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 جهود العثمانيين في توفير المياه في الحجاز
 م(.1803_  1517هـ  /  1218_     923) 

 *د. عـزة بنت عبد الرحيم شاهـين
اتبع العثمانيون نهج من سبقهم في العناية بتوفير المياه لمكة المكرمة و المشاعر المقدسة 

ألخيرة لحكمهم، وهي تلك خالل الفترة الطويلة لحكمهم لمنطقة الحجازـــ باستثناء الفترة ا
فقامت هذه الدولة بخدمات جليلة فيي  -الفترة التي عانت فيها الدولة من الضعف و الوهن

توفير المياه لمكة المكرمة متعاونية ميع اهيالي الخيير فيي اسيتمرار هيذه الخدمية الجليلية   
 التي بفضلها عّم الفضل على عامة المسلمين 

م وهيي السينة 1803-1517هيـ  1218ـيـ 923عيام وتبدا الفترة موضوع الدراسية مين  
التي ظهرت فيها حاجة الدولة إلى قبول العون من الجهات اإلسيالمية المختلفية فيي سيا ر 
األقاليم اإلسالمية  ولعل من اهم هذه الجهات التيي قاميت بيدور نشيط فيي العنايية بمرافي  

–"لجنة عيين زبييدة "  المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هو من اطل  عليه اسم
والتييي سييوف نتحييد  عنهييا بشييىء ميين التف يييل عيين كيفييية تكوينها،ونظييام العمييل فيهييا 

وذلييك بعييد عيير  جهييود العثمييانيين فييي –ووسييا لها فييي تييدبير األمييوال لتحقييي  اهييدافها 
 العناية بمراف  المياه بمكة المكرمة ومشاعرها المقدسة 

يية بيرمر تيوفير الميياه بمكية المكرمية والمشياعر ومن ثم يتضح اهتمام العثمانيين في العنا
المقدسة ، في  يور مختلفية ك ييانة وتجدييد وإنشياء اوبيار والعييون، وقنواتهيا والبيرك 
واألسبله والحمامات والمطاهر )الميضات( والسدود ومجاري ت ريف المياه، فضالً عن 

 العناية بالمنشآت الما ية المتعلقة بخدمة الزراعة 

 :بكل عن ر من هذه العنا ر كالتاليالتالي مدى العناية  يوضح العر و

 اآلبار :-1

كانت تغذي مكة المكرمة و المشاعر المقدسة قبيل اإلسالم مجموعة آبار إلى جانب ب ير  
ب ركييييييييرادم ،العجول،خم،بدر،شفيه،السيييييييينبله،ام حييييييييردان ،زمييييييييزم  زمييييييييزم منهييييييييا:

 نقع ، سجله ، طوي ، الجفر ، ،العمز،السيرة،الروا ، ميمون ، السقيا ، الثريا ، ال

 

 

 1ام عجالن ، العلو  ، الطوي ، حويطب ، خال ة ، زهير 

                                                           

 المملكة العربية السعودية ـ جامعة الملك عبد العزيز ـ كلية التربية للبنات بجدة   *
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وقد اهتم المسلمون بهذه اوبار في مكة وما حولها لخدمة سكان بلد هللا الحرام والحجاج ، 
 ي مقدمة اوبار التي اعتنوا بها وإنشاء وتجديداً و يانة ، ولعل ف

  بـئر زمزم :

ين نشييرة مدينيية مكيية المكرميية وظهييور ميياء زمييزم الييذي جييذب النييا  نظييرا للعالقيية بيي 

ييب  ميياء 2لالسييتيطان حولييه ( لكيين لمييا اسييتخفت قبيليية "جييرهم" بحرميية البيييت العتييي  ، ح 

زمزم وطمرت موضع الب ر لعدة قرون ، نتيجية لتيرثير بعي  عواميل الطبيعية كالسييول 
 يّيرها سيقاية للحجييج وغيرها عبر الع ور   حتى حفرها عبيدالمطلب جيد الرسيول و 

  ولما جاء اإلسالم ، اهتم المسيلمون بيرمر 3،والتزال كذلك منذ اكثر من اربعة عشر قرناً 

ب ر زمزم ، وخا ة بعد ان اقر الرسول  لى لعميه العبيا  عليى سيقاية النيا  والحياج 

  وذلك باالهتمام بتنظيفها ، وإنشاء بناء عليها ، يمكن عن طريقه تسيهيل الح يول 4منها

على الماء فضالً عن تهي ة المكان المال م لجليو  المشيرف عليهيا ، والعميل عليى زييادة 

                                                                                                                                                         
 (
1
محمد ، )من علماء القرن الثال  الهجري(، اخبار مكة وماء  األزرقي،ابو الوليد محمد بن عبدهللا بن(

جاء فيها من اوثار، تحقي  رشيدي ال يالح ملحي ، جيزءان، الطبعية الرابعية، مطيابع دار الثقافية، مكية 
، الفياكهي : ابيو عبيدهللا                         محميد 224-214م، ص1983هيـ  1403، 2المكرمة جيـ

،دراسية  1،ط4رن الثالي  الهجيري ( اخبيار مكية فيي قيديم اليدهر وحديثيه  جيـبن إسحا  )من علماء القي
وتحقييييييي  عبييييييدالملك بيييييين عبييييييدهللا بيييييين دهييييييية ، مكتبيييييية ومطبعيييييية النهضيييييية الحديثيييييية ، مكيييييية 

 كما اشار إلى بع  هذه اوبار الفا ، ابو الطييب تقيي اليدين محميد بين 114-96،ص1987هـ 1407
، دار الكتب العربيية، القياهرة، 1ام برخبار البلد الحرام، جـم(، شفاء الغر1428هـ  832احمد بن على )

، وسليمان عبدالغني المالكي مراف  الحج والخدمات المدنية للحجاج واألراضي 346-340م،ص1956
المقدسيية منييذ السيينة الثامنيية للهجييرة وحتييى سييقوط الخالفيية العباسييية ،الريييا  ، مطبوعييات دارة الملييك 

  132-130م ،ص  1987-1408عبدالعزيز 
(
كان انبثا  ماء زمزم، السماعيل وامه عليهما السالم بداية نشرة مدينة مكة المكرمة  فقيد جياء ابيراهيم 2

عليه السالم، وهو مرمور من ربه،بزوجيه وابنيه اسيماعيل الطفيل الرضيع،ووضيعهما عنيد البييت بمكية، 
توجيه إليى ربيه باليدعاء" ربنيا  التى كانت خالية من الماء واألني ،وعندما غياب ابيراهيم عين انظارهميا

إني اسكنت من ذريتي بيواد غيير زرع عنيد بيتيك المحيرم ربنيا ليقيميوا ال يالة فاجعيل اف يدة مين النيا  
" سورة ابراهيم"، لزميزم اسيماء كثييرة منهيا 37تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون")اية "
  252ـــ 251، ص 1ي: الم در الساب ،جطيبة وبره ومضنونه وميمونه انظر ابو الوليد االزرق

(
3
حسين عبدهللا باسالمة، تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وب ر زمزم والمنبير (

،ابييو الوليييد 215ص‘م1980هييـ  1400، مكتبيية تهاميية، المملكيية العربييية السييعودية،3وغييير ذلييك، ط
ين كوشيك ،زميزم طعيام و طعيم و شيفاء سيقم و يحيى حسي 46-41،ص2األزرقي ،الم در الساب  ،جـ

  18م ،ص1983هـ 1403،دار العلم ،جدة،1،ط
 
  22ويحيى كوشك المرجع الساب  ص276،ص1األزرقي ،الم در الساب  جـ4
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، ثيييييم جييييياء دور العثميييييانيين حيييييي  اظهييييير السيييييلطان القيييييانوني  5حفرهيييييا وتعميقهيييييا

م( اهتماميياً كبيييراً بهييذا الب يير نظييراً لمكانتهييا فييي قلييوب المسييلمين عاميية 1566 1520)
م تبيي  جدران مبنى الب ر من اليداخل 1526هـ 933والحجيج خا ة ، فقد تم في سنة 

جاء فيه اسيم "السيلطان المليك المظفير 6و الخارج ، كما عمل لدا رها طراز كتابي مذّهب

م جدد ب ر زمزم ، وكيان هيذا التجدييد 1541هـ 948( وفي سنة 7سليمان نخبه آل عثمان

بالخشب  على يد األمير خشقكدي فزخمت ارضه ، وجعل عليه سقف فوقه مظله مسقوفة
المزخرف عليه جملون في وسطه قبة م فحة من الر اص  وقد و فه احد المؤرخين 
آنذاك بقوله: :"ب ر زمزم من عند الماء اسفل إلى فو  بالحجر المبلط بالنوره المحكمية و 
الجب  ، ومن األر  من محل البنيان إلى المحل الذي يقوم عليه الجابد رخام قا م وفيي 

دا ر من ر اص ايضياً ومنيه إليى األر  اعميدة لطيفيه مين ر ياص اعلى هذا البنيان 
لحفظ الرخام ل غره من السقوط في الب ر ثيم مين محيل وقيوف الجابيد إليى ن يف قامتيه 
اعمدة لطيفه من نحا  بين كل واحد وآخر فتحة نحو ذراع بَطو  دا ير عليهيا مين فيو  

فيي زميين السييلطان  مسيبوك فيييه ر ياص وهييذا البنياء ميين عميل الييوالي األجيّل خشييقكدي

 8م" 1541-هـ948سليمان ، وذلك في اواسط سنة 

                                                           
  70-66،ص 2الفاكهي ، الم در الساب  ،جـ5
عاشيير الجزيييري: عبييد القييادر بيين محمييد بيين عبييد القييادر بيين إبييراهيم االن يياري ، ميين اهييل القييرن ال6

الهجري،الدرر الفرا د المنظمة في اخبيار الحياج وطير  مكية المعظمية، ثالثية اجيزاء، الطبعية األوليى، 
اعده للنشر، حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة للبح  والترجمية والنشير، المملكية العربيية السيعودية، 

مشية او اليرو  او ،الطراز:يعني الشريط الكتابي سواء عليى االق103م،ص 1983هـ  1403الريا ، 
العمييا ر واسييتعمل ايضييا فيمييا بعييد للدالليية علييى نييوع الفنييون االسييالمية فييي الييبالد كمييا اطليي  علييى دور 
 ناعة النسيج  انظر : عادل محمد نور عبدهللا غباة المنشآت الما يية لخدمية مكية المكرمية والمشياعر 

هيـ)رسالة 1410دراسيات االسيالمية المقدسة في الع ير العثمياني ،جامعية ام القيرى ،كليية الشيريعة وال
  125دكتوراه (ص

رفعييييت: اللييييواءإبراهيم رفعييييت باشييييا،مرآة الحييييرمين او الييييرحالت الحجازييييية والحييييج ومشيييياعره 7

،حسيييييييييييييييين 257،ص1الدينيييييييييييييييية،جزءان، مطيييييييييييييييابع دار اليييييييييييييييبالد، جيييييييييييييييدة،)د ت( جيييييييييييييييـ
،دار 1،يحيييييى حمييييزة كوشييييك ، زمييييزم طعييييام طعييييم وشييييفاء سييييقم،ط180باسالمة،م درسيييياب ،ص

،فوزية حسين مطير ،تياريخ عميارة المسيجد الحيرام مين الع ير 40م، ،ص1983هـ  1403جدة،العلم،
م 1986هـ1406العباسي الثاني حتى العثماني ،رسالة دكتوراه في التاريخ االسالمي ،جامعة ام القرى ،

  287، ص
 
،وفوزييية 257،وحسييين باسييالمة المرجييع السيياب  ،ص40يحيييى حمييزة كوشييك ،المرجييع السيياب  ،ص8

  288ن مطر :المرجع الساب  ،صحسي
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كذلك اهتم السلطان مراد خيان بين سيليمان القيانوني اثنياء اتماميه لعميارة المسيجد الحيرام 

  وفي عهيد السيلطان احميد خيان األول سينة  9م بإ الح مبنى ب ر زمزم 1577هـ 985

بعمل شَبك من نحا   10المعمارم    در امره السلطاني إلى حسن باشا 1616هـ 1025

على ب ر زمزم ليحول دون تلوثها و سقوط النا  فيها ، ثم ربط الشيبك بسالسيل حديديية 
ّل بعد سنتين مين تركيبيه اي سينة  11 م، عليى ييد 1617هيـ 1027 إال ان هذا الشبك قد ح 

األفندي محمد بن م طفى القنياوي ، حينميا قييل ليه ان مياء زميزم تغيير طعميه وا يابه 
 ييدا فييي بعيي  اجييزاء الشييبك ، وان الييدلو إذا وقييع ربماحييال الشييبك دون  ييعوده إلييى ال

،وقع في ب ر زمزم احجار كثيرة مين الجهية 1618هـ 1028وفي رمضان سنة 12األعلى

الشييمالية والغربييية ، ممييا فييو  الميياء و تحتييه ، وتغييير طعييم زمييزم   بشييكل لفييت انظييار 
لزييادة ملوحتيه ،فت يدى إل يالح هيذا المسلمين ، وا يبح غيير مستسيال الشيرب نظيراً 

األمر شيخ الحرم المكي األغا حسين الحبة  وذلك بعد ان عر  األمر على اميير مكية 
الشريف إدري  بن الحسين فحضر شيخ الحرم يوم االثنين الرابع من شهر شوال واميير 

األمير البلد و المهندسون وبدئ في عمارتها خالل نهار ذليك الييوم وتيم االنتهياء مين هيذا 

 (  13في يوم الساد  عشر من شهر شوال لنف  العام

ولعله من الضروري اإلشيارة إليى ميا احدثتيه السييول والتيي كانيت تتيوالى عليى المسيجد 
الحرام والتي بلغت في احيان كثيرة إليى مسيتوى بياب الكعبية ، مميا جعلهيا تنيدفع محملية 

ياه إلى هذه الب ر ، باإلضافة إليى بالطين إلى ب ر زمزم فتسد الفتحات التي تتدف  منها الم

ية للب ير  ّّ مين 14ما كان ي احب تلك المياه من بع  ذرات الرمال ، عبر الفتحات المغّذ

آثييار مييدّمرة علييى ب يير زمييزم فسيياعدت السيييول مييع الطييين علييى ردم الب يير ، ممييا اوجييب 
م قيل مياء زميزم فيي شيهري ذي القعيدة 1657هـ 1068تنظيفه من وقت وخر ففي سنة 

الحجيية بشييكل كبييير حتييى ا ييبح ال يخييرج ميين الييدلو إال الطييين ، فييتم إنييزال بعيي   وذي
العمال لحفر الب ر عدة مرات ونظراَ لقلة ما ها في بع  األحيان و خا ة في موسم حج 

                                                           
-983،ص5،7م جيـ1984، 7ـيـ 5، مجليد 4ــيـ1ايوب  بري :مرآت الحرمين ـيـ ميرآت مكية، مجليد 9

987  
 هـ لعمارة قناة عين عرفة و عين حنين1033حسن باشا المعمار قدم من استنبول سنة 10
م العيوالي فيي ابنياء هـ(، سمط النجيو1111الع امي : عبد الملك حسين بن عبد الملك الع امي )ت 11

،والطبيري :ابيي جعفير 398،ص4األوا ل والتوالى، اربعة اجزاء، المطبعة السيلفية ومكتبتهيا)د ت( ،جيـ
  11ورقة  2م(، جـ922هـ  310محمد بن جرير)ت 

،محميد طياهربن عبيد القيادر بين محميد  الكيردي :التياريخ 400،ص4الع امي : الم يدر السياب  جيـ12
 82،ص3م ،جـ1965هـ 1385،مكتبة النهضة الحديثة، مكة، 1حرام،طالقويم لمكة وبيت هللا ال

  99-98، ص ص 3الكردي : المرجع الساب  :جـ13
  983ص  7-5ايوب  بري ،مرجع ساب  ،جـ14
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تلك السنة كانت تغل  ليالً وي زال ما بها من طين وغيره ، ثم  تغل  لفتيرات متباعيدة كيي 
ك لم ترجع الب ر إلى حالتها الطبيعية إال بعيد شيهر محيرم يتجمع بها بع  الماء ،ومع ذل

  15م1658هـ 1069من عام 

ّمر البناء الذي عليها فيما عدا الجهة 1661هـ 1072وفي سنة  ّمرت ب ر زمزم كما ع  م ع 
القبلية )الغربية( وادير باب الم عد إلى قبتها نحيو الجهية الجنوبيية عليى ييد سينج  جيده 

 اضي مكة بربيات بالتركية آخرها بيت باللغة العربية هو :سليمان بك ونشد لذلك ق

 قلت تاريخه بلفظ حل * قد بنى الزمزم محمد خان 

وهييي ابيييات ميين عشييرة ابيييات محفييورة فييي حجيير علييى بيياب زمييزم     وكانييت 

  16م1699هـ 1111موجودة إلى زمن الع امي المتوفي سنة 

، برمر الدولة العثمانية  م، عّمر إبراهيم بك سنج  جدة1700هـ 1112وفي سنة 
ب ر زمزم ، بعد ان عر  عليها ذلك   وذلك بعمل طبقة من البالط على مبنى الب ر مين 
الداخل و الخارج ، إضافة إلى تغيير الرفوف الخارجية عن الب ر مما يلي مقام الحنبلي ، 

ينت بالدهانات تلييي ( (كميا تيم تنقييل )17وتجديد اخشابها وتغطيتها برلواح الر اص ثم ز 

ّدد طبطاب ار  مبناه )بفرد الجص 1713هـ 1125جدران الب ر بعد ذلك في عام  م وج 
( ذراعاً وارتفاع 9.5على ارضه( وذلك بدك المنطقة المراد عمل الطبطاب فيها بطول )

 18( اذرع ، ثم عمل بها الطبطاب 9ربع وعر  )

طة اميام م خ يص احيد اهيالي م ير بعي  األحجيار المبسيو1719هيـ 1132وفي عام 

  19مبنى زمزم بالنورة

وقييد ذكيير بعيي  المييؤرخين إلييى انييه حييد  فييي عهييد السييلطان عبدالحميييد األول عييام 
م بع  اإل يالحات فيي مبنيى ب ير زميزم ، و دلييلهم عليى ذليك وجيود 1786هـ 1201

  120120بعيي  النقييوة الكتابييية علييى مبنييى الب يير عليهييا اسييم السييلطان عبدالحميييد سيينة 

   هم بت وير هذه النقوة او عر  ن و ها بدقة كما هو واقعها  ولكن لم يقم احد من

وفيييييييييييييي عيييييييييييييام                                                                                       

                                                           
  40، ويحيى كوشك ،مرجع ساب  ص 99-98ص ص  3محمد طاهر الكردي ،مرجع ساب  جـ15
  470،ص4الع امي ،م در ساب  ،جـ  16
  40، يحيى كوشك :مرجع ساب  ،ص122-120،ورقة2  جـالطبري :م در ساب17
 بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستنبول (NAD)6176وثيقة رقم 18
  42ورقة  3الطبري:م در ساب  جـ19
و 82-81ص ص  3،ومحمد طاهر الكردي :مرجيع سياب  :جيـ185حسين باسالمة :مرجع ساب  ص20

 246،250،388،289فوزية مطر : مرجع ساب  ص 
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مميا حيتم بيذل 21م دخل المسجد الحرام سيل عظيم مأل ب ير زميزم بما يه 1861هـ 1278

وفيي عهيد السيلطان       ل معيه مين طيين واوسيا   جهود كبيرة لتنظيفيه مميا حمليه السيي
م قام اميرمكية والحياج عيزت باشيا بتجدييد شيبابيك 1862هـ 1279عبدالعزيز خان سنة 

وإ الح فوهة الب ر والدرابزين الذي عليه ،  مبنى ب ر زمزم ، وفرة ارضها بالرخام ،

  22وقد بدات هذه األعمال في شهر شعبان من العام المذكور

م( تم إ الح القناة التي كانت تنقل 1879-1878هـ 1297 1295ة من سنة )وفي الفتر
ماء زمزم إلى خارج المسجد الحرام ، على يد الحياج عبيدالرحمن سيراج ميمنيي الشيهير 
بوحدانه  ثم عمل لها مكاناً تتجمع فيه هذه المياه لسقيا النا ،وقد ا نجز هذا العمل في مدة 

 ( 23ما ة عاملتتراوح ما بين ما تين إلى ثالث

وفي ع ير السيلطان عبدالحمييد الثياني اعييد بنياء مبنيى ب رزميزم والقبيه التيي فوقيه بعيد 
 م على يد احمد افندي مدير ش ون المسجد الحرام1878هـ 1296انهيارها سنة 

