه ومن ،الـُمقدَّسةالمشاعر و 

 عمارة المسجد الحرام: 

الخليفة العباسي عبدهللا بن محمد بن علي بن عبدهللا بن العباس أبو   -1
المنصور بتوسعة    :(م774-م774/ ه185-136)  جعفر  أمر 

الحرام مساحته  المسجد  الشامي، وزيادة  الجانب  من  الزيادة  فكانت   ،
 .(2) كبر مما كان عليه أحتى أضحى  ؛(1)  ومن جانبه الغربي

 
أب  )1( المنصور )ت  يشملت توسعة  الذي يلي  774ه/158جعفر  الشامي  م( في الشق 

من   بالمسجد  المالصقة  الدور  الناس  من  اشترى  حيث  الندوة،  ودار  العجلة  دار 
و  باب أسفله،  يلي  ما  إلى  مستقيم  خط  على  الزيادة  فكانت  الغربية؛  الناحية  من 

األحجار   عند  جمح  باب  عند  الكبير  أجياد  إلى  المسجد  زاوية  وكانت  الخياطين، 
النادرة من جدر المسجد إلى آخر نهاية أساطين الرخام من أول األساطين المبيضة، 

وكذلك دار شيبة بن عثمان  ذهب به إلى العرض، فدخل أكثر دار الندوة بالمسجد،  
الجهة   من  الغربي  الركن  في  مارة  وبناء  الفسيفساء  عند  الذي  الموضع  منها  أدخل 
الداخل   من  والمرمر  والنقوش،  والذهب،  بالفسيفساء،  المسجد  وتزي ن  الشمالية. 
والخارج. وولي األشراف على العمارة زياد بن عبيد هللا الحارثي أمير مكة. األزرقي:  

، تحقيق: أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثارالوليد:    ودهللا بن أحمد أبمحمد بن عب
ط ملحس،  الصالح  بيروت  2رشدي  األندلس،  دار  م،  1983/ـه1403لبنان،    -، 

، تهامة،  3، طتاريخ عمارة المسجد الحرامحسين عبدهللا:    . باسالمة:72، ص2ج
 . 25م، ص 1980 /ـه1400المملكة العربية السعودية،   -جدة

؛ الطبري: 72، ص2جأخبار مكة ، ؛ األزرقي:  410، ص4ج  العقد الثمين،الفاسي:    )2(
جعفر:   أبو  جرير  بن  والملوكمحمد  الرسل  الفضل  تاريخ  أبو  محمد  تحقيق:   ،

== 
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بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن  الخليفــــــة العباســــــي محمــــــد بــــــن عبــــــدهللا -2
 الخليفـــــــــة المهـــــــــدي أبـــــــــو عبـــــــــدهللا ،عبـــــــــدهللا بـــــــــن عبـــــــــاس القرشـــــــــي

ــي  :(م785-775/ـهـــــــــ185-169) ــود كبيـــــــــرة فـــــــ ــه جهـــــــ كانـــــــــت لـــــــ
 توســــــعة األولــــــىتوســــــعة المســــــجد الحــــــرام تمــــــت علــــــى توســــــعتين: ال

التوســــــــعة و  .(م776/ـهــــــــ160) ســــــــنة هحجـــــــثنــــــــاء أأمـــــــر بهــــــــا فــــــــي 
نفــــــق وقــــــد أ ،(1)(م780 -ـهــــــ164الثانيــــــة كانــــــت فــــــي حــــــج ســــــنة )

 (2)الكعبــــــــة  ســـــــىوك ،علـــــــى هــــــــذه التوســـــــعة الكثيــــــــر مـــــــن األمــــــــوال
 

== 

ط ج4إبراهيم،  د.ت،  القاهرة،  المعارف،  دار  ص7،  ج500،  ص8،  ابن  57،  ؛ 
 . 22، ص8، جالمنتظم الجوزي:

ام فــي عهــد الخليفــة المهــدي علــى مــرحلتين، التوســعة كانــت الزيــادة فــي المســجد الحــر  )1(
األولــى فــي أعــاله مــن الناحيــة الشــرقية والغربيــة والشــمالية، فاشــترى عــدًدا مــن الــدور، 
وجميع ما كان بين المسعى والمسجد ُهدم وُضم ت مساحتها إلى المسجد من الجانب 

ثــم ُنقلــت إلــى الشــرقي. وحمــل للتوســعة الرخــام مــن الشــام بالســفن، ونزلــت فــي جــدة، 
مكــة، وأشــرف عليهــا محمــد ابــن ســليمان. المرحلــة الثانيــة مــن التوســعة: كانــت عنــدما 
ــا أن تتوســـط  ــد لهـ ــا ال بـ ــة فـــي شـــق المســـجد، فكـــره هـــذا األمـــر؛ ألنهـ حـــج ورأى الكعبـ
المسجد، وكانت التوسعة تركيزه في الجهة الجنوبية من ناحيـة وادي إبـراهيم مـن بـاب 

ــتقبل واد ــم الـــذي يسـ ــة بنـــي هاشـ ــاء فـــي التوســـعة الثانيـ ي البطحـــاء. وأشـــرف علـــى البنـ
؛ الطبري: 79، 74، 38، ص2ج أخبار مكة،يقطين بن موسى األزرقي: األزرقي: 

ــوزي: 133،165، ص8ج تـــــــــــــاريخ الرســـــــــــــل، ، 8، جالمنـــــــــــــتظم؛ ابـــــــــــــن الجــــــــــ
 .28، صعمارة المسجد الحرام.بالسالمة: 248ص

عليها، وال يبقى عليها سوى   ةالثياب المتراكمأمر الخليفة العباسي بتجريد الكعبة من    )2(
فهم  اب الكعبة عن تخو  كساء واحد فقط من الثياب من سنوات، بعد أن أطلعه ُحج 

مها؛ لثقل ما عليها من الثياب. الطبري:   ؛ ابن  133، ص 8، ج تاريخ الرسلمن تهد 
 . 238، ص8،جالمنتظمالجوزي: 
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 .(1) كسوة جديدة 

-232)  الخلفة العباسي جعفر بن محمد بن هارون الخليفة المتوكل -3
الحرام  :(م861-846/ ه247 المسجد  عمارة  على  وفرش    ،عمل 

الداخل من  وجدرانها  الكعبة  وحالامبالرخ  أرضية  بالذهه،  هي  ا  ب 
 . (2) (م850/ـه236م في سنة ) والمقا

العباسي  -4 بن جعف  المعتضد   الخليفة  بن طلحة  بن  أحمد  محمد  بن  ر 
الحرام  وس    :(م901-892/ـه289-279)   هارون  المسجد  من  ع 

