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 "ترشيد استهالك المياه في عصري الرسالة والخالفة الراشدة"

 قيس حمادي العبيدي                             نضال مؤيد مال هللا                      

 جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية                  باحث في قضايا المياه العربية

 واالقليمية                                                     قسم التاريخ            

 (9196/ 69/ 61 قبل للنشر في 9162/ 61/61)قدم للنشر في  

  الملخص 

 وجود حٌاة االنسان والنبات والحٌوان على هذه األرض، الن الماء هو نعمة هللا فً األرض لال تعالى: الماء هو سر 
 .  (1) حٍ وَجَعَهْنَا يٍَِ انًَْاء كُمَّ شٍَْءٍ

ولد حث اإلسالم على الحفاظ على الماء وتخزٌنه وحسن استغالله ألهمٌته، الن ترشٌد استهالن المٌاه سٌوفر الماء للجمٌع 

 .والمجتمعٌة واستنزافه من أخطر المضاٌا البٌئٌة

 المٌاه فً عصري الرسالة والخالفة الراشدة". لموسوم: " ترشٌد استهالنألذا كان اختٌارنا للموضوع 

فً استخدام ماء  لترشٌداستخدامه فمد كان ٌوصً بافً ( اهتماماً بالماء وكان اسوة حسنة للمسلمٌن ولد أولى الرسول )

التبرع بالماء ث على صدلة كثرته وشجع على السمً واالرواء وحفر االبار وولفها، والحوفره االوضوء او الغسل حتى فً حال تو

 من أعظم الصدلات، ووضع نهجاً كفٌالً لحل جمٌع إشكاالت المٌاه التً تخص المزارعٌن فً سمً األراضً فً عصره. فعدها

فً ترشٌد استهالن الماء  ()من خالل اتباع سنة الرسول  ،الناس على ترشٌد استخدام الماء ونوحث الخلفاء الراشد

األراضً الترع وانشاء لنوات الري وإصالح  شكالبالد الى العدٌد من التحوالت منها حفر اإلبار وبعد فتح  ونوسعى الخلفاء الراشد

 الزراعٌة وتوفٌر المٌاه للشرب واالستخدمات االخرى.

"Rationalizing  of Water Consumption in Prophetic Mission  and 

Caliphate Eras" 

Qais hummady alobaid petired 
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Abstract 

Water is the secret of the existence of human, plant and animal life on this earth, because water 

is the grace of god in the earth.       

Islam has urged the preservation, storage and good exploitation of water because water 
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conservation will save water for all and drain it from the most serious environmental issues. 

So our choice of the theme was: "Rationalizing water consumption in the modern message and 

the adult caliphate." 

The Prophet (phub) paid attention to water and was a good example for Muslims to use it, he 

recommended the economy in the use of ablution water or washing even if it is available and 

encouraged watering, watering, digging wells and stopping them, reducing the charity of water 

donation, considering it one of the greatest handouts, and developing a generous approach to solve all 

Water problems that concern farmers in watering the land in his time. 

The caliphs urged people to rationalize the use of water by following the Prophet's Year in the 

rationalization of water consumption and the adult caliphs sought after the opening of the country to 

many transformations, including digging wells, enacting canals, constructing irrigation canals, 

repairing agricultural land and providing water. 

 المقدمة

 على خاتم االنبٌاء والمرسلٌن دمحم بن عبد هللا وعلى آلة وصحبه اجمعٌن.الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم     

 أما بعد...

وَجَعَهْنَا يٍَِ انًَْاء كُمَّ  تُعَْد المٌاه من الموارد الطبٌعٌة المهمة فً حٌاة االنسان وبالً الكائنات الحٌة لال تعالى 

، (3)ردت كلمة الماء فً المرآن الكرٌم ثالثاً وستٌن مرة، أن الماء سبب حٌاة كل شًء فً االرض، ولد و (2) حٍشٍَْءٍ

 ووردت بمعنى "النعمة" كونه ضرورة للحٌاة واالحٌاء، والتً ال تموم الحٌاة إال بها.

والمدوة المثلى فً مجال المحافظة على الماء من الضٌاع هدراً، كما دعا  ةاألسوة الحسن ()كان النبً 

 إلى عدم االسراف فً استهالن المٌاه فً أغراض الوضوء أو االغتسال. ()الرسول 

( وساروا على منواله، فاهتموا )لمد انتهج الخلفاء الراشدون )رضً هللا عنهم اجمعٌن( نهج رسول هللا 

فتح المسلمون بمصادر المٌاه وعملوا على تخزٌنها والمحافظة علٌها ، كما اعتنوا بترشٌد استخدام الماء، ولذلن عندما 

فٌما ٌتعلك بالزراعة واستغالل المٌاه، فبنوا السدود  السٌماالشام والعراق ومصر، اتجهوا إلى تحسٌن احوال هذه البالد، و

 وألاموا الجسور وشموا المنوات والترع، واهتموا بتوفٌر الماء الالزم لكل لطعة من االرض تصلح للزراعة.

