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 في يكخ في انعصر انعجبسي انثبني اإلصالحبد
 م(949-846هـ/329-232)في انفرتح ين 

 يونس خضرى حمًودد.
 بكمية اآلداب أستاذ مساعد

 المنيــــاجامعة 

 يقذيخ انجحث
مكة إحدل مدف إقميـ بالد الحجاز الثالث، كىي أشرؼ بقاع األرض كأطيرىا، كقد 

    ت كىذا دليؿ عمى عظمتيا، كقد خص كرد اسميا في القرآف الكريـ بعدة مسميا
بأف جعؿ بيا بيتو الحراـ، لذلؾ تبكأت مكانة مرمكقة عند  –دكف سائر بقاع األرض –مكة 

 العرب قبؿ اإلسالـ.
أصبح ليا قدسية كحرمة خاصة في  كبظيكر دعكة اإلسالـ بيا عمي يد النبي 

  قمكب المسمميف إلى أف يرث اهلل تعالي األرض كمف عمييا.
كلما كاف لمكة تمؾ القدسية، اىتـ حكاـ المسمميف طكاؿ تاريخيـ بأمرىا، كخاصة 
باألماكف المقدسة بيا، كذلؾ تككيدا لممقكلة التاريخية: "إنما تحؽ الخالفة لمف كاف 

 الَحَرماف في يده، كلمف أقاـ الحج". 
ق( أكلى بعض خمفاء ٜٕٖ-ٕٖٕكفي العصر العباسي الثاني، كفي الفترة مف )

ذلؾ العصر كبعض الشخصيات اإلسالمية اىتماما كبيرا بأمر مكة، كقد تمثؿ ىذا 
 االىتماـ في ثالثة محاكر رئيسية ىي: 

  .في توسعة المسجد الحرام وعمارته : األول
 . في القيام بإصالحات عامة بها  واألخريفي عمارة الكعبة المشرفة وكسوتها وتحميتها،  والثاني:

ق( ألنو تمؾ الفترة كاف لمخمفاء العباسييف ٜٕٖ-ٕٖٕحث مف )كقد ُحددت فترة الب
كبعض الشخصيات اإلسالمية جيكدا مممكسة في اإلصالحات بمكة، أما بعد تمؾ الفترة فقد 
ضعؼ أمر اإلىتماـ بيا مف جانب الخمفاء، نتيجة لمتطكرات التي شيدتيا الخالفة العباسية مف 

تيا، حتى سقطت عمي يد المغكؿ سنة سيطرة البكييييف ثـ السالجقة عمى مقدرا
   ـ( كىذا ما أردنا إيضاحو فى ثنايا ىذا البحث كعمى اهلل قصد السبيؿ.ٕٛ٘ٔق/ٙ٘ٙ)
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 اإلصالحبد يف يكخ يف انعصر انعجبسي انثبني 
 : وتتمثل في ثالثة جوانب رئيسية

 

 تىسعت المسجد الحرام  وعمارته .     ت األول:ــاجلبن

 عمارة الكعبت المشرفت وكسىتها وتحليتها .   :اجلبنت انثبني

 إصالحاث عامت في مكت المكرمت .   :اجلبنت انثبنث
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 اجلبنت األول

(0) روسعخ املسجذ احلراو وعًبررو يف يكخ
 

كانت تكسعة المسجد الحراـ كعمارتو مف أكثر المياديف التي شممتيا عناية خمفاء 
المختمفة، كذلؾ عمى اعتبار أف المسجد  المسمميف ككالة أمكرىـ في الحقب التاريخية

الحراـ أعظـ مسجد عرفتو المعمكرة، لذلؾ ال غرابة أف َتَسابؽ خمفاء المسمميف كمف دكنيـ 
في تكسعتو كعمارتو، كتكفر كسائؿ الراحة كاألمف كالطمأنينة لمحاجيف إليو، كأف يككف ليـ 

ركا بيا عمى مر الدىكر، فال بو مف اآلثار المحمكدة كالخيرات الباقية المشيكدة، ليذك
ف درسكا ف ماتكا، كال يندرس خبرىـ كا   .(ٔ)يمكت ذكرىـ كا 

 روسعخ املسجذ احلراو: -أ 
نما كانت كاف المسجد الحراـ عمي عيد النبي  ، ليس لو جدراف تحيط بو، كا 

، كحدثت (ٕ)الدكر محدقة بو مف كؿ جانب، كبينيا أبكاب يدخؿ منيا الناس مف كؿ نكاحيو
ـ( حينما خرج ٖٗٙ-ٖٗٙق/ٖٕ-ٖٔكسعة لو في عيد الخميفة عمر بف الخطاب )أكؿ ت

ـ(، فكجد أف المسجد قد ضاؽ بالناس ٖٛٙق/ يكليكٚٔإلى مكة معتمرا في )رجب
فأشترل المنازؿ التي بجكار المسجد مف أصحابيا، ثـ ىدمت كأدخمت فيو، كمف أبى أف 

كأدخؿ في المسجد الحراـ، ثـ أحاط  يبيع ُقكـ منزلو ككضع ثمنو في جكؼ الكعبة، ثـ ىدـ
 . (ٖ)الخميفة المسجد بجدار قصير كانت تكضع عميو المصابيح

 كاستمرت أعماؿ التكسعة بعد ذلؾ، سكاء في عيد الخميفة عثماف بف عفاف 
 ـ( أك في عيد خمفاء بنى أمية في المشرؽ.٘٘ٙ-ٖٗٙق/ٖ٘-ٖٕ)

ـ( أكلي ٜٗٚق/ٕٖٔك العباس )كلما سقطت الدكلة األمكية في المشرؽ كقامت دكلة بن
ـ( اىتمامان كبيران باألماكف ٙٗٛ-ٜٗٚق/ٕٖٕ-ٕٖٔخمفاء ككالة األمر في العصر العباسي األكؿ )

                                                 

تحقيؽ د. ليمي عبد  حسف الصفا كاالبتياج بذكر مف كلي إمارة الحاج، ،الرشيدم )الشيخ أحمد( (1)
 .ٗٓٔـ، ص ٜٓٛٔالقاىرة، المطيؼ أحمد، ط

لصالح، رشدم ا أخبار مكة كما جاء فييا مف اآلثار، تحقيؽ بف أحمد،زرقي محمد بف عبد اهلل األ (2)
 .ٛٙ/ٕـ، ٜٜٙٔق/ٙٔٗٔبيركت، 

مخطكط تحصيؿ المراـ في أخبار البمد الحراـ، مخطكط بمعيد المخطكطات  ،سي )تقي الديف(الفا (3)
 .ٜٛتاريخ، كرقة  ٓٔٙتحت رقـ 
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المقدسة في مكة كالمدينة، كذلؾ تككيدا لممقكلة التاريخية: " إنما تحؽ الخالفة لمف كاف الَحَرماف في 

 ـ مما شممو ىذا االىتماـ في ذلؾ العصر.. ككانت تكسعة المسجد الحراٗ()يده، كلمف أقاـ الحج
ـ( كفي خالؿ فترة البحث ٕٛ٘ٔ-ٙٗٛق/ٙ٘ٙ-ٕٖٕكفي العصر العباسي الثاني )

ـ( اىـت بعض خمفاء بني العباس بتكسعة المسجد الحراـ، ككانت أكؿ ٜٓٗ-ٙٗٛق/ٜٕٖ-ٕٖٕ)
 ٘()ـ(، إذ كتب صاحب البريد ٜٔٓ-ٕٜٛق/ٜٕٛ-ٜٕٚتكسعة لو في عيد الخميفة المعتضد )

ق/ ٕٛٛق( إلي كزير الخميفة العباسي عبيد اهلل بف سميماف بف كىب )ت ٕٔٛعمى مكة سنة )
التي بجكار المسجد الحرـا قد عظـ خرابيا، كتيدمت ككثيران ما  ٚ()يذكر " أف دار الندكة ٙ()ـ(.ٜٓٓ

ذا جاء المطر ساؿ  الماء يمقي فييا مف القمائـ حتى صارت ضررنا عمى المسجد الحرـا كجيرانو، كا 
منيا حتى يدخؿ المسجد الحراـ، كأنو لك أخرج ما فييا مف القمايـ كىدمت كعدلت كبنيت مسجدا 
يكصؿ بالمسجد الحراـ، أك جعمت رحبة لو يصمي الناس فييا كيتسع فييا الحاج، كانت مكرمة لـ 

تتييأ ألحد مف الخمفاء بعد الميدم، كشرفنا كأجرنا باقينا إلى األبد
(ٛ ) 

 احب البريد بتكضيح ما كتب بو إلى الكزير العباسي ألمير مكة كما قاـ ص  
)عج بف حاج( كلقاضييا )محمد بف أحمد بف عبد اهلل(، كطمب منيما أف يكتبا إلى 

 (ٜ)الخميفة بمثؿ ما كتب إلي الكزير، ففعال ما طمب منيما
                                                 

 .ٜٕٙ/ٕـ، ٜٓٙٔبيركت، اليعقكبي )أحمد بف أبي يعقكب( تاريخ اليعقكبي، ط   (4)

كاف البريد في العصر العباسي الثاني مف مصالح الدكلة الخاصة، ككاف صاحب البريد يراقب   (5)
العماؿ. ينظر: قدامة )ابف جعفر( كتاب نبذ مف كتاب الخراج كصنعة الكتابة، طبعة ليدف، 

يقـك باألعماؿ كاف صاحب البريد يتجسس عمى األعداء ك  . كباإلضافة إلى ذلؾٗٛٔـ، ص ٜٙٛٔ
حسف إبراىيـ حسف، تاريخ .في كزارة الدفاع. ينظر: د التي يقـك بيا اليـك رئيس قمـ المخابرات

 ٜٕٚ/ٖـ، ٜٓٙٔاإلسالـ السياسي، ط القاىرة، 

ىب مف كبار كزراء الخميفة المعتضد. ينظر: ابف طباطبا )محمد بف ك كاف عبيد اهلل بف سميماف بف   (6)
ا: ٕ٘٘صفحة ـ ٜٙٙٔالسمطانية كالدكؿ اإلسالمية، ط بيركت،  عمي( الفخرم في اآلداب . كأيضن

 .ٖ٘تكفيؽ سمطاف: مؤسسة الكزارة في الدكلة العباسية، ص د.

