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الملخص 

هدف هذا البحث إلى الوقوف على مصادر المیاه خالل القرنین األول، والثاني 
الهجریین في منطقة الحجاز، والتي تعتبر من المناطق التي تقل وربما تنعدم فیها مصادر 

لمیاه الطبیعیة، ولكون الماء أحد العناصر المهمة لوجود الحیاة البشریة؛ فاهتدى العقل ا
البشري إلى إنشاء مصانع للخزن االستراتیجي للمیاه، التي تأتي من األمطار والسیول، 

وقد تم توضیح المفهوم العام . واالحتفاظ بها، ثم إمداد الناس بها وقت الحاجة إلیها
والصهاریج واألحواض، وأنواعها، وطریقة عملها، والتقنیة الهندسیة التي للمصانع المائیة 

اتبعتها في تصفیة الماء وتوزیعه، كما وجدت أحواض مائیة هدفها بیع المیاه على من 
وتعرض البحث المنشئات المائیة في جدة والمدینة وماحولها، وتعتبر جدة من . یطلبها

،كما ٥٠٠والمصانع المائیة إذ بلغت أكثر من أكثر المناطق الحضریة في عدد األحواض
تم توضیح جهود خلفاء الدولة اإلسالمیة في توفیر المیاه لألماكن المقدسة، وطریق 

، وتوضیح جهودهم في صیانة تلك المنشئات والمحافظة علیها من جهةمن الحجاج
.التلف من جهٌة أخرى
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Water Factories and Tanks in the Hijaz During the
First and Second Centuries, A.H. (Creation and

Maintenance)

Abstract

The aim of this research is to identify the sources of water
during the first and second centuries A.H.  in the Hijaz region; one
of the areas where natural water sources are scarce or none existent.
Water is an important element in the existence of human life. The
main source of water is rain and the method in which it is stored,
supplying people with water whenever it is needed. The paper also
discusses the technicalities of water plants, tanks and reservoirs,
their types and their process of operation. The engineering
technique used in water purification and distribution has also been
investigated along with the water reservoirs established to sell
water. The research focuses on water facilities in Jeddah, Madinah
and surrounding areas. Jeddah is considered one of the most urban
areas regarding the number of water reservoirs and water plants
with a total number of 500.The efforts of the Islamic Caliphate in
providing water to the holy places are traced and recorded as
reflected on the way pilgrims were served in the context of
maintaining water facilities and insuring their continuity.
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المقدمة

الماء هو أساس الحیاة في . )١("ٍء َحيٍّ ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشيْ َوَجَعْلَنا" قال اهللا سبحانه وتعالى
كل كائٍن حي، اإلنسان، والنبات، والحیوان، كما یعتبر الماء المركب المشترك في المأكوالت، 
وأیضًا الصناعات؛ إذ یدخل في صناعة الحدید، واألخشاب، والبالستیك، والمالبس، وغیرها مما 

ًا حیویًا في الحیاة فهو ضروري في إنتاج ویؤدي الماء دور ) ٢(هو موجود في حیاتنا المعاصرة
الطاقة، كما أنه هو الوسط اآلمن للتخلص من السموم والفضالت، كما یعتمد التنظیم الحراري 

وفقدان الماء یصیب اإلنسان بالغیبوبة، وربما تلف بعض األجهزة في جسمه . على الماء
د عن ثالثة أیام، والحیاة بأكملها كالكلى، كما ال یستطیع اإلنسان أن یعیش بدون ماء لمدة تزی

.على األرض تعتمد على الماء، مصداقًا لقول العزیز الحكیم

ونظرًا لوجود الحاجة المستمرة والضروریة للموارد المائیة، في كل التجمعات السكانیة 
على مر العصور، وتعاقب القرون، في كل األماكن، وتزداد الحاجة في المناطق البعیدة عن 

وتعتبر منطقة الحجاز قلیلة األمطار، وال توجد فیها أنهار جاریة للشرب، . المائیة الدائمةالموارد
أو ري المزروعات، والحیوانات؛ مما یجعل البحث عن تأمین الماء حاجة ضروریة؛ ولذلك تم 
العمل على إیجاد منشآت مائیة تمدهم بالماء، وهذه المنشئات إما طبیعیة كاألنهار، واآلبار، 

عیون، وٕاما بشریة كالبرك، والخزانات، والـتـَِّرع؛ وذلك لخزن المیاه فیها، فُحفرت اآلبار والترع وال
. ووضعت الخزانات والصهاریج والمصانع ولهذا فتلك األماكن تعتبر شیئًا حیویًا بالنسبة للسكان

لدى كما أن األماكن المخصصة لجمع الماء وخزنه فیها حتى وقت الحاجة لها أهمیة كبیرة
، ومن الممكن اعتبار الصهاریج والمصانع بمثابة خزانات صناعیة لتخزین المیاه، )٣(السكان

ُعرفت الصهاریج منذ الحضارات القدیمة لتوفیر وتخزین المیاه في واستخدامها في وقت الحاجة، 
.)٤(ممرات السیول على هیئة أحواض كبیرة شبیهة باآلبار

:مفهوم الصهاریج والمصانع
:التعریفات التي تناولت الصهاریج والمصانع بالتوضیح نذكر منها مایلي تعددت
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جمع، ومفردها صهریج، وهو حوض كبیر یجتمع فیه الماء كما ورد لدى ابن : الصهاریج
منظور، وذكر ابن سیده األندلسي الصهریج وأن أصله فارسیًا ، وهي مصنعة یجتمع فیها الماء، 

یسمى بركة، وٕاذا كان كبیرًا ومسقوٌف سطحه یسمى وٕاذا كان صغیرًا ومكشوف السطح
.)٦(، وورد معنى الصهریج  لدى ابن المجاور أنه یقصد به حوض المیاه)٥(صهریجاً 

تشبه الصهاریج، عمیقة : أما المصانع، فقد ذكر الخلیل بن أحمد في معجم العین بأنها
األحباس تُــتخذ للماء : عرب بأنهاوجاء في لسان ال. )٧(تُــتخذ للماء، ویحبس بها، واحدها مصنعة

. واحدها مصنعة، ونالحظ اتفاق ابن منظور مع الخلیل بن أحمد في معنى، ووصف المصانع
مساكات لماء السماء یحتفرها الناس فیملؤونها من ماء : وذكر ابن منظور رأي األصمعي بأنها

ْنعَ  شبه الصهریج ُیـتخذ للماء، الحوض، وقیل : السماء فیشربونها، وذكر في موضع آخر أن الصَّ
مما سبق یتضح أن المعنى واحدًا للصهاریج، .)٨(خشبة ُیـحـَبـس بها الماء وتمسكه حیناً : وقیل

والمصانع كما أن الغرض منهما واحد، وهو خزن المیاه المؤقتة العارضة مثل میاه األمطار 
.لتسمیةوالسیول واالستفادة منها في الري والُسقیا وغیرها، وٕان اختلفت ا

وتأكیدًا لما توصلنا إلیه من أن المقصود بهما شيٌء واحد أن الصهاریج ورد ذكرها لدى 
المؤرخین والرحالة في نفس الوصف للمصانع، وهذا یعني شمولیة كلمة المصانع والصهاریج، 
كما أن الصهاریج كانت موجودة في الطریق فعًال، ولعل قول المؤرخین والرحالة في كتاباتهم 

، یقصد بها الصهاریج والمصانع معًا، -كما سنرى الحقًا في البحث–" وهذه المصانع"لة جم
أیضًا والتي یقصد بها نفس المعنى والوظیفة نفسها، ولكن لم ) ٩(وأیضًا ما ورد عن ذكر الجباب

.تحدد المناطق التي أنشئت  تلك  المنشآت بها 

:المائیةالمصانع والصهاریجأنواع
شارة إلى أن مصادر المصانع والصهاریج في القرنین األول والثاني لها أنواع والبد من اإل

:فقد قسمت إلى نوعین

وخصصت األحواض العامة لتخزین المیاه، وتوزیعها على بیوت : األحواض العامة
الناس وقت الحاجة، وهي ذات حجم كبیر، وربما تشبه محطات المیاه في وقتنا 
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على أطراف المدن والقرى ویتم من خاللها تعبئة الحاضر، وتسمى الشیب وتوجد 

المیاه في سیارات خاصة لنقل الماء إلى المساكن، وهي موجودة عادة في المدن 
واألحواض . البعیدة عن مصدر الماء، وتكون ضخمة أفقیًا ورأسیًا في باطن األرض
وهذا النوع .العامة ال یمكن البناء فوقها؛ لصعوبة إیجاد أساسات تتحمل البناء فوقها

من الثروات المائیة لم یعرف إال في عهد متأخر نسبیًا؛ وربما كان ذلك بسبب 
التطور الذي حصل لفن العمارة والتخطیط المدني الحاصل فیها، وازدیاد أعداد زائري 

.منطقة الحجاز من المعتمرین والحجاج

خدمة وهي أصغر حجمًا من األحواض العامة؛ فهي خصصت ل: األحواض الخاصة
منشأة بعینها، ویوجد في سقفها فتحة ُتَسـد وتفتح وقت الحاجة ألخذ الماء منها، وكال 

واألحواض الخاصة تم بناء منشآت . )١٠(النوعین یمدان الناس بحاجتهم من الماء
مائیة فوقها؛ كاألسبلة، وأحواض سقي الدواب وتعتبر العیون المائیة، واألحواض 

زوجة الخلیفة العباسي هارون ) ١١(أنشأتها السیدة زبیدة الخاصة بتخزین المیاه التي
وقد وجدت أیضًا في القرن األول والثاني . من نوع األحواض الخاصة)١٢(الرشید

. )١٣(أحواض خاصة لتخزین المیاه والغرض منها التجارة وبیع المیاه

ة لها وكانت الصهاریج وخاصة تلك التي یتم إنشاؤها داخل الحصون والقالع الحربی
ممیزاتها وأهمیتها خاصة في أیام الحروب، فهي تمنع العدو من قطع الماء عن المحاصرین، 
وهذا یساعدهم على الصمود أمام الحصار القائم علیهم، وبذلك یستطیعون البقاء مدة طویلة 