 كانت مٌاه الطهارة والوضوء، أم مٌاه الزراعة، أم مٌاه الشرب.أه سواء كما إن االسالم نهى عن تلوٌث المٌا

للموضوع الموسوم "ترشٌد استهالن المٌاه فً عصري الرسالة والخالفة الراشدة" الذي هدفنا  نالذا جاء اختٌا

فً سننه  (زٌز والرسول )( فً كتابه العهللا ) ولد أمرنافٌه إلى توعٌة الناس إلى اهمٌة المٌاه للحٌاة وكٌفٌة ترشٌده، 

 وأدرن الخلفاء الراشدٌن هذه االهمٌة فاهتموا بتوعٌة وارشاد الناس إلى ذلن. المٌاه،شٌده على  تر

فً هذا البحث للة المعلومات فً المصادر التارٌخٌة عن المٌاه فً عصري الرسالة  واجهتنا ومن الصعوبات

 والخالفة الراشدة.
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جمع المادة التارٌخٌة وتمحٌصها وتحلٌلها للوصول  المائم علىفً كتابة هذا البحث  المنهج التارٌخً اعتمدناولد 

 إلى الحمائك التارٌخٌة.

المٌاه فً ) إلى ممدمة وأربع محاور تضمن المحور االول: نظرة االسالم إلى المٌاه وبعد اكتمال البحث لسم

ات فً استخدام () دمحم النبً هّدي) عصر الرسالة:  وتضمن المحور الثانً: المٌاه فً،االسراف فً المٌاه( االسالم 

الوضع المائً فً عصر الخالفة الراشدة، :، واحتوى المحور الثالث ( المختلفة تٌثرب الستخداما بارالمٌاه ،اهمٌة أ

وخاتمة  عصري الرسالة والخالفة الراشدة.: أهمٌة المٌاه فً استدامة النشاط المجتمعً فً وشمل المحور الرابع

 واستنتاجات.

 نرتبهافً هذا البحث على العدٌد من المصادر والمراجع التً خدمت البحث والتً سوف  الباحثان  اعتمدو

م(،  869هـ/ 656عبد هللا دمحم بن اسماعٌل البخاري )ت  ًبحسب اهمٌتها فً البحث أوله كتاب صحٌح البخاري، ألب

م( اللذان افادا  874هـ/ 662لحسن المشٌري النٌسابوري الشهٌر بمسلم )ت ا ،البًوكتاب صحٌح مسلم، لمسلم بن الحجاج 

 ( المتعلمة بالمٌاه.الباحثان فً تخرٌج احادٌث الرسول )

م( الذي أفاد الباحثان فً الحدٌث عن  798هـ/ 286وكتاب الخراج، لٌعموب بن ابراهٌم ابو ٌوسف الماضً )ت 

 المٌاه واالمور المتعلمة به.

كتاب معجم البلدان، لشهاب الدٌن بن عبد هللا ٌالوت الحموي )ت  البحثان م الجغرافٌة التً افادتومن المعاج

 م( الذي افاد الباحثان فً توضٌح االماكن الجغرافٌة التً وردت فً البحث. 2668هـ/ 666

من  م( 2322هـ/ 722وكتاب لسان العرب ألبً الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم بن علً بن منظور )ت 

وهللا                        المعاجم اللغوٌة الذي أفاد الباحثان فً توضٌح الكثٌر من المفردات اللغوٌة التً وردت فً البحث.

  ولً التوفٌك

 الباحثان

                     

 المحور األول: نظرة االسالم للمياه:

 المياه في االسالم:

هذه الهبة الربانٌة، ٌسعى لعامل مع المٌاه، واحترام هذه الثروة وتمدٌرهم لمد أكد الدٌن االسالمً على كٌفٌة الت

 الباحثان لتوضٌح وجه الممارنة بٌن ماضٌنا المشرق وحاضرنا فً كٌفٌة التعامل مع هذه الثروة العظٌمة.

العربٌة التً كانت  ، بدأت الفتوحات للبلدان(4)(بعد ظهور االسالم فً شبه الجزٌرة العربٌة بمٌادة النبً دمحم )

بإعادة تخطٌط  ون، وبعد انتشار االسالم بدأ حكم الخلفاء والوالة المسلم تحكمها االمبرطورٌتان البٌزنطٌنٌة والفارسٌة

التً ٌرجع  فً المدن االسالمٌة، فتمكنوا من احٌاء العدٌد من المشارٌع االروائٌةالبور الجداول والترع واصالح االراضً 

 .(5)تارٌخها إلى عهد أسالفهم

عناٌة فائمة بالماء وبوسائل السمً واالرواء، واهتم اهتماماً كبٌراً فً احٌاء  ()لمد أولى رسولنا الكرٌم 

وخاصة الموات منها، ولد تجلى ذلن بوضوح فً آٌات المرآن الكرٌم المتروكة غٌر صالحة للزراعة ،  والسٌما االرض

أَوَنَىْ ََشَوْا أَََّا ََسُىقُ انًَْاء إِنًَ انْأَسْضِ انْجُشُصِ فَنُخْشِجُ بِهِ صَسْعاً  ، ومن الوال هللا تعالى فً هذا الجانب (6)بوٌة الشرٌفةواالحادٌث الن

