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 المستخلص
بمنزلة كبيرة فـي قلـوا المسـلمينن فنالـت رعايـة ما ـة مـن الخلفـاى علـر مـدو ال ـر  ا و   ةيدينحظيت المدينة المنورة نظرا لمكانتها ال    

عات الهجري وما بعدهن فاتخذوا فيها الدور الخا ة والبساتين وكانت ندرة المياه فيهما دافعا لالهتمام بهذا المجـا ، ما ـة وقـد هـدفت المشـرو 
 0اإلمكا ن لتوفير احتياجات المدينتين من المياه لألغراض المختلفة ردة قالمائية إلر استثمار الموارد المائية المتاح

عامـ  مـم مدـادر الميـاه ومواردهـا  ف ـد اإلسـهام فـي تجليـة جهـود سـلة ا مـة ر ـوا    علـيهم فـي التالر هدفت الدراسة الحالية ومن هنا  
االستفادة من ، كذلك وهي من أنضر الحضارات التي عرفها التاريخ ماأغفلت حقي ة مؤداها "وأ  الحضارة التي أقامها العرا في أق  من مائة ع
  ةالدو  اإلسالمي هذا الفكر في التخطيط لمشروعات  خمة تشم  الموارد المائية المتاحة في

لفكر اإلسالمي في مجا  لبرز الجوانب الحضارية اإلسالمية تريخية أ  ي دم دراسة تاوقد حاو  الباحث مال  هذه الدراسة 
   حيث ظهرت عمق الع لية اإلسالمية ووعيها بأهمية المياهاه بكافة أنواعها، يملا

 أو ت الدراسة في متامها بما يلي:وقد 
  م مريطة استثمارية للـدو  اإلسـالمية تسـتثمر فيهـا المنجـزات التكنولوجيـة الحديثـة كأسـاليب االستشـعار عـن بعـدو  -

 نهــار واالهتمــام بتنظــيم الــري و ــق التــرت وال نــوات وتج يــ  ة ااىكفــ مــم تطــوير  عــن مزانــات الميــاه الجو يــة للكشــة
 ية.المستن عات إل افة المزيد من ا را ي الزراع

 ةالمؤتمرات العلمية الجاد  رورة التوا   العلمي حو  قضايا المياه وتباد  المعلومات وع د – 2
 .ريخ وحتر العدر الحديتاال توا   الدراسات التاريخية لبيا  الدور الحضاري للمياه عبر –3
فيها ميـاه السـيو ، وبهـذا يتح ـق أكثـر االهتمام بمياه ا مطار والسيو  وبناى السدود الخا ة با مطار بحيث تتجمم  –4

 .من هدف فيتم الحد من أمطار السيو 
 0ي با ساليب الحديثةالتوسم في الدرف المغطر والر  – 5
االنتفات منها فإ  مياه الدرف الدحي إذا عولجت بأي تفات من المياه بأقدر حد يمكن نال ااالستفادة من ا حكام الف هية في -6

 .طري ة تفد  النجاسة عنها
 المدينة المنورة -مشروعات –المياه احية:الكلمات المفت

 
Abstract 
Because of its religious position, Medina enjoyed a great position in the hearts of Muslims; It received special care 

from the caliphs throughout the first century AH and onwards. They took in the private homes and orchards, and 

the scarcity of water in them motivated attention in this field, especially as the water projects aimed to invest the 

available water resources as much as possible; To provide the water needs of the two cities for different purposes 

Hence, the current study aimed to contribute to the manifestation of the efforts of the nation’s predecessor, may 

God be pleased with them, in dealing with water sources and resources. It neglected the truth of its effect. In 

planning huge projects that include water resources available in Islamic countries 

During this study, the researcher has tried to present a historical study highlighting the Islamic civilized aspects of 

Islamic thought in the field of water of all kinds, as the depth of the Islamic mindset and its awareness of the 

importance of water appeared. 

In conclusion, the study recommended the following: 

- Developing an investment map for Islamic countries in which modern technological achievements are invested, 

such as remote sensing methods for detecting groundwater reservoirs, while developing the efficiency of rivers and 

attention to organizing irrigation and the construction of canals and canals and drying swamps to add more 

agricultural lands. 

2 - The need for scientific communication on water issues, exchange of information, and serious scientific 

conferences 

3- Historical studies continue to show the civilized role of water throughout history and the marginal period. 

4- Taking care of rain water and torrential rain and building dams for rain so that torrential water can accumulate 

in it, and thus more than one goal is achieved, and the dangers of torrents will be reduced. 

5 - Expansion of covered drainage and irrigation by modern methods 

6- Benefiting from the jurisprudential provisions in using the water to the maximum extent that it can be used, so if  

the wastewater is treated in any way that separates the impurity from it 

Key words: water - projects – Medina 
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 الم دمة

دينية بمنزلة كبيرة في قلوا المسلمينن فنالت رعاية ما ة من حظيت المدينة المنورة نظرا لمكانتها ال       
الخلفاى علر مدو ال ر  ا و  الهجري وما بعدهن فاتخذوا فيها الدور الخا ة والبساتين وكانت ندرة المياه 

ة لالهتمام بهذا المجا ، ما ة وقد هدفت المشروعات المائية إلر استثمار الموارد المائية المتاح اعفيهما داف
 0قدر اإلمكا ن لتوفير احتياجات المدينتين من المياه لألغراض المختلفة

