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 عاتكة بنت يزيد بن معاوية قبر 

 "أموي  "معلم أثري تاريخي

 الباحثة نبيلة القوص ي

 :كتابه اتريخ دمشقيف رايف الشيخ ابن عساكر قال املؤرخ اجلغ
، أم البنني األموية، أمها أم كلثوم  عاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أميةمعاتكة بنت يزيد بن  )

إليها  أم يزيد بن عبد امللك، و هي زوجة عبد امللك بن مروان، و بنت عبد هللا بن عامر بن كريز، و 
مات زوجها عبد امللك بن   اهبكان هلا هبذه املنطقة قصر و   ،تنسب أرض عاتكة خارج ابب اجلابية

 . (دفنت جبانب قصرها خارج ابب اجلابيةقد توفيت بدمشق و و  ،مروان

 ؟فمن هي عاتكة
اشتهرت بسخاءها على احملتاجني، حىت قيل أهنا أنفقت ماهلا على الفقراء من  و وصفت أبهنا عاملة،  

أبوها يزيد بن  عرفت أبهنا  ، و آل سفيان اثىن عشر خليفة كلهم حرم:  كانت تضع مخارها بني يدي 
معاوية وأخوها معاوية بن يزيد وجدها معاوية بن أيب سفيان وزوجها عبد امللك بن مروان وأبو زوجها  

ن احلكم وابنها يزيد بن عبد امللك وبنو زوجها الوليد وسليمان وهشام وابن ابنها الوليد بن عبد مروان ب
                                                       امللك، وإبراهيم بن الوليد املخلوع وهو ابن زوجها أيضا .  

تصدقت عاتكة بنت يزيد  ، و أجنبت عاتكة بنت يزيد لعبد امللك بن مروان )يزيد ومروان وأم كلثوم(و 
 .مباهلا كله لفقراء آل أيب سفيان وأوقفته عليهم

 . كانت ممن حدث ابلشام من النساء، روى عنها: مهاجر األنصاريو 
عبد العزيز    بعث عبد امللك بن مروان رأسه إىل الكوفة مث بعثه إىل أخيه مصعب بن الزبري،       ق تل     مل ا  

فأخذته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فغسلته ودفنته وقالت أما   دمشق،  مبصر مث سريه إىل بن مروان،
 . رضيتم مبا صنعتم حىت تطوفوا به يف املدن، هذا بغي
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 الوصف التصويري:
، هلا ابب مشايل ضمن دار متواضعة مؤلفة من ثالث غرف وخلعة صغرية وموضأ وفسحةقرب عاتكة،  

                                                     يتوض ع القرب يف إحدى الغرف وهو مبين ابلبيتون وفوقه اتبوت  ،  انفذ إىل الطريق وجبانبه كوة للشموع
خشيب مسجى بثوب خمملي أخضر وهو خال من الكتابة وحوله قفص حديدي مطلي ابللون األخضر 

 .                                  يتصد ره حمراب جمدد وسقف خشيب للحجرة
تسمى    كانت،                                                    حميط قربها ومنطقته كان أرضا  هلا بين عليه قصر محل امسهاخيربان ابن عساكر، أبن  و 

 . من أمجل املناظر الغربية بدمشق بل هي ملحقة أبراضي الغوطة الغربية ها،أرض عاتكة وقصر 

 فاهتا:و
دمشق مبنطقة ابب   ودفنت يف ،م 744 /هجري 126نة  س ركت وفاة حفيدها الوليد بن يزيد،أد
 . ، رمحها للا اجلابية
 ماذا بعد الوقوف عند أسطر اترخيية قدمية؟و
 قال:  قد سلم، النيب صلى للا عليه و و 
  .ة(كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها فإن يف زايرهتا عظة وعرب)
لكن  خدمات األنرتنيت، و ، و ت املكتبامتأل رفوف اليت التاريخ كتب يف                    العظة وجدت أيضا  العربة و و 

عالية، توصله إىل حكمة راشدة خلري األعمال   ة مهمن ميلك    إالمن قراءة التاريخ  إىل املفيد           ال يصل  
  .األقوالو 

من منا يغري إىل األفضل، و ، ليحفز و نفسهأو قلبه و  عقله ووجدانه،   ةاطبخم  ما أحوج اإلنسان إىلو 
 . السعيد من وعظ بغريه ، وكما قال السلف:ال يرغب ابألفضل

 املصادر و املراجع :
 .ـ اتريخ دمشق / ابن عساكر

 . ـ معجم البلدان / أبو ايقوت احلموي

 .35احلوليات األثرية / مديرية اآلاثر و املتاحف جملد ـ 


