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 دور املرأة يف مهنة السقاية عرب  العصىر التارخيية

 سعيد الراجحي ند. جيها
 كمية اآلداب - قسم العموم االجتماعية

  جامعة الطائف
 ملخص البحث:

كرم اإلسالم المرأة وأعطى ليا حرية الدين والممكية, والمال , والعمم حتى أصبحت 
ليات المجتمع في حدود الشريعة تستفتى في أمور الدين, وشاركت الرجل في تحمل مسؤو 

عالمة, ومعممة كما شاركتو ونافستو في تأسيس الجوامع ,والمدارس واألربطة والبيمارستانات 
,إذ كان ليا دورىا البارز في أعمال الخير والبر في جميع األمكنة واألزمنة حتى تبوئت مرتبة 

مي, وحصمت عمى ألقاب عالية في مجتمعيا خالل العصور التاريخية في التاريخ اإلسال
تشريفية أطمقت عمى كثير من النساء في كافة العصور منيا: الواعظة ,والشيخة, والعالمة , 

 والفقيية , والصالحة, والمباركة واألصيمة , والمحدثة , والمسندة , والخيرة الفاضمة.

وىذه الدراسة محاولة لتقديم فكرة واضحة عن جانب من جوانب الدور الحضاري 
رأة المكية خالل العصور التاريخية اإلسالمية, إذ كانت إسياماتيا بارزة ونمحظ ذلك من لمم

خالل التغيرات السياسية , واالجتماعية التي أثرت في مكة وكان ليا أثرىا عمى النشاطات 
التي مارستيا المرأة, تميزت المرأة بعطاء ثري في النشاط االجتماعي والعممي في وقت كانت 

 أوروبا ال قيمة ليا في المجتمع مقصيو عنو وال حقوق ليا. المرأة في

كما نتناول الجانب الخيري واالجتماعي لدور المرأة في مينة السقاية في كافة 
العصور التاريخية, ومن خالل نماذج لبعض النساء الالتي كن لين بصمتين في ىذا المجال 

استطعن أن يكن لين نشاطين  نمقي الضوء عمى دور النساء االجتماعي الذي من خاللو
البارز في مينة السقاية من خالل أوجو اإلنفاق والتشييد, وأعمال البر, وبناء األسبمة 
والسقايات ,في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, وفي درب الحاج واألربطة والبيمارستانات 

 في المجتمع.                               ً                                  ,وأعمال البر األخرى إذ كن أنموذج   لنساء الحرمين ومشاركتين الفعالة 
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Summary 
Islam honored the woman and gave her freedom of religion, 

property, money, and knowledge until she became a question in 
matters of religion, and the man participated in carrying out the 
responsibilities of society within the limits of the Sharia, a scholar and 
teacher, as it participated and compete with him in establishing 
mosques, schools, ligaments, and imams, as she had a prominent 
role in charitable work. Righteousness in all places and times until it 
assumed a high position in her society during the historical eras in 
Islamic history, and she obtained honorary titles given to many 
women of all ages, including: the preacher, the sheikh, the scholar, 
the jurist, the righteous, the blessed and the authentic, the modern, 
the musnad, and the good Virtuous. 

     This study is an attempt to provide a clear idea about one 
aspect of the civilizational role of the Meccan woman during the 
Islamic historical eras, as her contributions were prominent and we 
notice this through the political and social changes that affected 
Makkah and had an impact on the activities practiced by women. 
Social and scientific at a time when women in Europe had no value 
in society, excluded from it, and had no rights. 
     We also deal with the charitable and social aspect of the role of 
women in the watering profession in all historical eras, and through 
examples of some women who have had their mark in this field, we 
shed light on the social role of women through which they were able 
to have their prominent activity in the watering profession through 
aspects of spending and construction. , And the works of 
righteousness, and the building of basilicas and waterings, in Makkah 
Al-Mukarramah and the holy sites, and in the path of pilgrimage, 
ligaments, bimaristans, and other acts of righteousness as they were 
a model for the women of the Two Holy Mosques and their active 
participation in society. 
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   :  ةـ      املقدم
                   , والعمررم حتررى أصرربحت                                ليررا حريررة الردين والممكيررة, والمررال      وأعطررى                   كررم اإلسررالم المرررأة

                                    مررل مسررؤوليات المجتمررع فرري حرردود الشررريعة                                         تسررتفتى فرري أمررور الرردين, وشرراركت الرجررل فرري تح
  ؛                              لمدارس واألربطرة والبيمارسرتانات                                                     عالمة, ومعممة كما شاركتو ونافستو في تأسيس الجوامع ,وا

        ت مرتبرة  أ                              ي جميع األمكنة واألزمنة حترى تبرو                                               إذ كان ليا دورىا البارز في أعمال الخير والبر ف
    قرراب                     اإلسررالمي, وحصررمت عمررى أل                             العصررور التاريخيررة فرري الترراريخ                      عاليررة فرري مجتمعيررا خررالل

  ,        العالمرة  و           والشريخة,   ,       الواعظرة   :           العصرور منيرا                                         تشريفية أطمقت عمى كثير مرن النسراء فري كافرة 
  . (1 )                 , والخيرة الفاضمة        والمسندة   ,        والمحدثة   ,       واألصيمة          والمباركة    ,          , والصالحة        والفقيية

  ي           ور الحضررار                                                           وىررذه الدراسررة محاولررة لتقررديم فكرررة واضررحة عررن جانررب مررن جوانررب الررد
         ظ ذلرك مرن     ونمحر   ,                       إذ كانرت إسرياماتيا برارزة   ؛     سرالمية  اإل       ريخيرة               خالل العصور التا              لممرأة المكية 

                           كران ليرا أثرىرا عمرى النشراطات   و    ,      فري مكرة          التري أثررت          جتماعيرة   واال   ,                     خالل التغيررات السياسرية
                    والعممي في وقرت كانرت                                        ت المرأة بعطاء ثري في النشاط االجتماعي                          التي مارستيا المرأة, تميز 

     ليا.      حقوق                                                  رأة في أوروبا ال قيمة ليا في المجتمع مقصيو عنو وال   الم
                                           لردور المررأة فري مينرة السرقاية فري كافرة العصرور         جتمراعي                            كما نتناول الجانب الخيرري واال

     نمقرري    ,      المجررال   ا                         الالترري كررن ليررن بصررمتين فرري ىررذ        النسرراء     لرربعض                ومررن خررالل نمرراذج            التاريخيررة,
                            ن يكرن ليرن نشراطين البرارز فري   ن أ            ن خاللرو اسرتطع      الرذي مر                               الضروء عمرى دور النسراء االجتمراعي