 امو ول د تعددت تلك الموارد، وكا  في م دمتها السيو ، وهي الظاهرة ا كثر  يوعا  والتي نتجت عنها د     
دري  مياه آثار إيجابية، حيث حفرت في أوديتها اآلبار لتخزين هذه المياه، ولم يكن حفر اآلبار من أج  ت

السيو  ف ط ب  كانت من المشروعات الحيوية بالمدينة المنورة  وفي نفس الوقت كانت للسيو  آثار تدميرية 
اذ كافة التدابير لمواجهتها ف امت مشروعات تخال  حتر نالت المسجد النبوي بالمدينةن لذلك سارت الخلفاى والوالة

حي الحياة في المدينة المنورة، بحيث أ بحت السيو  موردا بناى السدود، وكا  لها أعظم ا ثر علر كافة منا
مائيا يعود بالنفم العام علر أه  المدينة وزائريها  وتبم ذلك مشروعات استنباط العيو ، وإنشاى ال نواتن 

 0العيو  مشروعات استثمارية باإل افة إلر تح يق المنفعة العامة لتوفير المياه  كللتدبح مياه ت

كله فكر هندسي، وحسابي، وف هي، وفنو  عمرانية، ساهم في نجاح هذه المشروعات  ل د واكب ذلكو 
 نوكا  هذا النجاح مؤ را وا حا علر قيام الحضارة اإلسالمية بك   موليتها حيث ساهم فيها المسلمو  م

                            0عرا وغيرهم ب  وغير المسلمين أيضا وهو من الثوابت التاريخيةلا

 تهدف هذه الدراسة إلر :و 

الحرص علر االرتباط العلمي بخير ال رو ن  همية الدراسة الحضارية في هذا ال ر ن الذي قا  عنه  أوال:
 "(1)0000ثم الذين يلونهم ،مهنمير الناس قرني، ثم الذين يلو :" الدادق المددوق 

عام  مم مدادر المياه ومواردها  ف د اإلسهام في تجلية جهود سلة ا مة ر وا    عليهم في التثانيا: 
أغفلت حقي ة مؤداها "وأ  الحضارة التي أقامها العرا في أق  من مائة عام وهي من أنضر الحضارات التي 

 .( 2)"00عرفها التاريخ ليس مما يأتي عفوا

الدو   ثالثا: االستفادة من هذا الفكر في التخطيط لمشروعات  خمة تشم  الموارد المائية المتاحة في
   0اإلسالمية

 منهج البحث: تناو  البحث: مشروعات المياه في المدينة المنورة و م  المباحث التالية:
                                                           

وسننه وأيامه) حيح البخاري(: المح ق: محمد   ( البخاري: الجامم المسند الدحيح المختدر من أمور رسو   1)
باا فضائ  أ حاا  :9عدد ا جزاى:  -هـ 1422ط: ا ولر،  - دار طوق النجاة -زهير بن نا ر النا ر 

   3651، رقم5/3النبي
:  ترجمة عاد  زعتر،  الهيئة العامة للكتاا، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم،  ص لوبو : حضارة العرا جوستاف( 2)

11 
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  0المبحث ا و :  مشروعات السيو 

 0تهااعو ر المبحث الثاني : آبار المدينة ومش

 0المبحث الثالث : مشروعات العيو  المائية في المدينة المنورة

  0الحمامات بالمدينةالمبحث الرابم: مشروعات 

 0المبحث الخامس:  مشروعات مسارا مياه المطر

 المبحث السادس: مدانم الطوا وعالقتها بالمياه

 مشروعات المياه في المدينة المنورة  المبحث ا و :

 ومنها:    أوال السيو

 سي  وادي الع يق:

ير وهو من المدينة علر أربعة برد في ويأتي من مو م ي ا  له بطايح ثم  يدب في النقيم وهو قات كب     
يمانيها ثم يدب في غدير يلبن وبرام ويد في  يه وادي الب ات و يلتقيا  في  مو م ي ا  له ب م ويمر بوادي 

ا ثم وادي الحمراى ثم يمر بذي الحليفة حتر يدب بين أرض أبي هريرة يلعلهلوا  ثم وادي وبر بأسف  الحليفة ا
  0(1) يد  إلر أرض ابن الزبير وبئرهو أرض عا م بن عدي حتر 

 مليج بنات نائلة:

ونائلة بنت ال رافدة  الكلبية وهي زوج أمير المؤمنين سيدنا  عثما  بن عفا  وهو الذي حفر هذا الخليج       
  0(2)الع يق إلر أرض استدلحها بالعر ة ثم يدب أميرا في زغابة  ديوا لين   ماى سي 

 0أيضا 3لمتوسط بيوت المدينة ويدب في زغابةوهو الوادي اسي  بطحا : 

ويأتي من م مة في جب  في يماني عير و من حرس  رقي الحرة ويد  حتر قعر البركة فين سم سي  رانوناى: 
 0الخليج حتر يدب في وادي بطحا   ةكقسمين قسم يمر ببئر جشم ويدب في س

   0دينة منهوهو ال سم الثاني من سي  رانو  ويتخوف علر الم سي  مهزور:

 المشروعات المائية الخا ة بالسيو 

 : سد  سيدنا عثما  بن عفا 
                                                           

 هـ262 تأبو زيد عمر بن  بة النميري البدري ـ (  ابن  بة: 1)
 ـة هـ1417نـالنا ر: دار الكتب العلمية بيروت س - تح يق: علي محمد دند  وياسين سعد الدين بيا  - مبار المدينة
 .108/ 1: أمبار المدينة، 262أبو زيد عمر بن  بة النميري البدري ت 2عدد ا جزاى: 

