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مقدمة:
ت��رك البناء الذي بناه إبراهيم7 � بواد غري ذي زرع وأس��كن فيه ذّريته، 
وأذَّن يف الناس؛ لكي يأتوا إليه حجاجاً، وعلى كل ضامر، ومن كل فج عميق 

األخسف بئر الكعبة 
وخزينتها 

دراسة يف أدواره التارخيية
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الناس منذ ذلك العصر الس��حيق، 
وإىل يومن��ا احلاضر ، وال س��يما أّن 
احلج هلذا البيت عّد الركن اخلامس 
ألركان اإلسالم، الدين اخلامت لألديان 

السماوية.
كّل ذلك قد حدث يف وقت شاء 
اهلل أن يعيد إىل الوجود بيته وكعبته، 
الذي اندرس��ت معامل��ه منذ طوفان 
نوح، ليكون إحياؤه على يدي خليله 
إبراهيم وابن��ه البكر إمساعيل8، 
وهذه املش��يئة اليت جتس��دت بهذا 
العمل الذي قام به ه��ذان النبّيان، 
قد أكس��به صبغة ختتل��ف عن اليت 
املقدس��ة  األبنية  به��ا  اصطبغ��ت 
اأُلخرى عند باقي امللل من البش��ر، 
إذ ش��كل كل معلم وش��اخص من 
ه��ذا البن��اء داللة ورمزي��ة ختتلف 
مبضمونها وجزئياتها عن باقي معامل 
البيت األخرى من احلجر األسود إىل 
حجر إمساعيل )احلطيم( إىل األركان 

األربعة إىل الشاذروان، واملقام الذي 
وق��ف عليه إبراهي��م واختذ مصلى 
إىل بئر زم��زم والبئر اليت يف جوف 
الكعبة )األخس��ف( الذي هو حمل 
البحث؛ كل ه��ذه املعامل اليت وضع 
كانت  ق��د  إبراهي��م7  ملس��اتها 
واملؤرخني  الش��عراء  اهتم��ام  حمل 
واإلخباري��ني والرواة، الذين فاحت 
رواياتهم وأحاديثهم على كل واحد 

من هذه املعامل..
ألجل م��ا تقدم، فق��د الحظت 
املتواضع على  من خالل اطالع��ي 
البحوث و الدراس��ات، اليت كتبت 
عن معامل البيت تل��ك، مل أجد ممن 
رك��ز يف البحث على بئر الكعبة أو 
جّب الكعبة، وكما اصطلحوا على 
تس��ميته باألخس��ف أو األخشف؛ 
إذ وج��دت أّن ه��ذه البئر قد مرت 
عليه��ا أدوار تارخيية متعددة جعلتها 
رمزًا من رموز البيت العتيق، وحمّط 
أنظ��ار كّل من تعاقب عليها، وذلك 
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حفر يف جوف الكعبة.

اليت  النص��وص،  وف��رة  دفعتين 
حفل��ت به��ا املص��ادر املتقدمة يف 
احلديث عن هذا اجلّب، إىل اخلوض 
يف حبث��ه من خالل تس��ليط الضوء 
عل��ى األدوار التارخيي��ة املتعاقبة له 
خالل القرون، اليت سبقت اإلسالم 
وال��يت تلت��ه إىل أن عفي��ت آثاره، 
وسويت جنباته بأرضية الكعبة، بعد 
أن انتفى الغرض الذي من أجله قد 
حفر؛ ليكون خزين��ة ووعاء للهدايا 
واهلب��ات، اليت يقدمه��ا الناس هلذا 

البيت.
ابتدأت حبثي هذا بالوجه اللغوي 
لتس��مية هذه البئر باألخس��ف أو 
األخشف، ثمَّ أردفت ذلك بالوقوف 
على اإلش��ارات ال��يت تفرقت هنا 
وهن��اك يف جنب��ات املص��ادر، اليت 
تطرق��ت باحلديث عن ه��ذه البئر، 
وال س��يما تلك ال��يت حتدثت عن 

حف��ر إبراهيم هلا ومق��دار العمق 
الذي انتهى إليه، ثمَّ التضاؤل الذي 
حص��ل يف عمقها نتيج��ة الرتاكم 
واهلدم، الذي انتاب جدرانها نتيجة 

تقادم الزمن وتعاقب العصور.
أردف��ت كالم��ي آن��ف الذكر 
بالتط��رق إىل املوروث الش��فاهي، 
ال��ذي وص��ل إلينا ع��ن احلوادث 
الغاب��رة، اليت مرت على بئر الكعبة 
قبل اإلس��الم، واهلداي��ا اليت رميت 
فيها، واأليادي اليت امتدت لسرقتها، 
وموق��ف كل من جره��م، وخزاعة، 
وقريش، )القبائل اليت توّلت رعاية 
احلرم( من الكنوز واألموال املوجودة 

فيها.
أعقبت ذل��ك مب��ا كان من أثر 
املتكررة  البن��اء  وحاالت  الس��يول 
للبيت احلرام على البئر والتصرف 
باألم��وال املوجودة فيه��ا، وما كان 
م��ن حادثة بناء قري��ش الكعبة أيام 
شباب الرسول9 ومشاركته يف هذا 
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اختذه��ا9 بعد فتحه ملكة، وحماولته 
التص��رف باألموال ال��يت كانت يف 

هذه البئر.
ث��مَّ عطفت بع��د ذلك بعرض 
األحداث، ال��يت رافقت هذا البيت 
املعظم من اجلاهلية واإلس��الم، من 
خالل ما جرى يف العصر الراش��دي 
من حوادث، ورغبة بعض خلفائه يف 
التص��رف باألموال املوجودة يف هذه 
البئ��ر، أو خزانة الكعب��ة وإنفاقها 
يف أم��ور املس��لمني، وموقف أعيان 
الصحابة وكبارهم من هذا املستجد، 

