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اآلبار املكية  

 وأهميتها االقتصادوة واالجتماعية

 نهال خليل وونس الشرابي. د.م.أ

 2001: تاروخ القبول 2001: تاروخ التقدوم

: المقدمة
أىمية كبيرة جدًا في التاريخ العربي واإلسالمي، فيي من " مكة "إن لمدينة 

. اكبر المراكز التجارية والدينية في الجزيرة
كسبيا أ، وقد (قاري)تقع في منطقة جافة، ومناخيا حار جدًا في الصيف 

ىذا الجفاف ميزة عظيمة جدًا، بأن جعميا خالية من األوبئة واألمراض وخاصة 
. المالريا التي كان يعاني منيا سكان المناطق الوفيرة المياه، كالمدينة

سنوات عديدة دون   أمطارىا كانت قميمة، وقد تمرأن  وسبب ىذا الجفاف 
.  ووحيحة جداً  أن يسقط عمييا مطر مما جعل مياىيا قميمة

ن سادة مكة أأدى إلى  (في واٍد غير ذي زرع)إن ىذا الموقع بالنسبة لمكة 
يجادىا مما حدى بيم  يأخذون عمى عاتقيم حمل مسؤولية توفير المياه لمسكان وا 

األمر إلى القيام بحفر اآلبار الكثيرة والعديدة في داخل مكة وخارجيا واعتماد 
سقاية )إن الذي يتولى أمر السقاية . مياه اآلبار والسيما لمورب سكانيا عمى

والتي ىي خاصة بوؤون الكعبة كانت توغمو موكمة المياه وتوفيرىا وذلك  (الحجاج
نما كان أمرًا أل ن توفير الماء الكافي لمحجاج لم يكن باألمر السيل أو اليين، وا 

صعبًا وواقًا وعسيرًا ويستغرق وقتًا طوياًل من أجل جمع الماء فكانوا يطوفون 
بالعيون واآلبار والينابيع يجمعون منيا الماء،  

ويضعونو في حياض من الجمد، وكانوا يأخذونيا معيم حيث يسيرون، حتى تنتيي 
أيام الحج، ولذا نرى أن قصي وأوالده وأحفاده من بعده تحمموا الويء الكثير من 

إن مسألة .  ألن تدبيرىا كان ويًئا عسيراً هأجل ىذه الميمة عمى أكمل وجو وأتمّ 
                                                 

 جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم التاريخ .
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وأىم اآلبار التي حفرت . حفر اآلبار ميمة جدًا لما تحمو من موكمة توفير المياه
:- أو جدد حفرىا من قبميم كانت

: بئر زمزم:  أوً 
بات عبد المطمب ليمو ونياره يفكر في أمر سقاية الحجاج الن ذلك لم يكن 

. بالمسألة السيمة أو اليينة كما ىو الحال بالنسبة لمرفادة
ن يوفر لمحجاج الماء بال أوأخذ يفكر في وسيمة سيمة يستطيع من خالليا 

عناء أو تعب فتمنى لو أنو يستطيع العثور عمى مكان البئر التي طمست معالميا 
رض الحرم وىي البئر التي كان قد بناىا جده إسماعيل أجرىم عندما ىاجرت من 

بن إبراىيم، فأراد الكوف عنيا وجعميا سقاية لمحجاج، السيما وأنو كان يسمع من 
: أقاصيص الرواة عن ىذه البئر، فظل موغواًل بيا إلى أن تسنى لو تنفيذ ذلك

: سمها . 1
: بئر، معروفة، مباركة، مويورة، وفي اوتقاق اسميا ألفاظ عديدة فقد يقال

ُزَمِزم، بضم األول، : َزْمَزم بفتح األول وتسكين الثاني وفتح الزاي الثانية أو يقال
ُزّمِزم، بضم األول، وفتح الثاني، مع : وفتح الثاني وكسر الزاي الثانية، أو يقال

. (1)التوديد، ثم كسر الزاي الثانية
الكثرة : أو إنو موتق من الزمزمة، ألن الزمزمة عند العرب تعني

ماء زَمزم، وزمازم، وزمزوم و : واالجتماع، وقد سميت زمزم لكثرة مائيا، حيث يقال
: و في ذلك يقول الواعر. (2)نو كثيرأزمزام بمعنى 

وباورت موطنيا المد ىما 
 (3)ويممت زمزوميا المزمزما  

 
: ن الزمزمةألأو بسبب زمزمة الماء فييا، ويعني صوتو، وحركتو، 

. (4)ىي الصوت القوي والذي يسمع لو دويًا قوياً 
                                                 

األندلسي، أبو عبيد عبد اهلل البكري، معجم ما استعجم من أسماء البمدان والمواضع، تحقيق ( 1)
 .701-2/700، 1983مصطفى السقا، بيروت، 

؛ 1/102، (ت-د)ابن ىوام، أبو محمد عبد اهلل، قدم ليا طو عبد الرؤوف سعد، بيروت، ( 2)
 .148-147/ 3،(ت-د)الحموي، ياقوت، معجم البمدان، بيروت، : وانظر

 .3/148الحموي، المصدر السابق، ( 3)
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 أو إن زمزم اسم (5)أو بسبب زمزمة جبرائيل عميو السالم و كالمو عمييا
. (6)عمم ليا وعمم مرتجل

: نو قالأ (رض)أو بسبب أنيا ُزّمت بالتراب فقد جاء عن ابن عباس 
زمزم ألنيا زمت بالتراب لئال يأخذ الماء يمينًا وومااًل و لو تركت "إنيا سميت))

 فقد قيل أن ىاجر أم إسماعيل عندما (7)("(األرض حتى تمأل كل وئ لساحت عمى
ظمئ إسماعيل وىو صغير فأخذت تمتمس لو الماء  (عميو السالم)قدم بيما إبراىيم 

 من تحت عقبو فرحت وسرت كثيرًا بيذا ووعندما انفجر الماء من تحت خده أ
كثيرًا فجعمت تحوطو بالتراب وتجعمو كالحفرة  الماء السيما وقد أدركيما الظمأ

. (8)الصغيرة لئال يجري وقد قيل لو لم تفعل ذ لك لكانت زمزم عينا جارية
: وقد قيل في ذلك وعرًا فقد قال بعضيم

وجعمت تبني لو الصفائحا 
 (9)لو تركتو كان ماء سافحا  

 
بتقديم الميم عمى الزاي، ويقال  (ىمزة جبريل)أو سميت بزمزم نسبة إلى 

  .(10)واليزمة تعني النقرة في األرض (ىزمة جبريل)فييا أيضًا 
التطامن في األرض، والغمزة في العقب في األرض ويقال :  يقصد بيا: أالهزمة

ىزمت  :ليا ىزمة،  واليزمة والركضة،  بمعنى وىو المنخفض من األرض، فيقال
واليزائم يقصد بيا اآلبار العديدة الكثيرة المياه، . أي قمُت بحفرىا أو حفرتيا: البئر

: ويتمثل ذلك في قول الواعر الّطرماح

                                                                                                                       

 .2/701؛ األندلسي، المصدر السابق، 1/102ابن ىوام، المصدر السابق، ( 4)

 .3/148الحموي، المصدر السابق، ( 5)

 .3/147المصدر نفسو، ( 6)

 .1/102ابن ىوام، المصدر السابق، ( 7)

دويدار، : ؛ وانظر149-3/148 ؛ الحموي، المصدر السابق، 1/102المصدر نفسو، ( 8)
 .17-14، ص 1978أمين، صور من حياة الرسول، مصر، 

 .3/149الحموي، المصدر السابق، ( 9)

 .1/102ابن ىوام، المصدر السابق، ( 10)
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أنا الطرماح وعمي حاتم 
 11)والبحر حين تنكش اليزائم  

 
ما زلنا نسمع أن زمزم ىزمة جبريل بعقبة إلسماعيل حين : " وعن ابن إسحاق قال

            .(12)"ظمئ
وعن ابن إسحاق يقول حدثنا أحمد، حدثنا يونس، عن سعيد بن ميسرة 

لما َطردت ىاجر أم : "  قال()ن رسول اهلل أنس بن مالك أحدثنا : البكري، قال
فنزل عمييا جبريل، . عطوت ىاجر. إسماعيل القبطية سارة،ووضعيا إبراىيم بمكة

نعم، : اعطوانة أنِت قالت: ىذا ولد إبراىيم، فقال:  فقالت؟فقال ليا من أنِت 
فاكبت عميو ىاجر توربو فموال ذلك لكانت . فبحث بجناحو األرض، فخرج الماء

