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توطئة:
تُعد بئر طوى في وادي ذي طوى بمكة المكرمة؛ أحد أهم مواقع التاريخ اإلسالمي في السيرة 

النبوية، حيث مر بواديها ونزل عندها رسول اهلل � فاتحاً وحاجاً ومعتمراً.
ق جيشه منه   فقد ورد في كتب الحديث والمصادر التاريخية أن النبي � نزل بوادي طوى وفرَّ

حين دخل مكة فاتحاً.
وأنه � نزل به حين اعتمر وفي حجة الوداع، وكان يبات فيه حتى يُصبح ثم يصلي الصبح 

ويغتسل من بئر طوى ثم يدخل مكة.
وكان عبداهلل بن عمر � إذا قدم مكة نزل عند بئر طوى يتحرى فعل الرسول � ومكانه، 

ويَُحدُث الناس بذلك، وتأسياً برسول اهلل � كان بعض الحجاج يباتون عندها ويفعلون فعله.
طوى  بوادي  تقع  العثماني،  العصر  أواخر  شيد  بناء  عليها  بالحجارة  مطوية  بئر  طوى  وبئر 
أحد أودية مكة الثالثة، وهي وادي إبراهيم عليه السالم ووادي فخ ووادي طوى، التي امتد إليها 
الحاضر  وقتنا  في  الوادي  هذا  من  البئر  فيه  تقع  الذي  الحي  ويسمى  العصور،  عبر  العمران 
)جرول( وقد أزيل معظم حي جرول لصالح التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام وساحاته 

الشمالية الغربية وخدماته.
وحرصت المملكة على المحافظة على مواقع التاريخ اإلسالمي في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة التي تبرز رسالة اإلسالم الخالدة وسيرة الرسول � والخلفاء الراشدين رضى اهلل عنهم 

وسلف األمة الصالح.
اهلل-  -رحمه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من   وبتوجيه 
والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  تقوم  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  وخادم 
الوطني بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العالقة بحماية مواقع التاريخ اإلسالمي ضمن 
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إطار العناية بالتراث الوطني للمملكة العربية السعودية، ومن هذه المواقع بئر طوى التاريخية، 
وهي بئر معمورة قائمة ال تستخدم في الوقت الحاضر، عليها بناء، وتحافظ عليها الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني بالمملكة حماية لمواقع التاريخ اإلسالمي، التي حافظت عليها الهيئة 

في موقعها ضمن النسيج التطويري لمنطقة الساحات الشمالية للمسجد الحرام. 

بئر طوى بوادي ذي طوى: 
بئر طوى هو البئر الذي اغتسل منه النبي �)1( بوادي ذي طوى بمكة المكرمة، وذكر الشافعي: 
أنه سمي الوادي بذي طوى لبئر به كانت مطوية بالحجارة، ولم يكن هناك غيرها، فنسب الوادي 
إليها)2(، وعدَّ الصباغ من آبار مكة بئر ببطن ذي طوى)3(، وقيل: بوادي ذي طوى بئر تسمى بذي 

طوى)4(.
وقال القسطالني: وِطوى بكسر الطاء اسم بئر أو موضع بقرب مكة، وألبي ذر: ُطوى بضمها، 
ويجوز فتحها والتنوين وعدمه كما في القاموس، فمن َصَرَفُه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة، 
، وموضع بجرول، وبئر طوى في  ومن لم يصرفه جعله بقعة وجعلُه َمْعرفة، وُطوى يصدق على واٍدٍ

الموضع المذكور كما هو معلوم بالمشاهدة .
أبي لهب، وهي  القبة وريع  بين  »بئر طوى« بجرول  اليوم  المعروف  )5(: ُطوى:  البالدي  وقال 
بئر مطوية عليها بناء، يزورها الحجاج المغاربة، أما في كتب الجغرافية فهو الوادي الذي يمر 
بجرول حتى يجتمع بوادي إبراهيم في المسفلة أعاله ريع كان  بين الحجون وريع الكحل ماراً 

)1( محي الدين أحمد إمام، في رحاب البيت العتيق، ص 71. 
)2( الحاوي الكبير، جزء 4، ص 130. 

)3( تحصيل المرام، 2/63٨. 
)4( محمد حسن شراب، المعالم األثرية في السنة والسيرة، ص 176. 

)5( البالدي، معالم مكة، ص 169-16٨. 
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يسمى ريع اللصوص ثم أطلق عليه ريع السد، وفي وسط الوادي حي العتيبية وأسفله جرول ثم 
التنضباوي نسبة إلى شجر التنضب الذي كان يكثر فيه أو الطندباوي كما ينطقه بعض أهل مكة 
وبعضهم ينطقه الطنبداوي، وكان يسمى في عهد األزرقي اللّيط ويعتقد البالدي أن التنضباوي 

أصح، وهو أحد أودية مكة الثالثة التي يتكون منها عمرانها.

وشاهده من الشعر: 
ونادها  قف  طوى  ذي  أعلى  جئت  الـــخـــدر إذا  ــة  ــ ــارب ــ ي اهلل  ــالم  ــ سـ ــيــك  عــل
ــم عـــن الــصــدر هـــل الــعــيــن ريـــا فــيــك أم أنـــا راجـــع  ــريـ ــم ال يـ ــي بــهــم مــق

وذكر البالدي)1(: أن موضع بئر طوى هو المكان الذي نزل عنده رسول اهلل � ليلة فتح مكة، 
وذلك في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة، فبات بالقرب منها، وفي الصباح وقف عليها وشرب 

منها واغتسل ثم دخل مكة، ذلك بإجماع مؤرخي مكة وكتاب السيرة النبوية.
وذلك ليس بصحيح، والصواب أن مبيته عند بئر طوى بوادي طوى إنما كان ليلة قدومه في 
جيشه  ق  وفرَّ الفتح  يوم  هناك ضحى  وقف  فإنما  الفتح  عام  أما  الوداع،  وحجة  القضاء  عمرة 
ووجههم لدخول مكة وزودهم بأوامره ودخلها فاتحاً من أعالها دون مبيت )2(. ذكر ابن هشام)3( 
أن النبي � فرق جيشه عام الفتح من ذي طوى، وقال ابن حبان)4(: ولما بلغ رسول اهلل � ذا طوى 

ق جنوده . فرَّ

)1( معالم مكة التاريخية واألثرية، ص 16٨ - 170. 
)2( أنظر عن دخول المصطفى � عام الفتح: ص11-9. 

)3( السيرة، 406/3. 
)4( السيرة النبوية، ص 331. 
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وكان ذو طوى يسمى بآبار الزاهر)1(، وروي أنه بقرب الشبيكة آبار أَُخْر يقال لها: آبار الزاهر 
الصغير وهي ثالثة آبار منها واحدة ال ماء فيها ولها قرنان في أحدهما حجر مكتوب فيه تاريخ 

عمارتها وتعرف هذه اآلبار ببطن ذي طوى على ما ذكره األزرقي في تعريف ذي طوى)2(. 
بالزاهر موضعان موضع  زمننا هذا يسمى  بن جاسر)3(: في  بن عبدالرحمن  وذكر عبداهلل 
الثاني بجرول قرب ذي طوى وهو  والموضع  الزاهر،  ببستان  المسمى  البستان  بالشهداء وفيه 
بئر طوى فهي معروفة مشهورة  وأما  الحمدان،  السليمان  المالية عبد اهلل  وزير  معالي  بستان 
 عند أهل مكة بالموضع المسمى بجرول، ومكتوب عليها بئر طوى مالصقة لدار السادة العلويين 

آل عقيل واهلل أعلم.
وذكر أن سقاية للشريف عبداهلل أمير مكة مما يلي طريق جدة في الزاهر الصغير على يسار 
الذاهب إلى جدة قريبة من الشيخ محمود)4(، وفي موضع آخر قال: وبقرب الشبيكة آبار أخر في 

الزاهر الصغير وهي ثالث آبار وبقرب هذه اآلبار بئر ببطن ذي طوى )5(.
 قلت)6(: وفي قول الغازي والجاسر تفسير لمن سمى طوى بالزاهر أو الزاهر الصغير أو آبار 
الزاهر فهو من الوهم وعدم المعرفة بمكة فأطلق الخاص على العام وإنما الزاهر بوادي طوى 
هو ما عرف بالزاهر الصغير وهو بستان من بساتين وادي طوى وآبار الزاهر الثالث كانت به، 
وهو بالقرب من الشيخ محمود على يسار طريق المدينة وبئر طوى على يمينه، والزاهر الكبير 
اآلخر حي بجوار حي الشهداء وهما من مواضع وادي فخ وليسا في وادي طوى، والزالت الشهداء 

)1( محمد حسن شراب، المعالم األثرية في السنة والسيرة، ص 176. 
)2( ابن الضياء، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، ج 1، ص 209. 

)3( مفيد األنام ونور الظالم في تحرير األحكام لحج بيت اهلل الحرام، 1/ 253. 
)4( عبداهلل الغازي، إفادة األنام، 367/2 .
)5( عبداهلل الغازي، إفادة األنام، 2/ 362.
)6( الباحث: عبداهلل بن حسين الشريف .
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الزاهر  بستان  أو  الصغير  الزاهر  أما  الحاضر،  وقتنا  حتى  وعامران  معروفان  حيان  والزاهر 
وآبار الزاهر بوادي طوى فلم تعد في وقتنا الحاضر معروفة بهذا اإلسم وليس لها ذكراً، كما أن 
الزاهر في وادي فخ والزاهر الصغير في وادي طوى مسميات طارئة ظهرت في الفترة اإلسالمية 
وليست مسميات جغرافية قديمة، وأصبح وادي طوى يسمى باألحياء العمرانية التي قامت فيه 

مثل العتيبية، وجرول الذي به بئر طوى، والتيسير، والطندباوي، وغيرها. 
وبئر طوى معروفة بهذا االسم حتى وقتنا الحاضر بطرف حي جرول)1(، والزالت موجودة قائمة 
في مكانها وبإسمها على ماذكر في المصادر وتواتر عن أهل مكة حتى كتابة هذا البحث مطلع 

عام 1437هـ)2(. 
وبئر  ار،  بكَّ بئر  بذي طوى  اآلبار  فمن  وادي ذي طوى  الوحيدة في  البئر  بئر طوى  تكن  ولم 
وردان)3(، وبئر أم النعمان، كانت عامرة في العصور اإلسالمية األولى)4(، وال وجود لها في وقتنا 
الحاضر. كما لم أجد اسم بئر طوى بين اآلبار التي حفرت بمكة في الجاهلية واإلسالم مما 
أورده األزرقي)5(، غير أن وجودها زمن النبوة يدل على أنها جاهلية، ولعلها قديمة وال يعرف متى 
َن بالحج  حفرت، فوادي ذي طوى منزالً لقاصدي مكة والخارجين منها من الجهة الغربية منذ أُذٍّ

ها حجاج بيت اهلل الحرام، والناس ال ينزلون إال على الماء. وأمَّ
ولقد كانت بئر طوى ونحو خمسة وعشرين بئراً مع بئر زمزم تغذي مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة قبل اإلسالم وهي بئر زمزم، وبئر كرادم، والعجول، وضم، وبذر، وشفية، والسنبلة، وأم 

)1( ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه، ص 103. 
)2( الباحث: عبداهلل بن حسين الشريف. 

)3( األزرقي، أخبار مكة، ٨49/2 ؛ الفاكهي، أخبار مكة، 115/4. 
)4( الفاكهي، أخبار مكة، 116-115/4. 

)5( أخبار مكة، 2 / ٨34 - ٨49. 
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حردان، ورمرم، والغمر، والسيره، والروا، وميمون، والسقيا، والثريا، والنقع، وسجلة، والحفر، 
وأم عجالن، والعلوق، والطوي، وحويطب، وخالصة، وزهير)1(.