الذي مل يألفوه يف السابق.
ث��مَّ احلديث ع��ن اجملريات اليت 
حدث��ت يف العص��ر األم��وي، من 
باملنجنيق، وحرقها،  الكعب��ة  ضرب 
وتهدميها أيام ابن الزبري، وبنائها مرة 
أخرى، وما طرأ من احملدثات يف تلك 
احلوادث املتس��ارعة، واليت مل حتدث 
أيام اجلاهلية من تدنيس حرمة بيت 

اهلل والتعدي عليه بهذا الشكل.
أردفت ذلك األمر بالتعريج على 
العصر  اليت ج��رت يف  احل��وادث، 
العباسي من التعدي على هذا املال، 
وأخ��ذه حتى كان��ت حادثة الطاليب 
مبكة هي حلظة التوقف هلذا البحث، 
إذ انتهى فيه وج��ود البئر كضرورة 
خلزن مال الكعبة بعد أن أفرغت يف 

الثورة اليت حصلت أيام املأمون.
أعتم��د البح��ث عل��ى مصادر 
متنوع��ة، كان لكتب التواريخ احمللية 
املتخصص��ة يف تاري��خ مكة القدح 
املعل��ى يف إرداف البحث بنصوص 
قيمة، قلم��ا جتدها يف مصادر غريها، 
يق��ف يف طليعة تلك الكتب كتاب 
أخبار مكة وم��ا جاء فيها من اآلثار، 
ألب��ي الوليد حممد ب��ن عبداهلل بن 
أمحد األزرقي )ت244ه� (، حيث قدم 
للبحث فائدة مثلى، وذلك إلحتوائه 
على نص��وص مهمة ومتنوعة حول 
تاريخ مك��ة، والقبائل اليت تعاقبت 
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اليت رافقت كل منها.

ثم يأتي ال��دور لكتب التواريخ 
العامة، فقد كان هلا هي األخرى الدور 
الب��ارز يف إرف��اد البحث بنصوص 
فريدة، طورت م��ن حركية البحث، 
ودعمت الفرضيات اليت بين عليها، 
حي��ث كان كت��اب تاريخ الرس��ل 
وامللوك حملم��د بن جري��ر الطري 
)ت310ه� ( يف طليعة تلك الكتب، 
ثم جتيء كتب الس��رية النبوية على 
صاحبها أشرف سالم وحتية، والسيما 
الس��رية اليت كتبها حممد بن إسحاق 
)ت151ه���� ( وهذبه��ا عبدامللك 
بن هش��ام )214ه���(، وغريها من 
الكتب األخرى، أمثال كتب احلديث 
واملعارف العام��ة، واليت أثبتناها يف 

أواخر البحث.
تلك هي مالمح البحث وحمدداته، 
وأه��م املصادر اليت اعتم��د عليها، 
نس��أل اهلل أن جيعله خالصًا لوجهه 

الكريم، وهدي��ة نقدمها إىل أعتاب 
بيته احلرام، عس��ى أن تنفعنا يف يوم 
الينفع فيه مال وال بنون إاّل من أتى 

اهلل بقلب سليم.

األخسف: لغة واصطالحاً:
األخس��ف ومصدرها )خس��ف 
الدنو واالحنطاط،  أو تعين  وختسف، 
وبئر خسيف وتعين عني غائرة، وبئر 
حمف��ورة يف صخر الينقط��ع ماؤها 
لكثرته، وهي مجع خسف وأخسفة(، 
)ت182ه�(  الفراهي��دي  ويعط��ي 
توضيحًا أمشل ملعنى النص املختلف 
على دالالته إذ يقول: )اخلسف سؤوخ 
األرض مبا  عليها من األشياء، وبئر 
خسيف خمسوفة، أي نقب جبلها عن 

عيلم املاء فال تنزف أبدًا(.1
ويتوافق ابن فارس )ت321 ه�( 
مع ما ذكره س��ابقه من أن مصطلح 
)خسف( هو من الغموض والغور، 
وبئر خسيف إذا كسر جبلها فانهار 
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ويف مورد آخر أخس��فت األرض 
خس��فًا وخس��وفًا غارت مبا عليها، 
وأخسفت العني عميت، ويقال حفر 

فأخسف، وجد بئره غائرة.3
وألجل ذل��ك أطلق الناس على 
البئر املوجودة يف الكعبة باألخسف، 
نتيجة لغوار مائها واندثارها، فضاًل 
ع��ن أّن ه��ذه البئر مل تك��ن يومًا 
لغرض استنباط املاء والشرب منها، 
فلم تتحدث املصادر عن استعماهلا 
للسقي مع وجود بئر زمزم القريب 
منها، بل كانت حلفظ األموال واهلدايا 

املقدمة للكعبة.
يتحدث األزرقي )ت244ه�( عن 
رواية أخ��رى وترجيح مغاير لذلك 
من أّن تس��مية األخسف جاءت من 
اخنس��اف هذه البئر بالسارق، الذي 
أراد تدنيس الكعبة وس��رقة كنوزها 
وماهلا، » فأرس��ل اهلل عّزوجّل حجرًا 
من البئر فحبس��ه، حتى راح الناس، 

فوجدوه، فأخرجوه، وأعادوا ما وجدوا 
يف ثوبه يف البئر، فسميت تلك البري 

األخسف«.4
يف  األخس��ف  تس��مية  وردت 
املصادر القدمية منحصرة بالبئر، اليت  
يف ج��وف الكعبة على ميني الداخل 
إليها، ولكن هنالك تسميات عديدة 
أطلقت عليها عند العرب أمثال بئر 
الكعبة، أو جّب الكعبة، والفرق بني 
اجلّب والبئر أّن األول هو أعمق من 
الثاني، فكل ج��ّب هو بئر، و ليس 

كل بئر هي جّب.