جَأْكُمُ يِنْهُ أََْعَايُهُىْ وَأََفُسُهُىْ أَفَهَا َُبْصِشُوٌَ
(7). 
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ما ٌخص على تنظٌم المٌاه واحٌاء االرض، وفٌما ٌتعلك أحادٌث فً هذا الجانب ب ()وذكر الرسول دمحم 

الماء ملكاً عاماً مشتركاً بٌن الناس اضافة إلى الكأل والنار وهذه لاعدة عامة وصفها الرسول  ()الرسول  عدبالماء فمد 

لال رسول ، ثم وضع لاعدة عامة اخرى وهً لاعدة عدم منع الماء فً حاالت الكأل والبٌع والشرب، حٌث ()األعظم 

 .(8)"ةً ِللَُمْستَْضعَِفٌنَ اَل تَْمنَعُوا ِعبَاَد هللاِ فَْضَل اْلَماِء، َواْلَكأَلِ، َواَل نَاًرا فَإِنَّ هللاَ َجعَلََها ُمَشاًعا ِلْلُمْمِوٌَن، َولُوَّ ": (هللا )

بتطبٌمات عملٌة لجمٌع األسس والمواعد التً وضعها بخصوص المٌاه وتنظٌمها، فكان  ()لمد لام الرسول 

لهذه التطبٌمات اكبر حافز، واعظم دافع لخلفائه من بعده لكً ٌسٌروا على هدٌه وٌبتكروا أسساً ولواعد جدٌدة شملت 

بعد أن اندفعت الجٌوش  وال سٌما، وذلن تبعاً للظروف الجدٌدة التً واجهتهم، االرواء والسمً مختلف مجاالت الري

وفً طلٌعتها ارض  والفرس العربٌة واالسالمٌة لتحرٌر االرض العربٌة، ومنها االراضً التً كان تحت سٌطرة الروم

 .(9)العراق وسهوله

ممٌزاً فً الفمه االسالمً، كونه أحد عوامل الطهارة التً ٌحتاج إلٌها االنسان لممارسة  شرعٌا إن للماء بعداً 

وَأََضَنْنَا يٍَِ انسًََّاءِ يَاءً طَهُىساً اداته مع هللا، وانطاللاً من لوله تعالى عب
(10). 

وللماء اشارات عدة فً المرآن الكرٌم وما ٌتصل بها من ظواهر، فعلى سبٌل المثال تتكرر فٌه كلمة )ماء( ثالثاً 

 .(11)وستون مرة، وكلمة نهر أو أنهار اثنٌن وخمسٌن ومرة

لعباده التمتع بالطٌبات أكالً وشرباً ولبساً وتزٌٌناً، ولكنه لم ٌدع األمر بغٌر لٌود وضوابط  ()لمد أباح الخالك 

َُحِبُّ  ََا بَنٍِ آدَوَ خُزُواْ صَِنَحَكُىْ عِنذَ كُمِّ يَسْجِذٍ وكُهُىاْ وَاشْشَبُىاْ وَالَ جُسْشِفُىاْ إََِّهُ الَ بل لٌد االباحة بعد االسراف لال تعالى 

انًُْسْشِفنِيَ
(12). 

من أخطر المضاٌا البٌئٌة، ألنها من الخطورة بمكان سوء  اتهواالسراف فً استخدام المٌاهوٌُعد استنزاف 

 مادة رخٌصة الثمن مع ما له من لٌمة ال ٌعرف لدرها إال أولوا األلباب. عدهاستهالن المٌاه واالسراف فً استخدامها، و
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 :االسراف  في المياه

 جاء االسالم لٌنظم الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة واالخاللٌة، على لاعدة التوازن واالعتدال )الوسطٌة(، ولال تعالى 
وَكَزَنِكَ جَعَهْنَاكُىْ أُيَّةً وَسَطاً 

 .(14) ءالشيمجاوزة الحد في  سراف هوواال ،(13)

لمد اجمع علماء المسلمٌن، على إن االسراف والتبذٌر حرام شرعاً وإن اختلفوا فً توصٌفه، ولد تكرر النهً 

إٌَِّ  صراحةً عن االسراف والتبذٌر واتباع المسرفٌن والمبذرٌن فً اكثر من موضع فً المرآن الكرٌم، كموله تعالى  

َاطِنيِ وَ كَاٌَ انشَُّْطَاٌُ نِشَبِّهِ كَفُىساًانًُْبَزِّسٍََِ كَاَُىاْ إِخْىَاٌَ انشَُّ
(15). 

، فإذا التصدنا فً الوضوء خمس ومما تمدم، البد أن ندرن بؤن الهدف هو لٌس االلتصاد والتوفٌر بمٌاه الوضوء

، فمن باب أولى االلتصاد وعدم االسراف فً استعماالت المٌاه االخرى، ألنه الهدف والغاٌة المراد ()التداًء بالرسول 

نستدل من اآلٌات المرآنٌة الكرٌمة واالحادٌث النبوٌة الشرٌفة، على أن تتمدم المصلحة العامة على المصلحة  تحمٌمها

الفردٌة عند تعارضها، فالضرر الخاص ٌتحمل لمنع الضرر العام، وإن من واجب االنسان المحافظة على موارد المٌاه 

لطرق المثلى ضمن األُطر الشرعٌة المحددة، فهو واجب دٌنً والتزام كماً ونوعاً، وتنمٌتها وتطوٌرها واستغاللها با

 شخصً وتربوي واخاللً، ٌلتزم به كل فرد من افراد المجتمع بموجب مسإولٌته الفردٌة عن رعاٌته لنفسه ولمجتمه.