 

 

24في ذلك الوقت 
ّدد طالء نقوة مبنى ب ر زميزم 1883هـ 1301وفي سنة   بعيد 25م ، ج 

  26ربية المهند   اد  بك مالحظات عنها إلى دارالخالفةان رفع ر ي  األركان الح

م  تييم تنظيييف الب يير علييى إثيير إلقيياء احييد الهنييود بنفسييه فيهييا 1908هييـ 1326وفييي سيينة 
،اعتقاداً منه بح ول البركة ، مما استوجب استدعاء الغوا ين من جدة و لم يتم إخراج 

                                                           
 256ية مطر :مرجع ساب  ،صفوز21
 40يحيى كوشك :مرجع ساب  ، ص 22
 749-748ص  7-5ايوب  بري :مرجع ساب  ،جـ23
،يالحظ ان فوزية مطر اشارت الى ان السلطان عبدالحميد الثياني قيام 749-983المرجع الساب  :ص24

نقية هـ( با الحات في مبنى ب ير زميزم واعتميدت فيي ذليك عليى قيراءة 1327-1293في الفترة من )
كتابي ورد فيه ذكر السلطان عبدالحميد وبالرجوع إلى قراءة بع  المؤرخين لهيذا الينقة ليم اجيد احيدا 
منهم قال بانه يؤر  لعمارة السلطان عبدالحميد الثاني لمبنى زمزم وانما قد اوضحوا  انه هو عبدالحميد 

ليوارد بيه عبدالحمييد الثياني فقط وال يوجد على الينقة اي تياريخ او اشيارة تيدل عليى ان اسيم السيلطان ا
هيـ وعليى ذليك ال ينبغيي 1201ومن الميرجح انيه عبدالحمييد االول اليذي قيام بإ يالح مبنيى زميزم سينة

االعتماد على هذا النقة في تاريخ اعميال السيلطان عبدالحمييد الثياني لمبنيى زميزم ،انظير فوزيية مطير 
، وحسين 257،ص2ب  جـوإبراهيم رفعت الم در السا 289وص  259-258،مرجع ساب  ص ص 

  82-81،ص ص 3و الكردي ،مرجع ساب  جـ184باسالمة ،مرجع ساب  ص
 131محمد غباة ، مرجع ساب  ص 25

 بررشيف دارة الملك عبدالعزيز ،الريا  13-ك3 2وثيقة رقم 26
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د  اهتميت الدولية العثمانيية ، وحتى ال يتكرر ذليك الحيا 27جثته إال بعد وقت لي  ق يراً 

  28م1913هـ 1332بعمل شبك من حديد وضع فو  الب ر سنة 

 أهمية بئر زمزم لسكان مكة بصفة خاصة والحجيج بصفة عامة :

لب ر زمزم اهمية كبييرة بالنسيبة لسيكان مكية ب يفة خا ية والحجييج ب يفة عامية حيي  
زمان كانوا يالقون شدة يقول احد المؤرخين في هذا الخ وص "إن اهل مكة في هذه األ

شديدة في بع  اشهر السنة النقطاع العين عن مكة المكرمية ، فطالميا شياهدت الحرا ير 
المخييدرات يخييرجن بالليييل ، وعلييى كتييف كييل واحييدة دور  لحمييل الميياء فيييه إن ح ييل، 
وطالما رايت ال غار في البيوت يبكون من العطة ، واتف  ليي فيي العيام الماضيي انيي 

 الة العشاء بالمسجد الحرام ، وكان الماء إذ ذاك منقطعاً عن البلد لضعف  كنت ليلة بعد
العييين ، فرايييت النسيياء وال ييغار علييى بيياب ب يير زمييزم بق ييد االستسييقاء ،وقييد اغلقييت ، 
فح لت ليي حالية عظيمية مين التعيب والمشيقة علييهم ، ف يحت لبيواب الب ير، وقليت ليه 

تيت بفسقك ،وكان إليى جيانبي جماعية مين حراٌم عليك غلقها   فإن استمريت على ذلك اف

 29®اهل مكة فرقاموا الضجيج عليه ففتحها ، فدخل النا  واستقلوا منها "

إلييى ان ب يير  191430هييـ 1330الييذي زار مكيية سيينة  Burckardtكمييا اشييار بورخييارت

 زمزم كانت في ع ره من اهم م ادر إمداد مكة بالماء 

 كيفية دخول الناس لبئر زمزم :

محيياوالت تنظيييم لييدخول النييا  لب يير زمييزم   وميينعهم فييي بعيي  كانييت هنيياك 
األوقات ، وذلك ألنه لوحظ ان النا  كانوا يدخلون إلى ب ر زمزم وقت ال الة ويشغلون 
اإلمام والم لين ، خ و اً ايام الحج بسبب ازدحامهم   ورفع ا واتهم اثناء تشاجرهم 

فتغيير  فييي الب يير ، وكتييب الشيييخ ، إضييافة إلييى ان الكييالب والقطييط كانييت تييدخلها ليييالً 
م( 1242-1226هيـ 640-623عبدالسالم عن ذلك كله لخليفة المسلمين في ذلك الوقت )

                                                           
هـ(، الطبعة الثانية، تحقي  الشنوفي، الشيركة التونسيية 1327البتنوني :محمد لبيب ،الرحلة الحجازية)27

 128-101م ،ص 1976هـ  1396لتوزيع، تون  ل
  وفي المرحلة الثانية من مشروع توسعة الحرم المكيي  183-181حسين باسالمة :مرجع ساب   ص28

هـ  تم توسيع المطياف بهيدم البنياء العثمياني 1388هـ إلى عام 1381،التي بدات في جمادى الثانية عام 
سيفل المطياف انظر:يحييى كوشيك ،مرجيع سياب  ،ص الذي كان فو  ب ر زمزم و تخفي  فوهة الب ير ا

40-46  
 46-40الطبري :م در ساب   ورقة 29
جمال زكريا قاسم :الدوافع السياسية لرحالت االوروبيين الى نجد والحجاز خالل القرن التاسيع عشير 30

  ،مطابع جامعية الرييا1،ط2و اوا ل القرن العشرين   بح  منشور بكتاب تاريخ الجزيرة العربية ،جـ
 15م ، ص1979هـ 1399
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يطلب منه عمل  باب لمبنى الب ر حتى يتمكن المس ولون من إغالقها ليالً واوقات ال الة 

31 فرجابه الخليفة لطلبه وكانت هذه هي المحاولة األولى لتنظيم الدخول لب ر زمزم
 

اما المحاولة الثانية  فكانت على يد احفاد الشيخ عبدالسالم بن ابيي بكير الزمزميي واليذي 
م( ان يمكنيه مين 1441-1414هيـ 845-817طلب من الخليفة العباسيي المعتضيد بيا  )

عمل ضّبة ومفتاح لباب ب ر زمزم  كي يستطيع إغال  بابها في اوقات ال الة وفي الليل 
فرجابه لطلبيه ، وا يدر مرسيوماً مؤرخياً فيي العشيرين مين شيهر  وان يكون المفتاح بيده

 32هـ( ، ولقب من يتولى اإلشراف على امر زمزم فيما بعيد "بيآل ريي 820شوال سنة )

  وعليى فيتح 33ولم تقت ر وظيفة اإلشراف على تنظيم دخول النا  ب ر زميزم وخيدمتهم

ر الهجيري إشيارة إليى وجيود باب المبنى وإغالقه  بل نجد انه في بداية القرن الرابع عش

ومين الميرحج ان  34موظفين مهمتهم منع األعراب من الضجيج داخيل المبنيى وتوسييخه 

تنظيم الدخول إلى ب ر زمزم يعتبر ضمن اعمال المحتسب الذي كان اسيا  عمليه األمير 

م 1796هـ 1311 إال ان المحتسب لم يكن يقوم قبل عام  35بالمعروف والنهي عن المنكر

مر وإن كنت ارجح ان عملية التنظيم واإلشراف ومنيع األعيراب مين الضيجيج بتنظيم األ
 وتوسيخ هذا المكان لم تظهر إال بعد التاريخ المشار إليه والدليل على ذلك ما يرتي :

حييييج ابيييين عبدالسييييالم الييييدرعي  يييياحب الرحليييية الكبييييرى والرحليييية ال ييييغرى سيييينة 

ه فيي ذليك الوقيت داخيل ،واستاء مميا شياهد 36م1796هـ 1211م وسنة 1781هـ 1196

مبنييى ب يير زمييزم فقييال :"تييراهم اي )المغتسييلين( يغتسييلون بمييآزرهم يعطييي مريييد الغسييل 
للسا قين وهم واقفون على التنور    في بون عليه دلواً او دلوين او ميا اراد عليى حسيب 
عطا ييه حتييى يشييفى غليلييه ، وهييم علييى ذلييك ال يراعييون لهييا حرمة،فيتشيياجرون علييى 

دهم اليييدلو في يييبه عليييى نفسيييه بثيابيييه حتيييى وقعيييوا فيييي تلويييي  المكيييان الماء،ويرخيييذ احييي

                                                           
هيـ ،تح ييل الميرام فيي اخبيار البييت الحيرام والمشياعر العظيام 1321محمد احمد ال بال المكي :ت31

، 69-68،مكتبية الحيرم المكيي الشيريف ،ورقية  3457ومكة والحرم ووالتها الفخيام   مخطوطية ،رقيم 
  78،ص3وانظر طاهر الكردي :مرجع ساب  :جـ

 69-68 در ساب  ورقة محمد بن علي احمد المكي :م32
على الرغم من المبرر الذي وجدت الجله وظيفة االشراف على ب ر زمزم اال ان اغال  الب ر ليال ليم 33

يكيين ميين الت ييرفات التييي ترضييي العلميياء كمييا الحظنييا حينمييا هييدد الشيييخ علييي الطبييري المتييوفي عييام 
 ك(هـ بواب الب ر بالفتوى بفسقه اذا لم يفتح بابها )سب  شرح ذل1070

 128-127محمد لبيب البتنوني :م در ساب  ص ص 34
عبدالرحمن بن ن ر الشيزري :نهاية الرتبة في طلب الحسبه وتحقي  ومراجعية السييد البياز العرينيي 35

 6بيروت )د ت(ص–،دار الثقافة 
، منشيييورات دار الرفييياعي 2حميييد الجاسييير :ملخيييص رحلتيييي ابييين عبدالسيييالم اليييدرعي المغربيييي ،ط36

 41،42م ،1983هـ 1403
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السييما وهيي فيي وسيط افضيل المسياجد  فيجيب تنزييه المسيجد عين قياذوراتهم 37الشريف

،ولغطهم ،ورفع ا واتهم ، وخ يوماتهم     وبيودي ليو اتياح هللا محتسيباً ييذيقهم النكيال 

 38 فإن حرم هللا اولى المواضع بالهيبة ، ولزوم السكينة

ثييم  ييور لنييا مييور  آخيير معامليية مييوظفي الب يير لألعييراب الخييارجين علييى النظييام عييام 
م ،بقوله:" ترى الحجاج من األعراب يدخلون إلى زميزم نزحيوا ميا فييه 9ز19هـ 1327

على رؤوسهم  ، فيسيل الماء ، عليى ثييابهم إليى ان تبتيل جميعهيا   ثيم يخرجيون فيرحين 
لب ر( التيي ال تيؤثر فييهم بيالمرة دون القييام بهيذا مستبشرين تظللهم ع ى خدمة العين )ا

 39الواجب 

وإلى جانب وظيفة اإلشراف عليى بياب مبنيى ب ير زميزم ، ووظيفية تنظييم دخيول النيا  

 41  وكان للقا مين بهذه الوظا ف جميعاً ر ي 40وسقياهم زمزم بوساطة الدالء

موظفياً  26م بيـ 1885هـ 1303وقدرعدد الموظفين الذين كانوا يعملون بب ر زمزم عام 
موظفيياً يقومييون  15موظفيياً لجييذب الميياء ميين الب يير عيين طرييي  الييدالء ، و  11ميينهم 

بالوظا ف األخرى كما وردت إشارة إلى ان هيذا العيدد مين الميوظفين كيانوا يعمليون فيي 

 43م1909هـ 1327سنة 42 م1902هـ 1320سنة 

 سة :خدمات العثمانيين في بقية آبار مكة المكرمة والمشاعر المقد

ظلت اوبار التي انش ت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سواء قبيل اإلسيالم  

، وقيد ترتيب عليى 44تؤدي دورها فيي الع ير العثمياني –او في ع ور اإلسالم المختلفة

ذلك اهتمام العثمانيين برمر اوبيار مين إ يالح وتجدييد وزييادة تعميي  ليكثير ماؤهيا ،اميا 
 ت إليه من معلومات في هذا المجال قليلة نسبياً حفر آبار جديدة فإن ما تو ل

                                                           
نالحظ ان ذلك  ار منافيا لتوجيهات العبا  بن عبدالمطلب الذي كان يقول عن مياه زمزم "ال احلها 37

 58،ص2لمغتسل وهي لمتوضئ وشارب حل وبل " انظر األزرقي :م در ساب  ،جـ
، منشييورات دار الرفيياعى، 2حمييد الجاسيير : ملخييص رحلتييي إبيين عبييد السييالم الييدرعى المغربييي، ط38

 133م، ص1983هـ  1403ية السعودية،المملكة العرب
 128-127-101محمد البتنوني :م در ساب  ، ص 39
 260،ص1،إبراهيم رفعت ،جـ101الم در الساب  ،ص40
 978، 7-5ايوب  بري :مرجع ساب  ،جـ41
 290، ص 1إبراهيم رفعت :م در ساب  ،جـ42
 101محمد البتنوني :م در ساب  ص 43
 43الطبري :مرجع ساب  :ورقة 44
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ففييي ع يير السييلطان سييليمان القييانوني عييانى اهييل مكيية الكثييير ميين قليية مييياه اوبييار  فقييد 

( كميا و يفت سينة 45م برنهيا قليلية جيداً 1519هيـ 926و  فت حالة مياه اوبيار فيي سينة 

ع السيلطان سيليمان ، مميا دفي46م وما بعدها برن ميياه اوبيار فيهيا قيد جّفيت 1533هـ 940

القييييانوني إلييييى توجيييييه إبييييراهيم دفتيييير دار م يييير المعييييّين لعمييييارة عييييين عرفييييه سيييينة 

، إضيافة إليى قييام محميود 47رابها و زيادة حفرها ليكثير ماؤهيام بإخراج ت1561هـ 969

م ، بالتوجه إليى 1561هـ 969الخادم المتولي زمام ابنة السلطان سليمان اثناء حجه عام 
للكشف عن حالة آبارها ودفع من ماليه مبلغياً مين الميال إلبيراهيم دفتير  الزاهر و الشبيكه

دار م ر لإلنفا  منه على حفير ب ير فيي طريي  المسيفله وب ير آخير فيي الزاهير وزييادة 

  48حفر و تنظيف اوبار النازحة

م حج الوزير سنان باشا وذهب إليى التنعييم جهية مسيجد عا شية 1570هـ 978وفي سنة 
حرم للعمرة ، فشاهد ما يعانيه المسلمون من قلة مياه الوضوء فيي ذليك رضي هللا عنها لي

المكان ، وحملهم له من اماكن بعيدة ، حي  انهم لم يتمكنوا من الح ول على المياء مين 
مميا حفيز اليوزير عليى إعيادة  الب ر القريبة من مسجد عا شة بسبب انهيدامها و انيدثارها 

م تييم 1574هييـ 982وفييي سيينة 49لثييواب عنييد هللاحفرهيا و بنا هييا ، بق ييد كسييب األجيير وا

فيير مجموعيية كبيييرة علييى يييد الييوزير محمييد باشييا 50تعمييير آبييار مكيية المشييرفة  الييذي 51وح 

                                                           
 731،ص 7-5 بري :مرجع ساب  :جـايوب 45
،مخطوط م ور بالميكروفلم عن 34مؤلف مجهول :سلوك سبيل الرشاد لموالنا السلطان مراد ورقة 46

 (675( مركز البح  العلمي واحياء الترا  االسالمي بمكة رقم)1024المكتبة االزهرية برقم )
، القطبيي : عبيد الكيريم بين  37،والطبري:الم يدر السياب  ورقية 86الع امي :المرجيع السياب  ص47

(، إعالم العلماء األعالم ببناء المسجد الحرام، تعلي  احمد محمد جميال وآخيرون، 1014محب الدين)ت
م، 1983هييـ  1403الطبعيية األولييي، منشييورات دار الرفيياعي للنشيير والطباعيية والتوزيييع ، الريييا  

  112ص
االن اري)من اهل القرن العاشر الهجري(،  الجزيري :عبد القادربن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم48

الدرر الفرا د المنظمة في اخبار الحاج وطر  مكة المعظمة، ثالثة اجزاء، الطبعة األولى، اعده للنشير، 
هيـ  1403حمد الجاسر، منشيورات دار اليمامية للبحي  والترجمية والنشير، المملكية العربيية السيعودية، 

 1065ص 2م،جـ1983
زينييي ، خال يية الكييالم فييي بيييان امييراء البلييد الحييرام ،مكتبيية الكليييات األزهرييية،  دحييالن :السيييداحمد49

سنان باشا كان واليا على م ر وانشر بها جامعا سنة 323،-322م، ص ص 1977هـ  1398القاهرة، 
حسين عبيدالوهاب :تياريخ المسياجد 61هـ انظر سيلوك سيبيل الرشياد لموالنيا السيلطان ميراد ورقية 979

 303م ص 1946بعة دار الكتب الم رية القاهرة ،مط 1االثرية جـ
السيد عبدهللا محمد اليزواوي :بغيية اليراغبين وقيوة عيين اهيل البليد االميين فيميا يتعلي  بعيين الجيوهرة 50

 21هـ،ص1330المطبعة الخيرية ، 1السيدة زبيدة ام األمين ،ط
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م امير السيلطان احميد خيان األول 1616هيـ 1125  وفيي سينة52ينسب إليه ب ر الداوودييه

 وفييي عهييد السييلطان 53بإنشيياء وتجديييد عمييارة مجموعيية كبيييرة ميين اوبييار بمكيية المكرميية

  تييّم تعمييير وتجديييد اوبييار 54م1774-1757هييـ 1187-هييـ1171م ييطفى خييان الثاليي  

الواقعة على الطري  بين مكة و المدينة   مما يجعلنا نرجح ان مجموعة اوبار الموجودة 
اون بالزاهر قد تم حفر بعضها وتجدييد بعضيها اوخير فيي نفي  الفتيرة التيي اشيار إليهيا 

 احياء مكة وطريقاً يو لها بالمدينة المنورة   النص حي  ان الزاهر ي عتبر من

، عليى 55م1839-1808هيـ 1255-1223وعمل السيلطان محميود خيان الثياني 

اوالهييا تعييرف بب يير ،  إعييادة بنيياء ثالثيية آبييار لخدميية المعتمييرين وسييكان بلييد هللا الحييرام

  و ترجييع اهمييية ب يير طييوى إلييى اهتمييام بعيي  56الجعرانييه ، والثانييية ت عييرف ب يير طييوى

 –لحجيياج والمعتمييرين باالغتسييال منهييا عنييد دخييول مكيية المكرميية ، إقتييداء بفعييل النبييي ا
الذي ورد عنيه انيه بيات بيذي طيوي عنيد دخيول مكية المشيرفة فيي  - لى هللا عليه وسلم

 57العام العاشر للهجرة و اغتسل منها 

م إليى ذليك بقوليه: "بعيد 1900هيـ 1318وقد اشار إبراهيم رفعت الذي حج سنة 
ينا ع ا التسيار بجهة جرول غربي مكة واتخذنا منها مقاما محموداً آمنا فييه عليى ان الق

                                                                                                                                                         
ثياني انظير الحنفيي: قطيب تولي الوزير محمد باشا من ب الوزارة العظمى في عهيد السيلطان سيليم ال51

هييـ(، تيياريخ القطبييي المسييمى كتيياب األعييالم بييرعالم بيييت هللا الحرام،طبييع ونشيير، المكتبيية 990الييدين)ت
،و ينسيب لليوزير محميد باشيا بنياء حميام بياب العميرة سينة 59-57م  ص1857العلمية، بمكة المشيرفة،

 م1574-هـ 998
ين شييريفنكي  اثييارة مبييرورة ومشييكورة، محمييد امييين المكييي :خلفيياى عظييام عثمانييية حظرتنييك حييرم52