.)١٤(یدافعون عن أماكنهم خلف األسوار

:تصمیم المصانع المائیة ومواصفاتها

وفي منطقة . ئیة الموجودة في شبه الجزیرة العربیة مكانة مهمة للسكانتأخذ المصانع الما
الحجاز تحدیدًا في مكة، والمدینة وما یحیط بهما تعتبر منطقة حیویة ومهمة؛ ِلـَمـا لها من 
خصوصیة دینیة؛ فهي جاذبة للناس ویتوافد علیها الحجاج، والزوار بكثرة، ولكنها منطقة تبعد 

سیة؛ ولهذا البد من إیجاد وسائل أخرى من خاللها تسد حاجة سكانها، عن مصادر الماء األسا
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الصهاریج وفقًا لطرق هندسیة متقدمة، ففي بحوث ولهذا تم بناء المنشآت المائیة وُبنیت.وزوارها
افترضت أن یكون عرض الحفرة خمسة أمتار، وطولها عشرون مترًا، وبعمق ) ١٥(تاریخیة متقدمة

حول جدار الحفرة من الداخل، وُتسد المنافذ الصغیرة ) ١٦(سمختلف، ویوضع حجر الكل
، كما یتم بناء َدرج بطول الحفرة وعمقها؛ لكي یتم )١٧(باألحجار، بعد ذلك یتم تـمـلیسه  بالنورة

جدار یرتفع عن المائيویحیط بالمصنع . الوصول إلى الماء عندما یكون منسوبه منخفضاً 
لیة جذب الماء برفع وعمل فتحات أسفل الجدار على مستوى األرض ثالثة أمتار وفیما یُخص آ

األرض من جمیع الجهات؛ لیسمح لماء سیول المطر بالدخول إلى المصنع بسهولة، ثم یسقف 
.)١٨(بسقف مقنطر لیحفظ الماء عن الشمس من التبخر

:الصهاریج والمصانع في مكة
ُجرد، لیس بها ماء، غیر ماء في واٍد غیر ذي زرع، ُتشرف علیها جبالتقع مكة المكرمة

زمزم، وهي بئر محفورة، وآبار أخرى ُمجة حفرها أصحاب البیوت، وال وجود للمیاه الجاریة، 
وكل ما كان یحدث نزول سیول، قد تكون ثقیلة قویة، تهبط علیها من . والعیون الغزیرة فیها

وقد تصل إلى الحرم فتؤثر الشعاب والهضاب والجبال، فتنزل بها أضرارًا فادحة وخسائر كبیرة، 
ولهذا فأرضها ال .فیه، وقد تسقط البیوت، فتكون السیول نقمة، الرحمة تغیث أهل البیت الحرام

تصلح ألن تكون ذات نخیل وزروع، فما كان من أهلها إال أن یكتفوا بما یكسبونه من الحجاج 
َذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َوإِْذ َقاَل ِإْبَراِهیُم َربِّ ":قال تعالى،)١٩(والتعامل معهم اْجَعْل هَٰ

ۖ◌ َقاَل َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلیًال ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلٰى َعَذاِب النَّاِر ۖ◌ َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخِر 

ماسة لتوفیر مصادر للمیاه فیها عن طریق إنشاء ومن هنا ظهرت الحاجة ال. )٢٠("َوِبْئَس اْلَمِصیرُ 
عدة صهاریج، وقد تكون تلك منشئات مائیة تمد المدینة ومرتادیها بالماء، ولهذا نجد في مكة 

الصهاریج هي التي أمرت بها السیدة زبیدة، ولقد حرصت على توفیر المیاه فیها، وقامت بحفر 
یق للماء الذي یصب فیها في كل منخفض ، ومهدت الطر )٢١(العین المعروفة بعین الُمشاش

ومرتفع، واخرجتها من مسافة اثني عشر میًال إلى مكة، وأنفقت علیها المبالغ الطائلة حتى بلغت 
٨٧٠/ هـ٢٧٩–٢٥٦( )٢٣(،ویؤكد ذلك أن الخلیفة المعتمد) ٢٢(ألف ألف وسبعمائة ألف دینار

المكرمة، كما أرسل األموال أمر باإلصالح والصیانة لبعض الصهاریج في مكة) م٨٩٢–



١٣٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
، وتم توزیع الحراس على الصهاریج ومهمتهم الُمسندة لهم الحراسة )٢٤(إلصالح قنوات المیاه 

وتوزیع الماء على السكان في األحیاء، كما أن من المهام الُمناطة لهم إخبار الوالي عما یحدث 
.)٢٥(تم إصالحها في حینهبها من نقص، وما تحتاجه المرافق من ترمیمات وتعدیالت حتى ی

وكان للسیدة زبیدة دوٌر واضح في العنایة بالمنشآت المائیة على طول الطریق إلى مكة، 
أحمد بن عمرو، الذي كان مرافقًا للسیدة زبیدة ألداء فریضة الحج، وعدَّد " أرجوزة"وورد ذلك في 

شیرًا لألماكن التي في األرجوزة المحطات الرئیسة الموجودة على طول الطریق إلى مكة، م
، كما تضمنت األرجوزة كذلك ذكر اآلبار والعیون )٢٦(زودتها بالتسهیالت الالزمة للمسافرین

التابعة لها، ولم یكن للصهاریج ذكر واضح فیها، ولكن هذا ال یجعلنا نستبعد وجودها من ضمن 
.)٢٧(بإنشائهاالتسهیالت المقدمة للحجاج خاصًة وأنها تعتبر موردًا اقتصادیًا لمن قام 

، والمارةكان بها عدٌد من البرك، وبئر للماء، وكان یرتاده كثیٌر من الناس ) ٢٨(وفي التنعیم
ولعل ما یمیزه أیضًا وجود مسجد ألم المؤمنین السیدة عائشة بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما، 

سول صلى اهللا وكان تابعًا له صهریج میاه ُیمأل من میاه المطر، وهو المكان الذي أرسل الر 
علیه وسلم السیدة عائشة رضي اهللا عنها مع أخیها لُتحرم منه بقصد أداء العمرة؛ كما كان أهالي 
مكة الذین یریدون العمرة یحرمون منه، ولكنه تهدم ولم یبق منه إال آثار جدران قائمة، وتركه 

.)٢٩(الناس ولم تعد ترتاده بسبب تهدمه

:الصهاریج والمصانع في جدة 

بعض المؤرخین أن األحواض المائیة للتخزین وجدت في جدة قبل اإلسالم، حیث یرى
قام الفرس ببناء مدینة جدة، وقاموا بتحصینها بإقامة سور قوي حولها، وحفر خندق عمیق عظیم 
في سعته وحجمه وهو الذي یغذیها، فكانا حامیین للمدینة من غارات األعداء، وبسبب خوفهم 

حوضًا لتخزین المیاه في داخل البلد، ٥٦٨ر هذه الثروة عمدوا إلى بناء من ضیاع الماء واهدا
ویرى بعض المؤرخین أن األحواض المائیة لم تعرف في جدة إال . )٣٠(ومثلها في ظاهر جدة

مهما یكن من أمر فإن االهتمام بها ) ٣١(في عصر الدولة العباسیة خالل فترة حكم هارون الرشید
.العصور اإلسالمیة في ازدیاد مستمر خالل 
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وكان عدد سكان جدة في ازدیاد مستمر؛ بسبب موقعها الجغرافي المتمیز، وكونها طریق 
عبور الحجاج من جدة عن طریق البحر األحمر متجهین منها إلى مكة، وكان من نتائجه رواج 

مان، التجارة في مكة، واتخاذ البحر في جدة طریقًا لورودها بواسطة التجار األحباش، والرو 
هذا االزدهار السكاني، والحركة التجاریة في جدة تبرز الحاجة لتوفیر المیاه؛ فكثرت . والفرس

وتعددت مصادر حصول جدة على الماء وطرق تخزینه، وكانت األحواض المائیة اآلبار، 
كأبرز تلك المصادر والتي ما زال بعضها قائمًا حتى اآلن وأشهر هذه ) الصهاریج، والمصانع(

من أهم مصادر المیاه في جدة،) ٣٢(ریج هي صهریج العیدروس فیما كانت البازاناتالصها
وبالرغم من أن هناك تقلیدًا معروفًا في كثیر من المدن اإلسالمیة بما فیها مدینة جدة، حیث 
یوجد في أحواش المنازل كثیر من البرك المغطاة والتي تمتلئ بمیاه األمطار المنحدرة من 

والتي كان یحرص أصحابها على نظافتها قبل نزول -مرازیم خاصةاألسطح بواسطة 
إال أن األهالي عمدوا بسبب قلة الماء إلى . لمرازیم بالشوائبداحتى التنس) ٣٣(- المطر

، بهدف تجمیع میاه األمطار بها، )٣٤(الصهاریج الكبیرةاالستعانة بالجالیة الفارسیة في بناء 
والبد من اإلشارة إلى أن الفرس قاموا ببناء . )٣٥(لتلك الخزاناتمداخل ومخارج للماء وعملوا

الصهاریج لالستفادة من مردودها االقتصادي؛ ألن أصحابها اتخذوها حرفة لبیع الماء على من 
وقد استمر ُسقیا أهالي جدة مقصورًا على الصهاریج لفترة تاریخیة طویلة جدًا تمتد حتى .یطلبه

الذي هدف إلى تحویل المیاه من الصهاریج إلى ماء ثابت ) ٣٦(ريعهد السلطان قانصوه الغو 
جار، وبذل الجهد لتحقیق ذلك، فقام بحفر عین وجلب لها الماء العذب من إحدى ضواحي 

.)٣٧(جدة 

والبد من اإلشارة إلى أن ازدیاد أعداد الصهاریج خالل الفترة الزمنیة المتقدمة في مدینة 
سبب فیه لعدم وجود مورد مائي دائم یغذیها فهي تفتقر آلبار المیاه جدة وتوفرها بكثرة یعود ال