ونؤمر الناس أن  ومما تجدر االشارة إلٌه، إن موضوع ترشٌد استهالن المٌاه من االمور الهامة لنتواصى جمٌعاً بالحك،

ٌعملوا بالحث تمربهم إلى طاعة الرحمن، ففً الترشٌد الهداٌة وفً االسراف الضاللة وفً التبذٌر ضٌاع. والبد من 

، فحري بنا أن نعمل  .(16)المرآن الكرٌم فً مرة( ثالثة وعشرون 63) فً االشارة إلى أن كلمة )االسراف( وردت

 ()حٌاتنا على أن نمتثل أمراً من أوامر هللا  قمصانعنا ومزارعنا وجمٌع طرجاهدٌن فً بٌوتنا ومدارسنا ومساجدنا و

وَانَّزٍََِ إِرَا أََفَقُىا نَىْ َُسْشِفُىا وَنَىْ ََقْحُشُوا وَكَاٌَ بٍََُْ رَنِكَ قَىَاياً للتناصح فٌه، فً لوله تعالى فً سٌاق مدٌحه المإمنٌن 
(17).  

والخالفة الراشدة، بتعلٌم المسلم حسن استعمال الماء ،  ()سول بدأت الشرٌعة االسالمٌة منذ عصر الر

 وخشٌة أن التحدٌد بالعدد ال ٌإدي إلى الثمرة الممصودة، جاءت تعالٌمها بتحدٌد الكمٌة بالمد والصاع.

ولما كانت الجوانب التً ٌستخدم فٌها الماء لٌست هً فمط للطهارات، وضعت الشرٌعة ضابطاً عاماً ٌحكم 

الذي دلت علٌه  (18)االنسان فً استخداماته االخرى للمٌاه، إال وهو االعتدال ومنع االسراف فً استخدام الماءتصرفات 

 النصوص والمواعد اآلتٌة من المرآن الكرٌم:

وكُهُىاْ وَاشْشَبُىاْ وَالَ جُسْشِفُىاْ إََِّهُ الَ َُحِبُّ انًُْسْشِفنِيَ لال تعالى 
وال لوله: )وكلوا واشربوا  نهما()رضً هللا عابن عباس لال،(19)

 (20) ( ، فً الطعام والشرابتسرفوا إنه ال ٌحب المسرفٌن

 

      ً ٌِْر إِْسَراٍف َوالَ َمِخٌلَةٍ َواْشَربُوا َوالبَُسوا َوتََصدَّلُواُكلُوا )) :() َولَاَل النَّبِ  (21) ((، فًِ َغ

)إسراف( هو تجاوز الحد فً كل فعل أو لول واستعماله فً اإلنفاق أشهر من غٌره وهو فٌه اإلنفاق زائدا عما ٌنبغً  

 .(22) وٌلٌك. )مخٌلة( من الخٌالء وهو التكبر. )ما شئت( مما أحله هللا تعالى. )أخطؤتن. .( تجاوزتن ولم تحصل منن[
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فً إباحة االكل والشرب أن ٌكون ذلن من غٌر اسراف  ()وجه االستدالل بهذا الحدٌث: اشترط الرسول 

 وهو المطلوب.

 المحور الثاني: المياه في عصر الرسالة

فً الشرٌعة االسالمٌة ٌالحظ أن نصوصها لد تضافرت للحث على المحافظة على موارد المٌاه  المتخصص

فً الماء أو استعماله فً غٌر مولعه، أو  وحماٌتها من كل العوامل التً تسبب فسادها، لذلن نهت الشرٌعة عن االسراف

 .(23)تجاوز الحد الالئك فً استعماله حتى و كان بغرض الطهارة من الحدث األكبر أو األصغر

مضرب المثل والمدوة الحسنة والمثل األعلى فً ذن، وجاءت االحكام الشرعٌة االسالمٌة  ()وكان الرسول 

. لمد أراد االسالم أن ٌكون االلتصاد فً المٌاهلتنبه على اهمٌة المٌاه فً الحٌاة، وتحذر من االسراف فً استهالكه 

مٌع مجاالت حٌاته، وٌكٌف سلوكه وٌرشده االستهالن صفة اساسٌة من صفات المسلم، وخلماً مركوزاً فٌه، ٌرافمه فً ج

. ومن هنا نإكد على أنه إذا كان التشدٌد فً استهالن الماء فً خانة العبادة والتطهر هذا شؤنه، فمن (24)إلى ألوم السبٌل

  .(25)فً الحاالت االخرى كالطهً والتنظٌف واالستحمام والنظافة وغٌرها ادباب أولى أن ٌلتزم االنسان بالحد المعت

وعدم االسراف فً زراعة ما لٌس فٌه فائدة، الزراعٌة،ومن عظمة االسالم والراره لمبدأ المحافظة على الثروة 