لناحية الشمالية دار الندكة ىي تمؾ الدار التي بناىا قصي بف كالب مالصقة لمبيت الحراـ في ا  (7)
بيـ أمر ندكا يت بيذا االسـ ألنيـ كانكا إذا حز كسم فعرفت بدار الندكة، يشلندكة قر  كاتخذ منيا مقرِّا

محمكد عرفة، العرب قبؿ  الجماعة كدار الندكة دار الجماعة. ينظر: د.إليو لمتشاكر كالندكة 
مف دار الندكة ضمف المسجد  كقد أدخؿ جزءا كبيرا .ٜٓٔاإلسالـ، ط دار الثقافة، القاىرة، ص 

 .ٖٚ/ٕينظر: األزرقي: مصدر سابؽ،  ر. ي عيد الخميفة أبي جعفر المنصك الحراـ ف

 .ٔٔٔ-ٓٔٔاألزرقي: مصدر سابؽ، ص ص   (8)

 .ٖٖٙ/ٔسي: شفاء الغراـ، الفا  (9)
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مكاله كلما كصمت تمؾ المكاتبات إلي الخميفة أمر كزيره )عبيد اهلل( كغالمو )بدر( 

بعمؿ ما رفع إليو، كبعمارة دار الندكة مسجدنا يكصؿ بالمسجد  (ٓٔ)كصاحب الحظكة عنده،
الحراـ، كبعزؽ كادل مكة كما حكؿ المسجد الحراـ، كأخرج لذلؾ الغرض ماالن كثيرنا، كأسند 

يكسؼ بف يعقكب  -في ذلؾ الكقت-أمر اإلشراؼ عمى تمؾ األعماؿ إلى ابف قاض بغداد
الذم كاف يسمي )محمدنا(، حيث ذىب إلى مكة برفقة رجؿ معو مف ـ( ك ٜٜٓق/ٜٕٚ)ت

يسمي )أبا اليياج عمير بف حياف األسدم(، كككؿ إليو تنفيذ أكامر  (ٔٔ)بني أسد بف خزيمة
  (ٕٔ)الخميفة بشأف تكسعة المسجد الحراـ.

كىناؾ في مكة شرع أبك اليياج كمف معو مف العماؿ كمعيـ أمكاؿ الخالفة، في  
مائـ مف دار الندكة ثـ قامكا بيدميا كشيدكا مكانيا مسجدنا، فتح لو في جدراف إخراج الق

ق(، ٕٗٛ-ٕٔٛالمسجد الحراـ اثنا عشر بابنا، كقد استمر ذلؾ العمؿ ثالث سنكات مف )
ا  كبمغ مساحة ما تـ إضافتو إلى المسجد الحراـ أربعنا كسبعكف ذراعنا طكالن، كسبعيف ذراعن

ا ، كتعرؼ تمؾ التكسعة بزيادة دار الندكة بالجانب (ٗٔ)راع الحديد، كذلؾ بمقياس ذ(ٖٔ)عرضن
 (٘ٔ)الشماؿ.

فكانت في عيد الخميفة -خالؿ فترة البحث-أما التكسعة الثانية لممسجد الحراـ
ـ( عمى يد كاليو عمى مكة محمد بف ٕٖٜٓ-ٜٛٓق/ٕٖٓ-ٜٕ٘العباسي المقتدر باهلل )
سعة المسجد الحراـ مف الجانب ق(، حيث أمره الخميفة بتك ٖٙٓمكسي، كذلؾ سنة )

، (ٙٔ)الغربي مف ناحية باب إبراىيـ، حيث أدخؿ كالي مكة في تمؾ التكسعة دار زبيدة
                                                 

 الذىب كمعادف الجكىر، تحقيؽ محمدمركج  :المسعكدم )أبك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي( (10)
 .ٜٕٚ/ٗـ، ٜٚٛٔالحميد، طبعة بيركت،محيي الديف عبد

الـ ىاركف، طبعة بيركت، عبد الس: جميرة أنساب العرب، تحقيقف سعيد األندلسي(ابف حـز )عمي ب (11)
 . ٜٓٔـ، صٖٜٛٔ

 .ٖٖٙ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (12)

 .ٕٖٚ/ٔالفاسي: نفسو،  (13)

ي مصر كالشاـ كالحجاز كطكلو شرعا ثمانية ذراع الحديد كحدة قياس الطكؿ كاف يستعمؿ ف (14)
ييؿ كاألكزاف اإلسالمية، ترجمة فالتر ىنتس: المكا. ينظر سـ بالضبط ٛ٘إصبعا، أم  -كعشركف

 .ٚٛ، ص ٜٓٚٔ، منشكرات الجامعة األردنية، د. كامؿ العسيمى

 .ٖٗٙ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (15)

في الرحبة التي كانت بيف باب  :دار زبيدة ىي الدار التي بناىا )جعفر بف يحيي البرمكي( (16)
 .ٖ٘ٓ/ٕاألزرقي: مصدر سابؽ، الخياطيف كباب بني جمح. ينظر: 
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ككاف مقدار تمؾ الزيادة سبعة  (ٚٔ)كجعؿ عكض البابيف بابنا كبير يسمي "باب إبراىيـ"

ا بذراع الحديد.  (ٛٔ)كخمسيف ذراعنا طكالن، كخمسيف ذراعنا عرضن
ى مكة دار زبيدة في عممية تكسعة المسجد الحراـ، لـ يحدث كبعد أف أدخؿ كال

 لممسجد تكسعة بعد ذلؾ حتى مطمع العصر الحديث.
 عًبرح املسجذ احلراو:  -ة

اىتـ خمفاء المسمميف ككالة أمرىـ بعمارة المسجد الحراـ طكاؿ تاريخيـ، ككانت 
، كفي (ٜٔ)د أركقةأكؿ عمارة لممسجد في عيد الخميفة عثماف بف عفاف، حيث جعؿ لممسج

عيد خمفاء بني أمية في المشرؽ نالت عمارة المسجد الحراـ اىتمامنا كبيرنا مف جانبيـ، 
ـ( كابنو ٘ٓٚ-ٗٛٙق/ٙٛ-٘ٙ) (ٕٓ)خاصة في عيد الخميفة عبد الممؾ بف مركاف

 ـ(.ٗٔٚ-٘ٓٚق/ٜٙ- ٙٛ) (ٕٔ)الخميفة الكليد بف عبد الممؾ
ر العباسي األكؿ اىتمامنا كبيرنا كلما قامت الدكلة العباسية، أكلي خمفاء العص

-ٖٙٔ) (ٕٕ)بعمارة المسجد الحراـ، خاصة في عيد الخميفة أبي جعفر المنصكر
 ـ(. ٘ٛٚ-ٗٚٚق/ٜٙٔ-ٛ٘ٔ) (ٖٕ)ـ( كابنو الخميفة محمد الميدمٗٚٚ-ٖ٘ٚق/ٛ٘ٔ

كفي العصر العباسي الثاني، نالت عمارة المسجد الحراـ اىتمامنا كبيرنا مف جانب 
 عصر ككالة األمر في ذلؾ الكقت.بعض خمفاء ذلؾ ال

ـ( تـ ترخيـ جدراف  ٔٙٛ-ٙٗٛق/ٕٚٗ-ٕٖٕففي عيد الخميفة المتككؿ )
المسجد الحراـ فيما بيف باب الصفا كباب السمانيف، حيث كاف يكضع في تمؾ المنطقة 
الصناديؽ التي بيا طيب الكعبة ككسكتيا، إذ أرسؿ الخميفة أحد صنَّاعو )إسحاؽ بف 

                                                 

  ٖ٘ٓ/ٕاألزرقي: مصدر سابؽ،  (17)

 .ٕٖٚ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (18)

محمد حسف  تحقيؽ. كتاب اإلعالـ بأعالـ بيت اهلل الحراـ،  :يركالي )قطب الديف الحنفي(نال (19)
 .ٜٚ، ص ٜٜٚٔإسماعيؿ، بيركت، 

كبناء البيت  يامع المطيؼ في فضؿ مكة كأىماهلل( كتاب الجا رابف ظييرة )جماؿ الديف محمد جا (20)
 .                          ٜٛٔـ، صٕٜٔٔالشريؼ، طبعة القاىرة، 

 .ٜٜٔسيدة كاشؼ: الكليد بف عبد الممؾ، ص  د. (21)

فييـ محمد  اؼ الكرل بأخبار أـ القرل، تحقيؽ.كتاب إتح :ابف فيد )عمر بف فيد بف محمد( (22)
 .ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٕـ، ٖٜٛٔشمتكت، طبعة القاىرة، 

 .ٖٚٛ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (23)
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رض، حيث قدـ إلى مكة كمعو نكع مف الرخاـ يسمى )المسير( كآالت سممة( ليذا الغ

قطعو، كقاـ بقمع الرخاـ الذم كاف عمى جدراف المسجد كالذم كاف يسمى )البذنجنا( 
  (ٕٗ)كنصب الرخاـ )المسير( مكانو.

ككذلؾ قاـ إسحاؽ بف سممة بإنزاؿ المعاليؽ المعمقة بيف األساطيف كنفضيا مف الغبار 
 . (ٕ٘)ا، كألبس العمد الحديد بيف األساطيف ذىبنا رقيقنا، كأعاد تعميقيا في مكاضعيا كغسميا كجالى

في المسجد الحراـ، حيث ىدمت  (ٕٙ)ككذلؾ شيد عيد المتككؿ عمارة ظمَّة المؤذنيف
ـ( أمر  ٔٙٛق/ٕٚٗ، كفي سنة )(ٕٚ)تمؾ الظمة القديمة كزِيد في مساحتيا كُعمرت

، (ٕٛ)ـ، كسائر المشاعر بالشمع مكاف الزيت كالنفطالخميفة أف يقاد عمى المشعر الحرا
 .(ٜٕ)ليضيء لمف يطكؼ ليالن 

أما عف عمارة كالة األمر لممسجد الحراـ في عيد الخميفة المتككؿ العباسي فقد 
 كىك كلي عيد المسمميف في  ق(ٕٛٗياـ المنتصر بف المتككؿ )ت تمثمت في ق

 .(ٕٖ)، ثـ تركو بوالمسجد الحراـفي  (ٖٔ)عظيـ ُخطب عميو( ٖٓ)ق( بعمؿ منبرٖٕٙ)سنة 
                                                 

 .ٖٙٓ/ٔاألزرقي: مصدر سابؽ  (24)

 .ٖٚٓ/ٔاألزرقي: مصدر سابؽ ،  (25)

 فييا يـك الجمعة كاإلماـ عمى المنبرأكؿ مف عمؿ الظمة لممؤذنيف عمي سطح المسجد الحراـ يؤذف   (26)
لـ تحدد المصادر ك  - ة ىاركف الرشيدكة في عيد الخميفاهلل بف محمد بف عمراف( كىك أمير م )عبد

ككاف المؤذنكف قبؿ ذلؾ يجمسكف في يـك الجمعة في  –في مكة  اهلل أميرنا السنة التي كاف فييا عبد
 . ٖٕٛ/ٕالشمس. ينظر: القاسي: شفاء الغراـ، 

 .ٜٜ/ٕرقي: مصدر سابؽ ، ز األ  (27)

)عقبة بف األزرؽ  لحراـ جده ىكىؿ الطكاؼ كأىؿ المسجد اأف أكؿ مف أضاء أل ييذكر األزرق (28)
ا عظيمناحرؼ دا ، حيث كاف يضع عمىالغساني( فيضيء  ره المالصؽ لممسجد الحراـ مصباحن

. األزرق عمى حيف يذكر الفاكيي في كتابة المنتقي في  – ٕٙٛ/ٔ: مصدر سابؽ، يألىؿ الحـر
ىك  سجد الحراـأف أكؿ مف أضاء بالسرج في الم ٓٛ/ٕق، ٕ٘ٚٔ، غتنغوأخبار أـ القرم، طبعة 
 ق.ٚٔسنة  الخميفة عمر بف الخطاب

 . ٕٙٛ/ٔ: مصدر سابؽ ، ياألزرق  (29)

الشريفة  كتاب تاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـ كالمدينة ابف الضياء محمد بف أحمد المكي: (30)
 .ٓٙٔـ ، صٜٜٚٔ، عالء إبراىيـ األزىرم، طبعة  بيركت كالقبر الشريؼ، تحقيؽ 