 . 109( ابن  بة: المددر السابق: ص2)
  3/141-معجم البلدا  –رومة بين الجرف وزغابة ( الزغابة: أقبلت قريش حتر نزلت بمجتمم ا سيا  من 3)
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 نعسيال عظيما فأقام  سيدنا عثما  هذا السد ليرد السي   سا  مهزور في والية سيدنا عثما  بن عفا      
سا   هجرية في مالفة المندور 156أنه في عام  المدينة والمسجد وعم  له تدريفا إلر بطحا  و دليله

مهزور سيال عظيما  بعث المندور عبد الدمد بن عبيد   بن أبي سلمة بن عبيد   بن سيدنا عمر بن 
 لر   عليه  –ت النبي اقد الخطاا وهو قا يه وندا الناس إليه فخرجوا بعد العدر وقد مأل السي  أرض 

دوا حجارة من و ة فأزالوها فاندرف ودلتهم امرأة عجوز علر مكا  في جهة ال بلة فحفروا حيث وج –وسلم 
  (1)الماى إلر وادي بطحا . 

 استغال  مياه السيو  في الزراعة:

في مهزور      واستغ  المسلمو  مياه السيو  في الزراعة ودليله ما رواه ابن  به: " قضر رس     
 سف  علر ا علر"  وذكر ابن ووادي بني قريظة أ  الماى إلر الكعبين ال يحبس ا علر علر ا سف  ويحبس ا

أمواال لمخيريق اليهودي " وهي أرض لمخيريق أو ر بها   به رواية البن  هاا قا  "كانت  دقات النبي 
لدال ، والبرقة، والميثب، وا عواف، وحسنر، ومشربة أم او  ،للنبي بعد إسالمه واستشهاده في أحد وهي الدا ية

  وعند الواقدي عن الزهري أ  هذه ا موا  هي من فيى بني الضير (2)ورإبراهيم ويس يها كلها مياه سي  مهز 
(3)0   

 :سدا أمير المؤمنين معاوية بن أبي س يا 

سد وادي الخنق وهما سدا  تد  المياه  يمكيلو مترا ويس 15وي م إلر الشرق من المدينة بحوالي       
بطة من الجبا  والمرتفعات المحيطة بها  رقا وغربا اآلتية من قات حضو اى والسيو  الها إليهما من السيو  

( مترا 1600و ين سم الوادي إلر فرعين  رقي وغربي  أقيم علر ك  منها سد بحيث يكونا  بحيرة مل ية بطو )
  0(4) مترا مكعبا من المياه 560000( مترا بسعة 350وعرض )

 السد الشرقي:

مترا وارتفات  14زلتية( الممزوجة بالمونة المدهورة بعرض حوالي وقد بني السد من الحجارة النارية )البا      
 0مترا 17

وي م إلر الغرا من السد ا و  وسبب بنائه ليكو  مندرفا  للمياه عند امتالى السد ا و   السد الغربي: 
  (5)ين لوحة تذكارية ن ش عليها دعاى لسيدنا معاوية وذكر لمن ساهم في البناى. دسللو 

                                                           

 .  147، ص1( ابن  بة: أمبار المدينة، ج1)
 .  170، ص1لسابق: ج( ابن  بة: المددر ا2)
 . 175، ص1( ابن  بة: المددر السابق: ج3)
 -ة دراسات في اآلثار اإلسالمية المبكرة بالمدينة المنور  -د/ سعد بن عبد العزيز الرا د0( الرا د: أ4)

 . 213ص -م2000-ه 1421الطبعة ا ولر:  –النا ر: مؤسسة الحزيمي للتجارة والتوكيالت 
 .  213ابق: صالرا د: المددر الس (5)
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 االقتدادي لهذين السدين:االستثمار 

  ري ا را ي الزراعية:

  وأنه وكما يروي (1)مائة ألة وسق حنطة سيدنا معاوية وحدها كا  وتكفي اإل ارة علر أ  حداد أرض     
عبيد من    وكا  له (2)ر مثلهاج  من بني سليم و كا  أعنابا ونخال لم ير  من السمهودي ا ترو ثنية الشريد

  0(3)ر ه الزنوج يعملو  بأ

 سد وادي رانوناى: 

، وي م في أعال وادي رانوناى (4)وقد نسبه السمهودي إلر عبد   بن عمرو بن سيدنا عثما  بن عفا        
ا ثالثة وثمانو  مترا وندة المتر وله فتحة تدري  هلو طجنوا قباى وهو عبارة عن ثالثة سدود متدلة 

 المتر.  عر ها مترا  وندة 

 سد عا م:  

وهو عا م بن عمرو بن سيدنا عثما  بن عفا  وي م غرا وادي الع يق من الشما  إلر الجنوا بين       
يه وطوله ممسة نكاسفتحتي جب  تضارت لحجز المياه الساقطة من الغرا وحماية قدر عا م وتوفير المياه ل

  (5)وأربعو  مترا وعر ه عند ال اعدة ممسة أمتار. 