. (13)"نيارًا جارية أ
مرًا يأُمرُه بحفر أن عبد المطمب رأى في منامو أأو سميت بزمزم بسبب 

. (14)"…احفر زمزم، انك إن حفرتيا، لم تندم : " زمزم، يقول لو
: ها األخرىؤ سما. 2

ىذه البئر ليا أسماء عديدة وكثيرة جاءت من بركتيا، وافتخار العرب بيا، 
: وتفضيميا عمى بقية، وسائر اآلبار األخرى منيا

َزْمَزم، وىو االسم المتعارف عميو عند الكل، َوَزمّ ، وُزّمْزُم وُزمازم، وركضة 
جبريل، وىزمة جبريل، وىزمة الممك، وحفيرة عبد المطمب وبركة، وسيدة، ونافعة، 
ومضنونة، َوَعَونة وبورى، وصافية َوَبّرة، وعصمة، وسالمة، وميمونة، ومباركة، 
وكافية، وعافية، ومغذية، وطاىرة، وحرميو، ومروية، والرواء، ومؤنسة، وطعام 

                                                 

 .1/102ابن ىوام، المصدر السابق، ( 11)

ابن إسحاق، محمد، المغازي والسير، تحقيق محمد حميد اهلل، الرباط، معيد الدراسات ( 12)
 1/05، 1976واألبحاث لمتعريب، 

 .1/5المصدر نفسو، ( 13)

حمد عبد الوافي، أ ؛الذىبي، ومس الدين، السيرة النبوية، تصحيح 1/2المصدر نفسو، ( 14)
 1/086، (ت-د)بيروت، 
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طعم، والّوباعة، وُوَباعة، وُتكُتم، ووفاء سقم، ووراب األبرار، وطعام األبرار، 
. (15)وطيبة

ألنيا اقتصرت عمى الطيبين والطيبات من أوالد : (طيبة)وقد سميت 
سماعيل عمييما السالم ألنيا فاضت لألبرار وغاضت عن : (َوَبّرة).إبراىيم وا 

.  (16)الفجار
 من رواية حول أكثرفمماذا سميت بو ؟ ىناك  (المضنونة)أما عن اسميا 

:  ناىذه التسمية وبالتحديد ىما روايت
نو ُضّن بيا عمى غير المؤمنين، أي المقصود ألفقد قيل إنيا سميت بذلك 

من : " نو قالأ ()بيم المنافقين، فال يتضمع منيا منافق وقد روي عن رسول اهلل 
نو فرق ما بيننا وبين المنافقين ال يستطيعون إن إورب من ماء زمزم فميتضمع ف

. (17)"يتضمعوا منيا 
: والتي رواىا الزبير (ونةنالمض)حول تسميتيا  (الثانية)أما الرواية األخرى 
احفر المضنونة ضننت  بيا عمى الناس إال عميك : " فيي أن عبد المطمب قيل لو

"(18) .
أما الفرث . " (19)"احفظ المضنونة ضّننًا عن الناس إال عنك : "أو قيل لو

.     (20)"ن ماءىا طعام طعم، ووراب سقم، وىي لما ُوربت لوإوالدم، ف

                                                 

 ؛ الحموي، 44، 7/40، 1891ابن رستو، احمد بن عمر، االعالق النفيسة، ليدن، ( 15)
الحميري، محمد عبد المنعم، الروض المعطار في خبر : ؛ وانظر3/148المصدر السابق، 

 .292، ص 1984األقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت، 

 .1/132ابن ىوام، المصدر السابق، ( 16)

 .41 ؛  ابن رستو، المصدر السابق، ص 133-1/132المصدر نفسو، ( 17)

 .1/133ابن ىوام، المصدر السابق، ( 18)

 .41ابن رستو، المصدر السابق، ص( 19)

 .1/133ابن ىوام، المصدر السابق، ( 20)
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احفر الّرواء أعطيتيا : " نو قيل لعبد المطمبأ، فقد جاء (الرواء)واسميا 
احفر ُتكُتم بين فرث ودم : "  وىي تكتم، فقد قيل لو(21)."عمى رغم انف األعداء

. (22)"عند األنصاب الحمر في قرية النمل 
: أصفها- 3

إن مياه ىذه البئر عذبة ولذيذة وطيبة وباردة، فمذا طغت عمى مياه كل 
نو أ ()اآلبار التي كانت موجودة آنذاك، وقد روى عن ابن عباس عن النبي 

وعن " التضمع من ماء زمزم براءة من النفاق، وماء زمزم لما ورب لو : " قال
ن وربت لظمأ رواك إماء زمزم إن وربت منو تريد وفاء وفاك اهلل، و: " مجاىد
ن حفر ىذه البئر من قبل عبد إف ولذا. (23)"ن وربتو لجوع أوبعك اهلل إاهلل، و

نيا سقيا اهلل : "المطمب جعميا عطمت كل سقاية كانت بمكة لمكانيا من البيت، وا 
فيي بئر إسماعيل بن إبراىيم عمييما  . (24)"عز وجل إسماعيل 

، ()السالم، والتي أمر بتجديد حفرىا عبد المطمب بن ىاوم جد الرسول 
 جرىم إنساف ونائمة، عند منحر قريش، حيث إ: والمدفونة بين صنمي قريش
ودفنت فييا غزالين من ذىب، واسياف . (25)مكة كانت قد دفنتيا عندما تركت

كبر أدراع، كوف عن ذلك بعد أن حفر البئر عبد المطمب، ومعو ابنو وأقمعيو، و
ماء زمزم طعام : "  إنيا قالت()وعن عائوة زوج الرسول . (26)ولده الحارث

. (27)"طعم، ووفاء ُسقم 

                                                 

 .41-40ابن رستو، المصدر السابق، ص( 21)

 .41المصدر نفسو، ص ( 22)

 .3/148الحموي، المصدر السابق، ( 23)

 .1/5ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 24)

 .1/101ابن ىوام، المصدر السابق، ( 25)

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل، ( 26)
ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خمدون، دار : ؛ وانظر1986،2/251مصر،
 .1/351، (ت-د)البيان، 

 .1/6ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 27)



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 203 

بئر إسماعيل بن إبراىيم عمييما السالم التي : " نياأوقد وصفت ىذه البئر 
سقاه اهلل حين ظمئ وىو صغير، فالتمست لو أمو ماء فمم تجده، فقامت إلى الصفا 

وبعث اهلل جبريل . تدعو اهلل، وتستغيثو إلسماعيل، ثم أتت المروة ففعمت مثل ذلك
عميو السالم، فيمز لو بعقبو في األرض، فظير الماء، وسمعت أمو أصوات 

السباع فخافتيا عميو، فجاءت توتد نحوه، فوجدتو يفحص بيده عن الماء من تحت 
. (28)"خده ويورب، فجعمتو حسياً 

أما عن حجم ىذه البئر فإنيا إذا ما قيست من األسفل إلى األعمى، كانت 
حوالي ستين ذراعا، واحتوى قعرىا عمى ثالث عيون، عين كانت حذاء الركن 

وقد كان . (29)األسود، وعين حذاء جبل أبي قبيس والصفا، والثالثة حذاء المروة
. (30) ماء العين التي كانت ناحية الحجر األسودوأقواىا ىذه العيون أكثر

ىـ أو 223) وذلك خالل السنوات فبدأت ماء ىذه العين تقل جدًا حتى كادت تج
ذرع فزاد ماؤىا وكثر، ثم جاءت األمطار أفحفر فييا حوالي تسعة  ،(ىـ224

ىا قل مرًة ءن ماإوقيل   (31)، فازداد ماؤىا كثيراً (ىـ225)والسيول وال سيما في سنة 
ىل الطائف يقال لو محمد بن كثير، يعمل فييا، فقالوا أأخرى إلى أن قام رجل من 

ن ذراعًا وكل ذلك بنيان وما ينو صمى في قعرىا فغورىا من الرأس إلى الجبل أربعإ
 وعورون ذراعًا، وفم زمزم سعتو ثالثة اذرع ةتبقى فيو جبل منقور، وىو تسع

وعمى البئر ممبن ساج مربع فيو اثنتا عورة بكرة يستسقي . ونصف الذراع
. (33)نو كان بقرب من زمزم بخطواتإوعن مقام إبراىيم عميو السالم ف. 32()عمييا

                                                 