بئر الطوي: 
وبئر طوى موضوع البحث ليست بئر الطِوي الواقعة في البطحاء بأعلى مكة، وبئر الطوي أول 
بئر حفرتها قريش بمكة حين انتشروا وكثر سكانها واشتد بهم العطش، وكانوا قبلها على ما كان 

عليه آباءهم يشربون من أنجاد في رؤوس الجبال واآلبار في بواديها وما حولها )2(. 
قال األزرقي)3( عن بئر الطوي: تقع عند البيضاء دار محمد بن يوسف)4(، وذكر في موضع آخر 
أن موضعها في دار محمد بن يوسف بالبطحاء، حفرها عبد شمس بن عبد مناف بن قصي)5(، 
وقيل: حفرها عقيل بن أبي طالب)6(، وفي رواية حفرها عبد شمس بن عبد مناف ونثلها عقيل 

بن أبي طالب)7(. 
وبذلك تكون بئر طوى في وادي ذي طوى بأسفل مكة غير بئر الطوي الواقعة بالبطحاء 

بأعلى مكة وإن تشابه اسميهما .

)1( عادل غباشي، المنشآت المائية، ص 64. 
)2( األزرقي، أخبار مكة، 2/ ٨42،٨43. 

)3( األزرقي، أخبار مكة، ٨43/2. 
)4( محمد بن يوسف الثقفي، أخو الحجاج كان أميراً على اليمن توفي سنة 90هـ. ابن كثير، البداية، النهاية 95/9 .

)5( عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي جد جاهلي من ولده أمية قيل أنه من أصحاب اإليالف، مات بمكة. 
األعالم، للزركلي 10/4 .

)6( عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي الفرشي أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها، صحابي، وهو أخو علي 
وجعفر، برز في الجاهلية وكان ممن يُتحاكم إليهم في المنافرات، أسلم بعد الحديبية، وهاجر سنة ٨هـ، شهد مؤته وثبت في 
ُحنين، فارق أخاه علياً في خالفته ووفد إلى معاوية في دين لحقه، كان الناس يأخذون عنه األنساب واألخبار في مسجد 

المدينة، توفي سنة 60هـ. األعالم، الزركلي،242/4. 
)7( األزرقي، أخبار مكة، ٨40/2 ،٨46 ؛ وانظر: الفاكهي، أخبار مكة 4 / 109،100،101،10٨. 
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مبيت ومصلى وموضع منزل النبي � بذي طوى: 
 روى ابن عمر عن منزل رسول اهلل � بذي طوى: أن رسول اهلل � كان ينزل بذي طوي حين 

يعتمر وفي حجته حين حج عند سمرة في موضع المسجد)1(. 
 ، وقال األزرقي)2(: ومصلى رسول اهلل � ذلك على أكمة غليظة ليس بالمسجد الذي بُني ثمَّ
ولكنه أسفل من الجبل الطويل الذي قبَل الكعبة يجعل المسجد الذي بُني يسار المسجد بطرف 
األكمة، ومصلى رسول اهلل � أسفل منه على األكمة السوداء، تدع على األكمة عشر أذرع ونحوها 

على اليمين، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة. 
وعن ابن عمر: »أن رسول اهلل � كان ينزل بئر طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم 
مكة، ومصلى رسول اهلل � ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثمَّ ولكن أسفل من 
ذلك على أكمة غليظة، وأن رسول اهلل � استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل 
نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثمَّ يسار المسجد الذي بطرف األكمة، ومصلى رسول اهلل � 
أسفل منه على األكمة السوداء، يدع من األكمة عشر أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين 

من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة �«)3( .
فكان من هدي النبي � حين يقدم مكة المبيت بذي طوى واالغتسال من بئره، حدث ابن عمر: 

أن رسول اهلل � كان ينزل ذا طوى فيبيت به حتى يصلي صالة الصبح حين يقدم مكة)4(.
وكان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى 

)1( األزرقي، أخبار مكة 2 / ٨23. 
)2( األزرقي، أخبار مكة 2 / ٨23. 

)3( البخاري، صحيح البخاري، 105/1 ؛ مسلم، صحيح مسلم، 920-919/2. 
)4( األزرقي، أخبار مكة، 2 / ٨23. 
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يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول اهلل � كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحى)1(. 
وكان عمر بن الخطاب حين صلى الفجر لم يصل الركعتين حتى أتى ذي طوى وارتفعت له 
الشمس ثم صلى الركعتين، ثم قال ركعتان مكان ركعتين)2(. وروي أن عمر الفاروق أنه طاف بالبيت 

بعد الصبح ثم سار حتى أتى ذي طوى ثم انتظر حتى طلعت الشمس)3(.
قال الشافعي: »وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكة« قال الماوردي: وهذا كما 
قال من السنة لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة، أن يغتسل لدخولها من بئر ذي طوى، إذا كان 
طريقه عليها. لرواية عائشة أن النبي � لما أراد دخول مكة اغتسل بذي طوى، وألنه يدخل إلى 
مجمع الناس ألداء عبادتهم، واستحب له الغسل كالجمعة والعيدين، فإن كان طريقه على غير ذي 
طوى اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول مكة، ألن الغرض االغتسال ال البقعة، وقد كان عمر 
بن عبدالعزيز يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون، ألن طريقه كان عليها، وإنما استحب الشافعي 
بئر ذي طوى اتباعاً للنبي � لمن سلك طريقه، فقال: يغتسل لدخول مكة من بئر ذي طوى إن كان 

طريقه عليها)4(. 
يقول ابن تيمية)5(: »وكان يُغتسل لدخول مكة، كما يبيت بذي طوى، وهو عند اآلبار التي يقال 
لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها واالغتسال ودخول مكة نهاراً، وإال فليس عليه شيء« .
 قلت: وبستان السليمان المسمى بالزاهر قريباً من بئر طوى ال يفصل بينهما إال شارع، ولعل 
آبار الزاهر كما أسلفت هي التي في البستان، وقول ابن تيمية يدل أنها قرب موضع المبيت، 

)1( احمد، مسند أحمد بن حنبل، حديث 462٨. 
)2( السلمي، الحجة، 2 / 2٨4. 

)3( الرازي، علل الحديث، 1 / 2٨2. 
)4( الماوردي، اإلقناع، 1 /٨5. 

)5( ابن تيمية، فتاوي، 120/26. 
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ولم أجد من يقول باإلغتسال من آبار الزاهر غيره، ولعل الناس كثروا وتوسعوا في زمنه فكانوا 
يغتسلون من آبار الزاهر مع بئر طوى أو التبس على الراوي لقرب آبار الزاهر من بئر طوى واهلل 

أعلم. 
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: بات النبي � بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان 
ابن عمر يفعله، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم عن نافع أن ابن عمر كان ال يقدم مكة إال 
بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي � أنه فعله، وفي رواية 
لمسلم أيضاً عن ابن عمر أن رسول اهلل � كان ينزل بذي طوى ويبيت فيه حتى يصلي الصبح 

حين يقدم مكة)1(. 
وروي أن النبي � لما جاء ذا طوى، بات حتى صلى الصبح، ثم اغتسل ودخل من أعلى مكة 
من كداء، وخرج حين خرج من أسفل مكة من كدى)2(. وذكر عبدالوهاب الطريري في حديثه عن 

حجة النبي �: »فبات عند بئر ذي طوى«)3( 
وعن ابن عمر رضي اهلل تعالى عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل 
مكة، وإذا نََفَر مرَّ بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي � كان يفعل ذلك)4(، وليس 
هذا من مناسك الحج )5(. وكان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى 
ذي طوى بات بها حتى يصبح، ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول اهلل � كان يفعله ثم 

)1( النووي، المجموع، ٨- 204. 
)2( الشافعي، الحاوي الكبير، 4 / 131. 

)3( صفة حجة النبي � كأنك معه، ص 6. 
)4( انظر: الحديث 194. 

)5( العيني، عمدة القاري، 103/10. 
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يدخل مكة ضحى)1(. 
ويستحب دخول مكة نهاراً اقتداء برسول اهلل � والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى 

ذي طوى ليكون دخوله مكة نهاراً ال لياًل)2(.
واستحب بعض الشافعية)3( االغتسال من بئر طوى أي بماء البئر التي فيه بعد المبيت وصالة 

الصبح.
بن  أن عمر  يذكر  منها،  للخارج  المنازل  وأول  إلى مكة  للداخل  المنازل  آخر  ذو طوى  وكان 
الخطاب طاف بالبيت سبعاً بعد الصبح ثم خرج إلى المدينة فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس 

صلى ركعتين)4( .
 ومن المشروع المبيت بها أيضاً للراجع من مكة، وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد 
بالمبيت بالمحصب، فجعل ذا طوى هو المحصب، وهو غلط منه وإنما يقع المبيت بالمحصب في 
الليلة التي تلي يوم النفر من منى فيصبح سائراً إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت، وإذا 
نََفَر مرَّ من ذي طوى، وليس هذا أيضاً من مناسك الحج، وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله � ليتأسى 

به فيها إذ ال يخلو شيء من أفعاله عن حكمة)5(.

تتبع آثار النبي � يف املبيت عند بئر طوى:
روي أن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما كان إذا قدم مكة نزل بذي طوى فإذا أصبح اغتسل 

)1( الهيثمي،، مجمع الزوائد، 3 / 239. 
)2( النيسابوري، صحيح ابن خزيمة، 4 / 204. 

)3( حاشية الجمل مع فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف العجيلي، 413/2. 
)4( الفاكهي، أخبار مكة، 1 / 264. 

)5( ابن حجر، فتح الباري، 3 / 593. 
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هو وأصحابه يأمرهم بذلك، ثم يدخل مكة فيستلم الحجر ثم يطوف بالبيت)1(، 
وأورد الفاكهي)2(: أن عبداهلل بن عمر لم يكن يدخل مكة إال غدوة، وكان يعرِّس بذي طوى، 
والناس والخلفاء يعرِّسون بذلك المكان. وإذا أراد دخول مكة وهو محرم بالحج اغتسل بذي طوى، 
لما روى ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل � لما جاء وادي طوى بات حتى صلى الصبح 
فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء، ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة ويخرج من السفلى، ولما روى 
ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي � كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى)3(. 
وقد أشار إبراهيم رفعت الذي حج سنة 131٨هـ- 1900م إلى ذلك بقوله : »بعد أن ألقينا 
نا فيه على أمتعتنا، هممنا  عصا التسيار بجهة جرول غربي مكة واتخذنا منها مقاماً محموداً أمَّ
بدخول مكة ألداء طواف القدوم تحية البيت الحرام، فاغتسلنا جميعاً من بئر ذي طوى اقتداًء 

بالنبي �«.

تاريخ بئر طوى وواديها:
ذكر األزرقي)4(: أن األمم من بني إسرائيل كانت إذا جاءوا ذا طوى خلعوا نعالهم تعظيماً للحرم. 

ويروى أنه حج البيت الحرام سبعون نبياً، كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيماً للحرم)5(. 
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس أنه قال كان األنبياء يدخلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت 
ويقضون المناسك حفاة مشاة، وعن أبي موسى األشعري مرفوعاً لقد مر بالصخرة من الروحاء 

)1( الفاكهي، أخبار مكة، 4 / 214، 215. 
)2( أخبار مكة، 4 / 220. 

)3( النووي، المجموع، ٨ / 204. 
)4( أخبار مكة، 22 / 6٨7 ؛ الفاكهي، أخبار مكة، 257/4. 