 سد وادي السد: 

و عه جنوا المدينة وإلر الغرا من طريق مكة وتأتي مياهه من الغرا إلر الشرق حيث تدب في وم      
فتحة   و( مترا وعر ه ممسة أمتار في ال مة وممسة عشر مترا عند ال اعدة وط145وادي الع يق وطوله )

سوو أ  ولم ينسب السد  حد   رين وله قناة تدري  تدب في بركةتدريفه مترا وندة المتر وعمق مت
 (6)وإليه ينسب  السدي فنسبماعي  بن عبد الرحمن بن أبي ذئب السمهودي قا  وكا   يجلس في مو عه إس

                                                           

 . 214(الرا د: المددر السابق: ص1)
هـ(/مال ة الوفا بأمبار دار المدطفر/ 911( السمهودي: علي بن عبد   بن أحمد الحسني )ت: 2)

 .  3/1067/  447ص -2ج -2مين/ عدد ا جزاى: تح يق: د/ محمد ا 
ُذري )المتوفر: ن جابر بن داود الب  يحير بأحمد بن  -( البالذري: فتوح البلدا  3) هـ( / النا ر: دار 279ال 

ُذري: أحمد بن يحير بن جابر بن  1م / عدد ا جزاى:  1988بيروت / عام النشر:  -ومكتبة الهال  / الب ال 
ُذر   –هـ(: أنساا ا  راف/ تح يق: سهي  زكار ورياض الزركلي/ النا ر: دار الفكر 279ي)ت: داود الب ال 
  .4/44/ 13عدد ا جزاى:  -م  1996 -هـ  1417الطبعة: ا ولر،  -بيروت 

(: وفاى الوفاى، بأمبار دار المدطفر، 911السمهودي )علي بن عبد   بن أحمد الشافعي ت ( 4)
4/1231.  
    .215، ص/ سعد بن عبد العزيز الرا د(: دراسات في ا ثار اإلسالمية المبكرة بالمدينة المنورةالرا د )د( 5)

(: وفاى الوفاى، بأمبار دار المدطفر، 911علي بن عبد   بن أحمد الشافعي ت السمهودي )( 6)
4/1232.   
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  السد كا   حد من لعو  (1)أدرك جماعة من الدحابة وروو عن سيدنا أنس ه 127وكا  عالما بال رآ  ت 
  هذه ا موا  إال ما عرف عن الليث أ حاا الثروات الكبيرة    علماى ذلك الزما  لم يعرف عنهم امتالك مث

 0بن سعد في مدر 

 المبحث الثاني : آبار المدينة المنورة:

تمم اإلسالمي جملاوكانت اآلبار وما يحوطها من بساتين من أهم أسباا ت وية الدالت االجتماعية في      
لددقات الكبيرة بين ا قارا يق توزيم اوهي نظرة نبوية تهدف إلر تدعيم الدولة اإلسالمية من الدام  عن طر 

 0هذا باإل افة إلر الددقات العامة مال مدارف الزكاة المعروفة 

  و كا  أحب خن نروو البخاري عن أنس بن مالك قا : "كا  أبو طلحة أكثر أندار المدينة ماال م بئر حاى:
ماى فيها طيب قا  أنس  يدملها ويشرا من  أمواله إليه بئر حاى وكانت مست بلة المسجد وكا  رسو   

ف ا  يا رسو     فلما نزلت هذه اآلية "  لن تنالوا البر حتر تنف وا مما تحبو   "قام أبو طلحة إلر رسو    
بئر حاى وإنها  دقة هلل أرجو برها و تحبو  "  و إ  أحب مالي ا مم : "لن تنالوا البر حتر تنف واإ    

و    حيث أراك   قا  ف ا  رسو   : " بخ بخ ذاك ما  رابح ذاك ما  رابح وقد ذمرها عند   فضعها يا رس
في أقاربه  ةحلطأفع  يا رسو    ف سمها أبو سمعت ما قلت وإني أرو أ  تجعلها في ا قربين ف ا  أبو طلحة 

      (2)وبني عمه. 

روو مسلم في   ر ي   عنهم –أ حابه وكا  يجلس عندها ويست ب   وقد دملها رسو   بئر أريس: 
و كونن معه  رسو     أنه تو أ في بيته ثم مرج ف ا   لزمن  حيحه من حديث سيدنا أبي موسر ا  عري 

ف ي  مرج وجه ها هنا قا  فخرجت علر أثره أسأ  عنه حتر   يبنلأ  عن اسيومي هذا قا  فجاى المسجد ف
اا وبابها من جريد حتر قضر حاجته وتو أ ف مت إليه فإذا هو قد جلس دم  بئر أريس قا  فجلست عند الب

علر بئر أريس وتوسط قفها وكشة عن ساقيه ودالهما في البئر فسلمت عليه ثم اندرفت فجلست عند الباا 
 -" وفي الحديث أ  سيدنا أبا بكر ثم سيدنا عمر ثم  سيدنا عثما  000اليوم  رسو     ااو بف لت  كونن 

فأذ  لهم وأمبر أبا  استأذنوا في الدمو  فاستأذ  لهم سيدنا أبو موسر من رسو     –ي   عنهم ر 
 0ثما  ع ديمن  وهذه البئر هي التي س ط فيها ماتم رسو     (3)موسر أ  يبشرهم بالجنة

                                                           

بو سعد )ت: (السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن مندور التميمي السمعاني المروزي، أ1)
 المعارف العثمانية، دائرة هـ(:ا نساا/المح ق: عبد الرحمن بن يحير المعلمي اليماني وغيره /مجلس562