وللعیون الجاریة ، بل إنه وبسبب تشبع تربة أراضیها بملوحة ماء البحر األحمر كلما تم الحفر 
في أي مكان بجدة للبحث عن الماء العذب یخرج من باطن األرض ماء مالح غیر صالح 

.)٣٨(للشرب، أو فیه شيء من الملوحة



١٣٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
صهریج للمیاه، وكانت میاهه یتم تجمیعها من میاه األمطار ) ٣٩(كما یوجد في منطقة سرف

، ولم تشر المصادر إلى وجود منشآت للمیاه بهذه المنطقة سواء من عیون وآبار أو )٤٠(والسیول
وقد استمرت أعداد الصهاریج في مدینة جدة بالتزاید في القرن الرابع عشر . برك وغیرها

ومع هذه الزیادة العددیة في الصهاریج إال أن ندرة .)٤١(صهریج٨٠٠حیث بلغ عددها الهجري، 
المیاه في جدة استمرت إلى فترات متقدمة، ولم یكن الحال بأحسن من الفترات السابقة، ففي سنة 

م ذكر المقدسي في أثناء رحلته للحج أن جدة بالرغم ٩٧٧/ هـ ٣٦٧م، وفي سنة ٩٦٥/ هـ ٣٥٤
العمراني فیها إال أن أهلها كانوا یجدون مشقة في الحصول على الماء بالرغم من من االزدهار 

وبعده . )٤٢(وجود البرك أو الصهاریج المسقفة والمغلقة والتي یجلبون لها الماء من أماكن بعیدة
قدم الرحالة ناصر خسرو وصفًا موجزًا للوضع في جدة وذلك بما یقارب قرن من الزمان ، ُمشیرًا 

لیس في جدة شجر وال زرع، وكل ما :" زمة التي تعاني منها بسبب ُندرة الماء فیها، فقالإلى األ
على أنهم كانوا یعتمدون على الصهاریج ما سبق یدل . )٤٣("یلزمها یحضرونه إلیها من القرى

الموجودة بها بسبب قلة المیاه ومصادرها من عیون وآبار وما یتبعها من مرافق مما سبب قلة 
كما أكد ابن جبیر عند وصفه . والزرع في جدة إن لم یكن انعدامها في بعض األحیانالشجر 

وبها جباب منقورة في الحجر الصلد، یتصل بعضها ببعض، تفوت :" حال الماء في جدة فقال
، ولعله قصد بالجباب الصهاریج المحفورة في )٤٤("اإلحصاء كثرة، وهي في داخل البلد وخارجه

. الحجر األملس

وبما تمتاز به مدینة جدة من موقع قریب لمكة المكرمة فإنها تعتبر منطقة جذب 
للناس، وألهمیة ذلك لها وازدیاد الحراك االقتصادي فیها، كان البد من توفیر مقومات الحیاة فیها 
خاصًة توفیر مصادر للمیاه، وُتعد الصهاریج مصدرًا مهمًا من مصادر المیاه في جدة منذ 

لى ،وهذا أدى إلى ازدیاد مستمر في أعداد الصهاریج داخل البلد أو خارجه فقد القرون األو 
وكانت صهاریج مدینة جدة كبیرة عامة، وقریبة من ،)٤٥(وصل عددها إلى خمسمائة صهریج

مجاري السیول في األودیة أغلبها ظاهر البلد، وٕاذا وقع الغیث امتألت منه الصهاریج بظاهر 
نقل وتعبئة الصهاریج الصغیرة في داخل البلد، وعن الكیفیة التي تتم بها البلد، ثم تتم عملیة ال

ملء الصهاریج التي في الدور فقد كان العبید یقومون بالتعبئة وینقلون ماء الصهاریج على 
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الدواب، ویقلبونه في الصهاریج التي عندهم في الدور وهي عبارة صهاریج صغیرة خاصة عند 
،وكانت التعبئة تتم سنویًا وتكفیهم مؤنة األكل والشرب )٤٦(لدوركل دار أو كل مجموعة من ا

واالغتسال، كما أن الصهاریج قد تقام بجانب المساجد لالستفادة منها للمصلین والعاكفین، ومنها 
وقد كانت سعة بعض الصهاریج في جدة تصل إلى ستین ألف .)٤٧(صهریج مسجد األبنوس

وأربعین ألف صفیحة، ولذا فإصبح سعة الصهریج مائتینوتعادل القربة أربع صفائح فت،قربة
. )٤٨(الماء في الصهاریج یكفي فترة موسم الحج 

صهریج المریابني،: وكانت األحواض المائیة والصهاریج لها أسماء عرفت بها، ومنها
والبركة ، والحفیرة، والبیضة ، والنخیالت، وصهریج السدرة، وصهریج أم ضرار، وصهریج 

، وفي هذا داللة على انتشار بناء الصهاریج وكان بناؤها أیضًا بالقرب من المساجد )٤٩(نيالطوال
وازدیاد أعداد الصهاریج في جدة داللة واضحة على أهمیتها . بهدف استفادة المصلین منها

، كانت )٥١(صهریج ٨٠٠فقد بلغ عدد الصهاریج في داخل البلد وخارجه  )٥٠(هائوانتشار بنا
زن میاه المطر، وبیعها في مواسم الحج، وفي وقت متقدم أصبحت معطلة حیث معدة لخ

كما أن المیاه التي ُتغذي داخل جدة والتي تتجمع في . أصبحت جدة ُتغذیها عین تم حفرها
،والتصلح )٥٢(صهاریجها تأتي ُمحمله بالقاذورات وبقایا الجیف ولذلك فهي تعتبر غیر صحیة 

أما بالنسبة للصهاریج التي هي .  قد تستخدم في سقایة الزروع فیهالالستخدام البشري، لذا فهي
بخارج البلد فإن الماء یصلها من السیول رأسًا، وأصحابها یولونها عنایتهم ویصرفون سنویًا مبالغ 
من المال من أجل  تنظیفها، واقامة الحراسة علیها ، باإلضافة إلى حرصهم على وجود صفایات 

.)٥٣(من الشوائب، حتى تكون صالحة للشرب دائمًا فیها لتنقیة الماء 

ومن األمور التي ال بد من اإلشارة إلیها أن وجود العیون الجاریة في مكان ما یعتبر سببًا 
كان یوجد بها عین ماء جاریة، ُألیت عنایة بها حیث )٥٤(في وجود الحیاة البشریة فیها، ففي القدید

الذي یستقي منه أهلها ، كما ُتستقى منه المناطق القریبة ، وهو)٥٥(ُأنشئ حولها ُقبتان وصهریج
.)٥٦(التي ال تتوافر فیها المیاه مثل المشلل



١٣٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
التي تعتبر إحدى المناطق التي امتازت بكثرة النخیل ) ٥٧(وینطبق الحال على خلیص

ن الماء فیها، وتوفر الماء الجاري الطیب فیها أیضًا؛ ولهذا فقد تم بناء األحواض المائیة لتخزی
فیها، وذلك لالستفادة منها في ُسقیا السكان والمارین بالمنطقة من عابري السبیل والحجاج 
وغیرهم ، وكان بمنطقة خلیص عین جاریة تعرضت للتخریب، ثم ُأعید إصالحها، وُأقیم بها 

.)٥٨(صهریج عظیم للمیاه، باإلضافة إلى وجود البرك فیها

، ألنها )٥٩(في مدینة الوجه التاریخیة التابعة لتبوكالصهاریج وانتشرت أیضاً عرفتكما 
تتمیز بموقع جغرافي تمر فیه طرق القادمین من أفریقیا إلى الجزیرة العربیة، وهذا یفسر أسباب 
االهتمام بحفظ میاه األمطار في المنطقة ، إلى جانب تكوینها السطحي وموقعها الجغرافي على 

لحاجة الملحة لحفظ الماء لالستفادة منه بدال من ضیاعه شبكة كبیرة من األودیة، إضافًة ل
ویعتبر صهریج بدوي أول وأشهر صهریج ُأنشئ في الوجه، ثم توالى .)٦٠(وانتهاءه إلى البحر

إنشاء عدة صهاریج أخرى فیها مثل صهریج صابر ، وصهریج الشحتات، وصهریج الغبان، 
.)٦١(وصهریج السنیور الذي الزال قائما حتى الیوم

:المصانع والصهاریج في المدینة المنورة والربذة 
اشتهرت المدینة المنورة بحراتها العدیدة، ومن اشهرها الحرات حرة واقم، أو حرة بني 
قریظة، وتنقسم حرة واقم باعتبار المنازل الواقعة فیها قدیمًا إلى خمس مناطق متجاورة، منطقتان 

، وتقع حرة واقم إلى الشرق من المدینة )٦٢(نصاركانتا للیهود، وثالثة كانت لألوس من األ
المنورة، تحدها حرة الوبرة من الجهة الغربیة، وهي تحد المسجد النبوي من الجهة الشرقیة، والحرة 

إن :"تعني الالبة وهي األرض الملیسة حجارة سوداء،ویقصد بهما الالبتان في الحدیث الشریف
وقد كان بها صهریج ماء مطلي بالرصاص من . )٦٣("هاإبراهیم حرم مكة وٕاني أحرم مابین البتی

الداخل ، كما كان بها آثار لعدد من المصانع والدور والحصون ، وقد اندثرت معظم المعالم 
.)٦٤(الموجودة بهذه الحرة

بها)٦٥(الزرقاءولقد كانت المدینة المنورة كانت تمتاز بوفرة المیاه فیها، لوجود العین 
هم العیون في الحجاز، وقد استمر جریانها منذ القرن األول الهجري إلى وقت والتي تعتبر من أ
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لیس ببعید، وكانت هذه العین مصدرًا لسقیا أهالي المدینة وزائریها وما جاورها، لذا الشك في أن 
تكون الصهاریج من أهم المرافق الُمنشئة فیها بهدف االستفادة منها في الشرب، ولكن المصادر 