الشامي الشمالية  الجانب  الجهة  و   ،من  الندوة  دار  بهدم   ى بنوأمر 
مسجدً  وبابً   ىوبن  ،الحرام  بالمسجد يلحق    امكانها  جديدة  منارة    ا فيه 

  ، بالذهب   لكعبةا  باب   ىحل  و   ،"برحبة باب إبراهيم"  رف بباب الزيادةعُ 
 .(3)  األسديالهياج عمير  أبو عمارتهأشرف على و 

 
الثمين،  الفاسي:    )1( ص2جالعقد  الطبري 220،  الرسل،؛  تاريخ  ص  8ج  :   ،136  ،

 . 288،248، ص8، جالمنتظم؛ ابن الجوزي: 162
الثمين،  الفاسي:    )2( ص3جالعقد  األزرقي:  281،  مكة؛  جأخبار  ص1،  ؛  298، 

سليمان:   أبو  عبدالوهاب  تكملة  عبدالقادر:  بن  طاهر  محمد  إبراهيم  الكردي:  مقام 
 . 221ه، ص1433د.ط، مركز تاريخ مكة،  عليه السالم،

؛ الصباغ:  111، ص 2؛ األزرقي: أخبار مكة، ج32، ص3جالعقد الثمين،  الفاسي:    )3(
المالكي:   تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام  محمد بن أحمد 

الفخام ، مكتبة األسدي، 1، تحقيق: عبدالملك بن دهيش، طومكة والحرم ووالتها 
المكرمة،   ص2004ه/  1424مكة  بالسالمة:  352م،  الحرام؛  المسجد  ،  عمارة 

 . 54ص
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بن   -5 محمد  بن  منصور  العباسي  الخليفة  الخليفة  يوسف  بن  أحمد 
باهلل المستنصر  وعمارته   :( م 1242-1226/ـه640-623)  العباسي 
 .(1) (م 1233/ـه631) لصحن المطاف في سنة

بن منصور بن محمد بن أحمد بن الحسن    الخليفة العباسي عبدهللا -6
الناصر بن  الظاهر  المنتصر  بن  المستعصم  -640)  الخليفة 

جانبً   : (م1258-1242/ ـه656 الشماليةمن    اعمر  من   الجهة 
 . (2)  المسجد الحرام

محمد بن علي بن أبي منصور األصبهاني الوزير جمال الدين أبو   -7
الجواد  بجانب    د جد    :(م1163-/ـه559-)  جعفر  الذي  الحجر 

دها ، وبنى أبواب الحرم، وشي  والرخام  الكعبة، وزخرف البيت بالذهب 
 .(3)  صيانة للحرم ؛ورفع أعتابها

 داخل مكة: تهم المعماريةآمنش
بن محمد بن علي بن عبدهللا بن    الخليفة العباسي محمد بن عبدهللا -1

عبدهللا أبو  المهدي  الخليفة  القرشي  -775/ـه169-185)  عباس 
 م(:785

 
النهرواني: محمد بن عالء الدين بن محمد بن ؛ 129، ص6جالعقد الثمين، الفاسي:  )1(

 . 82ص  األعالم بأعالم بيت هللا الحرام،قاضيجان محمود قطب الدين: 
 .  436، ص4ج العقد الثمين،الفاسي:   )2(
الثمينالفاسي:    )3( جالعقد  ص2،  ا309،  األثير:  ابن  جلكامل؛  ص 11،  ابن  309،  ؛ 

كثير:   ابن  الفداء  أبي  بن  إسماعيل  والنهاية،كثير:  رياض   البداية  تحقيق: 
دمشق كثير،  ابن  دار  د.ط،  مراد،  ج2015ه/1436سوريا،  -عبدالحميد  ،  14ه، 

 . 175ص
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ع من القصور التي ووس    ،القصور فيها  ءعمارة طريق مكة وبنا ❖
السفاح الميا  ،البرك  ء بنابأمر  و   ،بناها  وتجديد   هوإصالح 

   .(م782/ـه166األميال )

 ، أمر بإقامة البريد بين مكة واليمن، وبين مكة والمدينة النبوية  ❖
 .(1) هتم بذلكا من  وهو أول  ،بلز البغال واإلجه  حيث 

الخليفة العباسي عبدهللا بن منصور بن محمد بن أحمد بن الحسن   -2
الناصر  بن  الظاهر  المنتصر  بن  المستعصم  -640  )  الخليفة 

سنة    في أعلى مكة  (2) الرايةمسجد  ر  عم  م(:  1258-1242/ ـه656
 .(3)  (م1242/ـه640)

 األمير شرف الدين   ي إقبال بن عبدهللا المعروف بالشرابي المستنصر  -3
   :داخل مكة أعمالهمن  (م1255 /ـه653ت )

 ، (4)   بناء رباط الشرابيد  يجد ( بتم1243/ـه641أمر في سنة ) ❖
من   اكثيرً أوقف عليه  و   ،(2)   بني شيبة  (1)عند باب   الذي اشتهر به

 
الثمين،  الفاسي:    )1( ص2جالعقد  الطبري 220،  الرسل،؛  تاريخ  ص  8ج  :   ،136  ،

 . 288،248، ص8، جالمنتظم؛ ابن الجوزي: 162
مسجد الراية بالمعالة مقابل مصب شعب عامر معموًرا بالمصلين. البالدي: عاتق بن  )2(

 . 272م، ص1980ه/  1400، دار مكة للنشر، 1ط معالم مكة التاريخية،غيث: 
الثمين،الفاسي:    )3( ص4ج  العقد  ا 436،  الدر  فهد:  بن  عمر  النجم  ،  3لكمين،  ؛ 

 .  59ص
م(، وتم  1255م/  653رباط الشرابي: نسبة إلى األمير إقبال بن عبد هللا الشرابي )ت  )4(

م(: يقع عند باب بني شيبة يمين الداخل إلى المسجد  1243ه/641البناء في سنة )
== 
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له  ،الكتب  إلى   ضافةإ  ،(4) ونخلة  (3) وادي مر  من   هالميا  وجلب 
 . (5) التي بداخل الرباط بئرلا

 
== 

للصوفية. وكان  السالم،  باب  الغرام  من  جشفاء  ص 1،  الذهبي:  331،  :  السير؛ 
 . 60،  3، جتحاف الورى إ، ابن فهد: 370، ص23ج

الثمين،الفاسي:    )1( ص3جالعقد  ناجي:  204،  معروف:  الشرابي، ؛  إقبال  ،  1ط  حياة 
االرشاد، ص 1966ه/ 1385مطبعة  ط91م،  الشرابية،  المدارس  مطبعة 1؛   ،