ينظر: الطبرم الخميفة معاكية بف أبي سفياف  ىك المنبر بالمسجد الحراـ مىب عأكؿ مف خط (31)
 .ٜ٘ٔ/ٖـ، ٜٚٛٔ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، طبعة بيركت :)محمد بف جرير(

 . ٛ٘/ٖالفاكيي: مصدر سابؽ ،  (32)
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ـ( عمر ٜٙٛ- ٛٙٛق / ٕٙ٘ – ٕ٘٘كفي عيد الخميفة العباسي الميتدم باهلل )

الذم أكرد ذلؾ -المسجد الحراـ عمى يد مكاله الذل كاف يسمى )بسرنا(، كلـ يشر األزرقي
 .(ٖٖ)إلى تفاصيؿ تمؾ العمارة –الخبر 

ـ( ٕٜٛ – ٜٙٛ/ قٜٕٚ –ٕٙ٘سي المعتمد عمي اهلل )كفي عيد الخميفة العبا
كانت ىناؾ عمارة لممسجد الحراـ تمثمت في قياـ كاليو عمى مكة محمد بف أحمد بف 
عيسى بإضاءة المسجد ليالن، حيث جعؿ في كسط المسجد عمدنا مف الخشب كجعؿ فييا 

 .(ٖٗ)حباالن بيا قناديؿ إلضاءة المسجد ليالن 
ة محمد بف مكسي بعمارة طاقات كفي فترة خالفة المقتدر باهلل، قاـ كاليو عمى مك
 .(ٖ٘)المسجد الحراـ، بأف جعميا مف اآُلجّر األبيض كالجص  

كانت تمؾ مجيكدات بعض خمفاء العصر العباسي الثاني في سبيؿ عمارة المسجد 
 الحراـ، كقد شاركيـ في ىذا العمؿ كالتيـ عمى مكة.

 عًبرح ثئر زيسو:  -جـ 
ف أظير زمـز عمى كجو األرض ىك األميف بئر زمـز شرقي الركف األسكد، كأكؿ م

جبريؿ عميو السالـ، حينما اشتد العطش بسيدنا إسماعيؿ كأمو ىاجر في مكة، كبمركر 
، الكقت اندثرت، ثـ جدد حفرىا عبدالمطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، جد النبي 

 يرل أف ذلؾ تـ قبؿ كالدة النبي  (ٖٙ)كاختمؼ في كقت تجديد حفرىا، فابف إسحاؽ
 .(ٖٚ)، كقيؿ كاف حفرىا بعد مكلد الرسكؿ الكريـ كبعد قصة أصحاب الفيؿمد مح

، كفي (ٖٛ)كقد شيدت زمـز عمارة ليا في عيكد بعض خمفاء العصر العباسي األكؿ
بف العصر العباسي الثاني، كفي عيد الخمفية المتككؿ عيد إلى كاليو عمى مكة محمد 

                                                 

 . ٖٓٔ/ٕاألزرؽ: مصدر سابؽ ،  (33)

 .  ٜٕٙ/ٕالفاسي: شفاء الغراـ ،  (34)

 . ٖٗٙ/ٔ، نفسوالفاسي:  (35)

قيؽ محمد حميد اهلل، طبعة ، تحف إسحاؽ )محمد بف إسحاؽ بف يسار(: سيرة إبف إسحاؽاب (36)
 .ٕـ، صٜٙٚٔ، المغرب

 . ٜٖٛ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ ،  (37)

ـ، كرقة  (38)  – ٕٛلمزيد مف التفصيؿ عف عمارة زمـز في العصر العباسي األكؿ. ينظر:الفاسي: مخطكط تحصيؿ المرا
 .ٕٛٙ/ ٖ ـ ، ٜٙٛٔيكف كالحدائؽ في أخبار الحقائؽ، نشر / دم غكية، ليدف، كايضنا: مجيكؿ: الع
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إضاءة زمـز بقناديؿ بيض كبار عمى ق( بأمر ٕٕٗسميماف بف عبداهلل العباسي )سنة

 .(ٜٖ)مدار السنة، بعد أف كانت اإلضاءة في زمـز تككف في المكاسـ فقط
كفي فترة خالفة الميتدل باهلل ُعمرت زمـز عمى يد مكاله )ُبسر( الذم تكلى عمارة المسجد 

، حيث قـا بتجديد بناء القبة ، كما فرش  (ٓٗ)الحرـا )بسر( أرضيا التي عمى زمـز كجعميا مف الرخـا
، كجعؿ فييا ِبركة صغيرة يخرج فييا الماء مف الفكَّارة التي في بطف زمـز، كجعؿ عمي تمؾ  بالرخـا

 .(ٔٗ)البركة شباكان مف خشب، كعمؿ سرب لحكض الكضكء يخرج منو الماء الي كادم مكة
 احلرو: (42)حتذيذ أنصبة  -د 

 ، اىتـ بعض خمفاء العصر باإلضافة إلى تكسعة كعمارة المسجد الحراـ كبئر زمـز
، تمؾ التي كاف أكؿ مف حددىا سيدنا إبراىيـ ،  العباسي الثاني، بتحديد انصاب الحـر

ثـ لـ تحرؾ حتى كاف زمف قصي بف كالب فجددىا، ثـ لـ تحرؾ حتى كاف فتح مكة سنة 
 .(ٖٗ)تميـ بف أسد الخزاعي فجددىا ـ( حيث أمر النبي ٜٕٙق/ ٛ)

ـ(، كتب الخمفية )معاكية بف ٔٙٙق/ ٔٙفي المشرؽ) كلما قامت الدكلة األمكية
ـ( يأمره بتحديد ٗٙٙق / ٗٗأبي سفياف( إلي كاليو عمي مكة عتبو بف أبي سفياف )ت

، كأف يستعيف في ىذا العمؿ )بكرز بف عمقمة(، كي يكقفو عمي معالـ  أنصاب الحـر
، ففعؿ )ُعتبة( ما أمره بو الخميفة، ثـ أعيد تحديدىا بعد ذلؾ  ةالخميففي عيد  الحـر

 .(ٗٗ)ـ(٘ٓٚ-ٗٛٙق / ٙٛ – ٘ٙعبدالممؾ بف مركاف )حكـ بيف سنتي

                                                 

 .ٗٗ، ص ٕٜٛٔسة ، ط ليدف ، ينفابف رستو )أحمد بف عمر( االعالؽ ال (39)

 .ٖٓٔ/ٕزرقي : مصدر سابؽ ، شيد تمؾ القبة الخميفة العباسي محمد الميدم ينظر : األ (40)

 . ٗٓٔ/  ٕاألزرقي: مصدر سابؽ،  (41)

((
كتاب المناسؾ كأماكف  دكده. ينظر: الحربي )أبك إسحاؽ(نصاب الحـر ىي العالمات التي تبيف حأ 42

 . ٔٚٗ، صٜٜٙٔعكدية، تحقيؽ / حمد الجاسر، الس ،طرؽ الحج كمعالـ الجزيرة

المكرمة قديمنا كحديثنا،  محمد إلياس عبد الغني: تاريخ مكة . د.ٕٛٔ/ٕاألزرقي: مصدر سابؽ، (43) 
 .ٕٕـ،  ص ٕٔٓٓالمنكرة، طبعة المدينة 

  .ٖٓٔ/ٕاألزرقي: مصدر سابؽ،   (44)
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 ، كفي العصر العباسي الثاني، كفي عيد الخميفة المقتدر باهلل ـت تجديد تحديد حدكد الحـر

، كأمر ٜٓٗ – ٖٖٜق / ٜٕٖ – ٕٕٖكفي عيد الخميفة الراضي باهلل ) ـ( اىتـ بتحديد معالـ الحـر
 .(ٙٗ)(، كدكَّف اسمو عمييماٖٜٖٙق/ٕٖ٘)سنة  (٘ٗ)لكبيريف الذيف بالتنعيـبعمارة العمميف ا

مف العرض السابؽ يتضح لنا أف بعض خمفاء العصر العباسي الثاني كبعض الشخصيات 
 اإلسالمية كانت ليـ إصالحات في مكة تمثمت في تكسعة كعمارة المسجد الحراـ كبئر زمـز بمكة.

 
 اجلبنت انثبني

 عظمة وكسوتها وتحليتهاعمارة الكعبة الم

، كىك  بيت اهلل العتيؽ في األرض، شيده خميؿ الرحمف سيدنا إبراىيـ (ٚٗ)الكعبة
بناء مسقَّؼ يقع في كسط المسجد الحراـ ، لو أربعة أركاف، شمالي كجنكبي كشرقي 
كغربي، كقد اختمؼ المؤرخكف في أطكاؿ تمؾ األركاف اختالفنا طفيفنا، كذلؾ الختالؼ 

. كقد (ٛٗ)في الفترات المتفاكتة فى عصكر ىؤالء المؤرخيف –الذراع  –الطكؿ  كحدة قياس
 شيدت الكعبة عمارة في بنائيا سكاء كاف ذلؾ قبؿ اإلسالـ أـ بعده.

فقبؿ اإلسالـ كبعد بناء سيدنا إبراىيـ، انيدـ فبنتو قبيمة )ُجرُىـ( عمي يد الحارث 
. في (ٓ٘)قة(، ثـ ىدـ فبنتو )قريش(، ثـ ىدـ البيت فبنتو )العمال(ٜٗ)بف مضاض األصغر

 .(ٔ٘)حيف يجـز )الماكردم( بأف أكؿ مف جدد بناء الكعبة بعد سيدنا إبراىيـ كانت قريش

                                                 

في مكة ، ُيحـر منو أىؿ مكة بالعمرة ، ينظر : ياقكت )شياب الديف  فرسخيف التنعيـ: مكضح عمى (45)
 ٜٗ/ٕأبك عبداهلل( كتاب معجـ البمداف ، طبعة بيركت ، 

 .ٙٛ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ ،  (46)

لكجييف: األكؿ: ألنيا مربعة كعند أىؿ المغة  –كما ذكر ابف الضياء  – سميت الكعبة بيذا االسـ (47)
 بارز كعب. ينظر: ابف ناتىءكؿ بيت مدكر مربع فيك مكعب، كالثاني: لعمكىا كنتكىا فكؿ 

 . ٕٕالضياء: مصدر سابؽ، ص

 .ٕٕٚ/ٙـ ، ٜٜٜٔابف عبد ربو )أحمد بف محمد( العقد الفريد ، طبعة بيركت ،  (48)

 . ٚٗ/ٕم: مركج الذىب ، المسعكد (49)

  .ٕ٘/ٔالفاسي: شفاء الغراـ ،  (50)

ـ السمطانية كالكاليات الدينية، (51)  . ٓٙٔ )د . ت( صطبعة بيركت الماكردم عمي بف محمد بف حبيب االحكا
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كفي اإلسالـ كاف أكؿ تجديد لبناء الكعبة في العيد األمكم، كتحديدنا بعد كفاة 

ة ـ( عمى يد الثائر عمي الحكـ األمكم في مكٖٛٙق/ٗٙالخميفة يزيد بف معاكية )ت
ثـ أدخؿ تعديالن عمي بناء ابف الزبير في عيد  (ٕ٘)ـ(ٕٜٙق /ٖٚعبداهلل بف الزبير )ت 

في ذلؾ –ـ(، عمي يد كاليو عمى مكة ٕٜٙق /ٖٚالخميفة عبدالممؾ بف مركاف )سنة 
 . (ٖ٘)الحجاج بف يكسؼ الثقفي –الكقت

كفي العصر العباسي الثاني، كانت أكؿ عمارة لمكعبة في عيد الخميفة 
 ؿ(، كتفصيؿ ذلؾ:)المتكك

كتب  (ٗ٘)ق(ٕٕٗ-ٕٓٗأف كالي مكة العباسي عبداهلل بف محمد بف داكد بف عيسي )
إلى الخميفة قائالن "إني دخمت الكعبة فرأيت الرخاـ المفركش بو أرضيا قد تكسر كصار قطعان 
 صغارنا كرأيت ما عمى جدرانيا مف الرخاـ قد تزايؿ تيندمو، كىي عف مكاضعو ، فأنييت ذلؾ إلى

" ككذلؾ كتب (٘٘)أمير المؤمنيف ليرم رأيو الميمكف فيو، كيأمر في ذلؾ بما يكفقو اهلل عز كجؿ
 صاحب البريد عمي مكة بمثؿ ما كتب بو الكالي إلى الخميفة.