ترجميية: سييعد الييدين اونال)اإلثييارة المبييرورة والمشييكورة للخلفيياء العثمييانيين فييي الحييرمين الشييريفين،لم 
 159هـ، ورقة 1318تنشر، هما يونلرندي،المطبعة العثمانية 

 62،بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول ص 1وثيقة بدفتر مهمة م ر رقم53
د فرييد بيك المحيامي : تياريخ الدولية العليية العثمانيية، تحقيي  إحسيان حقيي، الطبعية األوليى، دار محمي54

 34م، ،ص1981هـ  1401النفا  ، بيروت،
 454-397محمد فريد بك المحامي :مرجع ساب  ص 55

 
وكييان يطليي  علييى موقعهييا قييديما وادي طييوى وفييي الوقييت 36-35محمييد المكييي :مرجييع سيياب  ص56

 انها بالتحديد امام مستشفى الوالدالحاضر جرول ومك
،ابين فهيد )عبيدالعزيز 120ص  2احمد بن تيميه :مجمع فتاواه جمع عبدالرحمن النجيدي الحنبليي ،جيـ57

هـ( بلول القرى في ذييل اتحياف اليورى برخبيار ام القيرى ،مخطيوط م يور 922بن عمر بن محمد ،ت
-71علميي واحيياء التيرا  االسيالمي رقيم مركيز البحي  ال 1بالميكروفيلم من مكتبة الحرم المكي ،رقيم 

 573  جامعة ام القرى ،ص72
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امتعتنا ، هممنا بدخول مكة ألداء طواف القدوم وتحية البيت الحرام ، فاغتسلنا جميعاً من 

وقيد اثير هيذا فيي ت يميم الب ير مين 58- لى هللا علييه وسيلم–ب ر ذي طوى اقتداء بالنبي 

حي  ا بح ت ميمها يجمع بين وظيفة إمداد النا  بالمياء ، وتهي ية الناحية المعمارية ، ب
 مكان لالغتسال" 

جهية  - يلى هللا علييه وسيلم-اما الثالثية فهيي ب ير بقيرب تربية السييدة ميمونية زوج النبيي
شمال مكة ، وهناك ب ر مجاورة عند حدود حرم مكة مين الجهية الشيمالية الغربيية يرجيع 

قيد اشيار إليييه إبيراهيم رفعيت بقوليه: "العلميين و منهمييا م و1846هيـ 1263بناؤهيا لسينة 
مك حا طهيا   م وق طرهيا اربعية1.10يبتدئ الحرم من الجهة الغربية ب ر مبنيه بالحجر س 

مقها  متراً و بجوارها مشرب )سبيل( مبني بالحجر بناء متيناً ومكتوب عليه  15امتار وع 

  59هـ1263ه إلى عام ابيات باللغة التركية بخط جميل و يرجع تاريخ بنا 

حفر امير مكة المشرفة الشيريف عبيدهللا باشيا ب يراً 60م1862هـ 1279وفي سنة 

بطري  التنعيم بالقرب من منطقة الشيخ محمود ، كما عمل ايضاً بالقرب منها ب ر ت نسب 
م   ولقيد ادت مجموعية هيذه اوبيار دورهيا فيي 1866هـ 1283لرجل هندي انشرها سنة 

مياء إليى جانيب ميياه العييون الوا يلة إليهيا بواسيطة القنيوات ، وكيان تزويد اهيل مكية بال
السييكان يعتمييدون علييى اوبييار وحييدها وقييت انقطيياع مييياه العيييون مثلمييا حييد  فييي سيينًتي 

م ، وقد اهتم كثير من المؤرخين بذكر دور اوبار فيي 1560هـ 968م و 1552هـ 960
مكة يشربون من ماء اوبار التي فيها تزويد سكان مكة بالماء   فذكر احدهم قا الً:"واهل 

مثييل زمييزم ، او التييي فييي ضييواحيها كييالزاهر و العسيييالن ، والجعرانييه، وغيرهييا ميين 

 ( 61ال هاريج التي تمأل من مياه المطر او ماء الينابيع او من عين زبيدة"

بينمييييا ذكيييير مييييؤر  آخيييير الييييدور الكبييييير الييييذي قامييييت بييييه هييييذه اوبييييار سيييينة 
دمر السيل ، الذي وقع في ذلك العام ، قنوات مياه العيون  مما م بعد ان 1910هـ 1328

  و لييم تتوقيف جهييود العثمييانيين فقييط عنييد 62جعيل النييا  يعتمييدون كلييية عليى مييياه اوبييار

 اوبار بل امتدت لتشمل العناية بالعيون و قنواتها  

 العناية بالعيون و قنواتها :

                                                           
 30ص  1ابراهيم رفعت :م در ساب  جـ58
 28ابراهيم رفعت :م در ساب  ص 59
عرف عن امير مكة الشريف عبدهللا باشا بسعة اطالعه وعلمه 160محمد المكي :م در ساب  ورقة 60

 321ساب  صو حبه للعلم  انظر :السيد احمد زيني دحالن :م در 
 م1909هـ 1327 زار مكة سنة 64محمد البتنوني ،م در ساب  ،ص61
 223ص  1ابراهيم رفعت :الم در الساب  جـ62
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ييون إليى مكية المكرمية والمشياعر تتميز عناية العثميانيين فيي جليب ميياه الع     
المقدسة ، في اساليبهم التي اتبعوها ل يانة وترميم العيون القديمة ، وإنشاء عيون جديدة 

 ، والعمل على  يانة وترميم وإنشاء وتنظيف قنوات المياه الناقلة لمياه هذه العيون  

نيذ وحتى يمكننا ان نتعرف على تلك الجهيود   ارى انيه مين األفضيل عرضيها م
بداية الع ير العثمياني وحتيى نهايتيه فيي منطقية الحجياز، وذليك ألن هيذا الع ير ييرتبط 
برهمية عظيمة وحادثة هامة في التاريخ   وهو تعزيز مياه عين حنين الوا يلة إليى مكية 
بمييياه عرفيية  ، عيين طرييي  مييد قنيياة جديييدة ميين ب يير زبيييدة )بحديقيية الطفييل الواقعيية بييرول 

ألبطح لجمع مياه وادي حنين و مياه نعمان من ذلك الموضع ثم العزيزية (إلى البياضه با
توجيه مياههما إلى داخل مكية و يمكين تقسييم مراحيل جهيود العثميانيين فيي العنايية بيرمر 

 العيون و قنواتها إلى اربع فترات تاريخية :

 القرن العاشر الهجري    -ا

 القرن الحادي عشر الهجري  -ب

 ي القرن الثاني عشر الهجر -جـ

منذ بداية القرن الثال  عشر الهجري وحتى سقوط الدولة العثمانية  وسرحاول  -د
إلقيياء مزيييد ميين الضييوء علييى جهييود العثمييانيين فييي العناييية بييالعيون و قنواتهييا فييي هييذه 

 الفترات األربع  

 أوالً: جهود العثمانيون في القرن العاشر الهجري :

ان مكية المكرمية وحجياج بييت هللا في اوا ل حكيم  العثميانيين للحجياز عيانى سيك
الحرام مشقة عظيمة في سبيل الح ول على الماء  مما ادى إلى اهتمام السلطان سليمان 

  وألهمية الدور اليذي  63م بإ الح عين عرفة و عين حنين1524هـ 931القانوني سنة 

عناه سكان قام به السلطان سليمان القانوني في هذا العام وما تاله  يجدر بنا ان نوضح ما 
 مكة من مشقة في سبيل الح ول على الماء قبل اإل الحات التي قام بها هذا السلطان 

فقد ذكر احد المؤرخين عن ذلك ما ن يه " فيي اوا يل الدولية العثمانيية بهيذه      
األقطار الحجازية بطلت العيون وتهدمت قنواتها وانقطعت عين حنين عن مكة المشرفة، 

قون من اوبار حول مكية ، مين ابييار يقيال لهيا العسييالت فيي عليو و ار اهل البالد يست
                                                           

-109،عبييدالكريم القطبييي :م ييدر سيياب  ص285-284قطييب الييدين الحنفييي :م ييدر سيياب  ،ص63
 193-192ورقيية 1،الطبييري :م ييدر سيياب  ط85،ص1،عبييدالملك الع ييامي :م ييدر سيياب  جييـ111
م لكين عليى 1519 926ايوب  بري ان السلطان امر بإ الح قنياة عيين حنيين و تنظيفهيا سينة وذكر 

قدر ما توفر لي من الرجوع الى م ادر متعددة لم اجد ما يؤكد كالمه انظر ايوب  بري مرجع ساب  
 731ص 7-5جـ
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مكة قريب من المنحنا ، ومن آبار في اسفل مكة من مكان ي قال له المواهد و يسيمى اون 
الجوخي في طري  التنعيم )الزاهر(   وكيان المياء غاليياً قلييل الوجيود ، وكيذلك انقطعيت 

حملون الماء إلى عرفات من األمكنة البعيدة عين عرفة وتهدمت قنواتها ، وكان الحجاج ي
، و ار فقراء الحجاج يوم عرفة ال يطلبون غير الماء لعزته و ال يطلبون الزاد  وربميا 
جلبه بع  األقوياء من األماكن البعيدة للبيع       فارتفع سعر الماء جداً في يوم عرفة ، 

فيرل المياء اليذي كنيا حملنياه مين  وكنت يوم ذ مرافقاً في خدمة والدي رحمه هللا تعيالى و
مكة إلى عرفات وعطة اهلنا ، فطلبنا قليالً من الماء للشيرب ، فاشيتريت قربية  يغيرة 
جداً يحملها اإلنسان بإ بعه بدينار ذهيب ، والفقيراء ي ييحون مين العطية يطلبيون مين 
 المياء ميا يبيّل حليوقهم فيي ذليك الييوم الشيريف فشيرب اهلنيا بعي  تليك القربية وت يدقوا
بالباقي على بع  من كان مضطراً من الفقراء ، وعطشنا عقيبه ، وجياء وقيت الوقيوف 
الشريف و النا  عطاة يلهثون ،فرمطرت السماء ، وسالت السيول من فضل هللا تعيالى 
ورحمتييه والنييا  واقفييون تحييت جبييل الرحميية ، ف يياروا يشييربون ميين السيييل ميين تحييت 

  64ارجلهم ويسقون دوابهم "

المؤر  لم يحدد لنا السنة التي وقع فيها ذليك  ولكنيه فقيط ذكير ان  ولكن هذا     
هييذه الحادثيية وقعييت فييي اوا ييل الحكييم العثميياني للحجيياز   وقبييل عمييارة السييلطان سييليمان 

  رغيم ان هنياك ميؤر  آخير 65م1524هيـ 931القانوني لعين عرفة ،  وعيين حنيين سينة

 66م1523هـ 930 نسب لذلك المؤر  انه قال برن تلك األحدا  وقعت عام

كمييا تحييد  مييؤر  آخيير ان انقطيياع ميياء عييين عرفيية و عييين حنييين كييان سيينة 

  ونتيجة لذلك  درت اوامر السيلطان سيليمان القيانوني ، بعميارة عيين 152367هـ 930

م   وعييين لإلشييراف علييى ذلييك نيياظر ميين 1524هييـ 931عرفيية ، وعييين حنييين سيينة 
جهداً كبيراً من اجيل إ يالح قنياة  المجاورين بمكة اسمه م لح الدين م طفى  وقد بذل

عين حنين إلى ان جيرى ماؤهيا بمكية   وإ يالح قنياة عيين عرفية إليى ان ميألت مياههيا 
بييرك عرفييات   ثييم اشييترى النيياظر  ميين امييوال السييلطنة عبيييداً سييوداً  رتييب لهييم المييوارد 

 ( 68لإلنفا  عليهم ليعملوا على  يانة و تنظيف قنوات العيون

                                                           
 285-284قطب الدين الحنفي :م در ساب  ص ص 64
 الم در الساب  نف  ال فحة65
 85،ص1لع امي :م در ساب  جـعبدالملك ا66
 193-192ورقة  1الطبري م در ساب  جـ67
،عبيييدالكريم القطبيييي م يييدر سييياب   285-284قطيييب اليييدين الحنفيييي ،الم يييدر السييياب  ،ص ص 68
اييوب  يبري :مرجيع سياب  ص 85،ص4، عبدالملك الع يامي :الم يدر السياب  ،جيـ 111-109ص
739 
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 عمارة عين منى :

لييف المؤرخييون حييول العييين التييي كانييت تغييذي بركيية السييلم  فقييد نشيير احييد اخت
المييؤرخين نقشيياً كتابييياً عيين عمييارة بركيية السييلم وإعييادة إ ييالح القنيياة التييي تغييذيها سيينة 

م، وتساءل هذا المؤر  عن العين التي كانت تغذي بركة السلم ، هل هيي 1528هـ 935

  69عين ، ام عين عرفة

ة نف  النقة إلى انيه ييؤر  لعميارة السيلطان سيليمان وذكر مؤر  آخر بعد إعاد

 ، فرين الحقيقة إذن فيما ذهب إليه كل منهما ؟ 70م1528هـ 935لعين حنين سنة 

والواقع ان عدم تحديدها للطبيعة الجغرافية للمنطقة المحيطية بموقيع بركية السيلم 
وقيع الميؤر  األول وعدم مراجعتها لما كتبه الفاسى عنها وعن قناة العيين التيي تغيذيها ،ا

في الحيرة بين نسبه هذه العمارة لعين حنين، او لعين عرفة ، كما لم يوفي  اوخير حينميا 
نسبها إلى عين حنين   وال واب ان هذا النقة يؤر  إلعادة إ الح قناة عين منى التي 
تغذي بركة السلم في ذلك الوقت ، وهي بعيدة كل البعد عن عين حنين ويتكون النقة من 

 سطراً ، وهامشًين هذا ن ه: 16

 بسم هللا الرحمن الرحيم   -1

 و لى هللا على سيدنا محمد وآله و حبه وسلم   -2

 متع هللا اإلسالم والمسلمين ببقاء موالنا   -3

 السلطان األعظم و الخاقان المكرم سلطان    -4

 العرب والعجم خادم الحرمين الشريفين ملك   -5

 سلطان بن سلطان الروم والعراقين ال  -6

 السلطان سليمان خان من آل عثمان عز ن ره   -7

 امر إعادة إ الح عين هذه البركة المعروفة ببركه    -8

 السلم بعدما انقطع مر)ها( و بتجديد بنا)ء( هذ )ه( البركه   -9

                                                           
اي وسييليمان القييانوني دار الثقافيية ،جامعيية الملييك محمييد انييور شييكري :لوحييان اثريييان للسييلطان قايتبيي69

 48-47-17-16م ص ص1976هـ 1396عبدالعزيز  مكة المكرمة ،

 
لفعر: محمد فهد عبدهللا : تطور الكتابات والنقوة في الحجاز منذ فجر االسيالم حتيى منت يف القيرن 70

-337-336، ص ص م،تهامة، جدة، المملكة العربيية السيعودية 1984هـ  1405 1السابع الهجري،ط
350 
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 بعدما اندرست اماراتها و انهدمت بطول الزمان  -10

 لحرام و لساير عمارتها مورداً لحجاج بيت هللا ا  -11

 الخاص والعام إبتغا)ء( مرضات هللا الملك العاّلم  -12

 وذلك في ايام عدل موالنا السيد الشريف الحسب و النسب   -13

امير الحرمين جمال الدين محمد ابو نمي ابن بركات الحسني ادام هللا ايامه  -14
  

 نبوية وكان ذلك في سنة خم  وثالثين و تسعمايه من الهجر)ة( ال -15

 و السالم 71على  احبها افضل ال الة -16

 الهامة األيمن                                           الهامة األيسر

-1وذلييييك علييييى يييييد الفقييييير                          -1                           
 م طفى ناظر

-2                        إلييييى هللا تعييييالى            - 2                           
 عين مكة المشرفة

لطيييييف  3                                                                             
 هللا به

نالحظ من خالل قراءة النقة عدم وجود اي كلمة تدل على انه خاص بعمارة عين حنين 
 يالح العيين المغّذيية لبركية السيلم، ، فكل الذي ورد به ان السلطان سليمان امر بإعيادة إ

 م 1527هـ 935وتجديد بناء البركة بعد انهدامها ، في سنة 

إضافة إلى ما سب  فإن هناك امرين يؤيدان ان ما ورد بيالنقة كيان خا ياً بعميارة عيين 
 منى المغذية لبركة السلم ، ولي  بعين حنين  

وف بالملك نا ب السلطنة في م ير اولهما : قول الفاسى:"منها عين اجراها األمير المعر

 72في سنة خم  واربعين وسبعما ة ، من منى إلى بركة السلم بطري  منى "

ثانيهما :مين خيالل استعراضيي لجمييع جهيود العثميانيين فيي تيوفير الميياه لمكية المكرمية 
والمشاعر المقدسة لم اقف على اي نص يشير إلى جلب مياه عين حنين إليى هيذه البركية 

واضح ان الطبيعة الجغرافية للمنطقة المحيطة بها تمنع و ول عين حنيين إليهيا  ولكن ال
  

                                                           
 وردت هكذا و ال واب )ماؤها(71
 349ص 1الفا  :شفاء الغرام برخبار البلد الحرام "م در سب  ذكره "جـ72
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 إيصال ماء عين عرفة إلى مكة المكرمة :

بالرغم من انتهاء السلطان سليمان القانوني من عميارة عيين عرفيه وعيين حنيين 
م  إال ان 1528 935م وإ الح عين منى المغذية لبركة السيلم عيام 1524هـ 931سنة 
لة نقص المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ظلت قا مة   و يظهر ذلك جلبياً مين مشك

لمقابلية  سفر ناظر العين م يلح اليدين م يطفى اليذي تيم عليى يدييه إنجياز تليك األعميال
السلطان سليمان الذي لّبى له جميع مطالبه الهادفة إلى توفير المياه للسيكان وحجياج بييت 

م ببحر القلزم )األحمر(   اما عن السنين 1530هـ 937ريقاً عام هللا الحرام لكنه توفي غ
م 1533هيـ 940التي تلت ذلك وظهر بها نقص المياه فقد سجلها لنا المؤرخين منها عيام 

  ومنهييييا سيييينوات 73وهييييو العييييام الييييذي تعيييير  فيييييه سييييكان البلييييد الحييييرام للمجاعيييية

و يفها احيد  م  وميا بعيدها التيي1557هـ 965،  75م1555هـ 963، 74م1552هـ 960

 76المؤرخين برنها كانت تقارن بسني يوسف شدة و عجفاً 

م  زادت حدة نقص المياه بمكة ، واثر ذلك على ارتفاع 1561هـ 969وفي سنة 
اسعار السلع ، مما دفع بع  الفقراء إلى اكل لحم بغل ، وبلغ األمر برحيدهم ان اخيذ فيي 

لى السلطان سليمان القانوني ،  ولما عرضت تلك األحوال ع77سلخ جلد هرة ليركل لحمها

ا در األمر بتدارك ذلك بري وجه كان وامر بالبح  عن العيون ، وكيفية إجراء مياهها 
إلييى بلييد الحييرام، ممييا ادى إلييى اجتميياع عييدد ميين اعيييان مكيية المشييرفة مييع قاضييي البلييد 
عبييدالباقي بيين علييي المغربييي ، واألمييير خييير الييدين خضيير سيينج  جييدة ، لتييدار  اميير 

 (   وبعد مشاورات اللجنة فيما بينها اجمعوا على :78طانالسل

                                                           
ـييـ 812ابيين فهييد :نجييم الييدين عميير بيين محمييد) 349ص 1الفييا  الم ييدر السيياب  نفيي  ال ييفحة جييـ73

، مركيز البحي  1شيلتوت،ط هـ( ، اتحاف الورى برخبار ام القرى  ثالثة اجزاء، تحقي  فهيم محميد885
العلمي وإحياء الترا  اإلسالمي، جامعة ام القرى، الكتياب العشيرون، مكتبية الخيانجي للطباعية والنشير 

 299ص3والتوزيع، القاهرة، جـ
 739ايوب  بري :مرجع ساب  ص74
 85،ص1عبدالملك الع امي :م در ساب  جـ75
 236-233،ورقة 1الطبري :م در ساب  جـ76
 محمد باشا  اد  :دلييل الحيج لليوارد اليى مكية والمدينية  286في :م در ساب  صقطب الدين الحن77

 62هـ ص1313،المطبعة الكبرى االميرية ببوال   م ر ، 1من كل فج ط
78

 1063-1062-1037-1036،ص2عبدالقادر الجزيري :م در ساب  جـ 
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ان اغنى العيون الموجودة في ذلك الوقت هي عين عرفة ، وجاء رايهم ذليك  -1
بعد ان ادركوا قلة مياه عين حنين وانقطاعها في بعي  السينين   فيي الوقيت اليذي كانيت 