 . 327م، ص1965ه/ 1385اإلرشاد، 
الشامي بين رباط    )2( الجانب  يلي باب  الشرقي مما  بالجانب  َشْيَبة: أول باب  باب بني 

منه   الدخول  للمحرم  ويستحب   الحرام،  المسجد  منارة  وعليه  السدرة،  ورباط  الشرابي 
للمسجد الحرام. ُيعرف بباب السالم، وهو باب بني عبد شمس بن عبد مناف، كان  

ثال وفيه  الباب،  هذا  من  الخلفاء  مروان.  دخول  بني  بباب  قديًما  ُعرف  طاقات،  ثة 
الغرامالفاسي:   جشفاء  ص1،  محمد: 237،  بن  أحمد  بن  محمد  الضياء:  ابن  ؛ 

الشريف والقبر  الشريفة  والمدينة  الحرام  والمسجد  المشرفة  مكة  تحقيق: تاريخ   ،
ه/  1418لبنان،    -، دار الكتب العلمية، بيروت1عالء األزهري وأيمن األزهري، ط 

 .  155م، ص 1997
َمر  الظهران: واد  قلما يوجد في أودية الحجاز مثله خصوبة ومياًها وكثافة سكان، به    )3(

 . 258صمعالم مكة التاريخية،  ثالث أعين جارية. البالدي:
من    )4( تأخذ  الروافد،  وكثير  التعر ج  كثير  طويل  واد  وهي  الشامية  نخلة  نخلتان:  هما 

الميول الشرقية لجبال هدأة الطائف فيسم ى رأسها وادي الغديرين ثم المحرم. ونخلة  
اليمانية وأعلى مسايلها بلدة السيل الكبير تصب  فيها جميع مياه هدأة الطائف عن  

وتط والكفو،  والشرقة  تضاع  البالدي:  طريق  اليمانية.  العامة  عليها  مكة  لق  معالم 
 . 300، 259، صالتاريخية

الحوادث الجامعة   ابن الفوطي: كمال الدين أبي الفضل عبدالرزاق بن أحمد الشيباني:  )5(
السابعة المئة  في  النافعة  طوالتجارب  النجم،  مهدي  تحقيق:  الكتب 1،  دار   ،

== 
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ن الداخل من المسجد الحرام من بـاب يعلى يم  ةالمدرسة الشرابي  ىبن ❖
ــالم  علــــــــــــى بنــــــــــــاء المدرســــــــــــة الشــــــــــــهاب ريحــــــــــــان أشــــــــــــرفو  ،الســـــــــ

ــ ،(م1253/ـهـــــ651)ت  ــنة  ىوانتهـــ ــم ســـ ــه فـــــي خالفـــــة المستعصـــ منـــ
 .(1) (م1241/ـه641)

م، مظفر الدين:  بكتكين، الملك المعظ    يكوُكُبرى بن أبي الحسن عل  -4
 ، في مكة  له العديد من األعمال  .(م1232/ه630ت )  صاحب إربل

  :منهاو 

لبئر ميمون بن الحضرمي م1207/ـه604عمارته في سنة ) ❖  )
أعل الست في  مكة،    ىفي  بسبيل  عُ   سبيل  الوقت  ذلك  في  رف 

 .(2) مزنةابن 

)  إصالحه ❖ سنة  بعقبة  ل  (م1208/ـ ه605في  المعروفة  لعقبة 
 .(3) المتكا بطريق العمرة

 
== 

بيروت2003ه/ 1424العلمية،   ص-م،  معروف:    ؛222لبنان،  إقبال ناجي  حياة 
 . 92ص  الشرابي،

معروف:    )1( الشرابي،ناجي  إقبال  فهد:93،  62ص  حياة  ابن  الورى   ،  ، 3،جإتحاف 
ه/  1385، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1، طالمدرسة الشرابية؛ ناجي معروف،  60ص

 . 327م، ص1965ال
الثمين،  الفاسي:    )2( الغرام، ج13، ص6جالعقد  النجم عمر بن  338، ص 1؛ شفاء  ؛ 

الورى فهد:   الناصر  6، ص3، جإتحاف  الملك  أخت  بعمارته  قامت  الست  . سبيل 
 م(.  1359ه/761في سنة )

 . 8، ص3؛ النجم عمر بن فهد: إتحاف الورى،ج13، ص6جالعقد الثمين، الفاسي:   )3(
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لعقبة التي عند ا(  م1210/ـه607في سنة )  تهوتوسع  هإصالح ❖
 .(1) بباب الشبيكة  ةباب مكة، المعروف

وهي ثالثة    ،عرفة من جهة مكة  لألعالم التي هي حد  عمارته   ❖
 (.م1208/ه605ت سنة ) (2)من جهة المغمسمنها  د سقط واح

اللذينِّ لللععمارته   ❖ حد  ه  مين  مكة  اما  جهة  من  سنة    الحرم  في 
 .(3) (م1219 /ـه616)

الخليفة   -5 يوسف  بن  أحمد  بن  محمد  بن  منصور  العباسي  الخليفة 
باهلل المستنصر  وله   :(م1242-1226/ـه640-623)  العباسي 

 منها:  ،عدد من األعمال

   .(م1227/ـه625) في سنة (4) عين بازان  بناء ❖

النبي   ❖ لمختبى  الصفا  عمارته  عند  الخيزران  سنة    بدار 
 .(م1236/ـه634)

 
 . 8، ص3د، إتحاف الورى، ج؛ النجم عمر بن فه13، ص6جالعقد الثمين،  الفاسي:  )1(
الـُمَغم س: سهل أفيح يمتد من الشمال إلى الجنوب، مبدأه من الصفاح وأسفل حنين   )2(

البالدي:   مكة.  شرق  يقع  والخطم،  سعد  وجبل  عرفة  ومنتهاه  األسفل،  معالم ولبن 
 . 280، صمكة التاريخية

الحرم المكي  : عبدالملك بن عبدهللا: ؛ ابن دهيش12، ص 6جالعقد الثمين، الفاسي:   )3(
؛ الثبيتي: خضران بن خضر و  98د.ط، د.ت، ص   الشريف واألعالم المحيطة به، 

ه،  1433، د.ط، مركز تاريخ مكة،  أعالم وحدود الحرم المكيسعود بن مسعود:  
   .113ص

الفاسي  )4( زبيدة.  بعين  اآلن  المعروفة  مكة  عين  هي  بازان:  الغرامعين  ج: شفاء   ،1  ،
 . 211ص تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام،  ؛ ابن الضياء:473ص
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 .(1) (م 1227/ـه625)عمارته لمولد علي بن أبي طالب سنة   ❖

وُ   امسجدً   نت ب  :( م789/ـه173)ت (2) الخيزران -6 الذي  الموضع    لدفي 
  الحجاج   ييوسف الثقفي أخبن  ملسو هيلع هللا ىلص وأخرجته من دار محمد    فيه النبي

(3). 