،والتً أو تمل فائدته تحاشٌاً الستنزاف المٌاه، واستبداله بزراعة النباتات المثمرة التً تحمك الكفاٌة من الغذاء للمسلمٌن

 .التحتاج الى وفرة مائٌة

لَاَل أَبَا ،والمحافظة علٌه صالحا الستخدام كثٌر من النصوص التً تحث على حماٌة الماء من التلوثتحفل الشرٌعة بال

ٌَْرةَ  ٌَْرةَ، لَاَل: ":   () : لَاَل َرُسوُل هللاِ ()ُهَر ٌَْف ٌَْفعَُل ٌَا أَبَا هَُر ائِِم َوُهَو ُجنٌُب فَمَاَل: َك اَل ٌَْغتَِسْل أََحُدكُْم فًِ اْلَماِء الدَّ

ِلئاَلَّ ٌَِصٌَر َما ٌَْبمَى فٌِِه ُمْستَْعَماًل  ٌَتَنَاَولَهُ تَنَاُوالً بِؤَْن    () َرسُوُل هللاِ  فَؤََمرَ .(26)" تَنَاَولُهُ تَنَاُوالً ٌَ 
(27) 

اِكدِ  ، () َرُسوِل هللاِ ان :() بن عبدهللا َجابِرٍ  لَالَ   .(28)" أَنَّهُ نََهى أَْن ٌُبَاَل فًِ اْلَماِء الرَّ

ِ :" ()لَاَل ُمعَاذُ ْبُن َجبَلٍ كما نهى عن التبرز فٌه،  ٌَمُوُل: " اتَّمُوا اْلَماَلِعَن الثَّاَلَث: اْلبََراَز فًِ  ،()َسِمْعُت َرسُوَل ّللاَّ

، َولَاِرَعِة الطَِّرٌِك  ّلِ  .(29)" اْلَمَواِرِد، َوالّظِ

ٌْمََظ أََحُدكُْم ِمْن نَْوِمِه، فاََل ٌَْغِمْس ٌََدهُ فًِ ))فً المحافظة على نماء الماء فً لوله  ()وٌتجلى حرص الرسول      إِذَا اْستَ

ٌَْن بَاتَْت ٌَُدهُ  نَاِء َحتَّى ٌَْغِسلََها ثاََلثًا، فَإِنَّهُ اَل ٌَْدِري أَ  .(30)((اإْلِ

بالحجارة وبالدهم حارة، فإذا نام احدهم فال وسبب الحدٌث كما لال العلماء هو أن اهل الحجاز كان ٌستنجون  

 .(31)ٌؤمن النائم أن تمع ٌده على ذلن الموضع النجس أو على لذر غٌر ذلن

ومما تمدم رأٌنا منهج االسالم الموٌم فً المحافظة على المٌاه ورعاٌتها، والتحذٌر من االضرار بها، وكان 

منا جمٌعاً العودة إلى ر دلٌل على استمرارهم ونهضتهم، مما ٌستدعً لهذا المنهج اكب ونتطبٌك المسلمٌن والخلفاء الراشد

زاف به، واالستفادة من المستجدات العصرٌة التً تتوائم مع منهجه نوتطبٌمه، وعدم االسراف واالست اتباع هذا النهج

التً  لعظمةالنعمة اون الفردي الرشٌد، وٌجنح إلى االسراف فً استخدام هذه ل، ففً غٌاب هذا الوعً ٌغٌب السلالشام

سبل العالج واالصالح، من خالل ٌساعد علئ اتباع أنعم هللا بها على عباده، فالوعً المجتمعً بمضاٌا المٌاه المتعددة 

 من حلول.مشكلة المٌاه تجاوب كل افراد المجتمع تجاوباً اٌجابٌاً مع ما تتطلب 

 

 المياه: اتفي استخدام ()ي النبي دمحم د  ه
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هور للمسلمٌن، وجعل الناس فٌه شركاء وشجع على حفر اآلبار طعلى توفٌر الماء ال ()لمد حرص الرسول دمحم     

لَاَل َسْعِد ْبِن  ،(32)( صدلة التبرع بالماء من اعظم الصدلات)دمحموولفها، وحث على المحافظة علٌها وجعل الرسول 

ً َماتَْت فَؤَتََصدَُّق َعْنَها؟ لَاَل: " نَعَْم ". لَاَل: فَؤَي  :()ُعبَاَدةَ  هُ َماتَْت فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل هللاِ، إِنَّ أُّمِ َدلَِة أَْفَضُل؟ لَاَل: أَنَّ أُمَّ  الصَّ

ًُ اْلَماِء: فَتِْلَن ِسمَاٌَةُ آِل َسْعٍد بِاْلَمِدٌنَِة   . (33)"َسْم

ٌَْماَن ْبِن ُموَسى أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن َعْمٍرو َكتََب إِلَى َعاِمٍل لَهُ َعلَى أَْرٍض لَهُ: أَْن اَل تَْمنَْع فَْضَل َمائَِن، فَإِنًِّ  "لَاَل ُسلَ

