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موقع البئر:
هي بئر في عقيق المدينة)١( وقد أشار الكثير من المؤرخين إلى موقع هذه البئر بصورة مجملة 
العقيق  البئر واقعة في أسفل وادي  إن  البئر، في أغلب األحيان؛ فيقال:  بها  التي  الجهة  تُعيَّن 
الصغير بقرب مجمع السيول، الذي يسمى )أضم(، وكان عندها بناء عال بالحجارة والجص، هو 
قصر عبداهلل بن عامر، وبجانبها أُُطم عظيم من أطام المدينة المنورة المشهورة، وقد تهدم هذا 

البناء، وكذلك األطام مع طول الزمن عليه)٢(.
وتقع بئر رومة )بئر عثمان( اليوم في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة، قريباً من 
وادي العقيق، الذي يجري غرب البئر المذكورة. وتحيط بالبئر منطقة مزارع وبساتين، عرفت   
فيما بعد بمزارع منطقة عثمان بن عفان، وتحِيط ببئر عثمان بن عفان مزرعة صغيرة في شمال 
البالد إلى مخطط منتظم  المدني، وقد آلت هذه  لبيت  المعروفة: بأم شجرة، والعائدة  البالد 
أصدرته أمانة منطقة المدينة المنورة يُعرف بمخطط أم شجرة، ويفصل بينه وبين مزرعة عثمان 

شارع يخترق عرض المزرعة كلها حيث تقع عليه المداخل الرئيسة لها)٣(.

البئر يف املصادر التاريخية واألحاديث النبوية:
بئر رومة )بئر عثمان بن عفان( إحدى اآلبار المأثورة في المدينة المنورة، وتعد من أقدم 
اآلبار المعروفة قديماً، ويروي أهل السير: أن هذه البئر قد كانت حين قدم تُبع المدينة وكان 
منزله بقناة، واحتفر البئر التي يقال لها: بئر الملك، وبه سميت فاستوبأ بئره، فدخلت عليه 

العباسي، عمدة األخبار: ٢٦٥، الفيروز آبادي، المغانم المطابة في معالم طابة: ٦٤٠٤، المديرس، المدينة المنورة في   )١(
العصر المملوكي: ٨٦/١.

الخياري، تاريخ معالم المدينة المنورة، ص ١٨٤.  )٢(
كعكي، معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ ١٤٣٢/٥.  )٣(
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امرأة من بني زريق يقال: لها فكيهة فشكا إليها وباء بئره، فانطلقت فأخذت حمارين أعرابين، 
فاستقت له من بئر رومة، ثم جاءته به، فشرب فأعجبه وقال: زيديني من هذا الماء)١(. 

وكانت هذه البئر لرجل من مزينة، ثم آلت إلى رجل من بني ِغفار ثم اشتراها منه يهودي، وبدأ 
يبيع ماءها للمسلمين؛ القربة بُمد حتى اشترى عثمان بن عفان � نصفها باثني عشر ألفاً، 
والنصف اآلخر بثمانية آالف درهم، ثم تصدق بها على المسلمين، )واألحاديث والنصوص في 
ذلك كثيرة(؛ رغبة في الجنة وحرصاً منه على األجر والثواب وطاعة للرسول �، وحرصاً على 

تحقيق رغبته � في شراء هذه البئر.
وقال:  عليهم  أشرف  عثمان حيث حوصر  أن  اهلل،  رحمه  السلمي  عبدالرحمن  أبي  فعن   •
أنشدكم باهلل، وال أنشد إال أصحاب رسول اهلل �؛ تعلمون أن رسول اهلل � قال: )من 
حفر بئر رومه فله الجنة(، فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال: )من جهز جيش العسرة فله 

الجنة( فجهزته، قال: فصدقوه بما قال)٢(.
وعن بشير األسلمي قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكان لرجل من بني   •
غفار عين يقال لها: رومه، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال: له رسول اهلل � بعنيها بعين 
في الجنة، فقال: يا رسول اهلل ليس لي وعيالي غيرها، وال استطيع ذلك، فبلغ ذلك عثمان، 
فاشتراها بخمسة وثالثين ألف درهم، ثم أتى النبي � فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ 

فقال: )نعم( قال: قد جعلتها للمسلمين)٣(.
وعن عثمان بن عفان � قال: قال: النبي �: »من يشتري بئر رومة فيكون دلوه منها   •