)5( الشافعي، الحاوي الكبير، 4 / 131. 
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سبعون نبياً حفاة عليهم العباء يؤمون البيت العتيق فيهم موسى عليه السالم.
 وعن ابن عمر قال وقف رسول اهلل � بعسفان فقال لقد مر بهذه القرية سبعون نبياً ثيابهم 
العباء ونعالهم الخوص. وهذه أحاديث ضعيفة في األول مبارك بن حسان البصري وثقه ابن معين 
وقال النسائي ليس بالقوى وقال األزدي متروك الحديث ال يحتج به يرمى بالكذب، وقال البخاري 

في الثاني حديث ال يصح، وقال أبو حاتم في الثالث موضوع)1(. 
وفي السيرة أن جبريل عليه السالم فارق النبي � ليلة اإلسراء عند العودة في وادي ذي طوى، 
فإنه لما أُسري بالنبي � أتاه جبريل عليه السالم إلى ذي طوى فلما أراد أن يفارقه قال �: يا 

جبريل ال آمن قومي، قال: ثم أبو بكر وهو يصدقك)2(. 
ومن أخبار السيرة النبوية أن جبل ُمسلم)3( الذي أنطلق منه النبي � وأبو بكر ليلة هاجرا 

ولقيتهما به أسماء، هو الجبل المشرف على ثنية عمران بذي طوى)4(.
وفي عام الحديبية 6هـ خرجت قريش إلى ذي طوى لصد النبي � عن دخول مكة ونزولهم فيه 

يعاهدون اهلل أال يدخلها عليهم أبداً )5(. 
وفي عمرة القضاء سنة 7هـ نزل رسول اهلل � في وادي طوى وبات به ليلة دخوله مكة معتمراً 
في عمرة القضاء، فلم يزل رسول اهلل � إلى أن قدم مكة، فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال، 
م الهدي أمامه حتى وصل بئر ذي طوى فحبس الهدي هناك، ودخل مكة على ناقته القصواء  وقدَّ

)1( األنصاري، خالصة البدر المنير، 2 / 4. 
)2( األزرقي، أخبار مكة، 220/4. 

)3( جبل ُمسِلم: قال األزرقي: مسلم: الجبل المشرف على بيت حمران بذي طوى على طريق جدة. وقال الفاكهي: هو الجبل الذي انطلق منه 
النبي � وأبو بكر � ليلة هاجرا، ولقيتهما به أسماء رضي اهلل عنها، فبذلك سمي مسلًما.

)4( الفاكهي، أخبار مكة، 222/4. 
)5( ابن سيد الناس، محمد بن محمد اليعمري، عيون األثر، 162-161/2.
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والمسلمون حوله من ثنية الحجون حتى فرغ من عمرته فجيء بالهدي إلى المروة، فنحر الهدي 
بالمروة وحلق هناك)1(. 

وروي أنه لما انتهى مسير النبي � إلى ذي طوى وهو قريب من مكة متاخم للحرم، أمسك عن 
التلبية، ألنه قد وصل إلى المقصود، وبات بذلك المكان حتى أصبح، فصلى هنالك الصبح في 
المكان الذي وصفوه بين فرضتي الجبل الطويل هنالك، ومن تأمل هذه األماكن المشار إليها بعين 
البصيرة عرفها معرفة جيدة وتعين له المكان الذي صلى فيه رسول اهلل �، ثم اغتسل صلوات 
اهلل وسالمه عليه ألجل دخول مكة، ثم ركب ودخلها نهاراً جهرة عالنية من الثنية العليا التي 

بالبطحاء)2(. 
وقد سار رسول اهلل � يلبي والمسلمون معه يلبون ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر 
الظهران، فوجد بها نفراً من قريش فسألوا محمد بن مسملة فقال هذا رسول اهلل � يصبح 
هذا المنزل غداً إن شاء اهلل، ورأوا سالحاً كثيراً مع بشير بن سعد، فخرجوا سراعاً حتى أتوا 
قريشاً فأخبروهم بالذي رأوا من السالح والخيل ففزعت قريش وقالوا واهلل ما أحدثنا حدثاً 
الظهران،  مر   � اهلل  ونزل رسول  في أصحابه،  يغزونا محمد  ففيم  وهدنتنا  كتابنا  على  وإنا 
وقدم رسول اهلل � السالح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، وبعثت قريش مكرز 
بن حفص بن األحنف في نفر من قريش حتى لقوه ببطن يأجج ورسول اهلل � في أصحابه 
والهدي والسالح قد تالحقوا، فقالوا يا محمد ما عرفت صغيراً وال كبيراً بالغدر تدخل بالسالح 
في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أال تدخل إال بسالح المسافر السيوف في القرب، فقال 
رسول اهلل � أن ال أدخل عليهم السالح، فقال مكرز هذا الذي يعرف به البر والوفاء، ثم رجع 

)1( السنجاري، منائح الكرم، 1 / 471. 
)2( السنجاري، منائح الكرم، 1 / 471. 
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سريعاً بأصحابه إلى مكة فقال إن محمداً ال يدخل بسالح وهو على الشرط الذي شرطه لكم، 
فلما جاء مكرز بخبر النبي خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال وخلوا مكة وقالوا ال ننظر 
إليه وال إلى أصحابه، وأمر رسول اهلل � بالهدي أمامه حتى ُحبس بذي طوى، وخرج رسول اهلل 
� وأصحابه ورسول اهلل �  على راحلته القصواء يتحدقون به والمسلمون متوشحوا السيوف 
يلبون فلما انتهى إلى ذي طوى وقف على ناقته القصواء والمسلمون حوله ثم دخل من الثنية التي 

تطلعه على الحجون)1(. 
وفي فتح مكة عام ٨ هـ كان ذو طوى منزالً لرسول اهلل � ومكان تجمع للجيش اإلسالمي 
ومنه فرق الفاتحين، فإنه لما أتى النبي رسول اهلل � بئر طوى وجه جيشه إلى دخول مكة وفق 

االستراتيجية التي رسمها عليه الصالة والسالم)2(. وسرب الجيوش من ذي طوى)3(. 
قال ابن اسحاق: حين قدم رسول اهلل � مكة فاتحاً وانتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته 
معتجراً بشقة برد حبرة حمراء، وإن رسول اهلل � ليضع رأسه تواضعاً هلل حين رأى ما أكرمه اهلل 
به من الفتح حتى إن عثنونه)4(. ليكاد يمس واسطة الرحل)5(. وقيل: دخل رسول اهلل � مكة يوم 
الفتح وذقنه على رحلة متخشعاً)6(. ولما انتهى المسلمون إلى ذي طوى وقفوا ينظرون إلى رسول 

اهلل � حتى تالحق الناس)7(. 

)1( المغازي، الواقدي، 2 / 1٨٨ ؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج 4 / 321. 
)2( انظر السنجاري، منائح الكرم، 1 / 479. 

)3( القرطبي، الدرر، 1 / 21٨. 
)4( العثنون من اللحية: ما نبت على الذقن وتحته سفال، وقيل كل مافضل من اللحية بعد العارضين من باطنهما، وقيل: اللحية 
كلها، وقيل: عثون اللحية طولها وما تحتها من شعرها، وقيل: عثون اللحية طرفها. ابن منظور، لسان العرب، 276/13 )عثن(. 

)5( ابن هشام، السيرة النبوية، 5 / 63؛ ابن كثير، السيرة النبوية: 3 / 555. 
)6( ابن كثير، السيرة النبوية، 3 / 555. 

)7( الواقدي، المغازي، 257/2. 
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وقال الواقدي: خرج أهل مكة إلى ذي طوى ينظرون إلى رسول اهلل �، وانضوى إلى صفوان 
ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو ناس من أهل مكة ومن بني بكر وهذيل، فلبسوا 
السالح، وأقسموا ال يدخل محمد مكة عنوة أبداً، وأقبل رسول اهلل � وهو على ناقته القصواء 
بذي طوى،  أسود، حتى وقف  ولواؤه  ورايته سوداء،  وعليه عمامة سوداء،  ببرد حبرة،  معتجراً 
وتوسط الناس، وإن عثنونه ليمس واسطة الرحل، أو يقرب منه تواضعاً هلل حيث رأى ما رأى من 

الفتح وكثرة المسلمين، وقال: ال عيش إال عيش اآلخرة. 
ولما وقف رسول اهلل � بذي طوى قال أبو قحافة وقد كف بصره إلبنة من أصغر ولده أي بنية 
أظهري بي على أبي قبيس، قالت فأشرفت به عليه فقال أي بنية ماذا ترين قالت أرى سواداً 
مجتمعاً، قال تلك الخيل، قالت وأرى رجاًل يسعى بين يدي ذلك مقباًل ومدبراً، قال أي بنية ذلك 
الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها، ثم قالت قد واهلل انتشر السواد قالت فقال قد واهلل 

إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته)1(. 
وجعلت الخيل تعج بذي طوى في كل وجه، ثم ثابت وسكنت، والتفت رسول اهلل � إلى أسيد بن 

حضير، فقال: كيف قال حسان بن ثابت، قال فأنشده: 
تـــروهـــا  ــم  ــ لـ إن  خـــيـــلـــنـــا  ــع مــــوعــــدهــــا كـــــداء عـــدمـــنـــا  ــ ــق ــ ــن ــ ــر ال ــيـ ــثـ تـ
ــرات  ــطــ ــ ــم ــ ــت ــ ــا م ــ ــ ــادن ــ ــ ــي ــ ــ ــل ج ــ ــظـ ــ ــاء تـ ــســ ــ ــن ــ ــر ال ــ ــم ــخــ ــ ــال ــ ــن ب ــهـ ــمـ ــطـ ــلـ تـ

فتبسم رسول اهلل �، وحمد اهلل، وأمر الزبير بن العوام أن يدخل من كداء، وأمر خالد بن 
الوليد أن يدخل من الليط، وأمر قيس بن سعد أن يدخل من كدى، ودخل هو � من أذاخر. 

ق جيشه من ذي طوى أمر الزبير أن يدخل في بعض الناس من كدى،  وقيل إن النبي � حين َفرَّ

)1( ابن هشام، السيرة النبوية، ج 5- ص 63. 
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وكان الزبير على المجنبه اليسرى فأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء، فزعم 
بعض أهل العلم أن سعداً قال حين وجه داخاًل اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فسمعها 
رجل من المهاجرين فقال يا رسول اهلل اسمع ما قال سعد بن عبادة وما نأمن أن تكون له في 
قريش صولة فقال رسول اهلل � لعلي بن أبي طالب أدركه فخذ الراية فكن أنت الذي تدخل بها)1(.
ق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن  قال ابن إسحاق: أن رسول اهلل � حين فَرَّ
يدخل في بعض الناس من كدى وكان الزبير على المجنبة اليسرى وأمر سعد بن عبادة أن 
يدخل في بعض الناس من كداء)2(. وقيل: أمر الزبير بالدخول من ذي كداء، في أعلى مكة، 

وأمر خالداً بالدخول من الليط أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم)3(. 
قال الواقدي: وحدثني مروان بن محمد، عن عيسى بن عميلة الفزاري قال: دخل رسول اهلل 

� مكة بين األقرع بن حابس وعيينة بن حصن)4(. 
وروى مسلم دخل رسول اهلل � عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكداء الممدودة بأعلى مكة، 
عند المحصب دار النبي � من ذي طوى إليها، وُكًدى بضم الكاف وتنوين الدال بأسفل مكة عند 
ذي طوى بقرب شعب الشافعيين، ومنها دار النبي � إلى المحصب فكأنه ضرب دائرة في دخوله 
وخروجه، وبعد خروجه: بات بذي طوى ثم نهض إلى أعلى مكة فدخل منها، وفي خروجه خرج 

من أسفل مكة ثم رجع إلى المحصب، أي نزلها حيث بقى مكة )5(.
وأيضاً قبل خروجه إلى حنين بات عليه الصالة والسالم بذي طوى ثم نهض إلى مكة فدخل 

)1( الطبري، تاريخ الطبري، 2 / 159. 
)2( ابن هشام، السيرة النبوية، 5 / 65. 
)3( ابن حزم، جوامع السيرة، 2 / 231. 

)4( المدائني، شرح نهج البالغة، 17 / 159. 
)5( الهمداني، األماكن، ما اتفق لفظه وافترق مسماه، 1 / ٨02. 