ــة  ــر الكعب ــي لبئ ــدم التارخي الق
)األخسف(

 يتح��دث اإلخباريون العرب أّن 
باألخس��ف،  واملعروف  الكعبة  بئر 
ترج��ع بقدمها إىل وق��ت رفع النيب 
إبراهي��م7 لقواعد البيت العتيق، 
حيث حتدثت الروايات عن حفره7 
هذه البئر؛ لتكون مبثابة خزينة حلفظ 
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أو فضة أو طيب أو غري ذلك.5

وذهبت بعض األق��وال إىل  أّن 
بئ��ر الكعبة هي احلطي��م،6 ولكن 
هذا الرأي ال يعتّد به، فاملشهور عند 
معظم علماء املس��لمني يف ذلك أّن 
احلطي��م هو املكان ال��ذي بني باب 

الكعبة واحلجر األسود.7
ولكن مع هذا التعارض والغرابة 
يف ذهاب البعض إىل عّد احلطيم هو 
بئر الكعبة، نستطيع أن نستصحب 
قرين��ة وجود بئ��ر الكعبة على ميني 
الداخ��ل إىل جوف الكعبة حبس��ب 
رواي��ة األزرق��ي،8 وب��ني التحديد 
املكاني للحطيم الذي يقع حبس��ب 
هذه القرين��ة خلف اجلدار املالصق 
للبئر على اعتب��ار أن مقام إبراهيم 
واحلجر يقعان إىل ميني باب الكعبة، 
وكما ه��و مالحظ للعي��ان يف هذه 

األزمنة.
وم��ن ثمَّ فإّن وظيف��ة هذه البئر 

لتكون  األس��اس  بالدرجة  كان��ت 
خزينة للكعبة، إذ مل تتحدث املصادر 
املتقدم��ة عن رواية أخ��رى ختالف 
ذل��ك أو تعارضه، وه��ذا األمر هو 
أقرب للواق��ع؛ ألّن ه��ذه البئر قد 
وج��دت يف جوف الكعب��ة قبل أن 
يكون هل��ا حجبة حيجبون الناس من 
الدخول إليها، فضاًل عن ذلك، فلم 
يكن يف تلك العصور السحيقة يف 
األموال  أبنية ومواضع حلفظ  القدم 
واهلدايا، يدل على ذلك ما وصل إىل 
املنورة( من  عاصمة اخلالفة )املدينة 
أمخاس الفتوحات وصدقات األقاليم 
من األموال واحللي، أّنها قد طرحت 
على باحة املس��جد، وقال عند ذلك 
اخلليفة عمر بن اخلطاب بعد ما رأى 
كثرة األموال املطروحة على األرض 
»إنه قد ق��دم علينا م��ال كثري، فإن 
ش��ئتم أن نعّد لكم عدًا، وإن شئتم 

أن نكيله لكم كياًل«.9
فعند ذل��ك مل يكن لدى املتولني 
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هذه البئر اليت حفرت  هلذا الغرض، 
فضاًل ع��ن أّن وجوده��ا يف جوف 
الكعبة مل يكن لغرض ش��رب املاء 
منه مع وجود بئر زمزم بالقرب منها، 
ومقدار عمق هذه البئر الذي حدده 
الواصفون له بقرابة املرت والنصف 
)ثالثة أذرع( وعرض��ه ما يدور فيه 

الرجل حول نفسه.10
مرت عل��ى هذه البئ��ر أحداث 
وعصور متع��ددة، ونتيجة لوجودها 
يف م��كان مق��دس، مل يفكر أّي أحد 
مبّد يده إليه��ا، ووضعت فيها أنفس 
األش��ياء وأمثنها من مقتنيات البشر 
ولوازمه��م من الذي��ن حيجون هلذا 
البيت، بل وحت��ى العهود واملواثيق 
واملكاتب��ات، إذ يتح��دث املؤرخون 
عن عثور قريش عند نقضها للبيت 
وبنيانه قبيل اإلسالم، أّنهم قد وجدوا 
يف بئر الكعبة كتابني ق��د ُرميا فيها 
من صفر مثل بيض النعام مكتوبًا يف 

أوهلا: »ه��ذا بيت اهلل احلرام رزق اهلل 
أهله العب��ادة، ال حيله أول من أهله« 
واآلخر: »براءة لب��ين فالن  حي من 

العرب  من حجة هلل حجوها«.11
بقيت الكعبة وه��ذه البئر على 
حاهلا ال��ذي بنيت في��ه لدرجة أن 
مل يك��ن يظلل هذا البيت س��قف، 
وحتى البنيان الذي بنيت به الكعبة 
مل يعِط هلذا البيت منعة من األطماع 
سوى القداسة والرهبة،  اليت كانت 
يف نفوس الناس حنوه، ومل يدنسه أي 
صنم أو وث��ن، ولكن تقادم الزمن، 
وتبلب��ل عقول الن��اس، واحنرافهم 
عن الش��رائع والس��نن، اليت جاء 
بها األنبياء؛ لتس��ري عبادة األصنام 
تدرجيي��ًا يف أرض الع��رب املتبع��ة 
حلنيفية إبراهيم7 س��ريان النار يف 
اهلش��يم، فقام زعيم مك��ة يف وقته 
)عمرو بن حلي( جبلب صنم يدعى 
هبل إىل أرض العرب، وأدخله جوف 
الكعبة، ووضعه فوق بئر األخسف، 
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قدم من س��فر بدأ به على أهله بعد 

طوافه بالبيت وحلق رأسه عنده.12
إّن وجود األصنام يف هذا البيت 
مع اعتقاد كل قبيلة بصنم تعبده، قد 
زاد من الن��ذور واهلدايا املقدمة إىل 
الكعبة، وال سيما تلك اليت وضعت 
يف البئر األخس��ف، حت��ى عند فتح 
الرسول9 ملكة سنة 8 ه� وتطهريه 
الكعبة من أرجاس اجلاهلية وأوثانها، 
وج��د يف  تلك البئر قرابة س��بعني 
ألف أوقية من ذهب كان يهدى إىل 