ابن النجارة، الدرة الثمينة في أخبار المدينة: ٨٢.  )١(
اإلمام البخاري، صحيح البخاري في كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً ٤٠٦/٥، وأخرجه اإلمام الترمذي وأخرجه   )٢(

اإلمام النسائي، ابن النجار، أخبار المدينة ٩٩/١٤.
ابن حجر، فتح الباري ٤٠٧/٥، ٤٠٨، الهيثمي، مجمع الزوائد ١٢٩/٣، البغوي، معجم الصحابة: ٢٩٣/١-٢٩٤.  )٣(
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كدالء المسلمين؟«  فاشتراها عثمان �)١(.
وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: لما ُحصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال:   •
أذكركم باهلل، هل تعلمون أن حراء حين انتفض، قال: رسول اهلل �: »أثبت حراء فليس 
أن رسول  تعلمون  أذكركم باهلل هل  نعم، قال:  قالوا:  أو شهيد«  أو صديق  نبي  إال  عليك 
اهلل � قال: في جيش العسرة: )من ينفق نفقة متقبلة(، والناس معسرون، فجهزت ذلك 
الجيش؟ قالوا: نعم، ثم قال: أذكركم باهلل، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد 

إال بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: نعم. وأشياء عندها)٢(.
وعن ثمامة بن حزن القشيري، قال: شهدُت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال: ائتوني   •
، فقال: فجيء بهما فكأنهما جمالن أو كأنهما حماران، قال:  بصاحبيكم اللذين ألَّباكم عليَّ
فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم باهلل واإلسالم، هل تعلمون أن رسول اهلل � قدم 
المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال »من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع 
دالء المسلمين بخير منها في الجنة«  فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن 

أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، فقالوا: اللهم نعم .....«  الحديث)٣(.
وعن األحنف بن قيس أنه أتى المسجد، فإذا علي وطلحة والزبير وسعد رضي اهلل عنهم،   •
ثم أقبل عثمان � وعليه مالءة صفراء قد رفعها على رأسه فوقف عليهم فقال: أها 
هنا علي؟ قالوا: نعم، قال: أها هنا طلحة؟ قالوا: نعم، قال أها هنا سعد، قالوا: نعم، قال: 
أنشدكم اهلل الذي ال إله إال هو: هل تعلمون أن  رسول اهلل � قال: »من يبتاع رومة غفر 

ابن حجر، فتح الباري ٤٠٨/٥ كتاب الوصايا.  )١(
الترمذي، الجامع الصحيح: ٦٢٥/٥ كتاب المناقب.  )٢(

الترمذي، سنن الترمذي: ٦٢٧/٥ كتاب المناقب، النسائي، سنن النسائي: ٢٣٥/٦، كتاب وقف المساجد، اإلمام أحمد،   )٣(
مسند اإلمام أحمد: ٥٥٩/١.
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اهلل له« ، فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول اهلل � فقلت: إني ابتعت بئر رومة، فقال: 
اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك؟ قالوا: نعم)١(.

وعن موسى بن طلحة أن رسول اهلل � قال: »نعم الحفيرة حفيرة المزني« يعني: )رومة(   • 
الناس يستقون  ابتاع نصفها وتصدق بها، فجعل  فلما سمع بذلك عثمان بن عفان � 
منها، فلما رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصيب عليها، باع عثمان النصف الباقي 

بشئ يسير فتصدق بها كلها)٢(.
وعن ابن أبي الزناد قال: أخبرني أبي: أن النبي � قال: »نعم الصدقة صدقة عثمان«    •

يريد رومة)٣(.

البئر يف املصادر  واملراجع اجلغرافية:
بئر رومة )بئر عثمان( هي بئر قديمة، تقع في الشمال الغربي من المدينة المنورة، قرب مجرى 
وادي العقيق، وتبعد عن المسجد النبوي حوالي خمسة )كيلومترات( وهي البئر التي قال عنها 

النبي �: »نعم القليب قليب المزني« وهي التي اشتراها عثمان بن عفان � وتصدق بها)٤(.
وقد تم تحديد الموقع الجغرافي لبئر عثمان � من خالل اإلحداثيات الجغرافية، حيث يتضح 
أن مركز البئر يتقاطع مع اإلحداثيين: اإلحداثي الرأسي رقم ٥٥٨.٦٨٢ مع اإلحداثي األفقي رقم: 
٢٧٠٩.٢٢٨، وذلك بموجب اإلحداثيات الجغرافية للمصورات الجوية، لعام ١٣٩٨هـ/١٩٧٧م)٥(، 

