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 تؼهيى انبُبت يف يكة يٍ خالل كتبة حمًذ ػًر رفيغ
 "مكة في القرن الرابع عشر الهجري " 

 ر ػهي حمًذ دػذعــد. سح
 اذ مساعد بقسم التاريخـــأست

 جامعة أم القرى -كمية الشريعة
 :يهخص انبحث 

يـ البنات في مكة المكرمة يتحدث ىذا البحث عما كرد مف معمكمات عف تعم
 .(1)مف خالؿ كتاب محمد عمر رفيع "مكة في القرف الرابع عشر اليجرم"

كقد أكرد الرفيع معمكمات مختصره جدًّا, تناكؿ مف خالليا تعميـ البنات خالؿ     
القرف الرابع عشر, كقد بدأ حديثو عف تعميـ البنات في مكة المكرمة مف خالؿ ذكره 

المكرمة الفاضالت. كمف ثـ عرج عمى فترة تعميـ الكتاتيب, كأخيرنا,  ألىـ عالمات مكة
ذكر المدارس األىمية التي نشأت في مكة المكرمة, كأكمؿ حديثو عف المدارس 

 الحككمية, ككـ أصبح عددىا في نياية القرف الرابع عشر اليجرم. 
Synopsis: 

    his research talks about the information about the education of 
girls in Mecca through the book of Muhammad Omar Rafi "Mecca in the 
fourteenth century. 
    The high-level information, which dealt with the education of girls 
during the fourteenth century has begun to talk about the education of 
girls in Mecca by mentioning the most important signs of Mecca virtuous. 
And then lamented the period of education of the schools, and finally 
mentioned the private schools that arose in Mecca, and completed his 
talk about public schools and how many became at the end of the 
fourteenth century AH. 
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 :  يقذية

محمد  الحمد هلل رب العالميف, كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا
 كعمى آلو الطيبيف الطاىريف... كبعد..

حػػػث امسػػػالـ عمػػػى طمػػػب العمػػػـ, حيػػػث كانػػػت أكؿ آيػػػةو أنزليػػػا اهلل تعػػػالى عمػػػى   
قػػاؿ  ى أىميػػة التعمػػيـ, حيػػثكاضػػحه عمػػآيػػةن تحػػث عمػػى التعمػػيـ, كىػػذا دليػػؿه  الرسػػكؿ 
َْكـَرم   (2) سْْنَسـاَن ِمـْن َعَمـق  َخَمَق اْلِ  (1) اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمقَ تعػالى   َربكـَك اَْ الَّـِذي  (3) اْقـَرْأ ََ
سْْنَساَن َما َلْم َيْعَممْ   (4) َعمََّم ِباْلَقَممِ   . ٥ - ١العلق:   (5) َعمََّم الِْ

عمى التعميـ, حيث قاؿ )طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ  كما أكد الرسكؿ   
ا  كىذا داللة عمى  لعمم()إن المالئكة لتضع أجسْنحتها لطالب اكمسممة(, كقاؿ أيضن

 فضؿ العمـ كالعمماء كتعظيميـ. 
إذف, الديف امسالمي حث عمى طمب العمـ كجعمو فريضة كبقية الفرائض األخرل      

التي يجب عمى كؿ مسمـ كمسممة القياـ بيا, لما فيو مف غذاء لمعقؿ كالقمب كتنكير 
يىْرفىًع المَّوي    ىالي قكلو تعذلؾ فلمبصيرة. كقد رفع اهلل منزلة مف أكتكا العمـ فأكضح 

اتو  ـى دىرىجى ـْ كىالًَّذيفى أيكتيكا اْلًعْم ا تى ۚ  الًَّذيفى آمىنيكا ًمْنكي ًبيره كىالمَّوي ًبمى  .11 المجادلة ْعمىميكفى خى

كامسالـ أقر العمـ عمى الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء, كقد كانت المرأة خير 
, فقد رضي اهلل عنيا زكجة الرسكؿ محمد معمـ كنضرب بذلؾ مثؿ السيدة عائشة 

, كبدأت تعمـ كتفقيو نساء المسمميف. فيذا يثبت أف العمـ أخذت العمـ مف رسكؿ اهلل 
 لـ يكف خاص بالرجاؿ دكف النساء.

بدأ محمد عمر رفيع في الحديث عف تعميـ البنات بذكر عالمات مكة 
"ترجـ لعدد كثير مف النساء   الفاضالت, كأكضح أف الفاسي في كتابو "العقد الثميف

https://equran.me/tafseer-6107-96.html
https://equran.me/tafseer-6107-96.html
https://equran.me/tafseer-6108-96.html
https://equran.me/tafseer-6108-96.html
https://equran.me/tafseer-6109-96.html
https://equran.me/tafseer-6109-96.html
https://equran.me/tafseer-6110-96.html
https://equran.me/tafseer-6110-96.html
https://equran.me/tafseer-6110-96.html
https://equran.me/tafseer-6111-96.html
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المكيات, حتى أف بعضيف كنا أستاذات لمفاسي. كلممزيد عنيف كعف أخبارىف مراجعة 

 .-رحمو اهلل –الجزأيف األخيريف مف العقد الثميف لمفاسي
ثـ عاد مرة أخرل كذكر أف ىنالؾ جمكد أعترل المكييف في تعميـ بناتيـ مف  

 منيـ أك تجاىالن. ثـ بيف اليدؼ مف تعميـ عدة قركف, كارجع سبب ذلؾ ككنو جيالن 
ف طمب العمـ فريضة البنات كقاؿ  "فالنساء كما يقكؿ الرسكؿ  , شقائؽ الرجاؿ, كا 

عمى كؿ مسمـ كىف مكمفات بما كمؼ الرجاؿ بو مف عبادات ليا أحكاـ, كما أف ليف 
ـ مطمؽ التصرؼ في أمكاليف كممتمكاتيف الخاصة. فيجب عمييف أف يعرفف أحكا

الشريعة فييا, ككيؼ يحسف التصرؼ بيا. كقائؿ قصر عمميف عمى جعميف كعاء 
لقضاء الشيكة كآلة منساؿ الكلد, كقد يتدنى بعض الجيمة فإذا عبر عف المرأة قاؿ  
"فالنة, أعزؾ اهلل". كأنو يذكر شيئنا مستيجننا. كما ذلؾ إال بقية نظرة جاىمية إلى المرأة 

ال فإف اهلل تعالى يقكؿ َلَقْد َكرَّْمسَْنا َبسِْني آَدمَ    كا  ََ  ٧٠:امسراء.  
كأكضح أنو مف بداية القرف الرابع عشر اليجرم إلى العيد السعكدم, لـ يكف 

يتعمـ بعضيف فييا بعض السكر القصار مف القراف  (2)في مكة سكل بضع كتاتيب
عمى الكريـ, كيحفظنيا, كبعض الكتاتيب تضيؼ, إلى تعميميف بعض أشغاؿ امبرة 

المنسج صغير, يتعممف عميو عمؿ المَّؼ كالنسمة الجاكم, كعمؿ )اآلكيو( التي 
 يستعمميا التحمية أطراؼ ما كف يتمفعف بو مف الخمر )المدكرات(.

