
-  0  - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



-  1  - 

 

 

 

 

 
 
 



-  2  - 

 

 تصدير:

املرسلني   أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

القرشي،   بن عبداهلل اهلامشي  النيب األمي األمني، حممد  سيدنا وحبيبنا 

 ومن سار على سنته إىل يوم الدين.   أمجعني،وصحبه ه  آل وعلى 

ف      احملرم  لبيته  وجل مكاناً  عز  اهلل  اختارها  وقد  قال  ومكة 

مباركاً ببكة  للذي  للناس  وضع  بيت  أول  }إن  وهدى    تعاىل: 

  (1) للعاملني فيه آيات بيناتٌ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً...{ 

اخلل إبراهيم  لسان  على  تعاىل  من  }ر   يل: وقال  أسكنت  إني  بنا 

ذرييت بوادي غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل  

 

 . 97، 96 ن، آية سورة آل عمرا  (1)
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ت  الناس  من  لعلهم  أفئدة  الثمرات  من  وارزقهم  إليهم  وي 

 ( 2) يشكرون{ 

والدراسة اليت بني أيديكم )سقاية احلاج مأثرة بين هاشم( تتناول بشيء من 

 أكرم اهلل هبا بنو هاشم. ليتاحلاج ا التارخيية لسقايةاإلمجال املسرية 

وعن سقاية حاج هذا البلد األمنيني   ور  عنين  هاشنيم بنين عبنيدمنا   نيد 

 لُكْشني  منيا يُ)قومنيه   ل  ةناشدى اهلل عليه وآله وسلم  مب صلحلبياملصطفى ا

"يامعشنير قنيريإ كنكنيم   قنياالًً      (لكل ساكين مكنية علنيى منيدار النمنيا   نداءً

كم هنيذا ووار اهلل تبنيارذ ركنير   منيوميكم يف ريا  اهلل وأهل بيتنيه وكننيه ينيأت

يعظمو  حرمةَ بيته  وهم أضيافه وأحق الناس بالكرامة  فأكرموا أضيافه 

املزيتتتد متتتن  هتتتذ  املستتترية ذلتتتك و ستتتتقرأون  و.."، ووّار كعبتنينينيهو

 

 . 37سورة إبراهيم، آية   (2)
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 نا بأخونا وحبيخالل دراسة  املباركة ألهل مكة البلد احلرام من  

متن أبنتام مكتة هو ، وي الدكتور الشريف  حممد بن حسني احلارث

، فجدهم  ) الشريف حممد وينيمَ، وينتمي إىل األشراف النُالكرام  

ي الثتاني رههتم منن الشريف حممد أبي   احلارث بن الشريف احلسن ب

احلجاز يف القرن العاشر اهلجتري "  متن   اواألخريان  مها "أمري  -اهلل

  (3).(ساللة احلسن بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه

املنتتدى املكتي     يكتون      : أن  حبة الثقايف األدبتيى األملتق  ورؤية

ثقافتة املكيتة تأصتيل الوإحيتام و  ،املتممنني      املتميز برتسيخ مبدأ أخوة

والعتتادات احلجازيتتة متتن موقعتته طتتوار مهتتب  التتوحي األول أمتتام جبتتل 

 النور.

 

  )االستشراف انظر: كتاب    العريقة،المكية  القبيلة الهاشمية  ه  هذلمزيد من التفاصيل عن    (3)

-هـ1433الطبعة الثانية ،  (، دراسة تاريخية وثائقية  -ارث األشرافعلى تاريخ أبناء محمد الح

 ، بيروت. ة الريانسس مؤ  م،2012
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ومتتن املشتتاركني يف  امللتقتتى،هتتذا وملتتا كتتان اململتتف متتن رواد 

والتتتذي يهتتتتم بشتتتمون مكتتتة املكرمتتتة  اته،ونشتتتاطحماضتتتراته 

وشجوهنا تارخيياً وحضارياً، فقد حتر  امللتقتى علتى إصتدار هتذ  

تارخيية اليت تشكل جانباً هاماً من تاريخ احلرم املكي الدراسة ال

 الشريف.

وإنين أصالة عن نفسي ونيابة عن أحبائي يف ملتقى األحبتة ألشتكر 

 وعملتته العلمتتي ئتتدالراالتتدكتور الشتتريف احلتتارثي علتتى جهتتد  

يف دعتم -اهلل وفضتله    مبشتيئة  –امللتقى    وسيستمر هذا...  القيم

اث والكتب عتن مكتة املكرمتة النشاطات الثقافية ونشر األحب

 واهلل املوفق. ه املباركة.طوال مسريت

 عبداحلميد حممد أمني كاتب  
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  متهيد:

منيني ألمكنية البلنيد ا   عل  الذي  العاملنياحلمد هلل رب           

السنينيًم املباركنينيا  كناو لننينيا وأل نينيدا نا األقنينيدمني  والصنينيًة وموطننينياو وسنيني 

النيذ  أرسنيله   الرمحنيةيوم الدين على شفيع األمة ونيب    العاطرا  الداالما  كىل

      اهلنيايي القرشنيي   عبنيد اهلللعاملني نبينا وسيدنا حممد بنين  لاهلل تعاىل رمحة  

مبولنيد  مكنية البلنيد األمنيني  دتالنيذ  سنيع واملرسنيلني األنبينياء  ألمنيني انياما 

 بيته الطيبني   باهلا  وعلى آلعلى  و  ني شعاهباثراها وب  وبعثته على  ونشأته 

 املبني.احلق  تباعالوصحبه األكرمني الذين وفقهم اهلل  الطاهرين 

مكة البلد بني )  األول  الفصل    تبتدئ يفبني يد  القارئ الكريم  راسة تارخيية  

 )قنينيريإبنينيني  فالثنينياني  التعرينيني الفصنينيل يلينينيه   " موقعنينياو وفئنينياالل "(األمنينيني 

بئر ومنم وسقاية احلاج قبل البعثة ببيا  نشأة )الثالث     فصل ال  ثم  (  وأحفا   
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 والفصنيل  ( العهد النبنيو   احلاج يفسقاية  عن )الفصل الرابع     ويليه  النبوية(

 (  ثنيم االنتقنيال يفة احلاج يف العهو  اإلسنيًمية املتتلفنيةسقايعن )  اخلامس 

ة قايالسنيني وااتتنينيام  ( ننينيواا العباسنينييني يف السنينيقايةكىل ) السنينيا س  الفصنينيل

 (.العهد السعو   الناهر)السقاية يف عن السابع   بالفصل

تارخيينينية مبنينين شنينيرفهم اهلل بنينيلمرة البلنينيد احلنينيرام  الدراسنينية بقاالمنينيةهنينيذ  خمتتمنينياو  

-8  "أمنيراء مكنية مننيذ فتحهنيا  )  يف الفصل الثامن بعننيوا    احلجيج ورعاية  

 ."(هني1434
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 كر وتقدير:ش
والحتصنينيى  ويف  دال تعنيني الشنينيكر أوالو هلل عنينين و نينيل علنينيى نعمنينيه النينييت 

 .فلله احلمد من قبل ومن بعد واإلسًم صدارهتا نعمة اإلميا  

 ريشكال وعمًً بقول املصطفى احلبيب حممد عليه وآله الصًة والسًم  "    

 .(4)الناس" رال يشكاهلل من 

 الثقايف االجتماعي  األحبة  ى)مللتقأتقدم بالشكر والتقدير  
األستار عبداحلميد  احلبيب املفئاله سسمؤممثًً يف    مبكة املكرمة(

؛ ملبنيا رهتم وحرصنيهم علنيى طباعنية هنيذ  الدراسنية أحباالنيه  ة  وكافني كاتب

والنياا  املكنيي.  وادمنية للتنياري  امللتقى كجنء من نشاطات   التارخيية 

 وأسأل اهلل أ  يكتب هلم التوفيق والسدا .

 

 

داود    (4) أبو  )4811ح  158ـ157/ 5)   رواه  الترمذي  عليه  م(  1954ح  339/ 4( وسكت 

"حسن صحيح(   )صوقال:  مسنده  في  ) 326والطيالسي  "المسند  وأحمد  وابن  212/ 5(،   )

  ا صحيح: كم( وإسناده  182/ 6( والبيهقي في الكبرى( ) 5/173حبان في صحيحه "اإلحسان )

 ( لأللباني. 6601وصحيح الجامع، رقم )  (3025في المشكاة رقم )
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 األول: صل ف ال 

 مكة البلد األمي 

سلم،  كرمة ال تغيب عن خيال امل مما ال جدال فيه أن مكة امل 

الوحي   مهب   بساطة  بكل  ألهنا  إميانه،  درجة  كانت  مهما 

  املعمورة، أفئدة املسلمني من مجيع أحنام    ى احملمدية، ومهو والرسالة  

 مبختلف شرائحهم مهما اختلفت ألواهنم وألسنتهم. 

ا  أهل  قبلة  قبلة    كلهم، رض  أل فهي  األرض  وجه  على  وليس 

اهلل  غريها،  قال  )فلحيث  تعاىل:  وجهك    فول  ترضاها  قبلة  نولينك 

وحيث   احلرام  املسجد  وجوهكم    م ما كنت شطر  فولوا 

وقالشطر  ببكة    )إن  تعاىل:  (،  للذي  للناس  وضع  بيت  أول 

وهدى  م  آيات    للعاملني،باركاً  ومن    بينات،فيه  إبراهيم  مقام 
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آمن وقال  اً دخله كان  اجعل    تعاىل: (،  رب  إبراهيم  قال  )وإذ 

 مناً(. هذا بلداً آ 

 املوقع اجلغرايف: 

الدنيا جلبال              السفوح  على  تقع  تامية  مدينة  مكة املكرمة 

تامة   بني  االلتقام  نقطة  متثل  بذلك  فهي  اليت  السروات  اجلبال  وهذ  

مجيع   من  مبكة  األودية    اجلهات،حتي   من  جمموعة  فمكة 

إىل  ذ  اجلبال وهي أيضاً منافذها وخاصة كلما اجتهنا  هل لة  خل املت 

الغربية. اجلهة  من  املكرمة  ف    الساحل  مكة  تضاريس 

السودام من مادة   تتكون من جمموعة من اجلبال والكتل اجلبلية 

ضمن   تشكلت  واليت  العربي  اجلرانيت  الدرع  تشكيالت 

اجليول  األزمنة  خالل  القدمية  القاعدة  صخور  من  ة  ي ج واملكون 
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ة من أمهها وادي  القدمية وختلل هذ  اجلبال جمموعة من األودية القدمي 

 م(. إبراهيم الذي يقع فيه )البيت احلرا 

خ    منتصف  يتمثل يف  إذ كان  أمهية كربى  وملوقع مكة 

ك اليت  القدمية  التجارية  اليمن  القوافل  بني  نشاطها  تزاول  انت 

 جنوباً وبالد الشام مشاالً. 

 سائر األرض: ى  اختيار احلرم عل    

الل القاحلة اجلردام،  تقع مكّة املكرّمة يف منطقة حتي  هبا الت 

امل  واجلبال  دائرة  والصخور  على  اجلرانيتية،  واألودية  تشابكة، 

طول    21/ 25عرض   وخ   عن    39/ 49مشاال،  وترتفع  شرقا، 

 مرتا.       360البحر حبوايل  سطح  



-  13 - 

 

امل  الساحلي،  تامة  سهل  ضمن  تقع  فهي  هذا  طول  مت وعلى  على  د 

عند  مشاله  أقصى  من  األهر  البحر  هنايته  العقبة خليج    ساحل  إىل   ،

 اجلنوبية عند باب املندب. 

الكونية   اإلشعاعات  أن  إىل  العلمام  أحد  توصل    تتالقى يف وقد 

األ  بواسطة  وذلك  عند مكة،  اليت  مركزها  احلديثة  العلمية  جهزة 

 . ض ر تدرس بواسطتها املواقع الطبوغرافية على كوكب األ 

حسني  ثم توصل أحد الباحثني العرب املسلمني وهو: الدكتور  

عند إعداد  خريطة جديدة للكرة األرضية حيدد من    كمال الدين 

إليها   ليتجهوا  معرفتها  إىل  املسلمني  وذلك حلاجة  القبلة،  اجتاهات  خالهلا 

 يف  أماكن بعيدة عن املساجد، أو يف  الصالة، عندما يكونون يف

املسلمني  غري  املك بالد  أن مكة  إىل  األرض،  :  مركز  هي  رمة 
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الع  بعدما وضعت اخلط وتعترب منتصف  "إنين  يقول:  إذ  وط األوىل يف  امل؛ 

مكة   أن  وجدت  األرضية،  القارات  عليها  ورمست  البحث،  هذا 

القارات األرضية، أي  املكرمة هي مركز لدائرة متر بأطر  اف 

كة  م أن األرض اليابسة على سطح الكرة األرضية موزعة حول 

املكرمة مكة  مدينة  وأن  منتظما،  توزيعا  هذ    يف املكرمة، 

قال   إذ  العظيم،  اهلل  وصدق  اليابسة،  لألرض  مركزا  تعترب  احلالة 

أَ  لت نذرَ  عَرَبيّا  ق رآنا  إلَيكَ  أَوحَينَا  )وَكَذَلكَ  وتعاىل:  الق رَى  سبحانه  مَّ 

 5وَمَن حَولَهَا وَت نذرَ يَومَ اجلَمع الَ رَيبَ فيه… اآلية(. 

   املكرمة: من فضائل مكة  
صلى اهلل عليه  ته ومولد نبيه اخلامت ومبعثه  اختارها اهلل عز وجل لبنام بي 

عليهم    ,وسلم   وأوجب  لعباد   منسكا  من    اإلتيانوجعلها  إليها 
متواضعني متخشعني متذللني كاشفي  القريب والبعيد فال يدخلوهنا إال 

متجرد  الدنيا    ينرؤوسهم  أهل  لباس  فيها    ا وجعله   ,عن  يسفك  آمناً ال 
 

في: الكعبة  ، سعد المرص35ص به،  حيطة  بن دهيش: الحرم المكي الشريف واألعالم الما  (5)

 سورة الشورى.  7واآلية رقم . 152ص العالم،مركز 
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اً ملا  وجعل قصدها مكفر  ,للتعريف  يلتق  لقطتها للتمليك بل  وال  ,دم  
الذنوب   من  كل    ,سلف  على  جيب  بقعة  األرض  وجه  على  وليس 

با الطواف  إليها غري مكة املكرمة وشرع  السعي  الذي  قادر  لبيت 
فيها دون غريها وليس على و جه األرض موضع يشرع تقبيله واستالمه  

اليماني  ريغ  والركن  األسود  احلجر  كتابه    ,  يف  هبا  وأقسم 
  ,وتضاعف أجر الصالة يف املسجد احلرام    ,عزيز يف موضعني منه  ال 

قبلة أهل األرض كلهم   وحيرم استقباهلا واستدبارها عند    ,وهبا 
احلاجة   يفعلها    ,قضام  مل  وإن  بالسيئات  اهلم  على  فيها    ,ويعاقب 

ألن السيئة يف حرم اهلل وبلد  أعظم    وتضاعف مقادير السيئات فيها 
لوب أعظم من جذب  وجذهبا للق   ,ف األرض  منها يف طرف من أطرا 

للحديد   منها وطراً    ,املغناطيس  يقضون  إليها    ,وال  ازدادوا  بل كلما 
 زيارة أزدادوا إليها شوقاً .  

العثرات ومتحى  و  الدعوات وتقال فيها  ورد أن هبا مواضع تستجاب فيها 
ت وتكشف فيها الكربات ومن خصائصها حتريم هل  ا فيها السيئ
يدخلها  ودخول الكفار إليها وحراستها باملالئكة فال    ا،فيه السالح  
 . الدجال 

   املكرمة: وفيما يلي بعض الروايات الدالة على أهم فضائل مكة  
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عليه  قال رسول   -1 اهلل  واقف على    وسلم: اهلل صلى  وهو 
أرض اهلل إىل    واهلل إنك خري أرض اهلل وأحب"   احلزورة: 

 . ( 6) " ولوال أني أخرجت منك ما خرجت    اهلل، 

عليه   -2 اهلل  وأحب  "   وسلم: وقال صلى  بلد  من  أطيبك  ما 
سكنت    إىل،  ما  منك  أخرجوني  قومي  أن  ولوال 
  ".غريك 

 (7 ) 

أما واهلل ألخرج منك وإني    "  وسلم: وقال صلى اهلل عليه   -3
ولوال   اهلل، ألعلم أنك أحب بالد اهلل إيل وأكرمه على 

 ( 8)  " أهلك أخرجوني ما خرجت   ن أ

يوم فتح  وقال رسول اهلل صلى اهلل عل  -4   مكة: يه وسلم 
واألرض  "  السماوات  خلق  يوم  اهلل  حرمه  البلد  هذا  إن 

يعضد شوكه   ال  القيامة  يوم  إىل  اهلل  حبرمة  حرام  فهو 
وال خيتلى    من عرفهاينفر صيد  وال يلتق  لقطته إال    وال 

  (9  )   . " خالها 

 

كانت  و  ،سوق مكة  ت الصغيرة، وكانون وفتح الواو هي الرابية  الحزورة بالفتح ثم السك  (6)

هان  أم  دار  عند  بفناء  الحر  الخياطين،ئ  توسعة  في  وعرف م  ودخلت  بباب    قديماً  هناك  باب 

 ( حديث حسن غريب صحيح( 3925امع الترمذي، المناقب ) )ج  قديماً.الحزورة  

 غريب. ( حديث حسن صحيح 3926)المناقب   الترمذي،جامع  (7)

 ثقات.  هرجال  273/ 3مجموع الزوائد  (8)

 . (1353)الحج  مسلم،صحيح    (9)
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اهلل  -5 صلى  النيب  وسلم   وقال  "عليه  إال    :  بلد  من  ليس 
ملدينة وليس له من نقاهبا نقب  سيطم  الدجال إال مكة وا 

  ( 10)   . " ملالئكة صافني حيرسوهنا إال عليه ا 

أنا أول من تنشق  "  وسلم: وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  -6
األ  البقيع  عنه  أهل  آتي  عمر  ثم  بكر  أبو  ثم  رض 

بني   فأحشر  مكة  أهل  أنتظر  ثم  معي  فيحشرون 
   ( 11)   ". رمني  احل

 : من أمسام مكة املكرمة 
ال    مكة:  -1 كَفَّ }وَهُوَ  عَنك مْ    ذِي  أَيْدِيَهُمْ 

أَظْفَرَك مْ   أَنْ  بَعْدِ  مِن  مَك ةَ  بِبَطْنِ  عَنْهُم  وَأَيْدِيَك مْ 
الل هُ  وَكَانَ  تَعْمَل ونَ    عَلَيْهِمْ  ومكة    ، ( 12)   بَصرِيًا{ بِمَا 

نقص  ا تللحرم كله ألهن   مكة،ومسيت    ونقصه، أهلكه  
متك اجلبابرة أي    أو ألهنا   فيها، الذنوب وتفنيها أو تلك من ظلم  

أو ألهنا جتذب الناس إليها فهو من    خنوتم، تلكهم وتذهب  
 امتصه. الفصيل ضرع أمه إذا    أمتك  العرب:قول  

مُبَارَكًا  }إِنَّ  بكة:  -2 بِبَك ةَ  لَل ذِي  لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَيْتٍ  أَوَّلَ   
ورد    ، ( 13)   مِنيَ{ عَالَلِّلْ وَهُدًى   وفسخه  وفرقه    خنوته، خرقه 

 

 حسن. بإسناد  1448مكة للفاكهي رقم  أخبار  (10)

 11  . 2/201زاد المعاد  )11(

 ( سورة الفتح 24)  (12)

 ( سورة آل عمران 96)  (13)
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 ,ومنه بكة ملكة الزدحام الناس هبا    قه، نع ووضعه ودق  
املتكربين   خنوة  من  تضع  ألهنا  يف    ,أو  أقوال  أربع  وهناك 

اسم  أهنا   : كالتايل  بكة  من  فيها    املراد  اليت  للبقعة 
ذلك    ,الكعبة   ومام ورام  البيت ومكة  ما حول  أهنا   ,إهنا 

ومكة اسم للحرم كله إن بكة هي  ,البيت  د و املسج 
 مكة  . 

بَيْنَ    القرى:أم   -3 ال ذِي  مُّصَدِّق   مُبَارَكٌ  أَنزَلْنَا ُ  }وَهَذَا كِتَابٌ 
الْق رَى وَمَنْ   أ مَّ  ويف تسميتها بذلك    ,(14)   حَوْلَهَا{ يَدَيْهِ وَلِت نذِرَ 

   أقوال: أربع  

األرض   -1 سرة  فهي  حتتها  من  دحيت  األرض  ألن 
ا  سطح  لدن ووس   على  اليابسة  األرض  أن  أي  يا 

توزيعاً منتظماً  ل مكة  زعة حو الكرة األرضية مو 
الصحيح   واالجتا   اليابسة  األرض  مركز  ومكة 
للصالة يف أية مدينة على سطح األرض هو أقصر قوس  

العلمية    املكرمة، يربطها مبكة   البحوث  أثبتت  وقد 
وقد   األرض  مركز  هي  الكعبة  أن  الفلكية 

   املكرمة. مكة  ب  بنيت يف قل
   أقدمها.ألهنا   -2

يمم  -3 الناس  مجيع  قبلة  يف    )أي وهنا  ألهنا  إليها  يتجهون 
   (.الصالة 

 

 . ( 92) سورة األنعام (14)
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 شأناً. ألهنا أعظم القرى   -4

بَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي  }وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْ   البلد:  -4
األَصْنَامَ{   ن عْبُدَ  أَن  ه الب   واملقصود من  ، ( 15) وَبَنِيَّ  ة  نا مك لد 

 املكرمة. 