فمما كصمت تمؾ المكاتبات إلى الخميفة، أرسؿ رجالن مف ُصنَّاعو يقاؿ لو إسحاؽ 
ناع َمف تخيَّرىـ ابف بف سممة الصايغ كىك شيخ لو معرفة بالصناعا ت، كمعو مف الصُّ

سممة كمعيـ مائة لكح مف الرخاـ السميؾ الذم يسمى )المسير( كآالت قطع الرخاـ، حيث 
ـ(، كقمع الرخاـ المتزايؿ مف جدراف  ٘٘ٛق/نكفمبرٕٔٗقدـ إسحاؽ مكة في )رجب 

ا أرسمو إليو  -صنعانِّا -الكعبة كأعاد ترخيـ جدرانيا بما معو مف الرخاـ، مستخدمنا جصِّ
، حيث خمطو بماء زمـز كنصب بو الرخاـ، كما فرش األرض (ٙ٘)كالي صنعاء باليمف

 (.ٚ٘)ق(ٕٕٗبالرخاـ ، كفرغ مف ذلؾ العمؿ )سنة 
                                                 

 .ٖٚٓصػـ ، ٜٚٙٔكـر العمرم ، طبعة العراؽ ، . أخميفة بف خياط: كتاب تاريخ خميفة ، تحقيؽ د (52)

 .ٓٔٔصابؽ، : مصدر سياءابف الض (53)

: الكامؿ في التاريخ ، تحقيؽ يكسؼ الدقاؽ، ابف األثير )أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكريـ( (54)
 .ٕٔٔ/ٙـ ، ٜٚٛٔطبعة بيركت، 

 . ٖٓٓ/ٔاألزرقي: مصدر سابؽ  (55)

د.  ـ(، بنظر:ٜ٘ٛق/ٕ٘ٗكاف الكالي مف قبؿ الخالفة العباسية عمى اليمف ىك محمد بف زياد )ت  (56) 
 .ٖٛ، ص  ٜٜٗٔعصاـ عبدالرؤكؼ ، اليمف في ظؿ اإلسالـ ، طبعة دار الفكر العربي ، القاىرة ، 

 . ٖٔٓ/ٔاألزرقي: مصدر سابؽ ،  (57)
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ككذلؾ قاـ إسحاؽ بف سممة بتجديد عتبة باب الكعبة، تمؾ التي كانت تتككف مف 

ما، فأخرجيما كجعؿ ، كقد رثتا كنخرتا مف طكؿ الزماف عميي(ٛ٘)قطعتيف مف خشب الساج
 . (ٜ٘)مكانيما قطعة كاحدة مف خشب الساج الجديد

أما العمارة الثانية لمكعبة في العصر العباسي الثاني، فكانت في عيد الخميفة 
ـ(، إذ بعث بماؿ كثير مع أمير الحج ذلؾ العاـ ٜٗٛق/ٕٔٛ)المعتضد( كتحديدنا )سنة 

لعمارة ما اختؿ في بطف كذلؾ  (ٓٙ)ق(ٜٕٚكىك يكسؼ بف يعقكب قاضي بغداد)ت 
 .(ٔٙ)الكعبة الشريفة

ر سيذنب إمسبعيم: -أ 
ْ
 عًبرح حِج

، ككانػػت أكؿ عمػػارة لػػو فػػي سػػيدنا إسػػماعيؿ  (ٕٙ)ارتػػبط بعمػػارة الكعبػػة عمػػارة ِحْجػػر
العصػػر العباسػػػي األكؿ فػػػي عيػػد الخميفػػػة أبػػػي جعفػػر المنصػػػكر، كذلػػػؾ حينمػػا حػػػج )سػػػنة 

بتػرخيـ جػػدراف  (ٖٙ)بػف عبيػد اهلل الحػارثي ـ(، حيػث أمػر كاليػو عمػى مكػة زيػادٙ٘ٚق/ٜٖٔ
 (.٘ٙ)، ثـ جددت عمارة الِحْجر في عيد الخميفة محمد الميدم(ٗٙ)الِحْجر

كفػي العصػر العباسػي الثػاني، كفػي عيػد الخميفػة المتككػؿ، قػاـ كالػي مكػة عبػداهلل بػػف 
ق(  بقمع الرخاـ الذم كاف في الحجر، كالذم كاف مػف ٕٔٗمحمد بف داكد بف عيسي)سنة

 . (ٙٙ)الخميفة محمد الميدم كألبسو رخامان جديدان  عمؿ
ق(، كلػػػـ يشػػػر الفاسػػػي ٖٕٛككػػػذلؾ ُعمػػػر الِحْجػػػر فػػػي عيػػػد الخميفػػػة المعتضػػػد )سػػػنة 

 .(ٚٙ)الذم أكرد ىذا الخبر إلى تفاصيؿ تمؾ العمارة
                                                 

 الساج: نكع مف الشجر يمتاز خشبو بالجكدة . (58)
 . ٖ٘ٓ/ٔاألزرقي: مصدر سابؽ ،  ((59

يات األعياف كأنباء أبناء تاب كفك :أبك العباس أحمد بف أبي بكر( ابف خمكاف )شمس الديف ٓٙ))
 ٕٔٙ/ٗـ ، ٜٓٚٔ، إحساف عباس، طبعة بيركت ، تحقيؽالزماف

 . ٗٓٔالرشيدم: مصدر سابؽ ، ص (61)

مو كأ  المسافة التي بيف الركف الشامي كالركف الغربي مف الكعبة كبو قبر إسماعيؿ الحجر:(62) 
 .ٖٖٔ/ٔاألزرقي: مصدر سابؽ،  ىاجر. ينظر

 .ق(ٔٗٔ-ٖٛٔبف عبيد اهلل أمر بالد الحجاز مجتمعة في الفترة مف )زياد  تكلى(63)  

 .ٖٖٔ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ ، (64) 

 .ٖ٘ٗ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ ، (65) 

 .ٖٗٔ/ ٔاألزرقي: مصدر سابؽ ،  (66)
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تمػػػؾ كانػػػت أعمػػػاؿ بعػػػض خمفػػػاء العصػػػر العباسػػػي الثػػػاني فػػػي مجػػػاؿ عمػػػارة الكعبػػػة 

 إسماعيؿ. المعظمة كعمارة ِحْجر سيدنا
 كسوح انكعجخ املعظًخ:  -ة 

تغطػػػي الكعبػػػَة جميَعيػػػا سػػػترة تسػػػمى الكسػػػكة، ككسػػػكة الكعبػػػة معركفػػػة فػػػي الجاىميػػػة 
، ففي الجاىمية كاف أكؿ مف كسػي الكعبػة أبػك كػرب أسػعد الحميػرم، كسػاىا (68)كاإلسالـ
 .(71)عف سب أسعد لذلؾ نيي النبي  (70)، ـث كساىا الكصائؿ(69)العصب

، ثـ كسيت بعد (ٕٚ)كساىا الثياب اليمانية،  كاف أكؿ مف كسي الكعبة ىك النبي كفي اإلسالـ
 ذلؾ في العيد الراشدم، كفي عيد دكلة بني أمية في المشرؽ كفي العصر العباسي األكؿ.

كفػػي العصػػر العباسػػي الثػػاني، كفػػي عيػػد الخميفػػة العباسػػي )المتككػػؿ(، كانػػت الكعبػػة 
يػػـك  (ٗٚ)، كثانيػػة مػػف القبػػاطي( ٖٚ)ألحمػػر يػػـك التركيػػة، كسػػكة الػػديباج اىن تكسػػي ثػػالث ُكسػػ

، ثػػـ رفػػع ( ٘ٚ)ىػػالؿ رجػػب، كاألخيػػرة مػػف الػػديباج األبػػيض يػػـك سػػبع كعشػػركف مػػف رمضػػاف
الحجبػػػة إلػػػى الخميفػػػة أف كسػػػكة الػػػديباج األحمػػػر َتبمَػػػي قبػػػؿ ىػػػالؿ رجػػػب مػػػف مػػػس النػػػاس 

 . (ٙٚ)اإلزار األكؿ كَتمسُّحيـ بالكعبة فزادىا المتككؿ إزاريف مف الديباج األحمر مع
كلـ تشر المصادر التي اعتمدنا عمييا خالؿ فترة البحث إلػى قيػاـ أحػد مػف خمفػاء 

 العصر العباسي الثاني بأمر كسكة الكعبة بعد المتككؿ.

                                                                                                                                 

 .ٖٙٗ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (67)

(: كتاب المعارؼ، طبعة بي (68)  .ٖٔٔـ صػػػػٜٚٛٔركت، ابف قتيبة: )أبك محمد عبداهلل بف مسـم

العصب: نكع مف الثياب اليمانية سمي عصبنا الف غزلو يعصب ثـ يغزؿ ـث يحاؾ. ينظر: ابف الضياء،  (69)
 .ٚٔٔ( صػػػػػػػ٘مصدر سابؽ، حاشية )

 . ٚٔٔ( صٙالكصائؿ: ثياب حمرة مف عصب اليمف. ابف الضياء: مصدر سابؽ، حاشية ) (70)

 ٗٓٔصػػػػابف ظييرة: الجامع المطيؼ ،  (71)

 .ٛٔٔابف الضياء: مصدر سابؽ، صػػػػػػ (72)

يـك التركية: ىك اليـك الثامف مف ذم الحجة، كسمى بذلؾ لتركم الحجيج بالماء استعدادنا ليـك عرفة. ينظر:  (73)
ابف عبدالبر )الحافظ يكسؼ بف عبد البر(: الدرر في اختصار المغازم كالسير، تحقيؽ د. شكقي ضيؼ، 

 .ٕ٘ٙ( صٚؼ، حاشية )طبعة دار المعار 

 .ٜٙٔ/ٔالقباطي: جمع قبطية بالضـ، كىك ثكب أبيض رقيؽ مف ثياب مصر. ينظر: الفاسي: شفاء الغراـ،  (74)

 .ٜٙٔ/ٔالفاسي: نفس المصدر ،  (75)

 .ٕٚ٘/ٔاألزرقي: مصدر سابؽ ،  (76)
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 حتهيخ انكعجخ املعظًخ:  -جـ 