كذكر الرفيع أنو مع بداية العالقات كالمصالح المشتركة مع األقاليـ المجاكرة,  
المممكة, أك إدارة الطمبة الذيف  كباألخص "القاىرة", فيناؾ مف تكظؼ فييا في سفارة

يبعثكف بيـ لمتعميـ بمصر, كمنيـ بعض المكييف الذيف سكنكا القاىرة, فقد سنحت ليـ 
الفرص مدخاؿ بناتيـ فيما يكد بيا مف مدارس ككميات, كبمركر الزمف حصؿ عدد 
منيف عمى شيادات عالية في مختمؼ العمـك كالطب كاآلداب كغيرىما, فأكجد ذلؾ 

 ا مف المقيميف بمكة كاستشرافنا إلى تعميـ بناتيـ.تطمعن 
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", ككانت قد ىدأت (3)ككاف أكؿ مف فكر في ذلؾ المرحكـ "عمر عبد الجبار

مدرسة لمبنات  (4)كخفت النعرة عند بعض مف ال يرل تعميـ البنات, فأنشأ في الزاىر
 ة المكرمة . سماىا مدرسة الزىراء. كالتي تعتبر أكؿ صرح لتعميـ الفتاة في تاريخ مك

فقد اختار الشيخ عمر بف يحيى عبدالجبار المنطقة المناسبة الزىراء كىي 
منطقة تشتير كمنتزه ألىالي مكة المكرمة لكثرة أشجارىا كىدكئيا الرائع, كأصبحت 

 اليـك منطقة تعميمية الحتكائيا عمى العديد مف المدارس كالمعاىد.
نكاؿ إبراىيـ مديرة المدرسة في كقد تحدثت عف بدايات ىذه المدرسة السيدة 

ذلؾ الكقت تقكؿ  "بدأنا العمؿ ككاف مكتب األستاذ عمر عبدالجبار خارج المدرسة 
لمقابمة أكلياء األمكر كمتابعة كؿ أمكر المدرسة الخارجية. تكليت أنا مقابمة الطالبات 

يؽ كتسجيميف كتكزيعيف عمى الفصكؿ الدراسية. أخذ ذلؾ مجيكدنا كبيرنا مني, تنس
الفصكؿ كالجداكؿ كالمقابالت الشخصية كالمناىج كؿ مدرسة حسب اختصاصيا 
كقدرتيا عمى العطاء األمثؿ. كاف مكتبي مجيزنا بجياز لإلذاعة المدرسية كآلة كاتبة 
كآلة استانسؿ لطباعة أسئمة االختبارات, ككؿ ما يمـز فصكؿ الطالبات مجيزة عمى 

المدرسة مجيزة باأللعاب المسمية لألطفاؿ  أكمؿ كجو مع كسائؿ إيضاح لمشرح, ساحة
غرفة الخياطة مجيزة بما يمـز لتعميـ الطالبات فف الخياطة كالتفصيؿ, ككذلؾ غرفة 

 التدبير المنزلي لتعميـ الطالبات فف الطيي.
كانت مرحمة الركضة مف بنيف كبنات مف سف ثالث إلى خمس سنكات بدأنا 

المرحمة االبتدائية كانت مف السنة األكلى إلى التدريس بمرحمتيف فقط ركضة كابتدائي 
السنة الرابعة كبعد اختبار الطالبات لنصؼ العاـ الدراسي لمسنة األكلى مف التأسيس 
فتحنا فصؿ خامس ابتدائي, حيث تـ نقؿ الطالبات المتفكقات في نياية العاـ الدراسي. 

ريـ لمطالبات في نياية كؿ كانت نتيجة االختبارات امتياز كالحمد هلل, كنا نقيـ حفؿ تك
 «.عاـ ندعك إليو أميات الطالبات لممشاركة في تكريـ كتشجيع بناتيف بالنجاح
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ـ كلـ يتكقؼ 1965ق/1385حصؿ الطالبات عمى الثانكية العامة سنة 

طمكح الطالبات عند حصكليف عمى الثانكية العامة بؿ تطمعف إلى التعميـ العالي, 
جات عميا منيف طبيبات كأخريات كحاصالت عمى كدخمف الجامعات كحصمف عمى در 

الدكتكراه في العمـك المختمفة كىف اآلف في أعمى المناصب في الجامعات كالكظائؼ" 
 .(5)في الدكلة 

 :يُبهج يذرسة انزهراء وَشبطهب
لقد كاف الكتاب المدرسي كخاصة لممراحؿ االبتدائية معدكمنا, فقاـ الشيخ عمر 

بتأليؼ كتب مبسطة لألطفاؿ تتفؽ مع مبادئ البمد كتعمؽ بف عبدالجبار رحمو اهلل 
 ركح رسالتيا امسالمية في نفكس الناشئ. 