 ت بن  :(م1202/ ـه599ت )  زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين هللا -7
قديًما   المعروف  الحرام،  المسجد  من  الشمالي  بالجانب  الذي  الرباط 

أمير    يبرباط عطيفة بن أبي نم  رف بعد ذلكعُ   .(4) برباط أم الخليفة
أشراف    ةعشر   ، أوقفته علىويسكن فيه  ألنه كان مستولًيا عليه  ؛مكة

 .(5)  سنين

  
 

 . 129، ص6جالعقد الثمين، الفاسي:   )1(
الهادي  )2( له  المهدي اشترها فأعتقها وتزوجها، ولدت  يمانية األصل،  ،  الخيزران جارية 

ال واكب تغدو وتروح  مكانت حازمة انفردت بكبار األمور في عهد الهادي، وأخذت 
بها   الهاديإلى  منعهم  البغدادي:    حتى  الخطيب  بغداد.  في  بغداد  توفي  ،  تاريخ 

ص14ج الجوزي:431،  ابن  جالمنتظم  ؛  ص8،  الدين:  346،  خير  ؛الزركلي: 
 . 328، ص 2لبنان، ج –، دار العلم للماليين، بيروت 16، طاألعالم

 . 386، ص6جالعقد الثمين، الفاسي:   )3(
خاتون )ت  )4( زمرد  الخليفة  أم  العطيفة، 1202ه/599رباط  برباط  ذلك ُعرف  بعد  م(: 

نسبة إلى عطيفة بن محمد بن حسين بن علي بن قتادة أمير مكة، يقع في الجانب 
 . 331، ص1، جشفاء الغرامالشمالي من المسجد الحرام. الفاسي: العقد، 

الثمين،  الفاسي:    )5( الجوزي:399، ص  6جالعقد  بن  سبط  بن    ؛  قزأوغلي  بن  يوسف 
، 1، تحقيق: إبراهيم الزبيق،ط: مرآة الزمان في تواريخ األعيانعبدهللا أبي المظفر

 .129، ص22م، ج2013ه/1434دار الرسالة العالمية، دمشق، 
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 :الـُمقدَّسةعمارة المشاعر 
-232) محمد بن هارون الخليفة المتوكلفة العباسي جعفر بن  يالخل -1

ن أ، و عمـــــــل علـــــــى عمـــــــارة مســـــــجد الخيـــــــفم(: 861-846ه/247
 .(1) نارة المشاعر بالشمعإستبدل الزيت والنفط في يُ 

ــد  -2 ــن عبـ ــال بـ ــر  إقبـ ــرابي المستنصـ ــروف بالشـ ــر ي،هللا المعـ ــرف  األميـ شـ
هـا المـاء يلإالتـي ُيجـرى  ن عرفـةعمر عـي   :(م1255/ـه653ت )  الدين

بعـد تعطلهـا لعشـرين  البرك التي بهاوكذلك عمر ،  (2)وادي نعمان  من
 .(3) (م1235/ه633في سنة )وتم إكمالها  ثر خراب أصابها،إسنة 

الـوزير جمـال الـدين أبـو   ،محمد بن علي بن أبي منصور األصبهاني -3
ماريــــة فــــي عمــــن أعمالــــه الم :(م1202/ـهــــ559)ت  جعفــــر الجــــواد 

 :المشاعر

 .بمنى (4)بنى مسجد الخيف ❖

 
 . 341، ص 11، جالمنتظم . ابن الجوزي:281، ص3جالعقد الثمين، الفاسي:   )1(
مكة، يمتد من أعلى نواشغة من طرد الحجاز،   وادي نعمان: واد  جميل من أكبر أودية )2(

حيث جبال كرا وعفار وغيرها؛ حتى يصل إلى جنوب عرفة مجتمًعا بودي عرنة، 
 . 304ص معالم مكة التاريخية،وصدور جباله مشهورة بجودة العسل. البالدي: 

الثمين،  الفاسي:    )3( ص3جالعقد  فهد:  204،  بن  عمر  النجم  الورى ؛  جإتحاف   ،3  ،
 . 50ص

مسجد الخيف: وهو مسجد منى يقع بسفح جبل الصفايح من داخل منى، وهو اليوم    )4(
 . 271، صمعالم مكة التاريخيةجامع واسع كثير األعمدة. البالدي: 
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وكان الناس يعانون في الصعود  بنى المسجد الذي على جبل عرفة، ❖
 .(1) للصعود إليه دون شدة وتعب  ادرجً فبنى  ،إلى جبل عرفة

ــي  -4 ــة العباسـ ــة الخليفـ ــن يوســـف الخليفـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــن محمـ منصـــور بـ
ــاهلل ــر بـ ــي المستنصـ ــ640ت ) العباسـ مـــن إعمالـــه فــــي  :(م1242/ـهـ

 :الـُمقدَّسةالمشاعر 

  .(م1223 -ـ ه620)بقرب منى  (2)عمارته لمسجد البيعة ❖

ــه للعل ❖ ــعمارتــــــــ ــذينِّ  ينِّ مــــــــ ــد   اللــــــــ ــا حــــــــ ــنة اهمــــــــ ــي ســــــــ ــة فــــــــ  عرفــــــــ
األميــر  مــواله صــنعها لوجميــع هــذه األعمــا ،(م1235/ـهــ633)

 .(3)شرف الدين إقبال الشرابي

 ا :املبحث الثالث
 
 :ريةألعمال اخلي

مـدى حـبهم وتقـديرهم لمكـة المكرمــة  العـراق علـى إظهـار حـرص أهـل   
التي   ،عمال الخيرية، وترجموا عن مكنون قلوبهم باألوتقدسيهم للحرم الشريف

عــن  ةأو رفــع المشــق ،ســعوا إلــى تقــديمها ألهــل مكــة مــن بــاب التخفيــف عــنهم
 :هؤالءومن بين  ،قاصدي هذا البلد من ضيوف الرحمن

 
الثمين،  الفاسي:    )1( ص2جالعقد  خلكان:  310،  309،  ابن  األعيان،؛  ، 5ج  وفيات 

 . 175، ص 14جالبداية والنهاية، ؛ ابن كثير: 144ص
إلى  مسجد    )2( استمعوا  الجن  ألن  الجن؛  مسجد  له:  ُيقال  مكة  بأعلى  مسجد  البيعة: 

معالم مكة  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبايعوه في ذلك الموضع، ويعرف بمسجد الحرس. البالدي:  
 . 268، صالتاريخية

الثمين،  الفاسي:    )3( ص6جالعقد  فهد129،  بن  عمر  النجم  الورى،؛  إتحاف  ،  3ج  : 
 . 50،  38ص
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ــد  -1 ــن عبـــــــ ــد بـــــــ ــد  محمـــــــ ــن عبـــــــ ــو هللا بـــــــ ــرحيم أبـــــــ ــر  الـــــــ  المراغـــــــــيبكـــــــ
 :(م1193م/590)ت 

 .المعــروف ببيـت الكيالنــي ،صـاحب الربـاط الــذي علـى بــاب الجنـائز بمكـة
علــــــى الغربــــــاء الواصــــــلين إلــــــى مكــــــة للنــــــازلين فيــــــه  (1)وفيــــــه أوقــــــف

 (م1179/ـهـــ575) تــازين وغيـــرهم مــن العـــرب والعجـــم فــي ســـنةلمجوا
(2). 