الْبَلَدِ    األمني: البلد   -5 اجلوزي:    ،( 16)   نيِ{ أَمِالْ }وَهَذَا  ابن  قال 
والعرب   واإلسالم، يعين مكة يأمن فيها اخلائف يف اجلاهلية  

 . أمني   لآلمن: تقول 

  ن مَا أ مِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِ ِ الْبَلْدَةِ ال ذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ }إِ   البلدة:  -6
مِنَ    شَيْمٍ  ك ل   أَك ونَ  أَنْ  ابن    ، ( 17)   الْمُسْلِمِنيَ{ وَأ مِرْتُ  قال 

    مكة.اجلوزي وهي  

آمِنًا    آمن: حرم   -7 حَرَمًا  ل هُمْ  ن مَكِّن    ، ( 18)   ...{ }أَوَلَمْ 
التاريخ على اخت  آمنا عرب  الف األديان واملذاهب ال وكان 

إال   و   حمرمني، يدخلونه  آمنني  إليه  جلأوا  اخلوف  مسهم  مل  وإذا 
النبات واحليوان    قتصر ي  ,األمن فيه على اإلنسان بل مشل أيضا 

صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة :  كما قال رسول اهلل 
فهو  واألرض  السماوات  خلق  يوم  اهلل  حرمه  البلد  هذا  إن 

 

 . ( 35) سورة إبراهيم  (15)

 . (3)  سورة التين(16) 

 . ( 91) النمل سورة (17)

 . ( 57)  سورة القصص(18)
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 إىل يوم القيامة وال يعضد شوكه وال ينفر  حرام حبرمة اهلل
   ( 19) . صيد   

ذي   -8 غري  إِنِّ   زرع: واد  مِن }رَّبَّنَا  أَسْكَنتُ  بِوَادٍ    ي  ذ رِّيَّتِي 
عِ  ذِي زَرْعٍ  بَيْتِكَ  غَيْرِ  ابن    ,( 20)   الْمُحَرَّمِ{ ندَ    اجلوزي: قال 

 ومل يكن فيها حرث وال مام.   مكة، يعين  

بِّي }إِنَّ ال ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْق رْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ق ل رَّ   معاد:  -9
وَ  بِالْهُدَى  مَن جَام  فِي ضَلَالٍ  أَعْلَمُ  هُوَ  ابن    ,(21)   مُّبِنيٍ{ مَنْ  قال 

 ىل مكة.  ردك إ أي ل عباس: 

ال    قرية:  قَرْيَتِكَ  مِّن  ق وَّةً  أَشَدُّ  هِيَ  قَرْيَةٍ  مِّن  تِي  }وَكَأَيِّن 

نَاصِرَ   فَلَا  أَهْلَكْنَاهُمْ  ابن    ، ( 22)   لَهُمْ{ أَخْرَجَتْكَ  قال 

 . ( 23)   مكة وسلم هي  اد بقريته صلى اهلل عليه  واملر   اجلوزي: 

 

 . 1834صحيح البخاري، جزاء الصيد  (19)

 . ( 37) م سورة إبراهي (20)

 . (85)  سورة القصص (21)

 . ( 13)  رة محمد سو  (22)

فيها    أخبار مكة وماجاء  ، هـ(  250)ت  أحمد: أبي الوليد محمد بن عبدهللا بن    األزرقي:  (23)

األو الطبعة  دهيش،  بن  عبدالملك  وتحقيق:  دراسة  اآلثار،  م  2003-هـ1424لى،  من 

ج 669،ص2،ج  ، الغرام  شفاء  الفاسي:  ،    حئمنا السنجاري:  ؛111،ص  1،  الكرم 

بن    غازي:العبدهللا    ؛ 213،ص1ج عبدالملك  تحقيق  الحرام،  هللا  بلد  أخبار  بذكر  األنام  إفادة 

يع  تبة األسدي للنشر والتوزمك   توزيع:   م،2009  -هـ1430  األولى،بدهللا بن دهيش، الطبعة  ع

 . 11عبدالغني: تاريخ مكة قديماً وحديثاً،ص ؛ 201،ص1،ج  بمكة 
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 : مكة املكرمة نبذة تارخيية  عن  

، ويعد  .."    مكة "..  بلدة املقدسة  عرفت به ال وأشهر ما            

الذين حتدثوا عن مكة املكرم  اجلغرافيني  أول  إذ  بطليموس  ة، 

يقصد  MACROBAذكرها )مكربة(   ، وهو اسم آرامي 

الكلم أن  وقيل:   ، املكرمة  مكة  للكلمة  به  حتريف  ة 

للبيت ص   العربية )مقرب(، نعت وصفي  أن  ومها  وقيل   ، ار علماً 

ن أن  بابلي معنا  البيت ، بينما يرى آخرو اسم مكة أو مكا  

ومعنا    )قلورابا(،  السبأي  االسم  من  مشتق  االسم  هذا 

اهلل  )ال القدوس األنصاري رهه  )احلرم(، ويرى عبد  أو  قدس( 

رف بلهجته األعجمية االسم  يف تأويل االسم أن بطليموس ح 

)م العرب  األنصاري  رأي  حسب  هو  الذي  أي  ي،  الرب(  كة 

على االسم )مكورابا(، حيث يرى أن  اعرتض  ( وقد)بلد اهلل 
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هذا االسم البد أنه )مكة الرب( أو )مكة أم الرب( بقلب  

الم التعريف إىل )أم( على هلجة أهل اليمن ، ورمبا مسع بطليموس  

التجار  من  االسم  حمرفاً،   هذا  لغته  إىل  فنقله  :  العرب،  وقيل 

اجلب متك  ألهنا  خنو مسيت مكة  تذهب  أي   ، ،وق ارين   يل:  تم 

الذنوب  الز متك  وقيل: ألهنا   ، مائها  لقلة  وقيل:  فيها،  الناس  دحام 

 جر ، أي خترجه منها. أي تذهب هبا ، أو متك الفا

  ، مكة  بنى  من  أول  يف  وتعددت  املمرخني  آرام  اختلفت 

ثم آدم عليه  ون أن أول بناة مكة املالئكة ،  فذكر املمرخ

ابنه   ثم   ، عد السالم  ضعف  ،وقد  السالم  عليه  من  شيت  د 

وتوقف عندها آخرون دون نفي أو إثبات  املمرخني هذ  الروايات  

تار  عليها  اجملمع  النشأة  أبينا  .ولكن  هجرة  من  تبدأ  خيياً 

ىل  إبراهيم اخلليل وزوجه هاجر وابنه إمساعيل عليهم السالم إ 
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قبل امليالد، حيث    1900و عام  مكة قبل أربعة آالف سنة أي حن 

وادٍو  وهي  إليها  مام  صلوا  وال   ال  السلم  فيه  شجر  إال  زرع   

موضع   يف  وابنه  زوجه  السالم  عليه  إبراهيم  وترك  والسمر، 

وأمر   ، عز    احلجر  اهلل  إىل  وتوجه  عريشاً،  فيه  تتخذ  أن  هاجر 

بواد غري ذي زرع    وجل بقوله: }ربنا إني أسكنت من ذرييت

احمل  بيتك  أ عند  فاجعل  الصالة  ليقيموا  الناس توي  رم ربنا  من  فئدة 

و  يشكرون{ ارزقهم  إليهم  لعلهم  الثمرات  .  24من 

وأخذت هاجر تبحث عن املام بني الصفا واملروة حتى نزل جربيل  

  ، ماؤها  فتفجر  زمزم،  بئر  موضع  فضرب  السالم  عليه 

امل الوادي  هذا  يف  احلياة  دبت  واستبشرت  وهكذا   ، قفر 

ة جرهم   كثرياً، ثم بعد ذلك وصلت قافلهاجر بذلك خرياً 

 

 . 37سورة إبراهيم، آية   (24)
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فاسرتاحت بأسفل مكة كعادتا،  اليمن ، ام إىل  عائدة من الش

ومل  زمزم،  بئر  موضع  فوق  الوادي  مسام  يف  حيوم  الطري    فرأوا 

اسرتاحتهم مبكة يف رحالتم  ي  ذلك عند  مثل  عهدوا رؤية 

األ  يستطلع  من  فبعثوا   ، شاهدو   السابقة  مبا  إليهم  فعاد  ،  مر 

إىل بطن مكة ، ووجدوا هاجر وابنها إمساعيل عند بئر    بوا فذه 

م ، فاستأذنوها يف السكنى بالقرب منها، فرحبت هبم  زمز 

ف ،   اليمن  يف  ذويهم  إىل  اجلرمهيون  همالم  مكة  وبعث  أتوا 

  ، مرتني  منهم  فتزوج   ، بينهم  إمساعيل  وشب  هبا،  وسكنوا 

وبقي    ، أمه  ماتت  الصيد  ثم  طعامهم  وكان   ، معهم 

كة مرة أخرى  م زمزم. كما عاد إبراهيم إىل م وشراهب 

األ  اإل وصدر  له  مر  مكانه  هلي  بوأ  أن  بعد  البيت  ببنام  والبنه 

قوله   يف  كما  م   وإذ}   تعاىل: هلما،  إلبراهيم  كان  بوأنا 
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والعاكفني   للطائفني  بييت  وطهر  شيئاً  بي  تشرك  ال  أن  البيت 

فحج   باحلج، اهيم يف الناس  ى إبر وناد   (25)   { السجود والركع  

ابنه  مع  عليه  ه  جربيل  ومعهما  يعلمهماإمساعيل،  اسك،  املن   السالم 

إبراهيم   حج  وهكذا  العقبة،  مجرة  عند  للخليل  إبليس  ومتثل 

و  الرسل  وبعد   قبله  وحجت    الكرام، األنبيام  وإمساعيل 

 واألمم حتى هذا الزمان. 

اهلل توفا   حتى  البيت  أمر  يلي  إمساعيل  من  وظل  أبناؤ   توىل  ثم   ،  

ال  ، وكان عددهم اثين عشر ولداً أكربهم  بيت  بعد  أمر 

أمر مكة بعد وفاة والد ، ثم أعقبه مضاض بن    نابت ، الذي ويل

أبنام إمساعيل ألمهم، وكانت جرهم عمرو اجل   رمهي جد 

جرهم   سيد  وكان  مكة،  سكان  مها  آنذاك  وقطوراً 

 

 . 26ج آية سورة الح (25)
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يف  ؛  مضاضاً   بقومه  وقعي  أعلى وسكن  وسي مكة  د  قعان، 

بقو  ونزل  السميدع،  والصغريقطورا  الكبري  أجيادين  بأسفل    مه 

شر من يدخل مكة من جهته ،  مكة، وكان كال منهما يع 

هما اختلفا فيما بعد ،وبغى بعضهم على اآلخر، وحدث  ولكن

بي  من  قتال شديد  قطوراً  فأخرجوا   ، فيه جرهم  انتصرت  نهما 

اف ، وهي املناطق اليت  احلرم كله إىل املناطق الواقعة يف األطر 

ذكر  ا قبل دخوهلم، واستيطاهنم هبا ، وت كانوا يسكنوهن 

التارخي الروايا  أبنت  أن  ،  ية  البيت  والية  استعادوا  إمساعيل  ام 

مثائة  وشمون مكة من أخواهلم اجلرمهيني بعد أن حكموا ثال 

عام، واخرجوهم إىل جهينة، وظلت والية البيت يف أبنام إياد ،  

،  يف إياس بن مضر ، ثم يف ضبة  بن مضر ثم يف مضر ،ثم  

أسد ثم يف  مضر،  بن  أخيه سعد  ،   ثم يف  فبقيت    بن خزمية 
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البيتوال  إىل    ية   ، بن زرارة  حاجب  إىل  آلت  حتى  طويالً  زمناً 

ب على اخلراب رحل  العباس بن زرارة ، وحني أوشك سد مأر

من سبأ عمرو بن عامر وطلب بن ثعلبة من جرهم اليت آلت إليها  

ياألمو  فلم  األزرقي،  رواية  حسب  ذلك  بعد  واقتتال  ر  قبلوا 

خلزاعة  النصر  كان  األ حتى  فتوىل  ب ،  عمرو  حلي.  مر  ن 

الفرتة  وي  يف  مكة  إىل  وفدت  خزاعة  أن  املمرخون  ذكر 

السال  عليه  عيسى  اهلل  نيب  بني  عليه  الواقعة  اهلل  ونبينا حممد صلى  م 

امليال  األول  القرن  حوايل  أخرى  رواية  ويف  وسلم،  دي  وآله 

حنو   هناك  أن  ب ق ( 13) مبعنى  مضت  من  رناً  اجلرمهيني  خروج  ني 

استيال  إىل  عل مكة  خزاعة  البيتم  نعل   ى  أحداثها  ال  من  م 

شيئاً، وقد بلغ عمرو بن حلي هذا من العزة والشرف مامل يبلغه ملك  

قبله  حول    عربي  األصنام  نصب  الذي  وهو  اجلاهلية،  يف  وبعد  
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م  إبراهيم عليه السالم ،  الكعبة ، وهو أول من غري احلنيفية  لة 

ثالمثائة    رأم واستمر   بعد   من  أبنائه  ، ثم يف  مكة يف عمرو 

عل  بن  عام  حبشة  بن  حليل  آخرهم  وكان   ، األرجح  ى 

 ن حلي. كعب بن عمرو ب 

رتة الواقعة بني أواخر  ثم ويل أمر مكة قصي بن كالب يف الف 

وأنز  قريش،  قومه  فجمع   ، اخلامس  وأوائل  امليالدي  الربع  ل  القرن 

كانوا   أن  بعد  الكعبة  حول  ،  منازهلم  مكة  شعاب  يف 

جلبل أبي  نخفضة  سفوح امل ال تتعدى ال وكانت حدودها وقتذاك  

املسفلة   وأول   ، غرباً  هندي(  )جبل  قيقعان  وجبل  شرقاً،  قبيس 

دعى( مشاالً، وقد خ  قصي للكعبة ساحة  جنوباً، والردم )امل 

يب  أن  للناس  وأباح   ، القديم  املطاف  بيوتم دون  توازي صحن  نوا 

جي  أن  أمرهم  ثم  إىل ذلك،  منها  يفضون  أزقة  بيوتم  بني    علوا 
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الكع  ، كمساحة  أمرهم بة  عن    ا  بيوتم  بنام  رفع  بعدم 

الكعبة لتظل مشرفة عليها ، وأنشأ دار الندوة ، ووزع الوظائف  

بعد   م  من  وخلف  وغريها،  ولوام  وسقاية،  وسدانة،   ، رفادة  ن 

بينهم  فيما  فاختلفوا  انتزاع    أبناؤ   على  عبدمناف  بنوا  أمجع  حيث 

النزاع هذا  ونتيجة  عبدالدار  قري   مابأيدي  بطنني انقسمت  ،  ش 

مع عبدمناف بنو أسد، وزهرة، وتيم ، واحلارث، وأما  فكان  

وا   ، عبدالدار  بين  إىل  فاحنازوا  واحملارب  آخرون  عامر  عتزل 

التفرد   عبدمناف  بن  هاشم  لبين  وتسنى  تصاحلوا،  ثم  احلزبني، 

واال بأمر   التجارية  احلركة  صاحب  وهو   ، قتصادية  مكة 

بعد  أخو      األمر تويف ويلنذاك، وملا  العظيمة اليت شهدتا مكة آ 

زعامة   على  تربع  الذي   ، هاشم  بن  املطلب  عبد  بن  املطلب 

تقري  قرن  نصف  قرابة  من  مكة  إىل  520باً  بعد  579م  ثم  م، 
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بذلك   فتفرقت   ، أمية  بن  حرب  مكة  أمور  بعض  توىل  وفاته 

وغري عبدمناف  بين  يف  مكة  حكومة  من  مناصب  هم 

عبدامل  بن  أباطالب  ولكن  هاش قريش،  بن  استطا طلب  أن  م  ع 

بوأ مكانة أبيه،ويف هناية القرن السادس امليالدي ومطلع السابع  يت

هم : عتبة بن ربيعة بن أمية بن    كان على زعامة قريش أربعة

وقي  خمزوم،  بن  عمرو  بن  املغرية  بن  واألسود  بن  عبدمشس،  س 

طلب بن هاشم، ثم شهدت  عدي السهمي، وأبوطالب بن عبدامل 

اخل  بني  مكة مرحلة  بدالفات  القبائل  ي  عم خارج قريش  )من 

،  اجملاورة(  اإلسالم  ظهور  بعد  احتدت  ما  سرعان  ولكنها   ،

حممد   الرسول  فتح  وهجرة  والذي   ، وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 

 ( 26) مكة يف السنة الثامنة للهجرة. 

 

المكرمة، ،ص  ناصر بن علي    (26) لمنطقة مكة  األثري  المعجم  د من  ولمزي.195الحارثي: 

انظر:   مكة،ج   األزرقي:التفاصيل  البلد  الفا  ؛185-94ص،1أخبار  بأخبار  الغرام  شفاء  سي: 
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ج ج   السنجاري:  ؛ 748-633،ص  2الحرام،   ، الكرم  إفادة  ال  ؛..-281،ص1منائح  غازي: 

 . 40-15، أحمد السباعي: تاريخ مكة، ص298-1،290م،جاألنا
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 : لثاني الفصل ا 

 وأحفاده:   قريش 

ش  }قال هللا تعالى:  
إيالفإ قُرَيْ ءإ وَالصَّيْفإ*  رإحْلَةَ الشِّتَا   * إإيالفإهإمْ ِلإ

ذإي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع  وَآ فَ 
مَنَهُم مِّنْ  لْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتإ * الَّ

ف  
   { خَوْ

مِن   ي أْلَفُونَهُ  كَانُوا  م ا  بِذَلِك   الْمُر ا   الْي م ن  قِيلَ  كِلَى  الشِِّتَاء  فِي  و فِي    الرِِّح لَة 

الْم تَا ِر و غَ  الص ِّي ف  فِي  الش ِّام  كِلَكِلَى  ي ر  ِعُو    ثُم ِّ  رَلِك   فِي  ي ر  آمِنِني   ب لَدهم   ى 

د الن ِّاس لِكَو نِهِم  سُكَِّا  ح ر م اللَِّه فَم ن  ع ر فَهُم  اِح تَر م هُم   أَس فَارهم  لِع ظَم تِهِم  عِن  

م ع  ب   و س ار   كِلَي هِم   صُوفِي   م ن   فِي  لْ  ح اهلم   و ه ذَا  بِهِم   أَمِن     أَس فَارهم هُم  

م ا قَالَ اللَِّه  تهم  فِي شِتَاالِهِم  و ص ي فهم  و أَم ِّا فِي ح ال كِقَام تهم  فِي الْب لَد فَكَ و رِح لَ

   (27) { يُتَتَطَِّف الن ِّاس مِن  ح و هلم   أَو لَم  ي ر و ا أَنَِّا   ع لْن ا ح ر مًا آمِنًا و    }تَع الَى  
 

آية  (27)  ا  67العنكبوت،  انظر:  العظيم؛  القرآن  تفسير  كثير:  األولى،  بن  الطبعة   ،1400-

 . 554، ص4م، دار الفكر ، ج1980
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نبينا   أثنى  وسل احلبيب  وقد  وآله  عليه  اهلل  صلى  قريإ  حممد  على  م 

رهم تبع  لقريإ يف هذا الشأ   مسلمهم تبع ملسلمهم  وكاف   فقال  "الناس تبع 

   (28) لكافرهم". 

أبي شيبة   أبو بكر بن  أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا  حدثنا وكيع  قال اإلمام 

بن رفاعة عن أبيه عن    عن سفيا  عن ابن اُثيم عن كماعيل بن عبيد اهلل

ك     "  ل اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  و  د  رضي اهلل عنه قال  قال رس 

 ( 29) . " العواثر أكبَّهُ اهلل لو هه غاهم  قريشاو أهل صدق وأمانةٍ  من ب 

 
 

ـ باب قوله تعالى }يا أيها الناس إنا خلقناكم  1ناقب:  ـ كتاب الم 61ري في:  أخرجه البخا  (28)

كتاب األمارة، باب    : للمنذري  مختصر صحيح مسلم  ؛ 347ص  ، 1456ديث  حوأنثى{  من ذكر  

 . 318، ص 1203الخلفاء من قريش، حديث رقم 

الطبعة  عبدالعزي   (29) قريش  فضائل  في  العيش  لذة  الراجحي:  هـ،  1418األولى،  ز 

أحمداإل   )رواه،73ـ72ص )   مام  مسنده  به340/ 4في  وكيع  عن  األدب    ؛ (  في  والبخاري 

والحاك75المفرد) مستدركه  (  في  أبي  انظر:  ؛(  73/ 4م  البن  األولى،    السنة  الطبعة  عاصم: 

   .635، ص 2المكتب اإلسالمي، بيروت، ج ، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني، 1400
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 فهر:  

ومن وهو   يلد    قريإ   من    فهر مل  مجاع  ( 30)   قُريإ فليس  هو     ( 31)   قريإ   

يف   مبكة  الناس  راليس  ملك  الذ   وهو  ومانه وكا   احلمري   حسا   قاتل    

ل  مكة  غنا  الذ   عند  اليمن  الناس  حج  فهنمت يجعل  وأسر    بً     محري 

و فهر   بن  احلار   أسر   محري   ملك  ثً   حسا   مكة  يف  أسرياو  بقي 

 ( 32)   واليمن. سنوات  حتى افتدى منهم نفسه  فتُرج به  فمات بني مكة  

 

 
 

بنال(30)  المصعب  قري  زبيري:عبدهللا  نسب   " المصعب  ليفي  عبدهللا  أ.  ،تحقيق:   " ش 

 . 12، ص1بروفنسال،الطبعة الثالثة ، دار المعارف،ج

أي التجمع، فقالت العرب: تقرش بنو النضر،    معنى قريش: اختلف في المعنى، فالتقرش (31) 

 . 511ول ، صتاريخ األمم والملوك، المجلد األ الطبري: انظر؛ أي قد تجمعوا.. 

-هـ  1411اريخ األمم والملوك، الطبعة الثالثة ، أبي جعفر محمد بن جرير: تالطبري :  (32) 

نظر: أنساب األشراف:  وا ؛510مية، بيروت لبنان، المجلد األول ، صم، دار الكتب العل1991

الجزء األول ،ص البالذري،  دار  ، تح38ألحمد بن يحي  الثالثة،  الطبعة  قيق: محمد حميدهللا، 

 المعارف. 
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 قصي: 

وأمر مكة واحلكم هبا   ي البيت  وويل قص    ( 33)   قصيامه ويد  وكمنا قيل له 

أبطح مكة. وكا  بعئهم يف الشعاا و ومجع قباالل قريإ  ف رؤوس  أننهلم 

وقيل     -عاو  وله يقول مطرو  م  ج  مُ   مي  بال مكة  فقسم مناوهلم بينهم  فسُ 

   -حُذافة بن غان   ك  قاالله

  من فهرِ هللُ القبااللَ بهِ   م ع ا            ***         د عى مُج م عاو  أبوكم قُص يٌّ كا   يُ 

ف مكة  وأهل  قومه  على  ول ومتلك  أول  قصيٌّ  فكا   لؤ   ملِّكو    بن  كعب  د 

 ار  ة والسقاية والرفا ة و أصاا ملكاو أطاع له به قومه  فكانت كليه احلجاب 

ب والند  أرباعاو  وقطع مكة  كلَّه   واللواء  فحاو شر  مكة  فأننل  ة  قومه   ني 

 . ليت أصبحوا عليهاا كلَّ قوم من قريإ مناوهلم من مكة  

 

 أنه أقصي عنهم. ياً لبعده من دار قومه، وسمي زيد قص (33)
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 عبدمناف: 

 اله وحسنه  وقيل فيه  يقال له القمر من مج   وامه املغرية  وكا 

 ( 34)   لِع ب دِمنا ِ. فاملُحُّ االِص ةُ           ***           كانت قُريإٌ بيئةو فتفلَّقت 

 هاشم: 

هشم الثريد لقومه مبكة وأطعمه  وله    نهأل   امه عمرو؛ وكمنا قيل له هاشم  

 عر   ن النب اله اب وقال ابن الكليب  كمنا ق   -و  بن كعب اخلُناعي يقول مطر 

 و   عِج ا ُ ور الُ مكةَ مُس نِتُ       ***         ع م رُو الذ  ه ش م  الثِّرِيد  لقومه 

 وكا  هاشم أول من سن الرحلتني لقريإ  رحلة الشتاء والصيف. 

م أول  لقري وكا   أاذ  هلن  أاذ  احلرم   من  فانتشروا  العِص م   هاشم  إ  م 

والروم   الشام  ملوذ  من  ها حبًً  وويل  عب وغسا    أبيه  بعد  دمنا   شم 

 

 . 505المجلد األول ، ص  والملوك: األمم  الطبري:  (34)
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أايه   كىل  هاشم  بعد  والرفا ة  السقاية  وكانت  والرفا ة     املطلب السقاية 

 .   كما سيأتي بيانه ( 35) 

 

 عبداملطلب: 

ويكنى أبا احلار     عبداملطلب  وقيل له    شيبة  امه شيبة  وكا  يف رأسه  

ل  وكا   أبنااله   أكرب  ما  عبد "  بن عبدمنا   املطلب  عمه  مهلك  بعد  املطلب 

رفا ة  وشرُ  قومه   ىل م ن  قبله من بين عبدمنا  من أمر السقاية وال كا  ك

يك  فلم  اطر    فيه  عن  وعظم  كشف  الذ   وهو  أحد   منهم  به  يُعدل  ن 

ً   ومنم  بئر كماعيل بن كبراهيم   . ( 36) م  عليهما الس

 
 

،  والملوك:األمم    الطبري:  (35) األول  قريش    ؛504ص   المجلد  " نسب  ،  1ج  "،الزبيري: 

 . 15ص

 . 502المجلد األول ، ص  والملوك: األمم   الطبري: (36) 
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 لث الفصل الثا 

 لبعثة النبوية ل ا ب ق   احلاج   سقاية بئر زمزم و 

عاىل يف صحيحه يف قصة نبع روى اإلمام البخاري رهه اهلل ت

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "أقبل إبتراهيم بمسمساعيتل زمزم  

علتيهم الستالم، وهتي ت رضتعه، حتتى وضتعها عنتد  -هتاجر – وأمته

على املسجد، وليس مبكتة يومئتذ البيت عند دوحةٍ فوق زمزم يف أ

، رابتاً فيته متترمام، فوضعهما هنالك، ووضع عندمها جِ  أحد، وليس هبا

 مام.  وسِقامً فيه

إبراهيم منطلقاً، فتبعته أم إمساعيل، فقال: يا إبراهيم    قفىثم  

 وترتكنا هبذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ وال شيم؟أين تذهب 
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ك أمَترَ  آهلللتفت إليها، فقالت له:  فقالت له ذلك مراراً، وجعل ال ي

 هبذا؟

 ل: نعم، قالت: إذن ال يضيعنا، ثم رجعت.اق

نطلق إبراهيم حتى إذا كتان عنتد التثنيتة حيتث ال يرونته، اف

فتع يديته فقتال: استقبل بوجهه البيت، ثتم دعتا هبتمالم الكلمتات، ور

ي ﴿رَب ََّنا ََّّ ِي بَ ْيتِ  َي ِعن  َي َزرْع ي ِذي َغْيِي ِبَواد ي ذ رِّيَِّتي ِمني َأْسَكنت ي ِإّنِ  امل ح َ
نَي َأْفئِ َ ة ي فَاْجَعلْي صَّالةَيلا لِي ِقيم وا رَب ََّنا ِِ ْي َت َِْوي اسِيالن َّي م ِّ  َواْرز قْ ِ   ي ِإلَ ْي

نَي ِ  ْي الثََّمََّاتِي مِّ  (37)َّ وَن﴾يك يَيشْي َلَعلَّ

اعيتل، وتشترب متن ذلتك املتام، وجعلت أم إمساعيتل ت رضتع إمس

حتى إذا نفذ ما يف السقام، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظتر إليته 

، ويف -أي: يتمتترو ويضتترب بنفستتها ألرض –يتلتتب   يتلتتوى، أو قتتال:

 

 (. 37) ة : آي يم إبراه سورة (37)
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أي يشتهق ويعلتو صتوته   -ترواية أخرى للبخاري: "كأنه ينشغ للمتو

 ت قرّها نفسها.فلم  -كالذي ينازع

يف يه، فوجدت الصفا أقرب جبل  فانطلقت كراهية أن تنظر إل

األرض يليهتتا، فقامتتت عليتته، ثتتم استتتقبلت التتوادي تنظتتر هتتل تتترى 

داً، فهبطتتت متتن الصتتفا، حتتتى إذا بلغتتت التتوادي أحتتداً؟ فلتتم تتتر أحتت 

ستعي اإلنستان  ، ثتم ستعت-أي: قميصتها –رفعتت طترف دِرعهتا 

مت عليها، فنظرت ثم أتت املروة، فقا ، حتى جاوزت الوادي،اجملهود 

 ، ففعلت ذلك سبع مرات.ى أحداً؟ فلم تر أحداًهل تر

 )فذلك سعي الناس بينهما(.  قال ابن عباس: قال النيب 

تريتد   –أشرفت علتى املتروة، مسعتت صتوتاً، فقالتت: صتهٍ    فلما

: قد أمسعتَ، إن كان عندك غواث ثم تسمّعت أيضاً، فقالت   -نفسها 
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دك خري"، ا هي بصوت، فقالت: أغِث إن كان عنية: "فمسذ ويف روا  –

 (38) ".عند موضع زمزم -جربيل –فمسذا هي باملَلَك 

ن: "ويف حديث علي رضي اهلل عنته عنتد الطتربي بمسستناد حست 

فنادها جربيل، فقال: من أنتِ؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم، قال: 

ك متتتا إىل كَلكمتتتا؟ قالتتتت: إىل اهلل، قتتتال: وَكَلَفتتتمسىل مَتتتن وَ

 كافٍ".