البيت واألصنام اليت يف جوفه.13
بقي��ت هذه البئ��ر على وضعها 
األول أيام جره��م إىل أيام النيب9 
إذ حتدثت كتب الس��رية عن بنيان 
قري��ش للبيت قب��ل البعثة خبمس 
سنني، وهذا البنيان قد أتى على هذه 

البئر وعفاها، وأعيدت من جديد.
وصف  عن  األزرق��ي  ويتحدث 
ذلك يف رواي��ة طويلة ع��ن كيفية 

إعادة بناء البيت بعد هدمه، وإخراج 
الكنوز واألم��وال املوجودة يف تلك 

البئر حمل الشاهد منها:
»أخرجوا ما كان يف البيت من حلية 
ومال وقرني الكبش ]الذي فدي به 
إمساعيل[ وجعل��وه عند أبي طلحة 
عبداهلل بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبدالدار بن قصي، وأخرجوا هبل، 
وكان عل��ى اجلّب ال��ذي فيه نصبه 
عمرو بن حلي هنالك، ونصب عند 
املق��ام حتى فرغوا م��ن بناء البيت، 
فردوا ذلك امل��ال يف اجلّب، وعلقوا 
في��ه احللية وقرني الكب��ش، وردوا 
اجل��ب يف مكان��ه فيما يلي الش��ق 
الش��امي، ونصبوا هبل على اجلّب، 
كما كان قبل ذلك، وجعلوا له سلمًا 

يصعد عليه إىل بطنها...«.14

ــرقات والتعدي اليت تعرضت  الس
هلا بئر الكعبة وخزينتها:

كانت األم��وال اجلزيلة واهلدايا 
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وعلق��ت على جدرانه��ا الداخلية 
مدعاة ألن تشرئب هلا أعني الطامعني 
والرعاع من الذين ال يتورعون عن 
فع��ل أي منكر مهم��ا كانت درجة 
قبحه وشناعته، وهو ما دفع البعض 
للس��طو على ذلك البئر وس��لب 
املصادر  تتح��دث  حمتويات��ه، حيث 
م��ن أّن حرمة الكعب��ة قد انتهكت 
م��رات عدي��دة، وذلك م��ن خالل 
التعدي عليها وأكل ماهلا وس��رقته، 
إذ تتحدث املصادر عن قيام جمموعة 
من اللصوص مبحاولة سرقة اهلدايا 
الناس للكعبة،  واحللي اليت أهداها 
واليت وضعت يف بئرها األخس��ف، 
وذل��ك يف أيام جره��م اليت وصفها 
املؤرخ��ون بأّنه��ا ق��د وصلت من 
البغي والتع��دي على حرمات بيت 
اهلل أن استحلوا حرمتها، وأكلوا مال 
الكعبة الذي يهدى هلا، وظلموا من 
دخل مك��ة، ثمَّ مل يتناهوا حتى جعل 

الرجل منه��م إذا مل جيد مكانًا يزني 
فيه يدخل الكعبة فيزني.15

ولشدة بغي هذه القبيلة أن وصل 
األمر باس��تهتارها أن قام مخسة من 
رجاالتها مبحاولة س��رقة املال الذي 
يف جّب الكعبة، ال سيما أّن الكعبة 
يف أيامهم مل يكن هلا س��قف، حيث 
يصف األزرقي هذه احلادثة بالقول: 
»وكان للبي��ت خزان��ة بئر يف بطنه، 
يلقى فيها احللي واملتاع الذي يهدى 
له، وهو يومئذ ال س��قف له، فتواعد 
له مخس��ة نفر من جرهم أن يسرقوا 
م��ا فيه، فق��ام عل��ى كل زاوية من 
البيت رجل منهم واقتحم اخلامس، 
فجع��ل اهلل عّزوجّل أعاله أس��فله، 
وسقط منكس��ًا فهلك، وفّر األربعة 
اآلخ��رون، فعند ذلك مس��حت أو 

مسخت األركان األربعة«.16
تكررت حادثة الس��رقة يف تلك 
احلقبة اليت سبقت اإلسالم، إذ ينقل 
الس��هيلي )ت581 ه���( رواية عن 



259 حماولة أخرى؛ لس��رقة حمتويات تلك 
البئر أيام جره��م، لدرجة أّنه دخل 
رج��ل تلك البئر، ال��يت فيها كنزها، 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها، حتى 

أخرج منها وانتزع املال منه.17
أعطى األزرقي توضيحًا وتفصياًل 
هلذه احلادثة، إذ أعتر أّن السارق هلذا 
الكن��ز هو الش��خص الذي وضع 
حلراس��ته، ورمبا كانت حادثة أخرى، 
ولكن وقائعها تشبه سابقتها إذ قال: 
»وكان��ت الكعبة ليس هلا س��قف، 
فس��رق منها على عه��د جرهم مال 
مرة بعد مرة، وكانت جرهم ترتضي 
لذلك رجاًل يكون عليه حيرسه، فبينا 
رجل ممن ارتضوه عندها إذ س��ولت 
له نفس��ه فانتظر حتى إذا انتصف 
النه��ار، وقلصت الظ��الل، وقامت 
ومكة  الطرق،  وانقطع��ت  اجملالس، 
إذ ذاك ش��ديدة احلر، بسط رداءه، ثمَّ 
نزل يف البئر، فأخرج ما فيها، فجعله 
يف ثوبه، فأرس��ل اهلل عزوجل حجرًا 

من البئر فحبس��ه حتى راح الناس 
فوجدوه فأخرجوه، وأعادوا ما وجدوا 
يف ثوبه يف البئر، فسميت تلك البري 