ابن رستو، المصدر السابق، ص : ؛ وانظر1/102ابن ىوام، المصدر السابق، ( 28)
 .149-3/148؛الحموي، المصدر السابق، 40

 .42ابن رستو، المصدر السابق، ص( 29)

 .1/132ابن ىوام، المصدر السابق، ( 30)

 .43-42ابن رستو، المصدر السابق، ص( 31)

 .3/148الحموي، المصدر السابق، :  ؛ وانظر43المصدر نفسو، ص( 32)
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أول من عمل الرخام عمى زمزم " وقد كان أبو جعفر المنصور الخميفة العباسي 
 وعمى زمزم قبة مبنية في وسط الحرم عند .(34)"والوباك وفرش أرضيا بالرخام 
. (35)باب الطواف تجاه باب الكعبة

: سبب حفر عبد المطمب لبئر زمزم- 4
إن ىذه البئر قديمة، وقديمة جدًا، وقد قيل إنيا تعود إلى فترة آدم عميو 

: ن خويمد بن أسد بن عبد الُعزى يقول عند حفرىاإالسالم، حيث 
أقول، وما قولي عميكم بسبة 

إليك ابن سممى أنت حافر زمزم   
 

حفيرة إبراىيم يوم ابن ىاجر 
دم آوركضة جبريل عمى عيد   

 
ن ىذا الوعر فيو ما يدل عمى أن زمزم كانت موجودة قبل إبراىيم وابنو إ

نيا (عمييما السالم) . (36)(عميو السالم) منيما، وقد تعود إلى عيد آدم أقدم، وا 
ن  المسؤولية ألكان حفر زمزم من أىم األحداث في حياة عبد المطمب، 

التي ألقيت عمى عاتقة وىي توليو أمر السقاية والرفادة بعد وفاة عمو المطمب 
جعمتو يقوم بجمب المياه من آبار بعيدة عن الحرم الوريف وجمعيا ثم خزنيا في 

. أحواض من األدم في الحرم
ولذا وبحكم مسؤوليتو عن السقاية، بدأ يفكر ويتمعن في الكيفية والطريقة 

فجاء في ذىنو حفر . التي يوفر بيا ليؤالء الحجاج المياه، من دون العناء السابق
اهلل إلبراىيم وابنو إسماعيل عمييما السالم، ثم طمر عمى يد  بئر زمزم الذي فجره

قبيمة جرىم، ولم يبق من ىذا األمر أال الذكرى والخيال في أذىان أىل مكة، إلى 

                                                                                                                       

 ؛ ولممزيد عن مقام إبراىيم 36، ص1979ابن حوقل، أبو القاسم، صورة األرض، بيروت ( 33)
، 1981ابن جبير، محمد بن احمد، إوراف لجنة تحقيق التراث، بيروت،: عميو السالم انظر

 .56-55ص

 .43ابن رستو، المصدر السابق، ص( 34)

 .3/148الحموي، المصدر السابق، ( 35)

 .3/149المصدر نفسو،( 36)
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وقد كان لو ما . أن جاء عيد عبد المطمب ففكر بإعادة حفر ىذه البئر من جديد
. أراد أن يفعمو بإصراره وعزمو وحكمتو

لييا كل الروايات إوقبل أن يبدأ بحفر ىذه البئر تراءت لو أحالم أوارت 
التي جاءت في المصادر العربية، والتي يظير في سياقيا أنيا كانت عمى وكل 

. (37)رؤى وأحالم الكيان
: وأحالمو التي كان يراىا، تراَء لو فييا كأن ىاتفا في منامو يقول لو

بينما عبد المطمب بن ىوام بن : " نو قالأفقد جاء عن محمد ابن إسحاق 
نيا لم تزل دفينا إ: ويقال. تى فأمر بحفر زمزمأمناف نائمًا في الحجر،عند الكعبة، 

فخرج عبد المطمب . بعد والية بني إسماعيل األكبر وجرىم، حتى أمر عبد المطمب
بين لك : فقالوا لو. حفر زمزمأ قد أمرت أن إنييا معور قريش : إلى قريش،فقال
ن كان إفارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيو ما رأيت، ف: قالوا. ال: أين ىي ؟ فقال

ن كاحقًا من اهلل عز وجل بين فرجع فنام في . ن من الويطان لم يعد إليك لك،وا 
ن حفرتيا لم تندم، ىي تراث من أبيك إنك إاحفر زمزم : مضجعو، فأتي فقيل لو

، ال تنزف الدىر وال تذم، تسقي الحجيج األعظم، مثل نعام حافل لم يقسم، األقدم
ينذر فييا ناذر لمنعم، فيي ميراث وعقد محكم، ليست كبعض ما قد يعمم، وىي 

عند قرية النمل : اين ىي ؟ فقيل لو: حين قيل لو ذلك: بين الفرث والدم، فقال
. فغدا عبد المطمب ومعو الحارث ابنو، ليس لو ولد غيره. حيث ينقر الغراب غداً 

ساف ونائمة المذين كانت قريش إفوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر بين الوثنين 
لقد كانت ىذه الرواية األولى، أما الرواية الثانية لسبب حفر . 38)"تنحر عندىما 

                                                 

؛ 136-1/131 ؛ ابن ىوام، المصدر السابق، 4-2/ 1ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 37)
-1/49، 1222ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، عني بو اوجين وادوارد سخاو، برلين،  

؛ ابن األثير، عزالدين الكامل في التاريخ، 42-40 ؛ ابن رستو، المصدر السابق، 50
 ؛ الذىبي، المصدر 3/149 ؛ الحموي، المصدر السابق، 13-2/12، 1965بيروت، 
:  ؛ وينظر أيضاً 293-292 ؛ الحميري، المصدر السابق، ص88-1/85السابق،

 .106-105، ص 2001 الفترة المكية، بغداد،()الحميدة،سالم، سيرة النبي محمد

 .2/ 1ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 38)
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نو أعن عبد اهلل  بن زرير الغافقي، … ىذه البئر، فقد جاءت عن ابن إسحاق 
بينما : " وىو يحدث حديث زمزم، حيث يقول (رض)سمع عن عمي بن أبي طالب 

فقال وما برة ؟ ثم ذىب . احفر برة: عبد المطمب نائم في الحجر، أتى فقيل لو
فقال . احفر المضنونة: إذا كان الغد نام في مضجعو ذلك، فأتى فقيل لوحتى ،عنو

وما مضنونة ؟ ثم ذىب عنو، حتى إذا كان الغد عاد فنام في مضجعو، فأتى فقيل 
فقال وما طيبة ؟ ثم ذىب عنو، فمما كان الغد عاد لمضجعو فنام . احفر طيبة: لو

ال تنزف وال تذم، ثم نعت : وما زمزم ؟ فقال: احفر زمزم فقال. فيو، فأتى، فقيل لو
.           (39)"لو موضعيا

: عبد المطمب يحفر البئر- 5
لقد قام عبد المطمب بعدما رأى في منامو الرؤيا التي تأمره بحفر بئر 

فجاء عبد المطمب بالمعول، فقام : " زمزم، بحفر ىذه البئر حيث يقول ابن إسحاق
واهلل ال ندعك تحفر بين صنمينا المذين ننحر : وا جدهأفقال لو قريش حين ر: ليحفر

حفر، أحتى - ذدعني : أو–دعني : فقال عبد المطمب البنو الحارث. عندىما
. فمما رأوا منو الجد، خموا بينو وبين الحفر فكفوا عنو. فواهلل ألمضين لما أمرت بو

نو صدق وأدرك أفمم يمكث إال قمياًل حتى بدا لو الطوي، فكبر، فعرفت قريش 
. (40)"حاجتو 

والرواية الثانية تذكر لنا، والتي ىي مرفوعة عن عمي بن أبى طالب 
فقام فحفر حيث نعت لو، فقالت لو : " وىو يحدث حديث زمزم حيث يقول (رض)

أمرت بحفر زمزم، فمما كوف عنو وابصروا :ما ىذا يا عبد المطمب ؟ فقال: قريش
. (41)"…الطوي

: النزاع أالتحاكم في  مر بئر زمزم- 6
عندما أدركت قريش أن عبد المطمب وصل غايتو وأدرك حاجتو، ووصل 

إنيا بئر أبينا إسماعيل، وان لنا : " ليو وقالت لوإإلى مكان الماء في البئر قامت 
ن ىذا ألمر قد خصصُت بو إما أنا فاعل، و: فييا حقا، فأوركنا معك فييا، قال
                                                 

 .4-1/3المصدر نفسو، ( 39)