م، مظفـر الـدين: كوُكُبرى بن أبـي الحسـن علـى بكتكـين، الملـك المعظـ   -2
ــل ــاحب إربـ ــة :(م1232/ـهـــ630)ت  صـ ــه الخيريـ ــن أعمالـ ــن  أول :مـ مـ

 عـن طريـق ،مـن وادي نعمـانعرفـة  فـي ليلـة    أجرى الماء إلى عرفـات 
يبعــث كــان ، و للمــاء مصــانعبالجبــل  مــن تحــت األرض وعمــل قنــوات 

 .(3)( دينار 5000للمجاورين في كل سنة )

 
أي   :أو التسبيل أو السكون، ومن وقف األرض على المساكينالوقف: لغة هو الحبس  )1(

وخروجها من ملك صاحبها   ،حبس العين عن ملك الناس  :احبسها عليهم. اصطالحً 
لسان  ق بريعها في جهة من جهات البر. ابن منظور:  والتصد    ،إلى ملك هللا تعالى

؛ الكبيسي: محمد عبيد:  1067، صالمعجم الوسيط؛ أنيس:  477، ص6، جالعرب
اإلسالمية الشريعة  في  الوقف  دأحكام  بغداد  .،  اإلرشاد،  مطبعة  العراق،    -ط، 

 . 88، ص1م، ج1977هـ/ 1398ص
 . 213-212، ص2، جالعقد الثمينالفاسي:   )2(
؛  117، ص4ج  وفيات األعيان،؛ ابن خلكان:  15، ص6جالعقد الثمين،  الفاسي:    )3(

 .335، ص22ج السير، الذهبي:
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األميـــر شـــرف  ي،المعـــروف بالشـــرابي المستنصـــر  ،هللا إقبـــال بـــن عبـــد  -3
ا فــي فنــون  :(م1255/ـهــ653ت ) الــدين أقــف علــى ربــاط الشــرابي كتبــً
 .(1) النفسيةالعلم 

الـوزير جمـال الـدين أبـو   ،محمد بن علي بن أبي منصور األصبهاني -4
يخرج  ،كثير البر والصدقات   كان  :(م1163/ـه559ت )  جعفر الجواد 
ق بهــا علــى ب البيــوت مائــة دينــار يتصــد  اعــن أربــ اخراجًــ فــي كــل يــوم 

الكســوات للفقــراء و مــن األمــوال  هم فــي كــل ســنةيلــإويرســل ، بــاب شــيبة
ليجـروا المـاء إلـى  ةاًل عظيماسنة أمو   كان يرسل في كلو   .المنقطعين

عند وفاته خرج العديد من النساء المجاورات الالتـي شـملهنَّ و   .عرفات 
 .(2) نعشهبين يدي  ويصرخنه يبكين بر  

ــوفي -5 ــاس الصـــــ ــو العبـــــ ــي أبـــــ ــي األربلـــــ ــن علـــــ ــد بـــــ ــن محمـــــ ــر بـــــ  خضـــــ
كانـت تصـل إليـه ، و (3)شـيخ ربـاط السـدرة  كـان    :(م1211/ـه608ت )

 هجــائزة ويشــركو الملــك المظفــر صــاحب إربــل  فــي كــل ســنة أمــوال مــن
 

الثمين،  الفاسي:    )1( الفوطي:  204، ص3جالعقد  ابن  الجامعة؛  ص الحوادث  ؛  222، 
 . 92ص حياة إقبال الشرابي،ناجي معروف: 

الثمين،  الفاسي:    )2( ص2جالعقد  األثير:311،  310،  309،  ابن  جالكامل  ؛   ،11 ،
خلكان:  309ص ابن  األعيان؛  جوفيات  ص5،  الذهبي144،  السير؛  ج:   ،20  ،
 . 349ص

الخليفة   )3( منحها  المكي،  والحرم  المسعى  بين  فسيحة  أرًضا  الرباط  كان  السدره:  رباط 
العباسي هارون الرشيد إلى جعفر البرمكي، وبعد مقتله أصبحت لوالي مكة حمادي  
الرام   المسجد  من  الشرقي  الجانب  في  الرباط  يقع  رباط.  إلى  ل  تحو  حتى  البربري؛ 

ال شيبة.  بني  باب  من  الداخل  يسار  الثمين فاسي:  على  جالعقد  ص3:  ؛  439، 
 . 330، ص 1، جشفاء الغرام
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علـى وزيعهـا وت ذ علـى أيـديهم الصـدقات إلـى مكـةنفـ  تالـذين    ،مع نوابه
 .(1) أهلها

ــدادي -6 ــن يوســــــــــف البغــــــــ ــن إبــــــــــراهيم بــــــــ ــر بــــــــ ــي بكــــــــ ــن أبــــــــ ــا بــــــــ  مهنــــــــ
 .(2)فقراء للكثير اإلحسان  كان :(م1417/ـه820ت )

محمد بـن عبـدهللا بـن محمـد بـن علـي بـن عبـدهللا بـن الخليفة العباسي   -7
-775/ـهـ169-185): هللا الخليفة المهدي أبو عبد   ،عباس القرشي

أهـــــل مكـــــة  م علـــــىفقســـــ   ،(م776/ـهـــــ160حـــــج فـــــي ســـــنة )م(: 785
وأربعمائة ألف دينار وصـلت إليـه مـن   لف ألف درهمأوالمدينة ثالثين  

الـثلج إلـى مكـة ، وحمـل اومائـة ألـف ثـوب وخمسـين ألفًـ   ،مصر واليمن
 .(3) قبلهذلك أحد ب يقمولم 