النسائي، سنن النسائي: ٢٣٤/٦-٢٣٥، كتاب وقف المساجد، النسائي، السنن الكبرى ١٤٣/٦.  )١(
ابن النجار، الدرة الثمينة: ١٢٧، المطرف التعريف: ١٥٧، الحموي، معجم البلدان ٢٩٩/١، وفاء الوفاء: ٩٦٧/٣.  )٢(

السمهودي، أخبار المدينة: ٩٨/١، وفاء الوفاء: ٩٦٧/٣.  )٣(
الحموي، معجم البلدان: ٢٩٩/١، البالدي، معجم معالم الحجاز ١٦٢/١، ١٠١/٤.  )٤(

عبدالعزيز كعكي، معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ ١١٤/٢.  )٥(
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وال تختلف جلُّ المصادر الجغرافية التي وقفت عليها عما ذكره كل من ياقوت الحموي صاحب 
المدينة  البلدان، والبالدي صاحب معجم معالم الحجاز، والكعكي، صاحب كتاب معالم  معجم 

المنورة بين العمارة والتاريخ.

البئر يف كتب الرحالة:
بئر رومة هي بأسفل العقيق، قرب مجتمع األسيال، والطريق إليها على مسجد الفتح بالعدول 
يساراً إلى ناحية مسجد القبلتين، مروراً باتجاه العقيق وبقربها مزارع)١(. وتقع بئر رومة في الجهة 

الغربية للمدينة، وقد اشتراها أمير المؤمنين عثمان بن عفان �، وتصدق بها)٢(.
والحديث عن بئر رومة في كتب الرحالة التي اطلعت عليها ال يزيد على أنها إحدى اآلبار 
المشهورة بالمدينة المنورة، وأنها تقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة بالقرب من 

وادي العقيق، مقابل الجرف من ناحيته الشرقية.

البئر يف الكتب احلديثة:
لم يختلف الُكتاب المتأخرون عن القدامى في حديثهم عن بئر رومة، فكل ما ذكره القدامى 
من المؤرخين، والجغرافيين والرحالة، أعاده الُكتاب المتأخرون من أمثال العياشي والخياري، 
في  كعكي  عبدالعزيز  د.  لخصه  وقد  حافظ،  علي  والسيد  باشا،  رفعت  وإبراهيم  واألنصاري، 
كتابه: )معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ(، بل زاد عليهم بإضافة المصورات، والوصف 
المعماري للبئر، وكذلك صور عن صكوك وقف البئر عبر العصور بحيث جاء الموضوع شاماًل 

عمن سبقوه ممن كتبوا عن هذه البئر عبر العصور المختلفة. 

رحلة العياشي: ١٥٧.  )١(
التلجي، رحلة ابن بطوطة: ٨٧، البتوني، الرحلة الحجازية: ٢٥٧، الورتنالني، حلة الورتيالنية: ٥٧٣/٢.  )٢(



20

استخدامات البئر عبر العصور:
بالمدينة  المعروفة  اآلبار  أقدم  من  هي  سابقاً  ذكرنا  كما  عفان(  بن  عثمان  )بئر  رومة  بئر 
المنورة، وكانت لرجل من مزينة ثم آلت إلى رجل من بني ِغفار يسمى: )رومة( ثم اشتراها يهودي، 
وكان أصحابها يبيعون ماءها، القربة بُمدِّ تمر، ويستخدم الناس ماءها للشرب إذ لم يكن بالمدينة 
على  بها  وتصدق  عفان �،  بن  عثمان  اشتراها  ذلك  بعد  ثم  غيرها،  يستعذب  ماء  المنورة 
المسلمين)١(، وصارت وقفاً عاماً لجميع المارة من المسلمين ينتفعون بها، وهناك صكوك شرعية 
صدرت إلثبات وقفية بئر رومة على أنها وقف للمسلين إعتماداً على األحاديث التي ذكرت في 
مقدمة هذا البحث، وقد أصدرت محكمة المدينة المنورة في العهد السعودي عدة صكوك تثبت 
فيها ملكيتها لوقف الحرم النبوي الشريف، وتتولى إدارة األوقاف في الوقت الحاضر اإلشراف 
عليها، وتأجيرها بموجب العقود لصالح وزارة الزراعة والمياه، ومرفق مع هذا البحث صور لهذه 