 .1/3المصدر نفسو، ( 40)

 .1/49ابن سعد، المصدر السابق، :  ؛وينظر4/ 1المصدر نفسو، ( 41)
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، فأنا غير تاركيك حتى نخاصمك فييا، فأنصفنا: دونكم وأعطيتو من بينكم، قالوا
كاىنة بني سعد بن : فقالوا. فاجعموا بيني وبينكم من وئتم أخاصمكم إليو: قال
. (42)"وكانت بأوراف الوام . نعم: قال. ىذيم

، وىو (رض)أما عن الرواية التي ىي مرفوعة عن عمي بن أبى طالب 
يا عبد المطمب إن لنا لحقًا فييا معك، إنيا لبئر أبينا : " قالوا: يحدث حديث زمزم

. نعم: فقال. فحاكمنا: قالوا. ما ىي لكم، لقد خصصت بيا دونكم: فقال. إسماعيل
. (43)"وكانت بأوراف الوام . بيننا وبينك كاىنة بني سعد بن ىذيم: فقالوا

وفي ىذه الرواية يكمل لنا ابن إسحاق ما حدث بين عبد المطمب وبين 
فركب عبد المطمب في نفر من بني أبيو، وركب من كل بطن : " قريش حيث يقول

حتى . وكانت األرض آنذاك مفاوز فيما بين الوام والحجاز. من أفناء قريش نفر
. فني ماء عبد المطمب وأصحابو حتى أيقنوا باليمكة. إذا كانوا بمفازة من تمك البالد

نا لنخاف مثل الذي أصابكم: قالوا. فاستسقوا القوم فقال . ما نستطيع أن نسقيكم، وا 
. ما رأينا إال تبع لرأيك: ماذا ترون ؟ قالوا: عبد المطمب ألصحابو

فكمما مات رجل : ني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرتو بما بقي من قوتوِ إف: قال
خركم لم يدفعو صاحبو، فضحية رجل آمنكم، دفعو أصحابو في حفرتو، حتى يكون 

واهلل إن إلقاءنا بأيدينا ىكذا : ثم قال. ففعموا.  من ضحية جميعكمأىونواحد 
: لمموت، ال نضرب في األرض ونبتغي ـ لعل اهلل عز وجل يسقينا، فقال ألصحابو

ارتحموا، فارتحموا، فمما جمس عمى ناقتو  
 أصحابو، فوربوا وأناخ فأناخ. وانبعث بو، انفجرت عين من تحت خفيا بماء عذب

ىمموا إلى الماء، فقد سقانا اهلل عز وجل، فجاؤوا : ثم دعوا أصحابيم. واستقوا وسقوا
إن الذي سقاك ىذا الماء . وسقوا، ثم قالوا يا عبد المطمب قد واهلل قضى لك فاستقوا

. (44)"انطمق، فيي لك، فما نحن بمخاصميك . بيذه الفالة، ليو الذي سقاك زمزم
 

                                                 

 .42-7/41ابن رستو، المصدر السابق، :  ؛ وينظر1/3ابن إسحاق، المصدر السابق ( 42)

 .2/13ابن األثير، المصدر السابق، :  ؛ وينظر4/ 1ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 43)

 . 1/86الذىبي، المصدر السابق، :  ؛ وينظر5-4/ 1ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 44)
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: األهمية اوقتصادية أاوجتماعية لحفر بئر زمزم- 7
إن الماء ىو سر وجود الحياة، فيو إكسيرىا، وسر ديمومتيا، فقد قال عز 

َ َأَلْم َيَرى الَِّذيَن َكَفُرأا َ نَّ " بسم اهلل الرحمن الرحيم : وجل في كتابو الكريم
السََّماَأاِت َأاأَلْرَض َكاَنتَا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َأَجَعْمَنا ِمْن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َ َفال 

ال تمنعوا فضل : "  انو قال()وعن رسول اهلل . ()صدق اهلل العظيم" ُيْؤِمُنأنَ 
نو البئر تكون في البادية إ: ()ومضى قولو ىذا ". الماء لتمنُعوا بو فضل الكأل 

أو في صحراء قربيا كأل فإذا ورد عمييا وارد فغمب عمى مائيا ومنع من  يأتي 
 متى ورد رجل بإبمو ألنو. بعده من االستسقاء منيا كان بمنعو الماء مانعا الكأل

فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات . فأرعاىا ذلك الكأل لم يسقيا قتميا العطش
. (45)القريب منو

بسم اهلل - ن مكة تقعألقد كانت حاجة أىل مكة كبيرة جدًا لمماء السيما و
يَِّتي ِبَأاٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم "الرحمن الرحيم  َربََّنا ِإنِّي َ ْسَكنُت ِمْن ُذرِّ

اَلَة َفاْجَعْل َ ْفِئَدًة ِمْن النَّاِس َتْهِأي ِإَلْيِهْم َأاْرُزْقُهْم ِمْن الثََّمرَاِت  َربََّنا ِلُيِقيُمأا الصَّ
فالحاجة دعتيم إلى حفر مثل ىذه اآلبار . ()صدق اهلل العظيم " َلَعمَُّهْم َيْشُكُرأنَ 

كالب، وقصي، وعبد : الكثيرة في مكة ومن قبل وخصيات معروفة فييا من أمثال
. مناف، وعبد ومس، وىاوم، وعبد المطمب، وغيرىم

وقد كان حفر ىذه اآلبار يوفر لمناس من ناحية إنسانية سد الحاجة 
. االقتصادية لمماء من مورب، ومأكل، وممبس، وغيرىا من أمور الحياة األخرى
إال أن ىذا العمل في الوقت ذاتو أضاف ليؤالء األوخاص مجدًا ورفعة وسؤدد 

فعبد المطمب بن ىاوم بن عبد .  ما كان يتمتع بو ىؤالء من ميزاتفضاُل عن

                                                 

(  ) من سورة األنبياء (30)اآلية. 

فير محمد :الصغاني، رضي الدين الحسن، العباب الزاخر والمباب الفاخر،تحقيق( 45)
 .106-1978،1/105حسن،بغداد،

(  ) من سورة إبراىيم (37)اآلية. 
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النو . (46)(ويبة)مناف بن قصي بن كالب، الذي فيو العمود والورف، أصل اسمو 
. (47)(ويبة)عندما ولد كان في رأسو 

سممى بنت )نوأ في كنف أمو التي كانت من بني النجار من الخزرج، واسميا 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من 

كبر أوالده والذي ويد معو حفر بئر أ، وىو (أبو الحارث)كنيتو . (48)(األنصار
، وكان لو من (140) من مائة وأربعين سنة أكثر (عبد المطمب)عاش . (49)زمزم

. (50)()أبو الرسول  (عبد اهلل) عور، منيم االولد اثن
نوأ عبد المطمب في مكة، حيث كان أوالد عبد مناف بن قصي ويوخ 

فقد كان . برز وخصيات بني عبد مناف في مكةأ يصبح من أنمكة، واستطاع 
جميل الوجو، ضخم الجسم، ذكيًا، حميماً ، جواداً ، كريماً ، وفياً ، صادقاً ، سيدًا، 

 قريش وجياً ، وأمده جسماً ، وأحممو حمماً ، وأجوده أحسن: " نو كانإ: فقد قيل فيو
كفاً ، وابعد الناس عن كل موبقة تفسد الرجال، ولم يره ممك قط إال أكرمو ووفعو، 

. (51)"وقد كان سيد قريش حتى ىمك 

                                                 

ابن حزم، عمي ابن احمد، جميرة انساب العرب، تحقيق لجنة من العمماء، بيروت، ( 46)
1983،1/14. 