له العديـد  :(م1242-1226/ـه640-623)  باهلل  صرتنالخليفة المس -8
ــ   ــآثر نفـــــــــ ــن المـــــــــ ــديذها مـــــــــ ــرف الـــــــــ ــواله شـــــــــ ــرابين مـــــــــ ــال الشـــــــــ  إقبـــــــــ

ــاط الــــذي علــــى  منهــــاو  ،(م1255/ـهــــ653)ت  ــيبة، الربــ ــاب بنــــي شــ بــ
ولــه  .(4) عرفــةوالبــراك التــي بقــرب عرفــة بقــرب جبــل الرحمــة، وعــين 

 
الثمين،  الفاسي:    )1( ص4جالعقد  البركات 43،  أبي  الدين  شرف  المستوفي:  ابن   ،

، تحقيق: سامي الصقار، د.ط، دار  تاريخ إربل  المبارك بن أحمد اللخمي اإلربلي:
 . 186م، ص 1980الرشيد، العراق، 

 . 133ص،  6جالعقد الثمين، الفاسي:   )2(
الثمين،  الفاسي:    )3( ص2جالعقد  الطبري:  220،  والملوك؛  الرسل  ،  8،جتاريخ 

 . 133ص
الثمين،  الفاسي:    )4( ص  6جالعقد  معروف:  129،  ناجي  الشرابي؛  إقبال  ، حياة 

 . 92ص
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ــنة )البي ــه فـــي سـ ( علـــى مرضـــى م1230/ـهـــ628مارســـتان الـــذي أوقفـ
ثــم  ،المســلمين عامــة مــن ســكان مكــة والقــادمين إليهــا والمجــاورين بهــا

د يــ( بتجد م1413/ـهــ816قــام الشــريف حســن بــن عجــالن فــي ســنة )
 .(1) وصهريًجان يوجعل له إيوان ،البيمارستان

بنــــــــت أبــــــــي الفضــــــــل جعفــــــــر بــــــــن أبــــــــي جعفــــــــر المنصــــــــور زبيــــــــدة  -9
 ،(2) ومكــــةبحفــــر األعــــين بعرفــــة ومنــــى  اهتمــــت  :(م831/ه216ت )
  .(3) عظيمة على ذلك أمواالً أنفقت و 

 
الغرام،ج  )1( شفاء  ص1الفاسي:  المشرفة، ؛  337،  مكة  تاريخ  من  المقتطفة    الزهور 

 .127، مكتبة نزار الباز، مكة، ص1تحقيق: مصطفى الذهبي، ط
خاصة    -كان الناس يعانون من شح الماء وقلته مع الشقة البالغة في الحصول عليه    )2(

المواسم الرحمن.    -في  الشروع في ري أهل مكة وضيوف  السيدة زبيدة  حتى تبنت 
ال  تحق ق  لم  ولكن  طرق؛  عدة  بذلت  المياه  أزمة  من  التي  وللتخفيف  والغاية  هدف 

تطمح إليها؛ حتى سخ ر هللا لها الحل عبر دراسة من مهندسين وصناع بغداد، عن  
نعمان(،  وادي  وعين  حنين،  )عين  مثل:  الحرم  خارج  العيون  من  االستفادة  طريق 
القنوات؛ حتى   الجبال وحفر  نوا من شق  تمك  التضاريس؛  األمر ورغم صعوبة  وُنف ذ 

عبر   مكة  إلى  المياه  أكملته وصلت  وإنما  المشروع،  بهذا  تكتفِّ  ولم  حنين.  عين 
،  2بتوفير المياه في منى وعرفة عن طريق وادي النعمان. األزرقي: أخبار مكة، ج

الفاسي:  231 الغرام،؛  ص1ج  شفاء  الخياط:347،  محمد:  ؛  زبيدة    ملك  السيدة 
السياسي والعمراني القرى، كودورها  أم  لية  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 . 205الشريعة، قسم التاريخ، ص

الثمين،الفاسي:    )3( ص6جالعقد  الجوزي:  398،  ابن  ص 10ج  المنتظم، ؛  تاريخ  ؛  277، 
 . 434، ص14، جبغداد



 

 

 

615 

الحبشية  طابه -10 الخليفة    ،الزمان  وعتيقة  العباسي    المستضيءجارية 
بدار    :(م1179/ه575)ت  المعروف  الموضع  في  مدرسة  أوقفت 

 .(1) (م1184/ ـه580زبيدة على عشرة من الفقهاء الشافعية في سنة )

هللا -11 لدين  الناصر  الخليفة  أم  خاتون    : (م1202/ـ ه599ت )  زمرد 
وثمانمئةكان  (  م1189/ـه585)  حجت في سنة  عندما ألف    ، معها 
وبلغ مقدار    الزاد والثياب واألموال،و بالماء    ةمحملألفي جمل    :وقيل

 .(2)  كثيًراوأسدت للناس معروًفا  ،نفقت ثالثة مئة ألف دينارأما 

  

 
؛ النجم عمر بن  121، صالزهور المقتطفة؛  411، ص6ج  : العقد الثمين:الفاسي  )1(

 . 309، صالمدارس الشرابية؛ ناجي معروف: 553، ص 2ج إتحاف الورى،فهد: 
الثمين،  الفاسي:    )2( الجوزي 399، ص  6جالعقد  الزمان في تواريخ  ؛ سبط بن  : مرآة 

 . 128، ص22، ج372، ص21جاألعيان،
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 اخلامتة 
الــــذي هيــــأ لنــــا مــــن أمرنــــا رشــــًدا، والصــــالة والســــالم علــــى  هلل الحمــــد 

 :أما بعد ، ثم اقتفى أثره واقتدى بهمن مبعوث الرحمة والهدى، و 

ل العراق فـي مكـة والمشـاعر هإسهامات أ موضوع "  ةمن خالل دراسف
 :اآلتي" يتضح الـُمقدَّسة

 الدور الكبير البارز ألهل العراق في مكة. -1

ــِّ  -2 ــي الحـ ــأثيرهم فـ ــيار تـ ــدريسب ك العلمـ ــن خـــالل التـ ــة مـ ــيهم  ،مكـ أو تلقـ
وظــــائف التــــي الأبــــرز و  ،ينالمجــــاور وتســــليط الضــــوء علــــى  ،العلــــم

 حصلوا عليها.

  .الـُمقدَّسةثرهم المعمارية في مكة والمشاعر آف على مو الوق -3

 .الـُمقدَّسةألهل العراق في مكة والمشاعر  هتوأهميالعمل الخيري  -4
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 قائمة املصادر واملراجع
 أواًل: المصادر:

 وابن األثير: علي ين محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري الشيباني أب -1
ــت  ــهيب الكرمـــي، ب،ط، بيـ ــق أبوصـ ــاريخ، تحقيـ ــي التـ ــل فـ ــن: الكامـ الحسـ

 األفكار الدولية، د،ت.