حتتى ظهتر  –ناحته أو قتال: ط -هبعقبت  -جربيتل –"قتال: فبحتث 

املتام، ويف روايتة أخترى للبختاري: قتال: فتانبثق املتام، فدهشتتت أم 

وتقتتول بيتتدها  –أي جتعلتته مثتتل احلتتوض  –حتوضتته إمساعيتتل، فجعلتتت 

 هكذا".
 

ص  ،1415حديث رقم ،خليالً(  )واتخذ هللا إبراهيم    تعالى: باب قول هللا    ، صحيح البخاري    (38)

أخرجه البخاري   صحيح:إسناده  -51ايلي: )م  98،ص1تاب األزرقي ،ج وانظر حاشية ك؛ 336

)  ،(  3185ح  1230/ 3) )   ،(  274ح  1/83والنسائي  كلهم عن  9153ح 98/ 5والبيهقي   )

 طريق:كثير بن كثير، به. 
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 –علت حتبس املام، فقتال  "ويف حديث علي رضي اهلل عنه: فج

ف متن "، وجعلتت تغتر-كثتريٌ مُترْوٍ  أي:  -مسهنا روامدعيه ف  -جربيل

 يفور بعد ما تغرِف. املام يف سِقائها، وهو

: )يتترحم اهلل أم إمساعيتتل، لتتو  قتتال ابتتن عبتتاس: قتتال النتتيب 

كت زمزم، أو قال: لو مل تغرف من املام، فكانت زمتزم عينتاً تر

 مَعيناً(.

و تركتتتته كتتتان املتتتام ى للبختتتاري: )لتتت ويف روايتتتة أختتتر

 (.ظاهراً

أخرى للبخاري: قال: فشربت، وأرضعت ولدها، ويف رواية  

يتدر لبنهتا علتى صتبيها، فقتال هلتا املَلَتك: ال فجعلت تشرب من املام، و

ا بيتت اهلل، يَبْتين هتذا الغتالم وأبتو ، وإن اهلل ال ختافوا الضيعة، فمسن هتا هنت 
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ايف أن ينفد املام"، ويف رواية أخترى يُضيع أهله، ويف رواية: "ال خت

ا عتتنيٌ ظمتتأ، فمسهنتت  هتتذا التتواديهتتل نتتد الفتتاكهي: "ال ختتتايف علتتى أع

 يشرب هبا ضيفانُ اهلل".

كتتذلك حتتتى متترت هبتتم رُفقتتة متتن  -هتتاجر –فكانتتت 

أهل بيتتٍ متن جُترهم، مُقبلتني متن طريتق أو    -بين قحطان  –جُرهم  

أي حيوم على   –اً  كدام، فنزلوا يف أسفل مكة، فرأوا طائراً عائف

املتام،   يتدور علتىفقالوا: إن هذا الطائر ل  -ضي عنهاملام ويرتدد، وال مي

  -أي رسوالً   –لعهدنا هبذا الوادي وما فيه مام، فأرسلوا جرياً أو جريني  

ربوهم باملام، فأقبلوا، قال: وأم إمساعيل فمسذا هم باملام، فرجعوا فأخ

عنتدك؟ قالتت: نعتم، ولكتن ال  عند املام، فقالوا: أتأذنني لنا أن ننزل

 املام، قالوا: نعم.حق لكم يف 
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: )فتألفى ذلتك أم إمساعيتل، وهتي  نتيب "قتال ابتن عبتاس: قتال ال

ت حتتب اإلنتتسَ، فنزلتتوا، وأرستتلوا إىل أهلتتيهم، فنزلتتوا معهتتم ...( 

 احلديث.

هكذا "كانت بطن مكة ليس فيها مام، وليس ألحد فيها و

 إلمساعيل عليه السالم زمزم تعاىل اهلل  –أي أظهر    –قرار حتى أنب   

يقال هلم   من اليمن   ام قبيلةٌ رت مكة يومئذ، وسكنها من أجل املفعم

 (39) ".جُرهم

"كانت جُرهم تشرب من مام زمزم، ومكثت بذلك ما و

جرهم باحلرم، وتاونت حبرمة   شام اهلل أن متكث، فلما استخفت

نيتتة، البيتتت، وأكلتتوا متتال الكعبتتة التتذي يُهتتدى هلتتا، ستتراً وعال

 

العاشرة  (39) الطبعة   ، زمزم  ماء  فضل  ص1429،  بكداش:  من    ؛   32-29هـ  ولمزيد 

 . 544  ، ص1ج ،184-177،ص1،جر مكةأخبا األزرقي: التفاصيل: 
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، نضب مام زمزم وانقطع، فلم يزل وارتكبوا مع ذلك أموراً عظاماً 

يتقادم، ومترّ عليه السيول عصراً بعد عصر حتى غَبِيَ درس ووضعه يَم

 مكانه". –أي خفي  –

نتت هلم التيت كاوقد ذكر األرزقي خرب جرهم وأعما

يق واحلرم وما فيه، وكيف ق تلوا، وخرج سبباً حلرماهنم البيت العت

 نْ بقي منهم بذ لًّ وصَغَار.مَ

صتا    طريق عثمان بتن ستاج عتن الكلتيب بتن أبتي  وى منفقد ر

تحلوا من احلرم أموراً عظاماً، ونالوا قال: "ملا طالت والية جُرهم اس

مة احلرم، وأكلوا متال الكعبتة ما مل يكونوا ينالون، واستخفوا حبر

غتري أهلهتا، فترق  الذي يهدى إليها، سراً وعالنية، وظلموا من دخل إليهتا

وكتانوا ا وتنازعوا أمرهم بينهم واختلفوا،  أمرهم فيها، وضعفو
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لتتك متتن أعتتزّ حتتي يف العتترب، وأكثتترهم رجتتاالً وأمتتواالً قبتتل ذ

 (40) عزة.وسالحاً وأعزّ 

ضاض بن عمرو بن احلارث فلما رأى ذلك رجل منهم يقال له: مُ

أبقتوا   قام فيهم خطيباً وقال: يتا قتوم  جرهم؛  عمرو بنبن مضاض بن  

ه، فقتتتد رأيتتتتم نتتت رمتتته وأميف حهلل علتتتى أنفستتتكم، وراقبتتتوا ا

م وودٍ وقت ن صدر هذ  األمم قتبلكم، قتوم هت ومسعتم من هلك م

وتواصوا باملعروف، وانتهتوا عتن املنكتر،   صا  وشعيب، فال تفعلوا،

فوا حبرم اهلل تعاىل وبيته احلترام، وال يغترنكم متا أنتتم وال تستخ

بتوار   وإيتاكم واإلحلتاد فيته بتالظلم، فمسنتهفيه من األمن والقوة فيه،  

 عظيم.

 

 . 33بكداش: فضل ماء زمزم ، ص  ؛548-546، ص1أخبار مكة، ج  األزرقي:  (40)
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كنه أحدٌ ق ، فظلم فيه وأحلد وأيم اهلل لقد علمتم أنه ما س

إال قطع اهلل عز وجل دابترهم، واستأصتل شتأفتهم، وبتدَّل أرضتها 

فمسنه ال بقام ألهله، قد رأيتم ومسعتم من غريهم، فاحذروا البغي  

ن كتتانوا م وجتتديس والعمتتاليق، ممتت ستت ستتكنه قتتبلكم، متتن: ط

رجتتاالً وأمتتواالً قتتوة، وأكثتتر اراً، وأشتتد أطتتول متتنكم أعمتت 

فيه بالظلم أخترجهم اهلل ا استخفوا حبرم اهلل، وأحلدوا  وأوالداً، فلم

ختترج منهتتا بتتاألنواع الشتتتى، فمتتنهم متتن أ ختترج بالتتذرَ، ومتتنهم متتن أ 

 باجلدب، ومنهم من أ خرج بالسيف.

وقتتتتد ستتتتكنتم مستتتتاكنهم، وورثتتتتتم األرض متتتتن 

 ، وعظمتتوا بيتتته-هأي راعتتوا حرماتتت  –فتتوفروا حتترم اهلل بعتتدهم، 

وجتام معظمتاً فيته، وال تظلمتوا متن دخلته  احلترام، وتنزهتوا عنته وعمتا

حلرماتتته، وآختتر جتتام بائعتتاً لستتلعته، أو مرتغبتتاً يف جتتواركم، 
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ذلك ختوفت أن ت خرجوا من حترم اهلل ختروج ذ لًّ   فمسنكم إن فعلتم

صتل إىل احلترم، وال إىل وصتغار، حتتى ال يقتدر أحتدٌ متنكم أن ي

 فيه.وش تأمن ت الذي هو حرز وأمن، والطري والوحزيارة البي

فقال له قائل متنهم، يترد عليته يُقتال لته جمتذع: متن التذي يُخرجنتا 

 ؟منه؟ ألسنا أعز العرب، وأكثر رجاالً وسالحاً

 فقال له مضاض بن عمرو: إذا جام األمر بطل ما تقولون.

بن  ون، فلما رأى مضاضوا يصنعمما كانفلم يقصروا عن شيم  

، وما تسترق رث بن مضاض ما تعمل جرهم يف احلرمبن احلا  عمرو

عالنية، عمد إىل غزالني كانا يف الكعبة من مال الكعبة، سراً و

بئر زمزم، وكان متام  من ذهب، وأسياف قلعية، فدفنها يف موضع

زمزم قد نضب وذهب ملا أحدثت جرهم يف احلترم متا أحتدثت، 
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بتن عمترو وبعتض ولتد  ي مكان البئر ودَرَس، فقام مضاض حتى غَبِ

ضع بئر زمتزم، وأعمتق ثتم دفتن فيته يف مو ، فحفروايف ليلةٍ مظلمة

 األسياف والغزالني". أهت.

 من مكة".حني ن فيت  –أي زمزم  –"وقيل إن جرمهاً دفنتها 

"ثم سل  اهلل عليهم خزاعة، فأخرجتهم متن احلترم، فلتم 

د، وفنيتتت جتترهم، أفنتتاهم الستتيف يف ينفلتتت متتنهم إىل الشتتري

كة ما م مبحلك ة، وارهبم مع خزاعة، ووليت خزاعة الكعب ح

 شام اهلل أن تليه.

وموضع زمزم ال يُعرف، لتقادم الزمان، حتى بوأ  اهلل تعاىل بعبد 

ملا أراد اهلل من ذلك، فخصه به من   -  جد النيب    –املطلب بن هاشم  

 بني قريش".
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ثرهتتا، حتتتى آن مولتتد ة، عافيتتاً أدارستت  -زمتتزم –"فلتتم تتتزل 

وصتتاحب الكتتوثر  التتذي تتفجتتر متتن بنانتته ينتتابيع املتتام، بتتارك امل

آن ظهور ، أذن اهلل تعاىل لسقيا أبيه أن تظهر، وملتا واحلوض الروام، فلما  

"، فرفعتت عنهتا احل جُتب برؤيتا -أي تظهتر –ر اندفن من مائهتا أن جتتهت 

ات استبان هبتا لمت له بعالممنام رآها عبداملطلب، فأمر حبفرها، وأ ع

 (41) فحفرها.مزم، موضع ز

قصي     م   لقومه  وقال  يا  قري "  احلرام   عشر  بيته  وأهل  اهلل  كنكم  ريا   إ  

فا علوا    احلاج ضيف وك    بالكرامة   الئيف  أحق  وهم  بيته   وووار  اهلل 

عنكم.."  يصدروا  حتى  احلج   هذا  أيام  وطعاماو  شراباو  ..  42هلم 

ً   البًرر   ويئيف   ك ف من    .." قريإ   لقومه  قصي  حتى    اافدوا  م 

 

 . 36-34بكداش: فضل ماء زمزم ، صو ؛ 548، ص1، ج مكة  ر: أخبا األزرقي (41) 

 . 508-505المجلد األول ، ص  ، وكوالملاألمم  الطبري:  (42)
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أيام  تصن  يف  وشراباو  ف عوا هلم طعاماو  كليه؛  من حيتاج  منه  ينال  اتسع  احلج   لو 

فكانوا   للرفا ة   ار او  ففرض  فيه  ونكم"  لقمت  رلك   جلميع  مايل 

قصي  ار      خير ونه   وبنى  وشراهبم.  احلاج  طعام  على  بلنفاقه  ويأمر 

ك  ألهنم  الندوة  ويتشاور فسميت  ار  فيتحدثو   فيها  ينتدو   يف  انوا    

 ( 43)   التنويج. من أرا     ينو و  وية  وحروهبم وأمورهم  ويعقدو  األل 

له   فجعل  مئعوفاو   عبدالدار  وكا   لعبدالدار   احلب  شديد  قصي  وكا  

واحل  الندوة   الندوة  بعد   ار  فأما  ار  والسقاية   والرفا ة   واللواء   جابة  

لم مكة  أرا   ح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس فلم تنل له ولولد   فلما فت 

عمه   كىل  املفتاح  فأنن باس الع فع  عليه  .  اهلل  تؤ وا  }ل  أ   يأمركم  اهلل  ك  

أهلها  كىل  طلح    ( 44)   { األمانات  بن  عثما   كىل  املفتاح  قام  فدفع  ثم  ة   

 

 . 14، ص 1، ،ج الزبيري: " نسب قريش "  ؛52األول ،ص   ء األشراف: الجزأنساب  (43)

 . 85  ية، آالنساءسورة  )44(
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أبي طلحة  بن  بن عثما   ابن عمه شيبة  ابن هشام  ( 45) باحلجابة    ويف رواية 

تاح الكعبة  ليه وآله وسلم مف اهلل صلى اهلل ع   ن كثري  ملا أاذ منه رسولواب 

الفتح  ن   يوم  وملا  عليه   ر    كىل  ثم  حتى  اء  ارج  الناس  واطمأ   مكة  نل 

جن يف يد   فلما قئى  البيت فطا  به سبعاو على راحلته يستلم الركن مبح 

له فدا  ففتحت  الكعبة  مفتاح  منه  فأاذ  بن طلحة  لها  طوافه  عا عثما  

ثم طرحها  ثم وقف على باا    فو د فيها محامة من عيدا  فكسرها بيد  

وقد ال  ا   الكعبة  وحد   اهلل  كال  كله  ال   " فقال   املسجد  يف  الناس  له  ستكن 

  أال كل مأثرة أو  شريك له صدق وعد  ونصر عبد  وهنم األحناا وحد  

احل  وسقاية  البيت  سدانه  كال  هاتني  قدميّ  فهو حتت  يدعى  مال  أو  اج"   م 

النيب صلى   بقية احلديث يف اطبة  أ   وركر  كىل  يومئذ  وآله وسلم  اهلل عليه 

م  لس رسول صلى اهلل عليه وآله وسلم يف املسجد فقام كليه علي بن  ث   قال 
 

 . 53الجزء األول ،ص ،البالذري: أنساب األشراف (45) 
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لنا احلجابة مع السقاية  أبي طالب ومفتاح الكعبة يف يد   يارسول   اهلل امجع 

آله وسلم   " أين عثما   صلى اهلل عليك  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و

فدعي  طلحة؟"  فبن  هاذ    قال    " ياله  اليوم    مفتاحك  وفاء  عثما    يوم 

 ( 46)   ". وبر 

ثم   قصي   بن  عبد  كىل  قصي  حياة  يف  تناال  مل  فلهنما  والسقاية   الرفا ة  أما 

عبدال  كىل  بن  صارتا  عبدمنا   بين  شأ   عظم  حتى  قصي   بن  دار 

السقاية  فصارتا هلاشم بن  قصي... واقاع بنو عبدمنا  على الرفا ة و 

صا  ثم  ثم عبدمنا    بوصية   عبدمنا   بن  للمطلب  بعد     رتا 

مال   لع له  يكن  ومل  طالب.  ألبي  ثم  عبداملطلب   بن  للنبري  ثم  بداملطلب  

ع  بن عبداملطلب  العباس  أايه  من  فلما  فا ّا   فأنفقها   شرة آال   رهم  

 

م، دار الجيل ، بيروت  1975طه عبدالرؤوف سعد،    ابن هشام: السيرة النبوية، تحقيق: (46) 

 . 516ن كثير ، المجلد األول،صفسير ابت  ؛. 41،ص4،ج
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فقها؛ ويقال أربعة  كا  العام املقبل  سأله سلف مخسة عشر ألف  رهم  فأن 

له  فقال  ألف  رهم   أعطيك عشر  وأنا  عليك   مايل  تقتئي  مل  كنك    ما     

سألت على أنك ك  مل تدفع كيلّ مجيع مايل يف قابل فأمر الرفا ة والسقاية كيلّ  

فلم رلك   كىل  فأ ابه  أبوطالب عجناو   ونك   او ا   الثالث   املوسم  كا   ا 

أ  النفقة  وأعدم حتى  اذ كل ر ل من بين هاشم ولداو  وضعفاو  ومل متكنه 

حي  أوال    والسقاي من  الرفا ة  فصارت  مؤنته   عنه  ك مل  وأبرأ  ة  العباس   ىل 

 ( 47) أباطالب مما عليه. 

 

 

 . 57-55البالذري: أنساب األشراف،الجزء األول ،ص (47) 
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    فأما السقاية فحياض من أ م كانت على عهد-رمحه اهلل –قال األورقي  

اإلبل   على  اآلبار  من  العذا  املاء  فيها  ويستقى  الكعبة  بفناء  توضع  قصي 

 حلاج. ويسقى هبا ا 

يسقي   فكا   عبدمنا ؛  بيد  تنل  كر  ومل  "بئر  من  بئر     48آ م"   الناس  و" 

  والقِر ا   ثم يسكب رلك املاء يف حياض من  و على اإلبل يف املنا    ( 49) ام" 

يتفرقو  حتى  احلاجّ  فري ُ   الكعبة   بفناء  املاء    أ م  رلك  يستعذا  وكا   ا  

املاء مبكة عنيناو  آباراو  وكا   الناس  وقد كا  قصي حفر مبكة  كمنا يشرا    

احلرم  اار ة  آبار  قصي  من  حفر  ما  فأول  حفر .  هل بئراو    مبكة؛  "  يقال  ا 

 

  في شعب حواء وهو الشعب الصغير الذي يفرع من دقم الوبر   بئر كر آدم: يقع هذا البئر(48) 

 . 181، ص1ج  مكة،   األزرقي: أخبار حاشية: إلى جهة العزيزية. انظر 

عد التقاء طرق ريع كدي وريع بخش، وأنفاق باب  ن مكة بيسار الخارج م  ُخم: على  بئر (49) 

الت قرب  وموضعها   ، هالملك  الثالثقاء  الدائري  الطريق  اآلنو  ،ذا  حجز    تقع  أسوار  ضمن 

 181، ص1ج   مكة، األزرقي: أخبار  حاشية:انظر  بكدي. السيارات 
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أبي طالب   بنت  أم هانئ  وكانت    باحلنورة  العجول  وكا  موضعها يف  ار 

 يسقو  منها وياا نو  عليها. للعرا كرا قدمت مكة يرِ ُوهنا ف 

 وقال قاالل فيها  

 ك  قصياو قد وفى وقد صدق         ***          انطلق   أروى من العجول ثم 

 غتبق  حي ور  امل بالشبع لل 

بئر  أيئاو  قصي  األعلوحفر  الر م  عند  اليت  او  عثما   بن  أبا   عند  ار  ى  

ع   بن  مُطعم  بن  فنثلها  ُبري  ثم  ثرت   رتاا  بن  آلل  حإ  بن  كانت  د  

 نوفل بن عبدمنا  وأحياها. 

من   كا  خيرج  هلاشم    والسقاية  الرفا ة  للرفا ة  وملا صارت  سنة  كل  ماله 

ل  " يامعشر قريإ    ثم يقف يف أيام احلج فيقو يسر قريإ ماالو عظيماو  وكا أ

تبارذ  كنكم  ريا  اهلل  ووار  هذا  مومكم  يف  يأتيكم  وكنه  بيته  وأهل  اهلل    
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بي حرمةَ  يعظمو   فأكرموا  ركر   بالكرامة   الناس  وأحق  أضيافه  وهم  ته  

يأتو    فلهنم  كعبته    وووّار  ضوامر  أضيافه  على  بلد  كل  من  غربا  شعثاو 

وأرملوا كالقداح   وقملوا   وتفلوا   أوحفوا   فاق قد  واغنوهم      روهم  

البيت   أهل  كا   حتى  رلك   على  تاا    قريإ  فكانت  وأعينوهم"  

فيئمه كىل ما أارج من ماله ومامجع مما    لريسلو  كليه بالشيء على قدرهم

 ( 50) يأتيه به الناس  فل  عجن رلك أكمله. 

ح  هثم  حف فر  حني  وقال  "بذِّر"  عبدمنا   بن  للناس  اشم  أل علنها  رها  

ا  وهي  طلوا بل بًغاو.  عبداملطلب يف ظهر  ار  بن  املقوم  اليت يف حقّ  -ئر 

الُمستن ذَر  وهي اليت يقول  -موالة وبيدة  فيها بعض ولد    بالبطحاء يف أصل 

 هاشم  

 

،ص  (50) األول  األشراف،الجزء  أنساب  قريش   ؛ 60البالذري:  نسب   " ج"   الزبيري:   ،1  ،

 . 17ص
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 رب جيج األك تسقي احل     ***      ر جبانب املسنتذ      ***  حنن حفرنا بذِّر 

بن مُطعم     وهي البئر اليت يقال هلا  بئر  ُبري   "  وحفر هاشم أيئاو " س ج لة 

هلاشم بن عبدمنا   فلم تنل لولد    سجلةكانت  الت يف  ار القوارير. ف 

للمُطعمحتى وهبها   فر عبداملطلب ومنم  بن عد  حني ح   أسد بن هاشم 

 ج حتى توُفِّي.   فلم ينل هاشم بن عبدمنا  يسقي احلاواستغنوا عنها 

اشم  فً عقب هل   الذكور مااً عبداملطلب   انقرض مجيع أوال  هاشم من

ن عبداملطلب ال غري  فلرا قيل بنو هاشم فاملرا  بنو عبداملطلب  كما  كال م 

بن انمية فاملرا  به بنو فهر وهو قريإ بن مالك    أنه كرا قيل بنو النظر بن كنانة

 ( 51)   منه. بن النظر  كر ال عقب له كال  

 

بن مطلق  الجواني: الشريف أبوعلي محمد بن أسعد ، المقدمة الفاضلية، تحقيق: تركي  (51) 

 . 60م،ص 2006-هـ1427لى، القداح العتيبي، الطبعة األو
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بن   عبداملطلب  بعد   السقاية  بأمر  حفر  فقام  حتى  كذلك  ينل  فلم  هاشم  

 على آبار مكة كلها  فكا  منها مشرا احلاج.   عفتومنم ف 
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 (52):حفر عبداملطلب لبئر زمزم

بن أبنيي طالنيب رضنيي  روى األورقي من طريق ابن كسحاق عن علي

اهلل عننينيه يُحنينيد  حنينيديث ومنينينم حنينيني أُمِنينير  عبنينيداملطلب  فرهنينيا قنينيال  قنينيال 

فقنيال    كر أتنياني آتٍ  -ماعينيلر كحج  –عبداملطلب  كني لناالم يف احلجر  

  فر عنيت كىل قلنيت  ومنيا طيبنية؟ قنيال  ثنيم رهنيب عنييناحفر طيبة  قال   

ومنيا ب نيرَّة؟ مئجعي  فنمت فيه  فجاءني فقال  احفر ب نيرَّة  فقنيال  قلنيت   

 قال  ثم رهب عين.
 