، كذلػػػؾ أكؿ مػػػف حمػػػي الكعبػػػة فػػػي الجاىميػػػة عبػػػدالمطمب بػػػف ىاشػػػـ جػػػد النبػػػي 
، فػزيف بػاب الكعبػة  حينما كجد غزاليف مػف ذىػب كأسػيافنا عنػد قيامػة بإعػادة حفػر بئػر زمػـز

بالسػػيكؼ، كضػػرب فكقػػو احػػد الغػػزاليف كجعػػؿ اآلخػػر فػػي جػػكؼ الكعبػػة، فكػػاف عبػػدالمطمب 
                                                                                    (. ٚٚ)أكؿ مف زيف الكعبة بالذىب

مؿ أف ما عثر عميو عبدالمطمب بف ىاشـ مػف ذىػب كغيػره عنػد إعػادة كمف المحت
، ىي اليدايا التي أىداىا ساساف بف بابؾ احد ممكؾ الفرس إلى الكعبػة   (ٛٚ)حفر بئر زمـز

قبؿ اإلسػالـ، إذ يػذكر المسػعكدم فػي كتابػو "مػركج الػذىب" كفػي سػياؽ إخبػاره عػف الفػرس 
يف مػػف ذىػػب كجػػكاىر كسػػيكفنا كذىبنػػا كثيػػرنا قبػػؿ اإلسػػالـ، أف ساسػػاف بػػف بابػػؾ أىػػدل غػػزال

 .(ٜٚ)فدفف في زمـز
كأكؿ مف حمى الكعبة في اإلسالـ الخميفة عمر بف الخطاب، كذلؾ بعد أف فتحػت 

ق( ٘٘كقػػاص )ت أبػػيالمػػدائف عاصػػمة اإلمبراطكريػػة الساسػػانية عمػػي يػػد القائػػد سػػعد بػػف 
 (.ٔٛ)إذ بعث بيالليف ُعم قا في الكعبة(، ٓٛ)ـ(ٖٚٙق/ٙٔسنة )

كفي العيد األمكم في المشرؽ، اىتـ خمفاء بنك أمية بأمر تحمية الكعبة المعظمة، 
 (ٕٛ)ككذلؾ بعض خمفاء العصر العباسي األكؿ أسيمكا في أمر تحمية الكعبة الشريفة

كفػػي العصػػر العباسػػي الثػػاني، كػػاف أكؿ مػػف حمػػى الكعبػػة ىػػك الخميفػػة المتككػػؿ إذ 
الفػاخر كاليػاقكت الرفيػع كالزبرجػرد، كعمقػت  بعث بشمسة عمميا مػف الػذىب المرصػع بالػدر
ػا (،ٖٛ)تمؾ الشمسة بسمسمة مف الذىب في كجو الكعبػة كتػب إليػو  –كفػي عيػد المتككػؿ أيضن

                                                 

 .ٚٗ/ٕ: مصدر سابؽ ، األزرقي (77)

الشاىناـ ترجمة الفتح بف عمي البندارم، كتاب  :()أبك القاسـ يعف ساساف بف بابؾ ينظر، الفردكس (78)
 ٜٖ/ٕـ ، ٖٜٜٔالكىاب عزاـ ، طبعة الييئة المصرية العامة لمكتاب ، تحقيؽ د.عبد

 .ٕٕٗ/ٔالمسعكدم: مصدر سابؽ،  (79)
 .٘ٚ/٘: مصدر سابؽ ، ياقكت ((80

 .ٚٙ، صة الجكاىر ، طبعة القاىرة ر في معرفكني: )محمد بف أحمد(: كتاب الجماىالبير  (81)

 .ٕٕ٘/ٔزرقي: مصدر سابؽ، األ (82)

 . ٕٕ٘/ٔ ،األزرقي: مصدر سابؽ (83)
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الكعبة: " إف زاكيتيف مف زكايا الكعبة مف داخميػا ممبسػتاف بالػذىب كزاكيتػيف مػف  (ٗٛ)َحَجبةُ 

ف ق ف ذلؾ لك كاف كمػو ذىبنػا كػاف أحسػف كأزيػف، كا  طعػة الرخػاـ التػي فػكؽ اإلزار الفضة، كا 
 .(٘ٛ)الثني في أعمى الكعبة لك جعمت مف الفضة كاف أبيى كأحسف

إسػحاؽ بػف سػممة  –فمما كصمت تمؾ المكاتبة إلى الخميفة طمب مف أحػد صػنَّاعو 
بعمؿ ما أشار بو الحجبة في شاف حمية الكعبة، حيث قاـ بتمبػيس الػذىب عمػى  –الصايغ 

مف الفضة ككسر الذىب القيـ عمى الػزاكيتيف اآلخػرتيف، كضػرب زاكيتي الكعبة المتيف ىما 
 عمييما ذىبنا جديدنا فصارت زكايا الكعبة األربع مف الذىب عمى شكؿ كاحد.

كذلؾ قاـ إسحاؽ بعمؿ الفضة بػدالن مػف الرخػاـ الػذم فػكؽ إزار الكعبػة العمػكم ، كجعػؿ  
ايػا األربػع مػف الػذىب كالطػكؽ الػذم لمكعبة طكقنا مف الػذىب المنقػكش ، كقػد بمػغ مػا كػاف فػي الزك 

ككذلؾ قاـ إسحاؽ الصايغ بتػذىيب جػدراف الكعبػة كسػقَّفيا  (ٚٛ)مثقاؿ (ٙٛ)عمى الكعبة ثمانية آالؼ
بالذىب الرقيؽ، كبمغ جممة ما استخدمو مف الذىب في ذلؾ العمؿ مائة ُحؽ فػي كػؿ ُحػؽ خمسػة 

ككػػؿ بضػػرب صػػفائح الػػذىب ـ(، أمػػر المتٔ٘ٛق / يكليػػك ٖٕٚ، كفػػي )المحػػـر سػػنة (ٛٛ)مثاقيػػؿ
 .(ٜٛ)عمي باب الكعبة مف الداخؿ، كجعؿ عمي الباب ُغمقنا مف الفضة

ـ( ٕٜٛ – ٜٙٛق / ٜٕٚ – ٕٙ٘كفي عيد الخميفة العباسي المعتمد عمػي اهلل )
ـ ( أسػػمـ ممػػؾ مػػف ٕٚٛق / ٜٕ٘شػػيدت الكعبػػة المعظمػػة تحميػػة ليػػا، إذ إنػػو فػػي سػػنة ) 

مػف ذىػب فيػو مائػة مثقػاؿ مكمػؿ بػالزمرد كاليػاقكت ممػكؾ السػند ، فبعػث إلػى الكعبػة بطػكؽ 

                                                 

لبف منظكر: ينظر:  .الكعبة كبأيدييـ مفاتيحيا الذيف يتكلكف حفظنتيا، كىـ سد ة الكعبة أك( حجب84)
ككانت  ٓ٘/ٖت( ،، طبعة دار المعارؼ، مصر )دكزميميواهلل عمي الكبير لساف العرب، تحقيؽ عبد

. ينظر ابف اليـك قصي بف كالب، كىي بيدىـ إلى بفالدار ي عبدنة بيد بنى طمحة مف بؾ الكظيفتم
 .ٕٚٔحـز : مصدر سابؽ ، ص 

  .ٙٛٔ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (٘ٛ)

 .ٙٛٔ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (86)

قكد بف عمي(: شذكر الع حمد)أ المقريزمر: لحالو ما لو ثقؿ، سكاء كبر أك صغر. ينظ المثقاؿ: اسـ (87)
 .ٖٛٔص ـ، ٜٜٓٔالستار، طبعة القاىرة،  / محمد عبدد، تحقيؽ في ذكر النقكد

 .ٚٛٔ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ ،( 88)

 .ٖٖص، النفيسةستة: االعالؽ ابف ر  (89)
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، فػػدفعيا إلػػى الحجبػػة، فكتبػػكا فػػي  كالمػػاس، كياقكتػػة خضػػراء كزنيػػا أربعػػة كعشػػركف مثقػػاالن

 .(ٜٓ)أمرىا إلى الخميفة، فأمر بتعميؽ تمؾ اليدايا في الكعبة
ـ ( كتػػػب حجبػػػة ٜٖٔٓ – ٕٜٛق / ٜٕٛ – ٜٕٚكفػػػي عيػػػد الخميفػػػة المعتضػػػد بػػػاهلل ) 

ليػػو يػػذكركف أف بعػػض كالة مكػػة كػػاف قػػد قمػػع مػػا عمػػي عضػػادتي بػػاب الكعبػػة مػػف الػػذىب، الكعبػػة إ
، (ٜٔ)فضػػربة دنػػانير، كاسػػتعاف بيػػا عمػػي حػػرب العمػػكم الخػػارجي بيػػا سػػنة إحػػدل كخمسػػيف كمػػائتيف

كما كتبكا إليو أيضنا أف "بعض العماؿ عمي مكػة قمػع مقػدار   (ٕٜ)فكانكا يستركف العضادتيف بالديباج
فؿ ذىػػب بػابي الكعبػة ، كاسػتعاف بػػو لمكاجيػة فتنػة كانػت بػػيف الحنػاطيف كالجػزاريف فػػي الربػع مػف أسػ

مكة سنة ثماف كستيف كمائتيف، كجعؿ مكاف الذىب فضة ممكىة بالذىب عمى مثؿ ما كػاف عمييػا، 
كطمبػكا مػف الخميفػة أف يعمػؿ الػذىب عمػي مػا كػاف عمييػا،  (ٖٜ)فإذا تمسح بو أياـ الحػج بػدت الفضػة

 .(ٜٗ)لؾ كعمؿ ما رفع إليوفأمر بعمؿ ذ
كلـ تقتصر تحمية الكعبة المعظمة عمػى مػا قػاـ بػو بعػض خمفػاء العصػر العباسػي 
الثػػاني، بػػؿ شػػاركيـ فػػي ىػػذا العمػػؿ بعػػض شخصػػيات البيػػت العباسػػي، كمػػف ىػػؤالء السػػيدة 

أـ الخميفػػة العباسػػي المقتػػدر بػػاهلل إذ أمػػرت غالميػػا )لؤلػػؤنا( بػػأف " يمػػبس جميػػع  (ٜ٘))شػػغب(
 .(ٜٙ)نة األكلى التي تمي باب الكعبة الذىب، كذلؾ سنة عشر كثالثمائة"األسطكا

مػػػػػف العػػػػػرض السػػػػػابؽ يتضػػػػػح لنػػػػػا قيػػػػػاـ بعػػػػػض خمفػػػػػاء العصػػػػػر العباسػػػػػي الثػػػػػاني   
بمجيكدات حثيثة مف أجؿ تحمية الكعبة المعظمة، كشاركيـ في ىػذا العمػؿ بعػض سػيدات 

 البيت العباسي.