 .2/10ابن األثير المصدر السابق ( 47)

 .1/14 ؛ ابن حزم، المصدر السابق، 2/250الطبري، المصدر السابق، ( 48)

 .126، 1969ابن قتيبة، ابو محمد عبد اهلل المعارف، تحقيق، ثروت عكاوة، مصر،( 49)

؛  71،  ص(ت-د)السويدي، محمد أمين، سبائك الذىب في معرفة قبائل العرب، بغداد، ( 50)
الحديثي، نزار عبد المطيف، محاضرات في التاريخ العربي، جامعة الموصل، : وينظر
 .30، ص1979

نكمسن رينولد، تاريخ األدب العربي في :   ؛ وينظر1/51ابن سعد، المصدر السابق، ( 51)
 .120، ص 1970الجاىمية وصدر اإلسالم، ترجمة صفاء خموص، بغداد، 
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السقاية )، كان عبد المطمب صغير السن، فآلت(ىاوم)بعد وفاة والده 
إلى عمو المطمب، ثم آلت إليو بعد وفاة عمو، فزادتو ورفًا في قومو،  (والرفادة

. (52)بينيم وعظمت مكانتو ومنزلتو
. (53)وعمو المطمب وافاه األجل، وىو في تجارة لو َبَرْدمان من ارض اليمن

أقاميا لمناس، وأقام : " بعد عمو المطمب (السقاية والرفادة)وعندما ولي 
لقومو ما كان آباؤه يقيمون قبمو لقوميم من أمرىم، وورف في قومو ورفًا لم يبمغو 

.           (54)" قومو وعظم خطره فييم وأحبوأحد من آبائو، 
لقد جعل عبد المطمب سقاية زمزم لمحجاج، حيث كان قبل زمزم يسقييم 
في حياض من ادم بمكة، ولكن عند حفرىا ترك السقي في ىذه الحياض وسقاىم 

وقد افتخر عبد . (55)من زمزم، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقييم
 عبد مناف عمى قريش وعمى سائر و بذلك بنأيضاً المطمب بحفر زمزم، كما افتخر 

واعتبر عبد المطمب حفر ىذه البئر ىو ورف ومنزلة ومكانة خصو اهلل . (56)العرب
بيا دون سائر األوخاص، حيث يقول عندما نازعتو بطون قريش عمى حفر ىذه 

ىذا أمر خصصت بو دونكم فاجعموا بيننا وبينكم من وئتم أحاكمكم : " البئر
يا : " واعترفت بطون قريش بيذا الفضل لعبد المطمب حيث قالوا لو. (57)."…إليو

ليو الذي . إن الذي سقاك ىذا الماء بيذه الفالة. عبد المطمب، قد واهلل قضي لك
فرجعوا ولم يصموا إلى . (58)"فما نحن بمخاصميك . انطمق، فيي لك. سقاك زمزم

: وعن ابن إسحاق يقول. الكاىنة التي أرادوا االحتكام إلييا حول حفر ىذه البئر

                                                 

العمي، صالح، محاضرات في تاريخ :  ؛ وينظر2/12،17ابن األثير، المصدر السابق، ( 52)
  .262-1/261، 1981العرب، جامعة الموصل، 

 .1/49ابن سعد، المصدر السابق،  (53)

 .1/131ابن ىوام، المصدر السابق، ( 54)

 .1/49ابن سعد، المصدر السابق، ( 55)

 .293الحميري، المصدر السابق، ص( 56)

 .1/86الذىبي، المصدر السابق، :  ؛ وينظر1/49ابن سعد، المصدر السابق، ( 57)

 .1/50ابن سعد، المصدر السابق، :  ؛ وينظر1/5ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 58)
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فمما حفرعبد المطمب زمزم، ودلو اهلل عز وجل عمييا، وخصو بيا، زاده اهلل عز "
. (59)"وجل ورفًا وخطرًا في قومِو 

وعفت زمزم عمى كل اآلبار التي كانت قبميا، والتي كان يسقى منيا 
فعطمت كل . " الحجاج، حيث انصرف الناس إلييا، لمكانتيا، وفضميا، وأىميتيا

فاقبل الناس عمييا التماس بركتيا ومعرفة فضميا . سقاية كانت بمكة حين ظيرت
نيا سقيا اهلل عز وجل إسماعيل  .  (60)"لمكانتيا من البيت وا 

وقد افتخر عبد المطمب وبني عبد مناف بحفر ىذه البئر من قبمو، بقوليم 
 ما قالو عبد المطمب حامدًا اهلل عز وجل عمى ما أوعارىموعرًا في ذلك، ومن 

نو كان قد نذر حين لقي ما إنعم عميو من نعم، منيا زمزم   وأوالده العورة، حيث أ
نو إذا ولد لو أوالد واكتمموا عورة نفر، ألقي من قريش عن حفره لبئر زمزم، 

وىم الحارث، والزبير، وحجل، . نو ليذبح أحدىم هلل عند الكعبةإ قوة لو، وأصبحوا
وقد أراد أن . وضرار، والمقوم، وأبو ليب، والعباس، وحمزة، وأبو طالب، وعبد اهلل

يبر بنذره ويوفيو، فوقع االختيار عمى عبد اهلل، ولكن منعتو من تنفيذ ذلك بني 
اقرع بينو وبين كذا وكذا  : زىرة، حيث قالوا لو

قال عبد المطمب . (62)، فترك عبد اهلل ونحر بدال عنو مائة من اإلبل(61)اإلبلمن 
: مادحًا اهلل عمى نعمو

الحمد هلل عمى ما انعما 
 

أعطى عمى رغم العدو زمزما  
 

تراث قوم لم يكن ميدما 
 

والحاسدون يخرقون األدما  
 

ولم يكن حافرىا ليندما 
 

أصاب فييا حمية فتسمما  
 

                                                 

 .1/5ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 59)

 .1/50المصدر نفسو، ( 60)

 .89-1/88الذىبي، المصدر السابق، :  ؛ وينظر1/5ابن سعد، المصدر السابق، ( 61)

 .1/143ابن ىوام، المصدر السابق، ( 62)
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هلل ما أجرى عميو األسيما 
 

واهلل أوفى نذره إذ اقسما  
 

أعطى بنين عصبة وخدما 
 

فمست واهلل أريد مأثما  
في النذر أو اىريق هلل دما  

 
منيم وقد اوفيتيم فتمما  

 
من بعد ما كنت وحيدا أيما 

 
يراني األعداء قرنا اعصما  

 
اعضب أو ذا ارتياب اعسما 

: وقال أيضاً 
دعوت ربي دعوة المغموب 

 
ونعم مدعي السائل المكروب  

فالحمد لممستمع المجيب  
 

أعطى عمى رغم ذوي الذنوب  
إلي والوحناء والعيوب  

 
زمزم ذات الموضع العجيب  

 
بين سواد الصنم المنصوب 

 
وبين بيت اهلل ذي الحجوب  

 (63)وتحت فرث النعم المغصوب 

صفية بنت عبد )وافتخرت و تباىت من النساء بيذا الورف والمجد 
: حيث تقول (المطمب

 سقيا نبي اهلل في المحرم           نحن حفرنا لمحجيج زمزم
( 64)     ركضة جبريل و لما يفظم

: (بعبد المطمب)مفتخرًا   (خويمد بن أسد بن عبد العزى)ويقول 
أقول و ما قولي عميكم بسبة 

 
إليك ابن  سممى أنت حافر زمزم  

 
حفيرة إبراىيم يوم ابن ىاجر 

65)وركضة جبريل عمى عيد آدم    

 

                                                 

 .24-1/23ابن إسحاق، المصدر السابق، ( 63)

 .3/149الحموي، المصدر السابق، ( 64)
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بحفر زمزم عمى قريش كميا وعمى سائر العرب  (بنو عبد مناف)وافتخر 
فذلك يظير فيما قالو مسافر بن أبى عمرو بن أمية بن عبد مناف، وىو يفتخر بما 

ولوا من أمر السقاية والرفادة، وما يؤدوا لمناس من اجل ذلك، وبحفر زمزم 
ن بني عبد مناف يعتبرون أنفسيم أىل بيت واحد، وفضل واحد، ألوظيورىا وذلك 

: حيث يقول. فييم ىو فضل وورف لمكل
ورثنا المجد من ابائنا 

 
فنمى بنا صعدا  

 
ألم نسق الحجيج و ننحر 

 
الدالفة  الُرفدا  

 
و نمقي عند تصريف 

 
المنايا وددا رفدا  

فان نيمك، فمم نيمك  
 

و من ذا خالدًا ابدا  
و زمزم في ارومتنا  

 
 (66)و نفقا عين من حسدا 

مادحًا إياىم،  (حذيفة بن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لؤي)ويقول  
: عبد مناف وأوالِدهِ 

وساقي الحجيج ثم لمخبز ىاوم 
 

و عبد مناف ذلك السيد الفيري  
طوى زمزما عند المقام فاصبحت  

 
 (67)سقايتو فخرًا عمى كل ذي فخر 

 
: بئر العجأل: ثانياً 

 فتح العين ثم الالم في آخره عمى وزن لفظ َفُعول مأخوذ من العجمة ضدبالَعجول 
. (68)البطء

                                                                                                                       

 .3/149المصدر نفسو، ( 65)

 .1/139ابن ىوام، المصدر السابق، ( 66)