األخسف«.18
القدمية  العربية  املصادر  تتحدث 
ورواة أخباره��ا الس��ابقة أّن اهلل قد 
قي��ض ثعبان��ًا ضخمًا حي��رس هذا 
اجلب، بعد ما رأى عجز البشر عن 
الصمود على إغراء املال املوجود فيه 
حت��ى أّنهم قالوا عن ه��ذا الثعبان 
املبالغة،  أقوااًل ع��دة وصلت ح��دَّ 
لدرجة أن جعل��وا عمرها أكثر من 
مخس��مائة عام، فال يدخله  أحد إاّل 
رفع رأس��ه وفتح فاه، ف��ال يراه أحد 
إاّل ذعر منه، وكان رمبا يش��رف على 
جدار الكعب��ة، فأقام كذلك يف زمن 
جرهم، وزمن خزاع��ة، وصدرًا من 

عصر قريش.19
ولكن هذا العم��ر الطويل هلذا 
الثعبان مل جن��ده يف مصنفات أخرى، 
بل اكتفت باحلديث عن وجود حية 
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إليها اليت اختطفه��ا طائر من على 
جدار الكعبة ورماها باحلجون خارج 

مكة.20
أّنه  بينما ذكرت مص��ادر أخرى 
ج��اء  عقاب فاختطفه ثم طار به حنو 

أجياد الصغري.21
إّن ه��ذه األفعي اليت كانت على 
بئر األخس��ف، قد أعطاها السهيلي 
بعدًا وذلك من خ��الل إيراد رواية 
أكثر غرابة قد ش��كك فيها نفس��ه 
من جع��ل ذل��ك الثعب��ان الدابة 
اليت تكلم الناس قب��ل يوم القيامة 
وذل��ك أّن الطائر أو العقاب، الذي 
اختطف احلية قد طرحها يف احلجون 

والتقمتها األرض.22
ولك��ن ه��ذا ال��كالم تدحضه 
األح��وال الطبيعية لعم��ر األفعي، 
واليت حددت وف��ق حتديدات ذلك 
العصر بعمر النس��ر حبسب حتديد 
كت��اب  يف  )ت255ه���(  اجلاح��ظ 

احلي��وان، والدمريي )ت837ه� ( يف 
حياة احليوان.

مع كل ما ذكر، ف��إّن ذهاب هذه 
األفعي املخيفة من على بئر الكعبة 
وجوفه��ا، قد ش��جع قريش��ًا على 
الش��روع بإعادة بن��اء الكعبة، بعد 
أن ذهب احل��ارس الفعل��ي للبئر، 
فيها  املودع��ة  األم��وال  وأصبحت 
عرضة للس��رقة؛ ألّن م�كوث ذلك 
الثعبان يف ج��وف البئر تلك الفرتة 
الطويلة ق��د ح��ال دون وصول يد 
السراق إليها، فضاًل عن أّن الكعبة 
ليست باحملصنة من الداخل مما متنع 
الطامعني بالتعدي على أمواهلا، فقد 
كانت غري مس��قفة، وق��د حّفز هذا 
قريشًا على الشروع بهذا األمر الذي 
أرادوا من��ه القربة إىل اهلل، حتى عّد 
البعض منهم اختطاف الطري لثعبان 
البئر إش��ارة من السماء على قبول 
مسعاهم هذا، إذ كان وجود الثعبان 

حييل بينهم وبني هذا املسعى.



261 بقي امل��ال ال��ذي يف البئر على 
قناعة  حاله، ووصلت ل��دى قريش 
م��ن أّن هل��ذا البي��ت رّب��ًا حيميه، 
ويقي��ض له م��ن حيمي��ه، وإّن املال 
املوجود فيه، ليس ألحد أن يتصرف 
فيه أو ميتلكه؛ ألن��ه مال البيت، بل 
وحتى إّن قريشًا حينما بنت الكعبة 
مل تتحدث املصادر عن توظيف ذلك 
املال يف بنائها، بل قلصت من حجم 
البيت؛ لع��دم كفاية  النقود احلالل، 
اليت اس��تحصلوها من ماهلم، الذي 
اشرتطوا أن ال يكون من رباً، أو مهر 

بغي، أو مظلمة ألحد.23
ألجل ذل��ك كان حجبة الكعبة 
من آل ش��يبة من بين عب��د العزى 
ينصح��ون أبناءهم بعدم مّد أيديهم 
إىل م��ال الكعبة، وأّنه��م لن يزالوا 
خبري م��ا دامت أيديه��م عفيفة عنه، 
وإن كان الرجل ليصيب منه الشيء 
فيضعه عن��د الناس، بل وحتى جمرد 
التفكري باالقرتاض واالستدانة منه؛ 

ألّنه��م وجدوا من خ��الل األجيال 
املتعاقبة منهم عل��ى حجابة البيت 
أّن ه��ذا املال ما خال��ط مااًل قّط إاّل 
حمق��ه، ومل يرزأ أحد منه قط.. إاّل بان 
النقص يف مال��ه، وأدنى ما يصيب 

صاحبه أن يشدد عليه املوت.24
احل��وادث  النص  يؤك��د ه��ذا 
التارخيية، اليت مرت على هذا البيت، 
والذين أرادوا سرقة هذا املال، حتى 
كانت أشهر س��رقة تعرض هلا مال 
الكعبة وكنزها قبل اإلس��الم بعشر 
س��نني، وكان ممن اتهم بها  احلارث 
بن عامر بن نوف��ل وأبو إهاب بن 
عزي��ز..، وأبوهلب ب��ن عبداملطلب، 
ال��ذي نصبه  الغزال  حيث س��رق 
الكعبة، وهو  باب  عبداملطلب على 
مما وجده يف أثن��اء حفر بئر زمزم مما 