رب من الكعبة المشرفة, ولكن فتحة البئر اآلن  موقع البئر: يقع بئر زمزم بالق  زمزم: بئر (52) 
في أرض المطاف خلف المقام إلى اليسار  متراً, و  1.56  تحت سطح المطاف على عمق   واقعة

م(, يتعامد  ناك حجر مستدير مكتوب عليه: )بئر زمزوأنت تنظر إلى الكعبة المشرفة, وضع ه 
عل في آخر المطاف خلف المقام  مع فتحة البئر الموجودة في القبو أسفل سطح المطاف, وقد جُ 

 ماء زمزم (  لسائد بكداش. : انظر: ) فضل  لبئر، لمزيد من التفاصيلدرج يؤدي إلى فتحة ا

حذا .1 عين   : األزرقي"  لدى  ماورد  بحسب  زمزم:"  وعين  مصادر   ، األسود  الركن  ء 

 قبيس والصفا ، وعين حذاء المروة. حذاء جبل أبي 

كتاب في  ورد  ما  بحسب   " زمزم:  للكوشك    مصادر  اتجاه    الرئيسي:المصدر    ":زمزم  في 

الف  )الحجرالكعبة   وطول  األكبر،  سم    30×  45تحة  األسود(  الجزء  منها  ويتدفق  ارتفاع 

ال اتجاه  في  كبيرة  فتحة  الثاني:  بطول  والمصدر  قسمين.   30×  70مكبرية  منقسمة    سم 

فتحة   21األولى والثانية  المصدر الثالث: خمس فتحات صغيرة بين أحجار البناء بين الفتحتين  

 ا.جاه جبل أبي قُبيس والصفأخرى بجوار المصدر األول بات
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فقال  فلما كا  من الغد ر عت كىل مئجعي  فنمت فيه  فجاءني  

مّ  تسنيقي وال تنُيذَ   ُ أبنيداوم؟ قنيال  ال تُن نين احفر ومنم  قال  قلنيت  ومنيا ومنين

 احلجيج األعظم  عند قرية النمل.

قنينيال  فلمنينيا أبنينيا  اهلل شنينيأهنا  و ُلَّ علنينيى موضنينيعها  وع نينير   أننينيه قنينيد 

حلار  بن عبداملطلب  ليس له يومئذ ولد اا مبعوله  ومعه ابنها صُدِق  غد

يإ أنه قد أ رذ لعبد املطلب الطيّ  كبّر  فعرفت قر  غري   فحفر  فلما بدا

ا كليه فقالوا  يا عبداملطلب  كهنا بئر كماعيل  وك  لنا فيهنيا موقاحا ته  ف

 حقاو فأشركنا معك فيها.

هذا األمر اُصصت به  ونكم  فقال عبداملطلب  ما أنا بفاعل  ك  

 وأُعطيته من بينكم.

 ى حناكمك فيها.قالوا  فأنصفنا  فلنا غري تاركيك حت
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 ه.كم كليبينكم من شئتم أحاكمقال  فا علوا بيين و

 قالوا  كاهنة بين سعد بن هُذيم.

 قال  نعم  وكانت بأشرا  الشام.

فركب عبداملطلب  ومعه نفر من بنيين عبنيد مننيا   وركنيب منين كنيل 

املفنياوة  الفنيًة ال منياء  –بيلة من قريإ نفنير  قنيال  واألرض كر راذ مفنياوو ق

 حلجاو والشام  فَنِي  ماءاوا حتى كرا كانوا ببعض املفاوو بني   فتر -فيها

وا  حتى أيقنوا باهللكة  واستسقوا ممن معهم عبداملطلب وأصحابه  فظمئ

ى فيها علنيى أنفسنينا من قباالل قريإ  فأبوا عليهم  وقالوا  كنا يف مفاوة خنش

 مثل ما أصابكم.

لنينيى نفسنينيه فلمنينيا رأى عبنينيداملطلب منينيا صنينينع القنينيوم  ومنينيا يتتنينيوَّ  ع

 وأصحابه قال  مارا ترو ؟ 
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 رأيك  فأمرنا مبا شئت.لوا  ما رأينا كال تبعٌ لاق

قال  فلني أرى أ  حيفر كل ر ل منكم لنفسه مبا بكم اآل  من القنيوة  

ه  ثم وارو   حتنيى يكنيو  آانيركم فكلما مات ر ل  فعه أصحابه يف حفرت

 ر ًً واحداو  فئيعة ر ل أيسر من ضيعة ركب مجيعاو.

م حيفنير حفرتنيه  ثنيم قعنيدوا ا  معنا ما أر ت فقام كنيل ر نيل منينهلوقا

 ملوت عطشاو.تظرو  اين

ثم ك  عبداملطلب قنيال ألصنيحابه  واهلل ك  كلقاءننيا بأينيدينا لعجنين  ال 

قننيا منياءً بنيبعض النيبً   ارحتلنيوا  نبتغي ألنفسنينا حيلنية؟ فعسنيى اهلل أ  يرو

  كلنييهم  ومنيا هنيم ومن معهم منين قنيريإ ينظنيرو  –فارحتلوا  حتى كرا فرغوا  

انفجنيرت   فلما انبعثت به راحلته فركبها   ملطلب كىل  تقدم عبدا  –فاعلو   

من حتت افها عني ماء عذا  فكبّر عبداملطلب  وكبّر أصحابه  ثم ننينل 
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سقيتهم  ثم  عا القباالل اليت معه من وشربوا  واستقوا حتى مألوا أ  افشر

عنين و نيل فاشنيربوا واسنيتقوا قنيريإ فقنيال  ه لُنيمّ كىل املنياء  فقنيد سنيقانا اهلل 

 قوا.فشربوا واست

اهلل عن و ل لنيك عليننيا ينيا اوعته  قد واهلل قئى فقالت القباالل اليت ن

عبداملطلب  واهلل ال خناصمك يف ومنم أبداو  الذ  سقاذ هذا املنياء هبنيذ  

هو الذ  سقاذ ومنم  فار ع كىل سقايتك راشداو  فر نيع ور عنيوا   الفًة 

 اهنة  والِّوا بينه وبني ومنم.معه  ومل ميئوا كىل الك

علنيي    يُحد  يف أمر ومنينم عنين حاق  ومعت أيئاو من  بن كس قال ا 

بن أبي طالب رضي اهلل عنه أنه قيل لعبنيداملطلب حنيني أُمنير  فنير ومنينم   

... احفر ومنم  ك  حفرهتا مل تُذم  وهي    أُ ع باملاء الرواء  غري الكدر 
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وأين هي؟ قال  قيل له  عند  ترا  أبيك األعظم  فلما قيل له رلك  قال   

 . مل  حني ينقُر الغراا غداو قرية الن 

قال  فغدا عبداملطلب ومعه ابننيه احلنيار   ولنييس لنيه يومئنيذ ولنيد  

سنيا   غريه  فو د قرية النمل  وو د الغراا ينقر عندها بني الوثنني  ك 

ونااللة  فجاء باملعول  وقام ليحفر حيث أُمر فقامت كليه قريإ حني رأوا  

هنينيذين اللنينيذين ننحنينير  لنينيت  واهلل ال ننينيدعك حتفنينير بنينيني وثنيننينيا   نينيد   فقا 

 عندمها. 

فقال عبداملطلب للحار    عين أحفنير  واهلل ألمئنيني ملنيا أُمنيرت  

 به. 

ه  فلنيم  فلما عرفوا أنه غري ناوع  الِّنيوا بيننيه وبنيني احلفنير  وكفِّنيوا عنني 

فكبّنير  وع نير  أننيه قنيد    -طنيي البئنير   –حيفر كال يسرياو حتى بدا لنيه الطنييّ  
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رهنيب ومهنيا الغنيناال      منين فلما متا ى به احلفر و د فيها غنينالني صُدِق   

ر ت من مكة  وو د فيها أسيافاو قلعينية   لذا   فنت  ُرهم حني ا ال 

 وأ راعاو وسًحاو. 

عن ابن كسنيحاق عنين  وركر الصاحلي يف سُبُل اهلدى والرشا  نقًً  

علي رضي اهلل عنه  وعن البيهقي عن النهر   "فلما ر ع عبداملطلب  

    ويشرا احلاج منه  فيكسر  مل حفر ومنم  و عل عليها حوضاو ميأل أك 

باللينينيل  فيصنينيلحه عبنينيداملطلب  فلمنينيا أكثنينيروا  حسنينيدة قنينيريإ    أننينياسٌ منينين 

كننيي ال    كفسا     عا عبداملطلب ربه  فأر  يف املنام فقيل له  قنيل  اللهنيم 

 أُحلها ملغتسل  ولكن هي لشارا حِلٌ وبِلٌ  ثم كُفيتهم. 
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فسنيد  انصر   فلم يكنين يُ  ى بالذ  أُر   ثم  فقام عبداملطلب فنا 

د  بنينيداءٍ  حتنينيى تركنينيوا حوضنينيه  منينيي يف  سنيني حنينيدٌ كال رُ حوضنينيه علينينيه أ 

 ( 53)   هني. وسقايته". أ  

"وكا  عبداملطلب قد نَذَر هلل عن و ل عليه حني أُمر  فر ومنم  لئن  

د عشرة ركور  ليذ ن أحدهم هلل عن  رها وم له أمرها  وتتام له من الول حف 

عشرة نفر     –نساء    ستةمن    –ولد   فولد له   يف شرفه و و ل  فنا  اهلل 

أبو طالب  والنبري  والعباس  وضرار  وأبو هلب   ر   وعبداهلل  و احلا

 والغيداق  ومحنة  واملقوم. 

 

-548،ص1،جأخبار مكة    األزرقي:   :وانظر   ؛   43-39ص  فضل ماء زمزم ،بكداش:    (53)

557 . 
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رفه  وحفنير ومنينم  وم لنيه  فلما تتام له عشنيرة منين الولنيد  وعظُنيم شني 

بنين    سقيها  أقنيرع بنيني ولنيد  أيهنيم ينيذبح  فتر نيت القرعنية علنيى عبنيداهلل 

 . عبداملطلب والد رسول اهلل  

عظمنياء قنيريإ  لنيه أاوالنيه بننيو خمنينوم  وام غليه ليذ ه  فقامنيت  قف

وأهل الرأ  منهم  وقالوا  واهلل ال تذ ه  فلنك ك  تفعل تكن سُنة عليننيا يف 

 علينا يف العرا.  أوال نا  وسُنة

وقامت بنو  مع قريإ يف رلك  فقالت له قنيريإ  ك  باحلجنياو عرّافنية 

 تنينيكننينيت علنينيى رأس أمنينيرذ  ك  أمرم أ  فسنينيلها  ثنيني -أ  منينين اجلنينين –ا تنينيابع هلنيني 

 بذ ه  ر ته  وك  أمرتك بأمرٍ لك فيه فرج  قبلته.
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قنينيال  فنينيانطلقوا كليهنينيا فسنينيألوها  وقنينيبّ عليهنينيا عبنينيداملطلب انينيرب   

ا اليوم عين حتى يأتيين تابع  فأسأله  فر عوا عنها حتى كا  فقالت  ار عو 

 الغد.

 فنييكم؟  دينيةال  ت  نعنيم قنيد  نياءني اخلنيرب  كنيمقالني   فثم غدوا عليهنيا

قالت  فار عوا كىل بً كم   –قال  وكانت كذلك  –إلبل قالوا  عشرٌ من ا

وقر ِّبوا عشراو من اإلبل. ثم اضربوا عليها بالقداح  وعلى صنياحبكم  فنيل  

 ت على اإلبل فاحنروها  وك  ار ت على صاحبكم  فنيدوا اإلبل ار

م  ربكني اح عليها وعلنيى صنياحبكم  حتنيى يرضنيى  عشراو  ثم اضربوا بالقد

 وجنا صاحبكم.رضي ربكم   فاحنروا فقدفلرا ار ت على اإلبل 

قال  فر عوا كىل مكنية  فنيأقرعوا عبنيداملطلب علنيى عبنيداهلل وعلنيى 

 ى عبداهلل.عشر من اإلبل فتر ت القُرعة عل
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فقالت  قريإ  يا عبداملطلب و  ربك حتى يرضنيى  فلنيم ينينل ينينيد 

ريإ  وِ   ربنيك حتنيى ل قني وخترج القرعة على عبداهلل  وتقنيو  عشراو عشراو 

لغ ماالة من اإلبل  فتر ت القداح على اإلبل  فقالنيت ففعل حتى ب  يرضى 

 قريإ لعبداملطلب  احنرها  فقد رضي ربُك وقر ع ت .

ف كراو ربنيي حتنيى ختنيرج القُرعنية علنيى اإلبنيل ثًثنياو فنيأقرع فقال  مل أنصِ

ختنيرج لنيك وعلى ماالة من اإلبنيل ثًثنياو  كنيل رعبداملطلب على ابنه عبداهلل  

 القرعة على اإلبل.

فلما ار ت ثنيً  منيرات  حننير اإلبنيل يف بطنيو  األو ينية والشنيعاا  

منهنيا   وعلى رؤوس اجلبال  مل يُصد عنها كنسا  وال طاالر وال سنيبعٌ  ومل يأكنيل

هو وال أحدٌ من ولد  شيئاو  وتُجُلبت هلا األعراا من حول مكة  وأغارت 
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اإلبنيل  ما كانت الدية ماالة من  أولعلى بقايا بقيت منها  فكا  رلك   السباع

 سًم  فثبتت الدية عليه.اء اهلل باإلثم  

وملا انصر  عبداملطلب رلك اليوم كىل مننل مر بوهب بن عبد منا   

ا  وهو  الس يف املسجد  وهنيو يومئنيذ منين أشنيرا  أهنيل بن وهرة بن كً

 والنيد سنييدنا رسنيول اهلل  –عبنيداملطلب  مكة  فنوج ابنته آمنة عبداهلل بنين  

." 

 –"حتنيى كرا أمكنين    ة ركرها األورقنيي قنيال ويف رواية أارى خمتصر

لنيه عشنيرة   –اهلل    –واشتد عليه األرى  نذر ك  وفنيى    –عبداملطلب احلفر  

أحدهم... ثم تنوج عبداملطلب النساء  فولد له عشرة من الولد أ  ينحر  

لنيى عبنيداهلل بنين عبنيداملطلب  وكنيا  رهط فأقرع بينهم  فطارت القرعنية ع

أم ماالة من اإلبل؟  هو أحب كليك  اللهم أولد  كليه  فقال عبداملطلب  أحب
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ثنيم أقنيرع بيننيه وبنيني املاالنية منين اإلبنيل  فكاننيت القرعنية علنيى املاالنية منين اإلبنيل  

 املطلب".فنحرها عبد

يف سُبُل اهلدى والرشا  نقًً عن ابن سعد والبًرر    ي وركر الصاحل

يا  نا  والد املُطعم قال له مهذا النذر  أ  عد  بن نوفل بن عبد يف سبب  

 ال ولد لك؟ فقال عبداملطلب  أبي عبداملطلب أتستطيل علينا  وأنت فذٌ

ركنيوراو ألحننير  أحنيدهم   لقلة تُعريني؟ فواهلل لئن آتاني اهلل عشنيرة منين الولنيدا

 عند الكعبة" أ هني.

 ولكن السبب األول أشهر.

 تعنياىل والنيد هللمل يكن  وحيفظ ا  كا   وما مل يشأوهكذا فما شاء اهلل

عن أ  يُذبح  ويُفدى مباالة من اإلبل  لتتحقق كرا ة اهلل   اهلل  نا رسول  سيد
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  د تعنياىل  وليكنيو  عبنينيداهلل بنين عبنينيداملطلب سنيبباو لنينيوال ة سنييدنا حممنيني 

 وجميء وبعثة الرمحة املهداة من اهلل تعاىل للعاملني أمجعني.

لعبدا  كبل كثرية قال  وكانت  املوسم    ملطلب  لبنها  مجفلرا كا   ثم سقى  عها 

أ م عند ومنم  ويشا  النبيب فينبذ  مباء ومنم ويسقيه  يف حوض  بالعسل  

غليظة  داو.   راذ  كر  وكانت  ومنم   ماء  غِلَظَ  يكسر  ألنه  وكا   احلاج  

ثم  الناس   البيار  هذ   من  املاء  فيها  يستقو   أسقية  بيوهتم  يف  هلم  راذ  كر 

أل   ينبذو   والتمر  النبيب  من  القبئات  أبيا     فيها  ماء  غِلَظ  عنهم  ر  يكسر 

ا  املاء العذا مبكة عنيناو  ال يو د كال إلنسا  يستعذا له من بئر  مكة  وك 

الناس  يسقي  فلبث عبداملطلب  فقام    ميمو  واارج من مكة   تويف   حتى 

اس كر مٌ  بأمر السقاية بعد  العباس بن عبداملطلب فلم تنل يف يد   وكا  للعب

ا   ه بالطاالف   فكا  حيمل وبيب  يُداينُ أهل  تئي منهم  لطاالف ويقكليه  وكا  
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نبيب  وينبذ ُ رلك كله ويسقيه احلاج أيام املوسم حتى ينقئي يف اجلاهلية  ال 

 ( 54) . وصدر اإلسًم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-548ص،  1ج،  أخبار مكة    األزرقي: وانظر:    ؛49-45  زمزم، صاش: فضل ماء  بكد(54) 

557 . 
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 رابع صل ال الف 

 يف العهد النبوي:   احلاج   سقاية 

اهلل                 صلى  اهلل  رسول  ا حتى  ال  يوم  مكة  وسلم  وآله  عليه    لفتح  

اهلجرة(   عام)ال  من  فقب الثامن  الس   عبداملطلب   ض  بن  العباس  من  قاية 

العباس بن عبداملطلب  فبسط يد     واحلجابة من عثما  بن طلحة  فقام 

يارسول   احل   اهلل  وقال   لنا  امجع  وأمي   أنت  فقال  بأبي  والسقاية   جابة 

ءو   وُ ر تَ ءو  فيه وال  وَر  تُ   لم أعطيكم مارسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس 

الكعبة  . فقام بني عئا ( 55)   منه  " أال كل  مٍ أو مالٍ أو مأثرةٍ    فقال  تي باا 

وسدانة ( 56)  احلاجّ  سقاية  كال  هاتني  قَد م يَّ  حتت  فهي  اجلاهلية   يف    كانت 

 

 أعطيتكم ما ينقصكم ال ما تنقصون به الناس(. )أي: 183ص، 1ج  األزرقي: في حاشية  (55)

بفتح الثاء وضمها المكرمة ألنها تُْؤثَر أي يذكرها قرٌن عن قرن، وألنها تُنقل    المأثرة:   (56)

المتوارثة  المكر  )وهي ويتحدث بها   ،  3الرازي: مختار الصحاح،صوالفعل الحميد( انظر:  مة 

المنير  والفيومي  المصباح  الثامنة  8،صالمقرئ:  الطبعة  واألعالم،  اللغة  في  المنجد   ،

 . 3صوالعشرون، 
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فلني قد أمئيتهما ألهلها على ما كانت عليه يف اجلاهلية" فقبئها    الكعبة؛

ف  ب العباس  فوليها  تُوُيف   حتى  يد   يف  فكا   عدكانت  عباس   بن  عبداهلل    

فيها  ي بفعل  بن  كفعله  و   وكا  حممد  بن  ين عبداملطلب   قد  علي  احلنفية 

  اهلية واإلسًم  كلِّم فيها ابن عباس  مالك وهلا؟ حنن أوىل هبا منك يف اجل 

حة  كلِّم فيها فأقمت البيّنة؛ طل ت -يقصد علي بن أبي طالب -قد كا  أبوذ  

نوفل؛ أ     عبد عو   وخمرمة بن وهر بن  وأ يعة   بن عبيداهلل  وعامر بن رب 

ب يليها يف اجلاهلية  العباس  أبو  ن عبداملطلب كا   بعد عبداملطلب  و دذ 

اهلل رسول  وك   بعرنه   با يته  يف  كبله  يف  وآله  طالب  عليه  اهلل  صلى  وسلم   

رل   أعطاها  فعر   عبداملطلب   بين  مكة  و   فتح  يوم  من  للعباس  ك 

 حئر. 
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عب بن  عبداهلل  بيد  فيا فكانت  يناوعهم  ال  أبيه  بعد  يتكلم  م   هاس  وال  ناوع  

فيها   يفعل  عباس  بن  بن عبداهلل  علي  بيد  فكانت  تُوُفِّي   متكلِّم حتى  فيها 

النبيب من يأتيه  أبيه و د    بالطاالف وينبذ  حتى تويف فكانت    كفعل  ماله 

 ( 57)   اآل . بيد ولد  حتى  

ا رسول    عمر معتابن  قال   يقو   وآله  هلل عليهاهلل صلى  لى  ل وهو ع وسلم 

األحناا  م احل "    الكعبة  رج   وهنم  عبد   ونصر  وعد   أجنن  الذ   هلل  د 

اليوم    اجلاهلية   يف   كانت  مأثرة   كل   ك   ال أوحد    كا     كال فلهنا حتت قدمي  ما 

وك  ما بني العمد واخلطأ والقتل بالسوط    أال ة البيت وسقاية احلاج  من سدان 

 ( 58)   ". ا أوال ه بطوهنا    يف منها أربعو     بعري  ماالة   فيها واحلجر  

 

أخ(57)   : مكةاألزرقي  ) 184-177،ص1،ج  بار  بـ  والمقصود  أي    -اآلن-،  األزرقي  زمن 

 . القرن الثالث الهجري(

دل  عا-هـ، المحقق: شعيب األرنؤط241ل،ت عبدهللا أحمد بن حنب  مام أحمد: أبومسند اإل  (58)
  )إسناده   521، ص 8ج   م ،2001-هـ1421لرسالة، الطبعة األولى  ، مؤسسة امرشد وآخرون

 حيح على شرط الشيخين(. ص
 



-  79 - 

 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اطب الناس يوم    أ ن عمر   عبداهلل ب  عن 

   ية اخلطأ العمد بالسوط أو العصا مغلظة ماالة من اإلبل  ك   أال  " فقال  الفتح  

الفة   أربعو   أوال ها    يف منها  ومال    كل   ك   أالبطوهنا    يف   كانت   ومأثرة  م 

سقاية   كال قدمي    تحت   اجلاهلية  من  كا   ق احلاج    ما  فلني  البيت  د  وسدانة 

 )أ  العباس وبنو شيبة(   (59)   " ئيتهما ألهلها أم

بن    عن  عمرو  بن  وسلم    العاص  عبداهلل  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أ  

اهلل وحد  صدق وعد     كال ال كله  "    قال  فكرب ثًثا ثم  اطب يوم الفتح مبكة  

تذكر  اهلية  ك  كل مأثرة كانت يف اجل  أال   ونصر عبد  وهنم األحناا وحد 

أو  منوتدعى   حت   م  قدمي  مال  وسدانة    احلاج  سقاية  من  كا   ما   كالت 

 ( 60) .  . " اخلطأ. ك   ية    أالالبيت ثم قال 

 

عادل  -هـ، المحقق: شعيب األرنؤط241ت   مسند اإلمام أحمد: أبو عبدهللا أحمد بن حنبل،  (59)
: في  109/ 8مد شاكر  أح المحدث:  د  ضعيف( وعن  )وإسناده  67ص،  10آخرون، ج ومرشد  

 . إسناده بحث دقيق والراجح عندي أنه صحيح
 

، إشراف:    األلباني:  (60) السبيل  منار  أحاديث  تخريج  الغليل في  إرواء  الدين:  ناصر  محمد 
 (. اله كلهم ثقاتإسناده صحيح رج) 256،ص7ج مي، بيروت ،زهير الشاويش، المكتب اإلسال

 

http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/mhd/1377
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عمر    بن  عبداهلل  وا قام  و روى  الصًة  ي عليه  على  لسًم  وهو  مكة  فتح  وم 

دق وعد  ونصر   رج الكعبة فحمد اهلل وأثنى عليه فقال احلمد هلل الذ  ص 

قتيل السوط والعصا فيه ماالة    أاخلط ك  قتيل    أال    حناا وحدعبد  وهنم األ 

أوال ها    منهااإلبل    من بطوهنا  يف  الفة  يف    أالأربعو   كانت  مأثرة  كل  ك  

البيت    من   كا    ما   كال اجلاهلية و م حتت قدمي هاتني     احلاج   وسقاية سدانة 

 ( 61)   كانا. كني قد أمئيتهما ألهلهما كما   أال 

 اء    عليه وسلم صلى اهلل  ل اهلل  أ  رسو   هما  عن ابن عباس رضي اهلل عن

كىل    فئل  يا      العباس فقال    فاستسقى    السقاية كىل     ى فأت  أمك  ارهب 

  قال    اسقين.  فقال    عندها.رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بشراا من  

أيديهم    اهلل يا رسول   أتى    منه فشرا    اسقين.  قال   فيه.كهنم جيعلو   ثم 

  صاحل. ى عمل  ل فلنكم ع  اعملوا    فقال    فيها و   وهم يسقو  ويعمل   ومنم  

تغلبوا    قال  ثم   أ   على    لننلت  لوال  احلبل  أضع    عاتقه    يعين   هذ .حتى 
 

م،  1997-هـ1417ة األولى" الطبعة الجديدة"،  حيح سنن ابن ماجة، الطبعاأللباني: ص  (61)
 . 2144، رقم  342الرياض، المجلد الثاني،صمكتبة المعارف، 
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( )أ   اشية أ  تصبح مشاعاو لكل املسلمني   )أ       (62)   عاتقه. وأشار كىل  

اقت  أعمل  رأوني  كرا  الناس  عليكم  جيتمع  عليها  أ   فيغلبوكم  بي  داءً 

 . لكثرهتم( 

األورقي ع و  مس قا    ن  حدثنا  قال  حدثين  د    ابن  ل  عن  االد   بن  لم 

عن   ريح    عمر   بن  عبيداهلل  العباس    نافع قال حدثين  أ   عمر   ابن  عن 

ال  النيب عليه  ليايل منى من أ ل سقايته  فأر   استأر   يبيت مبكة  سًم أ  

 ( 63)   له. 