 .3/149 ؛ الحموي، المصدر السابق، 1/139نفس المصدر، ( 67)

 .4/87 ؛ الحموي، المصدر السابق، 3/923األندلسي، المصدر السابق، ( 68)
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، واتخذت من قبمو (69)والَعُجول اسم لبئر حفرت في مكة من قبل قصي بن كالب
. (70)كسقاية لمعرب القادمين إلى مكة

كان قصي قبل حفرىا يسقي الحجيج في حياض من أدم، ُينقل إلييا الماء من آبار 
. (71)خارج مكة تقع

كان موضع ىذه البئر في دار أم ىاني بنت أبى طالب بالحزورة عند باب 
. (72)الوداع

مدحًا بقصي : وقد كان العرب عندما يستقوا من ىذه البئر يرتجزوا ويقولوا
: بن كالب الذي حفر ىذه البئر ووفر ليم الماء

نروي عند العجول ثم ننطمق  
ننطمق 

 

قبل صدور الحاج من كل أفق  
 

 قد وفى وقد صدق اً إن قصي
 

 (73)بالوبع لمناس وري مغتبق 

 
بقيت ىذه البئر طوال حياة قصي بن كالب، وحتى بعد مماتو إلى أن كبر 

، وفي رواية أخرى من بني نصر بن (74)عبد مناف، فوقع فييا رجل من بني ُجعيل
. (75)معاوية فمات، فمذا عطمت ىذه البئر بعد ذلك واندفنت

: بئر َسْجمة: ثالثاً 
يقصد بو الدلو الذي فيو ماء : بفتح األول، وسكون الثاني، والسجل: َسْجمة

سواء كثر أو قل، وال يقال لمدلو سجل إذا كانت فارغة، واسجمُت الحوض أي 
. (77)وىي عمى لفظ تأنيث الّسْجل من الدالء. (76)مألتوُ 

                                                 

 ؛ 2/215، 1965االزرقي، محمد بن عبد اهلل، تحقيق، رودي الصالح ممحسن، مكة، ( 69)
 .8/8، (ت-د)الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواىر القاموس، بيروت، 

-د)البالذري، احمد بن يحيى، فتوح البمدان، نور ووضع صالح الدين المنجد، مصر، ( 70)
 .1/56، (ت

 .1/136ابن ىوام، المصدر السابق، ( 71)

 .2/215االزرقي، المصدر السابق، ( 72)

 .1/56البالذري، المصدر السابق، ( 73)

 .1/136ابن ىوام، المصدر السابق، ( 74)

 .1/56البالذري، :  ؛ وينظر2/215االزرقي، ( 75)
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إن ىذه البئر حفرت من قبل قصي بن كالب أيضًا، وقد قال حين حفرىا 
 :مفتخرًا بذلك
 

أنا قصي و حفرُت سجمة 
 

 (78)تروي الحجيج ُزْغمًة َفُزغَمةْ  

 
. (79)أي َجْرعًة َفجرَعْو، الن الُزغمة ىي الَجْرَعة
 بعد أن ألنو، وذلك (80)(بئر بني نوفل)ىذه البئر كانت سابقًا تسمى أيضاً 

لممطعم بن عدي بن )زمزم، استغنى عن ىذه البئـر  (عبد المطمب بن ىاوم)حفر
، وسمح لو أيضًا بوضع حوض من أدم بالقرب من زمزم (نوفل بن عبد مناف

ن المياه كثرت في مكة، خاصًة بعد أن أل،(81)يسقي فيو منيا، ويسقي الحجاج
خالدة بنت )وقد افتخرت . (82)"روي القاطن والبادي " حفرت زمزم، حيث قيل انو 

: ، وىي من نساء بني عبد مناف بيذا العطاء حيث قالت(ىاوم
نحن وىبنا لعدي َسْجموْ 

 
في تربة ذات غداة سيمة  

 
( 83)تروي الحجيج زْعَمة فزْغمة

. (84)دخمت ىذه البئر فيما بعد في زيادة بناء المسجد
: بئر َبّذر: رابعاً 

                                                                                                                       

 .3/193 ؛ الحموي، المصدر السابق، 2/217االزرقي، المصدر السابق، ( 76)

 .3/724األندلسي، المصدر السابق، ( 77)

 .1/137ابن ىوام، المصدر السابق، ( 78)

 .725-3/724األندلسي، المصدر السابق، ( 79)

 .2/217االزرقي، المصدر السابق، ( 80)
 .2/217المصدر نفسو، ( 81)
 .2/221المصدر نفسو، ( 82)
 .1/56البالذري، المصدر السابق، ( 83)
 .3/725األندلسي، المصدر السابق، :  ؛ وينظر1/56المصدر نفسو، ( 84)
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، من (85)، وتوديد الثاني، وبالراء الميممة، عمى وزن َفّعلاألولبذر بفتح 
 من أكثرالتبذير بمعنى التفريق، اسم لبئر، لعل ماءىا كان يخرج متفرقًا من 

. (86)مكان
، وقد كان موقعيا عند (ىاوم بن عبد مناف)حفرت ىذه البئر من قبل 

المستنذر عند خطم الخندمة عمى فم وعب أبي طالب، وقد افتخر بحفره ليذه البئر 
:  وقال أيضاً . (87)"ألجعمنيا بالغًا لمناس: "مادحًا إياىا، فقال حين حفرىا

أنبطُت بذرًا بماء قاّلس 
 

 (88)جعمُت ماءىا بالغًا لمناس 

 
: بئر الّطأي: خامساً 

حفرت ىذه . (90)، ىي البئر(89)بفتح الطاء الموددة، وكسر الثاني: الّطِوي
، كان موقعيا بأعمى مكة في (91)البئر من قبل عبد ومس بن عبد مناف بن قصي

، وقد افتخرت وتباىت بحفر ىذه (92)البطحاء عند البيضاء في دار محمد بن يونس
: حيث قالت فييا (ُسبيعة)البئر، وبمائيا العذب، ابنتو 
إّن الّطِوّي إذا وربتم ماءىا 

 
 (93)صوب الغماِم عذوبًة وصفاءَ  

 
مسعود بن معتب بن مالك )متزوجة من  (ُسبيعة بنت عبد ومس)وكانت 

من بني ثقيف، فأنجبت لو من األوالد  (بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف
. (95)، ولوحة، ونويرة،واألسود(94)عروة

                                                 

 .1/235األندلسي، المصدر السابق، ( 85)
 .1/361الحموي، المصدر السابق، ( 86)
 .2/221االزرقي، المصدر السابق، ( 87)
  .1/361 ؛ الحموي، المصدر السابق، 1/235األندلسي، المصدر السابق، ( 88)
 .2/217االزرقي، المصدر السابق، ( 89)
 .4/45 ؛ الحموي، المصدر السابق، 2/217المصدر نفسو، ( 90)
 .2/217 ؛ االزرقي، المصدر السابق، 1/136ابن ىوام، المصدر السابق، ( 91)
 .1/56؛ البالذري، 2/218؛االزرقي، 1/136ابن ىوام،( 92)
 .1/57البالذري، المصدر السابق، ( 93)
ابن دريد، محمد بن الحسن، االوتقاق، :  ؛ وينظر5/503ابن سعد، المصدر السابق، ( 94)

 .2/306، 1958عبد السالم ىارون، مصر،  : تحقيق
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وُسبيعة امرأة ذات وزن ومقام عند زوجيا، وعند قوميا، ويتمثل ذلك لما 
حرب بن )، وذلك عند قال ليا ابن أخييا (الفجار)قامت بو من دور في حرب 

. (96)"يا عمة من تمسك بإطناب خبائك أو دار حولو فيو آمن: "(أمية
: بئر خمُ : سادساً 

في المغة يقصد بيا قفص الدجاج، فإذا كان منقواًل من  
الفعل، فيجوز أن يكون ما لم يسم فاعمو من قوليم َخّم الويء، وىي إذا ترك في 

. (97)وىو حبس الَدجاج. الُخمّ 
 مخموم اً إن فالن: إذا نظف فيي من َخَمْمُت البيت إذا كنستو، فيقال: وَخّم أيضاً 

القمب، المقصود بو نظيف القمب فكأن ىذه البئر سميت بذلك لنقائيا و 
. (98)صفائيا

في   (عبد ومس بن عبد مناف)حفرت ىذه البئر من قبل 
 (عبد ومس بن عبد مناف)وقال . (100) بالبطحاء، عند ردم بني ُجَمحْ ،(99)مكة