 . (34)"ٌَاَمةِ ٌَمُوُل: َمْن َمنََع فَْضَل اْلَماِء ِلٌَْمنََع بِِه فَْضَل اْلَكأَلِ َمنَعَهُ هللاُ فَْضلَهُ ٌَْوَم اْلمِ  ، ()َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ 

 ()بن مالن  لَاَل أَنَسً   كان ٌغتسل وٌتوضؤ بالماء الملٌل، ()ثبت أن الرسول     

:"  ً اعِ  ،()َكاَن النَّبِ ٌَْغِسُل، أَْو َكاَن ٌَْغتَِسُل، بِالصَّ
ؤُ بِاْلُمدِّ (36)إِلَى َخْمَسِة أَْمَدادٍ  (35)  .(37)" ، َوٌَتََوضَّ

( لتر، وهذا مإشر 2-8.5( لتر وٌتوضؤ بما ممداره )3-6كان ٌغتسل بما ممداره ) ()أن الرسول  وٌبدو

 اف به.نزواضح ألهمٌة الماء وترشٌد استهالكه وتجنب االسراف واالست

ِه لَالال      ٌٍْب، َعْن أَبٌِِه، َعْن َجّدِ ِ  ":ئالَ َعْمِرو ْبِن ُشعَ ًّ ًٌّ إِلَى النَّبِ َعِن اْلُوُضوِء؟ فَؤََراهُ ثاََلثًا، ثاََلثًا ٌَْسؤَلُهُ  () َجاَء أَْعَرابِ

 (38). لَاَل: َهذَا اْلُوُضوُء فََمْن َزاَد َعلَى َهذَا فَمَْد أََساَء، َوتَعَدَّى، َوَظلََم "

 

 :المياه اتيثرب لالستخدامآبار 

د اهتم أهل إن اهمٌة اآلبار جاءت من أهمٌة الماء، ألن الماء هو سر الحٌاة، وسر وجودها ودٌمومتها، فلم

واصحابه )رضً هللا  ()مدٌنة الرسول  ٌثربالحجاز باآلبار، ألن لها تؤثٌر كبٌر جداً فً حٌاة مدنهم،. لمد اهتم أهل 

عنهم أجمعٌن(، بحفر اآلبار؛ وذلن ألن مناخ الحجاز بشكل عام ٌتصف بالجفاف والحرارة الشدٌدة صٌفاً وللة األمطار 

شتاًء. ولد ورد فً المرآن الكرٌم أكثر من اسم للبئر مثل: الرس، الجب، والبئر، كما ان الشرع االسالمً اهتم باآلبار، إذ 

 .(39)ووضع ضوابط لها، وحدد أماكن حفرها ،حكاموضع مجموعة من األ

لمد حفرت العدٌد من اآلبار بالمرب من المساجد لحاجة المساجد للماء لغرض الوضوء والشرب واالغتسال، 

فضالً عن حدوث الكثٌر من الغزوات، كؤحداث هامة فً التارٌخ العربً االسالمً، بالمرب من بعض هذه اآلبار أو 

 ( وحادثة بئر معونة.م663/هـ6بدر الكبرى سنة )حولها، ومنها غزوة 

 

لمد كانت آلبار ٌثرب أهمٌة دٌنٌة كبٌرة كونها كانت تشكل األساس فً حٌاة العرب والمسلمٌن، ومن هذه اآلبار 

 . (40)()من ٌد عثمان بن عفان  ()بئر أرٌس الذي سمط به خاتم النبً دمحم 

 ()رسول هللا  متر فسمً كذلن بئر الخاتم لسموط خاتم26وعممهمتر 68بئر ارٌس غربً مسجد لباء بنحو 

 .(41)()من ٌد عثمان بن عفان
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وأنها من اآلبار التً .(42)فؤصبحت عذبة المٌاه، بعد أن كان ماإها أجاجا ،فً بئر أرٌس ()وتفل رسول هللا 

منها، وٌتوضؤ فٌها، بعد أن تفل فٌها فلم تنزح بعد ذلن، وكانت الصدلات ترمى فً بئر   () كان ٌستمً رسول هللا

 .  كان ٌستطٌب ماإها ()أرٌس، وبركة ماإها وعذوبته، وصفت كؤنها عٌن من عٌون الجنة، وأن الرسول 

ً  ": ()ُموَسى األَْشعَِرّيِ  وأَبِ  لَالَ        ِرِه، ٌَْوًما إِلَى َحائٍِط ِمْن َحَوائِِط الَمِدٌنَِة ِلَحاَجتِِه، َوَخَرْجُت فًِ إِثْ  ، ()َخَرَج النَّبِ

ا َدَخَل الَحائِطَ  ِ  -البستان - فَلَمَّ ًّ اَب النَّبِ ً   ، ()َجلَْسُت َعلَى بَابِِه، َولُْلُت: أَلَُكونَنَّ الٌَْوَم بَوَّ  ، ()َولَْم ٌَؤُْمْرنًِ، فَذََهَب النَّبِ

ُهَما فًِ البِئِْر، فََجاَء أَبُو بَْكٍر ٌَْستَ َولَ  ٌِْه َوَدالَّ ٌِْه ِلٌَْدُخَل، فَمُْلُت: َكَما َضى َحاَجتَهُ، َوَجلََس َعلَى لُّفِ البِئِْر، فََكَشَف َعْن َسالَ ؤِْذُن َعلَ