 

مام  " المسمى التجريد الصحيح ألحاديث الجامع الصحيح" لإل  صحيح البخاريمختصر  (62) 
الد المكتبة العصرية، صيدا  ين أحمد بن عبداللطيف ازين  بيروت، الطبعة األولى،    –لزبيدي، 
 . 196،ص 1635حديث رقم  قاية الحاج،تاب الحج، باب سكم، 2006-هـ1426

 

البخاري    (63) أخرجه  صحيح:  )1553ح 589/ 2)إسناده  ومسلم   ،   ،(  1315ح 2/953( 

  ، (  4731ح 22/ 2وأحمد)   ،(  3065ح 2/1019وابن ماجه )  ،(  1959ح2/199وأبو داود )

) اروالد ) و  ، (  1943ح 102/ 2مي  )  ،  ( 1159ح 65/ 2الفاكهي  (  9473ح5/153والبيهقي 

 ". 576، ص1ج   مكة: ر األزرقي: أخباحاشية   انظر:. " عبيدهللا بن عمر، به طريق: كلهم من 
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عنهما   اهلل  رضي  عمر  ابن  عبداملطلب "    قال  عن  بن  العباس    أستأر  

  يبيت مبكة  ليايل  وآله وسلم  أ ى اهلل عليه   صلنه رسول اهلل رضي اهلل ع

 ( 64)   .  روا  البتار  و مسلم " منى  من أ لِ سقايته  فأر  له  

األورقي حدثين  وعن  ابن  قال  عن  االد   بن  مسلم  حدثنا  قال    د   

  يسقو  هبا.  ريح  قال يل عطاء  وكمنا كانت سقايتهم اليت

لنمنم حوضا   وقال  النم كا   األ   يف  الا   وبني  بينها  ركن يشرا  ول فحوض 

وح  املاء   باا  منه  من  املاء  يذهب  س ر اٌ  له  للوضوء   وراالها  من  وض 

الناوع املاء وهو قاالم على    قال   -يعين باا الصفا   –وضوالهم اآل    فيصب 

 البئر يف هذا ويف هذا من قرهبا من البئر. 

 رلك يقول الشاعر    اعي  ويف قال اخلن 

 

  المنذري،   مسلم،صحيح  . مختصر  195ص،1634الزبيدي،،  صحيح البخاري  مختصر  (64)

 . 197ص  ،3177،
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  منعمُ فيها ربيبٌ   ومل يُلهين      ***      عة ساة  أقطن مبك كأني مل  

 وهيهات أني مِنك ال أين ومنمُ       ***      ومل أ  لس احلوضني شرقيَّ ومنمٍ  

 ليها شباذ حينئذ. قال  ومل يكن ع 
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 الفصل اخلامس 

 العهود اإلسالمية املختلفة سقاية احلاج يف  

الندو ى يف  ا أرا  معاوية بن أبي سفيا  أ  يسق   و قال  كليه ابن ر    ة  فأرسل 

أ  رلك ليس لك  فقال  صدق  فسقى حينئذ باحملصب  ثم ر ع  اس  عب

 فسقى مبنى. 

لل  يلي  قال مسلم بن االد  كا  موضع السقاية اليت  نبيذ بني الركن وومنم مما 

 فيه اليوم.   ناحية الصفا  فنحاها ابن النبري. كىل موضعها اليت هي

ا  عباس    وضع جملس ابنة  كا  م أهل مك   لعلم منوقال غري واحد من أهل 

 ية ومنم اليت تلي الصفا والوا    وهي على يسار من  ال ومنم. يف واو 
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 سقاية العباس  •
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  بن علي بن عبداهلل بن عباس  وكا  أول من عمل على جملسه القبة  سليما  

لسليم هني  89 عام   عامًً  القسر    االد  يومئذ  مكة  وعلى  بن     ا  

 .   عبدامللك 

امل  أمري  عملها  أ ثم  ثم  يف  بو عفر  ؤمنني  شباكاو   ومنم  على  وعمل  اًفته. 

عباس    املهد   عمله   ابن  جملس  يف  فعمل  أيئاو   ومنم  شباكي  وعمل 

 ( 66)   يسارذ. ساج على ر ٍ يف الركن على    65كنيسة 

ابن فهد    العًمة  بالقرا من  ووو قال  الركن وومنم  بني  كانت  العباس  سقاية 

عبدا جملس   فأارها  عباس   بن  عبداهلل  بسيدنا  الن هلل  موضعها  ك  بري ن  ىل 

 ني هني(  220).  ( 67)   وماالتني عشرين  اآل   وكانت قبتها من اشب  ثم عمرت  

 

 ت النظافة(. الكنيسة: المقصود بها )المكان المخصص للمكانس وأدوا(65) 

صحيح(66)  )إسناده  الفاكهي  أخرجه  ي2/56-57:  ولم  به.   ، جريج  ابن  حديث  من  ذكر  ( 

 ". 578، ص1جأخبار مكة   األزرقي: ة حاشي  انظر: ؛األبيات

ج   (67) الورى،  إتحاف  فهد:  األن:  الغازيوانظر:    ؛292، ص 2ابن  األول،  المجلد    ،امإفادة 

 . 625ص
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ا  بن  املعتمد أمحد  اخلليفة  بن حجر يف ومن  الدين أمحد  ملتوكل  وقال شهاا 

العباسي يف عام تسعة ومخسني وماالتني  عمرها حممد بن هارو  بن عباس  

املقعد    على حكمفها به  يم ملا حج بالناس من اشب العاج  وسقبن كبراه 

بي م الظريف يف  الابيع  كلها من راام  ت  الربكة  الذهب  و عل  نارفاو مباء 

ث سنة  كىل  بناؤ   واستمر  الراام   نقإ  يف  امه  وكتب  ًمثاالة  منقوش  

  فحج بالناس أمحد بن حممد بن عيسى العباسي  فهدم  هني( 350) ومخسني 

وبنا    اجلو رلك  ساالر  من  مفتحة  أعمدة  أربعة  األ على  و انب  سقفها  ربعة  

كىل  باخل  بناؤ   واستمر  األصلي   بناالها  على  الربكة  وأبقى  املذهب   شب 

 هني( 373) . ( 68) سنة ثًمثاالة وثً  وسبعني 

 

كردي: التاريخ القويم لمكة وبيت هللا  ال  ؛625ص ألول،  ا، المجلد  الغازي: إفادة األنام    (68)

 . 193 الحرام، صباسالمة: تاريخ عمارة المسجد  ؛ 80-75ص ، 3الكريم، ج 
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ع  بن  بالناس  عفر  حج  لسقوطها  وملا  سقفها  العباسي  سليما   بن  لي 

ك  رلك  واستمر  ونورة   حجر  من  و علها  أربعماالة  واهندامها   سنة  ىل 

با فح    هني( 430)وثًثني  البناء   نل ج  رلك  اهندم  وقد  احلسن   بن  عمر  اس 

  وأحسن  على صفة بيت مربع  و عل هلا بابني  شرقاو وغرباو   فبناها كلها

س  كىل  البناء  رلك  واستمر  وعشرينعمارهتا   مخسماالة     هني( 520) نة 

 فجد ها كبراهيم العباسي. 

اجلوا    عمرها  ثم  فهد   ابن  أول  قال  يف  املوصل    ر  القاألصفهاني صاحب 

 . ( 69)    س السا 

 

 . 443، ص3ى ، جابن فهد إتحاف الور (69)
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الفاسي  عُم ِّ   قال  عهد  وآار  الثمني   العقد  السقيف  هذ   فيه  سنة  رت  اية 

بعد سقوط القبة اليت كانت هبا  وكانت من اشب من عمل    مثامناالة وسبع 

 اني  فعملت من حجر. ها  األصف اجلو 

لدين الناصر  اخلليفة  وأم  املوصل   صاحب  ووير  عمرها  اهلل    وقد 

 العباسي. 

يف  فهد  ابن  سن    فه لطاال   قال  يف  وتسع واملستكفي  مخسماالة     هني( 509)   ة 

وسبعني  وأربع  ستماالة  سنة  يف  عمر  املظفر  بن  هني( 674) وامللك  وأمحد    

 . هني( 720) عمر املر اني يف سبعماالة وعشرين

 . هني( 706) 70قال ابن فهد  ثم عمرها حممد بن قًوو  يف سبعماالة وست 

 

 . 144، ص3ابن فهد إتحاف الورى ، ج (70)
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وم برق ثم  الظاهر  مثامنان  يف  وسبع وق  و هني( 807) الة  رة   لعما ا   ذ  ه   سبب. 

 سقوط القبة. قاله الفاسي. 

وسبعني وأربع  مثامناالة  سنة  يف  قايتبا   عمرها  سنة  هني( 874) وقد  يف  ثم    

 . هني( 894)   مثامناالة وأربع وتسعني

عبدالعنين بن فهد يف بلوغ القرى  ويف يوم األحد رابع عشر شهر    وقال الشي  

يف    هني(894) ر ب   قبة  شرع  هلا هدم  يقال  اليت  اس   عبال قبة    الشراا 

ا  اجلانب  كال  الشراريف  فهدمت  أيئاو  وهدم  فاذ   النيت  بيت  يلي  لذ  

وهدمت    الشرفات[ ]  به   اليت  الدر ة  هدمت  بل  النيت   بيت  فوق  اليت 

الربكة  املسجد     وانب  يف  الرصاص  وأريب  بوسطها   الذ   القاالم  وبعض 

 يف املسجد احلرام ما يتصل به. احلرام  و عل بني احلجارة اليت  
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الشهر شرع يف بناالها  وفرغ منها يف رمئا    من ثنني اامس عشر اال وم ويف ي 

من  االها   ملونة  منحوتة   صفر  مبنية  جارة  عظيمة  بوابة  هلا  وعمل 

بركة كبرية وهبا شبابيك ثًثة من حديد  وحوضا   واار ها  وبوسطها  

 قبة عظيمة شاهقة مستقيمة. ببنابين ليشرا منها األنام  وعلوها  

م مئا ر شهر  ويف   ا    وتبييئها   ن  العباس  قبة  عمل  كمل  املذكورة   لسنة 

  كال أهنا كانت مربعة فجعلت مثمنة  وكا  هبا ستة    ا وأعيدت على هيئته 

و عل أربعة   فجعلت  و عل    شبابيك  للنور   طاقات  أربع  عند سطحها 

النيت شراريف حتى ال  لبيت  يعلو  وصغر  دار    هلا شراريف  ومل جيعل 

سط الربكة    الفوارة بو   ومل يقدروا على كعا ة بنابين   بة  الق بطن    الربكة ليتسع 

بنابين   الباا  جبنب  اللذين  الشباكني  حتت  و عل  قصداو   كسرو   فلهنم 

ا  وعلى  الناس   منها  شبابيك  ليشرا  أربعة  بالقبة  اليت  الشبابيك  ألربعة 
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ث  لألربع حديد   اشب  شبابيك  أربعة  الفها  يف    م  اليت  املناور  الطاقات 

الشهر  ويف ة   القب   أعلى هذا  عمو ا   ومنم  يف  بينهما     عل  وكا   الراام  

وا  ك عامة  يقال   العمو ا    هذا   فجعل  مبكة    حدة   كا   أحدمها    

 انتهى. واآلار  يء به من املدينة.  

قال يف حتصيل املرام  وممن عمرها بالنورة وأحد  هبا  كة و د  هًهلا   

من  الوو  مكة  ورو    حال  يف  باشا  حسن  قا ال ير  ا يمن  الرومي صداو  ة  لبً  

ماالة وست  األول سنة  ربيع  قبل هذ     أواسط  وبنى  األلف   بعد  وعشرين 

ركر  وقد  باوا .  باا  عند  املسجد  بآار  للوقا ين  مكاناو  الشي   السنة    

 ( 71)   النمنمي. اليفة  

 

ج  الصباغ:(71)   ، المرام  إالغازي  ؛ 329-300،ص   1تحصيل  األول،  المجلد    األنام،فادة  : 

  الحرام،باسالمة: تاريخ عمارة المسجد    ؛ 80-75ص ،  3، ج كردي: التاريخ القويمال؛  629ص

 . 193ص 
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باملسجد  وقال الشي  عبدالرؤو  املناو   سقاية العباس كانت حياضاو  

يف  تسقى  واآل   و بركة   احلرام   ثم  أصل   قصي   بيد  ثم  ها  عبدمنا    البنه 

البنه   ثم  عبداملطلب   البنه  ثم  هاشم   بن    العباس  البنه  عبداهلل  البنه  ثم 

 عباس  ثم البنه علي  وهكذا. 

ثم من  "     يف مناقب بين العباس(   )األساس ًل السيوطي يف رسالته   قال اجل 

املنصور    هالبن     ثم اهلل بنه عبد  صارت البنه حممد  ثم ال بعد علي بن عبداهلل 

ثم   أبي عبداهلل حممد   املهد   ثم البنه  أبيأبي  عفر    عفر هارو     البنه 

ث  قال   أ   كىل  املوفق علي   البنه  ثم  قال   أ   كىل  املقتدر  الرشيد   ليعقوا  م 

 انتهى.   ". باهلل  ثم البنه عنالدين املستنجد بأمر اهلل 
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-  95 - 

 

 سادس الفصل ال 

 السقاية:   نواب العباسيي يف 

فكانوا   السقاية  بأمر  قيامهم  امللك  و   أعمال  حالت  العباس  بين  ولكن 

املتولني التوقيت باحلرم  للقيام بأعمال السقاية    ( 72)   الريس يعهدو  بذلك آلل  

الوظيفة عُرفوا   للعمل يف هذ   تركوها هلم وأشركوا معهم آارين  ثم  بالنيابة  

 . ( 73)   ومنم ر  ماومة  أل  السقاية مرتبطة ببئ باسم الن 

من  انتق وقد   كليهم  سامل لت  املتوفى  الشي   املؤر   ياقوت     778  بن 

 . ( 75)   ألمهم    د أسرة الريس ( 74)   هني 798وور  

 

" رئيس المؤذنين" الذي ناله عدد من أعالمهم    تصحيفاً من لقب وارتبط بهم هذا اللقب    (72)

دعو له  ا له الريس بجوار زمزم .. وأخذ يودع  ..  م: " مثل قوله  ، فكان يرد لدى مؤرخي مكة

َ الريس واألصوات   . وهكذا.. " .  ْمن. تُأ

الحرام،الغازي(73)  بلد هللا  أخبار  بذكر  األنام  إفادة  األول،ص:  لكردي:  ا  ؛ 632-625المجلد 

ل القويم  جالتاريخ  الكريم،  هللا  وبيت  المس  ؛ 80-75،ص3مكة  عمارة  تاريخ  جد  باسالمة: 

 . 193 حرام، صال

ص  3ج   الثمين، العقد    الفاسي:  (74) إتحاف    ناب  ؛26،  ص3ج  الورى،فهد:   ،328  ،

 . 402وص
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عصر اململوكي  يعو  كىل عام  وأول ما رُكر يف املصا ر عن هذ  الوظيفة يف ال 

حممد البيئاو    هني  ففي العام املذكور قدم من العراق كىل مكة علي بن730

وعمل عند الشي  سامل بن ياقوت املكي   ( 76)  بالنمنميعد  عُر  فيما ب الذ  

فأُعجب    (77)   أمحد أبو   ومنم   بئر  يف  لديه  وعمل  الشريف   باحلرم  املؤر  

السقاية  عن  له  فننل  العمل  يف  األبناء  مبهارته  له  فأجنبت  ابنته   ووو ه    

 س. الذكور الذين صار هلم أمر بئر ومنم  وسقاية العبا

لبين   غ  الصبا ويقول   نوّاا   وكا   الشي     العباس  أوال   ررية  يف  بقيت  أ   كىل 

علي بن حممد بن  او  البيئاو  املعروفني اآل  ببيت الريس. وقد تركت  

 

 625المجلد األول،ص  ،الغازي: إفادة األنامالتفاصيل انظر لمزيد من (75) 

الثمين:  الفاسي(76)  رقم  295، ص5ج،  العقد  الو   فهد:   ابن  ؛ 2106الترجمة ،  ،  رىإتحاف 
تحصيالصباوانظر:    ؛193،343ص ،  3ج ج   ل غ:  التاريخ  الكر؛659ص،2المرام  دي: 

لمكة الكريم،ج  القويم  تاريخ   ؛80-75،ص 3وبيت هللا  ،   باسالمة:  المسجد الحرام،   عمارة 
 . 193ص 

ج   (77)  ، الثمين  العقد  الترجمة 158، ص4الفاسي:  رقم  المرام    ؛1236،  الصباغ: تحصيل 

 . 659،ص 2ج
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س يشربو  من  وارق وأويار توضع  اآل  سقاية العباس وصار احلُجّاج والنا 

 ( 78)   اخلري. باملسجد حمبة من أهل  

  اا. انتهى مات هلم نو ان وك اس أبداو  عباس آلل العب قال ابن حجر  وسقاية ال 

 ( 79)   املرام. يف حتصيل  

أعًم    من  لعد   اهلل    وتر م  الفاسي رمحه  الدين  تقي  اإلمام  الريس   بيت 

ابن    ووفياهتم العًمة ارهم  العقد الثمني  وركر بعض أاب   هني يف 832املتوفى  

املتوفى  املؤ 885فهد  أو  النمنمي   أو  الكاوروني  مبسمى  مواضع  هني   يف  ر  

 ( 80)   منهم.   صرا عد او   وقد عا عدة 

 

 . 309،ص 1تحصيل المرام ج الصباغ:(78) 

 . 310،ص 1تحصيل المرام ج الصباغ: (79)

وإتحاف الورى بأخبار أم    مس والسادس ،الجزء الثالث والخا  ، في للفاسيالعقد الثمين    (80)

 السابع والثامن والتاسع.  أحداث القرن، في  ، للنجم عمر بن فهد، القرى
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املتوفى   الطرب   بن عبدالقا ر  الراليس    بقوله  بيتهني   1070ويعرفهم علي 

 . ( 82)   العجم ؛ قرية من قرى  ( 81) " و  م من " كاور وأصله 

املُ  املتوفى  بّ حِ ويا م  أ هني(  1111) ي  النمنمي    عًم ألحد    )بيت أسرة 

 الريس(  

عنين بن عبدالسًم بن  علي بن عبدال هو  عبدالعنين بن حممد عبدالعنين بن  

سى بن أبي بكر بن أكرب علي بن حممد  او  البيئاو  الشرياو  األصل  و م 

 ثم املكي النمنمي  

بن حممد قدم مكة يف سنة ثًثني وسب  لبئر ومنم أل   د  علي  عماالة  نسبه 

املؤراو   الذ   عام  ال هني(  730)  ركرها  قصة  يف  العراق  من  الفيل  قدمها 
 

  145ع مدينة كازرون اإليرانية في محافظة فارس، وتبعد عن مدينة شيراز حوالي  تق(81) 

ي بعض دول الخليج العربي  يعود أصل عائلة )كازروني( التي تنتشر ف  المدينة  ن هذه وم كم،

.. ، http://travel.maktoob.com/vb/travel251668 / 

المكي،    (82) التاريخ  في  المسكي  أح  تحقيق:األرج  الجأشرف  الطبعة  مالمد   ،

 . 187م، المكتبة التجارية، مكة المكرمة ، ص1996-هـ1416األولى،
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رب   شي  سامل بن ياقوت املؤر  يف ادمة بئر ومنم فلما ظهر له ا فباشر عن ال

كاوته   من  املذكور وغري   ولد  أمحد   منها  فولد  بابنته  له عنها ووو ة  ننل 

ر  العباس  سقاية  أيئاو  معه  وكا   البئر  أمر  هلم  عنه  وصار  تعاىل  اهلل  ضي 

ا  الامجة وهو عريق  كىل أ  ولد عبدالعنين صاحب  يتوالدو   جملد  وماوالوا 

شافعي   وكا   املكي  حجر  بن  أمحد  الشهاا  ألمه  فل   د   الطرفني  من 

نبيهاو نشأ مبكة  املذهب كأسًفه   كلهم وكا  كماماو كبري الشأ  عاملاو راليساو 

األ  ليلة  وتويف  علماالها..  أساطني  عن  مجا ى  وأاذ  من  بقني  لثما   حد 

 ( 83)   وألف. األوىل سنة اثنتني وسبعني  

 

القرن الحادي عشر، تحقيق:  مين بن فضل هللا: خالصة األثر في أعيان  ي: محمد أب  ح  المُ   (83)

هـ ، دار الكتب العلمية ،  1427-م 2006محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الطبعة األولى ،

 . 414اني ، صلد الثلبنان، المج -بيروت
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أصل  اول   أيئاو   األكرب  وظي وفيه  على  دنا  العباس  وسقاية  ومنم  فة 

. قدم مكة عام ثًثني وستماالة  وملا قدم مكة  ( 84)   البيئاو  علي بن حممد  

من العراق باشر عن الشي  سامل بن ياقوت املؤر  ادمة ومنم  فلما ظهر له  

ن  وصار  اري   أوال او   منه  فولدت  ابنته   ووو ه  عنها  له  أمر نل  البئر    هلم 

 س.  ا وسقاية العب 

ومخسني  و  وتسع  وماالتني  ألف  سنة  ويف  احلجاوية   السلنامة  يف 

يف  هني(  1259)  كتبتانة  بوضع  عبداجمليد  السلطا   موالنا  من  األمر  صدر 

وينتفع  العلم  وطلبة  العلماء  فيها  يرا ع  أ   أل ل  احلرام  هبا   املسجد  وا 

املسجد     يف  اليت  القبة  يف  فوضعت  كثرية  كتباو  السلطنة  من  ار  وأرسل 

لك القبة تسمى سقاية العباس  و علوا لتلك الكتب حافظاو ناظراو  انت ت ك و 
 

وتوفي في    / 620. وفي الحاشية ص 624-618ام ، المجلد األول،ص: إفادة األنالغازي(84)  

سنة    11 اآلخر  ودفن  685ربيع  المشرفة،  )غازي(.    بمكة  البشر  تواريخ  تاج  بالمعالة. 

باسالمة:    ؛ 80-75ص ،  3ج   القويم، التاريخ  الكردي:    ؛303، ص 1تحصيل المرام ج الصباغ:  

 . 193ص ة المسجد الحرام، تاريخ عمار
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مسكن   وأ رة  وافية   معاشات  نيلة  هلم  ورتبوا  معاونو    ومعه  عليها  

رى يف املسجد  لراليسهم وتعيينات  وصدر األمر من  ار السلطنة يف قبة أا 

ومعا  هلا  موقِّتاو  وأقاموا  الفراشني   قبة  تسمى  القبة  تلك  وكانت  ناو  و   

 عاشات  فحصل من تلك الكتب والساعات منفعة كثرية. انتهى. مب 
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مجا   يف  ور   املرام   حتصيل  ومثا ٍ ويف  وماالتني  ألف  سنة  األوىل  ومثانني    ى 

عبدا هني(  1288)  الشريف  سيدنا  كىل  العلية  الدولة  من  بن  اطاا  هلل 

القبة   هذ   أ   باشا   معمر  من  بلغها  ملا  عو   بن  قب )  الشريف حممد  ة  أ    

فور   ( الكتب  اجلهة   بتلك  ملن  املشرفة  الكعبة  مشاهدة  متنع  جبانبها  واليت 

بذلك اخلطاا بالكشف عن رلك األمر  فعقد جملساو على رلك ببيته الذ   

بُين  ( قبة سقاية العباس يعين   )  بالغنة وفيه العلماء  فأاربو  أ  أحد القبب  

أر  على  صغرية  قبة  موال   ةبع حملها  باسم  حوض  وفيها  السل ن أعمدة  طا    ا 

 يث أ  تلك القبة ال متنع مشاهدة البيت ملن بتلك اجلهة  فاستحسن رلك  

بن   أمحد  ومن  عليه  كانت  ما  على  وافق  الذ   رأيه  أحسن  ما  فلله  القول؛ 

 85يأت بعد رلك ارب باهلدم.   ومل  حممد العباسي  فكتب بذلك كىل الدولة 

 

المرامالصباغ:(85)  األنامالغازي؛306،ص1ج ،  تحصيل  إفادة  المج:  األول،ص،  ؛  631لد 

 . 80-75،ص3، ج الكردي: التاريخ القويم 



-  103  - 

 

ً فل  ومنم  أما باا  بي بكر النمنمي  بن أ  م  مفتاحه بيد ررية الشي  عبدالس

هذا     اآل  املعروفني   وقتنا  كىل  وثًثني  ستماالة  سنة  من  الريس   ببيت 

من  مرسوم  عليه  وعندهم  وتأييد  العباسية  الدولة  الفاء  قبل    أحد  من 

 سًطني آل عثما . 