كمع كؿ ىذا التنظيـ كالترتيب الجديد الذم لـ يبكء بالفشؿ لـ ينس الشيخ عمر 
تكفير المكاصالت لمطالبات حتى يسيؿ عمييف االنتقاؿ مف كالى بيكتيف فاشترل 

ف في المكاعيد المحددة كتتقاضى أجكران رمزية مقابؿ ىذه الحافالت التي تضمف نقمي
الخدمة ككاف رحمو اهلل يشرؼ عمى كؿ صغيرة ككبيرة في ىذه المؤسسة بنفسو, 
فيتحمؿ بنفسو مشقة السفر لمتعاقد مع الكفاءات العممية مع الدكؿ العربية مدارة ىذه 

بف يحيى عبدالجبار لـ المدرسة.. كأخيرنا, يجدر بنا القكؿ, إف ىدؼ المرحكـ عمر 
يكف ماديًّا أبدان, فقد كصؿ في بعض األياـ إلى أف ينفؽ عمى المدرسة أكثر مما تنتج, 

 .(6)كلـ يتكاف في االستمرار؛ الف ىدفو ىك العمـ كالتعميـ
كلكف عند مراجعة بعض المصادر في نفس الفترة الزمنية, كجدت أف في مكة 

 ثالث مدارس قبؿ مدرسة الزىراء, كىي 
ـ, 1939ىػ/1358  كالتي تأسست عاـ (7)المدرسة الخيرية العارفية لمبسْنات

 ككانت زكجة محمد عارؼ مؤسس المدرسة تتكلى التدريس فييا.
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ـ ككانت 1943ىػ/1362كتأسست في مكة عاـ  مدرسة البسْنات اَهمية:

 .(8)تابعة لمدرسة العمـك الدينية
, (9)عبد الغني فممباف كالتي أسسيا الشيخ حسيف مدرسة الفتاة اَهمية:

شراؼ منو  .(10)ككانت تدار مف قبؿ زكجتو, كلكف بتكجيو كا 
َلتيةكمف بعد مدرسة الزىراء تـ تأسيس  لتعميـ البنات في مكة,  المدرسة الص

كبيف ناظر المدرسة الصكلتية كالمدير العاـ ماجد مسعكد رحمو اهلل أف فكرة تعميـ 
نشاء مدرس ة ليف لـ تبدأ إال بعد مركر أربعة كسبعيف البنات بالمدرسة الصكلتية كا 

عامنا مف إنشاء المدرسة الخاصة بالبنيف, كذلؾ في شير ربيع اآلخر سنة 
ـ, حيث أيسست إدارة المدرسة الصكلتية مدرسة أخرل مستقمة لتعميـ 1945ىػ/1365

اؽ في الزق (11)البنات في إحدل البنايات المجاكرة ليا كالتي كانت رباطنا في الخندريسو
لسكنى المدرسيف كالعامميف, كقد راعت  (13)كجبؿ عمر (12)المؤدم إلى ثنية الحفاير

 المدرسة الصكلتية أمكرنا في تعميميا لمفتاة دعت إلييا الشريعة امسالمية منيا 
 أنو يجب أف يككف لمبنات نصيب في التعميـ كما لمبنيف. -
 أف يتعممف في مدرسة مستقمة عف البنيف. -

 سهيئة انتذري
اختارت إدارة المدرسة اثنتيف مف المدرسات كانتا صاحبتا كفاءة في تدريس 
القرآف الكريـ كالمكاد االبتدائية لمبنات, كما جرل إضافة معممة أك معممات خالؿ 

 بعض األعكاـ لسبب االحتياج أك زيادة الطالبات أك إضافة الفصكؿ.
, كما إف انتيت سنة ( طالبة46ككاف عدد طالبات المدرسة في اليكـ األكؿ )

( 130كاحدة عمى ىذه المدرسة إال كازداد امقباؿ عمييا كقفز عدد الطالبات إلى )
طالبة, كترتب عمى ذلؾ زيادة في عدد الفصكؿ فأصبحت أربعة فصكؿ؛ ألنو لـ تكف 

 في مكة المكرمة مدرسة منظمة سكاىا.
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 (14)ابكقد التحؽ بيذا القسـ بنات مف المجاكريف لممدرسة كحارة الب

كخالفيا مف الحكارم, ككذلؾ بنات المدرسيف  (16)كالحفاير كالشبيكة (15)كجركؿ
كالمكظفيف كالعامميف بالمدرسة منيف سعكديات كالكثير مف غير السعكديات, كقد درس 
فييا بنات العكائؿ كاألسر المكية الشييرة. كبعد تخرجيف مف الصكلتية قمف بأداء دكر 

قامة كبير في مختمؼ المدارس كال كتاتيب في مكة المكرمة كداخؿ البالد كخارجيا كا 
 المدارس كنشر التعميـ.

 يُهج انذراسة
كاف األساس في تعميـ البنات ىك ختـ القرآف الكريـ نظران, كتحفيظ جزء عـ غيبيًّا, مع 
المبادئ الالزمة كالحساب كالخط كالسيرة النبكية, كتككيف منيج منظـ مقتبس مف منيج المدرسة 

لتية االبتدائي الالئؽ بالبنات, كقد امتاز منيج الدراسة لمبنات بالتدريج, ففي السنة األكلى الصك 
تقرأ كتحفظ الطالبة عشر سكر مف أكؿ سكرة الناس كحتى سكرة الفيؿ, كفي السنة الثانية يزيد 

يادة في التركيز عمى القرآف الكريـ, فتقرأ الطالبة عدد مف أجزاء القرآف الكريـ؛ كؿ ذلؾ نظرنا ز 
الحفظ, حيث تحفظ الطالبة جزء عـ غيبيًّا, أما في السنة الثالثة, تقرأ الطالبة أجزاء أخرل مف 
القرآف الكريـ؛ نظرنا لتكرار حفظ جزء عـ مضافنا إليو سكرة يس غيبيًّا, أما السنة الرابعة ففييا تخـت 

يس مضافان إليو سكرة الممؾ, الطالبة قراءة القرآف الكريـ نظرنا, مع تكرار كحفظ جزء عـ كسكرة 
ـ مع تعديالت بسيطة. 1963-1946ىػ/1383 - 1366كظؿ ىذا المنيج يدرس مف عاـ 

 ككانت أياـ الدراسة عمى نمط نظـا المدرسة.
 يراحم انذراسة

كانت مدة الدراسة بمدرسة البنات أربع سنكات تتمثؿ في مرحمة دراسية كاحدة 
مكادىا ألعداد السنكات, كلـ تضؼ إدارة المدرسة  كىي ما تعادؿ المرحمة االبتدائية في

إلى ىذه المرحمة أية مرحمة أخرل متقدمة, كىذه المرحمة كما تضمنتو مف السنكات 
 كالمكاد الدراسية تعتبر مرحمة متقدمة تفكؽ المرحمة االبتدائية في كقتنا الحاضر.
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ـ أم 1963ىػ/1383كاستمرت مدرسة البنات الصكلتية في أداء رسالتيا إلى نياية 

قرابة ثمانية عشر عامنا ثـ أغمقت بسبب إزالة, كىدـ الجزء الخمفي مف المبنى المذككر لجية 
 -أمانة العاصمة المقدسة لصالح فتح كتكسعة شارع الحفاير المؤدم إلى شارع المنصكر غربنا 