       فرري مكررة    ,              سرربمة والسررقايات                     وأعمررال البررر, وبنرراء األ          والتشررييد                                مينررة السررقاية مررن خررالل أوجررو اإلنفرراق 
    إذ   ؛     األخرررى            وأعمررال البررر    ,                   ربطرة والبيمارسررتانات                    ة, وفرري درب الحرراج واأل                       المكرمرة والمشرراعر المقدسرر

                    الفعالة في المجتمع.          ومشاركتين                لنساء الحرمين     ا      ً أنموذجً    كن 
 

                                                           

قد الثمين في الع (:م 238ىر/777بن أحمد بن الحسن )ت الفاسي, أبو الطيب تقي الدين محمد (1)
 ,2ج ,1041 , بيروت ,مؤسسة بيروت,تحقيق فؤاد سيد ,تاريخ البمد األمين

 :السخاوي السخاوي, شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ,874,837,830,838,848ص
 .22-27ص ,18ج ,1377 ,دار مكتبة الحياة ,بيروت ,ألىل القرن التاسعالضوء الالمع 
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                 يف مهنة السقاية :           دور املرأة
        الجزيررة    فري        العادة    و                               مية التي عرفيا العرب لماجرت عمي                 من تمك القيم السا   ة           كانت السقاي

                         ن شررررق سرررقاية النررراس وتسرررييل  إ    حيرررث    ,                   وحجررراج بيرررت اا الحررررام   ,                      العربيرررة مرررن سرررقاية النررراس
                     السرريما وأن طبوارافيررة     ؛         يم ومعررروق                      لمنطقررة العربيررة عامررة قررد                          حصرروليم عمررى ميرراه الشرررب فرري ا

   ,   مكرة     ألىل           فير المياه                  لى التباري في تو                دفعت المحسنين إ   (1 )                  وبيئتيا المتربة قد                  مكة بجوىا الحار,
                     سرقاية الحجراج فري ىجيرر     ومن                                 سالم لقياميا بدور سقاية الحجاج,      قبل اإل           ً قريش فخراً          وكم تاىت 

                             ظررل اإلسررالم مررن مجرررد عررادة يحكميررا             وحولوىررا فرري                                 لررى سررقاية المررارة فرري طرقررات المرردن,     مكررة إ
  و  أ         باألسررربمة     عرفرررت    .                               قواعرررد مؤسسرررية وترعررراه ىيئرررات شررررعية                  لرررى عمرررل مرررنظم تحكمرررو        العررررق إ
                        ا السرربل بسررين ميممررة وبرراء                                 ً بمكررة وحرميررا عرردة سررقايات, تسررمى أيًضرر   )              يقررول الفاسرري:          السررقايات

        ن بعضرريا  إ                               نرراس بالسرربل أكثررر, وىرري كثيرررة إال                                       موحرردة مضررمومتين جمررع سرربيل, وشرريرتيا عنررد ال
  .                                         صار ال يعرق لخرابو وبعضيا معروق مع الخراب(

                  بترروفير ميرراه الشرررب                             مررن مظرراىر المسررممين, وعنررايتيم    ا                    ً وتعتبررر السررقايات مظيرررً 
    سالم   اإل                           , والذي يعود لعصور ما قبل                              بمكة المكرمة, والمشاعر المقدسة               لسقاية الحجاج

                   ل عميرررو السرررالم بجررروار      سرررماعي      بنيرررا إ ا  و                                 فجرررر اا سررربحانو وتعرررالى زمرررزم ليررراجر         منرررذ أن
     عبرراس      ابررن                            بيررا حجرراج بيررت اا الحرررام قررال       انتفررع                 فكانررت أول سررقاية   ,              الكعبررة المشرررفة
     تركرت     لرو   ,      سرماعيل إ            )يرحم اا أم    : "                صمى اا عميو وسمم "      النبي      قال   ,            رضي اا عنيما

    (8 )   ( ا      ً ا معينً               ً لكانت زمزم عينً                   لم تغرق من الماء           أوقال: لو     زمزم 
   ,        ئررل العرررب                                     تعررالى ىرراجر بمرراء زمررزم ,وكانررت تررأذن لقبا                   فقررد خررص اا سرربحانو و 

    قررال    ,                    تعمررل فرري مينررة السررقاية       امرررأة                                   المرراء وبررذلك يمكننررا القررول بأنيررا أول           وكانررت عمررى 
   ,    عميق                يأتين من كل فج                وعمى كل ضامر                                   ً )وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاالً   :      تعالى

                من بييمرة األنعرام          ا رزقيم م                           سم اا في أيام معمومات عمى ا         ويذكروا          منافع ليم          ليشيدوا
                    فررري مينرررة السرررقاية خرررالل            نسررراء عممرررن ل      نمررراذج    (3 )                                   فكمررروا منيرررا وأطعمررروا البرررائس الفقيرررر(

عجرراب    ,                  المسررممة بسنسررانيتيا             تميررزت المرررأة         سررالمية:         العصررور اإل                          فكانررت محررط أنظررار, وا 
                                                           

 . 032ص ,1الفاسي :شفاء الغرام ,ج (1)
 ,لباري بشرح صحيح البخاري , بيروتم(:فتح ا218ىر/871البخاري, محمد بن اسماعيل )ت (8)

 دار المعرفة )د.ت(
 82-87سورة الحج :آية (3) 
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                                         نو يمكننا القول بأن المرأة المسممة كانت إ    حتى             رق والغرب,                         الدارسين والباحثين من الش
                                                                        سررباقة لكررل مررا يمررت بقريررب لمعرراني التكافررل االجتمرراعي ,ومسرراعدة المحترراجين ,كانررت 

                                   سريمت بيرا المررأة وبشركل فعرال, فالمرراء  أ                            بررز النشراطات االجتماعيرة الترري             السرقاية مرن أ
                فقررد جرراءت أحاديررث    ,                                                الررذي جعررل اا منررو كررل شرريء حرري كرران موضررع تقرردير واعتبررار

                                    ث سعد بن عباده رضي اا عنو قرال لمنبري         منيا حدي   ,                           كثيرة في الحث عمى سقي الماء
       الصررردقة           قرررال: فرررأي   ,   نعرررم   :   قرررال   ,                     )أمررري ماترررت فأتصررردق عنيرررا   ":             اا عميرررو وسرررمم     صرررمى "

  . (1 ) (         سقي الماء      قال:   ؟    أفضل
جررراء مائيررا  ,                      المشرراريع والصرررق عمييررا                لنيررل فضررل إنشرراء    بررل    ,                        وحفررر اابررار وا 