                                                 

  ٜٔٔ/ٔاسي: شفاء الغراـ، ( الف90)

عمي بف العمكم الخارجي ىك: إسماعيؿ بف يكسؼ بف إبراىيـ بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف ( 91)
 .ٔٛٔ/ ٙق كعف تمؾ الحركة ينظر ابف األثير: مصدر سابؽ، ٕٔ٘ابي طالب بمكة سنة 

 .ٛٛٔ/ٔ( الفاسي: شفاء الغراـ، 92)

 .ٛٛٔ/ٔالفاسي: نفسو،  (93)

 .ٛٛٔ/ٔ( الفاسي: نفسو، 94)

شير ينظر: األزدم )جماؿ الديف ق، بعد كفاة ابنيا بستة إٖٔٓعاـ  تكفيت كالدة المقتدر ) شغب( (95)
د. محمد بف مسفر،  (، تحقيؽقطعة )تاريخ الدكلة العباسية: أخبار الدكؿ المنالحسف عمي( كأب

 .ٕٕٔـ، صٜٛٛٔطبعة المدينة المنكرة، 

 .ٛٛٔ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (96)
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 سيذنب إثراىيى:   (97)حتهيخ يقبو -د 

، بط بتحميػػة الكعبػػة فػػي العصػػر العباسػػي الثػػاني، تحميػػة مقػػاـ سػػيدنا إبػػراىيـ إرتػػ
كأكؿ مف حمي المقاـ بالذىب في اإلسالـ ىك الخميفة العباسي محمد الميػدم كذلػؾ عنػدما 

 . (ٜٛ)ـ(ٙٚٚق/ٓٙٔحج سنة )
كفي العصر العباسي الثاني، كفي عيد الخميفة المتككؿ، تـ تحميػة المقػاـ بالػذىب 

 .(ٜٜ)ـ(ٓ٘ٛق/ٖٕٙالميدم كذلؾ سنة )فكؽ حمية 
ـ(، عمػى الخالفػة ٘ٙٛق/ٕٔ٘كلما خرج إسماعيؿ بف يكسؼ العمكم بمكػة )سػنة 

إلػػى قمػػع الػػذىب الػػذم  (ٓٓٔ)جعفػػر بػػف الفضػػؿ -فػػي ذلػػؾ الكقػػت-العباسػية، لجػػأ كالػػي مكػػة 
حمػػى بػػو المتككػػؿ المقػػاـ كضػػربو دنػػانير ليسػػتعيف بيػػا فػػي قتػػاؿ العمػػكم، كبقػػي عمػػى المقػػاـ 

 (ٔٓٔ)الذىب التػي ُعممػت فػي عيػد الميػدم حتػى تػكؿ الخالفػة العباسػية الميتػدم بػاهللحمية 
 ـ(ٜٙٛ-ٛٙٛق/ٕٙ٘-ٕ٘٘)

كفي عيد الخميفة الميتدم باهلل ذكر حجبة الكعبة لكالي مكة العباسي عمي بف الحسف     
 .(ٕٓٔ)أف المقاـ َكَىى كتسممت أحجاره كيخشى عميو، كطمبكا تجديد عممو كصبَّو حتى يشتد

سػػػػتجاب كالػػػػي مكػػػػة لمطمػػػػب حجيػػػػة الكعبػػػػة، كُأحضػػػػر المقػػػػاـ إلػػػػى دار اإلمػػػػارة، كا
كأذيبت لو العقاقير بالزئبؽ كشد بيا شدَّا جيدنا حتى التصؽ، كقاـ بذلؾ العمؿ بشػر الخػادـ 
مكلى الخميفة، كبعد أف اشتد المقاـ ُعمؿ لو طكقػاف مػف الػذىب فييمػا ألػؼ مثقػاؿ، كطػكؽ 

 (.ٖٓٔ)بجكار الكعبةمف الفضة، كُأعيد إلى مكضعو 
ممػػا سػػبؽ يتضػػح لنػػا أف بعػػض خمفػػاء العصػػر العباسػػي الثػػاني، ككالتيػػـ عمػػى مكػػة، كانػػت 

 في مكة. ليـ مجيكدات في تحمية مقاـ سيدنا إبراىيـ  

                                                 

ذم كقؼ عميو فى أثناء بنائو لمكعبة. ينظر: المقاـ في المغة مكضع القدـ، كمقاـ إبراىيـ الحجر ال (97)
 .ٕٚابف الضياء: مصدر سابؽ، ص-ٗ٘مصدر سابؽ، ص ابف رستو..

 .ٖٙ/ٕاألزرقي: مصدر سابؽ،  (98)

 .ٗ٘، صابف رستة: مصدر سابؽ (99)

أمر تكلي  مد بف عمي بف عبد اهلل بف العباسىك: جعفر بف الفضؿ بف عيسي بف مكسي بف مح (100)
 .ٜٕٗ/ٕالفاسي: شفاء الغراـ، ق( ينظر ٕٔ٘،ٕٓ٘مكة عامي )

 .ٕٖٛ/ٔالغراـ،  الفاسي: شفاء (101)

 .ٕٖٛ/ٔالفاسي، نفسو،  (102)

 .ٖٔٔابف الضياء: مصدر سابؽ، ص (103)
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 اجلبنت انثبنث

 إصالحات عامة في مكة
بجانب اإلصالحات التي قاـ بيا بعض خمفاء العصر العباسي الثاني كبعض 

مية في المسجد الحراـ كالكعبة المعظمة، ىناؾ إصالحات عامة في الشخصيات اإلسال
 :ثالثة محاورمكة شممت 

 روفري ييبه انشرة ألىم يكخ وحجبج ثيذ اهلل احلراو .  -  أ
 رعًري ثعض املسبجذ وثنبء ثعض املنشآد.  -ة
 محبيخ يكخ ين خطر انسيول.  -ـج

  ت التالية:وهذا ما سوف نتعرض له بشيء من التفصيل عمى الصفحا

 روفري ييبه انشرة ألىم يكخ وحجبج ثيذ اهلل احلراو: -أ
لما كانت مكة قميمة المياه، في كادنا غير ذم زرع َتُحؼُّ بيا جباؿ شاىقة االرتفاع، 
كاف سكانيا كالكافدكف إلييا يحصمكف عمى حاجتيـ مف المياه مف األمطار التي كانت 

 .(ٗٓٔ)ضتتجمع في صياريج كبرؾ ُأعدت ليذا الغر 
كلمكاجيو ندرة المياه في مكة، اىتـ بعض خمفاء الدكؿ العربية بحفر آبار لممياه في مكة، 

كلما تكلي بنك العباس أمر المسمميف، كاف مف ضمف أعماليـ  (،٘ٓٔ)كفي أماكف شعائر الحج
كمجيكداتيـ في بالد الحجاز تكفير المياه ألىؿ مكة كالحجاج الكافديف إلييا، كشاركيـ في ىذا 

 لعمؿ بعض الشخصيات اإلسالمية، سكاء في العصر العباسي األكؿ أك الثاني. ا
كاف لبعض خمفائو كبعض  -فترة البحث-ففيما يخص العصر العباسي الثاني  

 الشخصيات اإلسالمية جيكدنا مممكسة في ىذا السياؽ.

                                                 

 .ٓٗـ، صٖٜٛٔابف حكقؿ )أبك القاسـ بف حكقؿ(: كتاب صكرة األرض، تحقيؽ دم غكية، طبعة ليدف،  (104)

 .ٖٜالنيركالي: مصدر سابؽ،ص (105)
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ـ( غارت عيف ٜ٘ٛق/ٕ٘ٗففي عيد الخميفة المتككؿ كتحديدنا في )سنة 

مكة كبمغ ثمف قربة الماء ثمانيف درىـ، فبعث الخميفة ماالن ينفؽ عمييا  في (ٙٓٔ))مشاش(
. كما شيد عيد (ٚٓٔ)حتى تعكد كما كانت عميو مكردنا لممياه لحجاج بيت اهلل الحراـ

المتككؿ قياـ أحد مكاليو كالذم كاف يسمى )سمقاف(، بإعادة حفر بئر أبي مكسى 
ة(( ٛٓٔ)األشعرم  ـ(.ٙ٘ٛق/ٕٕٗكذلؾ )سنة  (،ٜٓٔ)في )المَعالَّ

ا منو عمى ٙٙٛ-ٕٙٛق/ٕٕ٘-ٕٛٗكفي عيد الخميفة المستعيف باهلل ) ـ( كحرصن
تكفير المياه ألىؿ مكة، خصص نفقات لصياريج المياه كأككؿ أمر اإلشراؼ عمى ىذا 

كفي عيد الخميفة المعتمد  (ٓٔٔ)العمؿ إلى أحد أتباعو الذم كاف يسمى محمد بف حاتـ
 .(ٔٔٔ)المكفؽ طمحة بحفر بئر لممياه بجكار الرباط الذم شيده في مكةعمى اهلل قاـ أخكه 

كاستمرارنا لمجيكدات بعض خمفاء العصر العباسي الثاني مف أجؿ تكفير المياه ألىؿ 
ككذلؾ قاـ بتعمير  (ٕٔٔ)مكة، شرع الخميفة المقتدر باهلل في حفر بئريف لممياه في )الُعسيمة(

، كىي التي تعرؼ بآبار الزاىر (ٖٔٔ)جية التنعيـأربعة أبار لممياه في أسفؿ مكة مف 
 .(ٗٔٔ)الكبير

ككذلؾ قاـ الخميفة المقتدر باهلل بعمارة سبيؿ السيدة )زينب( بنت القاضي أحمد 
في أسفؿ مكة، حيث كجد شاىد أثرم في ىذا السبيؿ، كىك عبارة عف حجر  (٘ٔٔ)الطبرم

                                                 

كجباؿ مكة كالمدينة، تحقيؽ عف عيف المشاش ينظر: عراـ بف األصبغ، كتاب أسماء جباؿ تيامة  (106)
 . ٜٕـ، صٜٜٓٔمحمد صالح، طبعة بيركت،  .د

 .ٖٓٔ/ٙابف األثير: مصدر سابؽ،  (107)

 .ٖٓٔ/ٔياقكت الحمكم: مصدر سابؽ،  (108)

 .ٛ٘ٔ/٘المعالة: مكضع بيف مكة كبدر ينظر: ياقكت: مصدر سابؽ،  (109)

 .ٜٛٗ/ٕاليعقكبي: مصدر سابؽ،  (110)

 .ٙٗ٘/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (111)

كسميراء  – ٕ٘ٔ/ٗؿ القناف شرؽ سميراء. ينظر: ياقكت: مصدر سابؽ، الُعسيمة: ماء في جب (112)
 .٘٘ٗ/ٕمنزؿ بطريؽ مكة. ينظر ياقكت: مصدر سابؽ 

 . ٜٗ/ٕالتنعيـ: مكضع بمكة عمي ُبعد فرسخيف منيا. ينظر: ياقكت: مصدر سابؽ،  (113)

 .ٜٕٓابف الضياء: مصدر سابؽ، ص  (114)

 ،كلو عدة مؤلفات في الفقو ،إماـ كقتو في طبرستاف حمد الطبرم، الفقيو الشافعي كافالقاضي أ (115)
 .ٛٙ/ٔاف، مصدر سابؽ، كق( ينظر: ابف خمٖٖ٘كتكفي سنة )
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لسقاية كاآلبار التي كراءىا مكتكب عميو أف المقتدر العباسي ككالدتو أمرا بعمارة ىذه ا

 .(ٙٔٔ)ق(ٕٖٓكتصدَقا بيا ذلؾ سنة )
كممف أسيـ في تكفير المياه ألىؿ مكة مف شخصيات البيت العباسي السيدة 
)شغب(، حيث يذكر ابف الضياء في كتابو" تاريخ مكة المشرفة كالبيت الحراـ" أف كالدة 

يا شاركت ابنيا الخميفة في ، كما أن(ٚٔٔ)المقتدر قامت بعمارة آبار لممياه في العسيمة
 عمارة سبيؿ السيدة )زينب( كما ذكرنا فيما سبؽ.