  79فيه مستمرة في عطا ها

)تقيع اون  80ن المنبيع إليى ب ير زبييدةان قناة عين عرفة: معروف مسيارها مي -2

 في حديقة الطفل الواقعة برول العزيزية ( 

ان هنيياك قنيياة مخفييية تحييت األر  ، تمتييد ميين ب يير زبيييدة إلييى داخييل مكيية ،  -3
 وذلك يحتاج إلى حفر التراب للكشف عنها وإ الحها 

ان تكيياليف إ ييالح هييذا الجييزء المختفييي تحييت األر  يقييدر بثالثييين الييف  -4

  81ردينا

يير  ذلييك علييى السييلطان فييي اوا ييل سيينة) هييـ( التمسييت اختييه "هييانم 969فلمييا ع 
سيلطان" منييه ان يييرذن لهييا فييي عمييل هييذا الخييير   حييي  كانييت  يياحبته األولييى زبيييدة ام 
جعفيير العباسييية   فطلبييت ان تكييون هييي ايضيياً  يياحبة هييذا الخييير فييرذن لهييا فييي ذلييك ، 

هذه الخدمة   فجاءت اوراء ان ال يقيوم  فاستشارت الوزراء فيمن ي لح لتولي العمل في

 82بها إال دفتر دار ديوان م ر األمير الكريم إبراهيم بن تغري بردى

بعد دراسة الوضع بدا العمل بعد ان قابل ر ي  الحرمين القاضي حسين الحسني 
بمكة المكرمة وعر  األمر عليه فرشيار القاضيي عليى األميير إبيراهيم بميا ينبغيي علييه 

الحظته ويبييدو ان هنيياك اعييداداً ميين العيياملين قييد فييروا ميين موقييع العمييل إلييى وميا يجييب م
م إليى امير واليي م ير للعميل عليى 1565هيـ 973م ر مما دفع السلطان سليمان سينة 

  كميا ا ييدر السيلطان اميره إلييى اميير مكيية  83إعيادة العياملين اللييذين هربيوا إليى عرفييات

اهيم والعمال حتى يتمكنوا من إنهاء اعمال باالستمرار في تقديم مساعداته إلى األمير إبر

 84العمارة بقناة عين عرفة

                                                           
 ييدر ،الطبري:م85،ص 4،عبييدالملك الع ييامي م ييدر سيياب  جييـ286الحنفييي :م ييدر سيياب  ،ص79

 236-233ساب  ،ورقة 
 85ص 4،عبييدالملك الع يامي الم ييدر السيياب  جييـ286قطيب الييدين الحنفييي :الم يدر السيياب  ، ص80

 236-233الطبري: م در ساب  ورقة 
 85ص 4،عبدالملك الع امي :م در ساب  جـ287-286الحنفي ، الم در الساب  ،ص81
 111اب  ،صالم در الساب ، نف  ال فحة عبدالكريم القطبي المدر الس82
 236-233،الطبري :م در ساب  ورقة 287الحنفي :م در ساب  ص 83
 بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول 545ص 5وثيقة بدفتر المهمة رقم84
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وبعد وفاة السلطان سليمان خلفه ابنه السلطان سيليم، فرخيذ يتيابع اعميال العميارة ، واليذي 
كان قد عين لهذه الخدمة دفتر دار م ير يوم يذ محميد بيك اكملجيي زاده   وقيد بيذل فيهيا 

لعميل لوفاتيه فيي الييوم الرابيع مين جمياد األوليى سينة نفسه وماله ولكنه لم يسيتطع إتميام ا
م،ثم رجع إلى خدمة العين األمير قاسم بك مباشراً لهذه الخدمة حتى توفي 1568هـ 976
م ، ثم توجه شيخ اإلسالم القاضي حسين الحسني ، إلى إتمام ما بقيي 1568هـ 979عام 

ل المتبقييي فيمييا دون ميين األعمييال علييى مقتضييى األميير السييلطاني  و تييم لييه إنجيياز العميي
 الخمسة اشهر 

م بعيد ان 1571هيـ 979وكان دخيول مياء عيين حنيين فيي العشيرين مين ذي القعيدة سينة 

  ومين المفييد ان نوضيح ان يييوم 85اسيتمر إنجياز هيذا العميل ميا يقيرب ميين عشير سينوات

دخول ماء عين عرفة إلى مكة كان  يوماً سعيداً، فرح به سيكان بليد هللا الحيرام مثيل ييوم 

 86عيد األكبر إلحساسهم بزوال هّم الح ول على الماء ال

 :     إنشاء قناة بعين عرفة

راى السلطان سليم بن سليمان ان من األفضل بناء قناة مسيتقلة ، لنقيل مياء عيين 
عرفة من األبطح إلى آخر المسفلة دون اختالطها بماء اختالطها بمياء قنياة عيين حنيين ، 

ة داخل مكية إليى مجموعية مين األسي لة حيددها له وا يدر وإي ال الماء من القناة الجديد
م إليى واليي م ير سينان باشيا باختييار مين يقيوم بهيذا 1571هيـ 979السلطان امره سنة 

العمل   فرشح له األميير اسيكندر باشيا الجركسيي اليذي كيان يشيغل من يب واليي م ير 
الحسييني و  سييابقاً   ف ييدرت األواميير بتعيينييه لهييذه المهميية مييع مشيياركة القاضييي حسييين

سنج  جدة   وتم لهم بناء القناة من األبطح إلى الميدعي ثيم إليى  سيويقه ، ثيم عطيف بهيا 

 87إلى السو  ال غير ، ثم على آخر المسفلة

وبذلك استطاع العثمانيون في القرن العاشر الهجري إنشاء قنياة جدييدة لنقيل مياء 
ه األعميال العظيمية التيي عين عرفة من ب ر زبيدة إلى آخر المسفلة  وعلى الرغم من هيذ

                                                           
 بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول 214ص 6وثيقة بدفتر المهمة رقم85
،عبدالملك الع يامي م يدر 113ص عبدالكريم القطبي م در ساب  297الحنفي :م در ساب  ص86

،السيد عبدهللا محميد اليزواوي : بغيية اليراغبين  236-233،الطبري :م در ساب  ورقة  88ساب  ص
ـي المطبعية الخيريية، 1وقرة عين اهل البلد األمين فيما يتعل  بعين الجوهرةيـ السييدة زبييدة ام األميين ـ ط

 20-19هـ، ص1330

 
،السييييد عبيييدهللا 88،ص2ملك الع يييامي :م يييدر سيياب  جيييـ،عبييدال 292الحنفييي :م يييدر سييياب  ص87

 20الزواوي :مرجع ساب  ص
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قام بها العثمانيون في إ الح قناة عين عرفة ، وإي الها إلى آخر المسفلة بمكة المكرمة 
 فقد ظهر بعد فترة ق يرة حاجة بع  مواضع من قناة عين عرفة للترميم  

وكييي التسييوء حاليية القنيياة و يسييتفحل الخييراب وتكثيير تكيياليف اإل ييالح ا ييدر السييلطان 
واإلسيراع فيي إنجياز  م بتقدير قيمة التكاليف 1580هـ 988لي م ر سنة اوامره إلى وا

  ولكي يتم تنفيذ هذا المشروع في اق ر وقت وعلى وجه الدقة فقد وجه السلطان 88العمل

كتاباً إلى اميير مكية حّثيه فييه عليى االهتميام بمسياعدة القيا م بهيذه األعميال   وإميداده بميا 

امييير احمييد بييك بيييالوقوف علييى مواضييع الخيييراب ثييم 89ينق ييه ميين اوالت ، واألدوات 

لتحديدها ثم إ الحها،كما امره ايضاً ان يعمل بجيد،و سيرعة و ان ي يرف األميوال فيي 

، و يجييدر بنييا هنييا ايضيياً ان نشيييد بالعمييل الييذي قييام بييه  90محلهييا الييالزم ، وان ال يتلفهييا

كرمية م و هيو  يدور اميره إليى قاضيي مكية الم1582هيـ 990السيلطان ميراد بين سيليم 
بالعمييل علييى تييرميم قنييوات مييياه عييين حنييين ، و متابعيية قنيياة عييين عرفيية باإلشييراف و 

   91الترميم

  :جهووود العثمووانيون فووي العنايووة بووالعيون و قنواتهووا فووي القوورن الحووادي عشوور الهجوور-ب
يبدو ان امر توفر المياه بمكة المكرمة والمشاعرالمقدسة بعد جهود العثمانيين التي بيذلت 

العاشييرالهجري لييم يسييتمر طييويالً و يتضييح ذلييك ميين خييالل روايييات بعيي  فييي القييرن 

  92المؤرخين كما يظهر ذلك من النقة الخاص بعين عرفة الذي قام بنشره محمد الفعر

فقد ذكر لنا احد المؤرخين ما ن ه : اما في زماننا فيضرب المثل بالغالء الواقع في      
غالء إال نحو ثالثة اشهر وفيه اكل النا  لحوم سنة سبع بعد األلف      ولم يستمر هذا ال

الكالب والبس  )القطط (   وسمعت من شيخنا وسيدنا السيد الوالد رحميه هللا تعيالى، ان 
الفقراء كانوا يرخذون دم الشاه و يجعلونه في إناء على النار ثم يسيتعملونه ، ثيم وقيع بعيد 

  93ددة "م( غالء متعدد في اعوام متع1600هـ 1009الف و تسع )

 اما النقة الكتابي فيتكون من ثالثة سطور ما ن ه :

                                                           
، السخاوي: 61،سلوك سبيل الرشاد لموالنا السلطان مراد ورقة  226-224الحنفي م در ساب  ص88

جزءاً،منشييورات دار  12شييم  الييدين محمييد بيين عبييد الييرحمن ، الضييوء الالمييع ألهييل القييرن التاسييع ، 
 253-251ورقة 1،الطبري :م در ساب  جـ 117-116ورقة  2)د ت(،جـ مكتبة الحياة، بيروت

 بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول 83ص 43وثيقة بدفتر المهمة رقم 89
بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول وكذلك انظر  ورة 184ص 43وثيقة بدفتر المهمة رقم 90

 4هذه الوثيقة رقم
 رشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول188ص 43م وثيقة بدفتر المهمة رق91
 رشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول103ص48وثيقة بدفتر المهمة رقم 92
 441-431محمد الفعر :مرجع ساب  ص 93
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امر بتعمير عيين عرفيات فايضيه البركيات مين اول وادي نعميان إليى بليد هللا  -1
 ذي األمن و األمان موالنا السلطان  

األعظم و الخاقان األفخيم خيادم الحيرمين الشيريفين السيلطان احميد خيان ابين  -2
 السلطان محمد خان 

شرة الفقير إلى رحمة هللا )ايد هللا سلطانه إلى آخر الزمان سنه خمي  و بمبا  -3

 94عشرين بعد األلف ( حسن باشا عفى عنه"

اما إشارات المؤرخين ، عما جاء مت الً برعمال اإل الحات التي قام بها السلطان احمد 

(وسينة 95م1610هيـ 1019خان لعين عرفة فنجيد انهيا تضيمنت إ يالحات لهيا فيي سينة 

األمير اليذي يجعلنيا نيرجح ان الينقة قيد 97م1614هـ 1023  وسنة  96م1611هـ 1020

اثبت واحدة من هذه اإل الحات وهي األخيرة في عهد السلطان المذكور ، وال ينفي هذا 
ما سب  هذا التاريخ مين إ يالحات   ويزكيي هيذا ميا ذهيب إلييه إبيراهيم رفعيت مين انيه 

م ، 1611هيـ 1020م و سينة 1610هـ 1019وقنواتها تعميرات سنة  ح ل لعين عرفة

 ( 98م1616هـ 1025سنة 

انه في اوا ل العشرين من ذي الحجية مين سينة  99وقد اكد هذا القول مؤر  آخر 

عشرين بعد األلف و ل من اليديار الروميية الباشيا حسين المعميار   وبعيد إتميام مناسيك 
فية(،و قيول ميؤر  ذلك العام وقفول الحجاج إلى بالدهم توجه إلى عميارة العين)عيين عر

 :"وفي عام ثالثة وعشرين بعد األلف و ل الباشا حسن لعمارة العين" 100آخر

و نخلص من ذلك إلى ترجيح القول بيرن السيلطان احميد عّمير قنياة عيين عرفيه اكثير مين 
م وان االنتهياء مين 1614هيـ 1023مرة وانه ارسيل حسين باشيا المعميار لعمارتهيا سينة 

وفيييييي عهيييييد الميييييؤر  الطبيييييري  م 1616هيييييـ 1025عمارتهيييييا كيييييان فيييييي عيييييام 
ّمرت عيون كثيرة بيالقرب مين مكية ، إال انيه ليم يحيدد الغير  1659هـ 1070)ت م( ع 

منها   هل كانت مياهها ت يل إليى مكية للشيرب ، ام كانيت تخيدم األغيرا  الزراعيية   
ييربت كافيية 1629هييـ 1039ونتيجية للسيييول التييي ا ييابت مكيية المكرمية عييام  م ، فقييد ض 

                                                           
 54الطبر ي:م در ساب  ورقة 94
 441-431محمد الفعر :مرجع ساب  ص95
 221-220ص ص 1إبراهيم رفعت :م در ساب  جـ96
 21السيد عبدهللا الزواوي :مرجع ساب  ص 397-103ص 4الع امي :الم در الساب  جـ عبدالملك97
 37علي الطبر ي :م در ساب  ورقة 98
 221-220ص ص  1إبراهيم رفعت  م در ساب  جـ99
 397ص 4عبدالملك الع امي :م در ساب  جـ100
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ه ، ممييا دفييع دار السييلطنة إلييى إمييداد إبييراهيم بييك بمبلييغ خمسييين الييف دينييار قنييوات الميييا
م  انقطعيت ميياه عيين 1655هيـ 1066ل رفها عليى إ يالح قنيوات الميياه ، وفيي سينة 

عرفة فتعب النا  مين قلية المياء   وارتفيع سيعره فعيين لعمارتهيا محميد بيك سينج  جيدة 

 ( 102م منها( ثم عّمر ما تهد101الذي اهتم بتنظيف قنوات العين

كما اثرت السيول بعد ذليك فيي تخرييب قنيوات الميياه فيي سينيين متعيددة ، فيتم إ يالحها 

 104م1681هيـ 1092وعام 103م1679هـ 1090برمر السلطان محمد بن إبراهيم في عام 

م و ييل إلييى مكيية سييليمان اعييامير "ييياخور" بمرسييوم ميين 1682هييـ 1093وفييي سيينة 
يد بن بركات مضمونه تسهيل مهمة سليمان ، السلطان محمد بن إبراهيم إلى الشريف سع

لتعمير عين عرفة وقنواتها التي تهدمت بسبب السييول اليذي داهمهيا فيي ذي الحجية عيام 
 م 1681هـ 1092

م عمر سنج  جدة مواضع من قناة عين عرفة بوادي نعمان ، 1686هـ 1098وفي عام 
فقيد احيوال عميارة م و ل إلى مكة معمار من قبيل السيلطنة لت1687هـ 1099وفي عام 

م، 1686هـ 1098قناة عرفة بوادي نعمان ، وقد تم على يده إنجاز تلك العمارة في عام 
ذي الحجة عيام  17وعلى ذلك فقد خرج المعمار ب حبة سنج  جدة وقاضي الشرع في 

  105م إلى وادي نعمان لإلشراف على األعمال1687هـ  1099

 

 

 : و قنواتها في القرن الثاني عشر الهجري جهود العثمانيين في العناية بالعيون -جـ

افاضت كتب مؤرخي مكة المكرمية فيي القيرن الثياني عشير الهجيري بمعلوميات 

 كميا اسيهمت الوثيا   المعا يرة  106هامة عن جهيود العثميانيين لتيوفير الميياه ألم القيرى

الثاني ايضا بإمدادنا بمزيد من هذه المعلومات فقد اشار احد المؤرخين انه في شهر ربيع 
م انهدم نحو ثالثين ذراعاً من قناة عين عرفة ، وفيور و يول هيذا 1693هـ 1105عام 

                                                           
 37الطبري :م در ساب   ورقة 101
 31محمد المكي :مرجع ساب  ص 102
 21ساب  ص الزواوي :مرجع 103
 22المرجع الساب  ص 104
 22،الزواوي :مرجع ساب  ص 98احمد دحالن :م در ساب  ص105
هيـ(: منيابع الكيرم فيي 1125علي السنجاري :على بن تاج الدين بن تقي اليدين،   الحنفيي المكيى) ت106

اخبييييار مكيييية ووالة الحييييرم،  مخطييييوط ميييين ثالثيييية اجييييزاء بمكتبيييية الحييييرم المكييييى الشييييريف رقييييم 
 22،الزواوي :مرجع ساب  ص 15-14ورقة  3(جـ3537،)(3536(،)3535)
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( بع  في حينه بالمهندسين وغيرهم للنظر و التوجيه فاقتضى امرهم 107الخبر ألمير مكة

 نع قناة من خشب ليمر فيها الماء إلى ان ينتهوا من إ يالح المتهيدم مين القنياة فاجتهيد 
وا من تركيب القناة الخشيبية ، ثيم بعيد ذليك توجهيوا إليى العميل فيي الجميع في ذلك وفرغ

  108واجروا فيه الماء بناء المتهدم من القناة

اما ما ذكرته لنا الم يادر العربيية عين جهيود السيلطان احميد خيان األول مين اجيل       
ن توفير المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة فيطالعنا منها خبر و يول محميد بييك ابي

م إليى مكية المكرمية بيرمر مين السيلطان إل يالح عيين 1711هيـ 1123حسين باشا عام 

شيييوال عيييام 27وبعيييد و يييوله إليييى مكييية برربعييية اييييام ، فيييي ييييوم الثالثييياء  109عرفييية

م توجه إلى وادي نعمان للكشيف عين الخيراب اليذي ا ياب القنياة عيين 1711هـ 1123

بته امييير مكيية الشييريف وكييان ب ييح110عرفيية و تقييدير مييا يحتيياج إليييه اميير اإل ييالح 

وجمييع ميين السييادة األشييراف وقاضييي مكيية 112والشييريف يحيييى بيين بركييات 111عبييدالكريم

وغييرهم وبعيد إتميام قيراءة 113والمفتون والعلمياء ، وبعي  الباشيوات مينهم إبيراهيم باشيا

األمر السلطاني توجه الجميع إلى وادي نعمان واشرفوا على مواضع الخراب ويقول احد 
هيـ( تميت عميارة العيين عليى احسين بنييان بنظير 1125الميدة )سينة المؤرخين وفي هيذه 

  114المعمار األمين محمد بيك بن حسين باشا

اما الوثا   فقد عثرت على تسع منها اربع تشير إلى عمارة قناه عين عرفة سينة 
م، 1712هـ 1124م و وثيقتين تشيران إلى إ الح قناة عين عرفة سنة 1710هـ 1122

نا اعميال اإل يالح و العميارة ، التيي قيام بهيا السيلطان احميد خيان وثال  وثا   تف ل ل
م، في قنياة عيين عرفية ، وقنياة عيين حنيين ، 1713-1712هـ 1125-1124األول عام 

                                                           
،  209ورقية  2،الطبيري :م يدر سياب  جيـ 118-117ورقية  3علي السنجاري :م در ساب  قجـ107

 160،محمد المكي :مرجع ساب  ص 739ايوب  بري :مرجع ساب  ص
 

ب   ص كان امير مكة الشريف سعد بن سعيد بن زيد في هذا العام ،انظير احميد دحيالن :م يدر سيا108

119-121 
 132،محمد المكي :مرجع ساب  ص 23-22الزواوي :مرجع ساب  ص ص 109
 209ورقة  2،الطبري :م در ساب  جـ117السنجاري :م در ساب  ورقة 110
 الم در الساب  :نف  ال فحة111
هيـالى عشيرين ذي القعيدة عيام 1117كانت واليته االخييرة عليى مكية الرابيع مين شيهر شيعبان عيام 112

 166احمد دحالن :م در ساب  ص هـ انظر :1123
 170هـ م در ساب  ص 1130كانت واليته االولى على مكة عام 113
 170هـ م در ساب  ص 1122كان سنج  جدة في عام 114
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هذا فضالً عما زودتنا به من معلومات من اعمال السلطان فيي العدييد مين منشيآت الميياه 
 بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة  