مدارس البنات إذ لـ تكف لدل المدرسة إمكانيات لمسايرة النيضة التعميمية الحديثة بعد تأسيس 
كما إنو ـل نكف تكزع شيادات لطالبات المدرسة بصفة عامة, ككاف عدد الطالبات  -الحككمية 

 ( طالبة كأربع مف المدرسات.184عند إغالؽ ىذه المدرسة )
 َظبو انذراسة

 كانت الدراسة بمدرسة البنات مؤسسة عمى مرحمة كاحدة تضـ أربع سنكات. -
 تقؿ عف خمس كخمسيف دقيقة. كانت فترة الدرس الكاحد ال -
 كانت عدد الحصص في اليـك الكاحد ست حصص. -
ا. -  بدء الدراسة مف الساعة الثالثة بالتكقيت الغركبي صباحن
 االنصراؼ يككف في الساعة العاشرة بالتكقيت الغركبي بعد العصر. -
 مدة الدراسة في اليـك الكاحد ال تقؿ عف سبع ساعات. -
 فترتيف أسكة بالطالب إلى قبؿ الظير ثـ بعد الظير كالغداء.كانت الدراسة عمى  -
 تعطي الطالبات في اليكـ الدراسي الكاحد مقدار ساعة لمغداء كالصالة. -
 كاف ىناؾ نظاـ الحضكر كالغياب يؤخذ مرتيف في الصباح كالظير. -
كانت بداية الدراسة كنيايتيا ككذلؾ االختبارات كعطمة رمضاف كالحج كالجدكؿ  -

 الدراسي تسير عمى نمط نظاـ المدرسة العاـ.
 يىاد انذراسة
 انسُة األوىل:

تحفيظ  -حفظ األعداد  -كتابة األعداد  -كتابة الحركؼ )الخط(  -اليجاء الشفيي  -
 الرسـ. -تمريف عمى الصالة كالكضكء  -تحفيظ بعض األدعية  -السكر إلى سكرة الفيؿ 
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 انسُة انثبَية:

مبادئ الفقو كالتكحيد  -القراءة كالمطالعة  -السيرة النبكية  -ء عـ غيبان جز  -القرآف الكرـي  -
 تمريف الكضكء كالصالة كحفظ األدعية. -اممالء  -الخط  -الرسـ  -الحساب  -

 انسُة انثبنثة:
التاريخ كحفظ ممخص السيرة  -جزء عـ كسكرة يس غيبنا  -القرآف الكريـ 

 -الخط  -الرسـ  -الحساب  -و كالتكحيد الفق -القراءة كالمطالعة  -النبكية 
 تمريف الكضكء كالصالة كحفظ األدعية. -اممالء 

 انسُة انرابؼة:
 -تحفيظ جزء عـ كسكرة الممؾ كاألسماء الحسنى  -ختـ القرآف الكريـ نظرنا 

الفقو كالتكحيد مقرر  -التاريخ سيرة الصحابيات كبعض الصحابة ألحد عمماء األزىر 
القراءة كالمطالعة مقرر السنة الرابعة في المدارس  -في مدارس الحككمة السنة الرابعة 

 اممالء. -الخط  -الحساب مقرر السنة الرابعة في المدارس الحككمية  -الحككمية 
 ر:ــــانتطىي

تالحظ اف إدارة المدرسة الصكلتية كانت حريصة عمى تطكير منيج الطالبات,        
ت الدراسية كالتي تدرس بالمدارس الحككمية كالقراءة حيث أدخمت عددنا مف المقررا

 .(17)كالمطالعة كالفقو كالتكحيد ككذلؾ الحساب في السنة الرابعة
كعندما , أىميو قامت كنشأت في مكة المكرمةكقد كانت ىذه المدارس ىي مدارس     

 لمست الحككمة تميؼ البنات عمى التعمـ, فعيدت إلى مفتى المممكة كرئيس قضاتيا,
 بإنشاء مدارس لتعميـ البنات.

  "صدر األمر الرسمي بفتح مدارس في جميع المممكة العربية َيقَل الكردي
ـ, كمف ذلؾ الحيف 1959ىػ/1379السعكدية لتعميـ البنات, ككاف ذلؾ في عاـ 
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انتشرت مدارس البنات في جميع المممكة العربية السعكدية, فكاف امقباؿ عمييا كثيرنا, 

 ( .18)الحككمة نساء متعممات مف الخارج لتعميـ البنات في ىذه المدارس"كلقد أحضرت 
كفي البداية قصر التعميـ عمى العمكـ الدينية, كانتيى الكضع إلى أف أصبح التعميـ 

  كالتدبير المنزلي, بيف مف عمؿفييا, كمناىجو كتعميـ الفتياف, مع زيادة ما يميؽ 
 كغيره مف األعماؿ الخاصة بيف.

تاـ بيف الرفيع أف عدد مدارس البنات في مكة إلى نياية عاـ كفي الخ
 ـ بمغ  1970ىػ/1390

 مدرسة ابتدائية  29
 مدارس متكسطة إعدادم 3
 معيد المعممات الثانكم 1
 معيد إعداد المعممات  1
 معيد إعداد المعممات الفني  1

في كما ختـ الرفيع حديثو عف تعميـ البنات بقكلو   " كسمعت بأف الييئة 
طريقيا منشاء جامعة لمبنات تحتكم عمى مختمؼ العمكـ, فعسى أف يككف ذلؾ قريبنا, 
فيتخرج منيا مف السيدات الفاضالت مف ييعدف مجد مف سمؼ مف نساء مكة مما جرل 

 املماع عنو في أكؿ ىذا البياف ".
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 ةــــاخلبمت

أشرؼ الخمؽ الحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات, كالصالة كالسالـ عمى 
 كبعد  .سيدنا محمد كعمى آلو كصحبة أجمعيف.