 ِ ًّ ْرهُ بِاْلَجنَِّة فَمُْلُت: ٌَ  ، ()أَْنَت َحتَّى أَْستَؤِْذَن لََن، فََولََف فَِجئُْت إِلَى النَّبِ ٌَْن، لَاَل: ائْذَْن لَهُ َوبَّشِ ِ، أَبُو بَْكٍر ٌَْستَؤِْذُن َعلَ ًَّ ّللاَّ ا نَبِ

 ِ ًّ ُهَما فًِ البِئِْر، فََجاَء ُعَمُر فَمُْلُت: َكَما أَْنَت َحتَّى أَْستَؤْذِ ، ()فََدَخَل، فََجاَء َعْن ٌَِمٌِن النَّبِ ٌِْه َوَدالَّ َن لََن، ، فََكَشَف َعْن َسالَ

  ً ِ ،()فَمَاَل النَّبِ ًّ ْرهُ بِاْلَجنَِّة فََجاَء َعْن ٌََساِر النَّبِ ، فَلَْم ،(): ائْذَْن لَهُ َوبَّشِ ُهَما فًِ البِئِْر، فَاْمتأََلَ المُف  ٌِْه فََدالَّ فََكَشَف َعْن َسالَ

ً  ٌَُكْن فٌِِه َمْجِلٌس، ثُمَّ َجاَء ُعثَْماُن فَمُْلُت: َكَما أَْنَت  ْرهُ بِاْلَجنَِّة، َمعََها باَلٌَء ، ()َحتَّى أَْستَؤِْذَن لََن، فَمَاَل النَّبِ : ائْذَْن لَهُ َوبَّشِ

َل َحتَّى َجاَء ُممَابِلَُهْم َعلَى َشفَِة البِئِْر، فََكَشَف عَ  ٌِْه ثُمَّ َدالَّ ٌُِصٌبُهُ فََدَخَل فَلَْم ٌَِجْد َمعَُهْم َمْجِلًسا، فَتََحوَّ ُهَما فًِ البِئِْر، فََجعَْلُت ْن َسالَ

ْلُت ذَِلَن لُبُوَرهُْم، اْجتََمعَْت  ًَ لَاَل اْبُن الُمَسٌِِّب: فَتَؤَوَّ َ أَْن ٌَؤْتِ  .(43) ".َها ُهنَا، َواْنفََرَد ُعثَْمانُ أَتََمنَّى أًَخا ِلً، َوأَْدُعو ّللاَّ

كان رسول هللا  ":(رضً هللا عنه)لال أبا سعٌد الخدري له أهمٌة دٌنٌة .(44)،وبئر بصه جنوبً البمٌع

()فمال: هل عندن من  )رضى هللا عنه(ٌؤتً الشهداء وأبناءهم وٌتعاهد عٌالهم، لال؛ فجاء ٌوماً أبا سعٌد الخدري

أغسل به رأسً فإن الٌوم الجمعة؟ لال: نعم، فؤخرج له سدراً وخرج معه إلى البصة، فغسل رسول هللا  (45)سدرٍ 

()(46) ."رأسه وصب غسالة رأسه ورالة شعره فً البصة 

 

 افً المسجد المرٌب من البئر، وشرب منها هذ ()فً هذه البئر ( )أما بئر )أنا( عندما نزل رسول هللا 

 .(47)البئر، وربط دابته بالسور، والتً تمع فً أرض مرٌم بنت عثمان

من بئر )بضاعة(، إذ جاء رسول هللا  ()ولد شرب رسول هللا ،(48)وبئر بضاعة شمال المسجد النبوي 

()  إلى بئر بضاعة، وتوضؤ من الدلو ورده فً البئر، وشرب من مائها وبخ فٌها وبعدها بصك فً هذه البئر، ولٌل أن

ر أفتى وفً هذا البئ، (49)مر ببئر بضاعة واسمى خٌله من هذه البئر وتوضؤ منها ودعا لها بالبركة ()رسول هللا 

، أَنَّهُ ()َسِعٌٍد اْلُخْدِرّيِ لال ، إن الماء طهور وال ٌنجسه شًء، لٌل أنه كان ٌطرح فً البئر ما ٌكرهون ()الرسول 

ِ  اللِ  ؤُ ِمْن بِئِْر () ِلَرُسوِل ّللاَّ ًَ بِئٌْر ٌُْطَرُح فٌَِها اْلِحٌَُض َولَْحُم اْلِكاَلِب َوالنَّتُْن؟  بَُضاَعةَ : أَنَتََوضَّ َوِه
(50). 