البيئاو  يف كتابه    بن  (86) فة قال الشي  الي النمنمي  ]أبي الفرج[ بن حممد 

له باا وال  اية الع سقنشر اآلس يف فئاالل ومنم و  باس  كا  بيت ومنم ليس 

غَلْق  وكمنا هو مفتوح ملن  ال وور  كليها  ولذلك كا  التكلم للجد بطريق  

 ً م بن  النيابة عن اخللفاء العباسيني  فلما صار أمر البئر كىل الشي  عبدالس

النمن العباسي بأ  ومنم يف  أ بي بكر النمنمي أهنى مبحئر كىل اليفة رلك 

 

(: خليفة بن  132/ 2في الخالصة )  ي ب  ح  قال المُ :  618ص حاشية  للغازي:    م:األناإفادة    (86)

ضالً أديباً، ذكياً  أبي الفرج الزمزمي البيضاوي األصل، المكي المولد والمنشأ، الشافعي. كان فا

قر وفنونه.  األدب  في  باهراً  عبدالقادر  أربياً،  ]واإلمام  الطبري  علي  بن  محمد  اإلمام  على  أ 

عاص ومن  مؤالطبري[  ومن  المكيين.  من  ارهما  رونق  الحبشان.  لفاته:  فضائل  في  لحسان 

ألف.   وستين  نيف  في  وفاته  التاري  انتهى؛ وكانت    ؛ 80-75ص ،  3ج  القويم، خ  الكردي: 

 . 193ص  الحرام،باسالمة: تاريخ عمارة المسجد 
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كثر فيها الناس واالو حام فيشوشو  على اإلمام واملصلني   لصًة ت ا  أوقات 

وطاملا  الت الكًا والبسس يف الليل فيطيحو  فيها  والقصد باباو جيعل  

 باو. عليها مينع ما ركر  فأ ابه كىل سؤاله و عل عليها با 

  نه ملا صار أمر ومنم والسقاية كىل ررية الشي  عبدالسًم املذكور  أهنوا م ك ث

العباس   ىل اليف ك أ  بيدهم ادمة ومنم وسقاية  العباسي  املتوكل  ة ومنهم 

أوقات   ويف  بالليل  يصكوهنا  ومنم  باا  على  ضبّة  جيعلوا  أ   والقصد  

ثم من رريت منهم  املفتاح عند األكرب  فأ الصًة  وأ  يكو    اهبم اليفة  هم  

 وماهنم مبرسوم شريف عايل  صورته  

باألمر   امل رسم  العايل  األ و الشريف  سيدنا  لو   العباسي    اهلايي  عظم 

األعظم  واخلليفة املكرم  املتوكل على اهلل أمري املؤمنني  وكمام  وموالنا اإلمام 

واألالمة   الراشدين  اخللفاء  وسليل  املرسلني   سيد  عم  وابن  املسلمني  



-  105  - 

 

  أعن اهلل به الدين  وأمتع ببقااله اإلسًم واملسلمني؛ أنه ملا حئر كىل  ملهديني ا 

شريفة وأعتابنا العالية املنيفة  الشي  الفاضل سراج الدين عمر بن  ابنا ال بو أ

ومنم   خبدمة  عنا  والقاالم  املشرفة   مكة  مفيت  النمنمي  عبدالعنين  الشي  

 يكن عليه ضبة يغلق  ومنم ملالشريفة وسقاية  دنا العباس  وعرفنا أ  باا  

واخل الداال  يفركه  من  االها  بعصفور  كال  يغلق  وال  وقص ا هبا   د    رج  

على   مافيه ضرر  من  اول  كليه  املشار  املكا   على  اشية  الئِّبة  بوضع 

نفع من حيث رلك    الئبة  املسلمني مما حيصل منه جناسات  وأ  يف وضع 

ر و  من فئلنا وأملو      ام مما فأر نا  رب ااطر  وكاوته مبا قصدو   واإلنع 

ثاني كىل مكة املشرفة وا ها اهلل للجناا  شرفاو    وصحبنا  مرسوم شريف 

العايل األمري  الكبري  مغلبا  األمري مبكة املشرفة وناظر احلسبة الشريفة   

الشريف   مرسومنا  من  املذكور  عمر  الشي   بيد  ما  بامتثال  شأنه  اهلل  عظم 



-  106  - 

 

أ  يباشر بنفسه وضع الئِّبة املذكورة  رلك  و املسطور وعدم التعرض له يف  

بيد  ويعمل  وي   هنالك   مفتاح   عمر  من  قي الشي   من  شاؤ موا  من  هتهم  وا 

غلق الباا وفتحه ملن يقصد ومنم  فليعتمد هذا املرسوم الشريف كل   ىيتولِّ 

سنة   شوال  من  العشرين  يف  حرر  ومقتئا .  ويعمل  سبه  عليه   واقف 

ما يف  انتهى  ست وعشرين ومثامناالة.    826 انتهى  لفظه  داو.  خمتصراو من 

 ( 87)   اآلس. نشر  

شهاا  الشي   ومن  يف  النمن ا   ووقعت  وسبعة  لدين  مثامناالة  آار  يف  مي 

من   كُلُّ  كر  النمنمي   عبداهلل  بن  عبدالعنين  له  يقال  شتصاو  أ   وسبعني  

كليها   فا عى رلك الر ل الشراكة مع أوال  الشي    نُسب   بذ  لواو عليها 

 

ب  618حاشية ص  األنام: دة  إفا  لغازيا  (87) الُمح  قال  الخ:  (: خليفة بن  2/132الصة )ي في 

كان فاضالً أديباً، ذكياً    األصل، المكي المولد والمنشأ، الشافعي.   أبي الفرج الزمزمي البيضاوي

عبدالقادر   ]واإلمام  الطبري  علي  بن  محمد  اإلمام  على  قرأ  وفنونه.  األدب  في  باهراً  أربياً، 

عاص ومن  المالطبري[  من  رونقرهما  مؤلفاته:  ومن  ف  كيين.  الحبشان.  الحسان  فضائل  ي 

ان  ألف.  وستين  نيف  في  وفاته  .  80-75ص،  3ج   القويم، التاريخ    الكردي:  ؛ تهىوكانت 

 . 193ص باسالمة: تاريخ عمارة المسجد الحرام، 
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ذوها من  دهم الشي  سامل بن ياقوت  وهم وكًء عن  ذين أا كماعيل ال 

  ك الر ل على اليفة وماهنم فأشركه ك  و لس رل رل اخللفاء العباسيني يف  

أُوب ك   كليهم األمري  اخلليفة  فأرسل  الشي  كماعيل كىل  معهم  وأهنى أوال  

مكة    أعيا   من  وكثري  القئاة  حئر   جملساو  وعقد  اخلدمة   عن  فبحث 

يد أوال  الشي  كماعيل البيئاو  من املستندات  وظهر  ب  ى ما ووقف عل

 ي   وأارج املعتدين عليهم. ألوال  الش ة  احلق أ  هذ  اخلدم 

قال الشي  حممد الصباغ املكي يف حتصيل املرام  فهي هلم الفاو عن سلف  

 ( 88)   الريّس. من سنة ستماالة وثًثني كىل وقتنا هذا  ويعرفو  اآل  ببيت  

أقول    قال   هذ ثم  له  مثل  يقال  ر ًً  أ   هو  وماننا   يف  وقعت  احلا ثة    

وك  كا   محيد  ا يًًعبداهلل  الشي   عن  وا   ومنم   شي   من  لريس  مدة  ستمر 

 

 304،ص 1تحصيل المرام جالصباغ:  (88)
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ا   عى أ  ادمة ومنم له شركة معهم  وأ  بيد  تقارير  النما   ثم بعد رلك 

يعين    -  فلما معوا منه بذلك أرسلوا -]يعين[ حكامها -من أشرا  مكة  

الريس  كىل  ر ًً    -بيت  طرفهم  من    األستانةمن  ]استنا ات[  وبيد   العلية 

عثما  أ  هذ  الوظيفة هلم  فلما اطلعوا    ومن سًطني آل   اخللفاء العباسيني 

وأ   هلم  يعاض  من  كل  مينع  سلطاني  بفرما   أطلعوهم  رلك  هذ     على 

 عليه أسًفهم. انتهى   اخلدمة تبقى بيدهم كما كا  

حا  عرض  صورة  رأيت  وقد  طأقول   من  أمحد  ل  بن  عثما   الشي   ر  

نه كىل مدير  به الذ  صدر م وا الريس كىل وايل والية احلجاو عثما  باشا  و  

الثًثاء   يوم  الثانية سنة    3احلرم.. وحرر  بن    )عثما    هني 1258يف مجا ى 

 أمحد الريس " شي  ومنم حالياو"(. 

 وهذ  صورة اجلواا الذ  صدر من وايل والية احلجاو  
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ال  هذا  ا صدر  و يشه  رقيم  كيالة  دة  من  يوا   والتعظيم  القبول  لوا ب 

ن  لعسكرية كىل كافة من يرا   فليكا ية األقطار  كر ومشيتة احلرم وسر عس 

بئر ومنم كا  مشرحاو    القديم شي  املكربين وشي   با    معلوماو ما أ  من

وخمصوصاو لبيت الريس  وحققنا رلك  وأيئاو مقيد رلك بدفاتر األوقا   

ا اهلماي  املرتبةونية  املذكورتا   لسلطانية  اخلدمتا   وكانت  لألكرب   ديداو     

الريس     منفاألكرب   ور  فكا  األكرب الريس علي بن حممد  فانتقل املذك بيت 

املذكورتا البقاء  فصارت اخلدمتا     ومشيتتهما مبو ب اإلر   كىل  ار 

د   واالستحقاق لألكرب من بيت الريس  فكا  الشي  عثما  بن الشي  أمح 

سب ما ركر قد و هنا للمذكور  سب االستحقاق واألصول  ونبهنا  و 

بقيد اسم الشي  عثما  بدفاتر األوقا  اهلمايونية  مدبر احلرم    ة  على حئر

جبميع   امه  وقيد  العلية   الدولة  كىل  رلك  وكعراض  ورو ها  عند  اجلديدة 
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املذكور  يعارض  أحد  فً  السابقة   واألصول  اإلر   بطريق  فيما    الدفاتر 

خيب اخلدمتني ومشيتتهما  واحلذر يف معارضة رلك لصدور  من  يوا   

اآلارة.       19املذكورة    لةاإليا  الرمحن    -الوالية   )اتممجا   على  توكلت 

 . ( 89) عبد  احلاج عثما (    -الرحيم 

وقد ور  يف عدة وثاالق أوقا  مملوكية على مصاحل احلرمني الشريفني أو ه  

 مني. الصر  على السقاية يف احلر 

مصاحل ك  على  الوقف  وثاالق  حد ت  أو ه    ما  ضمن  الشريفني  احلرمني 

قاية على احلرمني الشريفني  ومن أواالل تلك  الصر  على الس    الصر  هبا 

الوثاالق حجة وقف األشر  شعبا  اليت اصصت صر  ثًمثاالة وستني  

ما   كما حد ت  الناس   لساالر  بئر ومنم  من  املاء  يسقي  لتعيني سقاء   رمهاو 

 

،الغازي  (89) األنام  إفادة  األول،ص  :  القويمال؛  624-622المجلد  التاريخ  ،    كردي: 

 . 80-75،ص3ج
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عل  يصر  نقرة  له  مااليت  رهم  وسلب  وبكر  كثمن  الء  البئر  مصاحل  ى 

ح  وكذلك  السلطا     جة سنوياو   الصر   وقف  كىل  أشارت  برقوق  بن  فرج 

السلطا    وقف  حجة  وكذلك  الشريفني   احلرمني  يف  املاء  تسبيل  على 

 ( 90)   الغور . 

العثمانيني  األتراذ  ك   ال ثم  آل  ثبتوا  رالاستها   ريس   تنال  وال  السقاية  عمل    يف 

النمنمي  بيدهم   بعااللة  الريس  كىل وقت قريب  وكانت تعر  من قبل أسرة 

" راليس املؤرنني" وقد سُميت    يُعر  بالريس ريهم  يس النمنمي  وكب رال أو ال 

األسرة هبذا االسم " الريس" لرالاستها األرا  والتوقيت والسقاية باملسجد  

 ( 91)   احلرام. 

 

ين في العصر المملوكي، إصدار خاص  أحمد هاشم بدر شيني: أوقاف الحرمين الشريف  (90)

اإلسالمية،   الثقافة  مكة عاصمة  المد  مركز بحوث بمناسبة  المنورة،  ودراسات  -هـ1426ينة 

 . 288م، ص 2005

الكردي: التاريخ القويم    ؛  659ص،2ج،  ، 305-303،ص  1جصباغ: تحصيل المرام  ال(91) 
وبيت   جلمكة   ، الكريم،  تصحي  .80،ص3هللا  اللقب  هذا  بهم  رئيس  )وارتبط   " لقب  من  فاً 
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 العهد السعودي موقع بئر زمزم يف   •

 

. ودعا له  ". فكان يرد لدى مؤرخي مكة مثل قولهم:    أعالمهم، المؤذنين" الذي ناله عدد من  
 (. وهكذا.. " . تُأَْمن.س واألصوات له الري. وأخذ يدعو زمزم. جوار  الريس ب
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 ابع الس الفصل 

 : ر العهد السعودي الزاه 

ا  الفقال  بن عبدالرمحن  امللك عبدالعنين  اهلل  ملؤسس   من  يصل رمحه  كل   "

ذ  الديار أو من موظفي احلرم الشريف أو املطوفني رو  العلماء يف ه كا  من  

 ( 92) "   تب معني فهو له على ما كا  عليه من قبل ك  مل نن   فً ننقصه شيئاو ا ر 

ال  آل  تثبيت  م  رلك  من  الس  ريس وانطًقاو  عمل  ورل على  ضمناو  قاية  ك 

د أمر  .. وق -رمحه اهلل   –ن عبدالعنين  ب  د ملرسوم ملكي يف عهد امللك اال

 و  احلرمني. غ سنو  للعااللة يُصر  من ك ارة شؤ بل بصر  م 

 

سقاة ضيوف الرحمن: إصدار    انظر:   ؛ هـ1343ى  جمادى األول15صحيفة أم القرى في    (92)

 . 10زمازمة الموحد، تحت إشراف وزارة الحج ، صمن مكتب ال
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عام  و  السقاية  على  الريس  آل  ادمة  توىل  1400انتهت  من  آار  وكا   هني  

بن  مشيتة السقاية أو ادمة ومنم هو الشي  حممد عباس بن حممد رضوا   

 . هني رمحه اهلل 1412املتوفى عام    الريس  سًم  عبدال

ماء ومنم أثناء موسم احلج    نقلاحلرام  سجد  وقد مارس عد  من جماور  امل

 اال املسجد احلرام واالحتفاظ مباء ومنم  اال    هبم  كىل اًو  ااصة  

الفتارية   الدوارق  تُمًء  رلك  وبعد  األويار   تسمى  كبرية  فتارية  أواني 

من  املرسوم كل  اآل على  عن  ومنمي  كل  ميين  ااص  )عًمة(  نيشا   ار  ها 

احل  على  لتوويعها  أما استعدا او  يف  بواسطة  جاج  املكرمة  مبكة  أقامتهم  كن 

 ( 93)   . العمال 

 

 . 136ية، ص اإلسالمدار القبلة للثقافة  والزمازمة،فيصل محمد عبيد: زمزم (93) 



-  115  - 

 

احنصرت مهمة السقاية يف العصر احلديث يف " مكتب النماومة املوحد" ؛  ف 

 وكانت نشأته باألوامر امللكية التالية  

رق -1 الكريم  السامي  هني  1351/ 11/ 22ري   وتا   7807م  األمر 

تعليمات   على  رسو املصا ق  به  واحملد   النماومة  تلك   رار   م 

 اخلدمات. 

م/  -2 رقم  امللكي  حتديد  1385/ 5/ 9وتاري     12املرسوم  بشأ   هني 

  " مببلغ  النمنمي  ادمات  ومنها  الطواالف  أرباا  "  3,30عواالد 

 ثًثة رياالت وثًثو  هلله. 

رقم   -3 الكريم  امللكي    وتاري   15217/ص  4املرسوم 

أربا 1397/ 7/ 9 الطواالف ومنها  هني بشأ  رفع أ ور ادمات  ا 
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النمنمي "    ادمات  ومخس 11,55لتصبح  رياالو  عشر  أحد  او  " 

  هللة. ومخسني 

هني باملوافقة  1402/ 1/ 16وتاري     954األمر السامي الكريم رقم   -4

عملهم  وقصر  النماومة  طاالفة  كبقاء  املكي    على  احلرم  اارج 

 الشريف. 

عليه   م وبناء  قرار  رقم  صدر  واألوقا   احلج  ووير    /ق/م   367عايل 

 هني. 1403/ 9/ 16وتاري   

ع  اارج واحنصر  املكتب  سقيا    مل  يف  الشريف  املكي  احلرم  نطاق 

كشرا    حتت  املكرمة  مكة  مبساكنهم  اال  احلرام  اهلل  بيت  حجاج 

 ( 94)   احلج. مباشر من ووارة  

 

شراف وزارة الحج ،  ن: إصدار من مكتب الزمازمة الموحد، تحت إالرحم  سقاة ضيوف (94) 

 . 10ص
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 مشروع     امللك عبداللـه لسقيا زمزم  : 

 

عب امللك  مشروع  عيعد  بن  نفذته  داهلل  الذي  زمزم  لسقيا  بدالعزيز 

والكهربام وزا  امليا   م  ؛ رة  البتوجيه  احلرمني  خادم  شريفني  ن 

سعود   آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  اهلل    -امللك  نفقته    -حفظه  وعلى 

وتوزيعه   زمزم  بسقيا  اخلاصة  املشروعات  أكرب  من  اخلاصة 

مرت  للمشروع مخسة آالف  االستيعابية  الطاقة  تبلغ   مكعب  حيث 

عبوة بالستيكية يوميا   " ألف   " مئيت  200ميا  زمزم يوميا وإنتاج من 

بسعة  من   زمزم  عبوة    10مام  لكل  التكلفة    ,لرتات  وبلغت 

املشروع   هلذا  مليون(    700.000.000اإلمجالية  مئة   .ريال)سبع 

وبذلك أصبح    ,نقطة توزيع مبقر املشروع    42ويشتمل املشروع على  

ما  عبوات  على  ميس احلصول  زمزم  مشقة  م  أو  عنام  أي  وبدون  را 
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وق أي  سا ويف  والعشرين  األربع  مدار  على   .عةت 

إىل ضمان نقاوة ميا  زمزم وبأحدث الطرق العاملية    ويهدف املشروع

 ( التصفية  الطاقة املركبة حملطة  تبلغ  آلياً حيث  (  5وتعبئته وتوزيعه 

وعة  ماليني لرت يومياً ، عرب خطي تصفية ، كل خ  يتكون من جمم 

الف  ووحدة  من   ، امليا   بتصفية  اخلاصة  هناية كل  التر  يف  تعقيم 

 .خ 

عبداهلل ويشتمل   امللك  على  مشروع  زمزم  لسقيا  عبدالعزيز  بن   

( ماليني لرت من امليا  املنتجة حبيث تضخ منه  10خزان رئيسي يتسع لت ) 

 ( وعددها  املنتجة  امليا   مضخات  بواسطة  إىل  4امليا   مضخات   )

ا  املكي  عرب  احلرم  ) لشريف  قطر   ناقل  من  200خ   ملم   )

املشروع    الستانلس  مع  حديثاً  أنشئ  إن ستيل  من  قسم  ويوجه  تاج  ، 

عبوة يومياً،    " ألف   " مئيتحمطة التصفية وقدر  مليونا لرت يومياً ما يعادل  
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 ( بسعة  عبوات  يف  ليعبئ  مباشرة  التعبئة  مصنع  لرتات10إىل   ). 

 ، مبانٍ  عدة  من  التعبئة  مصنع  يتكون  مبنى  و  اهلوام    منها  ضواغ  

ومبنى مستودع    اخلام ، ومبنى خطوط اإلنتاج ،   ومستودع عبوات امليا 

) الع  تبلغ  يومية  ختزينية  بطاقة  املنتجة  وتبلغ  200بوات  عبوة،  ألف   )

للمصنع   الكلية  مربعة  13ر 405املساحة   .أمتار 

بطاقة   االحتياطية  الكهربائية  املولدات  مبنى  املشروع  ويشمل 

ميج 10)  ويعمل (  من    اوات  ميكن  الذي  )سكادا(  بنظام 

مليا   ة ابتدامً من ضخ ا واملراقبة ملراحل املشروع كاف   التحكم 

التعبئة مراحل  آخر  إىل  البئر   .من 

زمزم   لسقيا  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مشروع  حيتوي  كما 

من   املنتجة  العبوات  وتوزيع  لتخزين  مركزي  آيل  مستودع  على 

كييف وأنظمة إنذار وإطفام احلريق   بأنظمة ت مصنع التعبئة ، جمهزاً 
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م   , أكثر  بلغت  بتكلفة  إنشاؤ   ) ومت  ريال 75ن  مليون  ميثل    (   ،

  ,( لرتات  10( مليون عبوة سعة ) 1ر 5( مستوى لتخزين وتوزيع ) 15) 

تقين متقدم دون   نظام  بواسطة  التخزين بشكل آيل  ويعمل مستودع 

واملق  املواطنني  باحتياجات  للوفام  بشري  وقاصد تدخل  بيت  يمني  ي 

واملعت  احلجاج  من  احلرام  الذروة  اهلل  أوقات  يف  والزوار  ،  مرين 

آلياً من خطوط اإلنتاج مبصنع  حيث يتم ختزين و  العبوات  استخراج 

الناقل،   آلية تصل بني خطوط اإلنتاج واجلسر  ناقلة  التعبئة عرب سيور 

تبل  الذي  التعبئة واملستودع املركزي  غ  الذي يصل بدور  بني مصنع 

ة التخزين العاملية  مليون عبوة وتستخدم فيه أحدث أنظم   1ر  5سعته  

ب  اآليل املعروفة  التخزين  اآليل  اسم  ،  (AS/RS) واالسرتجاع 

املستودع   إىل  الناقل  اجلسر  عرب  املنقولة  العبوات  تدخل  حيث 

 ( منها  كل  هولة  رأسية  رافعات  بواسطة    2000املركزي 



-  121  - 

 

العبوات يف أماكن حم  ت خزن هذ   كم  ددة ويُتح كلجم(، 

متطور يتم من خالله التخزين    فيها وتدار عن طريق برنامج ختزين 

اإلنتاج  ح تاريخ  املتطور  سب  الربنامج  هذا  ويتيح   ، اإلنتاج  وخ  

االختبارات   ونتائج  التخزين  تاريخ  حسب  التوزيع  أولويات  حتديد 

يقوم مبجموعة من   اخلاصة بامليا  املنتجة اليت تتم مبخترب احملطة الذي 

ا  ل التحاليل  والبرتوجية  والكيميائية  جودة  لفيزيائية  من  لتأكد 

يتم   حيث  ميا املنتج  من  عينات  خالل    مجع  نقاط  عدة  من  زمزم 

يومي وعلى   منتظمة وبشكل  اإلنتاج وخالل فرتات زمنية  مراحل 

الساعة  .مدار 

وبعد انتهام مرحلة اإلنتاج والتخزين تبدأ مرحلة نقل العبوات املخزنة  

ا  مبنى  إىلمن  طري ملستودع  عن  األوتوماتيكي  التوزيع  نظام  ق   

ال  لتوضع   ، الرأسية  نا الرافعات  سيور  على  إىل  عبوات  تنقلها    42قلة 
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اليت   التحديات  ابرز  واحلج  العمرة  مواسم  وتعد  آيل  توزيع  نقطة 

وعرب   اإلنتاجية  طاقته  بكامل  يعمل  حيث  املشروع    42يواجهها 

الساعة مدار  على  آلية  توزيع   .نقطة 

ا زمزم يف  وع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لسقي ا يأخذ مشر كم

املت  الطلب  تدر االعتبار  واملتوقع  خالل  زايد  زمزم  ميا   على  جييا 

لتقوم   فنية  بشرية  كوادر  ذلك  على  ويشرف  الذروة  أوقات 

املخزن   يوفر  كما  الساعة  مدار  على  واملتابعة  بالتشغيل 

ألف    مائة مخس مليون واالسرتاتيجي للمشروع طاقة ختزينية تزيد عن  

 .عبوة

ا  مشروع  إدارة  لسق وعملت  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  زمزم  مللك  يا 

زيادة نقاط    على  يف  املواسم  فرتة  يف  السعوديني  املوظفني  أعداد 

التوزيع مبا نسبته مائة يف املائة من العدد التشغيلي املعتاد يف خارج  
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ب  حلجاج  والرفاهية  الراحة  لتحقيق  سعيا  املوسم  اهلل  أوقات  يت 

واملعتمريناحل والزوار   .رام 

ا  يضم  لتغ كما  وخمصصة  دائمة  مواقع  يف  ملشروع  العبوات  ليف 

باستخدام  مو  املعتمدة  املواصفات  وفق  آمنة  بطريقة  املشروع  قع 

بن   عبداهلل  امللك  مشروع  شعار  عليها  البالستيكية  احلقائب 

للمعتمرين   العبوات  نقل  عملية  لتسهيل  زمزم  لسقيا  عبدالعزيز 

 .احلجاجو 

األ وي  الرمسية  اجلهات  بني  التنسيق  من  ظهر  املشروع  إدارة  مع  منية 

الظوا   خالل منع  ميا  زمزم  متابعة  عبوات  بيع  عن  الناجتة  السلبية  هر 

على   ويمثر  للتلف  يعرضها  مما  الشمس  أشعة  وحتت  الطرقات  يف 

زمزم ميا    .خصائص 

خاص  معدنية  قطع  باستخدام  املستفيدين  على  العبوات  ،  وت وزع  ة 
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ويتم احلصول    ا خمصص للحصول على عبوة واحدة فق  ،كل منه 