الصكوك وعقود اإليجار بين الطرفين.
التي حافظت على هيكلها األساسي لفترة طويلة، ولم تتعرض  بئر رومة إحدى اآلبار  وتُعدُّ 
لتغيرات شاملة في موقعها أو عمارتها، حتى العهد السعودي. وقد كان ماؤها صافياً ُحلَو الطعَم 
أبيَض اللون، ونظراً لقلة األمطار فقد انخفض منسوب ماء البئر واآلبار المجاورة بصورة عامة)٢(.
شرط  يخالف  وهذا  الزراعة،  في  استنزف  قد  البئر  ماء  أن  الحديث  العصر  في  ويالحظ 
الواقف سيدنا عثمان بن عفان �، الذي وقف ماءها على المسلمين كي يشربوا منها، وذلك 

حسب توجيه الرسول �، كما سبق وأن أشرنا في األحاديث الخاصة بالبئر.
واليوم قد توفرت المياه من قبل الدولة  "حفظها اهلل"  لجميع سكان المدينة المنورة بالطرق 

الكعكي، معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ: ١٤٧/٢  )١(
األنصاري، آثار المدينة المنورة: ٢٤٤-٢٤٥  )٢(
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الحديثة، من خالل اإلدارة العامة لمصلحة المياه، أو ما كان يعرف بالسابق: )العين الزرقاء(، 
حيث تزود المدينة من مشروع التحلية الكبير، في مدينة ينبع مع بعض اآلبار الكائنة في منطقتي: 

)قباء، وأبيار علي(.
وتحديد المصلحة،  قبل  من   )� عثمان  )بئر  رومة  بئر  ماء  عن  دراسة  بعد  يمكن   فإنه 
دة للخزانات   صالحيتها أن يضخ ماؤها إلى خزانات العين الزرقاء، لتكون أحد الروافد المزوَّ
لخليفة  الوقف  شرط  يتحقق  حتى  وذلك  فيها،  المتوفر  وبالقدر  قباء،  منطقة  في  الرئيسية 
المسلمين عثمان بن عفان �، وحسب توجيه الرسول �، وحتى يبقى هذا األجر جارياً له 

إلى يوم القيامة.

مكانة البئر يف ذاكرة الناس:
تعد هذه البئر )بئر عثمان بن عفان �( من أقدم اآلبار المعروفة قديماً وإحدى اآلبار المأثورة 
في المدينة المنورة، وقصة شراء عثمان � لها من ماله وتصدقه بها على المسلمين رغبة في 
الجنة، وحرصاً على تحقيق رغبة الرسول � في شرائها واألحاديث النبوية الشريفة التي وردت 
في ذلك، كل هذا ترك أطيب األثر في نفوس المسلمين وخلدته ذاكرتهم وذاكرة كل من أرخ للمدينة 
المنورة أو زارها عبر هذه العصور، حتى إننا ال نجد كاتباً أو محدثاً أو رحالة أو زائراً إال وقد ذكر 

قصة هذه البئر، وما ناله عثمان بن عفان � من األجر والمثوبة التي وعده بها الرسول �.
ومن هنا فقد كانت هذه البئر من األماكن التي يقصدها الحجاج والزوار عند زيارتهم للمدينة 
المنورة، ال لقصد التبرك بها ولكن للوقوف على هذا المعلم واألثر اإلسالمي والتاريخي للعبرة 
والعظة والدرس، الذي ببركته بشر الخليفة الشهيد عثمان بن عفان � بعين في الجنة على 

لسان رسول اهلل �. 
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إن بئر رومة ) بئر عثمان بن عفان �( هي من أوائل ما أُوقف في اإلسالم بعد وقف الخليفة 
الشهيد عمر بن الخطاب � الذي أوقفه في خيبر، وهذان الوقفان هما أصل دستور الوقف 
العظيم في تاريخ اإلسالم عبر العصور، منذ العهد النبوي إلى يومنا الحاضر، وإلى قيام الساعة 
بإذن اهلل تعالى. وكل وقف خيري، أو ديني يوقف من قبل المسلمين اليوم هو من حسنات هذين 
الوقفين الكريمين المباركين لهذين الشهيدين العظيمين: )عمر بن الخطاب �، وعثمان بن 

عفان�(.
ولعل من طريف ما يذكر في هذا المقام أن أحد أعيان المدينة المنورة وشعرائها وهو األديب 
المؤرخ األستاذ: ُعبيد مدني رحمه اهلل، لّما حطت به الطائرة في عاصمة إيطاليا ورأى اسم 
»روما«  فنازعه الحنين إلى المدينة المنورة، وذّكره هذا االسم بأطيب بقعة في الدنيا، المدينة 