نيا زادتيم ورفًا ومجدًا  :  ما عندىم فقالفضاًل عنمفتخرًا ومتباىيًا بحفرىا، وا 
حفرُت ُخمًّا وحفرت رُمًّا 

 
 (101)حتى أرى المجد لنا قد َتّما 

 

: بئر ُرم: سابعاً  
ىي قماش البيت، : والثم". مالو ُثّم وال ُرّم : " بضم أولو، من القول: ُرم

رممُت الويء إذا جمعتو وأصمحتو، ومنو :  أو من قوليم،(102)والُرم ىي مرّمة البيت
.  (103)"ُكّنا أىل ُثمة وُرمة : " جاء في الحديث

                                                                                                                       

، (ت-د)العاممية، زينب بنت يوسف، الدرر المنثور في طبقات ربات الخدور، بيروت، ( 95)
 .239ص

 .238المصدر نفسو، ص( 96)
 .2/389الحموي، المصدر السابق، ( 97)
 .2/389 ؛ الحموي، المصدر السابق، 1/138ابن ىوام، المصدر السابق، ( 98)

 .2/389الحموي، المصدر السابق، ( 99)
 .2/510 ؛ األندلسي، المصدر السابق، 1/57البالذري، المصدر السابق، ( 100)
 .2/389الحموي، المصدر السابق، ( 101)
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تقع عند دار خديجة  (عبد ومس بن عبد مناف)ىو اسم لبئر حفرت من قبل : وُرم
: ، والتي قال فييا أيضًا عبد ومس(رضي اهلل عنيا)بنت خويمد 

حفرت ُخّمًا وحفرُت ُرّمًا 
 

 (104)حتى ترى المجد لنا قد َتّما 

 
، بضم األول، وتوديد الميم، منقول (105)(ُزمّ )كما قيل إن ىذه البئر اسميا 

. (106)أعربعن فعل األمر ِزّم البعير أو الناقة، أي أخطميما ثم 
: ، والَجْفر(107)بئر أخرى وىي لنفسو وىي بئر الَجفر (عبد ومس)وحفر 
.  (108)ىي البئر الواسعة التي لم تطو: بالفتح والسكون

، وقد (عبد ومس)حفرت من قبل  (خُم وُرم والَجفر)ىذه اآلبار الثالثة 
، والتي (109)سماىم عمى نفس ما سمى كالب بن مرة آباره التي حفرىا من قبل

كانت موربًا لمناس، ومكانًا يتنزىون فيو أيضًا في الجاىمية وفي بداية ظيور 
. (110)اإلسالم

نو يحدث وىو ِبُخم أ (رضي اهلل عنو)وقد ُسمع عن عبد اهلل بن عمر 
: قولو
ال نستقي ااّل بُخٍم : " وقال أيضاً " ُبكاء الحي عمى الميت عذاب لمميت " 

.  (111)"والَجفر

                                                                                                                       

 .3/70المصدر نفسو، ( 102)
 .1/138ابن ىوام، المصدر السابق، ( 103)
 .1/57البالذري، المصدر السابق، ( 104)
 .292 ؛ الحميري، المصدر السابق، ص2/702األندلسي، المصدر السابق، ( 105)
 .3/150 ؛ الحموي، المصدر السابق، 2/702األندلسي، المصدر السابق، ( 106)
 .1/56البالذري، المصدر السابق، ( 107)
 .2/218االزرقي، المصدر السابق، ( 108)
الزبيدي، المصدر :عن ُرم أيضاً :  ؛ وينظر57-1/56البالذري، المصدر السابق، ( 109)

 .8/318السابق، 
 .390-2/389 ؛ الحموي، المصدر السابق، 2/214االزرقي، المصدر السابق، ( 110)
 .2/390الحموي، المصدر السابق، ( 111)
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: بئر الُسنبمة: ثامناً 
خمف بن وىب بن )، بئر حفرىا (112)وىي عمى لفظ سنبمة الزرع

. (114)، من بني جمح(113)(حذافة
. تقع ىذه البئر بأسفل مكة عمى خط الخرامية، مقابل دار الزبير بن العوام

ن إ بصق فييا، كما قيل () قيل إن النبي ألنو، (بئر النبي)ويقال ليا أيضًا 
. (115)ماَءىا جيد من الصداع
: بحفر ىذه البئر حيث قال فييا واعرىم (بني جمح)وقد افتخرت 

نحن حفرنا لمحجيج سنبمة 
 

صوب سحاب ذو الجاللة أنزلو  
 

ثم تركناىا برأس القنبمـة 
 

تصب ماء مثل ماء المعبمــو  
. (116)نحن سقينا الناس قبل المسألة 

: بئر الَغْمر: تاسعاً 
.  (117)بفتح األول، وسكون الثاني، و يقصد بو الماء الكثير المغرق: الَغْمر

، حفرىا العاص (118)(بني سيم)وىي بئر قديمة في مكة حفرت من قبل 
. (119)بن وائل، وقد سميت باسِموِ 

 : بحفر ىذه البئر حيث قال بعضيم (بنو سيم)وافتخرت

                                                 

 .3/759األندلسي، المصدر السابق، ( 112)
 .1/159ابن حزم المصدر السابق ( 113)

 .1/57البالذري، المصدر السابق، ( 114)
 .1/219االزرقي، المصدر السابق، ( 115)
 .1/138ابن ىوام، المصدر السابق، ( 116)
 .4/211الحموي، المصدر السابق، ( 117)
 .3/1003األندلسي، المصدر السابق، ( 118)
 .1/58البالذري، المصدر السابق، ( 119)
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نحن حفرنا الغَْمر لمحجيج 
 

 (120)تثج الماء أيما ثجيــج 

   
: وقال فييا الواعر أيضاً 

سقى اهلل امواىًا عرفت مكانيا 
 

 (121)ُجرابًا وْممكوما وبّذر والغْمرا 

 

: بئر  م  حراد: عاشراً  
ىي جمع ِحرد، وىي قطعة من السنام، فكأنيا سميت بيذا االسم : أحراد

يقصد : والَحْرد. ألنيا تؤدي إلى تسمين اإلبل، وتظير ليم وحمًا، أو وئ مثل ذلك
فكأن ىذه البئر تردىا القطا والطير، فعمى . بو القطا التي ترد عمى الماء لمورب

. (122)ُحْرد بالضم: حراد جمعأذلك يكون 
 .(123)(عبد الدار بن قصي)حفرت ىذه البئر من قبل 

بني عبد الدار بن )وقد افتخرت وتباىت بحفر ىذه البئر وبحفرىا من قبل 
( العوام بن خويمد)زوجة  (ميمة بنت ُعَمْيمة بن السباق بن عبد الدارأ)، (قصي

: حيث قالت في ىذه البئر
نحن حفرنا البحر أم حراد 

 
 (124)ليست كّندر النزور الجماد 

 
مفتخرة  (الزبير بن العوام)ُأم  (صفية بنت عبد المطمب)فأجابتيا ضرتيا 

، وكانت قد ()التي كانت واعرة وىي وقيقة حمزة عم الرسول . بحفرىم لبّذر
أما  (أميةالحارث بن حرب بن )تزوجت في الجاىمية مرتين، زوجيا األول ىو

، والتي أسممت فيما بعد وبذلت الويء (العوام بن خويمد) كانالثاني فيو فقد 
الكبير من أجل الدعوة اإلسالمية وفي سبيل اهلل ورسولو تويد بذلك ليا مواقع 

: حيث قالت. كثيرة منيا موقعة أحد
                                                 

 .4/211 ؛ الحموي،المصدر السابق، 1/138ابن ىوام، المصدر السابق،( 120)
 .1/361الحموي، المصدر السابق، ( 121)
 .1/137ابن ىوام، المصدر السابق، ( 122)
 .1/57 ؛ البالذري،2/222االزرقي، المصدر السابق، ( 123)
 .1/57البالذري، المصدر السابق، ( 124)
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نحن حفرنا بـذر 
 
 

نسقي الحجيج األكبر  
من مقبل و مدبر  

 
 (125)وأم احـراد وـر 

 
: وفي رواية أخرى
نحن حفرنا بذر 

  
تروي الحجيج األكبر  

  
من مقبل و مدبر  

وأم احراد ور  
 

فييا الجراد و الـذر  
 

 (126)وقـذر اليذكر 

 
:  بئر سقيةةإحدى عشر

 (وفية)بالسين الميممة، والقاف المثناة، وتسمى  (سقية)ىذه البئر سميت 
.  (127)ايضًا، بمفظ تصغير وفاء، لمذي يطيب ويوفى من الداء