 لى النحو التالي :ويمكن تفصيل ذلك ع

م امر السلطان احميد خيان األول واليي م ير إبيراهيم 1710هـ 1122في سنة -
 باشا بترمين جميع ما تحتاجه اعمال قناة عين عرفة من نقود ومواد بناء 

وإرسالها إلى مكة المكرمة مع محمد آغا المعين ناظراً عليى هيذه العميارة ، كميا 
العميارة وسيير العميل فيإذا اثبيت تق ييره فيي العميل اخذ السلطان في متابعة اخبار ناظر 

ّين رجالً بدالً عنه     115ا ق َي من من به و ع 

م ا در السلطان امره إلى والي م ر بإرسال مبلغ 1712هـ 1124وفي سنة  -
من الميال إل يالح قنياة عيين عرفية ، ووجيه خطابياً إليى مت يرف جيدة ، وقاضيي مكية 

 116ءالمكرمة يخبرهما فيه بذلك اإلجرا

اما الوثيا   اليثال  التيي حيوت تف ييل اعميال السيلطان احميد خيان األول فيي  -
إ الح وترميم قناتي عين عرفة و عين حنين ، فقد تناوليت الوثيقية األوليى منهيا اعميال 

 (  117م1712هـ 1124محمد بيك منذ بدا العمل إلى اواخر شهر ذي القعدة سنة 

السلطان احمد خان الحاج م يطفى "آغيا  بينما تناولت الوثيقة الثانية إرسال     
قيييابوجي باشيييي " الشيييهير "بداييييه زادة " للكشيييف عييين اعميييال محميييد بيييك فيييي عيييامَي 

( ولمزيييد ميين الدقيية فييي العمييل و إعطا ييه ال ييفة 118م1712،1713هييـ 1125هييـ،1124

 الشرعية لجر الحاج م طفى إلى تكوين لجنة من كبار علماء مكة 

ليى هيذا العميل و تناوليت الوثيقية الثالثية كشيفاً مجميالً وقضاتها لمشاركته في اإلشيراف ع

  119لتكاليف المشروع

 الدولة العثمانية و اإلشراف على المنشآت المائية بمكة المكرمة :

إن إشييراف الدوليية العثمانييية علييى تنفيييذ مشييروعات المييياه بمكيية المكرميية      
عد ان قرر السلطان احمد خان والمشاعر المقدسة كان يسير تبعاً لنظام غاية في الدقة   فب

األول تزويد مكة بالماء بعد انقطاع مياه العييون عنهيا بعي  مين عنيده بمحميد بيك حسيين 

                                                           
 217-215ورقة  3الطبري : م در ساب  جـ115
 ا33-ا32-ا 31ص  1وثيقة بدفتر مهمة م ر رقم116
 ب50-ا50ص  1وثيقة بدفتر مهمة م ر رقم 117
 1بارشيف ر اسة وزراء العثمانية باستانبول ص (MAD)1676وثيقة رقم 118
 بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول (MAD)6176وثيقة رقم119
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باشييا ، لتنفيييذ ذلييك ، وزّوده بمييا يحتيياج إليييه ميين األمييوال و العمييال و المهندسييين و مييواد 
وده البنيياء   لكيين السييلطان احمييد خييان األول لييم يتييرك األميير لمحمييد بيييك وحييده ، بييل ز

بفرمان قراه على امير مكة وقاضيها وجمع من علماء مكية وا يحاب النفيوذ فيهيا ليرخيذ 
 برايهم و بمشورتهم بما فيه نجاح العمل و تقدير نفقاته  

وقييد تييم لييه عمييل تقرييير بم ييروفات الحيياج محمييد بيييك علييى منشييآت مييياه مكيية 
،التيي تميت لعميارة  المكرمة والمشاعر المقدسة  وعلى الرغم من هيذه األعميال العظيمية

م ، فييإن اسييتمرار 1713-1712 1125-1124قنيياتي عييين عرفيية وعييين حنييين عييامي 
تييدف  المييياه إلييى مكيية لييم يييدم طييويالً ممييا جعييل الدوليية العثمانييية تقييوم برعمييال معمارييية 

 ( 120م1723هـ 1136إل الح وترميم المياه سنة 

م إلييييى سيييينة 1724هييييـ 1137ثييييم ظهيييير بعييييد ذلييييك فييييي الفتييييرة ميييين سيييينة 
م  نقص في كمية المياه الواردة إلى مكة المكرمية مين عيين عرفية ،مميا 1727هـ 1140

تطلييب بييذل جهييود إل ييالح هييذه القنيياة وبعيي  خرزهييا فييي هييذه الفتييرة ، وفييي سيينة 
م عانى سكان مكة من قلة الماء حيي  بليغ ثمين القربيه خمسية دييواني   1727هـ 1140

مياه مما تسيبب فيي ح يول مشياجرة بيين وازدحم النا  اثناء ملء دوارقهم من موارد ال
بعضيييهم وقتيييل رجيييل   عند يييذ توجيييه بييياكير باشيييا سييينج  جيييدة إليييى وادي نعميييان سييينة 

مين  27م للكشف عما ا اب قنياة عيين عرفية   ثيم رجيع إليى مكية فيي 1727هـ 1140
شهر ربيع األول لنف  العام بعد ان امر بإ الح احد خرز القناة وكان من نتيجتها تيدّف  

 121بكثرة عبر قناة عين عرفة إلى مكةالمياه 

لكن اثر هذا اإل الح لم يدم طويال فقد ظهر فيي حيج نفي  العيام ان المياء ليم  يكين يفيي 
باحتياجات الحجاج والسكان ، حيي  بيعيت القربية منيه بثالثيين ديوانييا بعيد ان قليت ميياه 

اشييا م اميير السييلطان محمييد خييان احمييد ب1736هييـ 1149  وفييي سيينة 122اوبييار و العيييون

 123مت رف جدة بترميم وتنظيف قنوات المياه بمكة المكرمة 

م 1765هيـ 1179ويشير حسين الوريثالني ،  احب الرحلة الوريثالنية الذي حج عيام 
،إلى انقطاع ماء عين حنين فيي عهيده ، وإليى قلية الميياه بقوليه: "وقيد زاد الفسياد والظليم 

يكادون يرجعون عن التعدي بيل  والتعدي من األشراف وغيرهم من ا حابهم)بمكة( فال
عليى اقيل شييء يقتليون العبيد ، ولقيد قتليوا  ياحب اخينيا فيي هللا سييدي محميد بين قسيوم 

                                                           
 3بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول ص  (MAD)6176وثيقة رقم 120
 بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول-اوقاف–ابن األمين  6365وثيقة رقم 121
 214-213ورقة  3ي :م در ساب  جـالطبر122
 223م در ساب  ورقة 123
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، ثم ينقل لنا رواية سمعها عن اهتمام سالطين آل عثمان برمر  124الريفي على شربة ماء"

اقية )القناة( توفير المياه لمكة في عهده بقوله :"قال ابو سالم وقد شاهدنا في بنيان هذه الس
ما يدل على فخامة ملكهم وقوة اعتنا هم برمر الحرمين" و يدعم قوله ما ورد برربع وثا   
عيييين قيييييام الدوليييية العثمانييييية بإ ييييالح قنييييوات المييييياه بمكيييية المكرميييية فييييي اعييييوام 

125م1759هييييـ 1173
م  امييييا فييييي عييييام 1764هييييـ 1178 و126م1762هييييـ 1176و 

ن احميد بتنظييف و تعميير قنياة عيين ( فقد امير السيلطان م يطفى بي127م1867هـ 1811

عرفيية ، وقنيياة عييين حنين،وتشيييروثيقة مؤرخيية بع يير السييلطان عبدالحميييد األول سيينة 
م إلى ان مياه عين عرفية انقطعيت عين الو يول إليى بيرك عرفية  مميا 1777هـ 1191

ادى إلى عطة الحجاج و سكان مكة   فلما رفع إليه تقرير عن قيمة اإل الح امر والي 
ديد قيمة ذلك من خزينة م ر   ثم وجه امير مكة الشريف سرور ابين مسياعد م ر بتس

،وقاضي مكة المكرمة ، وفيي  هللا اميين المبياني بمكية و المعميار محميد كبيير آغيا إليى 

 ( 128العمل على تنظيف و ترميم القناة ومتابعة العمل و الجد وعدم اإلسراف في اإلنفا 

-1762هيييـ 1202-1186بييين مسييياعد  كميييا تيييم فيييي عهيييد اميييير مكييية الشيييريف سيييرور

 ( إ الح قناة عين عرفة  129م1787

جهود العثمانيين في العناية بالقنوات في القرن الثالث عشر الهجري و حتوى سوقوط  -د
 الدولة العثمانية :

في بداية القرن الثال  عشر الهجري رفع امير مكية الشيريف غاليب تقرييراً إليى 
عن حاجة قناة عيين عرفية إليى تيرميم وإ يالح ثيال  السلطان عبدالحميد األول افاد فيه 

خرزات تسمى بالخرز الشامية   ف يدر امير مين دييوان السيلطان بالكشيف عين مواضيع 
وتييم رفييع كشييف لقسييم المحاسييبة بييديوان  الخييراب ، وتقييدير قيميية اإل ييالح و التييرميم 

قيرة 15000قيرة ، بواقيع 45000السلطان قيدروا فييه ثمين إ يالح الخيرزات بمبليغ 
كل خرزة ، وعليه امر السلطان بتكليف محمد كبير اغا بإ الح الخرزات   ولكنه ابطر ل

في إنجاز المشروع ، فارتفعت اجور العمال واسعار السلع وبالتالي ارتفعت معه تكياليف 

                                                           
 اوقاف بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول –ت نيف جودت  28585وثيقة رقم 124
الحسين الوريثالني :نزهة االنظار في فضيل عليم التياريخ و االخبيار المشيهورة بالرحلية الوريثالنيية 125
 421-420م ، ص ص 1974هـ 1394، دار الكتاب العربي ،لبنان بيروت 2ط

 اوقاف بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول–،ت نيف جودت  6494وثيقة رقم 126
 اوقاف بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول–،ت نيف جودت نافعة  2587وثيقة رقم 127
 بولاوقاف بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستان–،ت نيف جودت نافعة  067وثيقة رقم 128
 اوقاف بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول–،ت نيف جودت  2587وثيقة رقم 129
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 ويشييير كاتييب الوثيقيية علييى 130قييرة5000قييرة بزيييادة قييدرها 50000اإل ييالح إلييى 

فه ال تمنع من إ يالح قنيوات الميياه بمكية المشيرفة السلطان برن زيادة هذا المبلغ او ضع
لراحيية عاميية المسييلمين ، وعلييى هييذا ا ييدر السييلطان امييره بتنفيييذ إتمييام المشييروع سيينة 

  131م1790هـ 1205

هيـ داهيم مكية المكرمية سييل عظييم ، دمير قنيوات الميياه فيي كيل 1208وفي شعبان سنة 
اه العييون بمكية   فقيام يوسيف المواضع ، التي و ل إليها السيل مما تسيبب فيي قطيع ميي

باشا محافظ المدينة المنورة بترميم و إ يالح بعي  المواضيع فيي القنياة  فسيّهل جرييان 

غييير انييه كييان قليييال جييدا بسييبب تييراكم األتربيية فييي مجموعيية ميين 132الميياء عبيير القنييوات

 ( 133الخرزات ، ومواضع عديدة من القناة

ل ( الوزير عبدهللا باشا واليي الشيام م امر السلطان )سليم الثا1800هـ 1215وفي سنة  
وامير الحج باالستمرار في جمع األموال من الشام و حميص و حمياه لإلنفيا  منهيا عليى 

  وقد استمرت اعمال اإل الح هيذه ميدة سينتين ،  134عمارة قنوات المياه بمكة المكرمة 

سا ل م  برخبار عن و ول ر1802هـ 1217حي  زودتنا وثيقة يرجع تاريخها إلى عام 
إلييى السييلطان ميين امييير مكيية الشييريف غالييب   ووالييي جييدة ، ومحييافظ المدينيية المنييورة ، 

وبعد كل هذه   135بطلب مواد بناء واموال لإلنفا  على عمارة قنوات المياه بمكة المكرمة

 Bukhardteاألعمال يبدو ان تدف  المياه إلى مكة بدا يتناقص ، حيي  اشيار"بوخاردت"
م بما ترجمته : انيه نتيجية إلهميال  ييانة 1814هـ 1229ة عام إلى ذلك وقت زيارة مك

قناة عين عرفة ، وعدم ترميمها وتنظيفها فإن معظم المياه كانيت تتسيرب إليى األر  و 
تفي  على شكل نهير في مقدمة القناة بعرفة ، مما نتج عنه ارتفياع سيعر المياء وتيزاحم 

ولذلك فقد اهتم محمد علي باشا والي اثناء الح ول عليه من األسبلة النا  ، وتشاجرهم 

كميا قيام محميد عليي باشيا عيام   136م ير بإ يالح قنيوات عييون مكية فيي سينين مختلفية

م بتجديد عمارة قناة عيين حنيين وبعي  قنيوات ميياه العييون األخيرى ، 1819هـ 1235

                                                           
 234-207احمد دحالن م در ساب  ،ص130
 اوقاف بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول–ت نيف جودت  7619وثيقة رقم 131
 الوثيقة السابقة132
ف ر اسيية الييوزراء العثميياني  ت يينيف خييط الهمييايون بارشييي 47 266كرتييون  10717وثيقيية رقييم 133

 باستانبول  
 الوثيقة السابقة134
 اوقاف بارشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول–،ت نيف جودت  341وثيقة رقم 135
 ت نيف خط الهمايون بررشيف ر اسة الوزراء العثماني  29 31كرتون  4312وثيقة رقم 136
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م هطليت امطيار 1826هيـ 1242، وفيي سينة 137واخبر الباب العالي بنتيجة هذه األعمال

( فانقطع و ول المياه عن 138ت على إثرها سيول عظيمة خربت قنوات المياهغزيرة سال

مكيية   ومكيي  النييا  فييي ضييي  مييا يقييرب الشييهر   فييرمر والييي م يير محمييد علييي باشييا 

وبفضيل ميا كتبيه احيد  ( 139بتعميرها و  رف عليها مبلغاً كبيراً من المال حتيى  يلحت

امكيين  –عليهييا 141 العثييورتييم لييي بحمييد هللا –ومييا جيياء بمجموعيية وثييا     140المييؤرخين 

الح ييول علييى معلومييات إضييافية عيين االهتمييام بييالعيون وقنواتهييا شييملت إنشيياء عييين 
م حييي  انييه بعييد إ ييالح محمييد علييي باشييا 1846هييـ 1263الزعفييران ،لتغذييية قنيياة عييام 

لقنوات مياه عيون مكة المكرمة ، حي  قيام الميا  اغيا ، احيد زوار مكية مين الهنيد عيام 
فيير ب يير بييالقرب ميين عييين حنييين لتغذييية قنيياة العييين بما هييا ، واثنيياء م بح1846هييـ 1263

الحفر ظهر له ماء جار سيماه بعيد اكتشيافه ليه بعيين الزعفيران ، ثيم او يل مياههيا بقنياة 

م ، وعيام 1850هيـ 1267  و إ الحات فيي قنيوات ميياه العييون فيي عيام 142عين حنين

 م 1857هـ 1274

فها على  يانة وترميم قنوات المياه بمكية وقد استمرت الدولة العثمانية في إشرا

 143م(1876-1861هيـ 1293-1277المكرمة،حي  خ ص السلطان عبدالعزيز خان )

ليرة عثمانية تيدفع سينوياً ل ييانة قنيوات الميياه   هيذا فضيالً عين اميره بتعييين 200مبلغ 

كما 144مهند  وناظر على فري  من العمال للقيام ب ورة دا مة برمر  يانة قنوات المياه

،  145م(1877-1874-هييييـ1294-1291عّميييير تقييييي الييييدين باشييييا احييييد والة الحجيييياز )

متراً من منبع قناة عين عرفة باتجاه مكة المكرمة   ودفعت م اريف ذلك عليى ان 130
تسدد من خزينة الدولة إال ان هذا العمل لم يكتمل نظراً لكثرة األتربة التي سدت القناة فلم 

 الكافي لبلد هللا الحرام  يؤد ذلك إلى جريان الماء 

                                                           
 739ص 5،7:مرجع ساب  ،جـ،ايوب  بري  62-1 5وثيقة بدارة الملك عبدالعزيز رقم 137
 739ص 5،7ايوب  بري :مرجع ساب  جـ138
 199ص  2، محمد الكردي :مرجع ساب  جـ 23الزواوي :مرجع ساب  ص139
 المرجع الساب  :نف  ال فحة140
 23الزواوي :مرجع ساب  ص 141
ارشيف دارة الملك عبدالعزيز بالريا  و بعضها بمكتبة جامعة اسطنبول ، ارشيف ر اسة اليوزراء 142

 عثمانيال

 
 748ص  7-5ايوب  بري :مرجع ساب  جـ143
 576-529محمد المحامي :مرجع ساب  ص 144
 48-46محمد المكي :مرجع ساب  ص145
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 لجنة عين زبيدة :

كييان فيييي  يييدر الجهييات غيييير الحكوميييية لجنيية عيييين زبييييدة التييي شيييكلت عيييام 

، وبيداوا اعميالهم المعماريية 146م استقدمت من الهند مهندسيين و يناعاً 1878هـ 1295

م باسيييتخدام مجموعييية مييين العميييال تجييياوز عيييددهم ثالثييية آالف 1878هيييـ 1296عيييام 

 ( 147عامل

 ن إجمال اعمال هذه اللجنة فيما يخص العيون و قنواتها فيما يلي :و يمك

العناية بقناة عين عرفة فيي المنياط  التيي تمير بهيا خيارج مكية حتيى منطقية  -1
 التقاء مياهها بمياه عين   حنين و إي ال ماء عين عرفة إلى منى  

 إ الح قناة عين حنين ، وبع  العيون التي تغذيها  -2

 رمر قنوات المياه داخل مكة وإي ال الماء إلى مناط  مختلفة من البلد ـ  العناية ب3

اما عن موقف الدولة العثمانية من اعمال لجنة عين زبيدة ، فيمكننا القول ب فة عامة ان 
الدولة العثمانية على اليرغم مين ظروفهيا اإلقت يادية القاسيية كانيت تميد ييد العيون للجنية 

يها و تتابعها اوالً برول ، إيمانا منها بالدور العظيم الذي عين زبيدة ، كما كانت تشرف عل
تضطلع به هذه اللجنة اهل مكة و حجيجهيا   إذ تشييرالوثا   والمراجيع بع ير السيلطان 

(  إلى الضا قة المالية التي كانيت 148(1909-1876هـ 1327-1293عبدالحميد الثاني )

إنجياز بعي  مشياريع اإل يالح و  تمر بها الدولة العثمانيية مميا جعلهيا غيير قيادرة عليى
الترميم المهمة فيي الحيرمين الشيريفين ليذلك تطليب األمير  يدور إرادة سينيه فيي جمييع 
الواليات لجمع تبرعات إل الح وترميم ميا يجيب إ يالحه فيي الحيرمين الشيريفين كميا 

 من خزينته الخا ة بثالثما ة كي   تبرع السلطان

 : عناية العثمانيين بالبركـ و الصهاريج

كانت اولى محاوالت العثمانيين في العناية بالبرك على يد م لح الدين م طفى 
م  فقيد 1524هـ 931، الذي كان مشرفا على عمارة قناتي عين عرفة و عين حنين عام 

بذل جهودا كبيرا حتى تم تنظيف وتعمير البرك لخدمة سكان البلد األمين ، وحجياج بييت 

                                                           
 327-3265احمد دحالن :م در ساب  ص ص 146
 26-25السيد الزواوي :مرجع ساب  ص ص 147

 
 6محمد المكي :مرجع ساب  ص148
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ك ان تيييدفقت ميييياه عرفييية عبييير  القنيييوات إليييى بيييرك هللا الحيييرام   وكيييان مييين نتيييا ج ذلييي

 ( 149عرفات

م امر السلطان سليمان القيانوني م يلح اليدين الميذكور 1528هـ 935وفي سنة 
بتجديد بناء بركة السيلم بعيد ان تهيدمت وانيدثرت عالماتهيا   حيي  كانيت ميورداً لحجياج 

 بيت هللا الحرام و لسا ر النا   

لقنيياة عييين عرفيية ميين األبطييح إلييى مكيية المكرميية عييام واثنيياء العمييارة التييي جييرت      
م تم للمشرفين على تلك األعمال بناء بركة لسقي الدواب بجوار سيبيل تيم 1571هـ 979