 .  239، ص3ج 1م/ عدد ا جزاى:1962ه/13حيدر آباد /الطبعة: ا ولر، 
 -لتاريخ الكبيرهـ(: ا256( البخاري: محمد بن إسماعي  بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد   )ت: 2)

عدد  -مد عبد المعيد ما  بة: محطبم تحت مراق -الدكن  –الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
   4554رقم  – 37ص -6/ج  }لن تنالوا البر حتر تنف وا مما تحبو {/باا  8ا جزاى: 

، بهاى الدين أبو الب اى، (ابن الضياى: محمد بن أحمد بن الضياى محمد ال ر ي العمري المكي الحنفي3)
 -وال بر الشري  ام والمدينة الشريفةد الحر هـ(/تاريخ مكة المشرفة والمسج854المعروف بابن الضياى )ت: 
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 بئر بضاعة:

م استخدام المياه ف د روو أبو داود في وارتبط بهذه البئر حكم ف هي يلزم المسلمين في حياتهم وييسر عليه     
وهو ي ا  له إنه يست ي  - لر   عليه وسلم  –السنن من حديث أبي سعيد الخدري قا  سمعت رسو    

الا والمحايض وعذر الناس ف ا : " إ  الماى طهور ال ينجسه كال لحوم من بئر بضاعة وهي بئر يل ر فيها 
 " (1) يى

 بئر غرس:

ن  به عن محمد بن عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن قيس قا  جاىنا أنس بن روو اب      
علر حمار  رنسجاىها وإنها لت مالك ف ا  أين بئركم هذه يعني بئر غرس فدللناه عليها قا : " رأيت النبي 

  0(2)ئر مربها السي  وطمها حر فدعا النبي بدلو من مائها فتو أ منه ثم سكبه فيها فما نزفت بعد " وهذه الببس

 بئر البدة: 

يأتي الشهداى وأبناىهم ويتعاهد عيالهم قا  فجاى يوما  روو ابن  بة عن أبي سعيد قا  كا  رسو        
به رأسي فإ  اليوم الجمعة قا  نعم فأمرج له سدرا ومرج معه إلر   سغأأبا سعيد ف ا  ه  عندك من سدر 

  (3)ه و ب غسالة رأسه ورافة  عره في البدة  وهذه البئر قد طمها السي .   رأسالبدة فغس  رسو  

 بئر رومة:

هودي  بات يل توهذه  البئر كا  لها أثر اجتماعي كبير ف د ندر الماى في المدينة إال من هذه البئر وكان     
لتددق بها، روو البخاري علر  رائها وا الماى للمسلمين رفم السعر استغالال لحاجة الناس فحض رسو    

لما حو ر أ رف عليهم وقا  أنشدكم   وال أنشد إال أ حاا النبي: ألستم تعلمو  أ  رسو     أ  عثما  

                                                                                                                                                                      

 -هـ 1424ط: الثانية،  -بيروت / لبنا  -المح ق: عالى إبراهيم، أيمن ندر/النا ر: دار الكتب العلمية 
مسلم:   - 58لنجار: الدرة الثمينة في أمبار المدينة: ص/ وابن ا244ص  -1/: ج1م/عدد ا جزاى: 2004

: مسند الدحيح المختدر بن   العد  عن هـ(261لنيسابوري )ت:شيري امسلم بن الحجاج أبو الحسن ال 
عدد ا جزاى:  -بيروت  –دار إحياى التراث العربي  -المح ق: محمد فؤاد عبد الباقي - العد  إلر رسو    

   2403رقم – 1868ص – 4الدحابة(: ج ) باا فضائ  /5
 
 .  58ة، ص ( ابن النجار: الدرة الثمينة في أمبار المدين1)
 . 61المددر السابق: ص (ابن النجار:2)
 . 62(ابن النجار: المددر السابق: ص3)
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قا : " من جهز جيش العسرة فله  لمو  أ  رسو    عت مقا : " من حفر رومة فله الجنة " فحفرتها، ألست
  0(1)الجنة "فجهزتهم، قا  فددقوه 

وأرادوا قتله أ رف عليهم فذكر أ ياى ثم  –ر ي   عنهم  –وروو ابن أبي  بة: لما كانوا بباا عثما        
ها أحد قطرة ماى إال بثمن نم ينا دهم   فأعظم النشدة ه  تعلمو  أ  رومة كانت لفال  اليهودي ال  يس 

 "0قالوا قد علمنا ذلك  –لمسلمين ا –ما استأثرتها عليهم 000فا تريتها بمالي بأربعين ألفا فجعلت 

كا  يست ر له الماى العذا من بئر السقيا وقا  هارو : من  روو ابن  به عن عائشة أ  النبي بئر السقيا: 
     0(2)بيوت السقيا 

 قا : " تو أ  رسو      ن  به عن محمد بن عبد   بن عمرو بن عثما  بن عفا اب روي بئر ا عواف: 
 0 (3)ا عواف  دقته و سا  الماى فيها ونبتت نابتة علر أثر و وئه ولم تز  فيها حتر الساعة علر  فة 

     وسوكانت تسمر البرود في الجاهلية وكانت مشرا الناس إذا حو روا. روو ابن  ب ر بئر أنس: 
ناس إذا حو روا  ربوا حدثنا ا نداري قا  سمعت أنس: " كا  في داري بئر يدعر في الجاهلية البرود وكا  ال

 0منها " 

    (4)التي كانت عند كهة بني حرام. بئر العينية: 