بني أسد بن عبد العزى بن  )ُحفرت ىذه البئر من قبل 
. (129)(ُوَفّية بئر بني أسد)كما تسمى أيضًا . (128)(بئر بني أسد)، وتسمى (قصي

: مفتخرًا ومتباىيًا بحفرىا وبمائيا الوافية (الحويرث بن أسد)وقد قال فييا 
ماء وفية كماء المزن 

 
 (130)وليس ماؤىا بطرق أْجنِ  

 
من مالحظة عدد اآلبار التي حفرت في مكة يظير لنا حاجة أىل مكة 

ن انتورت قريش بمكة، وكثر عدد سكانيا، فقمت عمييم مياىيا، ألييا، السيما بعد إ

                                                 

حبيب، سيرة الزبير بن العوام، بيروت، : ؛ وينظر1/137ابن ىوام، المصدر السابق، ( 125)
 .9، ص1985

 .1/57البالذري، المصدر السابق، ( 126)
 .2/218االزرقي، المصدر السابق، ( 127)
 .1/137ابن ىوام، المصدر السابق، ( 128)
 .1/57 ؛البالذري،المصدر السابق، 1/137المصدر نفسو،( 129)
 .1/57 ؛ البالذري، المصدر السابق، 1/137ابن ىوام، المصدر السابق، ( 130)
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، مما أدى وحدى بوخصيات مكية معروفة إلى (131)جداً  ليوإوٍازدادت الحاجة 
. االتجاه إلى حفر ىذه اآلبار من أجل تخميص السكان من ىذه الموكمة الكبيرة

 (كالب بن مرة)و (مرة بن كعب بن لؤي)ومن ىذه الوخصيات المعروفة 
 مؤسس مدينة دّ والذي يع ،(132)سمو زيد، وكنيتو أبو المغيرةا، و(قصي بن كالب)و

. (133)مكة حيث إنيا لم تعد مجرد َتجمع حول الحرم
وتوير الروايات التاريخية إلى أن القريوين كانوا متفرقين في الوعاب 

سكانيم في مكة، ولذا ف (قصي)ورؤوس الجبال، إلى أن قام  نو ُيسمى إبجمعيم وا 
. (134)(مجمعاً )

أبو )، وكنيتو (135)، والذي أسمو المغيرة(عبد مناف بن قصي)وفييم أيضًا 
  .(136)ولقبو قمر البطماء لجمالو (عبد ومس

نما قيل لو (عمرو)والذي كان اسمو  (ىاوم)وأيضًا  ، وكنيتو أبو نضمو، وا 
وكذلك أخيو . (137) أول من قام بتيويم الثريد لقومو في مكة وأطعميمألنو (ىاوم)
 (عبد مناف)، وكان والده (138)(بني عبد مناف)والذي كان أسن  (عبد ومس)

 (أبو حبيب)كانت كنيتو  (وعبد ومس)، (139)(أبو عبد ومس)يكنى بو، فيقال لو 

                                                 

 .2/214،221االزرقي، المصدر السابق، ( 131)
 .2/18ابن األثير، المصدر السابق، :  ؛ وينظر221-2/220المصدر نفسو، ( 132)
؛ 22ص1952وعبان بركات، بيروت، : واط، مونتكمري، محمد في مكة، تعريب( 133)

 .26-23الحميدة، المرجع السابق، ص: وينظر
خورويد احمد،اليند، : ابن حبيب، أبو جعفر محمد، المنمق في أخبار قريش، تحقيق( 134)

 ؛ القمقوندي، احمد بن عمي، قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، 13، ص1964
الحديثي، األمة والدولة في سياسة : ؛ وينظر9 ص1982تحقيق إبراىيم االبياري، بيروت، 

 .43،ص1987 والخمفاء الراودين،بغداد،()النبي 

 .71ابن قتيبة، المصدر السابق، ص( 135)
طو : السييمي، عبد الرحمن، الروض االنف في تفسير السيرة النبوية البن ىوام، تحقيق( 136)

 .2/18 ؛ ابن األثير، المصدر السابق، 1978،1/8عبد الرؤوف سعد، بيروت، 
 .2/16ابن األثير، المصدر السابق، ( 137)
 .1/121ابن ىوام، المصدر السابق، ( 138)
 .2/18ابن األثير، المصدر السابق، ( 139)
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سم قديم معروف لدييم، ا (عبد ومس)سم اويقال إن . (140)الذي كان أكبر أوالده
وأول من تسمى . كانت معروفة لدييم، أو نسبة إلى صنيم (عين ماء)نسبة إلى 
وكما جاء في البحث إن عبد ومس حفر عددًا . (141)(سبأ بن يوجب):بو، يقال

بحفرىا، الذي كان سببو حسب ما جاء في إحدى  فتخرانو أمن اآلبار في مكة، و
ن مثل ىذه األعمال في تمك أل. (142)الروايات ىو من أجل إعالء وأنو بين قوِموِ 

كانت تجمب لإلنسان أو لموخص الذي  (مكة)الفترة من الزمن وفي ىذا المكان 
يقوم بذلك المجد، والرفعة، والسؤدد، خاصًة بسبب اعتمادىم عمى اآلبار، ومن ثم 

كسيرىا، وىي سر تجمعيم أو أل ن موارد المياه تعد لدى السكان سر الحياة وا 
. تفرقيم

ويبدو لنا من خالل البحث ومن خالل ما موجود من الروايات التاريخية 
إن عادة حفر اآلبار كانت متبعة من قبل قصي، كما كانت . التي توضح لنا ذلك

. (143)سابقًا من قبل والده وجده
ن أوالده، وأحفاده من بعده استمروا عمى ىذه أوبعد أن توفي قصي نرى 

وذلك ألن أوالد قصي ذلك الرجل الذي . (حفر اآلبار)العادة المتبعة عندىم وىي 
، كانت يجب أن تسمع وأن تطاع سواء "كالدين المتبع " كانت قريش ترى أوامره 

ولما كان ليم من العدد والورف الذي ال . (144)أكان ذلك في حياتو أو بعد مماتو
. (145)ينافسيم أو يناىضيم عميو أحد

                                                 

 .1/74ابن حزم، المصدر السابق، ( 140)
-د) ؛ ابن منظور، محمد، لسان العرب، مصر، 1/155ابن دريد، المصدر السابق، ( 141)

 .7/430، (ت
 .61، ص1978رضوان محمد، بيروت، : البالذري، فتوح البمدان، مراجعة( 142)
 .221-2/220االزرقي، المصدر السابق، ( 143)
 .1974،1/210محمد صادق، النجف، : اليعقوبي، احمد، تاريخ اليعقوبي، تحقيق( 144)

العصامي، عبد الممك، سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، المطبعة السمفية، ( 145)
 .3/3، (ت-د)
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حفز قبائل قريش األخرى  (بني عبد مناف)ن حفر ىذه اآلبار من قبل إ
التي رأت انو ال ذكر ليا في حفر تمك اآلبار، مما أدى بيم األمر إلى حفر آبار 

. (146)أخرى، وجعموا يتبارون بيا في الري و العذوبة
ن مسالة توفير كل سبل الراحة واألمن، من مورب ومأكل لضيوف بيت إ

وخدمتيم كان ينظر إلييا بمثابة الورف المتوارث من قصي والسنة  (الحجاج)اهلل 
. المتبعة يتوارثيا أوالده وأحفاده من بعده جياًل بعد جيل

و تنفس  (بني عبد مناف)ن بعض القبائل كانت توعر بالغيرة من أوتبين أيضًا 
بني عبد )عمييم ىذا األمر ولكنيا تذعن لألمر الواقع لما ليؤالء الوخصيات 

 .من ميزات تميزىم عن سواىم من اآلخرين (مناف

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

                                                 

 .2/222االزرقي، المصدر السابق، ( 146)
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Mecca Wells and Their Economic and 
Social Importance 

 Dr. Nehal Khalil Al- Sharaby 

Abstract 
Mecca , being situated in a barren  valley. It suffered 

from draught and shortage of rain. This The present study 
tackles the Meccan wells and their economic and social 
important. led the masters. of  Mecca, among whom were 
Qusay and his sons and grandsons, take the responsibility of 
digging the wells to provide water for the pilgrims. Therefore, 
they dug several wells inside Mecca. In addition , performing 
such tasks would raise their rank among the Arab tribes. 
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