تناكؿ محمد عمر رفيع في كتابو مكة في القرف الرابع عشر اليجرم, تعميـ  
الفتاة, كالذم تكمـ فيو عف عالمات مكة الفاضالت كمف ثـ بدأ في ذكر الكتاتيب, 

كمات كالتي لـ كأىـ المدارس األىمية التي أنشئت في مكة المكرمة, كرغـ قمة المعم
تتجاكز الخمس كرقات, كلكف قارنيا بباقي المصادر التي كانت في نفس الفترة 
الزمنية, كهلل الحمد كبتكفيقو استطعنا اف نكضح تعميـ البنات في مكة المكرمة كيؼ 

لى كيؼ انتيى؟ خالؿ القرف الرابع عشر اليجرم.  بدأ؟ كا 
َاسْنا أن الحمد هلل رب العالمين  َآخر دع
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 املصبدر واملراجغقبئًة 

: انقرآٌ انكريى   أوًلا
ب: املصبدر 

ا
 ثبَي
  ,َبيت اهلل الكريمالكردم   محمد طاىر َيم لمكة  , بيركت/لبناف, 1, طالتاريخ الق

 ـ .2000ىػ/1420دار خضر, 
  ,َالزهر في تراجم الغازم   عبد اهلل بف محمد سْنظم الدرر في اختصار سْنشر السْنَر 

ر إلى القرن الرابع عشر مع ذيمه المسمى سْنثر أفاضل أهل مكة من القرن العاش
, مكة 1, تحقيؽ  عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش, طالدرر في تذييل سْنظم الدرر
 ـ.2014ىػ/1435المكرمة, المكتبة األسدية, 

ب: املراج
ا
 :غ ـــثبنث
 صَر من تراث مكة المكرمة في القرن الرابع عشر اهلل محمد,  أبكر  عبد

 ـ.   2009ىػ/1430ة عمـك القراف, دمشؽ, , مؤسس2, طالهجري
  ,َبداياته في المممكة آؿ الشيخ   عبد العزيز بف عبد اهلل لمحات عن التعميم 

َدية  ىػ.1412, الرياض, العبيكاف لمطباعة كالنشر, العربية السع
  ,دار مكة لمطباعة كالنشر, 1, طمعجم معالم الحجازالبالدم  عاتؽ بف غيث ,

 ـ.1984ػ/ى1404مكة المكرمة, 
    بيركت, مؤسسة الرياف, 2, طمعجم معالم الحجازالبالدم, عاتؽ بف غيث ,

 ـ.2010ىػ/1431
  ,َلهمابف دىيش  عبدالمطيؼ عبد اهلل َما ح , الكتاتيب في الحرمين الشريفين 

 ـ.1997ىػ/1418, بيركت, دار خضر, 3ط
  ,َاهر الحسان في تراجم الفضالءبيال   زكريا بف عبد اهلل عيان من َاَ الج

َخالن  ـ.2006ىػ/1427, مؤسسة الفرقاف لمتراث امسالمي, أساتذة 
  ,مكة المكرمة, دار 1, طمكة في القرن الرابع عشر الهجريرفيع   محمد عمر ,

 ـ.1981ىػ/1401مكة لمطباعة كالنشر, 
  ,َالعمرانالسباعي  أحمد َاالجتماع  َالعمم  , تأريخ مكة دراسات في السياسة 

 ـ.  1994ىػ/1414ثقافي, مكة المكرمة, , نادم مكة ال7ط
  ,َلتيةالسقا   أحمد حجازم  ـ.1978ىػ / 1398, القاىرة, دار األنصار, المدرسة الص
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  ,الرياض, األمانة التعميم في عهد الممك عبد العزيزالسمماف   محمد بف عبد اهلل ,

 ـ.1999العامة لالحتفاؿ بمركر مائة عاـ, 
  ,َتعبد الجبار  عمر يحيى راجم بعض عممائسْنا في القرن الرابع عشر سير 

 ـ.1982ىػ/1403, جدة, تيامة, 3, طلمهجرة
  ,ىػ.1403, جدة, دار الشركؽ, تاريخ التعميم في مكةعبد اهلل   عبد الرحمف صالح 
  ,أعالم المكيين من القرن التاسع إلى المعممي  عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ

 ـ.2000ىػ/1421, مؤسسة الفرقاف لمتراث امسالمي, 1ط, القرن الرابع عشر الهجري
  ,جدة, 2, طأعالم الحجاز في القرن الرابع عشر لمهجرةالمغربي   محمد عمي ,

 ـ.1994ىػ/1415مطابع دار البالد, 
  ,َالمدارس اَهمية بمكة المكرمةالمقادمي   فيصؿ عبد اهلل , تاريخ الكتاتيب 

 ـ.2011ىػ/1432اث امسالمي, , مكة المكرمة, مكتبة إحياء التر 1ط
 رابؼبا : انرسبئم انؼهًية 

  ,َلتية بمكة المكرمة دراسة تاريخية الفقيو   عبد العزيز سميماف عكض المدرسة الص
 ـ.1993ىػ/1414, رسالة ماجستير, جامعة ـأ القرل, هـ2121-2121َصفية 

  ,مكة مدرسة الفتاة اَهمية بفممباف   حساـ بف محمد بف حسيف عبد الغني
َية من  سهاماتها الترب َا  ,  هـ دراسة تاريخية َصفية2116إلى 263٧المكرمة 

 ىػ.1424-1423رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية, جامعة أـ القرل, 
 خبيسبا : انذوريبت

  ىػ المكافؽ 1422ربيع الثاني عاـ  23, السبت 10516صحيفة الجزيرة, العدد
 ـ.2001يكليك  14

  الشيخ عمر عبدالجبار مؤسس أَل مدرسة لمبسْنات بمكة   صحيفة الرياض
  .ـ2017مارس  6ىػ المكافؽ 1438جمادل اآلخرة 7 المكرمة,

  ـ.30/4/2010, يـك الجمعة 17173صحيفة المدينة, العدد 
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 اهلىايش

                                                           

, مكة المكرمة, دار مكة لمطباعة 1, طمكة في القرن الرابع عشر الهجري, رفيع  محمد عمر( 1)
 ـ .1981ىػ/1401, كالنشر

شامية , ككيتاب المدرسة كيتاب ال ,كتاتيب البنات في مكة المكرمة  كيتاب السيدة آشيو ( 2)
, ككيتَّاب , كعائشة معجكنية, ككيتَّاب األستاذة اليزازيةالبغداديةككيتاب الفقيية فاطمة  ,الصكلتية

يية زينب قكقك ككيتاب الفق ,, كفاطمة المنديميةخ حسيف مكي, كآمنة رمبك الجاكيةشقيقة الشي
اب , ككيتَّ , ككيتاب خيرية خكجة, ككيتَّاب مكضي الدامغالجاكية, ككيتَّاب بنات الشيخ النيدم