31

منها، وفي خروجه خرج على أسفل مكة ثم رجع إلى المحصب)1(.
وثنية كداء التي يهبط منها إلى ذي طوى وهي التي دخل منها قيس بن سعد بن عبادة يوم 
الفتح وخرج منها رسول اهلل � إلى المدينة وعليها بيوت يوسف بن يعقوب الشافعي ودار آل طرفة 
الهذليين يقال لها دار األراكة فيها أراكة خارجة من الدار على الطريق وهي الدار التي يقول فيها 

حسان بن ثابت األنصاري:
تـــروهـــا  ــم  ــ لـ أن  خـــيـــلـــنـــا  ــع مــــوعــــدهــــا كـــــداء عـــدمـــنـــا  ــ ــق ــ ــن ــ ــر ال ــيـ ــثـ تـ

وذلك ليراه الناس ويشرف عليهم، وكذلك دخل منها يوم الفتح)2(. 
وفي وادي ذي طوى نزل معاوية بن أبي سفيان � حين قدم مكة حاجاً سنة 51هـ، وأخذ 
البيعة فيها بوالية العهد البنه يزيد من الناس)3(، يذكر أنه نزل ذي طوى فجاء سعد فأقعده على 

سريره فقال سعد قال رسول اهلل � لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى)4(. 
وفي وادي ذي طوى وقع القتال بين الجيش األموي وعبداهلل بن الزبير، كتب يزيد بن معاوية 
أعدى  َمْن  بن سعيد  فسأل عمرو  الزبير جنداً  بن  عبداهلل  إلى  يوجه  أن  بن سعيد  إلى عمرو 
الناس لعبداهلل بن الزبير فقيل أخوه عمرو بن الزبير، فواله شرطه بالمدينة فضرب ناساً كثيراً 
من قريش واألنصار بالسياط وقال هؤالء شيعة عبداهلل بن الزبير وَفرَّ منه قوم كثير في نواحي 

المدينة، ثم وجهه إلى عبداهلل بن الزبير في جيش من أهل الشام ألف رجل وأمره بقتاله. 
فمضى عمرو بن الزبير حتى قدم مكة فنزل بذي طوى، وأتى الناس عمرو بن الزبير يسلمون 

)1( ياقوت، معجم البلدان، 4 / 441. 
)2( ابن كثير، السيرة النبوية، 4 / 301. 

)3( ابن خياط، تاريخ:  ص 215. 
)4( ( ابن أبي عاصم، السنة، 2 / 601. 
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عليه وقال: جئت ألن يعطي عبداهلل الطاعة ليزيد َويبُرَّ قسمه فإن أبى قاتلته، فقال له حنين بن 
شيبة: كان غيرك أولى بهذا منك، تسير إلى حرم اهلل وأمنه وإلى أخيك في سنه وفضله تجعله 

في جامعه، ما أرى الناس يدعون لك ما تريد، قال: أرى أن أقاتل من حال دون ما خرجت له. 
ثم أقبل عمرو فنزل داره عند الصفا، وجعل يرسل إلى أخيه ويرسل إليه أخوه فيما قدم له، 
وكان عمرو يخرج فيصلي بالناس وعسكره بذي طوى، وابن الزبير معه يشبك أصابعه في أصابعه 
ويكلمه في الطاعة ويلين له الكالم، فقال عبداهلل بن الزبير ما بعد هذا شيء إني لسامع مطيع 
أنت عامل يزيد، وأنا أصلي خلفك ما عندي خالف، فإما أن تجعل في عنقي جامعة ثم أقاد إلى 
الشام فإني نظرت في ذلك فرأيته ال يحل لي أن أحل بنفسي، فراجع صاحبك واكتب إليه قال: 

ال واهلل ما أقدر على ذلك. 
فهيأ عبداهلل بن صفوان قوماً كانوا معدين مع ابن الزبير من أهل السراة وغيرهم فعقد لهم 
لواء، وخرج عبداهلل بن صفوان من أسفل مكة من الليط فلم يشعر أنيس بن عمرو األسلمي وهو 
على عسكر عمرو بن الزبير إال بالقوم، فصاح بأصحابه وهم قريب على عدة فتصافوا، فقتل 
أنيس بن عمرو في المعركة، ووجه عبداهلل بن الزبير مصعب بن عبدالرحمن بن عوف في جمع 
إلى عمرو بن الزبير فلقوه، فتفرق أصحابه عنه وانهزم عسكره من ذي طوى، وجاء عبيدة بن 
الزبير إلى عمرو بن الزبير فقال: أنا أجيرك من عبداهلل، فجاء به إلى عبداهلل أسيراً والدم يقطر 

على قدميه فقال ما هذا الدم فقال:

 
كلومنا  تــدمــى  األعــقــاب  على  ــدم)1(ولسنا  ــ ال يقطر  أقــدامــنــا  عــلــى  ولــكــن 

)1( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 46/ 10. 
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وقيل: أرسل عمرو بن سعيد األشدق جيشاً إلى عبداهلل بن الزبير بمكة المكرمة فسار أنيس 
بن عمرو األسلمي حتى نزل بذي طوى وسار عمرو بن الزبير حتى نزل باألبطح فأرسل عمرو 
بن الزبير إلى أخيه بر يمين الخليفة واجعل في عنقك جامعة من فضة ال ترى ال يضرب الناس 

بعضهم بعضاً واتق اهلل فإنك في بلد حرام. 
قال ابن الزبير موعدك المسجد فأرسل ابن الزبير عبداهلل بن صفوان الجمحي إلى أنيس بن 
عمرو من قبل ذي طوى وكان قد ضوى إلى عبداهلل بن صفوان قوم ممن نزل حول مكة، فقاتلوا 
أنيس بن عمرو فهزم أنيس بن عمرو أقبح هزيمة، وتفرق عن عمرو جماعة أصحابه، فدخل دار 
علقمة فأتاه عبيدة بن الزبير فأجاره، ثم جاء إلى عبداهلل بن الزبير فقال إني قد أجرته، فقال 

أتجير من حقوق الناس هذا ما ال يصلح. 
وروي أنه كتب يزيد بن معاوية إلى عمرو بن سعيد أن استعمل عمرو بن الزبير على جيش 
وابعثه إلى ابن الزبير وابعث معه أنيس بن عمرو قال فسار عمرو بن الزبير حتى نزل في داره 
عند الصفا ونزل أنيس بن عمرو بذي طوى فكان عمرو بن الزبير يصلي بالناس ويصلي خلفه 
عبداهلل بن الزبير فإذا انصرف شبك أصابعه في أصابعه ولم يبق أحد من قريش إال أتى عمرو 
بن الزبير وقعد عبداهلل بن صفوان فقال: مالي ال أرى عبداهلل بن صفوان أما واهلل لئن سرت إليه 
ليعلمن أن بني جمح ومن ضوى إليه من غيرهم قليل فبلغ عبداهلل بن صفوان كلمته هذه فحركته 
فقال لعبداهلل بن الزبير: إني أراك كأنك تريد البقيا على أخيك فقال عبداهلل: أنا أبقى عليه يا 
أبا صفوان واهلل لو قدرت على عون الذر عليه الستعنت بها عليه فقال ابن صفوان فأنا أكفيك 
أنيس بن عمرو فاكفني أخاك قال ابن الزبير نعم فسار عبداهلل بن صفوان إلى أنيس بن عمرو 
وهو بذي طوى فالقاه في جمع كثير من أهل مكة وغيرهم من األعوان فهزم أنيس بن عمرو ومن 
معه وقتلوا مدبرهم وأجهزوا على جريحهم، وسار معصب بن عبدالرحمن إلى عمرو وتفرق عنه 
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أصحابه حتى تخلص إلى عمرو بن الزبير فقال عبيدة بن الزبير لعمرو تعال أنا أجيرك فجاء 
عبداهلل بن الزبير فقال: قد أجرت عمراً فأجره لي فأبى أن يجيره وضربه بكل من كان ضرب 

بالمدينة وحبسه بسجن عارم)1(. 
وعن أبي جعفر محمد بن علي، قال: يكون لصاحب هذا األمر يعني المهدي عليه السالم غيبة 
في بعض هذه الشعاب، وأومأ بيده إلى ناحية ذي طوى، حتى إذا كان قبل خروجه، انتهى المولى 
الذي يكون معه حتى يلقى بعض أصحابه، فيقول: كم أنتم ههنا ؟ فيقولون: نحو من أربعين رجاًل. 
فيقول: كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون: واهلل لو ناوى الجبال لنناوينها معه، ثم يأتيهم من 
القابلة، فيقول: استبرئوا من رؤساكم أو خياركم عشرة، فيستبرئون له، فينطلق بهم حتى يلقوا 
صاحبهم ويعدهم الليلة التي تليها . وعن أبي عبداهلل الحسين بن علي، أنه قال: لصاحب هذا 
األمر يعني المهدي غيبتان، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات، وبعضهم قتل، وبعضهم 

ذهب، وال يطلع على موضعه أحد من ولي وال غيره، إال المولى الذي يلي أمره)2(. 
وقال إسماعيل بن عّياش: سمعت الّناس سنة أربعين ومائة يقولون: األوزاعّي اليوم عالم األمة، 
وكان األوزاعّي أفضل أهل زمانه، ولما حّج لقيه سفيان الثوري بذي طوى، فأخذ بخطام بعيره 

ومشى وهو يقول: طّرقوا للشيخ )3(.
وأورد الفاكهي)4( رواية تدل على تعظيم الحرم ونزول عقوبة اهلل على رجل لم يرع حرمة 

الصيد في وادي طوى بمكة.

)1( الطبري، تاريخ االمم، 3 / 273. 
)2( الشيباني، عقد الدرر في أخبار المنتظر، 1 / 201. 

)3( المسعودي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )2/ 257(. 
)4( الفاكهي، أخبار مكة، 272/2. 
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وجعل الشعراء ذي طوى من معالم مكة المحرمة المعظمه يقول قائلهم: 
الـــحـــرم  أرض  بــالــشــعــر  تـــهـــج  ــوى وال  طــ ذي  عـــــن  ــك  ــ ــان ــســ ــ ل وكـــــــف 

عمارة بئر طوى: 
اعتنى المسلمون قبل العصر العثماني بتوفير المياه ألهل مكة وحجاج بيت اهلل الحرام فاعتنوا 
اثنين  من  أكثر  غباشي  عادل  أحصى  وقد  اندثر،  ما  وجددوا  اآلبار  من  كثيراً  وحفروا  بزمرم 

وأربعين بئراً وسماها)1(. 
 وفي العصر العثماني استمرت اإلفادة من عدد من اآلبار التي حفرت في اإلسالم وقبله، 
فاعتنى بها العثمانيون، إما بتنظيفها وتعقيمها أو إعادة حفر ما انهدم وردم منها، كما حفروا 

عدداً قلياًل من اآلبار ُذكر منها نحو خمسة آبار)2( .
ذكر السنجاري)3( في أخبار سنة )1101هـ(: أنه في والية الشريف زيد بن محسن بن الحسين 
أمر الصنجق محمد باشا وهو بمكة ببناء بئر طوى فبنى عليه طاجن)4( بقبة صغيرة، وبنى إلى 
للبواب، ومطاهر، ومسجداً، وجعل هناك صفة منتزه، وعين لها معلوماً، وجراية  جانبه مسقفاً 

للخادم المقيم بها لجذب الماء. 
وأعاد بناء بئر طوى السلطان العثماني محمود خان الثاني )1223-1255هـ/1٨0٨-1٨39م()5(.

)1( انظر: المنشآت المائية، ص 6٨، 73. 
)2( انظر: عادل غباشي، المنشآت المائية، ص 136. 

)3( منائح الكرم، 5 / 11٨، وانظر عبداهلل الغازي، إفادة األنام 362/2،. 
)4( طاجن: جمعه طواجن، وهي قباب ال رؤوس لها من الخارج. القطبي، أعالم العلماء، 3 / 30. 