ككذلؾ قامت السيدة )شغب( بعمارة )خمس( برؾ لممياه في جبؿ عرفة، كذلؾ سنة 
، كما أنيا أمرت ببناء بيت مربع في عرفة، يقاؿ لو "بيت آدـ" كاف سقاية (ٛٔٔ)ق(ٖ٘ٔ)

لقبمي مف ىذا البناء ما يفيد أف كالدة لمحجاج، ككجد مكتكب عمى حجر في الحائط ا
باإلضافة إلى ذلؾ أصمحت الكثير مف حياض  (،ٜٔٔ)المقتدر ىي التي شيدت بيت آدـ

 .(ٕٓٔ)المياه في مكة كأنفقت الكثير مف أمكاؿ ضياع عمى تمؾ األعماؿ الخيرية
كانت تمؾ مجيكدات بعض خمفاء العصر العباسي الثاني كبعض الشخصيات 

 تكفير المياه ألىؿ مكة كحجاج بيت اهلل الحراـ. اإلسالمية مف أجؿ
 رعًري ثعض املسبجذ وثنبء ثعض املنشآد: -ة

شيد العصر العباسي الثاني اىتمامنا مف جانب بعض خمفائو كبعض شخصيات 
 البيت العباسي بتشييد بعض المنشآت كتعمير بعض المساجد في مكة، كمف ذلؾ:

ده ابف الضياء مف الدكر المباركة قياـ المكفؽ طمحة ببناء رباط في مكة ع
، ككذلؾ شيد عيد الخميفة (ٕٕٔ)كغالبنا ما كانت تقاـ الصمكات في تمؾ الدكر (،ٕٔٔ)ىناؾ

المقتدر قيامو ببناء ركاؽ لبيت السيدة خديجة، كالذم كلدت فيو السيدة فاطمة الزىراء بنت 
                                                 

 .ٕٚٓابف الضياء: مصدر سابؽ، ص  (116)

 .ٜٕٓابف الضياء: مصدر سابؽ، ص  (117)

 .ٖٗ٘/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (118)

 .٘ٛٗ/ٔالفاسي: نفسو،  (119)

نفاذ خزانة الطب كاألشربة إلىصالح شأف الحج  ؼ األزدم، أنيا كانت مكاظبة عمىكيضي (120)  كا 
 .ٕٕٔا. ينظر األزدم: مصدر سابؽ، ص مالحرميف كطريقي

 .ٜٓٔابف الضياء: مصدر سابؽ، ص  (121)

 .ٖٗ٘/ٔالفاسي: شفاء الغراـ، (122) 
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، كما (ٖٕٔ)بعممو، حيث كجد مكتكب عمى الركاؽ أف المقتدر باهلل العباسي أمر النبي 

قامت السيدة )شغب( بتعمير المسجد الذم في التنعيـ، كىك الذم اعتمرت منو السيدة 
كانت تمؾ أىـ المنشآت العمرانية  (.ٕٗٔ)بعد حجيا حجة الكداع )عائشة( زكجة النبي 

في مكة كالتي تمت عمى أيدم بعض خمفاء العصر العباسي الثاني كبعض شخصيات 
  .البيت العباسي

 بيخ يكخ ين خطر انسيول: مح -ـج
ساعدت طبيعة مكة الجغرافية عمى كثرة تعرضيا لخطر السيكؿ، فأكديتيا كسفكحيا 
تساعد عمى جرياف الماء مف أعمي إلى أسفؿ، كقد تعرضت لكثير مف السيكؿ، سكاء في 

ككاف آخر تمؾ السيكؿ التي تعرضت ليا مكة في العصر  (ٕ٘ٔ)الجاىمية أك في اإلسالـ
ـ( في عيد الخميفة عبد اهلل المأمكف فقد أغرؽ السيؿ ٖٕٛق/ٕٛٓكؿ )سنة العباسي األ

المسجد الحراـ، كأحاط بالكعبة، فمما رفع ذلؾ إلى الخميفة، أرسؿ ماالن كثيرنا إلصالح ما 
 ( .ٕٙٔ)أفسده السيؿ، كأمر بأف يعزؽ كادم مكة المتصاص مياه السيؿ

ككؿ كلحماية مكة مف خطر كفي العصر العباسي الثاني كفي عيد الخميفة المت
السيدة )شجاع( أـ الخميفة اثنى عشر ألؼ دينار لعزؽ كادم مكة  أنفقتالسيكؿ، 

 .(ٕٚٔ)المتصاص مياه السيكؿ إف حدثت
إال أنو بالرغـ مف ذلؾ، تعرضت مكة كثيران لمسيكؿ، كما حدث في عيد الخميفة 

 .(ٕٛٔ)ـ(ٛٙٛ-ٙٙٛق/ٕ٘٘-ٕٕ٘)المعتز باهلل( )
لخميفة )المقتدر باهلل( حيث يذكر المسعكدم أف مياه السيؿ غطت أركاف ككما حدث في عيد ا

ـ يذكر ماذا فعؿ الخميفة لمكاجية ىذا السيؿ   (ٜٕٔ)البيت الحرـا األربع، إال أنو ل
                                                 

 .ٚٛٔابف الضياء: مصدر سابؽ، ص  (123)

 .ٜٕٗ/ٔالفاسي: شفاء الغراـ،  (124)

ـ. ينظر: األزرقي، مصدر سابؽ،  (125)  .ٖٕٓٔ/عف السيكؿ التي تعرضت ليا مكة في الجاىمية كاإلسال

 .ٜٔٗ/ٕالفاسي: شفاء الغراـ،  (126)

 .ٔٚٔ/ٕاألزرقي: مصدر سابؽ،  (127)

 .ٖٔٔ/ٕاألزرقي: مصدر سابؽ،  (128)

 .ٜٖٚ/ٗمصدر سابؽ، المسعكدل:  (129)
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مف البحث السابؽ يتضح لنا أف بعض خمفاء العصر العباسي الثاني كبعض الشخصيات 

 اإلصالحاتإصالحات في مكة، كأف تمؾ اإلسالمية كانت ليـ جيكد مممكسة في القياـ ب
تمثمت في ثالث محاكر: األكؿ في تكسعة المسجد الحراـ كعمارتو، كالثاني: في عمارة 
الكعبة المعظمة ككسكتيا كتحميتيا. كاألخير: في القياـ بإصالحات عامة في مكة تمثمت 

جد في مكة، في تكفير المياه ألىؿ مكة كحجاج بيت اهلل الحراـ إلى تعمير بعض المسا
 كأخيران حماية مكة مف خطر السيكؿ.

 (1يهحق)
 خهفبء انعصر انعجبسي انثبني

 (3949-846ه/ 329-232في الفترة من )
 

 م846ه/232 جعفر المتوكل عمي اهلل 
 م868ه/247 محمد المنتصر باهلل 

 م862ه/248  أحمد بن محمد المستعين باهلل             
 م 866ه/252 محمد المعتز باهلل 

 م869ه/ 255 محمد المهتدي باهلل 
 م 879ه/256 أحمد المعتمد عمي اهلل 

 م892ه/279 المعتضد باهلل      
 م992ه/289 المكتفي باهلل
 م998ه/295 المقتدر باهلل 

 م932ه/329 القاهر باهلل
 م949-934ه/329-322 الراضي باهلل 
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 قبئًخ املصبدر واملراجع
 أوالً: املصبدر املخطوطخ:

 ـ(ٜٕٗٔق/ٕٖٛلفاسي: تقي الديف محمد بف أحمد بف عمي )ا -ٔ
، مخطػػػكط منػػػو      تحصػػػيؿ المػػػراـ فػػػي أخبػػػار البمػػػد الحػػػراـ كالمشػػػاعر العظػػػاـ كمكػػػة كالحػػػـر

 تاريخ. ٓٔٙمصكرة مكركفيممية بمعيد المخطكطات العربية تحت رقـ 

 ثبنيًب: املصبدر املطجوعخ: 
ـر محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ الجػػػػػػػزرم ابػػػػػػػف األثيػػػػػػػر: أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أبػػػػػػػي الكػػػػػػػ   -ٔ

تحقيػػػؽ د. محمػػػد يكسػػػؼ الػػػدقاؽ طبعػػػة  ٙـ( الكامػػػؿ فػػػي التػػػاريخ، جٖٖٕٔق/ٖٓٙت)
 ـ.ٜٚٛٔق/ٚٓٗٔأكلى،بيركت،

: أبػػػك محمػػػد عمػػػي بػػػف سػػػعيد األندلسػػػي )ت   -ٕ ـ(: جميػػػرة أنسػػػاب ٗٙٓٔق/ٙ٘ٗابػػػف حػػػـز
 ـ.ٖٜٛٔق/ٖٓٗٔالعرب، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، طبعة أكلى، بيركت 

 ف حكقؿ: أبك القاسـ بف حكقؿ النصيبر )تكفي أكاخر القرف الرابع اليجرم(اب   -ٖ
 ـ.ٖٜٛٔصكرة األرض، تحقيؽ دم غكية، ليدف،       

ـ(: كفيػػات ٖٕٛٔق/ٔٛٙابػػف خمكػػاف: شػػمس الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر )ت   -ٗ
الثقافػػػة، أجػػػزاء، تحقيػػػؽ د/ إحسػػػاف عبػػػاس، طبعػػػة دار  ٛاألعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػاف، 

 ـ.ٜٓٚٔق/ٜٖٓٔبيركت، 
ـ(: تػػػاريخ خميفػػػة بػػػف خيػػػاط، ٘٘ٛق/ٕٓٗابػػػف خيػػػاط: خميفػػػة بػػػف خيػػػاط العصػػػفرم )ت   -٘

 ـ.ٜٚٙٔق/ٖٙٛٔتحقيؽ أكـر ضياء العمرم، الطبعة األكلى، العراؽ،
ـ(:األعػػالؽ النفيسػػة، تحقيػػؽ دم ٕٕٜق/ٖٓٔابػػف رسػػتة: أبػػك عمػػي أحمػػد بػػف عمػػر )ت   -ٙ

 .ـٕٜٛٔغكية، طبعة ليدف، 
ـ(: سػيرة ابػف إسػحاؽ المسػماة ٛٙٚق/ٔ٘ٔابف إسحاؽ: محمد بف إسػحاؽ بػف يسػار )ت   -ٚ

بكتػػػػػػاب المبتػػػػػػدأ كالمبعػػػػػػث كالمغػػػػػػازم، تحقيػػػػػػؽ د. محمػػػػػػد حميػػػػػػد اهلل، طبعػػػػػػة المغػػػػػػرب 
 ـ.ٜٙٚٔق/ٜٖٙٔ

ـ(: تػػػاريخ مكػػػة ٓ٘ٗٔق/ٗ٘ٛابػػػف الضػػػياء: محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الضػػػياء)ت  -ٛ
 ـ.ٜٜٚٔق/ٛٔٗٔأكلى، بيركت، المشرفة كالمسجد الحراـ، ط 