      بعيدة    م أ             الصقة لآلبار, م                 كانت تمك المجامع  أ     سواء                  نشاء مجامع لمماء               تعدى ذلك إلى إ
            يسررير الحصررول              وذلررك مررن أجررل ت   ,                              صررل إلييررا المرراء عررن طريررق القنرروات      ينمررا ي أ  و    ,    عنيررا

    قرررال    , ن       لممسرررتقي                                   وكانرررت وظيفتيرررا واحررردة ىررري تقرررديم المررراء    ,                   عمرررى المررراء فررري كرررل وقرررت
                            ومررررن منطمررررق ىررررذا الحررررديث تسررررابقت                   )وبمكررررة وفرررري فجاجيررررا    :                   الفرررراكيي عررررن السررررقايات
            ً            بمين بالء حسرنًا فري الخرروج  أ    , و                        ات في سقي الماء وتوفيره    حابي                    فضميات النساء من الص

           فكرررن يقررراتمن    ,       اإلسرررالمية         والمواقرررع    ,          فررري المعرررارك   "                صرررمى اا عميرررو وسرررمم "  ل          مرررع الرسرررو 
                                                                   ويسررررقين الجرحررررى, فقررررد كانررررت مرحمررررة عيررررد الرسررررول صررررمى اا عميررررو وسررررمم والخمفرررراء 

          المعمومررات    ن  اا   ,     األمرروي      لمعصررر        إضررافة      سررالميو  إ                  بعررده مرحمررة فتوحررات              الراشرردون مررن
                ن تردوين التراريخ  أ           وىرذا متصرل بر   ,    باسي            من العصر الع                              التي حصمنا عمييا معظميا تبدأ

                موي وعصرر الرسرول                       سماء لنساء في العصر األ أ        دم وجود     , وع                في العصر العباسي     بدأ
     وىررذا    ,                                   عردم وجررود امررأة عممررت فري مينررة السرقاية        ال يعنرري    ىرذا      "                صرمى اا عميرو وسررمم "

                                                مام الباحثين لبذل الجيد في البحث في ىذ المسألة. أ       المجال          رجح لفتح          الحتمال األ
                                                            ففرري تمررك الحقبررة بسرربب التطررورات االجتماعيررة المتسررارعة آنررذاك؛ فقررد    ,                    أمررا فرري العصررر العباسرري          

  (8 )                                      واالجتماعية, حتى مارست المرأة القضاء.                               ة المرأة السياسية, واالقتصادية            ازدادت مشارك
                                                           

 سنن ابن ماجو, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, م(:222ىر/ 877)ت ابن ماجو, محمد بن يزيد القزويني  1))
  .3102ديث رقم دب, باب فضل صدقة الماء حالمكتبة العممية, كتاب األ بيروت,

والسياسية ,والدىاء من النساء الالتي لين دور  والسمطان, ,النساء العباسيات من ربات النفوذشغب من 8) )
ً                                                           ا  لمخميفة المقتدر تولت محكمة استئناق بغداد, وكانت تصرق دخل                           في العصر العباسي كانت أم  

ابن  ه/381طعام وتسييل الطرقات ولموارد وأعمال البر, توفيت عامامواليا في تزويد الحجاج بالماء وال
 =المنتظم في تاريخ م(:1844ىر/787الجوزي, أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي بن محمد بن عمي )
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   (1 )                                              لالتي كانت لين صدقات وأعمال بر الخيزران بنت عطرا                           ومن نماذج النساء الرائعات ا

   ( (3 )                رقم برن أبري األرقرم               ً                   ا, وتصدقت أمواالً كثيرة وعمرت دار األ              ً أقامت بمكة شيرً    (8 )              م ىارون الرشيد أ
                                      بدار الخيزران ذكر الكرردي تحديردىا أنيرا                                                    ومسجدىا عرفت ىذه الدار زمن الخميفة الميدي العباسي

  . (0 )                           ي عمى يسار الصاعد إلى الصفا                        تقع بالصفا عند مبدأ السع
                 , حيررث قمررن بتعبيررد  ا     ً ومميررزً    ا                              ً لنسرراء فرري  المجررال االجتمرراعي ظرراىرً           وكرران دور ا

قامررة المستشررفيات واأل          الطرررق وبنررا      إلررى               الكثيرررة, إضررافة               وأعمررال الخيررر      وقرراق                              ء الرردور وا 
    ساء      ى الن ع د   ,                         ومكانتيا الدينية المتميزة                                المطرد في مكة المكرمة وألىميتيا             زيادة السكان 

جراء مائيا               والصرق عمييا,       لمائية                نشاء المشاريع ا إ         لنيل فضل          يتسابقن    ,                        وحفر اابار وا 
                                                       نشرراء مجررامع لممرراء سررواء كانررت تمررك المجررامع مالصررقة لآلبررار أو إ   لررى  إ            بررل تعرردى ذلررك 
     يسرررير              وذلرررك مرررن أجرررل ت                             لييرررا المررراء عرررن طريرررق القنررروات, إ     يوصرررل      نمرررا   ا    و              بعيررردة عنيرررا,

                                                                                                                                                    

 .20ص ,7ج م,1804ىر/1387 الدكن, مطبعة المعارق العثمانية, , حيدر آباد,واألممالمموك =
,تحقق حسن  اإلسالمتاريخ دول  م(:1807ىر/702حمد )أبن شمس الدين أبو عبداا محمد  الذىبي,

 .333ص ,1م.ج1888 بيروت ,دار صادر, ,وآخرونسماعيل إ
من مآثرىا أنيا  م(,728ىر/173الخيزران ام الخميفتين موسى اليادي وىارون الرشيد)ت  1))

حمد بن                                                     ً                   جعمت الموضع الذي ولد فيو النبي صمى اا عميو وسمم مسجدا , وأخرجتو من دار م
ً                بجانب ذلك تنفق أمواال  طائمة في البر  ,صفت بأنيا كانت عاقمة لبيبة دينوو  ,وسق الثقفيي                    

سالم بيروت, مؤسسة عالم النساء في عالمي العرب واإلأ :رضا كحالة والصدقة )عمر
 .(388ص ,1, جالرسالة

بن محمد بو جعفر ىارون بن الميدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبداا أالخميفة  ( 8)
روصق بالصالح  ه174وبويع بالخالفة سنة  ,ولد بالري م(247ىر/128الياشمي العباسي )

سماعيل إالفداء عماد الدين  أبو وكثرة العبادة وبتعظيمو لمعمماء بجانب كثرة الصدقات والحج,
 . 78-18مصر,ص ت(, )د. المختصر في أخبار البشر, م(:1304ىر/701)ت