من القطع  هذ   امل   على  التوزيع  املشروع  منافذ  منطقة  داخل  نتشرة 

آلياً   فيحصل  التوزيع  ماكينة  داخل  القطعة  بوضع  املستهلك  ليقوم 

 .العبوةعلى

املشروعات   أبرز  من  زمزم  لسقيا  عبداهلل  امللك  مشروع  ويعد 

  بمسنشائها خلدمة وراحة قاصدي بيت   -  حفظه اهلل  -  وأمهها اليت أمر

مبثل هذ  املشروعات    -أيد  اهلل    -ه  اهلل احلرام وجيسد مدى اهتمام 

الرهن لوفود  الراحة  من  املزيد  توفري  إىل   .اهلادفة 

من جهة أخرى حرصت وزارة امليا  على توفري عبوات مام زمزم  

ال  النبوي  لقاصدي املسجد  ينتجها املشروع  بمسنشام  شريف وذلك  اليت 

املنورة   باملدينة  توزيع  وأه نقطة  النبوي  املسجد  ايل  ليتمكن زوار 
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املن  يسر  املدينة  بكل  العبوات  هذ   على  احلصول  من  ورة 

 ( 95) . وسهولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والجمعة    الندوة:  جريدة  (95)   العدد:   2012/  نوفمبر /15 هـ(   1434/ 01/01)الخميس 

1466 . 
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 الفصل الثامن 

 هـ 4314  -8) أمراء مكة منذ فتحها  
املص  عهد  منذ  والة  على مكة  وآله  ط تعني  عليه  اهلل  صلى  احلبيب  فى 

اخت  الذي  عتا وسلم،  هلا  سريد    بار  كما  األموي  أسيد  يف  بن 
يف   ظل  الذي  التايل،  اخلليفة  اجلدول  زمن  تويف  حتى  بن  عمله  عمر 

اخلطاب، ثم تعاقب الوالة على مكة يف عهد الراشدين، واختلفت  
إال أهنم من بطون قريش أوالً ثم من    تسمياتم، املصادر يف بعض  
 إلسالم. ذلك يف صدر ا  األخرى، بعض القبائل العربية  

تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

شو  عتاب بن أسيد   ال  أوائل 
 هت  8سنة  

صل  الرسول  عليه  وال   اهلل  ى 
هل    وسلم  بعثه  حني  له  وقال 

من   إىل  إىل    أبعثك، تدري  أبعثك 
خرياً   هبم  فاستو   اهلل    –أهل 

 يقوهلا ثالثا 
 احملرز بن حارثة  

 فنفذ بن عمري التميمي  
احلارث  بن    ناقع 

 اخلزاعي  
 د بن العا   خال 

بن  و  هت  14سنة   عمر  عهد  يف  مكة  ال  
من  اخل  اآلخر    22طاب  مجادى 

سنة  13سنة   احلجة  ذي  إىل  هت 
إىل  23 سنة    26هت  احلجة  ذي 
   هت. 33
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

   طارق بن املرتفع
 احلارث بن نوفل  
 علي بن عدي  

العا    بن  خالد 
 املتقدم  

 احلارث بن نوفل  
بن  اهلل  بن   عبد    خالد 

 أسيد  
بن  عب  اهلل    عامرد 

 احلضرمي 
احلارث   بن  نافع 

 زاعي  اخل
العا    بن  خالد 

 املتقدم  

عثمان رضي اهلل    تولوا يف خالفة  هت  24سنة  
 هت .  35عنه الذي قتل سنة  

 أبو قتادة األنصاري  
 قثم بن العباس  

علي   هت  36سنة   خالفة  يف  مكة  توليا 
استشهد   الذي  اهلل عنهم  رضي 

 هت.    40يف سنة  
توفى   هت  39سنة   ي سفيان  عتبة بن أب  الذي  معاوية  تولوا يف خالفة 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 بن احلكم   روانم 
 سعيد بن العا   

 مرو بن سعيد  ع
العا    بن  خالد 

 تقدم  امل 
خالد   بن  اهلل  بن  عبد 

 أسيد  

 هت .  60سنة  

 عمرو بن سعيد  
أبي   عتبة  بن  الوليد 

 سفيان 
 عثمان بن حممد بن أبي  
بن   احلارث  سفيان 

 خالد  
عبد   املخزومي 

زي ال  بن  بن رهن    د 
بن   حييى  بن  اخلطاب 

   حكيم. 

يز  هت  61نة  س  زمن  مكة  والة  بن  بعض  يد 
 معاوية  

يقارب   هت  64 بن الزبري  عبد اهلل  ما  مكة  على  وظل 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

  حاطب  بن  احلارث
 . اجلمحيّ   القرشي 

استشهد   هت 66 حتى  سنوات  عشرة 
 هت. 73عام  

  ووُلِد   احلبشة،   إىل   أبو    هاجر 
  بن   حممد  أخو    وهو   هبا   احلارث
  أسنّ،   ارث واحل   حاطب، 
  على   الزبري  بن  اهلل  عبد   واستعمله
  :  وقيل   وستني،   ست  سنة  مكة

  أيام   ساعيامل   يلي  كان   إنه
  كان   ملا   احلكم،   بن  مروان
  املنورة   املدينة  على  أمريُا   مروان
 . سفيان   أبي بن   معاوية   أيام

يوسف   بن  احلجاج 
 الثقفي  

امللك   عبد  بن  مسلمة 
 مروان 

خالد   بن  احلارث 
 زومي  املخ 
اهلل  بن    خالد عبد 

 القسري  

امللك  والة مكة يف هت  73  زمن عبد 
 هت .  86بن مروان املتويف سنة  
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

علق بن  مة  نافع 
 الكناني  

  حييى بن احلكم بن 
 العا   

 عمر بن عبد العزيز  
اهلل   عبد  بن  خالد 

 القسري املتقدم  

 هت  86سنة  
 هت  89سنة  

امللك   عبد  بن  الوليد  زمن  توليا 
دة  لد م هت وبقي خا 96املتويف سنة 

 يف زمن ملك سليمان  

 بن داود  طلحة  
عبد   بن  العزيز  عبد 

 هلل بن خالد بن أسيد  ا 

عبد   هت  96  سنة بن  سليمان  زمن  يف  توليا 
سنة   إىل  99امللك  خالد  وبقى  هت 

 زمن عمر .  

حممد بن طلحة بن عبد  
 اهلل عروة بن عياض  

قيس   بن  اهلل  عبد 
 خمرمة  

اهلل   عبيد  بن  عثمان 
   العدوي 

عبد  لوا  تو هت  99 بن  عمر  خالفة  يف 
ا  سنة  العزيز  توفى  هت  101لذي 
 ن مدة يف زمن يزيد  وبقى عثما 

بن  عبد   الرهن 
 الضحاك القرشي  

امللك   هت  99 بن عبد  يزيد  توليا يف زمن 
سنة   توفى  واستمر    105الذي  هت 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

عبد   بن  الواحد  عبد 
 اهلل النصري  

خالفة   يف  مدة  الواحد  عبد 
 هشام .  

هشام  إبراهيم   بن 
 مي  خزو امل 

 حممد بن هشام  
عب  بن  اهلل  نافع  د 

 الكناني  

بن توىل   هت  106 الوليد  زمن  يف    الثالثة 
قتل   الذي  امللك  عبد  بن  يزيد 

 هت  126

بن   125 يوسف بن حممد الثقفي  يزيد  بن  الوليد  زمن  ويل 
 عبدامللك 

عمر   بن  العزيز  عبد 
 بن عبد العزيز  

الذي هت  126 الوليد  بن  يزيد  توفى    ويل يف 
أشهر من واليته وخلفه   مخسةبعد 

إ أربعني  أخو   بعد  وخلع  براهيم 
زمن  يوما   إىل  العزيز  عبد  وبقي 

 مروان .  
بن   الواحد  عبد 
 سليمان بن عبد امللك 

 عينه مروان بن عبد العزيز   هت  126

سنة   أبو هزة اخلارجي  
 هت 129

 توىل على مكة قهراً  



-  132  - 

 

تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

بن   بن حممد  امللك  عبد 
 عطية  

سنة  
 هت 130

مر  أبي هزة  وان  وال   قتل  أن  بعد 
  منها. شه  وأخرج جي 

 
عروة   بن  الوليد 

 لسعدي  ا 
املل  بن عبد  بن  حممد  ك 

 مروان  

بن   هت  131 مروان  قبل  من  مكة  وليا 
سنة   مروان  وقتل  أيضا  حممد 

 هت .  132

عبد   بن  علي  بن  داود 
 اهلل بن عباس  

 عمر بن عبد احلميد  

الدول  هت  132 ممسس  زمن  يف  ة  ولياها 
بن حممد  الس  العباسية  فاح عبد اهلل 

ب علي  عباس  بن  بن  اهلل  عبد  ن 
أبو سنة    وتويف  السفاح  العباس 

   هت. 136
بن   اهلل  عبد  بن  العباس 

 معبد  
اهلل   عبد  بن  زياد 

 احلارثي  
معاوية   بن  اهليثم 

 العتكي  

سنة  
 هت  136
 
 

سنة  
 هت  143

   املنصور.والهم أبو جعفر  
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

اهلل   عبد  بن  السري 
 احلارث  

احل بن  بن  سن  حممد 
بن   اهلل  عبد  ابن  معاوية 

 جعفر  

سنة  
 هت  145

س الزكية حممد  توىل من قبل النف 
عبد   أبي  بن  على  خرج  الذي  اهلل 

من   األئمة  وبايعه  باملدينة  جعفر 
وأبي     حيفه أهل عصر  كمالك 

   طبقتهما. ومن يف  
بن   بن عبد اهلل  السري 

 احلارث 
عبد الصمد بن علي بن  

 عبد اهلل بن عباس  
إ  بن  يم  براه حممد 

 اإلمام  

سنة  
 هت  145
سنة  
 هت  146
 
 

سنة  
 هت  149

أبو جعفر أيضا    والهم  املنصور 
   هت.158أبو جعفر سنة وتوفى 

بن   حييى  بن  إبراهيم 
 حممد  

بن   سليمان  بن  جعفر 

سنة  
 هت  158
سنة  

والهم حممد املهدي بن املنصور  
املهد و  سن تويف    وبقي هت  168ة  ي 

 اهلادي.   عبيد اهلل مدة يف زمن
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 علي  
بن   قثم  بن  اهلل  عبيد 

 العباس  

 هت  161
سنة  
 هت  166

 
  

ب  علي  بن  ن  احلسني 
 احلسن املثين  

  سنة
 هت  169

العباسيني   على  هذا  احلسني  خرج 
واستوىل على مكة حتى قتل مع  
الرتوية وكان   يوم  من جند   مائة 
ذلك يف زمن موسى اهلادي الذي  

   هت.170توفى سنة  
 أهد بن إمساعيل  

 د الرببري  ها 
 ان بن جعفر  سليم 

 العباس بن موسى  

سنة  
 هت  171

ها اهلادي  أخو  همالم  رون  ويل 
   هت. 191فى سنة  الرشيد الذي تو 

بن   حممد  بن  العباس 
بن   اهلل  عبد  إبراهيم 

 قثم  
 علي بن موسى  

 الفضل بن العباس  
 حممد بن عبيد اهلل  

 هت  187
 
 

 هت  191

أخو   همالم  هار وىل  ون  اهلادي 
 هت  191رشيد الذي توفى سنة  ال 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

بن   عيسى  بن  موسى 
 موسى  

بن   بن  داود  عيسى 
 موسى  

سنة  
 هت  193

بن  وال  األمني  وملا    حممد  الرشيد 
سنة   األمني  وخلفه  197قتل  هت 

واليا   مدة  داود  وبقي  املأمون  أخو  
 على مكة .  

احلسن   بن  احلسني 
 املعروف باألفطس  

سنة  
 هت  199

توىل من قبل أبي السرايا السري بن  
الشي  قام  باني  منصور  الذي 

 بالعراق يدعو ألهل البيت. 
بن   حممد  بن  علي 

 جعفر الصادق  
سنة  
 هت 200

سني بن احلسن ملا بلغه قتل  وال  احل
هت . وخاف  200أبي السرايا سنة  

العباسيني   بطش  نفسه  على 
أقبح   من  وعلي  احلسني  وكان 

   سرية. الناس  
 

بن   عيسى  بن  حممد 
 يزيد اجللودي  

حمم  بن  د  يزيد 

  سنة
 هت 201

   املأمون. توليا من قبل  
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

   املخزومي
موسى  إبراه  بن  يم 

 الكاظم  
سنة  
   هت 202

اليمن   من  على  جام  واستوىل 
 مكة عنوة وقتل يزيد بن حممد  

 عبيد اهلل بن احلسن  
 صا  بن العباس  

 سليمان بن عبد اهلل  
 حممد بن سليمان  

عبيد   سهل  بن  احلسن 
بن   اهلل  عبد  بن  اهلل 

 احلسن .  

 هت  204
 
 

 هت  214

العباسي   املأمون  قبل  مكة  تولوا 
   هت. 218ملأمون سنة  وتوفى ا 

 العباس  صا  بن  
 الرتكي  أشناس  

بن   داود  بن  حممد 
 عيسى  

سنة  
 هت  218
سنة  
 هت  226
سنة  
 هت  227

بن   املعتصم  عهد  يف  تولوا 
سنة   املعتصم  وتوفى  الرشيد 

داود يف    ,هت  228 بن  وبقى حممد 
ا  املعتصم  بن  توفى  الوالية  لذي 

 هت.  232نة  س 

بن  سنة   علي بن عيسى جعفر   املتوكل  زمن  يف  تولوا 
هت .  247املعتصم الذي قتل سنة 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

حم  بن  اهلل  بن  عبد  مد 
 داود  

 سى  عبد الصمد بن مو 

 هت  237
سنة  
 هت  239
سنة  
 هت  242

بعد   املنتصر فمات  ابنه  بعد   وتوىل 
   أشهر. ستة  

بن   سليمان  بن  حممد 
 عبد اهلل  

املنتص بن  حممد  ر 
 كل  املتو 
 يتاخ موىل املعتصم  إ

سنة  
 هت  242

يف   بن  تولوا  املتوكل  زمن 
  هت. 247قتل سنة  املعتصم الذي  

بعد   املنتصر فمات  ابنه  بعد   وتوىل 
   أشهر. ستة  

 عبد الصمد بن موسى  
 جعفر بن الفضل  

 

سنة  
 هت  247

بن   املستعني  عهد  يف  توليا 
 املعتصم  

سنة   إمساعيل بن يوسف  
 هت  251

ا   غلب  بن  على  لفضل  جعفر 
سنة   باجلدري  ومات  مكة 

 هت.  252
مل  ة  سن  بن املستعني  العباس   املستعني ولكن  عهد  توليا يف 

يف   توفى  واملستعني  العمل  يباشر 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

بن  طاهر  بن    حممد 
 احلسني  

 هت  252سنة   هت  252

بن   حممد  بن  عيسى 
 إمساعيل  

بن   أهد  بن  حممد 
 عيسى  

سنة  
 هت  253

املعتز   خالفة  يف  بن  توليا 
   هت. 255قتل سنة    الذي   املتوكل 

احلسن   بن  علي 
 اهلامشي  

نة  س 
 هت  255

ال  بن  املهتدي  الذي  وال   قتل  واثق 
 هت 256سنة  

بن   طلحة  املوفق 
 املتوكل  

بن   حممد  بن  إبراهيم 
 إمساعيل  

بن   حممد  املغرية  أبو 
 أهد  

بن   حممد  عيسى  أبو 
 حييى  

 الفضل بن العباس  
 هارون بن حممد  

 هت  256
 هت  259
 
 

 هت  261
 هت  263
 

 هت  266
 هت  271

همالم  خالفة    تويل  يف  التسعة 
املتوكل   بن  اهلل  على  املعتمد 
صاحب   طولون  بن  وأهد  وأهد 
وتويف   يباشر  ومل  عقداً  مصر ويل 

   هت. 279املعتمد سنة  
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

   أهد بن طولون 
 لساج  أبي ا حممد بن  

 يوسف بن أبي الساج  
 عج  

 ممنس اخلادم  
 ابن مالحظ  

أ  خملب  ابن  ابن  و 
 ب  حمار 

طعج  حم  بن  مد 
 املعروف  

أبو   وولدا   باألخشيد 
 سم  القا 

 وعلي  
بن   حممد  جعفر  وأبو 

 عبد العزيز  احلسن بن  

 هت 289
300 
310 
317 
331 
 
 
 

338 
 

يعلم من والة مكة يف عهد   مل 
أمسامهماخللفام   إال    اآلتية 

املذكورين   األمرام  الثمانية 
  اخلادم،   وممنس،   عج،   وهم: 
حممد    جعفر،وابن    مالحظ، وابن  

يف   العزيز  عبد  بن  احلسن  بن 
في  املكت   اخللفام: زمن  

والراضي   والقاهر  هلل  با واملقتدر 
   هلل. واملستكفي واملطيع  

بن   حممد  بن  جعفر 
 احلسني  

 أول األشراف  

سنة  
 هت  358
 

العباسيني   يد  من  مصر  خرجت 
ي  العبيديني إىل  أو  د  من    الفاطميني 
الوقت    هت، 358سنة   ذلك  ومن 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 عيسى بن جعفر  
بن   احلسن  الفتوح  أبو 

 جعفر  

 
سنة  
 هت  384

األ  حكم  شراف  ابتدام 
منه  وليها  من  وأول  م  مبكة 

األشراف   من  حممد  بن  جعفر 
   احلسنيني.

بن   داود  الطيب  أبو 
 عبد الرهن  

أبو   هت  403 عنها  غابت  ملا  مكة  توىل 
 الفتوح ححينما خرج العبيديني  

حممد   املعايل  تاج 
 الفتوح  شكر بن أبي  

ة  سن 
 هت  430

والد  ودامت واليته   وفاة  بعد  توىل 
   هت. 453عاماً وتويف    23

وفاة    إنه قيل   هت 453 عبد تاج املعايل...  بعد  مكة  أمر  توىل 
مل   شكر  أن  حيث  سيد  

 ينجب. 
تعبد   هت  454 حممد بن أبي الفاتك   بن  داود  الطيب  أبي  بين  من 

 الرهن  
حممد   بن  علي 

 الصليحي  
سنة  
 هت 455

يمن وانتزعها  من ال م إىل مكة قد 
من بين أبي الطيب واستعمل العدل  

 مع أهلها  واإلحسان  
بن   جعفر  بن  حممد 

 مد  حم 
الصليحي وهو   هت  455 ويل مكة من قبل 

 من األشراف احلسنيني  
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

هزة بن وهاس بن أبي  
 الطيب  

بن   جعفر  بن  حممد 
 حممد  

ابن جعفر   هت  455 انتزع هزة مكة من 
ا  أن  لبث  ما  سرتجعها  ولكن 

   منه. 

بن   حممد  بن  القاسم 
 جعفر  

سنة  
 هت  484

 فاة والد   توىل أمر مكة بعد و 

بن   األصهيد 
 ني  تك سار 

سنة  
 هت 484

القاسم ثم   يد  انتزع مكة من 
 اسرتدها القاسم منه  

بن   حممد  بن  القاسم 
 جعفر  

سنة  
 هت 488

 كان قويا شجاعاَ  

سنة   فليتة بن القاسم  
 هت  518

 م  من األدبام والشعرا 

سنة   تة  ن فلي هاشم ب
 هت  527

طوافه   أثنام  العراق  احلج  هنب 
 وبني أمري   خلالف بينه  

مكة   هت 549 م  القاسم بن هاش  أعيان  أموال  صادر 
 وجتارها واجملاورين 

وعمه  سنة   عيسى بن فليته   القاسم  بني  فتنة  حصلت 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

من   هت  553 القاسم  بطرد  انتهت 
   مكة. 

سنة   القاسم بن هاشم  
 هت  557

أيامقت  بعد  قواد   لقتل   ل  من  قائد  ه 
 فتغري عليه أصحابه  

 عيسى بن فليتة  
 بن فليتة    مالك 

 عيسى بن فليتة  

ة  سن 
 هت  565

سنة   والية    567يف  أثنام  هت 
العبيدين   دولة  انقرضت  عيسى 
السلطان   عليها  واستوىل  مبصر 

   للعباسيني. صالح الدين األيوبي  
سنة   داود بن عيسى  

 هت 570
ال  الناصر  يف  عزل    15عباسي 

 هت  571سنة    رجب
 مكثر بن عيسى  

 طاشتكني  
مهنا   بن  القاسم 

 ين  احلسي 

سنة  
 هت  571

مكثر   م حنى  كة  عن 
العراقي   احلج  أمري  طاشكتني 
شديد   قتال  بينهما  جرى  أن  بعد 
هنبت فيه دور كثرية وأحرقت  
احلجاج   من  مكثر  وسلب 

   أمواهلا. 
هر له  وال  طاشتكني بعد أن أظ هت 572 داود بن عيسى  

عج القا  حكم  سم  عن  ز  
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

   مكة. 
سنة   مكثر بن عيسى  

 هت  587
صال  أبطل  زمنه  الدين  يف  ح 

ك  اليت  يتقاملكوس  اضاها  ان 
أمري مكة من احلجاج عن طريق  
مصرية   دنانري  سبعة  وهي  عيذاب 
عنها   وعوضه  شخص  كل  عن 

 مثانية أردب من القمح  
بن   قتادة  الشريف 

 إدريس احلسين  
سنة  
 هت  597

بذلك  من مكثر و   انتزع مكة
فليتة   بين  والية  انقرضت 
والشريف   باهلواشم  املعروفني 

هو الذين    قتادة  األشراف  جد 
حيكم كانو  إىل  ا  مكة  ون 
 هت  1343سنة  

سنة   احلسن بن قتادة  
 هت  617

 حكم مكة بعد وفاة والد   

سنة   علي بن رسول  
 هت  619

ملك   احلسن  من  مكة  انتزع 
الكامل   امللك  ابن  املسعود  اليمن 

وو ص  مصر  عل احب  يها  يل 
على   نائبه  بن رسول  علي  املسعود 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 اليمن  
يقوت   الدين  صارم 

 عتيق املسعود  
سنة  
 ت  ه 626

 مكة من قبل امللك املسعود    ويل

سنة   طغتكني الرتكي  
 هت  626

امللك   قبل  من  مكة  ويل 
 الكامل  

سنة   راجح بن قتادة  
 هت  630

بن   علي  مبساعدة  مكة  ويل 
بعد   اليمن  صاحب  رسول 

وقد  امل  منه  انتزع سعود  ت 
واسرتدها مثاني مرات حتى توافى  

نزعت  هت بعد أن  654راجح سنة  
س  مرة  آلخر  مكة  نة  من 

   هت. 652
سنة   حممد بن املسيب  

 هت 646
 توالها للمنصور الرسويل 

بن   علي  بن  احلسن 
 قتادة  

سنة  
 هت  647

توىل أمر مكة بعد أن قبض على  
سنوات    4ابن املسيب وحكمها  

 هت 651ام  قتل غدراً ع 
بن  مجاز   احلسن  الناصر  ول سنة  بن  امللك  مبساعدة  علها 



-  145  - 

 

تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 احب مصر  ص  هت 651 قتادة  
سنة   غامن بن راجح 

 هت 652
أبيه   من  مكة  إمارة  انتزع 
من   مجازاَ  أخرج  الذي  راجح 

   قتال.مكة بال  
 إدريس بن قتادة  

 وحممد أبو منى األول  
سنة  
 هت  654

انتزعا مكة من غامن يف شوال  
 هت  654سنة  

سنة   األول  منى    حممد أبو 
 هت  667

سنة   قتله  حتى  إدريس  مع  تقاتل 
 بالوالية  هت وانفرد 67

بن   هت  670 يس  غامن بن إدر طماز  واستنجد  أبو   قتل  ملا 
اسرتد   ثم  منى  أبا  فأخرج  شيحه 

 أبو مني مكة  
سنة   مجاز بن شيحه 

 هت  688
وأضاف   املدينة  على  واليا  كان 
مصر   صاحب  قالوون  إليه 

ف أيام مكة  ول أخذها  مل  اً  كن 
 يلبث أن اسرتجعها منه أبو النمى  

ولد   وهيضة  رميثة 
 ي منى  أب 

الغي  وأبو  ث  عطيفة 

سنة  
 هت  701

وملا   هلهما  امللك  عن  أبومها  تنازل 
ويل   الكرك  أمري  بيربس  حج 
ملا   الغيث  وأبا  عطيفة  أخويهما 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

رميثة   أبي النما   ولدا  على  قبض  و  إليه  شكوا 
   وهيضة وأخذمها معه . 