 0وبدق فيها بفناى مسجدهم وتو أ منها رسو     بئر بني مطمة:

وهي لسعد بن ميثمة وقي  تسمر  وبدق فيها  ومنها كا  غسوله     وتو أ منها رسو بئر ا غراس: 
  0 (5)المهراس 

سمر بئر بني أمية من ا ندار اليسيرة وبرك عليها و تو أ منها و بدق  روي أ  النبي مية: بئر بني أ
  0فيها 

  (6) ويدب فيها سيال مذينيب ومهزور إذا طغيا ومي  منهما علر المدينةبئر الحرانية: 

 المبحث الثالث : مشروعات العيو  المائية بالمدينة المنورة:

 :عين رسو    

                                                           

 . 62(ابن النجار: المددر السابق: ص1)
 .  102( ابن  بة : أمبار المدينة، ص2)
 . 102ر السابق: ص(ابن  بة : المدد3)
 . 102(ابن  بة : المددر السابق: ص4)
 103ص( ابن  بة: أمبار المدينة، 5)
 . 107السابق: ص( ابن  بة: المددر 6)
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رد ابن النجار رواية  بي نعيم ا  بهاني أ  الدحابة كانوا أيام الخندق يخرجو  برسو    ويخافو  أو        
في العينية التي عند  البيات فيدملو  كهة بني حرام فيبيت  يه حتر إذا أ بح هبط، قا  ون ر رسو    

  0(1)بناى وهي م ابلة المدلر الكهة فلم تز  تجري حتر اليوم، وهذه العين في ظاهر المدينة وعليها 

 عين الشهداى:

من جهة جب  أحد حتر بساتين  حفرها مروا  بن الحكم والي المدينة في عهد أمير المؤمنين معاوية      
  0(2)لمدينة مي  الثنايا في الجهة الغربية من ا

 عين الزرقاى:

 عهد أمير المؤمنين سيدنا معاوية  أو عين ا زرق، من أعما  مروا  بن الحكم والي المدينة في      
  0(3)ومنبعها  من قباى جنوا غربي المدينة وسميت بذلك نسبة إلر زرقة عيني مروا  بن الحكم 

 قنوات عين الزرقاى:

 هندسة إنشاى قنوات عين الزرقاى:

المدينة،  تتم بناى قناة أر ية بناى محكما كمجرو أ لي للعين ثم بناى قنوات أر ية فرعية في جها      
وبنيت لهذه ال نوات مرزات ) فتحات ( ينز  إليها بساللم حجرية للمحافظة علر سالمتها لت لي  نسبة البخر بها 

 0بة نظافتها وعدم انسدادها  ومتابعة جريانها وبالتالي المحافظة علر البناى من التآك  و في نفس الوقت مراق
 0 (4)لك وجود النبط التابعين لسيدنا معاوية في المدينة ذوهذا العم  يتطلب عماال متخددين ربما يفسر 

 قنوات وادي الن مي:

وتهبط كانت هذه ال نوات تمتد في هذا الوادي  ثالثة كيلو مترات وتسير مم الوادي باتجاه الجنوا الغربي       
 من المرتفعات المحيطة بالوادي ومن سفوح الجبا  بشك  متعرج أحيانا.

 هندسة بنائها:

( سم أربعين سنتيمترا وثبتت 40 رض بارتفات )بنيت بأحجار الجرانيت علر هيئة  جدرا  فوق سطح ا      
يحفر لها في الدخور  ا حجار بالمونة ال وية وتتكو  من مدماك أو مدماكين حسب طبيعة ا رض وأحيانا كا 

ا  تدبح أكثر سماكة والمجرو وعن االنعطاف كا  يتم توسيم المجرو وإذا مرت بوديا   غيرة كانت الجدر 
تربة وإذا اعتر ت الجبا  المجرو كانت ال نوات تلتة حو  الجب  وقد و   مس وف مشية انسداده با  

                                                           

 . 64(ابن النجار : الدرة الثمينة في أمبار المدينة، ص1)
 . 2/210( ابن الضياى: تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة وال بر الشري ، 2)
 . 213( الرا د: دراسات في ا ثار اإلسالمية المبكرة بالمدينة المنورة، ص3)
 . 213ص المددر السابق: ا د:( الر 4)
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اض في ن اط محددة لتيسير انسياا الماى إلر ال دور ( تسعمائة مترا، وتم بناى أحو  900االلتفاف أحيانا إلر )
  (1)بار والبرك. واآل

 بد :  القنوات وادي مي

كانت تغذي ا حواض الدغيرة للمزروعات وهذه ال نوات  أنشئت كانت قنواته تمتد حو  المرتفعات الجبلية و      
وبخا ة أنه كا  يملك أر ا  العوام علر هيئة لوحة مربعات  بكية ولع  هذا الوادي كا  لسيدنا الزبير بن 

  0(2)ة ألة وستمائة ألة بأل بالغابة ا تراها بمائة وسبعين ألفا وبيعت من تركته

 مامات بالمدينة المنورةالمبحث الرابم: مشروعات الح

تشير المدادر التاريخية إلر وجود حمامات بالمدينة المنورة  ومنها: حمام سيدنا جرير بن عبد        
 0البجلي: وكا  هذا الحمام في العاقو 