)5( عادل غباشي، المنشآت المائية، ص 139. نقاًل عن محمد أمين المكي، ص 35 - 36 . )وبالرجوع إلى المرجع الذي نقل عنه 
وجدت نصه عند ذكره ألعمال السلطان محمود الثاني العمرانية هكذا: ) ومسجد ذي طوى، وهو مسجد شريف ملحق به بئر 
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كفت  لبئر طوى  دقيقة  معمارية  دراسة  العلمية)1(  رسالته  غباشي  عادل  الباحث  وقد ضمن 
الحاجة إلى إعادة دراستها وجاءت على النحو التالي: 

وصف البئر من اخلارج: 
يمثل بئر طوى غرفة مربعة تقريباً، حيث بلغت أطوال أضالعها 5.95 م، 6م، 6.005م، 6م، 

ويتراوح سمك جدرانها ما بين 0.93م ومتر واحد، انظر المسقط األفقي .
وترتفع جدران مبنى البئر عن مستوى األرض اآلن إلى أعلى الشرفات حوالي 5.٨2م، وتغطي 

جدران البئر قبة واحدة، تحيط بها مجموعة من الشرفات التي بُنيت فوق جدران البئر.
وتعتبر الواجه الغربية لمبنى البئر هي الواجهة الرئيسية حيث يقع بها مدخل البئر ويقع في 
ناصيتها مبنى البئر من الجهة الشمالية الغربية بناء حديث تم انشاءه في العصر السعودي لنقل 
ماء البئر إلى خزان مرتفع لكي يمكن التحكم في توزيع مياه البئر عبر شبكة المواسير التي ُمدت 
حديثاً، كما يقع أيضاً فوق جزء من جدار واجهة مبنى البئر من الزاوية الجنوبية الغربية جدار 

حديث تم بناءه منذ بضع سنوات .
أما مدخل مبنى البئر، فكان يعلو واجهته نقش كتابي ال زال موضعه ظاهراً بغور في الجدار 
ويبلغ طول لوح النقش 0.90م وعرضه 0.70م، ويحيط موضع النقش الكتابي مربع غائر في 
الواجهة بمقدار 0.22م وطول ضلعه حوالي 2.12م، ومدخل مبنى البئر عبارة عن فتحة يعلوها 
العقد  مفتاح  إلى  البئر  مبنى  أرضي  مستوى  من  وارتفاعها  1.40م  سعتها  دائري  نصف  عقد 

3.06م وسمك هذا العقد 0.465م.

ماء(. ولعله عنى بذلك بئر طوى. 
)1( المنشآت المائية، ص 407 - 412. 
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وصف مبنى البئر من الداخل :
يلي عقد مبنى البئر الذي سبقت اإلشارة إليه من الداخل، ارتداد من الجانبين بمقدار 0.24م 
إلى جهة الشمال، و0.34م على جهة الجنوب وسمك 0.315م ويقوم عليه عقد مدبب ذو مكزيين.
أما غرفة البئر من الداخل فهي مربعة تقريباً إذ يبلغ طول ظلع الواجهة من الداخل 4.015م، 
الغرفة قبة ضحلة قطرها 4.07م  في حين بلغت جميع أطوال األضالع 4.07م، ويغطي هذه 
وعمقها 1.17م، وسمك جدارها 0.5٨م، وقد تم تحويل المنطقة المربعة إلى دائرة حتى تقوم 
عليها القبة باستخدام المثلثات الكروية. وقد جعلت أرضية مبنى البئر من الداخل على ثالث 
مستويات المستوى األول يرتفع من مستوى األرضي الحالية للشارع 45 سم، ويرتفع المستوى 
الثاني 29سم، وقد غطي جميع ذلك ببالط تم وضعه في السنوات القليلة الماضية، ومن مشاهدة 
انزالق المياه على هذه األرضية يتضح أن هذا التدرج يفيد في نقل المياه بسرعة إلى بالوعة 

حديثة .
ألرضية  األول  المستوى  عن  جدرانها  ترتفع  التي  البئر  تقع  تقريباً  الغرفة  هذه  وسط  وفي 
غرفة البئر 0.62م تقريباً، والبئر تأخذ شكاًل دائرياً وعليها شبك الحديد الذي وضع في فترة 
الحقة، وسمك جدار رقبة البئر 0.45م وقطرها 1.٨5، وعمقها من مستوى حافة رقبة البئر إلى 
مستوى سطح الماء 4.50م ) وقت قيامي بأخذ المقاسات ( ومن مستوى حافة رقبة البئر إلى 
قاعها 1٨.30م، وبذلك يكون عمق الماء بها 13.٨0م. وتغطي جدران البئر أعلى مستوى سطح 
الماء فيه طبقة من المالط تظهر آثارها حتى اآلن هذا فضاًل عن ملء الفراغات بين األحجار 
بالمونة ويشاهد في أعلى حافة رقبة البئر بعض التجاويف في أحجار البناء ويرجح أنها نتجت 

من احتكاك حبال الدالء بها قديماً حيث كان يُرفع الماء بواسطة الدالء.
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جميع  في  مصمتة  عقود  عليها  تجاويف  وجود  الداخل  من  طوى  بئر  مبنى  يميز  ما  وأهم 
أضالعه ما عدا ضلع الواجهة. أما عن وظيفة هذه التجاويف واهميتها لمبنى بئر طوى فتظهر 
في أن أعداد كبيرة من الحجاج ال زالوا إلى اآلن يستخدمون بعض هذه التجاويف بالدخول فيها 

وسترها بقطعة من القماش ليتسى لهم االغتسال.

أما صفة هذه التجاويف فيمكن التعرف عليها من خالل وصف جدران مبنى البئر من الداخل 
وهي كالتالي :

1-  الضلع الجنوبي لمبنى البئر من الداخل :
يقع في منتصفه تقريباً تجويف غائر في الجدار بعمق 0.40م وسعة 1.09م وعليه عقد مصمت، 
ارتفاعه من المستوى األول ألرضية مبنى البئر إلى مفتاح العقد 2.٨٨5م، وهو عقد مدبب ذو 
مركزين، وحول العقد تجويف غائر في الجدار على شكل مستطيل طوله 1.66م وعرضه 1.3٨م 
وعمقه 0.50م. ويجاور هذا التجويف تجويف آخر إلى شرقه عمقه 0.50م وله قاعدة ترتفع عن 
المستوى الثالث ألرضية البئر بمقدار 0.25م ويعلو هذا التجويف إلى مفتاح العقد 1.07م. ولعل 

هذا التجويف األخير كان يوضع به مصباح اإلضاءة لياًل .
2-  الضلع الشرقي لمبنى البئر من الداخل :

يقع في منتصفها تقريباً تجويف سعته حوالي 3.61م وعليه عقد مصمت سمكه 0.35م وارتفاعه 
من المستوى الثالث ألرضي البئر إلى مفتاح العقد 2.٨0م وهو عقد مدبب ذو مركزين. وفي 
الخشب  من  عتب  وعليها  0.75م  وعرضها  0.٨0م  ارتفاعها  مستطيلة  نافذة  العقد  منتصف 

وسمك هذه النافذة 5٨سم. 
3-  الضلع الشمالي لمبنى البئر من الداخل :
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يقع في نهاية ضلعها المالصق للضلع الشرقي تجويف غائر في الجدار يحليه عقد مدبب ذو 
أربعة مراكز عمقه 0.50م. ويجاور هذا التجويف إلى الجهة الغربية تجويف آخر أبعاده نفس 

أبعاد التجويف الواقع وسط جدار البئر الجنوبي .
ويمكن الخروج من هذا الوصف المعماري بأن مبنى البئر قد أدى وظيفة إمداد الناس بالماء من 

البئر واالغتسال في مبناها .
قلت: هذا واليزال مبنى البئر على صفته المذكورة حتى اآلن. 

صورة بئر طوى يف الرواية الشفهية: 
يروي لنا فضيلة الدكتور أحمد بن نافع المورعي عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى وأحد الدعاة إلى اهلل وهو من سكان حي جرول الذي تقع فيه بئر طوى 
وهو أحد أحياء وادي ذي طوى، أن البئر في صغره كانت على حالها هذا وبناءها الذي عليه اآلن، 
وأنه كان عليها دالء وساٍق يسقي للناس الماء بقليل من المال يعطونه إياه، وأنه والصبية كانوا 
يلعبون حولها فيذهبون إليها وهي مفتوحة للناس، فيسقي لهم فيشربون ويغسلون أطرافهم، وذكر 

أن ماءها كان عذباً .
وجاء على لسان عمدة حي جرول طالل الحساني في حوار معه لصحيفة المدينة عدد الجمعة 
بتاريخ 2012/4/27م قوله: نعرف هذه البئر ونحن أطفال بحكم نشأتنا في هذا الحي الذي يقع 
فيه البئر، وكان هناك رجل من أعيان الحي يسمى السيد فضل عقيل المحضار، يقع البئر ضمن 
أمالكه، وكان يعتني بالبئر من صيانة وتشغيل ويوظف حراس للعمل عليه من أشهرهم بن حاسن 
وعبداهلل وشحاد يقومون بخدمة الحجاج الذي يقومون لزيارة البئر واالغتسال منها اقتداء بما 
فعله الرسول � حيث يقوم هؤالء الرجال بخدمة الحجاج عن طريق جذب الماء بالدالء من البئر 
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وصبه على الحجاج لالغتسال. 
ويروي طالب الدراسات العليا بمرحلة الماجستير في قسم الشريعة بكلية الشريعة بجامعة 
أم القرى حسن البلوشي وهو من جيران بئر طوى كان يسكن بحي جرول الذي تقع فيه البئر، 
وقد كتب بحثاً علمياً فقهياً عن أحكام البئر، أن البئر كانت في صغرهم مفتوحة وأن الناس كانوا 
للناس  يسقون  رسميين  غير  سقائين  هناك  وكان  والمغاربة،  الجاوة  وبخاصة حجاج  يرتادونها 
ويأخذوا من الناس ما تجود به أنفسهم، وأنهم كانوا يجذبون الماء من البئر بالدالء فيشربون 
منها وأنه كان عذباً، وكانوا يسكبونه على الناس فيشربون ويغتسلون به، ثم بعد ذلك أُغلقت البئر 

وكتب عليها ماء غير صالح للشرب. 
وذكر أن البئر عمل لها حوض أو خزان علوي بصنابير يرفع إليه الماء ويسكب فيه ويستخدمه 
الناس، وذكر أن وارديها في الغالب من الحجاج ومن غير أهل الحي، ويذكر أن وادي طوى كان 
غنياً بالمياه وكان فيه عدة آبار وكان به مزارع، كما كان بالحي بازانات لتوفير المياه ألهل الحي 
مما جعل اعتماد أهل الحي على البئر محدوداً، كما أشار إلى أن البئر كانت تقع ضمن أمالك 

أسرة عقيل وأن عميد األسرة كان معتنياً بأمر البئر ويشرف على أمورها بشكل غير رسمي .
ويروي األستاذ الدكتور طالل الرفاعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى أن البئر في 
التسعينات كان يأتيها الناس من الحجاج وأهل مكة وكانوا يقفون في المواسم في طابور وأن 
القائم على البئر والساقي للناس كان يأخذ من الدخل إليها من الحاج خمسة رياالت فيغتسلون 
ويشربون ومنهم من يستقي الماء في جوالين ويحملونها معهم، وأن لإلغتسال ثالثة مواضع 

داخل مبنى البئر تُْسَدُل عليه الستر عند اإلغتسال، وأن ماءها كان وافراً وعذباً. 
وذكر أحدهم أن الحجاج كانو يوقفون سياراتهم بمواقف القشلة ويسيرون على األقدام إلى 
بئر طوى القريبة، ويشربون ويغتسلون منها، وأنه كان مقاباًل لها مقهى كان الناس يرتاحون فيه، 
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ومن الناس من يوقف سيارته ببستان الشريف موضع حلقة جرول ومسجد األمير متعب اآلن عند 
نزولهم على ماء طوى ومن هناك يتوجهون إلى المسجد الحرام. 

وقد وصفها محمد حسين هيكل: »إنها بئر طوى وإن الرسول اغتسل منها حين دخوله مكة 
األزرقي وغيره من قدماء  ولهذا يسن االغتسال منها عند دخول مكة. ويضبط  الفتح،  عام 
الذين  بناء حقير ال أحسب  القائم عليها  أنها الطوى. والبناء  البئر على  المؤلفين اسم هذه 
أقاموه قصدوا إلى أكثر من إعالم البئر وحفظها به. والبئر من داخل البناء قد أحيطت فهوتها 
بأحجار تشبه البناء، وتدلت فيها دلو يشدها حبل غليظ معلق بكسرة أحدثها المعاصرون من 
أهل مكة. ولم أقف داخل مكة على آبار أخرى غير بئر عثمان المنسوب إحداثها إلى عثمان 

بن عفان« )1(.