 ( 150إنشاؤه على يمين ال اعد إلى األبطح

م و شييياهد ميييا يالقييييه 1570هيييـ 978وعنيييدما حيييج اليييوزير سييينان باشيييا عيييام 
اء الوضوء من التنعيم جهة مسجد السيدة المعتمرون من مشقة في سبيل الح ول على م

عا شة رضي هللا عنها عّمر بركة بتلك المنطقة   كما امر بحفير األر  مين عيدة طير  

 ( 151لعمل مجاري تستقطب مياه األمطار و تغذي بها البركة

( إليى اليدور الكبيير اليذي كانيت تقيوم بيه بركتيا الم يري و 152و قد اشار احد الميؤرخين

تزويد سكان مكة ،وحجاج بيت هللا الحرام بالماء   فقد كانتا ترخذان  الشام في ع ره نحو
ماءهما من القناة المارة بقربهما  وغالباً ما كانتا تمآلن في شهر رمضان حي  يبدا قيرب 
و ول الحجاج إلى مكة المكرمة   و يتزايد الطلب على الماء لكثرة الواردين فضالً عن 

 له والتي كان يباع منها الماء  وجود الكثير من البرك غير المسب

م اميير السييلطان محمييد خييان الرابييع بتنظيييف بييرك 1682هييـ 1093وفييي عييام  -

، والتيي ن ّظفيت 154( و إعادة بناء جميع بيرك عرفيات153المعالة وزيادة ارتفاعها قدر قامة

                                                           
 710-587محمد المحامي :مرجع ساب  ص 149
،الع يامي  111-110،عبدالكريم القطبي :م در سياب  ص  285-284اب  صالحنفي :م در س150

 1141-739ص  7-5، ايوب  بري :مرجع ساب  جـ 85ص  4:م در ساب  جـ
 226الحنفي :م در ساب  ص 151

 
وانظير  1119ص  7-5ايوب  بري:مرجع ساب  جيـ 322-321احمد دحالن : م در ساب  ص 152

 ما سب  من هذا البح 
 44اب  ورقة الطبري : م در س153
 221ص  1ابراهيم رفعت م در ساب  جـ154
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-1691هيييـ 1106-1102( )155واعييييد بناؤهيييا فيييي عهيييد السيييلطان احميييد خيييان الثييياني

 ( 156م(1695

م محمييييد بيييييك حسييييين باشييييا برعمالييييه فييييي قنييييوات المييييياه عييييام وعنييييدما قييييا -
 م ، تم له تجديد بناء بع  البرك كالتالي :1712هـ 1124

منطقيية الخطييم : جييدد فيهييا بنيياء بركيية باسييتخدام الطييوب فييي بنا هييا ثييم نقلييت  -1

  157جدرانها و جدد طبطابها

را  الييوبر : جييدد فيهييا بنيياء بركيية بطييول عشييرة اذرع ، وعيير  ن ييف  -2

اذرع ، وعير  ذراع واحيد ، وقيد  8( وجدد طبطابها و عمل لهيا دكية بطيول  158اعذر

 ذراع واحد 

(  159ذراع و عر  ن ف ذراع 12را  البالط الكبير : تم تجديد بناء بركة بطول  -3

 15ذراعياً ، فضيالً عين تنقييل جيدارها بطيول  56وعمل للبركة طبطاب بلغيت مسياحته 
 ذراعاً   وقد  ذراع واحد 

ذراعياً  18رب من مسجد المفجر : جدد بناء طبطاب بركة لشرب لحيوان بطيول بالق -4
 ، وقد ذراع واحد  

م( جيّدد بنياء 1774-1757هيـ 1187-1171وفي عهد السلطان م طفى خان الثال  )-

 ( 160البرك الواقعة بين مكة و المدينة

ت بركتيا م ، فقيد انهيدم793هيـ 1208ونتيجة للسيول التي اجتاحت مكة المكرمية عيام  -
الم ري ، و الشامي فرمر السلطان )سليم الثال  ( بإعادة بنا هميا ميع تنظييف و إ يالح 

  161م1796هـ 1211برك عرفة و مجموعة برك اخرى بمكة المكرمة سنة 

قرة ، ت رف سنوياً لتنظيف و تعمير 3000وقد كانت الدولة العثمانية مخ  ة مبلغ 
بلييييييييييغ عييييييييييامي بييييييييييرك عرفيييييييييية وتييييييييييرخرت الدوليييييييييية فييييييييييي دفييييييييييع ذلييييييييييك الم

                                                           
 31محمد المكي : م در ساب  ص 155
 32الم در الساب  ص 156
 307-306محمد المحامي : مرجع ساب ، ص ص ص 157
 بارشيف ر اسة الوزراء العثماني (MAD)6176وثيقة رقم 158
 الوثيقة السابقة 159
 الوثيقة السابقة 160
 32محمد المكي :مرجع ساب ، ص161
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إلى رفع كتاب للسلطان بطلب 162م مما ادى برمير مكة1807،1808هـ 1223هـ،1222

 ( 163ستة آالف قرة

م ، تيم تعميير بعي  بيرك 1813هيـ 1228وفي عهد السلطان محمود خان الثاني عام  -
مكة المكرمة على ييد محميد عليي باشيا واليي م ير ، وقيام محميد عليي باشيا بتنفييذ امير 

ع اميوال ال يرف عليى العميارة مين خزينية م ير ، ومين دار سيلك السلطان بعد ان جمي
العمليية ، وميين جهييات اخييرى ورفييع خبيير هييذه األعمييال فييي رسييالة للسييلطان مؤرخيية فييي 

 ( 164م1813هـ 1228ذي الحجة عام 23

وكان من البرك التي اهتم بها محمد علي بتنظيفها وعمارتها في ذلك العام بركية الشيام  -
ة باإلضيييييافة إليييييى عميييييارة بيييييرك لسيييييقيا المواشيييييي عيييييام و بركييييية الم يييييري بيييييالمعال

 ( 165م1825هـ 1241م و هاريج عام 1817هـ 1233

م تم ترميم بركة ماجن و برك 1844هـ 1260وفي عهد السلطان عبدالمجيد خان سنة  -

، واثناء عمل لجنة عين زبيدة المعمارية فيي قنيوات ميياه العييون التيي بيدات  166عرفات 

 حت و انش ت مجموعة من البرك و ال هاريج كاوتي :م وا ل1878هـ 1296عام 

  167تنظيف و تجديد بناء جميع برك عرفات -1

إنشاء برك لسقيا المواشي ، تغذي بالمياه بواسطة قنوات فرعية ترخذ مياههيا  -2

 و يشرف على ذلك مس ولون ينقلونه إليها من فتحات على القناة  168من القناة الر يسية 

مسجد مزدلفة ، تتغيذى بالميياه مين قنياة عيين عرفية و مين  إنشاء بركة بقرب -3

 169عين قريبة منها

إنشاء بركتين بكل منهما نافورة جهة باب ال فا ، احد ابواب المسيجد الحيرام -4
ميين الجهيية الجنوبييية الشييرقية وتسييتمدان ماءهمييا ميين  ييهاريج ميياء فييي التكيييه الم ييرية 

 ( 170بواسطة مواسير من ر اص

                                                           
 ت نيف خط الهايمون بارشيف ر اسة الوزراء العثماني  47 266كرتون  10717ة رقم وثيق162
  259انظر اعماله في كتاب احمد دحالن :مرجع ساب ، ص163
 بارشيف دارة الملك عبدالعزيز بالريا 244-2 1وثيقة رقم 164
 بارشيف دارة الملك عبدالعزيز بالريا 170-1 5وثيقة رقم 165
  447زية مطر :مرجع ساب ، ص نقال عن وثيقة نشرتها فو166
  43محمد المكي :مرجع ساب  ص167
 ، بمكتبة جامعة استانبول  16، ص4659،وثيقة رقم  574ص 7-5ايوب  بري :مرجع ساب ، جـ168
  755المرجع الساب  ص 169



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -756- 

 يهريجاً داخيل مكية المكرمية لتكيون ميورداً يشيرب منيه إنشاء خمسة عشر  -5

 ( 171النا  كما يحفظون بها الماء لالستفادة منه وقت انقطاع مياه العيون

و يشير احد المؤرخين في حجته إلى ان نا ر باشا ابين الشيريف عبيدالمطلب اميير      
ى ، يميأل مكة سابقاً طلب منه رفع رسالة إلى خديوي م ر للتبيرع إلنشياء  يهريج بمني

جنيييه م ييري  8000بالميياء لشييرب الحيياجين وابنيياء السييبيل ، وقييد  ييدر األميير بإنفييا  

 ( 172لتشييد مخزن كبير في منى يمأل بالماء

 

 عناية العثمانيين باألسبله :

 و يمكن تقسيم عناية العثمانيين باألسبله إلى قسمين : 

 العناية باألسبله السابقة لع رهم    -1

 ديدة و  يانتها و ترميمهإنشاء اسبله ج  -2

 عناية العثمانيين باألسبله السابقة لعصرهم : 

ظلييت مجموعيية األسييبله التييي انشيي ت قبييل الع يير العثميياني تييؤدي دورهييا فييي هييذا      

(  و سبيل الملك النا ر حسن بن محمد بن 173الع ر ، فمنها سبيل بجوار باب الباسطيه

( و سيبيل كيان يقيع اميام 174م1575هيـ 983 قالوون باب إبراهيم  اليذي ا عييد بنياؤه عيام

الكعبيييية و يرخييييذ ميييياءه ميييين ب يييير زمييييزم فجييييدد بنيييياءه السييييلطان مييييراد الثاليييي  عييييام 

  وسييبيل الملييك المؤيييد المال يي  لب يير زمييزم ، وقييد تييم تبييضييه ميين  175م1577هييـ 985

  176م1630هـ 1040الداخل و الخارج عام 

                                                                                                                                                         
 المرجع الساب  نف  ال فحة 170
  758-756المرجع الساب  ص 171
،بمكتبية جامعية اسيتانبول ص  4659وثيقية رقيم  757،-756ايوب  بري :مرجع ساب  ،ص ص 172
19-22-24- 25 
  37ص  1ابراهيم رفعت :م در ساب  جـ173
احد ابواب المسجد الحرام من الجهة الشمالية و ينسب بناء السيبيل اليى عبدالباسيط نياظر الجيية فيي 174

دولة الملك األشرف برسباي ألنه عمر بجواره مدرسة للفقراء انظر حسين باسالمة، مرجع سياب  ،ص 
 130-129 ص
  65حسين باسالمة، مرجع ساب ، ص175
هيـ ثيم قيام بعميل ا يالحات بيه انظير اييوب 1043لقد انشر مبنى السيبيل السيلطان ميراد الرابيع عيام 176

 991 بري، مرجع ساب ، ص
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ترميمها و إعادة بنا ها في سنين مختلفة  وذلك 177كما اهتم العثمانيون بسقاية العبا       

 م( بإ الح بابها   وفيي عيام1630-1628هـ 1040-هـ1038  فقد قاموا فيما بين عام 
م اهتم إبراهيم بك سنج  جدة بعر  احوال هذه السقاية و ما حد  من 1700هـ 1112

م 1714هيـ 1126خراب على دار السلطنة ، ف درت األوامر بإعادة بنا ها ، وفي عيام 
جدد الوزير حسين باشا حال و وله إلى مكة من اليمن سيقاية العبيا  بيالنورة و احيد  

 ( 178فيها دكة

  

م  ورد مكتوب من السلطنة إلى امير مكة عبدهللا بن محمد بن 1871هـ 1288وفي عام   
عييون   برنييه ورد للدوليية خبيير بييرن قبيية سييقاية العبييا  تمنييع النييا  ميين مشيياهدة الكعبيية 

 المشرفة فعقد امير مكة مجلساً في بيته بالغزه جمع فيه العلماء  

 يغيرة عليى وشاورهم في اميرهم فيي هيدم قبية سيقاية العبيا  وان يعميل موضيعها قبية 
 ييفر عييام  12اربعيية اعمييدة فيهييا حييو  باسييم موالنييا السييلطان   وفييي يييوم الجمعيية 

م فيي عهيد السيلطان عبدالحمييد خيان بيدا العميل فيي هيدم سيقاية العبيا  1882هـ 1300

 ( 179بحضور امير مكة عون الرفي  باشا و والي الحجاز عثمان نوري باشا

 إنشاء أسبله جديدة و صيانتها و ترميمها :

تييم بنيياء  180م(1566-1520هييـ 974-926فييي عهييد السييلطان سييليمان القييانوني ) -     

سبيلين بمكة باسمه األول يقع بجوار سيور بياب المعياله ، و يسيتمد مياهيه مين قنياة عيين 
عرفة و عين حنين وقد بناها م لح الدين م طفى الذي قام بإ الح قنياتي عيين عرفية 

م غير ان هذا 1528هـ 935ركة السلم عام م و ا لح ب1524هـ 931و عين حنين عام 
-1827هييـ 1321-1243السيبيل انهييدم و لييم يعيد لييه وجييود علييى عهيد ال ييبال المكييي) 

والسبيل الثاني يقع بالقرب من المروة يسيتمد مياهيه مين قنياة المياء المتجهية  181م(1903

                                                           
مخطيوط  22-21محمد ال ديقي :ابنياء الجلييل المؤييد ميراد خيان ببنياء بييت الوهياب الجيواد ورقية 177

 ( مركز البح  العلمي جامعة ام القرى1842ر الكتب الظاهرية برقم )م ور بالميكروفيلم من دا
يطل  بع  الميؤرخين عليى سيقاية العبيا  كلمية السيبيل انظير محميد ال يديقي مرجيع سياب  ورقية 178

21-22 
 70ال بال المكي :م در ساب  ورقة 179
اب و محققيا كتي 198-193يذكر كيل مين حسيين باسيالمة مرجيع سياب  ص69الم در الساب  ورقة180

ان ازالييية قبييية سيييقاية العبيييا  كيييان عيييام  2حاشيييية رقيييم  144عبيييدالكريم القطبيييي م يييدر سييياب  ص
 م1883هـ،1301

 251-197محمد المحامي :مرجع ساب  ص 181
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،  م1814هيـ 1230إلى بركة ماجن وقد كان له دور كبير في تزوييد النيا  بالمياء عيام 
 حي  كان الحجاج يتزاحمون حوله طوال الليل و النهار لملء قربهم بالماء 

واثنييياء العميييارة التيييي جيييرت لقنييياة عرفييية مييين األبطيييح إليييى مكييية المكرمييية عيييام      
م على يد األميير احميد بيك و المعميار محميد جياوية اليديوان العيالي  تيم 1571هـ 979

 182لد هللا الحرام و الحجاج هي للعثمانيين بناء مجموعة اسبلة لخدمة سكان ب

ّكب في جدرانها بزابير من نحا  ليشرب منها النا  -1  ( 183بناء قبة مقسم باألبطح ، ر 

 -3                184سبيل في نهاية سو  المعاله على يسار الخارج منه إليى األبطيح -2

 ( 185سبيل على يمين ال اعد إلى األبطح بعد بستان المرحومة خا كي سلطان

قام الوزير سنان باشا بإنشاء 186م في عهد السلطان سليم الثاني 1571هـ 979ي عام وف 

سبيل بالتنعيم ، اجرى إليه الماء من ب ر بعيدة بواسطة قناة مبنية بينهما بالجص و النورة 
وعييّين خادميياً يسييقي ميين الب يير و ي ييب فييي القنيياة ، في ييل الميياء إلييى السييبيل ليشييرب و 

 ( 187عّين م اريف ذلك من ريع اوقاف له بم ريتوضر منه المعتمرون و 

م إليى قييام 1583هيـ 991وتشير وثيقة مؤرخة باليوم األول من شهر جمياد األول عيام  

 ( 188والده ولي العهد محمد بن السلطان مراد بعمارة سبيل بطري  العمرة

ومن خيرات السلطان مراد الثال  امره ألحد َخَدمة م يطفى جياوية اليذي و يل مكية  
م بعمييارة سييبيل علييى يسييار الخييارج ميين بيياب ال ييفا ليشييرب منييه النييا  1585هييـ 994

م بعد ان  رف فيها مع بع  عما ر اخرى مبلغ 1586هـ 995وتمت هذه العمارة عام 
عشرين الف دينار ، ثيم عميل م يطفى جياوية عليى بنياء مجموعية مين البييوت جعلهيا 

نوا لكن  مكيان انشيىء خيارج اوقافاً ي رف من ريعها على السبيل ، وعلى موظفين عي

                                             ( 189المسجد كمروى للفقراء

                                                           
 119محمد المكي :م در ساب  ورقة 182
 226الحنفي :م در ساب  :ص183
 253ورقة  1الم در الساب  نف  ال فحة والطبري :م در ساب  جـ184
 226ر ساب  ص الحنفي :م د185
 الم در الساب  نف  ال فحة186
فييي حييين يشييير علييى  53-40مؤلييف مجهييول :سييلوك سييبيل الرشيياد لموالنييا السييلطان مييراد ورقيية 187

 هـ981ان بناء الوزير سنان باشا للسبيل كان عام  117ورقة  2السنجاوي:م در ساب  جـ
علييي السيينجاري و 53-40سييلوك سييبيل الرشيياد ورقييو  208-206-205الحنفييي :م ييدر سيياب  ص188

 117ورقة  2:م در ساب  جـ
 بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول 66ص 49وثيقة بدفتر المهنة رقم 189
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م تم إ الح مجموعة مين األسيبله بمكية المكرمية   كميا انشير 1636هـ 1046وفي عام  

 ( 190م سبيالً بدارة1643هـ 1053الشريف زيد عام 

ألسيبله التيي ييرجح انهيا ب نييت فيي وإضافة إلى ذلك فقد عيدد لنيا احيد الميؤرخين بعي  ا 
 القرن العاشر و الحادي عشر الهجري كما يلي :

بجييوار مبنييى ب يير زمييزم فييي المسييجد الحييرام ، 191سييبيل ي عييرف بسييبيل الخا ييكيه  -     

سبيل األغوات ، سبيل الخا كيه برباطها ، سبيل الخواجا شم  الدين بن الزمن ، سبيل 
سبيل الظهره ، سبيل الشريف ابي نمي ، سبيل عليي بين كاتم السر ، سبيل األغا بهرام ، 

احمد بن ابي نمي ، سبيل في الدرويشه الجديدة ، سبيل عند مدفن الشييخ محميود ، سيبيل 
الخييياص بالسيييو  ال يييغير ،سيييبيل البلقيييين ، اسيييبله بمنيييى و طريقهيييا ، سيييبيل بطريييي  

 ( 192التنعيم

-1808هييييييـ 1255-1223وفييييييي عهييييييد السييييييلطان محمييييييود خييييييان الثيييييياني )-       

(،انشىء سيبيل إليى جيوار ب ير فيي شيمال مكية ، بقيرب مسيجد كيان مجياوراً 193م(1839

  194- لى هللا عليه وسلم–لتربة السيدة ميمونة رضي هللا عنها زوج النبي 

م تم إعادة بنياء األسيبله الواقعية 1844هـ 1260وفي عهد السلطان عبدالمجيد سنة -     
كة من الجهة الشمالية ، و ترميم األسيبله الواقعية قرب مسجد العمرة ، على حدود حرم م

  195بال فا بمكة

م تييم إنشيياء سييبيل علييى حييدود حييرم مكيية ميين الجهيية 1846هييـ 1263وفييي عييام  -     

 196الغربية

                                                           
هيـ(، إعيالم العلمياء األعيالم ببنياء المسيجد الحيرام، 1014القطبي : : عبد الكريم بين محيب اليدين)ت190

الطباعييييييية ،منشيييييييورات دار الرفييييييياعي للنشييييييير و1تعليييييييي  احميييييييد محميييييييد جميييييييال وآخيييييييرون، ط
-425،هذا وقد اشيار محميد الفعير :مرجيع سياب ، ص 173م،  ص1983هـ 1403والتوزيع،الريا ،

،الى ان السلطان مراد انشر سبيال آخر مال قا لجيدار مدرسية السيلطان قاتيبياي بالجانيب الشيرقي  426
انشيره هيو من المسجد الحرام لكن بيالرجوع اليى الم يادر التيي اسيتقى منهيا معلوماتيه اتضيح ان اليذي  