المنورة وقرر العودة من حيث أتى ويؤوب من »روما«  إلى رومة فقال:

ــا( فــطــرت لها ــ ــة( فــي )رومـ ــ ــرتُ )رومـ ــ ــي فــــــــوق واديـــــهـــــاذك ــ ــال ــ ــي ــخــ ــ ــاً ب ــ ــق ــ ــل ــحــ ــ م

ــا حفلت ــا( وم ــ ــةَ( )روم ــ ــِن عــن )روم ــْغ ــة مــــــن آثــــــــــار مـــاضـــيـــهـــالــم تُ ــ ــي ــ ــق ــ ــب ــ بــــــه ال

ــا ــنــهــمـــ بــيـــ األســـــمـــــاء  ــهـــت  ــابـ تـــشـ فـــهـــل تـــــرى بـــهـــرج الـــدنـــيـــا كــصــافــيــهــاوإن 
ثم يخاطب ابنه عدنان:)١(

ــا ألنـــقـــرة ــ ــدان ــ ــف ــ دواعــــيــــهــــا)١(عـــــدنـــــانُ قــــــمْ الـــــــغِ م تـــدعـــونـــا  ــة  ــنـ ــديـ ــمـ الـ إن 

عبيد مدني: ديوان المدنيات: ٧٢/١.  )١(
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البئر يف الوثائق والسجالت احلكومية:
وتشتمل اإلدارات الحكومية اآلتية:

أواًل: إدارة األوقاف :
اتضح أنه ليس لديهم وثائق أو صكوك قديمة، تعود لعهود سابقة، ولكن ما هو موجود لديهم 

صور الوثائق التالية: 
وثيقة إثبات وقف وبيع حكر لوقف عثمان بن عفان � )بئر رومة( عام ١٣٥٦هـ.- ١
نص قرار رئيس القضاة بنقض حكم تحكير أرض بئر عثمان بن عفان وبيع أرضها المهمش - ٢

على أعلى الصك عدد ٢١٧ تاريخ ١٣٥٦/٨/٢٢هـ
صورة صك تملك للبئر ومزرعتها برقم: ٦١١ في ١٣٨٦/٥/٦هـ- ٣
صورة صك إقرار المستأجر للوقف صادر من كتابة عدل المدينة عام ١٣٥٥هـ عدد)٩١(.- ٤

ومرفق مع هذا التقرير صور من هذه الصكوك، وهذا يؤكد أن البئر والمزرعة من أمالك 
إدارة أوقاف المدينة المنورة.

كما أًن لديهم عقود اإليجار، التي تمت بينهم وبين وزارة الزراعة، التي بدأت منذ عام ١٣٧٢هـ، 
ومرفق صور منها أيضاً مع هذا التقرير. 

ثانيًا: وزارة الزراعة:
اتضح أيضاً أنه ليس لدى فرع وزارة الزراعة بالمدينة المنورة أية وثائق تدل على أن لهم بها 
صلة قديمة، سوى العقود المبرمة مع إدارة األوقاف لالستفادة من البئر والمزرعة المجاورة لها.
وقد استفادت وزارة الزراعة من الموقع بجعله مشتاًل، ومنحاًل، ومركزاً للتدريب. ومرفق بالتقرير 
أيضاً صور العقد بين الطرفين، وكذلك صور للمزرعة من جهاتها األربع، مع صور للبئر، وبعض 

المنشآت الحديثة التي وجدت مؤخراً.
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ثالثًا: أمانة المدينة المنورة:
اتضح أيضاً أنه ليس لها أية عالقة بالبئر والمزرعة، سوى الجانب التنظيمي للشوارع والحي 

المجاور لها.
الوصف المعماري للبئر:

تَُعٌد بئر عثمان بن عفان - � إحدى اآلبار، التي حافظت على هيكلها األساسي لفترة طويلة، 
ولم تتعرض لتغيرات شاملة سواء في موقعها أو عمارتها.