یدینا لم ُتِشْر إلى ذلك وربما كانت البازانات هي الموجودة من ضمن مرافق تلك العین، التي بین أ
إضافًة إلى ذلك توفرت في المدینة المنورة اآلبار ، وقد یكون أنشىء بجوارها صهاریج للمیاه 

. )٦٦(بجانب البرك لالستفادة منها للشرب والسقیا

، حیث تمیزت الربذة بتوفر المنشآت )٦٧(ومن المواضع التي توفرت بها الصهاریج الربذة
المائیة فیها، ومن هذه المنشآت اآلبار والبركة الدائریة التي تمیزت بتصمیمها الفرید ، وأیضًا 

علىوتشتمل الربذة. )٦٨(توفر البرك داخل بیوت الربذة والتي تنحدر لها المیاه من األسطح
لقد تم الكشف عن . )٦٩(توى الغرف السكنیةصهاریج المیاه المحفورة والمبنیة بإحكام تحت مس

عشرات الخزانات بعضها على شكل مجموعات والبعض اآلخر خزان أو خزانین تحت أرضیة 
كل غرفة وحسب المساحة المحددة، زود بعضها بأنابیب فخاریة وجصیة على أسطحها لتوزیع 

یاه بینها وبعضها زود المیاه بینها، وبعضها بأنابیب فخاریة وجصیة على أسطحها لتوزیع الم
وقد وصل عدد الخزانات . قبل دخول المیاه للخزانات الرئیسیة) صفایات(بخزانات ترسیب 

المكتشفة ما یقارب مائتي خزان ، وأبرز ما تتمیز به الربذة هو التصمیم الُمحكم لمستودعات 
والممرات وقد بنیت تحت مستوى أرضیات الغرف والساحات الداخلیة) الخزانات(حفظ المیاه 

وفي كل الوحدات السكنیة، وبنیت بطریقة هندسیة بدیعة، حیث یصل متوسط العمق للخزان 
الواحد حوالي المترین تحت مستوى األرض ولها الطول نفسه، وفي بناء الجدران استخدمت 
الحجارة وتمت تغطیتها بطبقة قویة من الجص، وُبني سقف الخزانات من الجنادل الحجریة 

الشكل ومحكمة اإلغالق، وزود كل خزان بفتحة علویة لها رقبة طویلة علیها غطاء المستطیلة 
وطریقة ملء هذه الخزانات أو الصهاریج . حجري حتى الیكون مكشوفًا ویسقط علیه الشوائب

:بالمیاه یكون بطریقتین

إما بواسطة أنابیب حجریة أو فخاریة صممت بطریقة فنیة منظمة لتمریر میاه -
لساقطة على أسطح المنازل إلى داخل الخزانات مباشرة،األمطار ا



١٣٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
وٕاما بالنقل المباشر للمیاه من البرك واآلبار عند الحاجة أو في غیر مواسم -

. )٧٠(األمطار

جاءت هذه التقنیة المتطورة لحفظ المیاه نتیجة لتزاید أعداد قوافل الحجیج فكانت القافلة 
إلبل، وهذا یعني ازدیاد الدخل حیث كانت تصل قیمة ألفا من ا٢٠إلى ١٥الواحدة تصل إلى

وفي هذا دالله على توافر الصهاریج في .)٧١(راویة الماء في أوقات الجدب والفتن إلى دینار
. الربذة وانتشارها في القرون المتقدمة األول والثاني الهجریین

:المصانع والصهاریج في الطرق المؤدیة إلى الحجاز
إلشارة إلى أن هناك إشارات لوجود ماُسمي بالمصانع ولكنها لم تكن من المهم هنا ا

إشارات واضحه وٕانما عبارة عن إشارات عامة دون تحدید المنطقة ذاتها أو مكانها، ومنها ما قام 
م ، حیث أمر ببناء القصور ٧٧٧/ هـ١٦١بعد عودته من الحج عام ) ٧٢(بعمله الخلیفة المهدي

ن البناء أوسع من القصور التي قد بناها أبو العباس من في طریق مكة شریطة أن یكو 
، كما أمر باتخاذ )٧٥(، كما أمر بالزیادة في قصور أبي العباس )٧٤(إلى زبالة)٧٣(القادسیة

باإلضافة إلى حفر ) ٧٦(المصانع في كل منها، وأیضًا أمر بتجدید األمیال والبرك وحفر الركایا 
.)٧٧(المصانع معها أیضًا 

م حرص على أن یشرف على ٧٨٦/ هـ١٧٠ن تولى هارون الرشید الخالفة سنة وبعد أ
موسم الحج بنفسه ویولیه رعایته واهتمامه، فأشرف بنفسه على األعمال في المواسم تسع مرات ، 
ولقد كان یذهب إلى المدینة المنورة لزیارة المسجد النبوي والصالة فیه، وأوالها اهتمامه وعنایته 

فیها فأمر بعمل وٕانشاء البرك والسقایا والمصانع فیها ، كما أمر بحفر اآلبار بمكة بتوفیر المیاه 
المكرمة والمشاعر المقدسة بهدف الحصول على راحة حجاج بیت اهللا الحرام، كما اهتم بإنشاء 
مثل هذه الخدمات في المدینة المنورة، حیث وفرها هنالك أیضًا بهدف راحة زوار المسجد النبوي 

اسم وغیرها، باإلضافة إلى استفادة سكان المدینة المنورة أنفسهم منها أیضًا، فتكون في المو 
.)٧٨(الفائدة عامة للسكان والزوار على السواء



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

يسارة بنت عبداهللا سیف العتیب. د

١٤٠

كما أولت السیدة زبیدة عنایتها لتلك المنطقة أیضُا امتدادًا لعنایتها بطریق الحج وتوفیر ما 
م حجت السیدة ٧٩٢/ هـ١٧٦حج سنة یحتاجه المسافرین والحجاج على السواء، ففي موسم

زبیدة، وأمرت ببناء المصانع والسقایات واآلبار والبرك بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقد 
. )٧٩(بذلت مافي وسعها لتوفیر أقصى قدر ممكن من سبل الراحة للحجاج

إمارة م  ، أن یتولى ٨٤٥/ هـ ٢٣١أراد في موسم حج سنة )٨٠(وفي عهد الخلیفة الواثق
متولي الطریق إلى مكة والقائم ) ٨١(الحج بنفسه وتجهیزًا لما خطط له أمر الوزیر عمر بن فرج

علیه بإصالحه، وتجهیزه للعبور من خالله وذلك بإصالح المناهل ، وبناء البرك والمصانع فیه، 
ع الواثق بإمارة الحج في تلك السنة بعد أن تراج) ٨٢(ولقد كلف المهدي أمیر مكة محمد بن داود

. )٨٣(عن أمارتها

والبد من اإلشارة إلى أن المصانع شغلت حیزًا في كتب الرحالة ونالت نصیبُا من االهتمام 
والذكر، حیث وردت إشارات إلى وجود مصانع المیاه، فأشاروا إلیها دون تحدید أماكنها، وخاصة 

یختلف ما ذكراه عن بعض، تلك التي أنشأتها السیدة زبیدة، فذكرها ابن جبیر وابن بطوطه وال
فكالهما أشارا إلى وجود المصانع في الطریق، مما یعطینا إشارة إلى أن المصانع وجدت بجانب 

فذكر ابن . البرك واآلبار، وأنها هي الصهاریج ولكن التسمیه اختلفت باللفظ الدارج في تلك الفترة
ن بغداد إلى مكة هي آثار زبیدة ابنة وهذه المصانع والبرك واآلبار والمنازل التي م: "جبیر قوله 

وكل مصنع أو بركة أو بئر بهذه الطریق التي بین : ".. وذكر ابن بطوطه قوله .  )٨٤("جعفر
.)٨٥("مكة وبغداد فهي من كریم آثارها جزاها اهللا خیراً 

،وبعد العرض السابق رأینا أن الصهاریج والمصانع تعتبر إحدى أهم منشآت ومرافق المیاه
تقام لغرض خزن المیاه المؤقتة العارضة مثل میاه األمطار والسیول، عكس لتي غالبًا ماكانتوا

كما رأینا أنه لم یكن هناك حاجة . التي ال حاجة إلنشاء الصهاریج والمصانع لهاالمیاه الجاریة
اآلبار العیون و إلنشاء المصانع والصهاریج في المنطقة الواقعة مابین مكة والمدینة، بسبب توفر

معظم منطقة الحجاز، باستثناء مدینة جدة بسبب افتقارها للماء العذب وعدم توفر فیها بل وفي
میاه اآلبار والعیون، كانت تعتمد على الصهاریج لفترة زمنیة طویلة إلى أن حفرت العین في 

إنشاء أیضًا رأینا عنایة السیدة زبیدة في طریق الحج العراقي، فقامت ب. عهد قانصوه الغوري
.   المصانع والصهاریج على ذلك الطریق 
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الخاتمة

:عدة نتائج وهينخلص مما سبق تناوله في هذا البحث إلى 

 أن األحواض المائیة كانت تمثل أهم مصادر المیاه في الحجاز، وهي عبارة عن
. خزانات أرضیة صناعیة الغرض منها تخزین المیاه حتى وقت الحاجة إلیها

لمائیة في الحجاز یعود تاریخها إلى مطلع القرن األول الهجري؛ بسبب أن األحواض ا
.قلة مصادر المیاه، وازدیاد الحاجة إلیها

.أن مدینة جدة خالل القرن األول بناها الفرس، وعملوا على تأمینها بالمیاه-
تعتبر جدة من أكثر المناطق الحضریة في الحجاز في عدد السكان، وعدد األحواض -

.تخزین المیاه؛ نظرًا لكونها تمثل منطقة عبور الحجاج، واالزدهار التجاريالمائیة ل
أن فكرة األحواض المائیة وما تشتمل علیه من طریقة عمل تعتبر أحد مظاهر تطور -

.الفكر الحضاري العربي
لقد أعطى خلفاء الدولة اإلسالمیة أهمیة خاصة باألماكن المقدسة في مكة والمدینة؛ -

یر ما یحتاجه الحجاج من المیاه، سواء داخل مكة، أو على الطرق فعملوا على توف
.المؤدیة إلى الحجاز