،حسين باسالمة: مرجع ساب  ص  30حنفية للوضوءولي  سبيال، وكذلك القطبي: المرجع الساب ، ص 
  477م، ص1382، مطابع دار قرية،2،ط2،احمد السباعي، تاريخ مكة،ج 97
 35-34الطبري :م در ساب  ورقة 191
 144ورد اسم هذا السبيل ايضا باسم "سبيل الخاسكي " القطبي :م در ساب  ص192
 35-34الطبري :م در ساب  ورقة 193
 454-397محمد المحامي : مرجع ساب  ص 194
 36محمد المكي :مرجع ساب  ص195
 33المرجع الساب  ص196
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م بنى احد الهنود بطري  التنعيم قريبا من الشهداء سبيال 1862هـ 1279وفي عام  -     
م 1866هيـ 1283ببناء سبيل آخر ، وفي سينة  إضافة إلى قيام الشريف عبدهللا امير مكة

 (  197بنى احد الهنود سبيال بقرب ب ر حفرها الشيخ محمود

م ، بإنشاء مجموعة 1878هـ 1295كما اهتمت لجنة عين زبيدة بعد ترسيسها عام  -     
 من األسبلة في كافة احياء مكة المكرمة  

البيز اليذي كيان يحليي واجهتيه نقية كما تم في نهاية الع ر العثماني إنشياء سيبيل  -     
كتيييابي ورد فييييه ان المليييك عبيييدالعزيز آل سيييعود امييير بتجدييييد بنييياء هيييذا السيييبيل عيييام 

م ، مما يجعلنا نرجح ان هذا السبيل قد ا نشئ في نهاية الع ر العثمياني 1943هـ 1363
  

 عناية العثمانيين بالبازانات :

مما دفعني إلى 198العثمانيين بالبازانات  لم تتضمن الم ادر العربية اخبار عن عناية     

البح  عن م ادر اخرى بغير العربية   لعلها تحمل لي من المعلوميات ميا يسياعدنا فيي 
الو ييول إلييى المزيييد ميين المعرفيية فييي هييذا النييوع ميين المنشييآت الهاميية لمدينيية المشيياعر 

 المقدسة التي يق دها حجاج العالم اإلسالمي  

يرة تبين الدور العثماني لخدمة مكة المكرمة في امور كثيرة وقد وقعت عن مادة غز     
، وخا ة في ميدان العنايية بالبازانيات  ويمكين تقسييم عنايية العثميانيين بالبازانيات عليى 

 مرحلتين كالتالي :

 ( 199م1713-1712هـ 1125-1124المرحلة األولى :كانت فيما بين عمي        

 200م1878هـ 1295ي  لجنة عين زبيدة عام المرحلة الثانية :كانت بعد ترس     

عن المرحلة األوليى فقيد تيم خاللهيا تيرميم وإعيادة بنياء مجموعية مين البازانيات و  -     
 الخرزات التي كانت تقوم مقام البازانات و منها : 

                                                           
 28ص 1ابراهيم رفعت :م در ساب  جـ197
 160محمد المكي :م در ساب  ورقة 198
عليييى سيييبيل المثيييال :الحنفيييي :م يييدر سييياب  ،القطبي:م يييدر سييياب  ،الع امي:م يييدر سييياب  ، 199

ري:م ييدر سيياب  ، علييي الطبييري :م ييدر سيياب  ،ومحمييد ال ييبال المكييي م ييدر سيياب  والسيييد الطب
 الزواوي : مرجع ساب  ،إبراهيم رفعت :الم در الساب   

سب  ان بينا جهود العثمانيين في هذه الفترة من البح  على يد محمد بك باشا في االهتمام بالعيون و 200
 قنواتها والبرك :انظر :ما سب  من البح 
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بييازان مزدلفيية الكبييير  قييرب المشييعر الحييرام   ولقييد شييملت اعمييال العمييارة بييه عييدة  -1
إعيادة بنياء و تنقييل فيي جوانبيه األربعية وفيي سياقيته إضيافة إليى إ الحات من تيرميم و

  201عمل طبطاب

اذرع هذا فضالً عن  5ذراعاً ، وقد  30بازان مزدلفة ال غير : رمم به جدار بطول  -2

 4اذرع و عير  ذراع واحيد ، وقيد  10بطيول 202تجديد بناء ثال  قطيع اسيفل البيازان 

ذراعيا و  18و رممت به درجية ونقليت بطيول ذراعاً    40اذرع ثم نقل ذلك كله بطول 
 قد ذراعَين  

درجيية و شييملت  74بييازان الر ييف فييي طرييي  منييى : ويحتييوي هييذا البييازان علييى  -3
اعمال اإل الح به تجديد وترميم و تنقيل بع  درجه ، و تجديد دكه بيه ، وتجدييد بنياء 

اذرع و  3وقيد  ذراعيا   63  التي كان طول دا ر محيطهيا 203جوانبه من الجهات األربع

يَبة  يّدد و ن قيل ك  عر  ذراع واحد ، ثم نقليت جيدران البيازان مين اليداخل و الخيارج وج 
 باب البازان  

بازان ال فا : جدد بناء جدار في اسفل و اعلى البازان ثم نقل من اليداخل و الخيارج  -4

ذراعييا و عيير  واحييد وسييد  25  بطييول 204وجييدد بنيياء جييدار لييرد السيييل ميين البييازان

 اع ، وقد اثنان و ن ف الذراع ، ثم نقل من الجهتين  الذر

 بازان رباط التكارنه : جدد له درجه و جدار في اسفله وعمل له طبطاب   -5

بييازان المسييفله: شييملت اعمييال اإل ييالح بييه ، تييرميم و تنقيييل جوانبييه ميين الييداخل و  -6

 ( 205الخارج   كما تم ترميم بناء جدارين على جانبي الدرج

م إجيراء تعميير وإ يالح 1712هيـ 1124األغوات : تم في شيهر رجيب عيام بازان  -7
فيي بييازان األغيوات ، الييذي هيو ميين خيييرات السيلطان سييليمان ، شيملت تنقيييل البييازان و 
تجديد بناء درج خارج بابه ، مما ادى إلى ارتفاع مستوى الباب عن مستوى األر  كي 

 ( 206يسهل حمايته من عوادي السيول

                                                           
سب  وان اوضحت عناية لجنية عيين زبييدة فيي العنايية بيالعيون وقنواتهيا والبرك:انظير ميا سيب  مين 201

 البح 
 بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول 10-1ص 6176وثيقة رقم 202
 12الوثيقة السابقة ص203
 13الوثيقة السابقة ص204
 لبررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبو 13ص 6176و ثيقة رقم 205
 بارشيف ر اسة الوزراء العثماني 13ص   (MAD)6176وثيقة رقم 206



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -762- 

 المسفلة  تنظيف بازان  -8

 تنظيف بازان اليمن بالمسفلة   -9

هذا فضال عن األعمال التي قام بها محمد بيك باشا بيرمر مين السيلطان احميد خيان ،      
م بتجدييد بنياء و تعميير جمييع البازانيات 1713-1712هـ 1125-1124فيما بين عامي 

ين بهيذا البليد داخل مكة المشرفة وخارجهيا مميا يحتاجيه حجياج المسيلمين و عامية المقيمي
 األمين  

 عناية العثمانيين بالخرزات التي تقوم مقام البازانات :

يطل  عليها كلمة الموارد   وقد تم تجديد بناء وتعمير جميع الميوارد عليى ييد محميد بييك 
 م و التي منها :1713-1712هـ 1125-1124بن حسين باشا ، فيما بين عامي 

 قبة المقسم بالمعابدة  -

 ر ابي ديه  موردة ب  -

 - لى هللا عليه وسلم–موردة سو  الليل قرب مولد النبي  -

  - لى هللا عليه وسلم–موردة الشيخ المتوكل مقابل حمام النبي  -

 (  207خرزة السو  ال غير عند حوة األغوات -

 المرحلة الثانية : العناية بالبازانات من قَبل لجنة عين زبيدة :

حّفييييزت لجنيييية عييييين زبيييييدة   بعييييد ان شييييكلت عييييام كييييان ميييين اهييييم العوامييييل التييييي    
م على العناية بالبازانات و الموارد ما كيان يعانييه النيا  مين مشيقة فيي 1878هـ 1295

 سبيل الح ول على الماء ، بسبب تهدم بع  البازانات القديمة ، 

واستيالء بع  النا  عليهيا و عليى بعي  الميوارد واسيتغاللها باحتكيار المياء ، إضيافة 
تساع مدينة مكة المكرمة ، كل ذلك كان دافعاً على إنشاء بازانات جديدة في مواضع إلى ا

، ونتيجيية لييذلك فقييد اهتمييت اللجنيية بالعناييية  208مختلفيية ميين البلييد لسييد احتياجييات السييكان 

بالبازانات القديمة ، وإنشاء مجموعية مين البازانيات فيي منياط  مختلفية مين البليد ليسيهل 
على الماء بكل سهولة  وكانت اعمالهيا منيذ بيدء العميل عيام على جميع السكان الح ول 

 م كالتالي : 1878هـ 1296

م ، إال انيه ليم يكين يفيي باحتياجيات  4بازان المروة : كان يوجد فوقيه حيو  طوليه  -1
السكان ، الزدحام النا  حوله   وتضايقهم خ و ا في موسم الحج  لذلك عملت اللجنة 

                                                           
 بررشيف ر اسة الوزراء العثماني 3ص 6176وثيقة رقم 207
 بارشيف ر اسة الوزراء العثماني 13ص (MAD)6176وثيقة رقم 208
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بشكل اكبر مما كان عليه   و بنت في جهتَيه احواضاً  جديدة على إعادة بناء هذا البازان 

  209للمياه

  210هدم بازان العمرة : وإعادة بنا ه ب ورة مّكنت النا  من االستفادة منه -2

انشرت لجنة عين زبيدة ، مجموعة مين البازانيات الجدييدة فيي طريي  عرفية ، و بيين  -3
، وتت ف هذه البازانات بفخامتها   عرفة ومزدلفة ، في منت ف الطري  ، وفي مزدلفة 

 ( 211وكان يستفيد منها الماّرون خ و اً حجاج بيت هللا الحرام

انشرت اللجنة مجموعة من البازانيات داخيل البليد األميين هيي : بيازان شيعب عيامر ،  -4
بييازان شييعب بنييي هاشييم ، بييازان القشاشيييه ، بييازان سييو  الليييل ، بييازان التميياره بسييو  

الشاميه ، بازان الشبيكة ، بازان حارة الباب ، بازان جرول ، بازان فيي  المعاله ، بازان

 ( 212ميدان ابي بكر ال دي  ، بازان اجيـاد ، بازان العساكر برجياد

 عناية العثمانيين بالحمامات :

كان عدد الحماميات بمكية المشيرفة فيي القيرن التاسيع الهجيري ثالثية فقيط ، وقيد   
ين منهيا بقوليه :"حميامين احيدهما ألبيي العبيا  احميد بين اشار احد المؤرخين إليى حميام

إبييراهيم بيين مطييرف المييري برجييياد وقفييه علييى رباطييه بييالمروة و اوخيير ال اعييرف ميين  

( ، اما الحمام الثال  213ينسب إليه و لعله الحمام الذي بناه الجواد وزير  احب المو ل

 ( 214م"1479هـ 884فينسب للسلطان قايتباي الذي حج عام 

م اميير الييوزير محمييد باشييا ، ببنيياء حمييام فييي وسييط 1576هييـ 984وفييي حييدود عييام      

( ويحدثنا احد المؤرخين عن جهود العثمانيين في العناية بالحماميات برنيه ليم يكين 215البلد

فييي مكيية إال حمامييان احييدهما بييالقرب ميين الشييبيكة و ي عييرف باسييم الييوزير محمييد باشييا ، 
ر المشيهور بب ير الشييخ ، وكيان إليى جانيب هيذا الحميام والثاني بسو  الليل قريباً من الب 

ّمر   وكان بسو   ّرب ود  حّمام معروف بحمام النبي و لم ي عَرف وجه اإلضافة ، إال انه خ 
ّمير ايضياً و كيذلك كيان  يّرب و د  الليل حمام آخر يعرف بحمام َقلَبه بفتح القاف و اليالم  خ 

                                                           
 نف  الوثيقة السابقة209
 بارشيف ر اسة الوزراء العثماني 13ص (MAD)6176وثيقة رقم 210
 24نف  الوثيقة رقم 211
 17-15الوثيقة السابقة ص 212
،إبيراهيم رفعيت : م يدر  26،  والزواوي : مرجع سياب  :ص 25-22-20-19الوثيقة السابقة ص213

 222، ص1ساب ، جـ
 20، ص 1تقي الدين الفا  :شفاء الغرام برخبار البلد الحرام جـ214
 45علي الطبري :م در ساب  ،ورقة 215
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السو  الكبير إال انه لم يستعمل فيي هيذه للسلطان قايتباي حمام  غير تحت جدار ربعه ب

 ( 216األزمان القريبة

و قييد اسييتمر دور كييل ميين حمييام الليييل و حمييام الييوزير محمييد باشييا فييي خدميية مكيية      
م ، حييي  هييدم حمييام الييوزير محمييد باشييا ، ل ييالح 1961هييـ 1381المشييرفة إلييى عييام 

مبانيه ال تيزال قا مية ، اما حمام سو  الليل فإن معظم 217مشروع توسعة المسجد الحرام 

حتى اون   و ربما يرجع تاريخ بنا ه إليى نهايية القيرن العاشير الهجيري ، وبدايية القيرن 

( 1903-1827هيـ 1321-1243، )218الحادي عشر الهجري   و يشير احد الميؤرخين 

واما في زماننا فلم يكن بها إال حمامين حمام في باب العميرة إلى هذين الحمامين بقوله :"
 محمد باشا     سنة تسعما ة و اربعة و ثمانين     و اوخر في القشاشية "  بناه 

 

 219عناية العثمانيين بالميضآت ) حنفيات الوضوء ( 

اتبييع العثمييانيون نفيي  سياسيية ميين سييبقوهم ، فييي العناييية بالمبيضييآت   فقيياموا 
حتياجييات بإ ييالح القييديم منهييا و رتبييوا لهييا البييوابين و انشييروا ميضييآت جديييدة ، لتفييي با

 السكان و حجاج بيت هللا الحرام المتزايدة  

م جيدد األميير م يلح اليدين الروميي ميضيآه وانشير 1518هـ 924ففي اول سنة   
م   1586هيـ 995السلطان مراد بن سيليم ميضيآتين بمكية المشيرفة   كانيت األوليى عيام 

د الحيرام مين تحت سبيله ، الواقع على يسار الخارج من باب ال فا ، احيد ابيواب المسيج
الجهة الجنوبية الشرقية ، والميضآة األخرى ل   فيي جيدار مدرسية السيلطان قايتبياي ، 

 بالقرب من باب السالم ، احد ابواب المسجد الحرام من الجهة الشرقية 

وظليت  إال ان حنفية السلطان مراد بال فا قد انمحيى إثرهيا واعييد بناؤهيا فيميا بعيد،     
م  و يظهر ذلك بالنظر إليى ميا اورده لنيا كيل مين 1897هـ 1315تؤدي دورها إلى عام 

 الطبري ، حسين باسالمة 

م انشر اميير مكية الشيريف زييد بين محسين بين حسيين 1643هـ 1053وفي عام   

  هذا وقيد اسيتمرت مجموعية مين الميضيرت التيي انشي ت قبيل 220ميضآة تحت دار برجياد

                                                           
  260الحنفي : الم در الساب ، ص 216
  45بري :م در ساب ، ورقة علي الط217
لاير تعويضييا عيين الحمييام  انظيير  ييك شييرعي  ييدر 500.000 ييرف لمديرييية االوقيياف مبلييغ 218

 هـ1382 3 18( و تاريخ 975بمحكمة مكة المكرمة رقم )
 119محمد بن احمد المكي :م در ساب  ورقة 219
 شاع استخدام هذا الكلمة في الع ر العثماني220
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م ، 1720هـ 1133ذي الحجة عام الع ر العثماني تؤدي دورها في هذا الع ر   وفي 
قدم من م ر إلى مكة معمار ، معه اموال إلنشاء بعي  العميا ر بمكية   فيرعطى الشييخ 

مبلغيا مين الميال لعميارة ميضيآه بجيوار مسيجد اإلجابية فعميل 221سالم بن عبدهللا الب يري

وفييييي عييييام  222م 1721هييييـ 1134الشيييييخ سييييالم الب ييييري علييييى بنيييياء الميضييييآة عييييام 

(، ميضيآة بيالقرب 223السلطان عبد المجيد خان عّمر حسيب باشيا م عهد1849هـ 1266

م ، انشييرت اسييماء بنييت احمييد افنييدي 1868هييـ 1285فييي عييام 224ميين شييارع المسييعى 

 ( 225ال ديقي ميضآة بالنقا إلى مسجد ، ومكتب تعليم اطفال

وبعد ان بدات لجنة عين زبيدة عملها ادركت ان الميضآة التي بالقرب من بازان المروة  
تي عملت على ترميمها   وامدتها بالماء عبر قناة من البازان الميذكور ، والتيي كانيت وال

من عمل سالطين آل عثمان الذين اوقفوا عليها بع  األوقاف لي رف من ريعها نياظر 
الوقف كان يؤجرهيا سينوياً ، مميا ادى بالمسيترجر إليى نقيل المياء مين بيازان الميروه إليى 

، وبهذا اخذ المسترجر يتقاضى اجراً معلومياً مقابيل الوضيوء الميضآة ، بواسطة السقا ين 
  

كما الحظ اعضاء اللجنة وجود ميضآة بتكيه محمد علي باشا   كان ييتم نقيل المياء إليهيا  
بواسطة السقا ين من بع  خرزات القناة المارة بقرب ذليك الموضيع األمير اليذي ييؤدي 

ملييت اللجنيية علييى إي ييال الميياء إلييى فييي اغلييب األحيييان إلييى عييدم كفاييية الميياء   لييذلك ع

226الميضرة عن طري  مواسير فخارية
 

 : عناية العثمانيين بإنشاء السدود و مجاري تصريف  المياه

اسييتمر العثمييانيون علييى نهييج ميين سييبقوهم فييي العناييية بتييرمين مكيية المكرميية ميين 
غرب  عوادي السيول بإنشاء السدود و إنشاء مجار لت ريف مياه السيول تمتد من شمال

المسييجد الحييرام ، إلييى خييارج مكيية جهيية الجنييوب ، باإلضييافة إلييى االسييتفادة ميين هييذه 
المجاري ، بإنشاء شبكة لت ريف المياه المستعملة و ربطها بهذه المجاري   ولكي ندرك 

                                                           
 158،محمد المكي :م در ساب  ورقة  30 ورقة 2الطبري :م در ساب  جـ221
 هـ1160كان إماما محدثا في الحرمين الشريفين توفي عام 222
 76-66، ورقة  3الطبري : م در ساب  جـ223
هـ انظر احميد دحيالن 1266هـ إلى شوال سنة 1264كان يشغل من ب والي الحجاز من آخر سنة 224

 315:م در ساب  ص
 158محمد المكي :م در ساب  ورقة 225
 هـ1327 11 29حجة شرعية  درت بمحكمة مكة المكرمة برقم   ، في 226
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اهمية تلك الجهود ، فإن من األفضل عر  امثلة ألخطار السيول على مكة المشرفة في 
 ننا تقدير اسلوبهم لمعالجتهم تلك األخطار الع ر العثماني   حتى يمك

و كيان مين اهمهيا  227اجتاحت مكة المكرمة سيول في اعيوام مختلفية سيجلها المؤرخيون 

م   تسبب في موت اعداد كبيرة من النا  و 1629هـ 1039سيل دهم مكة المشرفة عام 

م كيان مين نتيجتيه خيراب اكثير 1680هيـ 1091و منهيا سييل حيد  عيام  228هدم الكعبة 

بيوت مكة خ و ا ما كان منها بسو  الليل و األطراف المنحيدرة و المسيجد الحيرام و 

  229بلغ ارتفاع الماء ن ف الكعبة

م اجتاح مكة سييل عظييم ، يحيدثنا عين آثياره احيد الميؤرخين 1907هـ 1325وفي عام  
 25هيـ)1325ذي الحجية مين سينة  21الذي حج في ذلك العام بقوله " وفيي ييوم السيبت 

م ( في حجتي الرابعة نيزل مطير شيديد و جيرى السييل مين كيل جهيات 1908نة يناير س
سنة عليى ميا بلغنيي ، وكيان السييل اشيبه بمياء النييل  33مكة بشكل لم يسب  له مثيل منذ 