وقد أشار ابن النجار إلى أن البئر مطوية بالحجارة، وهذه عادة جارية متبعة في معظم اآلبار 
المهمة في المدينة المنورة، وقد ذرع طول البئر فوجده ثمانية عشر ذراعاً أي حوالي تسعة أمتار، 
منها ذراعان ماء، أما عرضها فهو ثمانية أذرع أي حوالي أربعة أمتار، ثم خربت ولم يبق منها 

شيء، ثم جددت ورفع بناؤها عن األرض بنحو نصف قامة.
البئر قد خربت  وذلك ألن  النجار،  ابن  قاله  البئر عما  المطري في وصف  السيد  يزد  ولم 

ونُقضت حجارتها وأُخذت وانطمرت)١(.
وحال هذه البئر اليوم أنها مطوية بالحجارة السوداء المنحوتة طياً محكماً، وتم ذلك في عهد 
الطبري  بن محمد  الدين  بناها شهاب  والتي  األولى  عمارتها  تهدمت  أن  بعد  العثمانية  الدولة 

٧٥٠هـ / ١٣٤٩م)٢(.
ولكن البئر أهملت بعد ذلك فترة من الزمن حتى أعيد طيها في عهد الدولة العثمانية وأعيد 
ها)٣( الواقع في الجهة الشمالية من البئر، ثم ظلت هذه البئر محافظة على هيكلها حتى  بناء ُقفِّ

المطري، التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة .  )١(
المديرس، المدينة المنورة في العصر المملوكي ٨٦٤.  )٢(

القف: الدكة الحجرية المبنية حول فوهة البئر للجلوس عليها.  )٣(
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العهد السعودي حيث قامت إدارة األوقاف بتأجير هذه البئر للمديرية العامة للزراعة والمياه عام 
١٣٧٧هـ /١٩٥٧م كما ذكرنا في الجزء الخاص ) باستخدام البئر عبر العصور(.

وعندما جفت البئر أخيراً شرعت مديرية الزراعة بحفر آبار ارتوازية داخل البئر زاد عمقها 
عن )٨٠م( وماؤها حلو جداً، وهي تمد المزرعة المجاورة بماء عذب طيلة النهار وتبلغ مساحة 

مزرعة بئر عثمان في الوقت الحالي حوالي ١٠٨٤٤٩ متراً مربعاً، وتعادل ٢٥٧١ مخزناً )١(.
مقترحات احلماية والترميم والتأهيل:

تنظيف البئر من المخلفات.- ١
فحص ماء البئر من قبل وزارة الزراعة أو مصلحة المياه.- ٢
إزالة بعض المباني القديمة حول البئر.- ٣
إزالة الحشائش الزائدة وتنظيم األشجار في الموقع.- ٤
إعادة بناء طي البئر وترميم ما تهدم منها.- ٥
إزالة بيت )اآللة( القديم النافذ إلى البئر.- ٦
توفير مساحة كافية حول البئر من جهة الجنوب، والغرب، والشرق.- ٧
عمل مخطط لتسهيل رؤية البئر، لمن أراد الوقوف عليها.- ٨
وضع لوحة تعريفية مختصرة عن تاريخ البئر وقصتها، وعالقتها بالسيرة النبوية العطرة، - ٩

وحياة الصحابة الكرام عليهم السالم.
التوجيه للجهات المعنية باقتصار مشاهدة البئر عن بعد.- ١٠
تخصيص مرشد من قبل السياحة لتوضيح المعلومات الصحيحة عن البئر.- ١١

عبداهلل الحجيلي، مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ١٧/١٠.  )١(
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تطوير المزرعة المرتبطة بالبئر التاريخية، وتحويلها إلى منتزه تراثي تحت مسمى مزرعة - ١٢
سيدنا عثمان كما كانت في الماضي.

إعادة تصميم المزرعة بالشكل التراثي القديم لمزارع المدينة المنورة.- ١٣
توفير بعض الخدمات التي يحتاجها الزوار أثناء تواجدهم مثل )مطعم، كفتريا أكشاك لبيع - ١٤

الهديا(.
إيجاد مركز إعالمي توعوي، ومكتبة صغيرة، وخدمات صحية، وقسم إرشاد.- ١٥
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خارطة تظهر موقع بئر رومة



30

صورة )2(

البوابة اخلارجية ملشتل وزارة الزراعة لبئر عثمان بن عفان )رومة(

صورة )1(
بئر عثمان بن عفان v داخل مقر الوحدة الزراعية قرب وادي العقيق
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صورة )4(

مياه البئر وترى غزارة املياه

صورة )3(

املشتل الزراعي لوزارة الزراعة
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صورة )6(
البئر من اخلارج

صورة )5(

استخدامات مياه بئر رومة يف املنتجات الزراعية
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صورة )7(

البئر من األعلى وتشاهد األغطية املعدنية عليه

صورة )8(

التزود من مياه بئر على ظهور اإلبل يف السابق
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