 إنيا إلىباإلضافة  "صمى اا عميو وسمم"عدة دور حول مخبأ الرسول  ىذه الدار عبارة عن  3))
عمى صاحبيا أفضل  الصروح والمنارات الميمة في تاريخ بدء الرسالة المحمدية إحدىكانت 

صمى اا عميو "فقد كانت مكان تجمع الصحابة في أول األمر مع النبي  ,الصالة والسالم
ة في أول األمر مع النبي صمى اا عميو وسمم وبيا فقد كانت مكان تجمع الصحاب ",وسمم

 ا                              ً سمم ,فيي قد جمعت بين الدعوة سر  أسمم عمر بن الخطاب وحمزة عم النبي صمى اا عميو و 
م القرى ,قام أالقرى لقاصد  بن محمد الطبري )ت(:وعالنية )الطبري, أحمد بن عبداا 

 .(110ص ,بيروت م,1823ىر/1043باختصاره مصطفى السقا ,
تحقيق عبدالممك بن  ,يخ القويم لمكو وبيت اا الكريمالتار  :محمد طاىر الكردي المكي  0))

 .702ص ,8ج ,ةالحديث ةمكتبة النيض ,مكة م,1817ىر/1327 األولى ةالطبع دىيش,
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     (1 )  ين      لممسرتق                                  كانت وظيفتيا واحردة ىري تقرديم المراء   و    ,                          الحصول عمى الماء في كل وقت
                       مررن برراب المسررجد  الررى منررى                        وبمكررة وفجاجيررا ,وشررعابيا  )   :                       قررال الفرراكيي عررن السررقايات

  (8 ) . (          مائة سقاية                   ومسجد التنعيم نحو   ,        ونواحييا
   فرررري                   كرررران ليررررا دور كبيررررر  ,  (3 )                                    مررررا أم جعفررررر زبيرررردة بنررررت جعفررررر بررررن المنصررررور أ
           والمطرراىر,                                   رميميررا, وحفررر اابررار, وبنرراء األسرربمة,         العيررون وت       بسصررالح     قامررت      ,       السررقاية

          عرين واحردة    فري     تصرب      كانرت        التري   و       وخربرت      مكرة                    حين تيدمت العيون في            والمضيئات
                         بعررد خررراب تمررك العيررون الترري      مكررة   ىررل  أ                وانقطررع المرراء عررن                       صررنعيا عبررداا بررن عررامر,

   اس    النرر       وأصرراب     ىمررال                جررراء السرريول واإل      ميررو, أ    بنرري        أواخررر        وذلررك فرري    ,             كانررت تسررقي مكررة
            يجمبرون منيرا       التري    برار               لرى الشررب مرن اا إ                               يا شردة وقمرة مرن المراء حترى رجعروا        بعد قطع
          لررى أن أمررر  إ                         لررى أوائررل الدولررة العباسررية  إ              واسررتمروا كررذلك                    لررى مكررة مررن خارجيررا, إ      المرراء 
   ,                    ثررم انقطعررت ىررذه العيررون   ,   ربررت                       بسصررالح بعررض العيررون الترري خ             ىررارون الرشرريد          الخميفررة

                                    وأصرراب الحجرراج مشررقة عظيمررة جررراء ارتفرراع    ,  اء                             كرران أىررل مكررة فرري شرردة مررن قمررة المرر  و 
   ,               م جعفر بعمل برك أ     أمرت        حينيا   (0 )   .                                    بمغت القربة الصغيرة عشرة دراىم وأكثر        األسعار

                 وقرد صررفت عمرى ذلرك    ,    يكفري   ال   ء       أن المرا     ورأت    ,                  من الحرم بماء فميل   ا             ً فأجرت ليا عينً 
             وكانرت الجبرال    ,    لحررم    من ا   ا        ً ليا عيونً         ن يجروا  أ                      فأشار عمييا الميندسون    , ة    عظيم      ً موااًل  أ

                   فأخرذ العمرال يعممرون    ,          يصرال المراء   ا                لنقب الجبال و         األموال          نيا أرسمت  إ   ال إ            عقبة أماميا 
      وأخرذت    ,   فيو                                          الماء يظير في ذلك الجبل فأمرت بالجبل فضرب       فسذا   (7 )                حتى بمغوا الثنية

          وأنفقت في                             من أرض الحل إلى أرض الحرم,                لى أن سمك الماء  إ                    تنقب أم جعفر الجبال 

                                                           

 .701ص ,1ج ,شفاء الغرام الفاسي: (1)
أخبار مكة في قديم  جري(:سحاق )من عمماء القرن الثالث اليإالفاكيي, أبوعبداا محمد بن  (8)

 م,1827ىرر/1047 األولىالطبعة  ,عبدالممك ابن عبداا بن دىيش دراسة وتحقيق الدىر وحديثو,
 .87ص ,3ج ,مكتبة ومطبعة النيضة ,مكة
واسميا أمة العزيز  م(231ىر/811)ت زبيدة أم جعفر بنت جعفر المنصور وزوجة ىارون الرشيد (3)

وكانت من أىل  ,فاشتيرت بيا ,زبيدة أنتويقول  ة,ىي صغير و  ,كان جدىا المنصور يرقصيا
 .(37ص ,0ج عالم النساء,أ )كحالة: الخيرات وليا مآثر عظيمة

 .373ص ,7ج ,التاريخ القويم :الكردي ,177 -178ص ,3أخبار مكة ,ج :الفاكيي (0)
ق السيل وطري ,الحرم  من طريق العراق ىويقال ليا خل الصفاح عند منتي  ,ىي ثنية خمة (7)

عبداا ياقوت بن  أبوشياب الدين  ياقوت, ,778ص ,1ج ,شفاء الغرام :ئق )الفاسيالطا
 (21ص ,8ج معجم البمدان ,بيروت, دار صادر, م(:1882ىر/181)ت عبداا الحموي
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   ً              بركررررًا تتجمررررع فييررررا          واتخررررذت   (1 )             منيررررا عررررين شررررماس                  ً وأجرررررت فييررررا عيونرررراً    ,     ألمرررروال     ذلررررك ا
   ,        لرى البررك إ           وصرفت عينرو    ,         حائط حنين        واشترت  ,    (8 )                جرت ليا عين حنين أ   ثم          السيول,

    (3 )   .                  لتجميع مياه السيول   ا              ً وجعمت حائطو سدً 
                                                    اجتمرررع العمرررال والمباشررررون لررردييا وأخرجررروا دفررراترىم إلخرررراج    ,             فممرررا ترررم عمميرررا 