موضع بئر طوى يف وقتنا احلاضر: 
تقع بئر طوى اليوم في الطرف الغربي للتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام وساحاته 
الرسام  وريع  الباب  وحارة  الشبيكة  الحرام حي  المسجد  التي شملت غرب  الغربية،  الشمالية 
)ُكَدًي( وحي جرول الذي تقع فيه بئر طوى، وبناءها قائم بطرف التوسعة يمر غربه شارع عمر 
بن عبدالعزيز، الذي يفصل بين البئر وبين مستشفى الوالدة )القديم( غرباً عند التقائه بشارع 
)حسان بن ثابت( جبل الكعبة، ويفصل البئر عن المسجد الحرام الساحة الشمالية الغربية التي 
تقع البئر بركنها وكوبري الطريق الدائري األول المحاذي للمسجد الحرام. وتبعد البئر عن الكعبة 
المشرفة نحو 1,43 كم، بينما تبعد عن الجدار الغربي للمسجد الحرام نحو 726,21 م، وقد 
أُزيلت ثنية ُكدًى التي سميت في العهود المتأخرة )ريع الرسام( التي كان يفضي البائت عند بئر 

)1( في منزل الوحي،ص217.
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طوى منها إلى الحرم، و كذلك الخارج من مكة إلى طوى عند خروجه من مكة من هذه الناحية )1(. 
و يشرف على بئر طوى من الشرق جبل قيقعان وجهته التي تشرف عليها تسمى اليوم جبل 

السودان)2(.

وادي ذي طوى:
ذو طوى بفتح أوله مقصور ُمنَوَّن على وزن فعل واٍدٍ بمكة)3(، وطوى بالفتح والقصر والطوى 
الجوع، قال صاحب المطالع طوى بفتح الطاء واألصل بكسرها وقيدها كذلك بخطة ومنهم من 

يضمها والفتح أشهر، واٍد بمكة )4(.
وعّرف بالوادي وموضعه الباحث حسين أحمد علي البلوشي)5( نقاًل عن جملة من المصادر 
وخالصة تعريفه: ذو طوى اسم موضع بين مكة والمدينة، وقيل: بين مكة والتنعيم، وقيل: قرب 
مكة، وقيل: عند باب مكة، وقيل بأسفل مكة، وقيل: صوب طريق العمرة المعتادة، وقيل: موضع 
بمكة داخل الحرم، وقيل: خارج مكة في طريق المدينة، وقيل: واد بقرب مكة، وقيل: على نحو 
فرسخ ويعرف في وقتنا بالزاهر في طريق التنعيم، وقيل: واٍد بقرب مكة يعرف اليوم ببئر الزاهر، 

)1( أنظر: صور موضع البئر المالحق. 
)2( البالدي، معجم معالم الحجاز، ص 1069. 

)3( البكري، معجم ما استعجم، 3 / ٨96. 
)4( ياقوت، معجم البلدان، 4 / 45 البكري، معجم ما استعجم، 1 / 269. 

)5( أحكام ذي طوى وبئره مع تعيينهما بالتصوير الجوي، بحث مخطوط أعده الطالب حسين أحمد علي البلوشي بمرحلة الماجستير 
تخصص الفقه، قسم الشريعة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى 1424-1425هـ ) نقال عن: المباركفوري، 
تحفة األحوذي، 516/3؛ العيني، عمدة القاري، 101/10، 179/9، 100/4؛ السندي، حاشية السندي، 199/5 ؛ ابن األثير، 
النهاية في غريب الحديث واآلثر، 147/3؛ القسطالني، إرشاد الساري، 257/3؛ السريحي، عون المعبود، 319/5؛ نجم الدين 
النسفي، طلبة الطلبة، ص 30؛ الرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 3٨2/2؛ الزرقاني، شرح الزرقاني على 

الموطأ، 337/2 ؛ ابن حجر، فتح الباري، 604/2 ؛ ابوسليمان، المعالم األثيرة في السنة والسيرة، ص 176(.
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وقيل واٍد معروف بمكة بين الثنيتين، وقيل: كان ذا طوى يسمى آبار الزاهر، وزعم بعضهم أن 
المحصب هو ذو طوى، وليس كذلك.

وقال البالدي)1(: هو وادي من أودية مكة كله معمور اليوم يسيل في سفوح جبل أُذاخر والحجون 
من الغرب وتفضي إليه ثنية الحجون )َكداء قديماً( وثنية ريع الرسام )ُكدى قديماً( ويصب سيله 
بالمسفلة عند قوز المكاسة )الرمضة قديماً(، وقال: ذو طوى هو الوادي الذي يجزعه الطريق بين 
ثنية كداء )الحجون اليوم( وبين الثنية الخضراء )ريع الكحل اليوم(، رأسه ريع اللصوص يخرج إلى 
صدر وادي فخ، وسيله يصب بمسفلة مكة، ومن أحيائه العتيبية وجرول والطنبداوي أو التنضباوي 
وحارة البرنو ومعظم شارع المنصور والليط والحفاير، وانحصر االسم اليوم في بئر جرول تسمى 
بئر طوى وهي موضع مبيته � والحجاج المغاربة يحرصون على زيارة البئر والشرب من مائها.
وقال البالدي في كتابه معالم مكة التاريخية واألثرية)2(: ذو طوى هو الوادي الذي يمر بين 
اللصوص  ريع  أعاله  بالمسفلة،  إبراهيم  وادي  يجتمع  حتى  بجرول  ماراً  الكحل  وريع  الحجون 
الذي يطلق عليه اآلن ريع السد، وفي وسط الوادي حي العتيبية، وأسفله جرول ثم التنضباوي أو 

التطدباوي وينطقه البعض التطباوي وكان في عهد األزرقي يسمى الليط. 
وبطن وادي ذي طوى ما بين مهبط ثنية المقبرة التي بالمعالة التي يقال لها كداء إلى الثنية 

القصوى التي يقال لها الخضراء تهبط على قبور المهاجرين دون فخ )3(. 
عباده)4( بن  بن سعد  منها قيس  التي دخل  وهي  إلى ذي طوى  منها  يهبط  التي  ُكدى   وثنية 

)1( معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص 1٨9-1٨٨. 
)2( ص 169-16٨. 

)3( األزرقي، أخبار مكة- 960/2، الفاكهي، أخبار مكة، 215/4. 
)4( قيس بن سعد بن عبادة األنصاري الخزرجي، صحابي، من دهاة العرب وأهل الرأي والجود والنجدة، وسيد قومه، كان يحمل 
راية األنصارر مع النبي ويلي أموره، ويقوم بين يديه، صحب علي في خالفته واستعمله على مصر وكان على مقدمته في يوم 
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يوم الفتح، وخرج منها رسول اهلل � إلى المدينة)1(.
وقال وادي ذي طوى: بينه وبين قصر ابن أبي محمود عند مفضي مهبط الخزنتين الكبيرة 

والصغيرة)2(.
وقد تغنى الشعراء بذي طوى يقول قائلهم:
وشعبه  طـــوى  ذي  أقــصــى  جــئــت  عليكما إذا  الـــربـــيـــع  جــــاد  ــهــمــا  ل فــقــل 
مضت  الــتــي  الــركــاب  ليت  لهما  إليكما وقــل  رجــعــن  قـــد  ــع  ســل أهــــل  ــــى  إل

ويقول آخر:
أراكـــة  مــن  فالمنحنى  واســطــاً  ــعــاً)4(ســقــا  ــَربَّ وُم طــوى  ذي  بأعلى  مصيفاً 

وقد وصل البناء وامتد عمران مكة من ناحية جدة إلى بئر طوى في عصر الشيخ محمد بن 
أحمد المعروف بالصباغ المتوفي عام 1321هـ)4(. 

وُعمر كل وادي طوى في العهد السعودي بعدد من األحياء، واكتض بالسكان ونمى بالحياة 
الحضرية، وتجاوزه العمران فأضحى وسط عمران مدينة مكة المكرمة المترامية األطراف والتي 

تجاوز عمرانها في وقتنا الحاضر حدود الحرم.
ويقال: بكة موضع البيت ومكة ما حواليه، وقيل: بكة ما ولى البيت ومكة ما وراء ذلك، وقيل 
بكة بالباء اسم لبطن مكة والذي عليه أهل اللغة أن مكة وبكة شيء، وقيل بل هما اسمان لمعنيين 

صفين ثم كان مع الحسن، توفي بالمدينة سنة 60هـ وقيل توفي بتفليس األعالم، للزركلي، 206/5. 
)1( الفاكهي، أخبار مكة، 214/4. 

)2( األزرقي، أخبار مكة، 964-963/2. 
)3( الفاكهي، أخبار مكة، 215/4. 

)4( الصباغ، تحصيل المرام، 4٨9/1. 
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واقعان على شيء واحد، فاشتقاق مكة لقلة مائها من قولهم أمتك الفصيل ضرع أمة إذا استخرج 
ما فيه. قالوا: وسميت بكة ألن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. وقيل: بكة اسم القرية ومكة 

منزل بأسفل ذي طوى)1(.
 وفي موضع آخر قال األزرقي)2(: بطن مكة: مما يلي ذا طوى ما بين الثنية البيضاء )القصوى 
التي تسلك إلى التنعيم إلى ثنية الحصاص التي بين ذي طوى وبين الحصاص(، وهو الراجح 
والمقصود هنا أن بطن مكة يعني بطن وادي فخ ومنه الزاهر والشهداء أسفله بلدح منه تخرج 

إلى الحديبية. 
وعن زيد بن أسلم قال: بكة الكعبة من المسجد مبارك للناس، ومكة ذي طوى وهو بطن مكة 

الذي ذكر اهلل في سورة الفتح)3(. 
العهد  من  الحاضر  وقتنا  في  الغربية  الشمالية  الحرام  المسجد  توسعة  لصالح  أزيل  وقد 
السعودي جزء من حي جرول والقبة وهما من وادي طوى، والزال معظم الوادي عامرة أحياءه 

على حالها. 
آثار وادي ذي طوى:

ومن اآلثار الموجودة بوادي طوى مسجد النبي � )4( بذي طوى عند مفترق الطريقين طريق 
التنعيم وطريق جدة)5(. 

ومسجد عن ثنية المدينتين المشرفة على مقبرة مكة، وبين الثنية التي تهبط على الحصى 

)1( البكري، معجم ما استعجم، 1 / 269. 
)2( أخبار مكة، 961/2. 

)3( األزرقي، أخبار مكة، 395/2. 
)4( الفاكهي، أخبار مكة، 297-294/2. 

)5( الفاكهي، أخبار مكة، 27/4. 
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بنته زبيدة بأزج)1(. 
ومن المساجد بذي طوى مسجد بين ثنية المدنيين كداء )الحجون( المشرفة على مقبرة مكة 

وبين الثنية التي تهبط على الحصحاص)2( بنته زبيدة بأزج )3(. 
ومن الجبل األبيض الذي بالثنية في طريق جدة المشرف على ذي طوى أخذت حجارة الكعبة 

حين بنتها قريش وجبال أخرى)4( .
وأوصى رسول اهلل � أن ال يدفن سعد بن أبي وقاص بمكة إن مات من مرضه الذي أصابه 

أثناء عودة النبي � من الطائف، وفي رواية أنه أشار بيده أن يدفن في وادي طوى)5(.
ومن العمائر التراثية القائمة حتى اآلن بوادي طوى دار عبداهلل السليمان جنوب بئر طوى ودار 

إلى شمالها وبالقرب منها.
حي جرول :

الجرول الحجارة، واحدتها جرولة، وقيل: هي من الحجارة ملء كف الرجل إلى ما أطاق أن 
الكثير  األرض  من  الخشن  الجرل  وقيل:  الحجارة،  كثير  الجبل  من  الموضوع  والجرول  يحمل، 
الحجارة: والجرل المكان الصلب الغليض الشديد مكان الجرل والجمع أجرال، والجرول ما سال 
به الماء من الحجارة)6(، ولهذا كان سبب تسمية حي جرول بهذا االسم نتيجة وجود الجراويل 

)1( الفاكهي، أخبار مكة، 33/4. 
)2( جبل الحصحاص: الجبل الذي يشرف على حي الزاهر من مطلع الشمس ،يسمى جانبه الشمالي الغربي أبو المدافع، و عليه 
حي يسمى ملقية، و لم يعد اسم جبل الحصحاص معروف اليوم. عاتق بن غيث البالدي، معالم مكة التاريخية و األثرية، دار 

مكة، ط2 ،1403ه، 19٨3م.
)3( عبدالوهاب أبو سليمان، األماكن المأثورة، ص 42. 