و  ولدا    هيضة رميثة 
 أبي منى  

سنة   هت  703سنة  مكة  هت  703استعاد 
بينهما بينهما    ووقعت  فنت وكذا 

وقتل  عطيفة  وبني   الغيث  وأبي 
سنة   الغيث  أبا  أخا   هيضة 

رميثة  714 بني  التنازع  وبقى  هت 
يأخذ   هذا  طويالً  زمناً  وعطيفة 
منه   ينتزعها  وإذا  مرة  مكة 
لرميثة   امللك  استقر  حتى  أخرى 

 .   هت 737سنة    بعد
سنة   ميثة منفرداً  ر 

 هت  737
 عام .    15انفرد هبا  

سنة   ثة  عجالن بن رمي 
 هت  745

م  يف  اشرتك  سنة  عه  بعد  الوالية 
تويف سنة  746 الذي  ثقبة  هت أخو  
أ؛مد  762 أبنه  معه  فاشرتك  هت 

 هت  777حتى توفى سنة  
والية  سنة   عجالن وثقبة   يف  ثقبة  أخو   معه  اشرتك 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 مكة    ت ه 746
اب   سند  نا  ومغامس 
 يثة  رم

سنة  
 هت  747

حني   يف  مصر  صاحب  والمها 
و  وثقبة  عجالن  مغامس  والية  قتل 

 هت  761سنة  
ب عجالن  أهد  ن 
 منفرداً  

سنة  
 هت  777

أبيه   وفاة  بعد  بامللك  استقل 
حممداً   ابنه  امللك  معه يف  واشرتك 

سنة  778سنة   أهد  وتوفى  هت 
 هت .  788

بن   أهد  بن  حممد 
 عجالن منفرداً  

 

نة  س 
 هت 778

مري احلج املصري بعد أن توىل  تله أ ق 
 يوم  100

 عنان بن مغامس  
 عجالن    علي بن 

سنة  
 هت  788
  سنة
   هت 789

برقوق   الظاهر  مكة  وال  
ثقبة   بن  أهد  معه  عنان  وأشرك 
وعقيل بن مبارك بن رويثة ظانا أن  
ولكن   بذلك  يدوم  ملكه 
عزله برقوق ووىل علي بن عجالن  

ثم معه    علىفأشرك                  عنان 
 هت  794بامللك سنة    على قل  ست ا 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

سنة   حممد بن عجالن  
 هت  797

   .د قتل أخيه علي ويل بع 

سنة   ن  بن عجال حسن  
 هت  798

علي   قتل  ملا  مصر  سلطان  وال  
فحضر إىل مكة فسلم له أخو   

 . حممد 
سنة   بركات بن احلسن  

 هت  809
 أشرك أبو  معه يف هذ  السنة  

م  هت  810 أهد بن احلسن   أبو   أخيأشركه  ه  ع 
نيابة  برك  احلسن  وتوىل  ات 

 . السلطان يف مجيع بالد احلجاز  
بن  ر  حممد  بن  ميثة 

 عجالن  
 بن عجالن   احلسن 

سنة  
 هت  818
سنة  
 هت  819

فأرسل   ويل رميثة سلطان مصر 
يستعطف   بركات  ابنه  احلسن 

   احلسن.السلطان فأعاد  

بن   عنان  بن  علي 
 مغامس  

سنة  
 هت  827

ثم   مصر  ملك  برسباي  وال  
 سن  اد احل أع 

سنة  سنة   احلسن بن عجالن   مبصر  هت وكان  829توفى 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 ن العلمام الفضالم  م  هت  828
سنة   احلسن    ركات بنب

 هت  829
العلمام   من  وكان  مرارا  توىل 

 األجناب  
سنة   عل بن احلسن  

 هت  845
وتوىل   بركات  أخو   عزل 
مكانه ولكن ما لبث أن أعيد  

 بركات  
سنة   بركات بن احلسن  

 هت  845
 بأخيه أبي القاسم  سنة    ل بعدعز 

سنة   أبو القاسم بن احلسن  
 هت  846

سنة  أخر  بركات  هت  849جه 
إىل  ثم عليها  عاد  وبقي  مكة   

إىل مصر ومات   سنة حيث ذهب 
 هت  853هبا سنة  

 
سنة   بركات بن احلسن  

 هت 851
السلطان   مكة  والية  إىل  أعاد 
سنة   توفى  حتى  هبا  وبقى  جقمق 

 هت .  859
سنة   حممد بن بركات  

 هت  859
يف   حج  فاضال  عاملا  كان 
سنة   قايتباي  السلطان  واليته 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

   ت. ه 884
سنة   بركات بن حممد  

 ت  ه 901
امللك   يف  معه  أبو   أشركه  قد 

سنة   بعد  778من  به  واستقل  هت 
 هت  901وفاته  

 هزاع بن حممد  
 أهد بن حممد  

 هيضة بن حممد  

سنة  
 هت  907
سنة  
 هت 907
سنة  
 هت 908

ر  وعض شه توىل كل من همالم ب 
أخوهم  وت  عليهم  غلب 

ص  حتى  امللك  بركات  له  فا 
 هت.  908سنة  

بن    أبو حممد  الثاني  منى 
 بركات 

ة  سن 
 هت  931

مع   الغوري  السلطان  أشركه 
سنة   من  مكة  والية  يف  أبيه 

منى  918 أبي  سن  تعد  ومل    7هت 
استقل   أبيه  وفاة  وبعد  سنوات 
استقل   أبيه  مع  أقر   وقد  بالوالية 

ال ملا    سليم   سلطان بالوالية مع أبيه 
 هت .  932فتح مصر سنة  

سليمانسنة   أهد بن أبي منى   السلطان  مع    أشركه 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

هت  945يف والية مكة سنة    أبيه  هت  945
   هت. 961وتوفى يف حياة أبيه سنة  

سنة   حسن بن أبي منى  
 هت  992

سنة   من  امللك  يف  أبا   شارك 
أبيه سنة  961 وفاة  بعد  هت واستقل 
 هت  992

ابنني حس  ومسعود  ا   
 سن  احل 

أبيه    مع  مكة  منهما  كل  ويل 
وفاة   قبل  وتوفيا  حياته  يف 

   ا.والدمه 
 سن  أبو طالب بن احل

 
 

بعد   1010نة  س  ويل  احلسن  أوالد  هو أكرب 
   . وفاة أبيه وليس له عقب

سنة   إدريس بن احلسن 
 هت 1012

 ويل بعد وفاة أبي طالب. 

سنة   فهيد بن احلسن 
 هت 1012

أخيه   مع  األشراف  أشركه 
 هت. 1019ة  لع سن ثم خ   إدريس 

بن   احلسني  بن  حمسن 
 احلسن 

سنة  
 هت 1032

ع مع  وفهيد  أشرك  إدريس  ميه 
تقرت له الوالية سنة  نزاع اس   وبعد 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 هت. 1032
املطلب   عبد  بن  أهد 

 بن احلسن  
 سنة  

 هت  1037
قبل   اليمن من  باشا وايل  وال  أهد 
حمسنا   أخا   قاتل  وقد  السلطان 

   فهزمه.
بن   إدريس  بن  مسعود 

 ن  احلس
ة  سن 

 هت  1039
وال  قانصو  باشا بعد أن قتل أهد  

منه   اقتصاصا  عبد  خنقا  للشيخ 
امل مفيت الرهن  مكة  رشدي   

وبينه   بينه  لضغائن  أهد  قتله  الذي 
 . 

سنة   عبد اهلل بن احلسن  
 هت  1040

حممد   البنه  اإلمارة  عن  تنازل 
من   زيد  بن  حمسن  واستدعى 
 . اليمنن وأشركه مع ولد  أيضا  

ع  بن  اهلل حممد  بن بد     
 احلسن  

سنة  
 هت  1040

قتله نامي بن عبد املطب بن احلسن  
   ا.بيوت ي دخل مكة وهنب  الذ 

بعد  1042قتل يف احملرم سنة   هت  1041 ي بن عبد املطلب  نام  هت 
   يوم.100أن توىل 

سنة    زيد بن حمسن   نامي  قتل  أن  هت  1042بعد 
ت  أن  إىل  الوالية  سنة    يف و خلصت 



-  153  - 

 

تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 هت  1077
سنة   سعد بن زيد  

 هت 1077
ثالث   ويل  ثم  أبيه  وفاة  بعد  ويل 

الو  مدة  وجمموع  أخرى  الية  مرات 
 سنة    15أشهر و   7

سنة   ن زيد  أهد ب
 هت  1080

ثم   سعد  أخو   معه  أشركه 
 هت  1082هربا سنة  

سنة   أهد احلارث 
 هت 1081

 ( (  6ملدة 
 أشهر 

باملدين  وهو  اإلمارة  وأ لبس  توىل  ة، 
مكة   يدخل  ومل  اإلمارة،  خِلْعة 
بعد   عنها  وتنازل  املكرمة، 

حقناً  6)  زيد،  بن  لسعد  أشهر   )
 ( 96)   . للدمام 

ات بن حممد بن  برك 
بن   إبراهيم 

 ات بن أبي منى برك 

سنة  
 هت  1082

ويل بعد هروب أهد وسعد وبقى  
توف حتى  الوالية  سنة يف    ى 

 السرية. هت وكان هيد  1094
فنت سنة   سعيد بن بركات   األشراف  وبني  بينه    حصلت 

 

النجوم    (96) سمط  منائح    ؛524ص ،  4ج   العوالي،العصامي:  ،  4جالكرم،  السنجاري: 

الدحالن: خالصة الكالم ؛  100-98ص،  2لزمن، ج ؛ الطبري: إتحاف فضالء ا308-307ص

 . 86-81اء البلد الحرام، صفي بيان أمر
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 خبلعه. انتهت   هت  1094
 أهد بن زيد  

 
 

سنة  
 هت  1095

سعد   خلع  بعد  السلطان  وال  
   هت. 1099فى سنة وتو 

سعد   بن  بن  سعيد 
 زيد  

بن   غالب  بن  أهد 
 حممد 

سنة  
 هت 1099

ن  تنازعا اإلمارة بعد وفاة أهد ب
األمر السلطاني بتوليتة   فجام  زيد 

سعيد   له  فسلم  غالب  بن  أهد 
   نفسها.يف السنة  

ب  بن  حمسن  حسني  ن 
 زيد  

سنة  
 هت  1101

من   أهد  فخرج  جدة  وايل  وال  
   مكة. 

سنة   مساعد بن سعد  
 هت  1103

سع  بن  سعيد  حمسنا  نازع  د 
عن   بن    اإلمارةفتنازل  ملساعد 

   لسعيد. سعد وهذا تنازل عنه  
سنة   سعد  د بن  سعي 

 هت  1103
هذ  املرة الثانية له يف الوالية على  

 مكة  
سنة   سعد بن زيد  

 ت  ه 1103
يف   وكان  سلطاني  بأمر  ويل 
ابنه   عنه  فأناب  الروم  بالد 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

   سعيداً. 
سنة   اشم  عبد اهلل بن ه

 هت  1105
له وايل جدة ولكن    طلب الوالية 

قاتل سعد عبد اهلل وانتزع مكة  
   منه. 

سنة   سعد بن زيد  
 ت  ه 1106

سنة   إىل  الوالية  هذ   يف  استمر 
اإلمارة  1113 عن  نزل  حيث  هت 

 ألبنه سعيد .  
فنت   هت  1113 يد بن سعد  سع  األشراف  وبني  بينه  حصلت 

 كثرية فعزلو  وولوا عبد احملسن  
أهد   بن  احملسن  عبد 

 بن زيد 
ة  سن 

 هت 1116
أيام   تسعة  بعد  اإلمارة  عن  نزل 

 لعبد الكريم  
بن  الكريم    عبد 

   يعلى 
  سنة

 هت  1116
 أخرجه منن مكة سعد بن زيد  

عدة   هت 1116 سعد بن زيد   الكريم  عبد    طعنه 
 طعنات مات منها  .  

بن   الكريم  عبد 
 يعلى  

سنة  
 هت  1116

و  على  وقد  تقاتال  مكة  الية 
 ث مرات .  توالها األول ثال 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 سعيد بن سعد  
سنة   عبد اهلل بن سعيد  

 هت  1129
   توىل بعد وفاة أبيه سعيد

  هت 1130 سعيد ي بن  عل
  هت 1130 حييى بن بركات 

بن   أهد  بن  مبارك 
 زيد 

  هت 1132

  هت 1134 بركات حييى بن 
  هت 1136 بركات بن حييى 

بن   أهد  بن  مبارك 
 زيد 

  هت 1136

  هت 1136 سعيد   عبداهلل بن 
عبداهلل  بن  بن  حممد   

 سعيد 
  هت 1143

  هت 1145 مسعود بن سعيد 
بن   عبداهلل  بن    هت 1145حممد 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

 د سعي 
  هت 1146 مسعود بن سعيد 
  هت 1165 مساعد بن سعيد 
 جعفر بن سعيد 
 مساعد بن سعيد 

 هت 1172
 هت 1173

 

  هت 1184 عبداهلل بن سعيد 
  هت 1184 أهد بن سعيد 

حسني   بن  بن  عبداهلل 
 حييى بن بركات 

  هت 1184

  هت 1185 د بن سعيد أه 
عمه   هت 1186 سرور بن مساعد  من  سرور  انتزعها  ثم 

و أ يههد  أمخد  ظل  حتى  امجه 
عليه   بالقبض  الفتنة  سرور 

 1195وسجنه وتويف عام  
 غالب بن مساعد 

 يى بن سرور حي 
 هت 1202
 هت 1228

ظهرت يف عهد  الدعوة السلفية،  
 وأقصا  حممد علي باشا. 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

غالب   بن  عبداملطلب 
 بن مساعد. 

بن   عبداملعني  بن  حممد 
 عون. 

 عبداملطلب بن غالب 
بن   عبداملعني  بن  حممد 

 عون. 

 ت ه 1242
 

1243 
 

1267 
 هت 1272

حييى   بعد  عبداملطلب  توىل 
العثمانية  الدولة  توافق  مل    ولكن 
عون   بن  حممد  ولت  بل  توليه  على 

 بطلب من حممد علي باشا.. 

حممد   بن  باشا  عبداهلل 
 عبداملعني   بن 

 فاة أبيه حممد بن عون. ويل بعد و    هت 1274

الشهيد   باشا  حسني 
بن   حممد  ابن 

 عبداملطلب 

 فغاني طد . تله أ ق  هت 1294

  هت 1297 عبداملطلب بن غالب 
بن   باشا  الرفيق  عون 

 حممد بن عبداملعني 
، ووصل مكة  11/ 24توىل يف   1299

10 /12 
 ويل وأعطي رتبة الوزارة.  هت 1323 علي باشا 

يف   هت 1326 حسني بن علي  ثم  10/1326/ 6ويل  هت، 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

على   ملكاً  نفسه  أعلن 
 احلجاز. 

سلم  1343/ 3/ 4  ويل 1343 علي بن احلسني  ثم  هت، 
يف   املعاهدة  بعد  جدة، 

 هت. 1344/ 6/ 6
من   هت 1343 خالد بن لمي  مكة  السلطان  ويل  قبل 

 عبدالعزيز آل سعود. 
العزيز   عبد  بن  فيصل 

 آل سعود  
امللك هت  1344 عبد    وال   بن  العزيز  عبد 

سعود وبقى عليها حتى    الرهن آل 
يف   العزيز  عبد  امللك  وفاة 

 هت  1373/ 3/ 4
ب  عبدمتعب  يز  العز   ن 
 آل سعود  

سنة  
 هت  1378

امللك سعود بن عبد   توىل يف عهد 
الرهن   عبد  بن  مبرسوم  العزيز 

 ملكي  
بن   سعود  بن  اهلل  عبد 

 عبد العزيز  
س  هت  1380 امللك  أبيه  عهد  بن  توىل يف  عود 

الر  عبد  بن  العزيز  آل  عبد  هن 
 سعود مبرسوم ملكي  

العزيز   عبد  بن  ا  يف  توىل  هت  1382مشعل  مللك سعود بن عبد  عهد 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

سعود   آل سعود   آل  الرهن  عبد  بن  العزيز 
إىل   فيصل  امللك  عهد  يف  وبقي 

 هت مبرسوم ملكي  1390م  عا
العزيز   عبد  بن  فواز 

 آل سعود  
ف  هت  1390 امللك  بن عبد  توىل يف عهد  يصل 

 . آل سعود    العزيز عبد الرهن
العزيز   عبد  بن  ماجد 

 آل سعود 
عبد  توىل  هت  1400 بن  خالد  امللك  عهد   يف 

سعود   آل  الرهن  عبد  بن  العزيز 
ملكي  1400عام   مبرسوم  هت 

يف   مكة  إمارة  متوليا  وظل 
خادم احلرمني الشريفني فهد    عهد 

 . هت 1420بن عبد العزيز إىل عام  
بن    عبد  عبد  اجمليد 

 العزيز آل سعود  
عبد   هت  1420 بن  فهد  امللك  عهد  يف  توىل 

سعود   آل  الرهن  عبد  بن  العزيز 

 ( 97)   ملكي. مبرسوم  
 

،صالطب  (97) المكي  التاريخ  في  المسكي  األرج  إفادة  ال  ؛361-316ري:  غازي: 

زامباور: األنساب واألسرات  ؛ 355،ص1لحرمين،ج ة ا..، إبراهيم رفعت: مرآ-3،ص3م،جاألنا

وحكامها،    ؛ 35-27الحاكمة،ص مكة  أمراء  جداول  الحسني:  منصور  بن  مساعد  الشريف 

 . 80-61ـ، صه1422الطبعة الثانية 
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تاريخ   ألمري  م ا اس 
 التولية  

 ومات  معل 

هت  1428/   4/    29صدر يف   هت 1428 خالد الفيصل آل سعود 

و  ماي   16املوافق    

ملكي    م أمر0072

 :كريم 

بتعيينه أمرياً ملنطقة مكة   

 املكرمة مبرتبة وزير. 

مني الشريفني  ادم احلر يف عهد خ 

 امللك عبداهلل بن عبد العزيز. 
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 مصادر و مراجع الدراسة 

إروام الغليل يف ختريج أحاديث  حممد ناصر الدين:    األلباني: -1

الش   السبيل، منار   زهري  املك إشراف:  ب  ت اويش، 

 . اإلسالمي، بريوت 

الطبعة   -2 األوىل"  الطبعة  ماجة،  ابن  سنن  صحيح  األلباني: 

الرياض،    م،1997-هت 1417اجلديدة"،   املعارف،  مكتبة 

 اجمللد الثاني 

بن    األورقي   -3 عبداهلل  بن  حممد  الوليد    هني(  250)ت   أمحد  أبي 

أابار مكة وما  اء فيها من اآلثار   راسة وحتقيق  عبدامللك 

 م. 2003-هني 1424طبعة األوىل  ل بن  هيإ  ا 
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اا  عبداهلل  تاري  عمارة املسجد احلرام  الكت  باسًمة  حسني -4

 هني  هتامة. 1400و    الطبعة الثالثة   العربي السع 

كبراهيم -5 مرآة    باشا   الدينية   احلرمني رفعت   الثقافة     مكتبة 

 القاهرة. 

يف   -6 الشريفني  احلرمني  أوقا   هاشم   أمحد  شيين   العصر  بدر 

الثقافة  ل املم عاصمة  مكة  مبناسبة  ااص  كصدار  وكي  

امل   مركن  و  اإلسًمية    املدينة  -هني 1426نورة   و راسات 

 م. 2005

التارخيية   -7 مكة  معامل  غيث:  بن  عاتق  واألثرية،  البالدي: 

 مكة.   م، دار1983-هت 1403الثانية،    الطبعة
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بن   -8 ألمحد  أنسااالبًرر    اجلنء  األشرا    حيي     األول    

   حممد محيداهلل  الطبعة الثالثة   ار املعار . ق حتقي 

بن   -9 حممد  أبوعلي  الشريف  الفاضلية     أسعد  اجلواني   املقدمة 

 قيق  تركي بن مطلق القداح العتييب  الطبعة األوىل. حت

األثر   : احلارثي  -10 املعجم  علي:  بن  مكة  ناصر  ملنطقة  ي 

الطبع  جلن 2003-هت 1423األوىل،   ةاملكرمة،    ة م، 

 نشي  السياحي مبحافظة الطائف. ت وعات يف ال املطب 

الشريف مساعد بن منصور: جداول أمرام مكة    : احلسين  -11

 . هت 1422  الثانية، ها، الطبعة  وحكام

مسند ابن   -12 بن    حنبل:  أهد  عبداهلل  أبو  أهد:  اإلمام 

األ 241حنبل،ت  شعيب  احملقق:  مرشد  -رنمط هت،  عادل 
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األوىل   الطبعة  الرسالة،  ممسسة  -هت 1421وآخرون، 

 . م 2001

واألعالم    ن ب -13 الشريف  املكي  احلرم  عبدامللك:  دهيش: 

 مكة.   األسدي، احمليطة به، مكتبة  

عبدالعنين  -14 فئاالل    لذة   فيصل    الرا حي   يف    قريإ  العيإ 

 هني. 1418الطبعة األوىل   

ن عبداللطيف  خمتصر صحيح  اإلمام وين الدين أمحد ب   النبيد   -15

أل  الصحيح  التجريد  املسمى   " اجلا البتار   ع  م حا يث 

صيدا    "  الصحيح  العصرية   األوىل     –املكتبة  الطبعة  بريوت  

 م.  2006-هني 1426
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"   صعب " نسب قريإ  املصعب بن عبداهلل امل   النبري   عبداهلل -16

 1ج املعار     ار    الثالثة    ةبروفنسال  الطبع   أ. ليفي  حتقيق 

 م. 1999-هني 1419تاري  مكة    أمحد  باعي  الس  -17

تاج  -18 بن  علي  بن    السنجاري:  الكرم  ت الدين  منائح  الدين،  قي 

احلرم،   ووالة  مكة  أخبار  املصري    حتقيق: يف  مجيل 

الطبع  أ1998-هت 1419األوىل،   ة وآخرون،  جامعة  م  م، 

 القرى. 

املوحد    -19 النماومة  مكتب  من  كصدار  الرمحن   ضيو   سقاة 

 ج. حتت كشرا  ووارة احل

ال   الطرب    -20 وامللوذ   األمم  تاري   بن  رير   طبعة  أبي  عفر حممد 

 م   ار الكتب العلمية  بريوت لبنا . 1991-هني  1411ة   ث الثال 
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عبدالقا ر    -21 بن  علي  املكي     األرج الطرب    التاري   يف  املسكي 

م   1996-هني 1416أشر  أمحد اجلمال  الطبعة األوىل    ق  حتقي 

 رمة. املكتبة التجارية  مكة املك 

دار   ،احلاكمة : األنساب واألسرات املستشرق  زامباور -22

 بريوت.   -ائد العربي الر 

عاصم    -23 أبي  األوىل     السنة  البن  حممد  1400الطبعة  حتقيق    

 . 2ي  املكتب اإلسًمي  بريوت  ج ناصر الدين األلبان 

الطبعة عبد  -24 وحديثاً،  قدمياً  مكة  تاريخ  الياس:  حممد  الغين: 

 املدينة املنورة.   -، مطابع الرشيد م 2001-هت 1422األوىل،  

فيصل  -25 ومنم    عبيد   للثقافة      والنماومة  حممد   القبلة  ار 

 اإلسًمية. 
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نام بذكر  الغاو   الشي  عبداهلل بن حممد املكي احلنفي  كفا ة األ  -26

حتق  احلرام   اهلل  بلد  بن  هيإ   أابار  عبداهلل  بن  عبدامللك  يق 

مكتبة األسد  للنشر   توويع    م 2009  -هني 1430  األوىل الطبعة  

 مبكة. والتوويع 

حمم -27 الدين  تقي  أمحد  الفاسي   بن  )ت    املكي  حلسين  ا د 

حممد 832 حتقيق   األمني   البلد  تاري   يف  الثمني  العقد  هني(. 

الكتب    م   ار1998هني ني  1419ر عطا  الطبعة األوىل   عبدالقا  

 العلمية  بريوت ني لبنا . 

فهد   -28 بن  حممد  بن  عمر  النجم  فهد   املكي   ابن  القرشي 

حتقيق  885)ت  القرى   أم  بأابار  الورى  كحتا   حممد  هني(  فهيم 

الاا   ش  وكحياء  البحث  مركن  القرى   أم  لتوت   امعة 

 اإلسًمي  كلية الشريعة  مكة. 
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م  1980-1400ثري  تفسري القرآ  العظيم  الطبعة األوىل   ابن ك  -29

  ار الفكر 

  3اهلل الكريم  ج  الكر    حممد طاهر  التاري  القويم ملكة وبيت  -30

 هني 1385الطبعة األوىل   

سعد  -31 الكع املرصفي:  مركز  :  الطبع بة    ة العامل، 

اإلسالمية،  2000-هت 1421الثانية،  املنار  مكتبة  م، 

 وممسسة الريان. 

  سلم  م صحيح  عبدالعظيم  خمتصر احلافظ وكي الدين املنذر    -32

الكتاا    ختريج   وهوة   ار  كبراهيم   العربي  أمحد 

 م. 2006-هني 1427بريوت  
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واجلمعة  ) الندوة     ريدة  الندوة   -33 هني(  1434/ 01/ 01اخلميس 

 . 1466  العد     2012 / ربنوفم  /15

احلديثية   املوسوعة    السنية  موقع الدرر   -34

http://dorar.net/enc/hadith . 

عب  -35 طه  حتقيق   النبوية   السرية  هشام   سعد   ابن  دالرءو  

 بريوت.   اجليل  م   ار  1975
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