دفنته جرهم فيها.25
فما كان من قريش إال أن قطعت 
أيدي السراق، وحكموا بطرد الباقني 
من مكة عشر س��نني وإرجاع قيمة 
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اإلسالم.26

دفعت هذه األم��ور املتعاقبة من 
اس��تحالل مال الكعب��ة، والتعدي 
على خزينته��ا إىل التفكري يف إعادة 
بنائها، وتسقيفها، ورفعها، وفعاًل متَّ 
بناؤها ورفعها وتس��قيفها من قبل 
قريش، قبي��ل البعثة النبوية خبمس 

سنني.27
وحينما قامت قريش بهذا األمر 
حفظت عن��د ذاك خزينته��ا، واملال 
املوج��ود يف بئر األخس��ف، إىل أن 
جاء اإلس��الم، و دخل رسول اهلل9 
مكة، بعد أن فتحت س��نة 8 ه�، أي 
بعد ستة وعشرين عامًا تقريبًا على 
بنائها، ومل يغرّي من جمرياتها شيئاً، بل 
مل يأخذ من ماهلا، الذي قدر بسبعني 
ألف أوقي��ة من ذهب.. أي ما يعادل 
)ألف ألف وتسعمائة ألف وستون 

دينارًا ذهبًا(.28
دلل��ت النصوص آنف��ة الذكر 

عل��ى األدوار التارخيي��ة اليت كانت 
لبئ��ر الكعب��ة منذ تأسيس��ها وإىل 
ظهور اإلسالم، واليت أظهرت حجم 
احلوادث اليت مرت على هذه البئر، 
ولكن مبجيء اإلسالم تغريت احلالة؛ 
لتح��دث هنالك مواقف أكثر تنوعًا 
بني الرعية يف توظيف املال املوجود 
يف ه��ذه البئ��ر، وبني ترك��ه ينفق 
يف مص��احل البيت احل��رام، وهذا ما 

ستوضحه الصفحات الالحقة.

ــور  العص ــه يف  وأحوال ــف  األخس
اإلسالمية:

كانت مدينة مكة من أشد املدن، 
ال��يت عارضت الن��يبَّ حممدًا 9 يف 
بداية الدعوة اإلسالمية، إذ مل تنشرح 
قل��وب أهلها إاّل الن��زر القليل إىل 
هذا الدين اجلدي��د؛ فلذلك بقيت 
مكة خارج حدود اإلسالم مدة واحد 
وعشرين عامًا إىل أن فتحها النيب9 

سنة 8 ه�.



263 طيلة هذين العقدين من الزمن 
مل تكن جمريات األمور كسابقتها يف 
العقود السالفة، فأحوال الناس بدأت 
بالتحسن، وال سيما يف العقود اليت 
سبقت اإلسالم بعد نشاط التجارة، 
وتغري ط��رق النقل الدولية وقوافل 
البضائع إىل طريقي اليمن والشام، 
بعد احلروب املستعرة واملستمرة بني 

الدولتني الساسانية والبيزنطية.29
فالكعب��ة كان يه��دى هلا املال يف 
اجلاهلي��ة تعظيمًا هلا؛ لذلك جتمعت 
يف خزينتها على مدى األيام كميات 
كبرية من األم��وال واحللي واهلدايا، 
حددتها بعض املصادر بسبعني ألف 
أوقية م��ن الذهب، وذلك حني فتح 

الرسول9  مكة سنة 8 ه�.30
مل يقدم الرس��ول حممد9 على 
التصرف بهذا امل��ال، رغم ما أبداه 
من رغب��ة بذل��ك؛ خدم��ة ملصاحل 
املسلمني الذين كانوا يف حاجة إليه، 
ولك��ن الذي منعه من ذلك ما تردد 

على لس��انه وأخر ب��ه9 زوجته 
عائشة قائاًل: »لوال أّن قومك حديثو 
عه��د بكفر؛ ألنفقت كنز الكعبة يف 

سبيل اهلل..«.31
إّن ه��ذه الرغبة ال��يت كانت من 
اإلمام  مقولة  حفزتها  الرس��ول9 
علي بن أبي طالب7 إليه يوم فتح 
مكة بعد ما شاهد الكميات الضخمة 
من األموال اليت حواها هذه البئر: يا 
رس��ول اهلل لو اس��تعنت بهذا املال 

على حربك. فلم حيركه.32
يبني لنا هذا النص حراجة اخلطوة، 
اليت لو قيض للرسول9 اتباعها يف 
وض��ع اليد على األم��وال واحللي، 
ال��يت حوتها بئ��ر الكعب��ة، وذلك 
ألّنه قد وج��د يف كنز تلك األموال 
تعطياًل ملوارد ضخمة، لو قس��مت 
بني الن��اس، وأنفقت يف مصاحلهم؛ 
ألع��ادت عليهم باخل��ري ف�نجد أّن 
ال��ذي حال بني الرس��ول9 وهذا 
املسلك هو خشيته من تأويل قليلي 
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املال املق��دس يف نظرهم، وهم بعد 
ملا يدخل اإلميان يف قلوبهم، وهذا ما 
أوضحته عبارته الش��ريفة: »لوال أّن 
قومك حديثو عه��د بكفر«. ورغب 
)13�23ه�(   عم��ر  الثاني  اخلليف��ة 
بتوزي��ع كنز الكعب��ة، إال أنه مل يقم 
بذلك، بعد ما وجد س��ابقه اخلليفة 
أبابكر)11�13ه�(، مل خيالف ما أراده 
الرسول9 ومل يقم مبثل هذه اخلطوة 

احلساسة.33
لقد أشارت النصوص إىل رغبة 
عم��ر احلقيقي��ة يف االس��تفادة من 
األم��وال املودعة يف بئر الكعبة على 
اعتبار أّن الرسول9 قال ذلك وهو 
بعد يف ق��وم قد تألفت قلوبهم توًا، 
وملا يدخل اإلميان يف قلوبهم، ولكنه 
الي��وم يف قوة ومنع��ة، تدفعة لطرح 
ذلك التوجس ال��ذي كان يف نفس 
البن��اء عليه،  رس��ول اهلل9 وعدم 
ولكنه جوبه مبواقف معارضة وعنيفة 