)4( الفاكهي، أخبار مكة، 264/4. 
)5( الفاكهي: أخبار مكة، 65-64/4. 

)6( لسان العرب، مادة :)جرل(.
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الكثيرة النحدار مهابط السيول إليها .
ويقع حي جرول في الشمال الغربي من المسجد الحرام، ويبعد عنه غرباً بنحو 500 متراً، 
وتبدأ من ناحية الشرق الشمالي من منتهى ريع الرسان، وتنقسم إلى جرول القبة وجرول التيسير 
وجرول دحلة حرب وأبو لهب وريع الكحل وريع اللصوص، ويحيط بهذا الحي أحياء: حارة الباب - 
العتيبية - الزاهر - التنضباوي - الهنداوية. وقيل: كان حي جرول قديماً يشمل األحياء المحيطة 
به ومنها: العتبية والزاهر والرصيفة التنضباوي والهنداوية، وأنه كان يطلق عليها جميعاً جرول، 
ثم اتسعت هذه األحياء وعمرت فتمايزت وجعل لكل حي منها عمدة، ورواية عن عمدة جرول 

طالل الحساني: أنها منطقة كبيرة قيل: أنه تصل إلى بحرة)1( .
وأعتقد أن هذا وهم، فبحرة بعيدة جدا وهي خارج مكة غرباً على طريق جدة السريع بعشرات 
الكيلومترات، كما أن من أألحياء التي ضمنها حي جرول مما هو حوله من األحياء هي أحياء 
مشهورة بذاتها وليست منه، وربما أنه جعله منه كونها كانت أو بعضها تابعة لعمدة جرول بادئ 

األمر قبل التوسع والتطور العمراني في تلك األحياء)2(.
سكان حي جرول جيران بئر طوى:

واألشراف  واألنصار  وجهينة  والمجانين  لحيان  قبيلة  ومنهم  العربان  الحي  سكن  من  أول 
والسادة الهواشم والحساسنة من جهينة ومن أعالم سكانها الشريف أحمد بن منصور الكريمي 
والشريف محسن بن منصور الكريمي وقد آلت داره الموجودة حتى اآلن إلى معالي الشيخ حمد 
إلى  نسبة  )الهاشمي(  الملقب  الحازمي  ودرويش  نمي  أبو  علي  والشريف  الحمدان،  السليمان 
أبو حميدي  الملقب  الحازمي  الشيخ محمد عبداهلل بن عودة بن درويش  أخواله، ومن أحفاده 

)1( عبداهلل محمد أبكر، صور من تراث مكة المكرمة في القرن لرابع عشر الهجري، ص4٨0-479.
)2( وأنظر ما كتبناه سابقاً عن جرول خالل حديثنا عن وادي طوى: ص25-2٨.
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الذى كان المسؤول عن المحمل المصري، وقد كان ركب المحمل المصري ينزل بجرول أمام 
)بئر طوى( نظراً لسكن المسؤول عنه، وهو الشيخ محمد أبو حميدي الحازمي، وآل عقيل ومنهم 
فضيلة السيد محضار عقيل وفضيلة السيد فضل محضار، وهي األسرة التي كانت تشرف على 

البئر لوقوعها في محيط أمالكها .
ومنهم الشيخ محمد عبداهلل بن عبدالرزاق بن حياة الحازمي عمدة جرول سابقاً ومنهم الشيخ 

حسن عمر حياة عمدة جرول رحمهم اهلل.
 ثم جاء العهد السعودي فكان من أول من سكن بالحي صاحب السمو الملكي األمير متعب بن 
عبدالعزيز آل سعود الذي تولى إمارة مكة المكرمة فترة من الزمن - وقد كانت داره بحي جرول 
الثاني، ومعالي الشيخ  شارع حسان بن ثابت - وقد أزيلت الدار الحقاً لصالح الخط الدائري 
عبداهلل السليمان الحمدان وزير المالية فى عهد جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود، والتزال داره 
موجودة حتى اآلن، ومعالى الشيخ الطبيشي، والشيخ ابن معمر والذى من أحفاده معالى محافظ 
مدينة الطائف، وسكن بالحي كذلك الشيخ يوسف ياسين وكيل وزارة الخارجية فى عهد جاللة 
الملك عبدالعزيز آل سعود، وكان يسكن بالحي المستشرق )عبداهلل فلبي(، والشيخ بكري بن 
يحيى قزاز والد الشيخ حسين بكري قزاز، وعمدة حي جرول األستاذ المثقف طالل بن محمد 

الحساني، الذي دعى للحفاظ على البئر، وغيرهم كثير من األعيان وعامة الناس)1(.

أهتمام السلف مبواقع التاريخ اإلسالمي:
عنها  والبحث   � النبي  آثار  وتتبع  اإلسالمي  التاريخ  مواقع  ومعرفة  بذكر  السلف  أعتنى 

)1( عبداهلل محمد أبكر، ص 4٨1- 4٨3.
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ومعرفتها وما طرأ عليها وعلى مسمياتها من تغير. 
يقول ابن كثير )ت774هـ()1(: وهذه األماكن ال يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها، ألنه قد ُغير 
أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤالء األعراب الذين هناك، فإن الجهل قد غلب على أكثرهم، 
وإنما أوردها البخاري رحمه اهلل في كتابه لعل أحد يهتدي إليها بالتأمل والتفرس والتوسم، أو 

لعل أكثرها أو كثيراً منها كان معلوماً في زمان البخاري.

محافظة اجلهات املسئولة على البئر :
ظلت بئر طوى موضع إهتمام المسلمين ألهميتها كموقع من مواقع التاريخ اإلسالمي ولصلتها 
بالسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم، ولذا أُعتنى بعمارتها وخدمة الناس الواردين 
إليها للشرب واالغتسال والحفاظ عليها، فبقيت معلماً مشاهداً وأثراً إسالمياً لم يندرس مع مرور 

الدهور.
وفي العهد السعودي الميمون استمر اإلهتمام والعناية ببئر طوى وعملت الجهات المسؤولة 

على الحفاظ عليها.
وفيما أطلعت عليه من الوثائق تبين لنا أن العمل في الحفاظ على البئر وحمايتها من الجهات 
المسئولة جاء نتيجة لألعمال اإلنشائية التي حدثت بجوارها والتي أدت إلى الخشية على إنهيار 
البئر أو تضرر مصادرها المائية من أعمال الحفريات اإلنشائية للمشروع التجاري السكني الذي 

أنشئ إلى جوارها.
وجاء ذلك بعد خطاب عمدة حي جرول والعتيبية األستاذ طالل بن محمد الحساني إلى معالي 
وزير المعارف الذي أشار فيه إلى ذلك المشروع وطلب حماية البئر ومراقبة المشروع أال يضر 

)1( البداية والنهاية، 514/7. 
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بمنابع ومصادر مياه البئر.
وبناًء عليه خاطب مدير عام اآلثار والمتاحف بالنيابة بوزارة المعارف مدير التعليم بمنطقة 
مكة المكرمة بخطاب طلب فيه تقرير مفصل عن البئر ومرئياتهم حول ما رد في خطاب عمدة 

حي جرول إلى معالي الوزير.
واستناداً إليه خاطب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة معالي أمين العاصمة المقدسة 
بخطاب طلب فيه تشكيل لجنة من إدارة التعليم واألمانة ومصلحة المياه لالطالع على الواقع 

وكتابة تقرير تفصيلي عن البئر وتحديد حرم البئر بما يضمن الحفاظ عليه .
وفي ضوء ذلك كتب مدير عام التعليم بمكة المكرمة إلى مدير عام المتاحف واآلثار بنتائج 

عمل اللجنة بخطاب ضمنه خالصة المعلومات المتعلقة بالبئر وهي:

 طلب احملافظة على البئر واإلبقاء عليه كأحد املعالم احلضارية واإلسالمية: 
أفادت أمانة العاصمة المقدسة أن البئر مجاور كحد لملك الغير من الجهة الجنوبية والغربية 
الخاص  المبنى  الحفاظ على  األمانة حريصة على  وأن  ملكه  بالتعمير في  المالك سيقوم  وأن 
بالبئر، والتنبيه على المالك عند تنفيذ اإلنشاء، كما أفادت مصلحة المياه في مكة أن البئر مغلق 
وأفادت  التعقيم،  من قسم  لديها  فني  تقرير  بموجب  للشرب  وعدم صالحيتها  المياه  لضحالة 
أيضاً بأن هناك جزء من مبنى البئر يحتوي على قسامات توزيع مياه الشبكة القديمة وأنه ملغي 
بسبب وجود شبكة جديدة بالمنطقة، وأفادت بعدم اإلشراف على البئر لعدم االستعمال ولعدم 
وجود أي إثبات ملكية لديها، وتضمن التقرير مراجعة عمدة جرول طالل الحساني وأفاد أن البئر 
ان جرول وأنه مقيم في جدة وأن قيامهم  تحت تصرف عائلة السيد محضار عقيل وهم من ُسكَّ
على البئر توارثوه عن أجدادهم من قديم الزمان وأن إدارة التعليم ستتولى المتابعة مع الجهات 
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الحكومية ذات العالقة .
وقد حضيت البئر بحرص أهل مكة عامة وأهل حي جرول خاصة في الحفاظ عليها، ووجدت 
تاريخ اإلسالم، فكان لصحيفة  البئر ومكانتها في  يؤكد على أهمية  بها صدى إعالمي  العناية 
البالد حوار مع عمدة حي جرول والتيسير طالل محمد الحساني أجراه األستاذ علي العميري، 
أفاد العمدة بعد ذكره ألهمية البئر أنه خاطب قسم الحضارة والنظم اإلسالمية بجامعة أم القرى، 
ثم خاطب سعادة وكيل وزارة المعارف للمتاحف واآلثار األستاذ الدكتور سعد الراشد راجياً أن 
تنال البئر اهتماًم ادارته، ومبيناً مخاطبته لمعالي وزير المعارف الدكتور عبدالعزيز الخويطر في 

هذا الشأن، وأن الوزير قد أرسل مندوباً لمعاينة البئر. 
وَوَجدْت البئر اهتماماً إعالمياً يعبر عن الخشية على البئر من االنشاءات العمرانية المجاورة 
لها، ويدعو للحفاظ على البئر كمعلم أثري إسالمي، واستجابة لذلك خاطب المدير العام للتعليم 
بمنطقة مكة المكرمة األستاذ سليمان الزايدي الموجه لمعالي أمين العاصمة، باإلبقاء على البئر 
والحفاظ عليها من أعمال الحفريات والعمران لمجمع سكني تجاري تحت اإلنشاء إلى جوارها، 

ودعوة األمانة إلى االسهام في تحسين عمرانها.
وقد أيد هذا الطلب بخطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلس األعلى لآلثار الدكتور محمد 
البئر والحفاظ عليه  باإلبقاء على  المقدسة،  العاصمة  أمين  الموجه لمعالي  الرشيد  بن أحمد 

كأحد المعالم الحضارية اإلسالمية.
وفي وقتنا الحاضر جاءت جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعلى رأسها سمو رئيس 
الهيئة في الحفاظ على بئر طوى التاريخية في موقعها ضمن النسيج العمراني التطويري لمنطقة 

الساحات الشمالية الغربية للمسجد الحرام. 
 ولقد استمرت رعاية حكومة المملكة العربية السعودية بالحفاظ على مواقع التاريخ اإلسالمي 
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وتمثل هذا في األمر السامي رقم 3212 / م ب وتاريخ 1429/4/14هـ المتضمن التأكيد على 
اآلثار  بحفظ  يتصل  ما  وبخاصة  اآلثار  نظام  في  الواردة  األحكام  تطبيق  الحكومية  الجهات 
اإلسالمية التاريخية بما يجنبها اإلزالة أو اإلندثار بأي فعل من األفعال بشرية كانت أم طبيعية 
وبما يضمن أال تكون مكاناً لغير ما تدل عليه من مدلوالت تاريخية أو أثرية أو عمرانية وبعيدة 
عن مالمسة أي جانب من الجوانب المنافية للعقيدة الصحيحة، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع 
الجهات ذات العالقة بحصر وتقويم اآلثار الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وصوالً إلى 