اآلثار المتبقیة من القرنین األول والثاني الهجریین والتي تم ترمیمها واإلضافة علیها -
. شاهد حي لالهتمام ببناء الصهاریج

ي حیاتهم قدیمًا تعتبر الصهاریج والمصانع مورد مائي مهم جدًا اعتمد علیه الناس ف-
.وحدیثاً 
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الــمــالحــــق

)١(الملحق 
:جدول یوضح الصهاریج والمصانع وأماكن وجودها 

الــــمــــصـــــــــــــــدرأمــاكنهـــاالصهاریج والمصانعم
موضع یبعد عن مكة ستة سرف١

أمیال
٢١٢الحموي،معجم البلدان، ص
٧٣٥، ص٣البكري،معجم ما استعجم،ج

داخل جدة قبل اإلسالمبناها صهریجاً ٢٥٦٨
الفرس

٢٧األنصاري، تاریخ العین العزیزیة، ص

محمد الهتار، البازان تاریخ یحكي قصة جدةجدةصهریج العیدروس٣

داخل مدینة جدة نهایة القرن صهریج٤٨٠٠
هـ٤

.٢٣صبري باشا،تذكار الحجاز، ص 

٣٠٠ما یزید عن ٥
صهریج

بار ، قصة األدب في الحجاز، ص العبدالججدة
٢١٣

٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صداخل جدة وخارجهاصهریج٦٥٠٠
٥٨ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةالمریباني٧
٥٨ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةالنخیالت٨
٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةالحفیرة٩

٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةةالسدر ١٠
٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةالبركة١١
٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةالبیضة١٢
٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةأم ضرار١٣
٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدةالطوالني١٤
صهریج مسجد ١٥

بنوساأل
٥٧ابن المجاور، صفة بالد الحجاز، صجدة

الجاسر، ملخص رحلتي ابن عبدالسالم خلیصصهریج خلیص١٦
١١٤الدرعي، ص

الجاسر، ملخص رحلتي ابن عبدالسالم القدیدصهریج القدید١٧
، نواب، كتب الرحالت، ١١١الدرعي، ص

٣٨٩ص



١٤٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
، ٤١٩، ص ٢حاشیة رقم الحربي، المناسك، میناء الجارصهریج میناء الجار١٨

بدوي،الغبان، ١٩
والشحتات،وصابر، 

والسنیور

مقال الوجه: محمد آل فیهالوجه

.١٧٨الراشد، آثار منطقة المدینة، صالربذةصهریج في الربذة٢٠

سعد، اآلثار اإلسالمیة في الجزیرة : الراشدالربذة)صهریج(مائتي خزان٢١
، ، قصة اكتشاف الربذة١٨٧العربیة، ص

١٦ص
صهریج حرة واقم أو ٢٢

حرة بني قریظة
الخیاري، تاریخ معالم المدینة المنورة، ص المدینة المنورة

٣٣٤.

صهریج مسجد السیدة ٢٣
عائشة رضي اهللا عنها

الجاسر، ملخص رحلتي ابن عبدالسالم التنعیم
.١٤٠الدرعي، ص 

المصانع من القادسیة ٢٤
إلى زبالة بناها الخلیفة 

/ هـ ١٦١سنة المهدي 
م٧٧٧

١٦٦٧، ص٥الطبري، تاریخ األمم والملوك،جطریق مكة المكرمة الكوفي

المصانع التي بناها ٢٥
الخلیفة هارون الرشید

مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة

، ٤المسعودي،مروج الذهب، ج
، ١،المقریزي، الذهب المسبوك، ج٣١٦
١٥ص

المصانع التي بنتها ٢٦
السیدة زبیدة سنة 

م٧٩٢/ هـ١٧٦

مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة

.٤٨٠الحربي، المناسك، ص 

المصانع التي بناها ٢٧
/ هـ ٢٣١الواثق سنة 

م٨٤٥

، ٥الطبري، تاریخ األمم والملوك، جفي طریق الحج
، ص ٦، ابن األثیر، الكامل، ج١٩٣١ص
٩٩

المصانع التي بنتها ٢٨
السیدة زبیدة بنت جعفر

، ابن ١٨٥ابن جبیر،رحلة ابن جبیر ص بین بغداد ومكة المكرمة
.١٧١، ١٧٠بطوطة،رحلة ابن بطوطة ص 
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)٢(الملحق 

في إقلیم الحجازمواقع بعض الصهاریج

انیة واإلداریة، أحمد صالح، الحجاز في صدر اإلسالم، دراسة في أحواله العمر : العلي: المصدر
).بتصرف.(٢٨٠هـ،ص١١٤١٠مؤسسة الرسالة، ط



١٤٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
)٣(الملحق 

حجر الكلس المستخدم في بناء الصهاریج
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)٤(الملحق 

:نماذج من الصهاریج في منطقة الحجاز 

http://www.gatetabuk.com/?p=1525: المصدر 
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والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 

http://www.gatetabuk.com/?p=1525: المصدر 
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الھوامش

.٣٠القرآن الكریم، سورة األنبیاء، اآلیة )١(
سعد عبدالعزیز، قصة اكتشاف الربذة المدینة اإلسالمیة المبكرة، محاضرة في األمسیة : الراشد)٢(

م، ٢٠٠٨/ ١١/٣- هـ ١٤٢٩/ ١٣/٣الثقافیة التي نظمتها مؤسسة بركات ومركز المهارات، جدة في 
.١٦، ١٥ص 

یسكو، المنظمة اإلسالمیة للتربیةكیف واجهت الحضارة اإلسالمیة مشكلة المیاه، إیس: عزب، خالد)٣(
www.isesco.org.maم، على الموقع اإللكتروني ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧والعلوم والثقافة، 

http://www.gatetabuk.com/p=1525مقال الوجه   : محمد آل فیه)٤(
،لسان العرب، طبعة مراجعة ومصححة )م١٣١١/ هـ ٧١١ت(أبو الفضل جمال الدین محمد)٥(

: ؛  محمد آل فیه٤١٨، ص٥م،ج٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣بمعرفة نخبة من األساتذة، القاهرة، دار الحدیث، 
.مقال الوجه 

مسماة ، صفة بالد الیمن ومكة وبعض الحجاز ال)م١٢٨١/ هـ٦٨٠( جمال الدین أبو الفتح یوسف )٦(
.٨٦م،ص١٩٩٦تاریخ المستبصر، تحقیق ممدوح حسن، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة،

، كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي )م٧٩١/ هـ ١٧٥ت (أبو عبدالرحمن الخلیل بن أحمد )٧(
.  ٣٠٥، ص٢، ج)ب، ت(وٕابراهیم السامرائي، بیروت، دار ومكتبة الهالل، 

/ هـ ٨١٧ت (مجد الدین محمد بن یعقوب : ؛ الفیروز آبادي٤١٠، ص٥لسان العرب، ج)٨(
، ٤، معجم القاموس المحیط، رتبه ووثقه خلیل مأمون شیحا، بیروت، دار المعرفة، ط)م١٤١٤
.٧٥٨م،ص١٩٨٣/ هـ ١٤٣٠

ابن .(مفردها الُجَب والمقصود بها النقرة أو الحفرة في الجبل والتي یجتمع فیها الماء : الجباب)٩(
) .  ١٠، ص٢سان العرب، جمنظور، ل

وهذا النوع هو الذي كان منفذًا على الصهاریج التي أنشأتها السیدة زبیدة، فهناك إشارات إلى ) ١٠(
).عزب،مواجهة مشكلة المیاه. (م یحدد عددها وال مواقعهاتوافر الصهاریج في المشروع الذي نفذته، ول

من أهم وأشهر نساء . وجة الخلیفة هارون الرشیدالسیدة زبیدة بنت جعفر بن أبي المنصور، وهي ز )١١(
الدولة العباسیة، من أهم أعمالها بناء أحواض للسقایة للحجاج في طریقهم من بغداد إلى مكة وسمي 

: ابن األثیر. (م٨٣١/ هـ٢١٦ُتوفیت في بغداد سنة . باسمها درب زبیدة، وعین زبیدة في مكة تكریًما لها
، الكامل في التاریخ، تحقیق عمر عبدالسالم تدمري، )م١٢٣٢/ هـ٦٣٠ت (عز الدین أبو الحسن 



١٤٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
األعالم، دار العلم : ، الزركلي١٣٧، ص٢م، ج١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١بیروت، دار الكتاب العربي، ط

).١١٨م، ص ١٩٩٢، ١٠للمالیین، بیروت، ط
- ١٧٠حكم في الفترة ما بین. العباسیینابن محمد المهدي، من أشهر الخلفاء : هارون الرشید) ١٢(

، كان م٨٠٩/ هـ١٩٤في الري، وتوفي في طوس سنة م٧٦٣/هـ١٤٦نة ولد س. م٨٠٩و٧٨٦/هـ١٩٤
لغزو مجاهدًا أمضى معظم حیاته بین حج وغزو، فكان یحج عامًا ویغزو عامًا، أول خلیفة عباسي قاد ا

أحمد بن محمد بن أبي : ابن خلكان.(بنفسه، حّج تسع مّرات، ویعتبر عصره العصر اإلسالمي الذهبي
، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، )م١٢٨٢/ هـ٦٨١ت (بكر 

).١٢٠- ١١٠، ص ص ٤، ج)د، ت(بیروت،
ادر المیاه في الحجاز من القرن األول حتى بدریة عبدالعزیز، منشئات ومرافق مص: البصیري)١٣(

كلیة - نهایة القرن الثالث الهجري، رسالة دكتوراه، الریاض، جامعة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن
.  ٤٨١م، ص ٢٠١٣/ هـ ١٤٣٤قسم التاریخ، - اآلداب

، ٨علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، مكتبة المصطفى اإللكترونیة، ج: جواد ) ١٤(
.  ٣٠١ص

.مقال سابق : محمد آل فیه: وهي الباحثة فاطمة البلوي) ١٥(
، أحد مواد صنع اإلسمنت وحجر )CaCO٣رمزه الكیماوي (أو الحجر الجیري : حجر الكلس)١٦(