                      وكانرت فري قصرر عرال يشررق                      مرن خزينرة بيرت المرال,         اسرتمموه    ومرا             ب ما صرفوه,    حسا
                    )تركننرررا الحسررراب ليررروم         وقالرررت:   ,                                     , فأخرررذت الررردفاتر مرررنيم والقتيرررا فررري النيرررر        عمرررى دجمرررو

  ا                      , ومرررن بقررري لرررو شررريء عنررردن      فيرررو لرررو   ,                                     الحسررراب فمرررن بقررري عنرررده شررريء مرررن بقيرررة المرررال
   ثرررم    (0 )   .                  ىا حامررردين شررراكرين (             فخرجررروا مرررن عنرررد                          لبسرررتيم الخمرررع, والتشررراريق, أ          أعطينررراه و 

                                        لرررى عرفرررو وىررري عرررين منبعيرررا مرررن ذيرررل جبرررل كررررا, إ                            مررررت برررسجراء عرررين وادي النعمررران  أ
                    ماء يشررب منرو الحجراج                                 البرك التي في أرض عرفات لتمتمي     إلى           منيا الطرق  أ       وجعمت

       ثرم تصرل            رض عرفرات, أ        خرجرت مرن     أن   لرى  إ        مرل قنراة  ع              ثم اسرتمرت فري   , ة          في يوم عرف
     كبرار         بأحجرار                                      لى جبل خمرق منرى لتصرب فري بئرر عظيمرة طويرت  إ      ومنيا    ة          لى المزدلف إ

    . (7 )            ىذه القناة   ء             لييا ينتيي مل   ا    و     ة,                        تسمى ىذه البئر ببئر زبيد
          م الخميفرة  أ           ىل مكة شغب  أ                              ر العباسي الالتي عممن في سقاية              ومن نساء العص 

   , (7 )          التي وراءه        واابار                                      فقد عمرت السبيل المعروق بسبيل الجوخي  ,  (1 )               المقتدر العباسي
   .  (2 )                                 رت خمس برك في عرفات لسقاية الحجاج م   م ع   887   ىر/   317    وفي    , (7 )     وراءه

                                                           

 .773ص ,1ج :شفاء الغرام :الفاسي (1)
 ,كثيرة منيا المشاش ئق ومنيا مياهيتصل بجبال عرفات ,جبال الطا ,عين مشاش بضم الميم (8)

 ياقوت: ,834ص ,8ج ,مكة أخبار :زرقيلى مكة )األإري بعرفات ويصل الذي يج وىو
 .(131ص ,7ج ,معجم البمدان

 النجم ,773-778ص ,1,جشفاء الغرام الفاسي: ,177 -178ص ,3ج ,ةمك أخبار: الفاكيي (3)
 .802ص ,1ج ,الورى إتحاق :عمر بن فيد

 .802ص ,8ج ,الورى إتحاق :ابن فيد (0)
خبار مكة وما أ الرابع الميالدي (: حمد )من عمماء الثالث اليجري/أبو الوليد محمد بن عبداا بن أاالزرقي,  (7)

دار  مكة المكرمة, م,1823ىر/1043 الطبعة الرابعة, ,ثار ,تحقيق رشدي الصالح ممحسجاء فييا من اا
 .371-370ص ,7ج الكردي التاريخ القويم, ,838-831ص 8ج الثقافة,

 . سبق تعريفيا (1)
 . 77ص ,1ج ,العقد الثمين ,313ص ,1ج ,شفاء الغرام :الفاسي (7)
 .373ص ,8ج ,الورى إتحاق :ابن فيد (  2)
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                           رض الحرررمين بنررت ناصررر الدولررة  أ                            الكثيرررة وصرردقاتيا الرروافرة فرري                    ومرن عرفررت بمبراتيررا
                                   سرقت جميرع اىرل الموسرم السرويق والسركر,     م,   871   ىرر/   311        حجرت سرنة    (1 )           صراحب الموصرل

  . (8 )          فعال الخير أ       مثل في                 وكان يضرب بيا ال   ,           في سيبل ذلك        األموال        وأنفقت   ,   ثمج   وال
                           سرقاية عممرت فري مرؤخرة المسرجد   ( 3 )                                   م الخميفة الناصرر لردين اا زمررد خراتون      وكان أل 
    إلرى    ا                             ً ,وحفررت ليرا بئرر ,وفتحرت ليرا باًبر                                            وكانت تمك السقاية كبيرة فييا عدة من البيوت         الحرام,

  (0 ) ا  ً يضً  أ                               يمي الشام ,وىي تفتح في المواسم                       المسجد في الحائط الذي 
  ا   ً مرررً    ن أ                                            سرربمة والسررقايات وترروفير المرراء لتمررك السررقايات كررا أ       إنشرراء  ن  إ        شررك فيررو        وممررا ال 

                          ك كران سرقاية المراء بيرا فيرو    لرذل   ,       القاحمرة                                    لظروفيا الطبيعية اذ تحيط بيا الجبرال    ,      في مكة   ا   ً شاقً 
          والوجيراء,      عيران                      و الحكرام والسرالطين واأل                 ند اا ,يتسرابق عمير    من ع                  جر العظيم والثواب      من األ

                            والمجررراورين بيرررا وحجررراج بيرررت اا     مكرررة            سررربمة لسررركان  أ                      ازداد اىتمرررامين بسنشررراء              وزوجررراتيم فقرررد 
   ,      العامررررة                                                             ففرررري العصررررر المممرررروكي ازدىرررررت المنشررررآت االجتماعيررررة والمرافررررق الخدميررررة          الحرررررام,

          لمصررق عمرى         وأراضري      ً  ودورًا,   ,            عمييرا عقرارات  ( 7 )  فرن ق  و   وأ   ,      النسراء         أنشرأنيا     التري       سربمة       خاصة األ
        لؤلفررراد            تخصرريص رواتررب    لررى  إ         باإلضررافة   ,                مررن تعميررر, وترررميم      اليررو           ومررا تحترراج              ىررذه السررقايات
         مرررن أوقفرررت          مرررا تحررردده          وذلرررك حسرررب    ,                 المختصرررين بنظافتيرررا                   خررردمتيا, والفراشرررين            العررراممين فررري 

  . (1 )         الستخداميا        الالزمة        األدوات       وتوفير    ,      السبيل
                                                           

 . 017-010ص ,8ج ,صر الدولة  ابن فيد: إتحاق الورىبنت نا (1)
المنتظم في  م(:1844ىر/787ابن الجوزي, أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي بن محمد بن عمي ) (8)