 خامس: مسارا المياه:المبحث ال

أمر  معاوية بن أبي س يا  بالحجاز هو  رسو    لذي بني المسارا حوالي مسجد أ  اروو ابن  بة      
بذلك مروا  بن الحكم وولي عمله عبد الملك بن مروا  وبلط حو  المسجد وجع  للبالط أسراا ثالثة يدب 

باس بن عبد الع يها مياه المطر فواحد  بالمدلر عند دار إبراهيم بن هشام وآمر علر باا الزوراى عند دارف
  (3)م في الجبانة عند الحطابين وآمر عند دار بنت الحارث. المطلب بالسوق ثم يخرج ذلك الماى إلر ربي

 المبحث السادس: مدانم الطوا:

في الجهة الشمالية الغربية من السدين طوا وآثار للطوا المحروق تم العثور علر آثار أفرا  لحرق ال    
 (4).عندهما خفضت منالساب ين  وعلر حافة قا

                                                           

 . 213( الرا د: دراسات في ا ثار اإلسالمية المبكرة بالمدينة المنورة، ص1)
 . 213المددر السابق: ص ( الرا د:2)
 . 64المدينة، ص ( محب الدين: الدرة الثمينة في أمبار3)
 .  214نورة، صلمبكرة بالمدينة الممية ا( الرا د )د/ سعد بن عبد العزيز الرا د(: دراسات في ا ثار اإلسال4)
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 الخاتمة                      

لفكر اإلسالمي في لبرز الجوانب الحضارية اإلسالمية تريخية حاو  البحث أ  ي دم دراسة تا
 ف د  لع لية اإلسالمية ووعيها بأهمية المياهمجا  المياه بكافة أنواعها، حيث ظهرت عمق ا

مات الخا ة بأعما  دقة التنظي ا عو و لسدود و ا االمستن عات، وبنو  اا را ي وجففو  استدلحو ا
 0الري 

ة الهائلة التي تزمر بها البالد اإلسالمي يمكن أ  تح ق  ه  البالد إ  استغال  الموارد الطبيعي
مة وتجع  لهم مكانا متميزا بين ال وو الكبرو في العالم، وإذا اإلسالمية الرفاهية والحياة الكري
قدمت كمحاولة لفهم الع لية العربية ريخية والحضارية قد كانت كثيرا من الدراسات التا

بأكثر مما تشابكت في أي  000ايرهم التي تتشابك اليوم بأحداث العالم واإلسالمية ومعرفة مد
 مه المسلمو  ا وائ  يمكن أ  أت دم بهذه التو يات:ن لذلك وبناى علر ما قد(1)وقت مضت

زات التكنولوجية الحديثة ة تستثمر فيها المنج م مريطة استثمارية للدو  اإلسالميو  -1
مم تطوير كفاىة ا نهار   عن مزانات المياه الجو ية للكشة كأساليب االستشعار عن بعد

المستن عات إل افة المزيد من ا را ي  واالهتمام بتنظيم الري و ق الترت وال نوات وتج ي 
 0المطاراتالزراعية وتحديد مناطق بناى المد  ومناطق التعدين و 

المؤتمرات العلمية  التوا   العلمي حو  قضايا المياه وتباد  المعلومات وع د  رورة – 2
 0الجادة، وتفعي  تو ياتها

ه عبر التاريخ وحتر العدر الحديث توا   الدراسات التاريخية لبيا  الدور الحضاري للميا –3
 0بأهمية المياه الشعواوالعم  علر زيادة وعي الحكومات و 

فيها مياه مطار والسيو  وبناى السدود الخا ة با مطار بحيث تتجمم االهتمام بمياه ا  –4
السيو ، وبهذا يتح ق أكثر من هدف فيتم الحد من أمطار السيو  وآثارها المدمرة علر المن 

راعات وغيرها، وفي نفس الوقت يتم تجميم هذه المياه ملة السدود، لالستفادة منها في والز 
 0ا من مجاالت االستخدامشرا والزراعة وغيرهممجا  ال

 0ي با ساليب الحديثةالتوسم في الدرف المغطر والر  – 5

منها فإ  االستفادة من ا حكام الف هية في االنتفات من المياه بأقدر حد يمكن االنتفات -6
 مياه الدرف الدحي إذا عولجت بأي طري ة تفد  النجاسة عنها  يعود الماى الناتج ماى

                                                           

دار العلم  –ترجمة نبيه أمين فارس ونبيه البعلبكي  –: كار  بروكلما : تاريخ الشعوا العربية ( بروكلما 1)
 8ص – 1عدد ا جزاى: –م 1968 –ة ط: الخامس –لبنا   –بيروت  –للماليين 
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يدلح  جاسة  يدبح بذلك ماى طهورا أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيرهمطل ا ماليا من الن
قا  ابن ر د: وبالجملة فهو ماى مطلق  نه في   واالغتسا  وغيره ذلك من ا غراض للو وى
س ينتهي إلر أ  يتغير أحد أو افه بدنس ا عضاى التي تغتس  به فإ  انتهر إلر ا غلب لي

د أو افه بشيى طاهر وإ  كا  هذا تعافه النفوس أكثر الماى الذي تغير أح ذلك فحكمه حكم
 0(1)لحظ من كرهه وأما من زعم أنه نجس فال دلي  معهوهذا 

 مدادر البحث ومراجعه

 أوال المدادر:

الجامم  هـ(:256عبد   )ت:  بن إسماعي  بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبوالبخاري: محمد 
وسننه وأيامه) حيح البخاري(: المح ق:   سو   ح المختدر من أمور ر المسند الدحي