،لونها )الكلسیت(تتكّون كلیًا أو جزئیًا من كربونات الكلسیوم الصخور الرسوبیةالبناء، وهو نوع من 
الموسوعة العربیة المیسرة، دار . (أبیض غالبًا، لكنه یتلون بألوان مختلفة بسبب الشوائب كالطمي والرمل

).٦٩١، ص٢م، ج١٩٨٧/ هـ١٤٠٧شر، بیروت، لبنان، نهضة لبنان للطباعة والن
وهي عبارة عن مادة .تستخدم في صنع أنواع من التشیید والطالء والمالطمادة بناء: النورة)١٧(

الموسوعة العربیة . (وحجر الكلس.الكالسیوم، وهي بشكل مسحوق أبیض اللوندكیمیائیة هایدروكسی
). المیسرة، السابق نفسه

.مقال سابق: محمد آل فیه)١٨(
جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، بیروت، دار العلم للمالیین، مكتبة النهضة، : علي)١٩(

.١٠١، ص٢م، ج١٩٧٠
.١٢٦لبقرة، اآلیة القرآن الكریم، سورة ا)٢٠(
، )م١٢٢٨/ هـ٦٢٢(اإلمام شهاب الدین یاقوت بن عبداهللا الحموي الرومي البغدادي: الحموي )٢١(

.١٣١، ص ٥م، ج١٩٩٥، ٢معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ط
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١٥٠

، مروج الذهب ومعادن الجوهر، )م٩٥٧/ هـ٣٤٦ت (أبو الحسن علي بن الحسین : المسعودي)٢٢(
.٣١٧، ص٤، ج)د، ت(، ٣ر، بیروت، دار األندلس، طتحقیق یوسف داغ

الرشیدمحمد بن المعتصم باهللاجعفر بن المتوّكل على اهللاأبو العّباس أحمد ابن : المعتمد باهللا)٢٣(
المؤرخون عصره م ، تصدى لثورة الزنج ،سمى ٨٩٢/ هـ ٢٧٩بها سنة الّعباسي، ولد بسامراء وتوفي

٢٠١، ص ص ٣ابن األثیر، الكامل ج(.وكانت خالفته ثالثًا وعشرین سنة. بصحوة الخالفة العباسیة
–٢١٨. (
، تحصیل المرام في أخبار البیت الحرام )م١٩٠٣/ هـ ١٣٢١ت (محمد بن أحمد : الصباغ)٢٤(

ة والحرم ووالتها الفخام، تحقیق عبداهللا بن دهیش، مكة المكرمة، مكتبة األسدي، والمشاعر العظام ومك
.  ٧٢٤، ص٢م، ج٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤، ١ط
؛ ٢١٢، ص١م، ج١٩٩٠، ٢ط) د، ن(حسن، مدخل إلى اآلثار اإلسالمیة، القاهرة، : باشا)٢٥(

اضي المقدسة، الریاض، دارة سلیمان عبدالغني، مرافق الحج والخدمات المدنیة للحجاج في األر : مالكي
سعد عبدالعزیز، برك المیاه على طریق الحج : ؛ الراشد٦٧م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٨الملك عبدالعزیز، 

من العراق إلى مكة ونظائرها في األقطار األخرى، أطالل، إدارة اآلثار والمتاحف بوزارة المعارف 
. ٦٦م، ص ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩السعودیة، العدد الثالث، 

، المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة، )م٨٩٨/ هـ ٢٨٥ت (أبو إسحاق إبراهیم : يالحرب)٢٦(
.٢٦٢–٢٤٥م، ص١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣، ١تحقیق حمد الجاسر، الریاض، دار الیمامة، ط

.  ٤٨٢البصیري ، مرجع سابق ، ص )٢٧(
ومكة، وهو ) شمال التنعیمموقع تاریخي (من أحیاء مكة المكرمة حالیًا، وهو بین سرف : التنعیم)٢٨(

میقات لمن أراد العمرة من أهل مكة المكرمة، وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام، وتحیط بالتنعیم 
مجموعة من الجبال من جمیع الجهات تقریًبا، حیث إن الجبل الواقع في الجنوب الغربي ُیدعى نعیم 

) .١٢٥، ص٢ي، معجم البلدان، جالحمو . (والجبل المقابل له من الشمال الشرقي یسّمى ناعم
حمد، ملخص رحلتي ابن عبد السالم الدرعي شمال غرب الجزیرة، نصوص، : الجاسر)٢٩(

. ١٤٠م، ص١٩٧٨، )د، ط(مشاهدات، انطباعات، الریاض، دار الیمامة، 
، )، طد(عبدالقدوس، تاریخ العین العزیزیة بجدة، طبع على نفقة إدارة العین العزیزیة، : األنصاري)٣٠(
.  ٢٧، ص)د، ت(
.  ٢١٣الجبار وآخرون، قصة األدب في الحجاز، ص العبد)٣١(
مفردها بازان وهي تركیة، وترتبط باسم مهندس تركي قام بتصمیم شبكة المیاه لسقایة : البازانات)٣٢(



١٥١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
ه م أحد العاملین عند١٩٠٨/ هـ١٣٢٦الناس، وفي روایه أن أحد أمراء المغول في العراق أرسل سنة 

البازان تاریخ یحكي قصة جدة، عكاظ، : محمد الهتار. (واسمه بازان؛ إلعادة إصالح خط المیاه المدمر
)٤٨٠٧ع / م٢٠١٤/ ١٥/٨/ هـ١٩/١٠/١٤٣٥الجمعة 

.وهذا الجراء ُمتبع حتى وقتنا الحاضر في مواسم األمطار.محمد الهتار، السابق نفسه)٣٣(
منعم خفاجي،قصة األدب في الحجاز، مكتبة الكلیات عبداهللا، محمد عبدال:العبدالجبار) ٣٤(

.١٣٥م، ص ٢٠١٠األزهریة،
م، ١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٣عبدالقدوس، موسوعة تاریخ جدة، مصر، دار مصر للطباعة،ط:األنصاري)٣٥(

.١٤٩، ص ١مج
- هـ٨٥٠ولد سنة . األشرف أبو النصر قانصوهالغورى، آخر سالطین الممالیك البرجیة)٣٦(

م ١٥٠١/هـ٩٠٦تولى ملك مصر سنة . ه األشرف قایتباي وأعتقه وعینه في عدة وظائفم، امتلك١٤٤٦
م،ازدهرت العمارة في ١٥١٦/هـ٩٢٢واستمر بها إلى أن قتل في معركة مرج دابق شمال حلب سنة

عبد اهللا بن الحسین بن عساكر، تاریخ : ابن عساكر. (عصره حیث كان مغرمًا بها، واقتدى به األمراء
: ؛ األنصاري٢١٣، ٢١٢م، ص ١٩١٠، )ب، ت(، )ب، ط(مطبعة روضة الشام، ابن عساكر،

).  ١٤٦، ص١موسوعة تاریخ جدة، مج
. السابق، نفسه : األنصاري)٣٧(
، السالح والعدة في تاریخ جدة، )م١٦٠١/ هـ١٠١٠ت (عبد القادر بن أحمد بن محمد : ابن فرج)٣٨(

/ هـ١٤٠٨، ١مكتبة دار التراث، ط–المدینة المنورة مصطفى الحددي، بیروت، دار ابن كثیر،: تحقیق
.  ١٤١، ص١؛ األنصاري، موسوعة تاریخ مدینة جدة، مج٣١م، ص١٩٨٨

موضع یبعد من مكة المكرمة ستة أمیال ، تزوج بها الرسول صلى اهللا علیه وسلم من : سرف)٣٩(
أبو عبید عبداهللا بن عبدالعزیز : البكري. (میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنها، كما توفیت فیه بعد ذلك

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، تحقیق مصطفى السقا، بیروت، ) م١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت (
).                      ٢١٢، ص٣معجم البلدان، ج: ؛ الحموي ٧٣٥، ص٣م، ج١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٣عالم الكتب، ط

.  ١١٦درعي، صملخص رحلتي ابن عبد السالم وال: الجاسر)٤٠(
الحاج عبدالعزیز، تذكار الحجاز خطوات ومشاهدات في الحج، مصر، المطبعة : صبري باشا)٤١(

.٢٣هـ، ص١٣٤٢السلفیة، 
، أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، تحقیق محمد مخزوم، )م٩٩٨/ هـ ٣٨٨ت (محمد بن أحمد )٤٢(

.  ١٠١ص -٧٩م، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 
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رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطین ومصر : ، سفرنامة)م ١٠٨٨/ هـ٤٨١ت (ناصر خسرو )٤٣(
والجزیرة العربیة في القرن الخامس الهجري، ترجمة  یحیى الخشاب، القاهرة، لجنة التألیف والترجمة 

.  ٧٤م، ص١٩٩٣والنشر، 
رحلة ابن جبیر، تحقیق حسین نصار، ،)م١٢١٧/ هـ ٦١٤ت (أبو الحسن محمد بن أحمد )٤٤(

.  ٤٢م، ص١٩٥٥/ هـ ١٣٧٤القاهرة، دار مصر، 
.  ٥٧ابن المجاور، تاریخ المستبصر، ص)٤٥(
.  ٤٨٥البصیري، مرجع سابق، ص )٤٦(
.  ٥٨ابن المجاور، مصدر سابق، ص)٤٧(
؛ ٥٠، ص)ت.د(،، مطبعة فؤاد یعطنه)م.د(إبراهیم عبد القادر، رحلة الحجاز، : المازني)٤٨(

.٣١مصدر سابق، ص: الحجازي
.  ٥٨ابن المجاور، مصدر سابق ، ص)٤٩(
إبراهیم، مرآة الحرمین في الرحالت الحجازیة والحج ومشاعره الدینیة، القاهرة، دار : رفعت باشا)٥٠(