م��ن قبل كب��ار الصحاب��ة، إذ نقل 
األزرقي تلك املواق��ف، فقد  روى 
أبي بن كعب  نصيحة الصحاب��ي 
لعم��ر بعدما أفصح ل��ه عن رغبته 
بع��دم ت��رك أي بيض��اء أو صفراء 
يف جّب الكعبة، إاّل ويقس��مها بني 
الناس، فم��ا كان من أبي بن كعب 
إاّل أن قال له: واهلل ما ذلك لك، قال: 
ومل؟ ق��ال: ق��رر اهلل  موضع كل مال 

وأقره رسول اهلل، قال: صدقت.34
أما اإلم��ام علي7 فقد كان من 
أكثر وأش��د املعرتض��ني على هذا 
املس��لك، بعدم��ا رأى أكثر من مرة 
إحلاح عمر عليه، وهمته يف الشروع 
بتقسيم مال الكعبة، فرد عليه قائاًل: 
»ليس ذلك إليك، فقال عمر: صدقت. 
أو قال له: أجتعله فيئًا وأحرى صاحبه، 
رجل يأتي يف آخر الزمان ضرب أدم 

طويل«.35     
ويف رواية أخرى ينقلها ابن أبي 
احلديد املعتزلي )656ه� ( ختتلف يف 



265 املعنى وتتفق يف مضمون س��ابقتها 
من أّن بع��ض املقربني من عمر قد 
زين له إنف��اق مال الكعبة يف جتهيز 
جيوش املسلمني، وهذا أعظم أجرًا 
من ترك هذا املال دون استفادة األمة 
منه، فاستحسن عمر ذلك، وسأل عنه 
اإلمام عليًا 7 فرد عليه قائاًل: »إن هذا 
القرآن أنزل على حممد9 واألموال 
أربعة أموال املس��لمني فقسمها بني 
الورثة يف الفرائض، والفيء فقسمه 
على مستحقيه، واخلمس فوضعه اهلل 
حيث وضع��ه، والصدقات فجعلها 
اهلل حيث جعلها، وكان حلي الكعبة 
فيه��ا يومئذ، فرتك��ه اهلل على حاله، 
ومل يرتكه نسياناً، ومل خيف عنه مكاناً، 
فأقره حيث أقره اهلل ورس��وله، فقال 

عمر: لوالك الفتضحنا...«.36
وألج��ل تل��ك املواق��ف ظلت 
الكعبة حمتفظة بذلك املال يف بئرها 
األخسف عهودًا  طويلة، حيث ذكر 
األزرقي أّن ذلك املال بقي على حاله 

إىل سنة مثان ومثانني ومائة، وليس له 
علم، ماذا ح��ل بهذا املال بعد ذلك 
التاريخ، وفق ما أخره بعض حجبة 

الكعبة من آل شيبة.37
يض��اف إىل م��ا تق��دم، فق��د 
الكعب��ة، واليت  اس��تعملت خزينة 
يف جوفه��ا كمكان حلف��ظ األمانات 
والودائع من األم��وال اخلاصة دون 
خلطها مع أموال الكعبة، بل كانت 
توضع يف صرر وبدر خاصة، إذ ذكر 
املؤرخ��ون إىل أّن عمر بن اخلطاب 
حينما أراد توس��عة املسجد احلرام، 
قام بش��راء الدور املالصقة له، ومن 
اجلهة اليت يراد التوس��عة منها، ومن 
مل يقب��ل البيع، هدم داره، وترك مثنها 
ألربابه��ا يف خزان��ة الكعب��ة حتى 

أخذوها بعد ذلك.38
وسع عثمان يف أيامه )23��35ه�( 
توس��عة أخرى يف احلرم، إذ س��لك 
فيها مس��لك عمر يف ه��دم دار من 
ميتنع عن البيع، وترك مثنها يف خزينة 
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مبوقف متعنت وص��ل حد الصياح 
والتأليب عليه من قبل أرباب تلك 
ال��دور حتى دعاهم وق��ال هلم: »إمنا 
جرأكم عليَّ حلمي عنكم، فقد فعل 
بكم عمر ه��ذا، فلم يصح به أحد، 
فاحتذيت على مثال��ه فصحتم بي« 
ثم أمر به��م إىل احلبس حتى كلمه 
فيهم عب��داهلل بن خالد بن أس��يد  

فرتكهم.39
يدل��ل النّصان آنفا الذكر أّن كاًل 
من عمر وعثمان مل ميدا أيديهما على 
املال املطروح يف بئر الكعبة، بل وحتى 
يف اإلنفاق عليها وتوسعتها؛ ألّن عبارة 
)فوضعت أمثانه��ا يف خزانة الكعبة 
حتى أخذوها بعد( تظهر ختصيصهما 
أموااًل من بيت مال املسلمني؛ لغرض 

توسعة املسجد احلرام.
حول  التس��اؤل  يط��رح  وهن��ا 
مص��ري ذلك امل��ال، فه��ل تعرض 
للس��رقة والس��طو عليه، وكما يف 

األيام الغاب��رة، أم ذكرت النصوص 
ش��يئًا من بقايا ذلك املال يف العقود 
والقرون التالية؟ فهل سرقه احلجبة، 
وكما أش��ارت إىل ذلك العديد من 
النصوص، اليت نقلها املؤرخون من 
حاالت اعتداء تك��ررت على طول 
الق��رون، اليت انصرم��ت من قبل 