اإلستفادة إلى ما يمكن االستفادة منه بشكل ال يفضي إلى التعظيم أو التقديس .
العامة للسياحة والتراث الوطني وعلى رأسها صاحب  الهيئة  وتبلور هذا اإلهتمام في قيام 
السمو الملكي رئيس الهيئة األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بتنفيذ مقتضى األمر السامي 
أداًء للمهام المنوطة بها وذلك بحصر وتقييم مواقع التاريخ اإلسالمي في منطقتي مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة 
العاصمة  وأمانة  المقدسة  والمشاعر  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  تطوير  وهيئة  واإلرشاد 

المقدسة وجامعة أم القرى ورفع قائمة حصر المواقع إلى الجهات المسؤولة ذات العالقة .
كما باشرت الهيئة حماية بئر طوى وذلك بمتابعة عمليات الهدم في منطقة البئر ضمن أعمال 
مكة  منطقة  في  المسؤولة  الجهات  مع  والتنسيق  الحرام  للمسجد  الغربية  الشمالية  التوسعة 

المكرمة والعاملة والمشرفة على مشروع التوسعة بالحفاظ عليها.
التاريخ  مواقع  من  وغيرها  طوى  بئر  على  الحفاظ  حيال  الهيئة  رئيس  سمو  ومخاطبات 
اإلسالمية، ومنها مخاطبة سمو رئيس الهيئة لمعالي أمين العاصمة المقدسة بالمحافظة على 
بئر طوى وعدم إزالتها إنفاذاً لألمر السامي، ولما تضمنه محضر لجنة تطوير الساحات الشمالية 
رقم 113وتاريخ 1434/3/16هـ في فقرته الخامسة من التأكيد على المحافظة على بئر طوى 
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بوضع  األمانة  ومطالبة  المكرمة  بمكة  اإلسالمي  التاريخ  مواقع  أحد  باعتبارها  إزالتها  وعدم 
التصور المناسب للمحافظة على البئر بما يتناسب مع مشروع تطوير المنطقة.

وكذلك مخاطبة سمو رئيس الهيئة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس 
السياج  بتنفيذ  يرى  لمن  التوجيه من سموه  فيه  يأمل  المكرمة  لمكة  السياحية  التنمية  مجلس 
مع  السياج  مواصفات  تتناسب  وأن  بمكة  اآلثار  مكتب  أعده  الذي  وخرزتها  لبئر طوى  الحامي 
النسق العام المحيط بالموقع وخصوصية قربه من الحرم الشريف وأن يصمم على غرار السور 

المحيط ببعض أجزاء الحرم.
الحرام ومجموعة بن الدن واستشاري  المسجد  الهيئة مع لجنة تطوير ساحات  كما نسقت 

مشروع التوسعة بالمحافظة على البئر وحماية موقعها.
وظهرت العناية بالبئر والعمل على المحافظة عليها في متابعة صاحب السمو الملكي األمير 
خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وتوجيهاته ومتابعته مع الجهات ذات العالقة والتعاون مع 
الهيئة في أداء مهامها تجاه الحفاظ على بئر طوى التاريخية، واستجابة أمانة العاصمة المقدسة 

لتوجيهات الجهات المسؤولة.
ومن ذلك قيام هيئة المساحة الجيلوجية بواجبها تجاه رصد االنشاءات واألعمال والكشف 
عن المياه الجوفية في محيط البئر وإحاطة الجهات المسؤولة بذلك، وإبداء االستعداد بتقديم 

المشورة الفنية والعون، رغبة في حماية موقع البئر المرتبط بالسيرة النبوية العطرة.
بمتابعة  المكرمة  مكة  بمنطقة  الهيئة  فرع  والمتاحف  لآلثار  الرئيس  نائب  وجه سعادة  وقد 

إجراءات الحماية الالزمة للبئر. 
وقد أدت تلك الجهود المتضافرة إلى نجاح الهيئة في الحفاظ على بئر طوى وحماية أحد أهم 
مواقع تاريخ السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصالة والسالم في مكة المكرمة، وهو 
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شاهد تاريخي على رعاية حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة لمواقع التاريخ اإلسالمي 
في  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  دور  على  تاريخي  وشاهد  العريق،  الوطني  وتراثنا 

حماية مواقع التاريخ اإلسالمي والتنمية السياحية.
دالئل صحة بئر طوى اإلسم واملكان واملكانة: 

أن بئر طوى المعروفة بمكة المكرمة هي الوارد ذكرها في السيرة النبوية، وهي التي بات - 1
عندها المصطفى � واغتسل منها، وهي مثبتة منذ فجر اإلسالم حتى يومنا هذا، بالنص 
عليها في عدد من المصادر وبالتواتر الشفهي، تواتر ذكرها والنزول عليها واالغتسال منها 
تاريخاً وسيرة وسنة وعمل أمة تقتدى بنبيها عبر العصور، وهل ينزلون على بئر غير طوى 

في وادي طوى جهاًل أو مخالفين له، وهم إنما ينزلون متابعة واقتداًء .
ثبوتها - 2 على  دليل  غيرها  دون  وورودها  والنزول عندها  عليها  والبناء  لها  المسلمين  حفظ 

بالتواتر. 
التواتر على ذلك من أهل مكة جياًل بعد جيل، عن أثر معلوم مشهور مرتبط بالسيرة النبوية - 3

والسنة المحمدية. 
ذكر المؤرخون لها عبر العصور دون خالف. - 4
أن بعض الصحابة ومنهم عبداهلل بن عمر v كان يتحرى فعل الرسول � ومكانه ويحتذي - 5

بسنته، وكان يبات عندها ويغتسل منها إذا قدم مكة المكرمة، ويحدث الناس بذلك. 
ارتباطها بالفقه اإلسالمي حيث يرى بعض الفقهاء لما ثبت عندهم من فعل الرسول � وعمل - 6

الصحابة استحباب المبيت عندها واالغتسال منها للداخل إلى مكة وبخاصة من كان قادماً 
من ذلك االتجاه، فكان الناس يأتونها ويباتون عندها ويغتسلون منها ثم يدخلون مكة، األمر 
الذي يدل على معرفتها وشهرتها وتواتر الرواية عليها من أهل مكة وقاصديها جياًل بعد 
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جيل حتى العصر الحاضر. 
بئر طوى من الثوابت والمعروف والمشهور والمتواتر أثبته رواة السنة وذكرته روايات السيرة - 7

ودونه المؤرخون، و هل يُحدث ابن عمر إال بما صح عن الرسول �، ولن يفعل بما يخالف 
فعل المصطفى �، أو أن ينزل هو والمقتدين بسنة المصطفى � إال في منزل النبي � وعلى 

حق معلوم ال باطل مجهول. 
الوصف الدقيق لمكان نزول الرسول � في وادي طوى الذي نقله الرواه وضمته المصادر - ٨

دلياًل آخر على شهرة المكان ومعرفة البئر الكائنة في الموضع. 
الواقع الجغرافي، والخرائط، والصور القديمة والحديثة التي رصدت البئر والمكان مطلع - 9

العصر الحاضر تثبت حقيقتها، وأن ال بئر أخرى في طوى ينزل الناس عليها غير بئر طوى.
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التوصيات

� وحوادث - 1 النبي  المرتبطة بسيرة  التاريخ اإلسالمي  وبئره موقع من مواقع  وادي طوى 
اإلسالم العظيمة في مكة المكرمة ومنها نزول النبي فيه وشربه واغتساله من بئره المعروفة 
ببئر طوى في عام عمرة القضاء وفتح مكة وحجة الوداع، ولذا فهو جدير باستمرار العناية 

والحفظ والتعريف.
 التعريف بالوادي كواحد من المعالم الجغرافية لمكة والمواقع التاريخية اإلسالمية الخالدة، - 2

وإدراجه ضمن برنامج العناية بمواقع التاريخ اإلسالمي، حتى يعرف الناس أن وادي طوى 
هو المنزل األخير للرسول � الذي كان ينزل فيه قبل دخول مكة، وكذلك فعل بعض الصحابة 

والتابعين والحكام والحجاج والمعتمرين ممن قدر على ذلك ودخل من هذه الناحية.
الحفاظ على بئر طوى ونثلها وتنظيف قاعها من ترسبات الشوائب عبر السنين وصيانتها - 3

بما  وتسويره  وتحديد حرمها  به  المرتبطة  المعمارية  والمكونات  مبناها  أوتجديد  وترميم 
المحيطة  الحرم  أسوار ساحات  مع عمارة  ويتناسب  الحديث  العمراني  التطور  مع  يتالءم 

ويصطبغ بصبغة التراث المكي ويعبر عن قيمة البئر في تاريخ اإلسالم .
إعادة فتح بئر طوى، وتحليل مياهها، واإلفادة من مياهها للواردين إليها والمجاالت التي تعود - 4

بالمنفعة العامة على الناس. 
تطوير مركز متكامل للزوار مزود بشاشات عرض، ومطبوعات تعريفية عن البئر باللغات - 5

المتعددة، ووضع لوحة تعريفية مناسبة بها.
إعداد نشرة تعريفية بالبئر على البوابة اإللكترونية للهيئة .- 6
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 شكل )1( : كروكي مأخوذ للبئر عام 1420هـ قبل أعمال توسعة احلرم الشريف 

)الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني(



شكل )2( : كروكي ملوقع البئر إلى جوار املنشآت احلديثة قبل التوسعة )الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني(



شكل )٣( : الرفع املساحي ملوقع بئر طوى بعد التوسعة )الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني(
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 شكل )4( : تابع - معلومات الرفع املساحي ملوقع بئر طوى بعد التوسعة 

)الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني(
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شكل )٥( : كروكي مساحي لبئر طوى )الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني(
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 ) Google لوحة رقم )1( : موقع بئر طوى يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة )عمل الباحث عن

) Google لوحة رقم )2( : موقع البئر يف مكة املكرمة )عمل الباحث عن
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) Google لوحة رقم )٣( : موقع البئر من الكعبة املشرفة واملسافة بينهما )عمل الباحث عن

) Google لوحة رقم )4( : صورة ملوقع البئر من املسجد احلرام واملسافة بينهما )عمل الباحث عن
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لوحة رقم )٦( : نزول احلجاج حول بئر طوى )من الشبكة العنكبوتية(

لوحة رقم )٥( : بئر طوى قدميًا )من الشبكة العنكبوتية( 
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لوحة رقم )٧( : موقع بئر طوى يف حي جرول يف العهد السعودي قبل التوسعة )من الشبكة العنكبوتية(

لوحة رقم )٨( : مبنى بئر طوى وخلفه املسجد احلرام وبرج الساعة )من تصوير الباحث(
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لوحة رقم )9( : بئر طوى الواجهة الغربية الرئيسية وُيرى خلفها جبل قعيقعان ومنه جبل السودان )من تصوير الباحث(

لوحة رقم )10( :  الواجهة الشمالية للبئر وجنوبها حي التيسير )من تصوير الباحث( 
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لوحة رقم )11( :  منظر عام للبئر وخلفه جزء مما تبقى من جرول وحي التيسير )من تصوير الباحث( 

لوحة رقم )12( : البئر من الداخل ويظهر اجلدار القبلي الشرقي له )من تصوير الباحث(
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لوحة رقم )1٣( : جوف البئر وبناءها املطوي باحلجر وُيالحظ توفر املياه بها )من تصوير الباحث(

لوحة رقم )14( : اجلانب الداخلي اجلنوبي للبئر ويالحظ فيه مغسلني مجوفني )من تصوير الباحث(



71

لوحة رقم )1٥( :  اجلانب الشمالي للبئر وُيالحظ فيه مغسلني )من تصوير الباحث(

لوحة رقم )1٦( :  اجلدار الغربي للبئر من الداخل وفيه بابه )من تصوير الباحث(
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