.  ٢٣، ص١م، ج١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤، ١الكتب المصریة، ط
هاریج بلغ ما یزید على ثالثمائة صهریج فقط ال كما قدره ذكر العبدالجبار وآخرون أن عدد الص)٥١(

.٢١٣صاحب مرآة الحرمین بثمانمائة صهریج، قصة األدب في الحجاز، ص
/ هـ١٣٦٨عمر رضا، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، دمشق، المكتبة الهاشمیة، : كحالة) ٥٢(

١٦٢–١٦١م،ص١٩٤٩
.١٤٥ص،١موسوعة تاریخ جدة، مج: األنصاري)٥٣(
، ٤الحموین معجم البلدان، ج( .رمة بینها وبین المدینة المنورةموضع قریب من مكة المك: القدید )٥٤(

).٣١٣ص
عواطف محمد : ؛ نواب١١١ملخص رحلتي ابن عبد السالم الدرعي المغربي، ص: الجاسر)٥٥(

نین الحادي یوسف، كتب الرحالت في المغرب األقصى مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القر 
.  ٣٨٩م، ص٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩عشر والثاني عشر الهجریین، الریاض، دارة الملك عبدالعزیز، 

، ٥الحموي، معجم البلدان، ج. ( هو جبل یهبط منه  من ناحیة البحر إلى القدید : المشلل )٥٦(
).١٣٧٦ص

)  .  ٣٨٧، ص٢الحموي، معجم البلدان، ج. ( عبارة عن حصن یقع مكة  والمدینة: خلیص )٥٧(
.  ١١٤ملخص رحلتي ابن عبد السالم الدرعي المغربي، ص: الجاسر)٥٨(



١٥٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
الحموي، معجم .(موضع یتبع لمدینة تبوك الواقعة بین وادي القرى والشام: الوجه التاریخیة)٥٩(

).١٤،ص٢البلدان،ج
.  محمد آل فیه ، مقال سابق )٦٠(
.  محمد آل فیه ، مقال سابق )٦١(
تاریخ معالم المدینة المنورة قدیمًا وحدیثًا، األمانة ) م١٩٦٠/ هـ١٣٨٠ت (أحمد حسین : اريالخی)٦٢(

م،  ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة العربیة السعودیة، 
.  ٣٣٣ص

، ، صحیح البخاري، بیروت، دار الجیل)م٨٦٩/ هـ ٢٥٦ت (محمد بن إسماعیل : البخاري)٦٣(
.  ٢٧، ص٣هـ، باب العمرة، ج١٣١٣

.٣٣٤الخیاري، تاریخ معالم المدینة، ص)٦٤(
م، أمر ٦٧١/هـ٥١عین ماء تعتبر مصدر أساسي لسكان المدینة، ُبنیت سنة : العین الزرقاء)٦٥(

الحموي، معجم .( ببناءها الخلیفة معاویة بن أبي سفیان، واشرف على ذلك مروان بن الحكم والي المدینة
). ١٢٠، ص ٥بلدان، جال
.٤٨٨البصیري ، مرجع سابق ، )٦٦(
من قرى المدینة قریبٌة من ذات عرق على طریق الحجاز، وبها قبر الصحابي أبي ذر : الربذة )٦٧(

)  .٢٤، ص٣الحموي، معجم البلدان، ج.(الغفاري رضي اهللا عنه 
م، وقد دلت ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ة باالهتمام والعنایة وبدأ المسح له في سنموقع الربذةحظي)٦٨(

الحفریات األثریة التي قامت به على وجود مدینة إسالمیة كبیرة، تشتمل على قصور ومنازل ومرافق 
سعد عبدالعزیز، اآلثار اإلسالمیة في الجزیرة العربیة في عصر الرسول صلى اهللا : الراشد . (متعددة

دوة الجزیرة العربیة في عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم والخلفاء الراشدین رضي اهللا عنهم، أبحاث ن
م، ١٩٨٩/ هـ١٤١٠علیه وسلم والخلفاء الراشدین، الكتاب الثالث، الریاض، مطابع جامعة الملك سعود، 

) .١٦، الراشد، قصة اكتشاف الربذة، ص١٧٨ص
.١٦، الراشد، قصة اكتشاف الربذة، ص١٧٨الراشد ، اآلثار اإلسالمیة ، ص)٦٩(
.١٦؛ قصة اكتشاف الربذة، ص١٨٧د ، اآلثار اإلسالمیة ، صالراش)٧٠(
.١٦الراشد ،  قصة اكتشاف الربذة، ص)٧١(
ثالث خلفاء . أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا المنصور بن محمد بن علي المهدي باهللا: المهدي)٧٢(

أّمـره . م٧٧٥/هـ١٥٨، تولى الخالفة بعد وفاة أبیه سنة م٧٤٥/هـ١٢٧ولد سنة . بالعراقالدولة العباسیة



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

يسارة بنت عبداهللا سیف العتیب. د

١٥٤

كان محبوبًا للرعیة، حسن األخالق، جوادًا كریمًا، یجلس للمظالم، . والده على طبرستان وما واالها
انتعشت بغداد وازدادت شهرتها في وقته، ازداد . كثرت فتوحات الروم في عهده، بنى جامع الرصافة

وكانت مدة خالفته . م٧٨٥/هـ١٦٩نفوذ البرامكة في عصره،  قام بتتبع الزنادقة وٕابادتهم، توفي سنة 
، ص ٤األعالم، ج : ، الزركلي١٠٢، ص٢ابن األثیر، الكامل في التاریخ، ج. (عشر سنین وشهراً 

٢١٠.(
قریة كبیرة في العراق قریبة من الكوفة ، وهي من نواحي دجیل بین حربى : القادسیة)٧٣(

).٢٩١، ص٤عجم البلدان، جالحموي، م.(وسامراء
زباله بضم أوله وهي قریة بطریق مكة من الكوفة، عرفت منذ مئات السنین، فیها : زبالة أو زباال)٧٤(

).١٠٠، ص ٢الحموي، معجم البلدان،ج.(حصن وجامع، كانت أحد منازل درب زبیدة
، بالحمیمةلمطلب، ولد عبداهللا بن محمد بن علي بن عبداهللا ابن العباس بن عبدا: أبو العباس)٧٥(

، وأتخذها األنبارفي مدینة الهاشمیةبنى م ،٧٥٤- ٧٥٠/ هـ ١٣٧- ١٣٣حكم أبو العباس الفترة مابین 
ابن األثیر، .(ومكةالكوفةأمر بوضع منارات لتحدید الطریق لیهتدي بها المسافرون بین مقرًا له، 
، البدایة )م١٣٧٢/ هـ ٧٧٤ت (إسماعیل بن عمر: ، ابن كثیر١٢١، ١١٢ص ، ص٣الكامل، ج

).١٢٩، ١٠٩، ص ص ٢م، ج٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤والنهایة في التاریخ، بیروت، دار عالم الكتب، 
ابن .(جمعها ركي وركایا وهي البئر التي تحفر، ، ومن ذلك قول ركوت أي حفرت: الركیة)٧٦(

).  ٢٣٧–٢٣٦، ص ٤لسان العرب، ج: منظور
، تاریخ األمم والملوك، راجعه وقدم له نواف )م٩٢٢/ هـ ٣١٠ت (محمد بن جریر : الطبري ِ )٧٧(

.  ١٦٦٧، ص٥م، ج٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤، ١الجراح، بیروت، دار صادر، ط
، مروج الذهب ومعادن الجوهر، )م٩٥٧/ هـ ٣٤٦ت (أبو الحسن علي بن الحسین : المسعودي) ٧٨(

تقي الدین : ؛ المقریزي٣١٦، ص٤، ج)د، ت( ، ٣وت، دار األندلس، طتحقیق یوسف داغر، بیر 
، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، تحقیق )م١٤٤١/ هـ ٨٤٥ت (أحمد بن علي 

.  ١٥، ص١م، ج٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، ١، مكتبة الثقافة الدینیة، ط)د، م(جمال الدین الشیال، 
.٦٦الراشد، برك المیاه، ص؛ ٤٨٠الحربي، المناسك، ص)٧٩(
بني خلفاءتاسع )  م٨٤٧/هـ٢٣٢ت(هارون الرشیدبن محمد المعتصم باهللاهارون بن : الواثق)٨٠(

الصغیر ألدبه وفضله، تولى الخالفة بعد المأمونوكانوا یسمونه . هـ٢٠٠سنة بغدادولد في . العباس
بین السكان العرب والجیوش التركیة وفلسطینالشامي والده لمدة خمس سنوات،قامت خاللها ثورات ف



١٥٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
م،كان مشجعًا للعلماء، ُمحسنًا لهل ٨٤٣/ هـ٢٢٨إخمادها،فتحت في عهده جزیرة صقلیة سنة وتم 

).٢١٦،ص٣ابن األثیر، الكامل، ج. (الحرمین
من وزراء بني العباس، اشتهر بالخبث والذكاء، تولى الحجاز في عهد الخلیفة : عمر بن فرج)٨١(

رة الطریق في عهد الخلیفة الواثق، توفي سنة المتوكل، وجعله والیًا لمصر فترة من الزمن، تولى إم
أبو علي المحسن بن علي، الفرج بعد الشدة، تحقیق عبود الشالجي، دار : التنوخي. (م٨١٥/ هـ٢٣٧

) .١٧، ص٢م، ج١٩٧٨/ه١٣٩٨صادر، 
:محمد بن داود )٨٢(
/ هـ ٦٣٠ت (عز الدین أبو الحسن : ؛ ابن األثیر١٩٣١، ص٥تاریخ األمم والملوك، ج: الطبري) ٨٣(

، ١، الكامل في التاریخ، تحقیق عمر عبدالسالم تدمري، بیروت، دار الكتاب العربي، ط)م١٢٣٢
.٩٩، ص٦م، ج١٩٩٧/ هـ ١٤١٧

.  ١٨٥رحلة ابن جبیر، ص)٨٤(
، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار )م١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت (شرف الدین محمد بن عبداهللا )٨٥(

.  ١٧١–١٧٠، ص )د،ت(األسفار، بیروت، دار بیروت، في غرائب األمصار وعجائب



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

يسارة بنت عبداهللا سیف العتیب. د

١٥٦

المصادر والمراجع

:المصادر: أوالً 

القرآن الكریم.