 ,7ج م,1804 ىر/1387 الدكن, مطبعة  المعارق العثمانية, ,, حيدر آبادواألممتاريخ المموك 
م(:تاريخ دول 1807ىر/702احمد )شمس الدين أبو عبداا محمد بن  الذىبي, .20ص
 . 333ص ,1م.ج1888 ,دار صادر بيروت, ,وآخرونسماعيل إق حسن يتحق ,سالماإل

 . م(1848ىر/788زمرد خاتون )ت (3)
تحقيق محمد محي الدين  وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, السميودي, نور الدين عمي بن أحمد: (0)

 .172ص ,8ج حياء التراث العربي,إدار  بيروت, م,1821ىر/1041 عبدالحميد الطبعة الثالثة,
بقاء العين  مال معب وما تدره من ,لمنع ,أي التصرق في ريع العينالوقق ىو الحبس ,وا  7))

 ,ت البر, وىي تخرج من ممك صاحبيا بيل منفعتيامنفعتيا لجية من جيا وجعل ذاتيا,
موال أنواع الخير والصدقات من أوالوقق من  جو القربى ا تعالى,عمى و  مبذولةيجعميا 

, األوقاقحكام أرابمسي برىان الدين: اإلسعاق في الواقق في حياتو ويستمر بعد مماتو )الط
 .(7ص م,1821ىر/1041 العربي, دار الرائد بيروت,

سفنج لمسح أو  وبكر, ة,وأدليو جمدي والكتان, متنوعة منيا الميق, تآالسبمة استخدمت في األ (1)
وكيزان وقمل فخار, )سعيد  ,وأسطال نحاس واني ومكانس,وبخور لتبخير األ ,أرض السبيل

 (.81: المجتمع المصري عصر المماليك.صعاشور
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  ,  (1 )                 بنررت محمرد برن قررالوون      زىرراء           نررذكر مرنين                                    ومرن نمراذج النسراء فرري العصرر المممروكي  
                 ً            عمرررت زىررراء سرربيالً فرري طريررق منررى                               الثررامن اليجري/الخررامس المرريالدي,            عيرران القرررن أ       وىرري مررن 

                        وفرري القرررن التاسررع اليجررري     م,    1311   ىررر/   711                  حررين قرردمت لمحررج سررنة    , (8 )                 ويعرررق بسرربيل السررت 
  .   (3 )                                      /السادس عشر الميالدي عرق بسبيل ابن مزنو

   , (7 ) ي                 شياب الردين الطبرر               بنت قاضي مكة  ,  (0 )             يقع سبيل زينب   ,       سفل مكة أ    وفي 
                                                نشررررررأتو صرررررردقة عررررررن أخييررررررا القاضرررررري نجررررررم الرررررردين الطبررررررري عررررررام  أ    وقررررررد    , (7 ) ي      الطبررررررر 
  . (1 ) م    1313   ىر/   717
              أم الحسررين بنررت                                      عمررال البررر والصرردقات فرري العصررر المممرروكي  أ             ليررن السرربق فرري     ومررن 
        بالمسرررعى               أوقفرررت سرربيميا   , م    1328   ىررر/   702     عرررام    ففرري   ,  (7 )                     مررام شرررياب الرردين الطبرررري  اإل

                  وقرد ظرل ىرذا السربيل             والخررازين,      رين,                        لرى المرروة عنرد موضرع الجرزا إ                عمى يمين الرذاىب 

                                                           

 .زىراء (1)
 .87ص ,ابن الضياء :تاريخ مكة المشرفة ,181الزىور المقتطفة ,ص :الفاسي (8)
 ,821ص ,3ج , ابن فيد: اتحاق الورى,87: تاريخ مكة المشرفة, صابن الضياء المكي (3)

 ولم نعرق البن مزنو تعريق.
 ,بمكةم 1383ىر/784 والخميل عام ,كانت كثيرة المكارم زارت القدس :زينب أم محمد المكية(0) 

 .(880ص ,2ج ,الثمين العقد :)الفاسي ,ودفنت بالمعالة
ولي قضاء مكة بوالية من  ىو شياب الدين أحمد بنت قاضي مكة نجم الدين الطبري, :شياب الدين الطبي(7) 

 بيروت, تحقيق محمد سعيد, العبر, مودفن بالمعالة )الذىبي:1327ىر/714توفي عام  المجاىد صاحب اليمن,
 .111-111ص ,3ج العقد الثمين, الفاسي: ,123,ص0عممية ,جدار الكتب ال

 .704ص ,1ج ,شفاء الغرام :الفاسي ,81ص ,ابن الضياء المكي: تاريخ مكة المشرفة(1) 
بد المؤمن تزوجت الشيخ ع ,ىي فاطمة بنت شياب الدين أحمد الطبري المكية :م الحسينأ(7) 

سمعت عن والدىا وعن جدىا الرضي  ,سجد الحرامم بمقام المالكية بالمماخميفة الدكالي نائب اإل
 م بمكة ودفنت بالمعالة,1320ىر/721وتوفيت عام  ,الطبري, وكانت محبة لمخير وأعمال البر

 (.383ص ,2ج ,العقد الثمين )الفاسي:
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   جرل  أ   مرن              وكيمرو بيدمرو   (1 )                  مرر السرمطان قايتبراي أ      م,حيرث     1078   ىرر/   220          ا حتى عرام     ً قائمً 
  . (8 )                        عمارة رباط وسبيل لمسمطان

  و  أ                               رىرررا فررري المصرررادر دون تحديرررد تررراريخ                    سررربمة وسرررقايات ورد ذك أ          وىنررراك عررردة 
         وسربيل أم    , (3 )   مكري                            منيرا سربيل بنرت القاضري عقبرة ال                             معمومات عنيا سروى اسرميا فقرط,

     781       وفررررري سرررررنة   ,                              ن ليرررررا بئرررررر برررررالقرب مرررررن بررررراب المعرررررالة  كرررررا   , (0 )                سرررررميمان  المتصررررروفة
  . (7 )                              م, عمرت مطيرة لمنساء بسوق اليل    1383   ىر/

                 برررز النمرراذج الترري  أ                               سرربمة الترري أنشررأت مررن قبررل نسرراء مررن                   تعتبررر السررقايات واأل
                   ثمانيرة ومبرراتين كرن         دولرة الع       نسراء ال  و    ,                              وفعالية المرأة في مينة السرقاية              تبرىن عمى دور 