هديــــة العــــارفين أســــماء المــــؤلفين واثــــار البغــــدادي: إســــماعيل باشــــا:  -2
ــاء التـــــــــراث المصـــــــــنفين ــان، -العربـــــــــي، بيـــــــــروت ، د،ط، دار إحيـــــــ لبنـــــــ

 .187، ص 5م،ج1955

المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك بـن علـي:    عبـدالرحمن  الفـرج  أبو  ابن الجوزي: -3
، تحقيق عطا ومصطفى عبـدالقادر، مراجعـة نعـيم زرزور، د، ط، واألمم

 .م1992بيروت،  -دار الكتب العلمية، لبنان

ــدين:  -4 د مــن اإلعــالم بمــن فــي تــريخ العنــالحســيني: عبــدالحي بــن فخرال
، دار 1ط األعــالم المســمى" نزهــة الخــواطر وبهجــة المســامع والنــواظر،

 م.1999ه/ 1420لبنان،  - بن حزم، بيروت 

تـــاريخ بغـــداد أو مدينـــة بكـــر أحمـــد بـــن علـــي:  والخطيـــب البغـــدادي: أبـــ -5
ــالم ــا، طالسـ ــدالقادر عطـ ــطفى عبـ ــق مصـ ــة، 2، تحقيـ ــب العلميـ ، دار الكتـ
 م.2004/ 1425 لبنان، - بيروت 

، تحقيق محمود الحافظ التيجـاني، مراجعـة كتابة الكفاية في علم الرواية -6
 ، دار الكتب الحديثة، القاهرة، د.ت.2عبدالحليم وآخرون،ط
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وفيـات األعيـان ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمـد بـن أبـي بكـر:  -7
 .لبنان، د، ت  -، د، ط، دار صارد، بيروت وإنباء أبناء الزمان

ــ -8 ــة الســالمبــدهللا محمــد بــن ســعيد: ع وابــن الــُدبيثي: أب ــاريخ مدين ــل ت : ذي
-، دار الغـــــرب اإلســـــالمي، بيـــــروت 1تحقيـــــق بشـــــار عـــــواد معـــــروف، ط

 م. 2006/ـه1427لبنان،

ــدهللا:  -9 ــذهبي أبوعبـ ــان الـ ــن عثمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــذهبي: محمـ ــالم الـ ــير اعـ سـ
–، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت 11: تحقيق بشار عـواد معـروف، طالنبالء
 .م1998/ـه1419لبنان، 

، تحقيــق علــي البجــاوي، د،ت، دار ميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال -10
 لبنان.-المعرفة، بيروت 

أخبار مكة وما جاء الوليـد:  واألزرقي: محمد بن عبدهللا بن أحمد أب -11
، دار األنـــدلس، 2، تحقيـــق رشـــدي الصـــالح ملحـــس، طفيهـــا مـــن اآلثـــار

 م.1983/ـه1403لبنان، -بيروت 

: مـرآة المظفـر وسبط بن الجوزي: يوسف بـن قزأوغلـي بـن عبـدهللا أبـ -12
ــواريخ األعيــان ، دار الرســالة 1ط ، تحقيــق إبــراهيم الزبيــق،الزمــان فــي ت

 م.2013ه/1434العالمية، دمشق، 

ــافعية الســــبكي: تــــاج الــــدين بــــن تقــــي الــــدين الســــبكي:  -13 ــات الشــ طبقــ
 .لبنان، د، ت  -، دار المعرفة، بيروت 2، طالكبرى 

الضــوء اوي: جــالل الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي: الســخ -14
ــل القــــــرن التاســــــع لبنــــــان، -، دار الجيــــــل ، بيــــــروت 1،طالالمــــــع ألهــــ

 م.1992ه/1412
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، دار الكتـب العلميـة، 1تحقيق لجنـة مـن العلمـاء، ط  طبقات الحفاظ، -15
 ه.1983ه/ 1403لبنان، -بيروت 

ــدالر  -16 ــد أبـــو عبـ لمى: محمـــد بـــن الحســـن بـــن موســـى بـــن خالـ حمن: الســـُ
ــربية، ط،طبقــــات الصـــــوفية ــور الــــدين شــ ــق نــ ، دار الخــــانجي، 3، تحقيــ

 م.1997ه/ 1418مصر،-القاهرة

ــي،  -17 ــور التميمـ ــن منصـ ــد بـ ــن محمـ ــدالكريم بـ ــعيد عبـ ــو سـ الســـمعاني: أبـ
، دار الفكـــــر، 1، تقــــديم وتعليـــــق: عبــــدهللا عمـــــر البــــارودي، طاألنســـــاب

 .م1998هـ/1419بيروت لبنان، 

تحصـيل المـرام فـي أخبـار البيـت الصباغ: محمد بن أحمد المـالكي:  -18
، تحقيـق عبـدالملك الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم ووالتها الفخام

 م.2004ه/ 1424، مكتبة األسدي، مكة المكرمة، 1بن دهيش،ط
الصـــفدي: صـــالح الـــدين خليـــل بـــن ابيـــك: الـــوافي بالوفيـــات، تحقيـــق  -19

ــد األرنـــأووط وتزكـــي مصـــ ــاء التـــراث، بيـــروت 1طفى، طأحمـ -، دار إحيـ
 م.2000ه/ 1420لبنان، 

ــد:  -20 ــن محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــياء: محمـ ــن الضـ ــة المشـــرفة ابـ ــاريخ مكـ تـ
، تحقيـــق عـــالء والمســـجد الحــــرام والمدينــــة الشــــريفة والقبــــر الشـــريف

ــن األزهــــــري،ط ــري وأيمـــ ــروت 1األزهـــ ــب العلميــــــة، بيـــ لبنــــــان، -، دار الكتـــ
 م. 1997ه/ 1418

، تحقيــق تــاريخ الرســل والملــوكر أبــوجعفر: الطبــري: محمــد بــن جريــ -21
 مصر، د،ت.-، دار المعارف، القاهرة4محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
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العقـد الثمـين الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد بـن علـي: الفاسـي:  -22
ــين ــد األمـ ــاريخ البلـ ــي تـ ــا، دار الكتـــب فـ ــدالقادر عطـ ــد عبـ ، تحقيـــق محمـ

 م.1998ه/ 1419لبنان، -العلمية، بيروت 

تحقيــق لجنــة مــن كبــار العلمــاء، الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، شــفاء -23
 م. 1965د،ط، مكتبة النهضة،