حجبة الكعبة على مال الكعبة؟40
إذ مل تك��ن تل��ك االعت��داءات 
وليدة العه��ود املتأخرة، بل حتدثت 
إمتع��اض اإلمام حممد  املصادر عن 
ب��ن عل��ي الباقر7 م��ن مواقف 
احلجبة يف أي��ام إمامته )94�114 ه�( 
الذين مل يتورعوا يف االستحواذ على 
اليت أهدي��ت ونذرت إىل  األموال، 
الكعبة، فقد قال7: »إّن من علمي 
أن لو وليت شيئًا من أمر املسلمني، 
لقطعت أيديهم ثم علقتها يف أستار 
الكعبة، ثم أقمته��م على املصطبة، 
ثم أم��رت مناديًا ينادي أال إّن هؤالء 

سراق اهلل فأعرفوهم«.41



267 أعط��ى ه��ذا النص إش��ارة إىل 
م��ا كان يكن��ه الناس من مش��اعر 
ووجهات نظ��ر إزاء أولئك احلجبة 
حت��ى إّن اإلمام الباق��ر7 مل حيبذ 
إعطاء األم��وال للكعبة على اعتبار 
أنه��ا ليس��ت يف حاج��ة إىل ه��ذه 
األم��وال، وإن الذين عليها ليس مما 
يؤمتن هلم وض��ع ذلك املال عندهم، 
حتى قال لسائل س��أله عن جدوى 
إعطاء املال للكعبة، فرّد عليه اإلمام 
الباقر7: »إّن الكعبة غنية عن هذا، 
أنظر إىل من أّم هذا البيت فقطع به، 
أو ذهبت نفقت��ه، أو ضلت راحلته، 
أو عج��ز أن يرجع إىل أهله، فادفعها 

إىل هؤالء الذين مسيت لك«.42
ويف ن��ّص آخر يع��ر عن تلك 
البيت  إزاء حجبة  املتشنجة  املشاعر 
وخزنت��ه م��ن آل ش��يبة م��ا أورده 
احملدث��ون يف رواية يس��ندونها إىل 
شقيق بن سلمة، حياور فيها شيبة بن 
عثمان حاج��ب البيت وخازنه قائاًل 

فيها: »بع��ث رجل مع��ي بدراهم، 
هدية إىل البيت. قال، فدخلت البيت 
وش��يبة جالس على كرسي. فناولته 
إياها. فق��ال له: ألك هذه؟ قلت: ال. 
ول��و كانت لي، مل آتك بها. قال: أما 
لئن قل��ت ذلك، لق��د جلس عمر 
بن اخلطاب جملس��ك الذي جلست 
فيه. فقال: ال أخرج حتى أقس��م مال 
الكعبة بني فقراء املس��لمني. قلت: 
ما أن��ت فاعل. ق��ال: ألفعلن. قال: 
ومل ذاك؟ قلت: ألّن النيب9 قد رأى 
مكان��ه. وأبوبكر. وهما أحوج منك 
إىل املال. فلم حي��ركاه. فقام كما هو، 

فخرج«.43
نظر الناس إىل هذا الكنز الذي 
يف بئ��ر الكعبة نظرة فيه��ا ارتباط 
ملحمي م��ن احل��وادث واجملريات، 
اليت ستجيء يف آخر الزمان، إذ نقل 
احملدث��ون حديثًا عن رس��ول اهلل9 
جاء فيه: »أتركوا احلبشة ما تركوكم، 
فإنه اليس��تخرج كنز الكعبة إال ذو 
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ويف رواية أخ��رى أكثر تفصياًل 
ينقلها احلاكم النيسابوري )ت452ه�( 
يف أخبار املهدي وأش��راط الس��اعة 
قائاًل: قال رسول اهلل9: »ليبايع بني 
الركن واملقام، ولن يس��تحل البيت 
إاّل أهله، فإن اس��تحلوه، فال تس��أل 
عن هلكة العرب، ثم جتيء احلبش��ة 
فتخرب��ه خرابًا ال يعم��ر بعده أبدًا، 

وهم الذين يستخرجون كنزه«.
تراءى ه��ذا احلديث أمام ناظري 
عب��داهلل بن الزبري حينم��ا أراد بناء 
الكعبة، بعد ضرب احلصني بن منري 
السكوني هلا، أيام حماصرته مكة أيام 
يزيد وتصدع البني��ان، إذ أرقى إىل 
سطحها عبيدًا من احلبشة يهدمونها، 
رجاء أن يكون فيهم صفة احلبش��ي، 

الذي وصفه رسول اهلل.45
ش��كل ه��دم الكعبة أي��ام ابن 
الزب��ري نقطة حت��ول مهمة يف تاريخ 
األخس��ف(  و)بئرها  بعامة  الكعبة 

خباصة، إذ ذكر الصاحلي )ت942ه��( 
رواية مهمة تظه��ر قيام عبداهلل بن 
الزب��ري بإخراج م��ا كان يف الكعبة 
م��ن احللي وأش��ياء مثين��ة، وأموال 
مودعة يف جوفه��ا، ونقله إىل خزانة 
الكعبة املس��تحدثة يف دار شيبة بن 

عثمان.46
بعد هذا النقل مل تشر النصوص، 
اليت أرخ��ت لتاريخ الكعبة أّن تلك 
األم��وال قد رجع��ت إىل مكانها يف 
البئر اليت رمب��ا قد أزيلت معاملها يف 
هدم ابن الزب��ري واحلجاج للكعبة، 
وق��د حتدثت املصادر عن ردم جوف 

الكعبة وأرضيتها باحلجارة.47
فضاًل عن ذلك أّن الرواة بدأوا 
يتحدثون عن خزانة جديدة للكعبة 
يف نهاية القرن األول اهلجري يف دار 
شيبة؛ وهذا ما ش��كل نقطة النهاية 
يف تاريخ بئر الكعبة العتيد، وأصبح 

أثرًا بعد عني.
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