لبكرصمية, كفاطمة التركية, ككيتَّاب الفقيية رقية سمباكه. بف دىيش  الفقيية أمنية ىانـ ا
َلهما, عبدالمطيؼ عبد اهلل َما ح , بيركت, دار خضر, 3ط, الكتاتيب في الحرمين الشريفين 

التعميم في عهد الممك عبد  ,  محمد بف عبد اهلل؛ السمماف37-32ـ, ص 1997ىػ/1418
 .52-50, ص ـ1999تفاؿ بمركر مائة عاـ , لالح, األمانة العامة , الرياضالعزيز

الشيخ عمر  ,المعاصر مكة  كلد مؤسس أكؿ مدرسة لتعميـ الفتاة في تاريخ عبد الجبار عمر ( 3)
كترعرع بيا كالتحؽ بالتعميـ في صغره  ,ـ1902ىػ/1320عاـ  بمكة المكرمةيحيى عبدالجبار 

كتخرج  ,ثـ التحؽ بالمدرسة العسكرية ,كتمقى التعميـ عمى أيدم كبار العمماء ,بالحـر المكي
خ عمر عددنا ككاف ذلؾ في عيد الشريؼ حسيف . تكلى الشي ,برتبة ضابط مف الكمية العسكرية

كضابط باألمف العاـ, كمنصب مدير  ,مف المناصب كالمياـ كمف ضمنيا مدير شرطة اآلداب
 بمكة المكرمةكمفتش في أمانة العاصمة  ,كمساعد مدير المعيد العممي السعكدم ,دار األيتاـ

كما نشر الشيخ عمر عبد  ,إضافة لعضكيتو في مؤسسة مكة لمطباعة ,كمدير عاـ الجكازات
كمنيا عدف كحضرمكت كالعراؽ  ,الجبار التعميـ في عدد مف الدكؿ العربية كامسالمية

ندكنيسيا التي  راسية لألطفاؿ . كيعتبر مف أكائؿ المؤلفيف لمكتب الدال تزاؿ كتبو تدرس بياكا 
ثـ عاد إلى  ,كقد أمضى قرابة عشر سنكات في التأليؼ ,بالمغة العربية في تمؾ الديار النائية

عمر عمى فقد حرص الشيخ  ,كانت كمازالت ميد العمـ كالعمماء مكة المكرمةكألف  ,المممكة
لتككف ىذه المكتبة زاخرة بمختمؼ  -رحمو اهلل  -افتتاح مكتبة عممية قرب باب السالـ كاجتيد 

الكتب متعددة المعارؼ متنكعة الحقكؿ. تكفي الشيخ عمر بف يحي عبدالجبار في العاصمة 
محـر عاـ  16المقدسة التي أحبيا كسعى لخدمتيا طيمة مراحؿ عمره, كذلؾ في 

الشيخ عمر   صحيفة الرياض . بمكة المكرمةكدفف بمقابر المعالة  ,ـ1971ىػ/1391

http://www.lahaonline.com/articles/view/44058.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/44058.htm
http://www.lahaonline.com/mobile/articles/view/48722.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD
http://www.lahaonline.com/mobile/articles/view/48722.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/44058.htm
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 6ىػ المكافؽ 1438جمادل اآلخرة 7 ,س أَل مدرسة لمبسْنات بمكة المكرمةعبدالجبار: مؤس
  . ـ2017مارس 

, , كىك حي جميؿ شجير كاسع الشكارعربية, محسكب مف جركؿياء مكة الغأحد أح الزاهر: (4)
, بيركت, مؤسسة 2, طمعجم معالم الحجاز  كسكانو مف قبيمة حرب. البالدم, عاتؽ بف غيث

 . 4/127ـ , 2010ىػ/1431الرياف, 

 ـ .2001يكليك  14ىػ المكافؽ 1422ربيع الثاني عـا  23, السبت 10516صحيفة الجزيرة, العدد   (5)

 ـ .2001يكليك  14ىػ المكافؽ 1422ربيع الثاني عـا  23, السبت 10516صحيفة الجزيرة, العدد  ( 6)

قاـ بتأسيس ىذه المدرسة محمد عارؼ بف تراب البنغالي كىك مف مكاليد باكستاف سنة ( 7)
فدرس في  ,ثـ أشتغؿ بالتدريس ,كدرس في المسجد الحراـ ,ىاجر إلى مكة المكرمة ,ىػ1315
ـ افتتح مدرستو في 1939ىػ/1358. كفي عاـ كاف أخرىا مدرسة دار الفائزيفرس عدة مدا

ثـ تكسعت المدرسة كأصبح فييا  ,حي المسفمة ككاف عدد طالبيا في سنتيا األكلى قميالن جدان 
كقسـ ثالث لتحفيظ القرآف  ,تتكلى التدريس فيو زكجتو ,كقسـ لمبنات ,قسـ لمبنيف ,ثالثة أقساـ

ـ ألغى قسـ البنات , كبعد ذلؾ بعاميف ألغى قسـ تحفيظ 1950ىػ/1370كفي عاـ  ,الكريـ
كىكذا لـ يبؽ إال قسـ البنيف الذم أصبح يضـ جميع صفكؼ المرحمة االبتدائية  ,القرآف الكريـ

ـ تكلى أبناؤه إدارة 1963ىػ/1383ـ . بعد كفاة المؤسس عاـ 1946ىػ/1366مف عاـ  اابتداءن 
امدارية كالثاني  أحدىما لمشئكف ,تكلى إدارة المدرسة ككيالف المدرسة كنظران لصغر سنيـ فقد

ـ مف عدة مشكالت أىميا ما 1972ىػ/1392. كانت المدرسة تعاني في عاـ لمشئكف الفنية
 ,. ضعؼ مستكل المعمميفاسية تكفي لمطمبة الدارسيف فييا  عدـ كجكد مقاعد در يأتي
يح لمصغار ممارسة النشاط مالعب تت. عدـ كجكد ظميـ مف حممة الشيادة االبتدائيةفمع

. ( طالبان 193ـ )1972-1971ىػ/1392-1391. كبمغ عدد طالبيا في العاـ الرياضي
أغمقت قبؿ عدة سنكات . عبد اهلل  عبد الرحمف  كاستمرت المدرسة تعاني مف المشكالت حتى

يصؿ   ف؛ المقادمي128ىػ , ص 1403, جدة, دار الشركؽ, تاريخ التعميم في مكة, صالح
َالمدارس اَهمية بمكة المكرمةعبد اهلل ,  ة, مكتبة إحياء , مكة المكرم1, طتاريخ الكتاتيب 