ـ(: الفخػػػرم فػػػي اآلداب ٜٖٓٔق/ٜٓٚابػػػف الطقطقػػػي: محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف طباطبػػػا )ت  -ٜ
 ـ.ٜٙٙٔق/ ٖٙٛٔالسمطانية كالدكؿ اإلسالمية، طبعة بيركت،

ابف ظييرة: جماؿ الديف محمد جار اهلل بف محمد نكر الديف بػف ظييػرة )مػف رجػاؿ القػرف  -ٓٔ
لمطيػػؼ فػػي فضػػؿ مكػػة كأىميػػا كبنػػاء البيػػت الشػػريؼ، طبعػػة التاسػػع اليجػػرم(. الجػػامع ا

 ـ.ٕٜٔٔق/ٖٓٗٔأكلي، القاىرة، 
ـ( :الػػدرر فػػي اختصػػار ٓٚٓٔق/ٖٙٗابػػف عبػػد البػػر: الحػػافظ يكسػػؼ بػػف عبػػد البػػر )ت -ٔٔ

 ـ.ٖٜٛٔالمغازم كالسير، تحقيؽ د. شكقي ضيؼ، طبعة دار المعارؼ، القاىرة،
ـ(: مراصػػد ٖٖٚٔق/ٜٖٚبػػف عبػػد الحػػؽ )ت ابػػف عبػػد الحػػؽ: صػػفي الػػديف عبػػد المػػؤمف -ٕٔ

 ـ.ٕ٘ٛٔأجزاء، طبعة ليدف،ٖاالطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع، 



 

 

 

 

  م7102 ي ـرثؤرخ انعـخ املـجمه

 - 174 - 

 
ـ(: العقػد الفريػد، دار إحيػاء ٜٖٜق/ٕٖٛابف عبد ربو: شياب الديف أحمد بػف محمػد )ت -ٖٔ

 ـ.ٜٜٜٔق/ٕٓٗٔالتراث العربي، طبعة بيركت،
ـ(: إتحػاؼ ٓٛٗٔق/٘ٛٛد بػف فيػد )تابف فيد: النجـ عمر بف فيد بػف محمػد بػف محمػ -ٗٔ

الػػػكرل بأخبػػػار أـ القػػػرل، تحقيػػػؽ فيػػػيـ محمػػػد شػػػمتكت، طبعػػػة أكلػػػى، مكػػػة المكرمػػػة، 
 ـ.ٖٜٛٔق/ٗٓٗٔ

ـ(: المعػػػارؼ، طبعػػػة أكلػػػى، ٜٛٛق/ٕٙٚابػػػف قتيبػػػة: أبػػػك محمػػػد عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػمـ )ت -٘ٔ
 ـ. ٜٚٛٔق/ ٚٓٗٔبيركت، 

ط، تحقيػؽ عبػداهلل عمػي كآخػريف، ـ(: لسػاف العػرب المحػئٖٖٔق/ٔٔٚابػف منظػكر: )ت -ٙٔ
 طبعة دار المعارؼ، مصر، )د.ت(.

ـ(: أخبػػار ٕٙٔٔق/ٖٔٙاألزدم: جمػػاؿ الػػديف أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف غػػازم األزدم )ت -ٚٔ
الػػػػدكؿ المنقطعػػػػة، تػػػػاريخ الدكلػػػػة العباسػػػػية، تحقيػػػػؽ د. محمػػػػد بػػػػف مسػػػػفر بػػػػف حسػػػػيف 

 ـ.ٜٛٛٔق/ٛٓٗٔالزىراني، طبعة المدينة المنكرة، 

ـ(: أخبػػار مكػػة كمػػا ٖٛٛق/ٕٕٗي: أبػػك الكليػػد محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد )تاألزرقػػ -ٛٔ
جػػػػاء فييػػػػا مػػػػف اآلثػػػػار، تحقيػػػػؽ رشػػػػدم الصػػػػالح، طبعػػػػة دار األنػػػػدلس، ػ بيػػػػركت، 

 ـ.ٜٜٙٔق/ٙٔٗٔ

ـ(: الجمػػػػاىر فػػػػي معرفػػػػة ٛٗٓٔق/ٓٗٗالبيركنػػػػي: أبػػػػك الريحػػػػاف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد )ت -ٜٔ
 ق.ٖ٘٘ٔالجكاىر، طبعة أكلي، حيدر آباد، 

ـ(: كتابػػػة المناسػػػؾ كأمػػػاكف طػػػرؽ الحػػػج ٓٛٛق/ٕ٘ٛالحربػػػي: أبػػػك إسػػػحاؽ الحربػػػي )ت -ٕٓ
 كمعػػػػػػػػالـ الجريمػػػػػػػػة، تحقيػػػػػػػػؽ حمػػػػػػػػد الجاسػػػػػػػػر، منشػػػػػػػػكرات دار اليمامػػػػػػػػة، السػػػػػػػػعكدية،

 ـ.ٜٜٙٔق/ٜٖٛٔ

ـ(: حسػف الصػفا كاالبتيػاج بػذكر مػف كلػى ٗٙٚٔق/ٛٚٔٔالرشيدم: أحمد الرشػيدم )ت -ٕٔ
 ـ.ٜٓٛٔلمطيؼ، القاىرة، إمارة الحاج، تحقيؽ د. ليمي عبد ا

ـ(: تػػػػاريخ الرسػػػػؿ كالممػػػػكؾ، طبعػػػػة أكلػػػػى، ٕٕٜق/ٖٓٔالطبػػػػرم: محمػػػػد بػػػػف جريػػػػر )ت -ٕٕ
 ـ.ٜٚٛٔ/ٚٓٗٔبيركت، 

عػراـ بػػف األصػػبغ السػػممي )مػػف عممػػاء القػػرف الرابػػع اليجػػرم(: كتػػاب أسػػماء جبػػاؿ تيامػػة  -ٖٕ
كمػا فييػا مػف كجباؿ مكػة كالمدينػة كمػا فييػا مػف القػرم كمػا ينبػت عمييػا مػف األشػجار 

 ـ.ٜٜٓٔق/ٓٔٗٔالمياه، تحقيؽ د. محمد صالح شناكم طبعة أكؿ، بيركت، 

ـ(: شػػفاء الغػراـ بأخبػػار ٜٕٗٔق/ٕٖٛالفاسػي: تقػي الػػديف محمػد بػف أحمػػد بػف عمػي )ت -ٕٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔق/٘ٓٗٔالبمد الحراـ، تحقيؽ د. عمر عبد السالـ، طبعة أكلى، ػبيركت، 
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ذ مػػف كتػػاب الخػػراج كصػػنعة الكتابػػة، تحقيػػؽ د. ـ(: نبػػٕٖٜق/ٕٖٓقدامػػو بػػف جعفػػر )ت -ٕ٘

 .ٜٙٛٔغكية، ليدف،

ـ(: األحكػػػػػاـ ٛ٘ٓٔق/ٓ٘ٗالمػػػػػاكردم: أبػػػػػك الحسػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف حبيػػػػػب )ت -ٕٙ
 السمطانية كالكاليات الدينية، طبعة بيركت، )د.ت(. 

 ـ.ٜٙٛٔمؤلؼ مجيكؿ: العيكف كالحدائؽ في أخبار الحقائؽ، نشر/ دم غكية، ليدف،  -ٕٚ

ـ(: مػػػركج الػػػذىب ٜٚ٘ق/ٖٙٗلمسػػعكدم: أبػػػك الحسػػػف عمػػي بػػػف الحسػػػيف بػػف عمػػػي )تا -ٕٛ
 ـ.ٜٚٛٔق/ٚٓٗٔكمعادف الجكىر، تحقيؽ محمد محيي الديف، طبعة بيركت، 

ـ(: ٔٗٗٔق/٘ٗٛالمقريػػػزم: تقػػػي الػػػديف أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف عبػػػد القػػػادر بػػػف محمػػػد )ت -ٜٕ
عػػػة أكلػػػى، القػػػاىرة، شػػػذكر العقػػػكد فػػػي ذكػػػر النقػػػكد، تحقيػػػؽ د. محمػػػد عبػػػد السػػػتار، طب

 ـ.ٜٜٓٔق/ٓٔٗٔ

ـ(:  كتػػػاب اإلعػػػالـ بػػػأعالـ بيػػػت اهلل ٔٛ٘ٔق/ٜٜٓالنيركالػػػي: قطػػػب الػػػديف الحنفػػػي )ت -ٖٓ
 ـ. ٜٜٚٔق/ٚٔٗٔالحراـ، تحقيؽ محمد حسف طبعة أكلى، بيركت، 

ـ(: معجػػػػـ البمػػػػداف، طبعػػػػة دار ٕٕٛٔق/ٕٙٙيػػػػاقكت: شػػػػياب الػػػػديف أبػػػػك عبػػػػد اهلل )ت -ٖٔ
 صادر، بيركت)د.ت(.

ـ(: تػػػػاريخ اليعقػػػػكبي، طبعػػػػة ٜٚٛق/ٕٗٛاليعقػػػػكبي: أحمػػػػد أبػػػػي يعقػػػػكب بػػػػف جعفػػػػر )ت -ٕٖ
 ـ.ٕٜٜٔق/ٕٔٗٔبيركت، 
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 ثبنثب: املراجع انعرثيخ واملعرثخ

ق/ ٙ٘ٙ–ٕٖٔتكفيػػؽ سػػمطاف اليػػكزبكي )الػػدكتكر(:  مؤسسػػة الػػكزارة فػػي الدكلػػة العباسػػية ) -ٔ
 ـ. ٜٜٛٔـ(، طبعة بغداد، ٕٛ٘ٔ – ٜٗٚ

)الػػػدكتكر(: تػػػاريخ اإلسػػػالـ السياسػػػي كالػػػديني كالثقػػػافي كاالجتمػػػاعي، حسػػػف إبػػػراىيـ حسػػػف  -ٕ
 ـ. ٜٗٙٔالطبعة السابعة، القاىرة، 

سػػيدة إسػػماعيؿ كاشػػؼ )الػػدكتكرة(: الكليػػد بػػيف عبػػد الممػػؾ، سمسػػة تػػاريخ المصػػرييف، العػػدد  -ٖ
 ـ. ٕ٘ٓٓ، ٖٕٛ

ـ دكلػػػة بػػػف عصػػػاـ عبػػػد الػػػرؤكؼ )الػػػدكتكر(: الػػػيمف فػػػي ظػػػؿ اإلسػػػالـ منػػػذ فجػػػره حتػػػى قيػػػا -ٗ
 ـ.ٜٜٗٔق / ٗٔٗٔرسكؿ، طبعة دار الفكر العربي، القاىرة، 

فػػػالتر ىنػػػتس: المكاييػػػؿ كاألكزاف اإلسػػػالمية، ترجمػػػة د. كامػػػؿ العسػػػمي، طبعػػػة منشػػػكرات  -٘
 .ٜٖٓٚٔالجامعة األردنية، 

محمد إلياس عبد الغني )الدكتكر(: تاريخ مكة المكرمة قديمنا كحػديثنا، طبعػة أكلػى، المدنيػة  -ٙ
 ـ.ٕٔٓٓق/ٕٔٗٔلمنكرة ا

 محمكد عرفة )الدكتكر(:  العرب قيؿ اإلسالـ، طبعة دار الثقافة العربية، القاىرة. -ٚ
 