الزهــــــور المقتطفــــــة مــــــن تــــــاريخ مكــــــة المشــــــرفة، تحقيــــــق مصــــــطفى  -24
 ، مكتبة نزار الباز، مكة،ب،ت.1الذهبي،ط

الفضل عبدالرزاق بن أحمد الشيباني:  وابن الفوطي : كمال الدين أب -25
تحقيــق مهــدي  النافعــة فــي المئــة الســابعة، الحــوادث الجامعــة والتجــارب

 لبنان.-م، بيروت 2003 /ـه1424، دار الكتب العلمية، 1النجم، ط

الــدر الكمــين بــذيل العقــد ابــن فهــد: عمــر بــن فهــد الهاشــمي المكــي:  -26
تحقيـق عبـدالملك بـن عبـدهللا بـن دهـيش،   الثمين في تاريخ البلد األمين،

 م.  2000/ـه1421لبنان، -بيروت ، دار خضر للطباعة، 1ط

ــادي: -27 ــوب: الفيروزآبــ ــد بــــن يعقــ ــدين محمــ ــيط مجدالــ ــاموس المحــ ، القــ
، مؤسســـة 8تحقيـــق مكتـــب التـــراث، أشـــراف محمـــد نعـــيم العرقسوســـي، ط

 م.2009/ـه1416لبنان، -الرسالة، بيروت 

ــة،ابـــن كثيـــر: إســـماعيل بـــن أبـــي الفـــداء بـــن كثيـــر:  -28 ــة والنهايـ  البدايـ
ــد مـــ ــق ريـــاض عبدالحميـ ــر، دمشـــقتحقيـ ســـوريا، -راد، د،ط، دار بـــن كثيـ

 .م2015ـ/ه1436
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ابن المسـتوفي: شـرف الـدين أبـي البركـات المبـارك بـن أحمـد اللخمـي  -29
، تحقيـق سـامي الصـقار، د،ط، دار الرشـيد، العـراق، تاريخ إربل  األربلي:
 م.1980

درر العقــود الفريــدة فــي تــراجم المقريــزي: أحمــد بــن علــي المقريــزي:  -30
ــدة، ــان المفي ، دار الغــرب اإلســالمي، 1تحقيــق محمــود الجليلــي،ط االعي

 م.2002ه/1423لبنان، -بيروت 

التكملــة المنــذري: زكــي الــدين عبــدالعظيم بــن عبــد القــوي أبــو محمــد:  -31
ــات النقلـــة ــروف،لوفيـ ــواد معـ ــار عـ ــق بشـ ــالة، 3ط ، تحقيـ ــة الرسـ ، مؤسسـ

 م.1984، ـه1405لبنان،-بيروت 

 ،لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم أبي الفضل:  ابن منظور: -32
 مصر، د،ت.-د،ط، دار الهالل، دار البحار، القاهرة

: إتحــاف الــنجم عمــر بــن فهــد: محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن فهــد  -33
، معهــــد البحــــوث 1تحقيــــق فــــيهم شـــلتوت، ط الــــورى بأخبــــار أم القــــرى،

 م.1988 /ـه1408العلمية وإحياء التراث، جامعة أم القرى، مكة، 

تكملــة ابــن نقطــة: محمــد بــن عبــدالغني البغــدادي الحنبلــي أبــي بكــر:  -34
، معهـد البحـوث 1، تحقيـق عبـدالقيوم عبـدرب و محمـد المـراد، طاإلكمال

 م.1987/ـه1408و إحياء التراث، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 :المراجع انًيا:ث

، إحيـاء 3،طمحمـد عطيـة: التربيـة اإلسـالمية وفالسـفتهااإلبراشـي:  -35
 م.1975 /ـه1395الكتب العربية، 
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ــيطإبـــراهيم أنـــيس وآخـــرون:  -36 ــم الوسـ ــراث 2، طالمعجـ ــاء التـ ، دار إحيـ
 .لبنان، د، ت  –العربي، بيروت 

ــالم مكـــة التاريخيـــة،الـــبالدي: عـــاتق بـــن غيـــث  -37 ، دار مكـــة 1ط : معـ
  م.1980 /ـه1400للنشر،

ــدود الثبيتـــي: خضـــران بـــن خضـــر و ســـعود بـــن مســـعود:  -38 ــالم وحـ أعـ
 .ـه1433، د،ط، مركز تاريخ مكة، الحرم المكي

المقامــات فــي المســجد الحــرام ودورهــا فــي  الحزيمــي: حمــد عبــدهللا: -39
ــة ــة المكرمـ ــة فـــي مكـ ، رســـالة دكتـــوراة غيـــر منشـــورة، قســـم الحيـــاة العامـ

  .ـه1437التاريخ، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، 

ــاد:  -40 ــن حمـ ــماعيل بـ ــوهري: إسـ ــم 3طمعجـــم الصـــحاح، الجـ ، دار العلـ
 .م1984هـ/1404لبنان،  –للماليين، بيروت 

، الســيدة زبيــدة ودورهــا السياســي والعمرانــي ملــك محمــد: الخيــاط: -41
ــم  ــريعة، قسـ ــة الشـ ــرى، كليـ ــة أم القـ ــورة، جامعـ ــر منشـ ــتير غيـ ــالة ماجسـ رسـ

  التاريخ.

الحــرم المكــي الشــريف واألعــالم : عبــدالملك بــن عبــدهللا: ابــن دهــيش -42
 د،ط،د،ت. المحيطة به،

، د،ط، األمانـة العامـة لالحتفـال بمـرور تـاريخ مكـةالسباعي: أحمد:   -43
مائة على تأسيس الملكة العربية السـعودية يمثلهـا دارة الملـك عبـدالعزيز، 

 م.1999 /ـه1419الرياض، 

، د.ط، مطبعـــة العلميـــة عنـــد المســـلميناإلجـــازات فيـــاض: عبـــدهللا،  -44
 .م1967اإلرشاد، بغداد،  
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، د، أحكــام الوقــف فــي الشــريعة اإلســالميةالكبيســي: محمــد عبيــد:  -45
 م.1977هـ/ 1398العراق، ص  -ط، مطبعة اإلرشاد، بغداد 

سـليمان:  بـوبن عبدالقادر: تكلمة عبـدالوهاب أ  الكردي: محمد طاهر -46
 .221، ص ـه1433تاريخ مكة،  د،ط، مركزمقام إبراهيم عليه السالم،

، مطبعــة االرشــاد، بغــداد، 1، طالمدرســة الشــرابيةمعــروف: نــاجي،  -47
 م.1965 /ـه1385

 م.1966/ـه1385، مطبعة االرشاد،1ط حياة إقبال الشرابي،  -48
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