، الكامل في التاریخ، تحقیق عمر )م١٢٣٢/ هـ ٦٣٠ت (عز الدین أبو الحسن : ابن األثیرـ ١
.م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١عبدالسالم تدمري، بیروت، دار الكتاب العربي، ط

، صحیح البخاري، بیروت، دار الجیل، )م٨٦٩/ هـ ٢٥٦ت (محمد بن إسماعیل : البخاريـ ٢
.هـ، باب العمرة١٣١٣

، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة )م١٣٧٧/ هـ٧٧٩ت (شرف الدین محمد بن عبداهللا : ابن بطوطةـ ٣
).   د، ت(النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، بیروت، دار بیروت، 

معجم مااستعجم من أسماء البالد ) م١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت (أبو عبید عبداهللا بن عبدالعزیز : البكريـ ٤
.م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٣والمواضع، تحقیق مصطفى السقا، بیروت، عالم الكتب، ط

أبو علي المحسن بن علي، الفرج بعد الشدة، تحقیق عبود الشالجي، دار صادر، : التنوخيـ ٥
.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

، رحلة ابن جبیر، تحقیق حسین )م١٢١٧/ هـ ٦١٤ت (أبو الحسن محمد بن أحمد : ابن جبیرـ٦
.  م١٩٥٥/ هـ ١٣٧٤نصار، القاهرة، دار مصر، 

، المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة، )م٨٩٨/ هـ ٢٨٥ت (أبو إسحاق إبراهیم : الحربيـ ٧
.  م١٩٧٣/ ـ ه١٣٩٣، ١تحقیق حمد الجاسر، الریاض، دار الیمامة، ط

/ هـ٦٢٦ت ( اإلمام شهاب الدین أبي عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي الرومي البغدادي: الحمويـ ٨
.م١٩٩٥، ٢، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ط)م١٢٢٨



١٥٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطین ومصر : ، سفرنامة)م١٠٨٨/ هـ٤٨١ت (ناصر: خسروـ ٩

ن الخامس الهجري، ترجمة  یحیى الخشاب، القاهرة، لجنة التألیف والترجمة والجزیرة العربیة في القر 
.م١٩٩٣والنشر، 

،وفیات )م١٢٨٢/ هـ٦٨١ت (أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر : ابن خلكانـ ١٠
) .د، ت(األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت

، تاریخ األمم والملوك، راجعه وقدم له نواف )م٩٢٢/ هـ ٣١٠ت (بن جریر محمد : الطبري ِ ـ ١١
.م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤، ١الجراح، بیروت، دار صادر، ط

، )م١١٧٥/ ـه٥٧١(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي : ابن عساكرـ ١٢
.م ١٩١٠، )ب، ت(، )ب، ط(تاریخ ابن عساكر، مطبعة روضة الشام، 

، كتاب العین، تحقیق مهدي )م٧٩١/ هـ ١٧٥ت (أبو عبدالرحمن الخلیل بن أحمد : الفراهیديـ ١٣
).  ب، ت(المخزومي وٕابراهیم السامرائي، بیروت، دار ومكتبة الهالل، 

، السالح والعدة في تاریخ جدة، )م١٦٠١/ هـ١٠١٠ت (ن محمد عبد القادر بن أحمد ب: ابن فرجـ ١٤
/ هـ١٤٠٨، ١مكتبة دار التراث، ط–مصطفى الحددي، بیروت، دار ابن كثیر، المدینة المنورة : تحقیق
.  م ١٩٨٨

، معجم القاموس المحیط، رتبه )م١٤١٤/ هـ ٨١٧ت (مجد الدین محمد بن یعقوب: الفیروز آباديـ ١٥
.م ١٩٨٣/ هـ ١٤٣٠، ٤ن شیحا، بیروت، دار المعرفة، طووثقه خلیل مأمو 

، البدایة والنهایة في التاریخ، بیروت، دار )م١٣٧٢/ هـ ٧٧٤ت (إسماعیل بن عمر : ابن كثیرـ ١٦
.م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤عالم الكتب، 

، صفة بالد الیمن ومكة وبعض )م١٢٨١/ هـ٦٨٠(جمال الدین أبو الفتح یوسف :ابن المجاورـ ١٧
.١٩٩٦لمسماة تاریخ المستبصر، تحقیق ممدوح حسن، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة،الحجاز ا

، مروج الذهب ومعادن الجوهر، )م٩٥٧/ هـ٣٤٦ت (أبو الحسن علي بن الحسین : المسعوديـ ١٨
) .د، ت(، ٣تحقیق یوسف داغر، بیروت، دار األندلس، ط



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

يسارة بنت عبداهللا سیف العتیب. د

١٥٨

التقاسیم في معرفة األقالیم، تحقیق محمد ، أحسن)م٩٩٨/ هـ ٣٨٨ت (محمد بن أحمد : المقدسيـ ١٩
.  م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨مخزوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

، الذهب المسبوك في ذكر من حج من )م١٤٤١/ هـ ٨٤٥ت (تقي الدین أحمد بن علي : المقریزيـ ٢٠
.م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، ١، مكتبة الثقافة الدینیة، ط)د، م(الخلفاء والملوك، تحقیق جمال الدین الشیال، 

،لسان العرب، طبعة مراجعة )م١٣١١/ هـ٧١١ت(أبو الفضل جمال الدین محمد:ابن منظورـ ٢١
.م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ومصححة بمعرفة نخبة من السادة األساتذة المتخصصین، القاهرة، دار الحدیث، 

:المراجع: ثانیاً 
:عبدالقدوس: األنصاريـ ١

) .  د، ت(، )د، ط(دة، طبع على نفقة إدارة العین العزیزیة، تاریخ العین العزیزیة بجدة، ج-

.  م ١٩٨٢/ هـ١٤٠، ٣موسوعة تاریخ جدة، مصر، دار مصر للطباعة، ط-

.م ١٩٩٠، ٢، ط )د، ن( حسن، مدخل إلى اآلثار اإلسالمیة،القاهرة، : باشاـ ٢

رة، حمد، ملخص رحلتي ابن عبد السالم الدرعي شمال غرب الجزی: الجاسرـ ٣
. دطم ١٩٧٨،)د، ط(نصوص،مشاهدات،انطباعات، الریاض، دار الیمامة، 

جواد،المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، بیروت، دار العلم للمالیین، بغداد، مكتبة : عليـ ٤
.م١٩٧٠النهضة، 

، تاریخ معالم المدینة المنورة قدیمًا وحدیثًا، )م١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠ت (أحمد حسین : الخیاريـ ٥
لمملكة العربیة السعودیة، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة العربیة ا

. م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩السعودیة، 

إبراهیم، مرآة الحرمین في الرحالت الحجازیة والحج ومشاعره الدینیة، القاهرة، دار : رفعت باشاـ ٦
.م١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤، ١الكتب المصریة، ط



١٥٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

والثانياألولالمصانع والصهاریج في منطقة الحجاز خالل القرنین 
خیر الدین الزركلي، األعالم قاموس ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین : الزركليـ ٧

. م١٩٩٢، ١٠والمستشرقین، دار العلم للمالیین،بیروت،ط

، تحصیل المرام في أخبار البیت الحرام )م١٩٠٣/ هـ ١٣٢١ت (محمد بن أحمد : الصباغـ ٨
بداهللا بن دهیش، مكة المكرمة، مكتبة والمشاعر العظام ومكة والحرم ووالتها الفخام، تحقیق ع

.م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤، ١األسدي، ط

الحاج عبدالعزیز، تذكار الحجاز خطوات ومشاهدات في الحج، مصر، المطبعة : صبري باشاـ ٩
.  هـ١٣٤٢السلفیة، 

عبداهللا، محمد عبدالمنعم خفاجي، قصة األدب في الحجاز، مكتبة الكلیات : العبدالجبارـ ١٠
.م٢٠١٠، األزهریة

أحمد صالح، الحجاز في صدر اإلسالم، دراسة في أحواله العمرانیة واإلداریة، مؤسسة : العليـ ١١
.هـ١،١٤١٠الرسالة، ط

/ هـ ١٣٦٨عمر رضا، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، دمشق، المكتبة الهاشمیة، :كحالةـ ١٢
.م ١٩٤٩

) .ت.د(، مطبعة فؤاد)م.د(از، إبراهیم عبد القادر، رحلة الحج: المازنيـ ١٣

سلیمان عبدالغني، مرافق الحج والخدمات المدنیة للحجاج في األراضي المقدسة، : مالكيـ ١٤
. م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٨الریاض، دارة الملك عبدالعزیز، 

/ هـ١٤٠٧الموسوعة العربیة المیسرة، دار نهضة لبنان للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ـ ١٥
.م١٩٨٧

عواطف محمد یوسف، كتب الرحالت في المغرب األقصى مصدر من مصادر تاریخ : ابنو ـ ١٦
الحجاز في القرنین الحادي عشر، والثاني عشر الهجریین، الریاض، دارة الملك عبدالعزیز، 

.م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

يسارة بنت عبداهللا سیف العتیب. د

١٦٠

:البحوث والمقاالت والمواقع اإللكترونیة: ثالثاً 
رافق مصادر المیاه في الحجاز من القرن األول حتى بدریة عبدالعزیز ، منشئات وم: البصیري ـ ١

كلیة -نهایة القرن الثالث الهجري، رسالة دكتوراه، الریاض، جامعة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن
.م ٢٠١٣/ هـ ١٤٣٤قسم ، - اآلداب

:سعد عبدالعزیز: الراشدـ ٢

األخرى، أطالل، برك المیاه على طریق الحج من العراق إلى مكة ونظائرها في األقطار
. م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الریاض، إدارة اآلثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودیة، العدد الثالث، 

 اآلثار اإلسالمیة في الجزیرة العربیة في عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم والخلفاء الراشدین
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