 . 101ـ , ص 2011ىػ/1432, التراث امسالمي

َم الديسْنية  (8)   أسس ىذه المدرسة السيد محسف بف عمي المساكم, كىك مف أصؿ مدرسة دار العم
ـ, كتعـم في مدارسيا, كفي 1905ىػ/1323ا عـا حضرمي, كلد في مدينة فممباف في جنكب شرؽ آسي
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ـ التحؽ 1921ىػ/1341ـ قدـ إلى مكة المكرمة , كفي غرة عاـ 1921ىػ/1340مكسـ حج عاـ 
بالمدرسة الصكلتية, فأخذ العـم مف عممائيا حتى تخرج منيا, ـث عيف مدرسان فييا بامضافة إلى أنو كاف 

ـ أسس مدرسة "دار العمـك الدينية". تكفي في جماد 1934ىػ/1353يمقي دركسان في منزلو. كفي عـا 
, ص1935ىػ/1354الثانية عـا  سير ؛ عبد الجبار  عمر يحيى, 119ـ. عبد اهلل   تاريخ التعمـي

ـ, ص 1982ىػ/1403, جدة, تيامة, 3, طَتراجم بعض عممائسْنا في القرن الرابع عشر لمهجرة
 . 93؛ المقادمي, تاريخ الكتاتيب, ص 293-294

ؾ مجابػػا . كينتيػػي نسػػبو إلػػى الممػػغنػػي بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف آدـ فممبػػافحسػػيف عبػػد الىػػك محمػػد  (9)
مبػػاف مػػف جزيػػرة سػػكمطرة باندكنيسػػيا عػػاـ فػػي قريػػة بتػػكغ مػػف قػػرل فمىيػػت أحػػد ممػػكؾ جػػاكا. كلػػد 

نشػػأ فػػي كنػػؼ كالديػػو. حيػػث كػػاف كالػػده إمػػاـ مسػػجد القريػػة كييعػػرؼ بالشػػيخ  .ـ1901ىػػػ/1319
قرأ عميو القرآف الكريـ كحفظو كأـ بالمصميف قبؿ بمكغو الثانيػة عشػرة مػف عمػره عبد الغني إماـ ف

كقػػػرأ شػػػيئان مػػػف النحػػػك كالصػػػرؼ عمػػػى الشػػػيخ حسػػػيف بػػػف عبػػػداهلل مػػػف أىػػػؿ قريتػػػو , كفػػػي عػػػاـ 
ـ قػػدـ مكػػة المكرمػػة لطمػػب العمػػـ كالمجػػاكرة . فػػالتحؽ بالمدرسػػة الصػػكلتية عػػاـ 1911ىػػػ/1330
مسػجد الحػراـ ثػـ ـ , ثػـ طمػب العمػـ عمػى أيػدم عممػاء ال1914-1912ىػػ /1333 -ىػ 1331

. تتممذ عمى يد كالده ثـ العديد مف العمماء كالشػيكخ. شػارؾ العممػاء بالتػدريس تنقؿ بيف األمصار
فػي المسػجد الحػراـ بػيف بػػاب القطبػي كبػاب الزيػادة كفػي منزلػػو العػامر بحػي الفمػؽ كعػادة عممػػاء 

-ىػػػػ1341ف دكف راتػػػب( بالمسػػػجد الحػػػراـ فػػػي عػػػاـ مكػػػة المكرمػػػة . عػػػيف مالزمػػػان ) مػػػدرس مػػػ
-1928ىػػػ/1368-1347ـ مػػف عػػاـ ـ , ثػػـ مدرسػػان بالمسػػجد الحػػرا1928-1922ىػػػ/1347
, ثـ مدرسان بمدرسة دار العمـك الدينية لألقساـ العالية كالثانكية , عيف نائبان لػرئيس إدارة ـ1948

 -1368اـ عػػامي درسػػة دار األيتػػـ , ثػػـ مدرسػػان بم1938ىػػػ/1357مدرسػػة العمػػـك الدينيػػة عػػاـ 
-1951ىػػػ/1381-1371ة مػػف عػػاـ , كمدرسػػان بالمدرسػػة الرحمانيػػـ1951-1948ىػػػ/1371
ـ , حيػػػػث 1963-1961ىػػػػػ /1383-1381, كمدرسػػػػان بالمدرسػػػػة العزيزيػػػػة االبتدائيػػػػة ـ1961

أحيػػؿ عمػػى التقاعػػد , إضػػافة إلػػى اختيػػاره فػػي لجػػاف التصػػحيح كالمراقبػػة كاالمتحػػاف الشػػفكم فػػي 
ـ , كفػػػػي لجػػػػاف 1953-1952ىػػػػػ/1373-1372ختبػػػػار الشػػػػيادة االبتدائيػػػػة لمعػػػػاـ الدراسػػػػي ا

أسػيس مدرسػة دار . ساىـ في تـ1959ىػ/1379ادة التكجييية لعاـ المالحظة في امتحاف الشي
مدرسة بنيف خاصة بالجالية االندكنيسية( كاختير عضكان بمجمػس إدارتيػا , سػاىـ العمـك الدينية )

 1422الدراسي  ـ , كأغمقت في العاـ1942ىػ/1362البنات االبتدائية عاـ في تأسيس مدرسة 
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 ـ . تػػكفي عػػػاـ1947ىػػػ/1367, أسػػس مدرسػػػة الفتػػاة األىميػػة عػػػاـ ـ2002-2001ىػػػ/1423
 .( كدفػػػف بػػػالمعالة كلػػػو مػػػف الذريػػػة سػػػت أبنػػػاء كسػػػت بنػػػاتعامػػػان  80ـ عػػػف )1978ىػػػػ/1399
أعالم المكيين من القرن التاسع إلى القرن , ـي  عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد الرحالمعممي

؛ 2/736ـ, 2000ىػػػ/1421ي, مؤسسػػة الفرقػػاف لمتػػراث امسػػالم, 1, ط الرابــع عشــر الهجــري
َاهر الحسان في تراجم الفضـالء  زكريا بف عبد اهلل , بيال َخـالن الج ,  َاَعيـان مـن أسـاتذة 

  عبد الرحمف ؛ عبد اهلل394-1/389, ـ 2006ىػ/1427مؤسسة الفرقاف لمتراث امسالمي , 
؛ الغػازم  عبػد اهلل 226, ص ىػػ1403, جػدة, دار الشػركؽ , تاريخ التعمـيم فـي مكـةصالح , 
َالزهـر فـي تـراجم أفاضـل أهـل مكـة مـن القـرن , بف محمد سْنظم الدرر في اختصار سْنشـر السْنـَر 