متيراً     و قيد ميأل الشيوارع  50المنحدر وكان عرضه وهو ينحدر من جبال جياد نحيو 
تقريبا ، ولذلك دخيل المسيجد الحيرام مين حتى كان عمقه في شارع وادي إبراهيم مترين 

ابوابيه وانقطيع المييرور مين الطيير  إال بالسيباحة   وكنييت تيرى الشييقادف و رحيال اإلبييل 

230سابحة في الماء و تسمع دوياً للماء كرنك امام القناطر الخيرية و قد فتحت عيونها 
 

حمايية مكية ولقد تنوعت اعمال العثميانيين ليدرء اخطيار السييول ميا بيين سيدود انشي ت ل 
المشييرفة و سييدود انشيي ت لحماييية قنييوات المييياه و خرزاتهييا   ويمكيين توضيييح ذلييك علييى 

 النحو التالي :

 أوال : إنشاء السدود لحماية مكة المشرفة :

انشئ سد األبطح و سيد برجيياد و ا يلح سيد عنيد ملتقيى قنياة عيين عرفية بقنياة عيين      
ع مين السيدود نعير  لكيل سيد مين هيذه حنين   وإللقاء مزيد من الضيوء عليى هيذا التيو

 السدود على انفراد : 

                                                           
 5، بمكتبية جامعية اسيطنبول ، اييوب  يبري : مرجيع سياب  ، جيـ 21،22، ص  4659وثيقة رقم 227

  758-756ص 
-199، ص 1، إبراهيم رفعت : الم در الساب  ، جـ 59-56علي الطبري : م در ساب  ، ورقة 228
، ابو الوليد األزرقي : م در سياب  ،  199-197،ص2رجع ساب  جـ، محمد طاهر الكردي : م 200

  2ملح  رقم 
، محمد طاهر الكيردي : المرجيع السياب  200-199، ص 1إبراهيم رفعت : الم در الساب  ، جـ229

 321ص  3ابو الوليد األزرقي : الم در الساب  ، ملح  رقم  198، ص1جـ
، 2مييد طيياهر الكييردي : المرجييع السيياب  ، جييـ: مح200،ص1إبييراهيم رفعييت : الم ييدر السيياب  جييـ230
  323، ص 3، ابو الوليد األزرقي : الم در الساب  ، ملح  رقم 198ص
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 سد األبطح : -

م إلييييى عييييام 1538هييييـ 945ينسييييب لألمييييير خشييييقكدي سيييينج  جييييدة ميييين عييييام        

(   وكان للسيول ترثير كبير على بناء 231م اسهامه في إعادة بناء هذا السد1544هـ 951

)نقضت(السييول خمسية  م حيي  جياء عنهيا " وثلميت1563هيـ 971هذا السيد منهيا سينة 

 "   232مواضع من سد األمير خشقكدي

م حي  ورد عنها " انه في يوم األربعاء تاسع عشر رمضان 1639هـ 1039ومنها سنة 
من سنة تسع و ثالثين و الف     اقبل السيل من سا ر النواحي وثلم السد اليذي يليي جبيل 

ونتيجة للسيول التيي ، (233جدحراء المسمى جبل النور ثلمة كبيرة و عال عليه فدخل المس

م انهدم هيذا السيد فرعياد بنياءه السيلطان سييلم 1793هـ 1208اجتاحت مكة المكرمة عام 

 ( 234م1796هـ 1211الثال  عام 

 سد أجياد : -

يقول احد المؤرخين : ان هذا السد قديم جداً موجيود برجيياد و يسيمى سيد اجيياد ، و هيو  
مل في سفح الجبل   ليرد ال سيل النازل منه إلى الشارع العيام ، وليوال هيذا سد معروف ع 

السد   لكان السيل قويا من هذه الجهة   ثم يقول : ال ندري متى ب نَي هذا السد   ونظن ان 

  235بناءه يرجع إلى ما ة سنة او ما تين و هللا تعالى اعلم

وهياب و بالرجوع إلى  احب مخطوط ابناء الجليل المؤيد مراد خان ، ببناء بييت ال     
الجييييواد ، امكيييين تحديييييد العييييام الييييذي حفيييير فيييييه اسييييا  بنيييياء هييييذا السييييد و هييييو عييييام 

 236م1630هـ 1040

 

 بناء السدود لحماية قنوات المياه من أخطار السيول :

                                                           
  200،ص 1إبراهيم رفعت : م در ساب  جـ231
م(   السالح و العدة في تاريخ بندر جدة ، تحقيي  و 1602هـ 101ابن فرج : عبدالقادر بن احمد )ت232

، محميد طياهر الكيردي : مرجيع 40-39ك  سيمي  )د ت( ص صدراسة احمد بن عمر الزيلعي و ري
 206، ص 2ساب  ، جـ

 1138، ص 4عبدالقادر الجزيري ، م در ساب  ، جـ 233
 428،ص 4عبدالملك الع امي ، م در ساب  ، جـ234
ت يينيف خييط الهمييايون ، ارشيييف ر اسيية الييوزراء العثميياني  47 266كرتييون  10717وثيقيية رقييم 235

 بإستانبول
 206، ص 2كردي : مرجع ساب  ، جـمحمد طاهر ال236
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ولمواجهة األضرار الناجمة من اخطار السيول المتتالية على قناة عين عرفة بيوادي      
م فقييد عمييل 1681هييـ 1092م ، 1679هييـ 1090،  1678هييـ 1089نعمييان فييي اعييوام 

م   على 1682هـ 1093محمد اعامير ياخور ، برمر من السلطان محمد بن إبراهيم عام 
بناء سد بوادي نعمان ليمنع طغيان مياه السييول عليى القنياة و خرزاتهيا و اثنياء األعميال 

م  تيم إنشياء 1713-1712هيـ 1125هيـ 1124المعمارية التيي تميت لقنيوات الميياه عيام 
موعة سدود ، في مناط  مختلفة لحماية القناة و خرزاتها من ترثير السيول على النحو مج

 التالي :

يير   12تييم دك قطعيية ار  فييي مجييرى السيييل بييوادي المفجيير بطييول  -1 ذراعييا و ع 
اذرع و  4ذراعين ، وقد ن ف ذراع ، ثم عمل عليها جدار  يغير ، ليرد السييل بطيول 

 عر  ذراع واحد و قد ذراع واحد  

جدد بناء سد برا  البالط الكبير لحماية القناة من ترثير السيول و ذليك ببنا يه بطيول   -2
 4ذراعا و عر  ن ف ذراع و قد ذراع واحيد ، ثيم نقيل مين الجهتيين و عميل بيه  32

 فتحات ليجري عبرها الماء بهدوء من الجهتين  

عيا و عير  ن يف ذرا 15جدد بناء جدار لرد السيل عن القناة برا  اليوبر بطيول  -3

 ( 237ذراع و قد ذراع واحد

ذراع و قيد  4جدد بنياء جيدار ليرد السييل عين مقسيم بركية الم يري بيالمعالة بطيول  -4

  238ذراعين و عر  ن ف ذراع ثم نقل من الجهتين

اذرع و عر  ذراع واحيد و  5جدد بناء جدار لرد السيل عن حو  الكسار بطول  -5

239ل على ظهر السد طبطابقد ن ف الذراع و نقل جميع ذلك ثم عم
 

 إنشاء مجاري لتصريف المياه و صيانتها :

و نظرا لما وقع فيه المسجد الحرام سابقا من إعتراضيه لمجيرى السييل و اليذي ادى      
بييدوره إلييى دفييع خلفيياء المسييلمين إلييى وضييع الحلييول لمنييع اضييرار السيييول عيين المسييجد 

ا إنشاء مجار خا ة في شمال غيرب الحرام ، وتمثل ذلك في امور كثيرة   كان من بينه
فادة بهيا المسجد الحرام الستدراج مياه السيول ونقلها بعيدا إلى الجنوب حي  يمكين االسيت

 في امور اخرى كالزراعة، 

                                                           
 753، ص  7-5ايوب  بري : مرجع ساب  ، جـ 237
 4الوثيقة السابقة ، ص238
  1،13الوثيقة السابقة ، ص239
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و ييانة ، إضيافة إليى ، ولنف  الغر  اعتنى العثمانيون بهذه المجياري إنشياءاً وتجدييداً 
حييرام ، لمنييع دخييول الميياء ميين محاوليية تخفييي  ار  مجييرى السيييل حييول المسييجد ال

األبييواب و انشييروا شييبكة لت ييريف المييياه المسييتعملة  وربطوهييا بمجيياري ت ييريف مييياه 
 األمطار  

م إلييى عييام 1538هييـ  945فقييد تييم علييى يييد األمييير خشييقكدي سيينج  جييدة ميين عييام  

  240م عمل مجرى لت ريف مياه السيول و األمطار1544هـ 951

م تييم توجيييه السيييل إلييى مجييراه 1575هييـ 983عييام  و فييي عهييد السييلطان مييراد الثاليي  
الطبيعي بقطيع األتربية المتراكمية فييه ، عبير السينين مين جهية بياب إبيراهيم فيي الجانيب 
الجنوبي الغربي من المسجد الحرام و من جهة باب الزيارة في الجانيب الشيمالي الغربيي 

، نظيراً  241م1575 هـ983و كان بسبب دخول السيل إلى المسجد الحرام من ابوابه عام 

الرتفاع مستوى ارضية المجرى الطبيعي حتيى غطيى درج المسيجد الحيرام مين الجانيب 
الجنوبي الغربي بالتراب   إذ لم يب  منها إال ثالثة درجات بعد ان كانيت عشيرة درجية ، 
وكانت تقطع األر  و تحمل جميع مخلفات السيول من هذه الجهة إلى خارج البلد جهية 

ة اعوام مرة  فغفل عين ذليك نحيو ثالثيين عامياً إليى ان عليت األر  و المسفلة كل عشر
 دخلت السيول المسجد الحرام  

وقد قام بهذه األعمال القاضي حسين المالكي و احمد بك اللذان تم على يديهما إي ال قناة 
م ، كميا قيام بتخفيي  مسيتوى ار  المجيرى   قيدر 1571هـ 979عين عرفة إلى مكة 
درج الذي كان ي عد منيه إليى المسيجد الحيرام  مميا ادى إليى ميرور عشر درجات من ال

السيل في مجراه الطبيعي و انسيابه إلى المسفلة في يسر و سهولة و عدم دخوله المسيجد 

242الحرام 
 

م إعادة بناء سرب العنبه ، الستدراج مياه السيول مين الجهية 1575هـ 983كما تم عام  
نوب الغربي لحماية المسجد الحرام ، ثم  تسير المياه مين الشمالية الغربية و نقلها إلى الج

  243هناك في مجرى السيل الطبيعي جهة المسفلة

                                                           
  5الوثيقة السابقة ، ص240
 102،ص1عبدالقادر الجزيري : م در ساب  ، جـ241
، ص  ، عبيدالكريم القطبيي : م يدر سياب  343-342قطب الدين الحنفي : م در ساب  ، ص ص242

: حسين باسالمة 64، مؤلف مجهول : سلوك سبيل الرشاد لموالنا السلطان مراد ، ورقة 829-828ص
 190، فوزية حسين مطر : مرجع ساب  ، ص90-94: مرجع ساب  ص ص 

، عبيدالكريم القطبيي : م يدر سياب  ، ص  343-342قطب الدين الحنفي : م يدر سياب  ص ص 243
  57ب  ، ورقة ، علي الطبري : م در سا 129-128ص 
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م ورد امير مين السيلطان ميراد الثالي  بهيدم بييوت و ميدار  1585هيـ 994و في عيام  
و ، ألنها كانت تضي  مجرى السيل  واقعة في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الحرام

وجعلهييا مييروى للفقييراء ، حتييى ال يبيتييون فييي المسييجد ، 244عنهييا طييواجن عّميير عوضيياً 

  245الحرام

م عمل سليمان اعامير ياخور برمر من السلطان محمد خان ، 1610هـ 1019وفي عام  
على زيادة درج ابواب بالمسجد الحرام من خارج حتيى تمنيع السييل مين اليدخول فييه ثيم 

  246عنبه ، بعد ان سّده السيل باألتربةعمل في العام الذي يليه على تنظيف سرب ال

م تم تنظيف سرب العنبه و تنظيف و إعيادة بنياء مخيرج سييل 1630هـ 1040وفي عام 

  247المسجد الحرام من جهة باب إبراهيم

م انشئ برمر السلطان محمد خان مجرى لنقل مياه السيل إلى 1682هـ 1093و في سنة   

م عمل محمد بيك بن حسين 1713-1712هـ 1125-1124( وفي عامي 248بركة ماجن

باشييا بييرمر ميين السييلطان احمييد خييان اعميياالً عمارييية متنوعيية فييي مجيياري ت ييريف مييياه 
 األمطار جاءت على الوجه التالي :

م تم تنظيف سرب ب ر زمزم و تعميير فتحاتيه ليسيهل 1712هـ 1124في رجب عام  -1
 ه إلى المسفله لمسجد الحرام و مننقل الماء المستعمل و األوسا  إلى خارج ا

تم تنظيف سرب باب الزيارة الكا ن بحافة المسجد الحرام لمجرى السييول إليى آخيره  -2
" بالمسييفلة " وذلييك بنقييل األوسييا  ميين السييرب إلييى " ظيياهرة "   ثييم تنقييل بعييد ذلييك إلييى 

 المسفله  

تم تعمير ابيواب المسيجد الحيرام المسيتملة عليى فتحيات لت يريف ميياه األمطيار إليى  -3
 رب  الس

                                                           
، ورقية 1، الطبيري : الم يدر السياب  جيـ343-342قطب الدين الحنفي : الم د السياب ، ص ص 244
254  
 يق د بناء مغطى بقباب ضحله245
، 125، ورقية 2، علي السنجاري : م در ساب  ،جيـ 130عبدالكريم القطبي : الم در الساب  ص246

  191ين مطر : مرجع ساب  ص ، فوزية حس 271، ورقة  1الطبري: الم در الساب  جـ 
  206، ص2محمد طاهر الكردي : مرجع ساب  ، جـ247
البكري : محمد بن علي بن بالل ال ديقي ، ابناء الجليل المؤييد ميراد خانببنياء بييت الوهياب الجيواد 248

م مركييز البحيي  العلمييي و إحييياء 1842مخطييوط م ييور بييالميكوفلم ، ميين دار الكتييب الظاهرييية بييرقم 
  9،51،52مي ، ورقة الترا  اإلسال
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تم تنظيف فتحة سرب باب إبيراهيم ، كيي يسيهل ت يريف الميياه إليى خيارج المسيجد  -4
 الحرام من مجرى السيل  

 لحنبلي ومقام المالكي و بالمطاف تم تعمير فتحات سرب لت ريف المياه بمقام ا -5

 تم تنظيف بالوعات المطاف الشريف ، وبالوعات المسجد الحرام   -6

ي سّرب ت ريف مياه األمطار بالمسفله ، والذي تهدم بع  اجزا ه  تم تجديد بناء آخر -7
 بسبب السيول  فجدد بناء حل  باب السرب ثم نقل من الداخل و الخارج  

تم وضع مجاديل و تنقيل بناء فتحات السرب في كل من باب القطبي و باب الباسطيه  -8

   249و باب بني عتي  و باب العمرة

تم إ الح و تكملة بناء سرب العنبه ) سرب بياب الزييارة م 1713هـ 1125و في عام  
( مجرى السيول ، بحي  يؤمن عدم عودة النجاسات و األوسا  منه إلى المسيجد الحيرام 

 وذلك بتقسيم المناط  المراد إ الحها و إعمارها إلى خمسة اجزاء  250و المطاف(

 : عناية العثمانيين بالموارد المائية للزراعة

لعثمانيون من فا   مياه العييون الوا يلة إليى مكية المشيرفة ، و مين إنشياء استفاد ا     
السدود ، في إنشاء مناط  للرعي وبساتين زراعية يعود إنتاجها لم لحة سكان هذا البلد 
األمين والوافدين إليه من كل فج عمي    هذا فضالً عن انه تم فيي عهيدهم إنشياء بسياتين 

ما اعتمد بعضها اوخر في توفير المياه على حفر اوبار اعتمد بعضها على ماء المطر بين
  

وقييد و ييف لنييا بعيي  الرحاليية و المييؤرخين مواقييع بعيي  هييذه البسيياتين و طريقيية      

و  251إمدادها بالماء   إال انهم غفلوا ذكر اسيماء بعي  األشيخاص الليذين قياموا بإنشيا ها 

فيي إنشياء البسياتين وميا على ضوء ميا و يل إلينيا مين معلوميات عين جهيود العثميانيين 
 يت ل بها من منشآت ما ية يمكن عر  الموضوع بإيجاز كما يلي :

                                                           
،  2، محميد طياهر الكيردي ، مرجيع سياب  جيـ 200،221،ص1إبراهيم رفعت : م در سياب  ،جيـ249
  201ص 
 21الوثيقة السابقة ، ص250
  2،1بررشيف ر اسة الوزراء العثماني باستانبول ، ص ص  6176وثيقة رقم 251
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م عمرت بركة ببستان بيرر  حسيان تنسيب ألميير مكية محميد 1540هـ 947ففي سنة  

، كما جدد قاضي مكة محمد بن محمود بن كمال الرومي   بستاناً بيالمعاله 252بن بركات 

   ، كان ينسب لناظر الحرم بيرم خجا

وكانييت اعمييال التجديييد باسييم الخا ييكيه والييدة السييالطين و عمييل لسييواقي هييذا البسييتان  

و قبل إعيادة بنياء مسيجد الجين ، (253م روفاً يؤخذ كل عام من ديوان الذخيرة السلطانية

م علييى يييد إبييراهيم بييك سيينج  جييدة ، كييان قييد غيير  فييي موضييعه 1700هييـ 1112عييام 
جعلوه بستانا ، بسبب اندسار موضعه من كثرة بع  النا  اشجاراً من نب  و ريحان و 

و يمكننيا التعيرف عليى بعي  ميزارع مكية التي اتت عليه و من تطاول السينين، السيول 
التي كانت تعتمد في ريعها عليى ميياه األمطيار ، مين وثيقية خا ية ببييع مزرعية بيوادي 

 المغم  ورد بها ما ن ه:

كرمة ، مضيمونها هيو انيه لميا تيوفى " هذه حجة شرعية  ادرة من محكمة مكة الم     
الشريف علي الشهير بهنديه في العام الثاني و األربعين بعد الثالثما ة و األلف و كان من 
جملة ما هو مشهود به و هو معروف بملكيته بالشراء الشرعي    كامل البالد و األر  

 ( 254الحر  المزروع العثرى الكا نة بوادي المغم  "

ود العثمانيين و اهتمامهم بتوفير المياه فيي كيل مين مكية المكرمية ، و وهكذا نجد جه     
المشاعر المقدسة و ذلك ألهميتها ألهل مكة خا ة و الحجيج عامة ، فضالً عن عنيايتهم 
بالعيون و قنواتها ، و اإلشراف على المنشآت الما ية و البرك و ال يهاريج و األسيبله و 

 حنفيات المياه  البازانات و الخرزات و الحمامات و 

و لم تتوقف خدماتهم عنيد هيذا الحيد ، بيل امتيدت لتشيمل إضيافة إليى ميا سيب  إنشياء      
 السدود و مجاري المياه لحماية الحرم الحرم الشريف من عوادي السيول  

كمييا عمييل العثمييانيون علييى االسييتفادة ميين فييا   قنييوات العيييون الوا ييلة إلييى مكيية      
دود في إقامة مناط  للرعي ، و بساتين يعتمد بعضها على ميياه المكرمة و من إنشاء الس

 255األمطار فيما يعتمد بعضها اوخر على االستفادة من مياه اوبار التي حفروها   

                                                           
ي الرحلة إلى بالد الشام وم ر هـ(، الحقيقة والمجاز ف1143النابلسي : عبد الغنى بن إسماعيل )ت 252

والحجييازت تقييديم وإعيييداد احمييد عبييد المجييييد هريييدي،مركز تحقييي  التيييرا ، الهي يية الم ييرية العامييية 
  70،، محمد امين المكي : مرجع ساب  ، ص  457م،ص 1986للكتاب،القاهرة ، 

خطيوط بمركيز هـ   حسن القيرى فيي اوديية ام القيرى   م954ابن فهد : ابو محمد بن عبدالعزيز ت 253
 25، ورقة 1070البح  العلمي بجامعة ام القرى رقم 

 737، ص  1عبدالقادر الجزيري : م در ساب  ، جـ 254
 هـ .20/10/1343( وتاريخ 243أنظر،حجه شرعية صدرت من حمكمة مكة املكرمة عدد )255