               وقرافين الضرخمة,  أ                         المرأة مع مجتمعيا ,فكانت                              نموذج يوضح ويبين دور وتفاعل أ    خير 
   ,    سرربمة   واأل   ,    ربطررة   واأل           والمسرراجد,   ,                               د الماليررة الترري تصرررق عمررى المرردارس              مررن أىررم المرروار 

   ,                         واالجتماعيررة فررري مكرررة المكرمرررة   ,                     ازدىرررار الحيررراة العمميرررة                  دورىرررا بفعاليرررة فرري     أدت     الترري 
  .              في تمك المرحمة   ,                والمدينة المنورة

    بعة                                  يتسابقن في أعمال الخير من سرن السرا                         وزوجات السالطين وبناتيم,   ,              فكن نساء القصر
  .   (1 )                               مؤسسي الوقق في التاريخ العثماني              صبحن في مقدمة  أ                           حتى السبعين من أعمارىن حتى 

                                                           

 م,1087ىر/841تولى السمطنة عام  ,ىو السمطان قايتباي الجركسي المحمودي :قايتباي (1)
 .841ص ,1ج ,المعالضوء ال )السخاوي:

 .031ص ,8ج ,نامفادة األإعبداا بن اازي:  ,108ص ,0ج تحاق الورى,إ :ابن فيد(8) 
 .704ص ,1ج ,شفاء الغرام :الفاسي (3)

 أنشأتكما  م,1374ىر/778سميمان المتصوفة صاحبة زاوية بسوق اليل بمكة أنشأتيا عام  أم(0) 
 م,1388ىر/248توفيت عام  ,ليا شيرةوكان  ,جاورت في مكة سنين ,تربة ليا بالمعالة
 .303ص ,2العقد الثمين ,ج :بالمعالة )الفاسيودفنت بتربتيا 

تحاق إابن فيد:  ,87ص ,ابن الضياء المكي: تاريخ مكة ,738ص ,1ج ,الفاسي: شفاء الغرام (7)
 .381ص ,8ج تحاق الورى,إ

وقفيتيا لخدمة الحرمين ميرة بنت عمي مداح: خيرات ماه بيكر كوسام والدة السمطان و أ ,مداح (1)
,ع المؤرخ المصري ل العصر العثماني,والديني خال الشريفين صورة لمتضامن االجتماعي,

 .881, ص8441 ,يناير ,80
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           ً  أوقفرن أوقافرًا   و    ,                               كن لين دور بارز في مينة السرقاية                              ومن نساء العصر العثماني الالتي 
           ً  أوقفررت أوقافررًا    (1 )                                                                لمحرررمين الشررريفين كانررت زوجررة السررمطان أحمررد األول مرراه بيكررر كوسررم سررمطان

  . (8 )                         بل الالزمة لنقل تمك المياه                               الماء في طريق الحجاج, وتوفير اإل       لتوفير 
    فقرررد    , (3 ) م    1148   ىرررر/   881                                               أمرررا السررريدة ميرمررراه ابنرررة السرررمطان سرررميمان القرررانوني 

           وخصصررت لجنررة    ,         عررين زبيرردة            بنرراء وترررميم        إلعررادة   يررا                       خصصررت مبررالم ضررخمة مررن مال
                      وعررين مرراء لسررد احتياجررات          لمميرراه,   ا     ً ا ضررخمً                ً ثمانيررة عشررر خزاًنرر        بسنشرراء       ذ قامررت  إ       لررذلك,

         وتزويررردىا                                         نشرررئت عيرررون مررراء فررري المنطقرررة المحيطرررة برررالحرم  أ                    حيررراء مكرررة لممررراء ,كمرررا  أ
          والمؤسسرات                 مستشرفى الفقرراء    لرى إ       لمميراه          إليصاليا     ضافة  إ   ,             ليتوضأ الحجاج            بالصنابير,

    .   (0 )                 الخيرية السمطانية
                                       وقفرن المرال لتروفير الميراه وسرقاية الحجريج  أ                              ومن نساء العصر العثماني الالتري 

     وقفرررت  أ    م,    1113   ىرررر/    1473           نيرررا فررري سرررنة  إ   ,                               ت خديجرررة طرخررران والررردة محمرررد الرابرررع   كانررر
                         تحمررل نصرفيا بالميرراه لخدمررة    ,   ً جمرراًل   17        , لترأجير (7 )      أقجررة      7744                رض الحررمين مبمررم  أل

    . (1 )                 وتوفير المياه ليم         حجاج مكة 

                                                           

براىيم وىي ابنة  ول,م( زوجة السمطان أحمد األ1148ىر/1418ماه بيكر كوسم ) (1)                                               وأم السمطانين مراد الرابع, وا 
الحريم في العصر  ) ماجدة مخموق: م1171تزوجيا ,وتوفيت عام قسيس قدمت لمسمطان أحمد األول ف

 (.  74ص م,1882ىر/1012 ,اافاقدار  القاىرة , ,1العثماني ,ط
دار  ,ثماني ودور المرأة فييا, القاىرةميرة مداح: أوقاق النساء في مكة المكرمة في العصر العأ (8)

 .11ص م,8414 ,القاىرة
 . 11ص ,وفسالمصدر ن (3)
مؤتمر مكة  الخدمات والمرافق العامة في مكة المكرمة في العيد العثماني, اجدة مخموق:م  (0)

 . 178ص ,ىر1081 ,عاصمة الثقافة
مرة في  ألولبيض ,وىي قطعة صغيرة من الفضة ضربت أمغولي معناىا نقد  أصميا :أقجة (7)

 ,1ط ,خيةحات العثمانية التاري)سييل صابان: موسوعي لممصطم, عيد السمطان أورخان
 .84ص م,8444ىر/1018,الرياض ,مكتبة الممك فيد الوطنية

 .178ص ,الخدمات والمرافق العامة :مخموق (1)



 
 

ــ  م 8282 األول  اجمللد  –( 82) العدد  –العربي املؤرخ جملة ــــــ ــــــ  جيهان سعيد الراجحى. د  ــ

 
 

- 01 - 

 : قائمة املصادر واملراجع

   :                 المصادر المطبوعة

 القرآن الكريم             .  
 ( 1844   ىر/   787                                                       ابن الجوزي, أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي بن محمد بن عمي    )م   
 المعررارق العثمانيررة,              الرردكن, مطبعرة   ,   برراد إ          مررم, حيردر                           المنرتظم فرري تراريخ الممرروك واأل                    

   م.    1804   ىر/    1387
 ,م(.   227   ىر/   218                ين عمر بن محمد)ت       نجم الد          ابن فيد    
 الطبعررررة األولررررى    ,                     تحقيررررق فيرررريم محمررررد شررررمتوت          م القرررررى, أ                  تحرررراق الررررورى بأخبررررار  إ             