, تحقيػؽ    العاشر إلى القرن الرابع عشر مع ذيمه المسـمى سْنثـر الـدرر فـي تـذييل سْنظـم الـدرر
ـ , 2014ىػػػ/1435, , مكػػة المكرمػػة, المكتبػة األسػػدية1الممػػؾ بػف عبػػد اهلل بػػف دىػيش, ط عبػد
مدرسة الفتاة اَهمية بمكـة , حساـ بف محمد بف حسيف عبد الغني  ؛ فممباف 615-614ص 

ـــة مـــن  َي ســـهاماتها الترب َا  , رسػػػالة هــــ دراســـة تاريخيـــة َصـــفية2116إلـــى 263٧المكرمـــة 
 .  4, ص ىػ1424-1423كرة, كمية التربية, جامعة أـ القرل, جستير غير منشما

َبداياته في المممكة العربية , ( آؿ الشيخ  عبد العزيز بف عبد اهلل10) لمحات عن التعميم 
َدية ؛  الفقيو  عبد العزيز 158ىػ, ص 1412لعبيكاف لمطباعة كالنشر, , ا, الرياضالسع

َلتية بمكة المكرم, سميماف عكض , هـ2121-2121ة دراسة تاريخية َصفية المدرسة الص
 . 378-377, ص ـ1993ىػ/1414رسالة ماجستير, جامعة أـ القرل, 

كىك أحد أقدـ  ,حي كاف يقع بيف الشبيكة كحارة الباب كالحفاير كجبؿ الكعبة :الخسْندريسة( 11)
ـ. التكسعة الشمالية لممسجد الحرا , كقد تـ إزالتو اآلف لصالح مشركعمكرمةأحياء مكة ال

 . 5, صـ30/4/2010, يـك الجمعة 17173صحيفة المدينة, العدد 

مف األحياء القريبة مف المسجد الحراـ, كانكا يسمكنيا "الحزنة" كىي ضد السيمة, كالذم حفر  الحفاير: (12)
الحفائر كسيميا لممشاة ىك خالد البرمكي في عيد بني العباس ليجعميا طريؽ مختصر إلى بستانو 

, جدة, 2, طأعالم الحجاز في القرن الرابع عشر لمهجرةالمغربي  محمد عمي,  جركؿ.الذم بناه في 
صَر من تراث مكة المكرمة في القرن الرابع عشر ؛ أبكر  عبد اهلل محمد, 3/50مطابع دار البالد, 

 . 416ـ, ص2009ىػ/1430, مؤسسة عمـك القراف, دمشؽ, 2, طالهجري
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ة , كيمتد مف الشبيكة إلى المسفمة, كمف أسمائو ثبير الزنج. كفي   ىك جزء مف حارة الشبيكجبل عمر (13)
مشركع بكشرت أعماؿ اليدـ في مساكف الجبؿ لتكفير المساحة الالزمة مقامة  ـ2006أكاخر سنة 
الكردم  . بشركة جبؿ عمرسميت  سعكدية شركة مساىمةكأنشأت خصيصا ليذا المشركع  جبؿ عمر

َبيت اهلل الكريممحمد طاىر,  َيم لمكة  , بيركت/لبناف, دار خضر, 1, طالتاريخ الق
 .       2/684؛ أبكر  صكر مف تراث مكة المكرمة, 2/383ـ, 2000ىػ/1420

, أما سبب تسميتيا المسجد الحراـغربية الشمالية مف   تقع ىذه الحارة في الجية الحارة الباب( 14)
ككانت تفصؿ  فقد ذكر السباعي في تأريخو  "أف قتادة بنى سكران أعمى مكة كسيؿ العقبة

 , فسميت كذلؾ ألف الباب المسكر كاف فييا". كيدخؿ فييا ريع الرساف.الشبيكة كحارة الباب
َال, السباعي  أحمد َاالجتماع  َالعمم  نادم مكة  ,7, طعمرانتأريخ مكة دراسات في السياسة 

 .     1/244, ـ1994ىػ/1414, الثقافي, مكة المكرمة

حيط , كيمنتيى ريع الرساف شرقان كشماالن  , كتبدأ مفالشماؿ الغربي مف المسجد الحراـ تقع في( 15)
أبكر  صكر مف  بيا مف األحياء  حارة الباب, الشامية, العتيبية, الزاىر, الطندباكم, اليندكاية.

 .851-2/850المكرمة,  تراث مكة

لنازلػة مػف الجبػاؿ   سميت بذلؾ لتجمع المياه اغير الشبكة التي يصاد بيا. كقيؿتص الشبيكة :( 16)
ـك عمػى مكػة المكرمػة , كقيػؿ كانػت مكضػع اشػتباؾ كقتػاؿ عػدة مػرات فػي اليجػفي تمؾ المنطقة

كة تػأتي بعػد بػاب العمػرة , كحػارة الشػبيت بئران بيف مكة المكرمػة كالزاىػر  كانكالدفاع عنيا. كقيؿ
كَّ ةمباشػػر  زى رة كالتػػي كػػاف فييػػا , كتطػػؿ عمػػى المسػػجد الحػػراـ فػػي المنطقػػة التػػي تسػػمى قػػديمان بػػالحى

جد الحػراـ كبػالقرب مػف بػاب , كرباط كبئر الداكدية فػي الشػماؿ الغربػي مػف المسػالسكؽ الصغير
, غربػان إلػى ريػع الحفػائرجد الحػراـ . كىي حي كبير مف أحياء مكة المكرمة يمتد مف المسالعمرة

مشركع تكسعة الحـر المكي الشريؼ.  . كقد تـ إزالة حي الشبيكة لصالحشماالن إلى حارة البابك 
, دار مكة لمطباعة كالنشػر, مكػة المكرمػة, 1, طمعجم معالم الحجاز, البالدم  عاتؽ بف غيث

 . 2/683,  صكر مف تراث مكة المكرمة  ؛ أبكر5/18ـ, 1984ىػ/1404

َلتيةلسقا  أحمد حجازم, ( ا17)  . 103ـ, ص 1978ىػ / 1398, القاىرة, دار األنصار, المدرسة الص

 . 6/38  التاريخ القكيـ لمكة, ( الكردم18)
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