 9عدد ا جزاى:  -هـ 1422ط: ا ولر،  -دار طوق النجاة  -ير بن نا ر النا ر محمد زه

ُذري: أحمد بن يحير ُذري )ت:  الب ال  هـ(: فتوح البلدا / النا ر: دار 279بن جابر بن داود الب ال 
 1عدد ا جزاى: -م 1988عام النشر:  -ت بيرو  -ومكتبة الهال 

ُذري: أحمد بن يحير بن جابر بن ُذري)ت:  الب ال  هـ(: أنساا ا  راف/ تح يق: 279داود الب ال 
 -هـ  1417الطبعة: ا ولر،  -يروت ب –سهي  زكار ورياض الزركلي/ النا ر: دار الفكر 

 13عدد ا جزاى:  -م  1996

د بن ر د ال رطبي الشهير بابن ر د أحمد بن محمد بن أحمابن ر د: أبو الوليد محمد بن 
 -ـ(: بداية المجتهد ونهاية الم تدد: بداية المجتهد ونهاية الم تدد ه595الحفيد )المتوفر: 

م  2004 -هـ 1425تاريخ النشر:  -لطبعة: بدو  طبعة ا -ال اهرة  –النا ر: دار الحديث 
 4عدد ا جزاى:  -

تميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت: بن محمد بن مندور الالسمعاني: عبد الكريم 
ح ق: عبد الرحمن بن يحير المعلمي اليماني وغيره /مجلس دائرة المعارف هـ(:ا نساا/الم562

 1م/ عدد ا جزاى:1962ه/1382ولر،   العثمانية، حيدر آباد /الطبعة: ا

                                                           

بابن ر د الحفيد  ر د ال رطبي الشهير حمد بن( ابن ر د: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أ1)
 –النا ر: دار الحديث  -هـ(: بداية المجتهد ونهاية الم تدد: بداية المجتهد ونهاية الم تدد 595)المتوفر: 
 - 34ص -1ج -4عدد ا جزاى:  -م  2004 -هـ 1425خ النشر: تاري -الطبعة: بدو  طبعة  -ال اهرة 
 28ص
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ا بأمبار هـ(: مال ة الوف911:السمهودي: علي بن عبد   بن أحمد الحسني السمهودي )ت
عدد ا جزاى:  -مد محمود أحمد الجكيني دراسة وتح يق: د/ محمد ا مين مح -دار المدطفر 

2 

تح يق:  0 أمبار المدينة -هـ 262نة الوفاة ابن  بة: أبو زيد عمر بن  بة النميري البدري ـ س
عدد  -ـ ه 1417لعلمية بيروت النا ر: دار الكتب ا -علي محمد دند  وياسين سعد الدين بيا  

  2ا جزاى: 

محمد ال ر ي العمري المكي الحنفي، بهاى الدين أبو  ابن الضياى: محمد بن أحمد بن الضياى
المشرفة والمسجد الحرام والمدينة  هـ(/تاريخ مكة854الب اى، المعروف بابن الضياى )ت: 

 -العلمية /النا ر: دار الكتب المح ق: عالى إبراهيم، أيمن ندر -الشريفة وال بر الشري 
 1د ا جزاى: م/عد2004 -هـ 1424ط: الثانية،  -بيروت / لبنا 

هـ( أمبار مكة في قديم 272الفاكهي: أبو عبد   محمد بن إسحاق بن العباس المكي )ت: 
الطبعة:  -بيروت  –دار مضر  -المح ق: د. عبد الملك عبد   دهيش  -هر وحديثه الد

 مجلدات 3أجزاى في  6عدد ا جزاى:  -ه 1414الثانية، 

محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار )ت:  ابن النجار: محب الدين أبو عبد  
 ركة دار  -سين محمد علي  كري المح ق: ح -هـ( الدرة الثمينة في أمبار المدينة 643

 1عدد ا جزاى:  -ا رقم بن أبي ا رقم

هـ(: مسند الدحيح 261النيسابوري )ت:أبو الحسن ال شيري  مسلم: مسلم بن الحجاج
دار  -المح ق: محمد فؤاد عبد الباقي - عن العد  إلر رسو    المختدر بن   العد  
 5جزاى: عدد ا  -بيروت  –إحياى التراث العربي 

 هـ: معجم626الحموي:  هاا الدين أبو عبد   ياقوت بن عبد   الرومي  ت: ياقوت 
  7عدد ا جزاى:  -م  1995الطبعة: الثانية،  -، بيروت دار  ادر -البلدا  

 ثانيا: المراجم 

المنورة د/ سعد بن عبد العزيز الرا د /دراسات في اآلثار اإلسالمية المبكرة بالمدينة 0الرا د: أ
  م2000-ه 1421الطبعة ا ولر:  –النا ر: مؤسسة الحزيمي للتجارة والتوكيالت  -

 اجم المعربةالمر 
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 –أمين فارس ونبيه البعلبكي  ترجمة نبيه – : كار  بروكلما : تاريخ الشعوا العربية بروكلما
 8ص – 1عدد ا جزاى: –م 1968 –ط: الخامسة  –لبنا   –بيروت  –دار العلم للماليين 

مكتبة  –الهيئة العامة للكتاا  –لوبو : جوستاف لوبو : حضارة العرا: ترجمة عاد  زعتر 
 امعة الفيومج –كلية دار العلوم 