  .                              مكة ,مركز البحث والتراث العممي    م,    1821   ىر/    1040
  م(    1001   ىر/   207 )                 ء العمري القرشي        بن الضيا                 بياء الدين محمد         الضياء,    ابن  .  
  ة والقبررر الشررريق,تحقيق عررادل                                                  ترراريخ مكررة المشرررفة والمسررجد الحرررام والمدينررة المنررور                           

   م.    1881   ىر/    1011                         مكتبة مصطفى احمد الباز,   ,   مكة                   عبدالحميد العدوي,
 م(   222    ىر/    877  )ت                                 ابن ماجو, محمد بن يزيد القزويني  .  
 .سنن ابن ماجو, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ,بيروت ,المكتبة العممية                                                                 
 م(    1304   ىر/   701         سماعيل )ت إ  ن                 الفداء عماد الدي     أبو   
 د.ت(.   ,                أخبار البشر, مصر            المختصر في(       
 الرابع الميالدي(                          )من عمماء الثالث اليجري/     حمد أ                        الوليد محمد بن عبداا بن      أبو       زرقي,  األ               .  
 الطبعرررة                          تحقيرررق رشررردي الصرررالح ممحرررس,      ثرررار,                            أخبرررار مكرررة ومرررا جررراء فييرررا مرررن اا       

             دار الثقافة.   ,     مكرمة        م,مكة ال    1823   ىر/    1043          الرابعة,
  م(   218   ىر/   871         سماعيل )ت إ                 البخاري, محمد بن  .  
  دار المعرفة )د.ت(.   ,                               الباري بشرح صحيح البخاري, بيروت    فتح                   
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 م(.    1081    ىر/    848 )                                    السخاوي ,محمد بن عبدالرحمن السخاوي    
 1377  ,                 دار مكتبة الحياة   ,     بيروت   ,                ألىل القرن التاسع     لالمع        الضوء ا    .  
 (1747    ىر /   811                                السميودي, نور الدين عمي بن أحمد    .)م    
 تحقيررق محمررد محرري الرردين عبدالحميررد الطبعررة    , ى                            وفرراء الوفررا بأخبررار دار المصررطف                                      

  .                  حياء التراث العربي إ    دار    ,     بيروت    م,    1821   ىر/    1041          الثالثة,
 ,م(.    1807   ىر/   702     حمد ) أ                            شمس الدين أبو عبداا محمد بن          الذىبي    
 م.    1888   ,        دار صادر   ,       , بيروت      وآخرون       سماعيل  إ         تحقق حسن    ,   سالم            تاريخ دول اإل   
 الكتب العممية                  سعيد ,بيروت ,دار            تحقيق محمد   ,     العبر             .  
 م(.    1880   ىر/   180                                       الطبري, أحمد بن عبداا بن محمد الطبري )ت    
  بيروت.    م,    1823   ىر/    1043   ,                        قام باختصاره مصطفى السقا   ,       م القرى أ            القرى لقاصد       
  ,م (   238   ىر/   777                                           بو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن الحسن )ت أ        الفاسي   .  
 مكتبة الباز.   ,   مكة   ,    دباء               بار العمماء واأل                حقيق مجموعة من ك ت   ,                               شفاء الغرام بأخبار البمد الحرام             
  بيروت ,مؤسسة بيروت.              تحقيق فؤاد سيد                 يخ البمد األمين,                    العقد الثمين في تار ,                      
  مكتبرة الثقافرة الدينيرة,                تحقيق عمي عمر,   ,                               ر المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة      الزىو                        

    م.     8441   ىر/    1088
 الث اليجري(.                        سحاق )من عمماء القرن الث إ     د بن                      الفاكيي, أبوعبداا محم             
 دراسرررة وتحقيرررق عبررردالممك ابرررن عبرررداا برررن    ,                              أخبرررار مكرررة فررري قرررديم الررردىر وحديثرررو                                   

                     مكتبة ومطبعة النيضة.   ,   مكة    م,    1827    ىرر/    1047       األولى       الطبعة        دىيش,
 محمد طاىر الكردي المكي   ,      الكردي                      .    
  األولرى                                                                   التاريخ القويم لمكرو وبيرت اا الكرريم ,تحقيرق عبردالممك برن دىريش, الطبعرة       

                      مكتبة النيضة الحديثة.   ,   مكة    م,    1817   ىر/    1327
  م(:    1882   ىرر/   181  )ت                                بي عبداا ياقوت برن عبرداا الحمروي أ                  ياقوت, شياب الدين     

  .                             معجم البمدان ,بيروت, دار صادر
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 ع:ــــاملراج
 سييل   ,     صابان    .  
   ,مكتبررررة الممررررك فيررررد          الريرررراض,   , 1 ط                                       موسرررروعي لممصررررطمحات العثمانيررررة التاريخيررررة                

   .    4 8 ص    م,    8444   ىر/    1018          الوطنية,
 الفتاح     عبد             عاشور, سعيد       .   
   م.    1818               مكتبة النيضة,   ,                               مع المصري عصر المماليك, القاىرة     المجت   
 برىان الدين   ,         الطرابمسي            
    م.    1821   ىر/    1041         العربي,                     , بيروت, دار الرائد      األوقاق     حكام  أ          اإلسعاق في   
 كحالة عمر رضا              .   
 سالم بيروت, مؤسسة الرسالة .                    ء في عالمي العرب واإل          اعالم النسا                           
 ماجدة    ,     مخموق      .  
 1882   ىر/    1012   ,     اافاق    دار    ,       القاىرة   , 1 ط   ,                        الحريم في العصر العثماني      .    
 مررررؤتمر مكررررة    ,      عثمرررراني                                                  الخرررردمات والمرافررررق العامررررة فرررري مكررررة المكرمررررة فرررري العيررررد ال          

    ىر.    1081   ,             عاصمة الثقافة
 ميرة بنت عمي مداح أ   ,    مداح                 .  
 فييررا, القرراىرة                  ثمرراني ودور المرررأة                                         أوقرراق النسرراء فرري مكررة المكرمررة فرري العصررر الع             ,     

   م.    8414   ,           دار القاىرة
  الشررريفين صررورة                                                           خيرررات مرراه بيكررر كوسررام والرردة السررمطان ووقفيتيررا لخدمررة الحرررمين              

   ,  80 ع                المررؤرخ المصررري,   ,                          والررديني خررالل العصررر العثمرراني   ,                لمتضررامن االجتمرراعي
   م.    8441     يناير

 