ٌُْت َرسُوَل هللاِ ()لال َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ       ُ  )لال َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  و،(51) " بَُضاَعةَ بٌََِديَّ ِمْن  (): " َسمَ ًَ ّللاَّ َرِض

ًَّ  أَنَّ ( اٌضا"َعْنهُ   .(52)"بَُضاَعةَ بََصَك فًِ  ()النَّبِ

 ()السحر فٌها، ولد أراه هللا  ()أما بئر )ذروان(، فإنها اشتهرت بسبب كونها البئر التً وضع للرسول 

) رضً هللا  َعائِشةَ  ام المإمنٌن لَالَتْ  (53)إلى البئر الستخراج السحر ()ذلن فً منامه، ودله علٌه فؤرسل الرسول 
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ً   ":عنها( َء َوَما ٌَْفعَلُهُ، َحتَّى َكاَن ذَاَت ٌَْوٍم َدَعا َوَدَعا، ثُمَّ ()ُسِحَر النَّبِ ًْ ٌِْه أَنَّهُ ٌَْفعَُل الشَّ لَاَل: أََشعَْرِت  ، َحتَّى َكاَن ٌَُخٌَُّل إِلَ

َ أَْفتَانًِ فٌَِما فٌِِه ِشفَائًِ، أَتَانًِ َرُجالَِن: فَمَعََد أََحُدُهَما عِ  ، فَمَاَل أََحُدُهَما ِلْْلَخِر َما َوَجُع أَنَّ ّللاَّ ًَّ ْنَد َرأِْسً َواآلَخُر ِعْنَد ِرْجلَ

ُجِل؟ لَاَل: َمْطبُوٌب، لَاَل: َوَمْن َطبَّهُ؟ لَاَل لَبٌُِد ْبُن األَْعَصِم، لَاَل: فٌَِما ذَا، لَاَل: فًِ ُمُشٍط َوُمشَ  الٍَة َوُجّفِ َطْلعٍَة ذََكٍر، لَاَل الرَّ

ٌَْن هُ  َ ً  فَؤ ٌَْها النَّبِ ، ثُمَّ َرَجَع فَمَاَل ِلعَائَِشةَ ِحٌَن َرَجَع: نَْخلَُها َكؤَنَّهُ ُرُءوُس الشٌََّاِطٌِن ، ()َو؟ لَاَل: فًِ بِئِْر ذَْرَواَن " فََخَرَج إِلَ

ُ، َوَخِشٌُت أَْن ٌُ  ا أَنَا فَمَْد َشفَانًِ ّللاَّ ا ثُمَّ ُدفِنَِت البِئْرُ فَمُْلُت اْستَْخَرْجتَهُ؟ فَمَاَل: الَ، أَمَّ  .(54) "ثٌَِر ذَِلَن َعلَى النَّاِس َشرًّ

،ثم بئر رومة لرب مجتمع االسٌال وسط العمٌك من .(55)وبئر شمال المسجد النبوي وهو بئر مربعة الطً

ً  النَّ  ان :بن عفان )رضً هللا عنه( َولَاَل ُعثَْمانُ ،.(56)اسفله شماال وكانت الٌهودي ٌبٌع المسلمٌن مائها  َمْن ":، لَالَ  ()بِ

ُ َعْنهُ  )فَاْشتََراَها ُعثَْمانُ  "ٌَْشتَِري بِئَْر ُروَمةَ، فٌََُكوُن َدْلُوهُ فٌَِها َكِدالَِء الُمْسِلِمٌنَ  ًَ ّللاَّ ا فاشتراها عثملن بن .(57) (َرِض

 .(58)( درهم فجعلها للمسلمٌن  68.888ٌمبلغ) ()عفان

 بئر غرس.  ()ومن اآلبار األخرى المشهورة والمؤثورة فً ٌثرب، التً كان لد شرب منها رسول هللا 

غسل ثالث غسالت بماء وسدر، وغسل لمٌصه، وغسل من بئر ٌمال له الغرس التً كانت  ()ولٌل ان النبً 

ٌٍْش ،(59)بمباء،  ًَّ "لَاَل َسِعٌِد ْبِن ُرلَ ؤَ  () أَنَّ النَّبِ  وأَبِ َولَاَل ،(60) اأْلَْغَرِس، َوأَْهَراَق بَِمٌَّةَ َوُضوئِِه فٌَِها " ِمْن بِئْرِ تََوضَّ

ٍ لَاَل: ًّ ِد ْبِن َعِل ً   َجْعفٍَر ُمَحمَّ َل النَّبِ ولٌل أن الرسول ،(61) ٌُمَاُل لََها: اْلغَْرُس، َكاَن ٌُْشَرُب ِمْنَها " ِمْن بِئْرٍ  () " ُغّسِ

()  فً احدى االٌام صلى صالة الفجر، ولٌل أن تشرق الشمس، ركب وذهب إلى بئر غدق الذي ٌمع بالمرب من بئر

ُ َعْنُهَما )ْبِن عَُمرَ عبد هللا  لَاَل ،(62)()غرس واغتسل منها هو وابو بكر الصدٌك  ًَ ّللاَّ ِ َصلَّى  ":(َرِض لَاَل َرسُوُل ّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم: َرأَ  ُ َعلَ ْلَو ُعَمَر، فَنُوِدٌُت ِمْن فَْولًِ: أَْن َكبِّْر، فََدفَْعتُهُ إِلَى أَبًِ  ِمْن بِئْرٍ ٌْتُنًِ أَْنِزُع ّللاَّ بَِدْلٍو َمِعً، فَذََهْبُت ألُنَاِوَل الدَّ

ُ َعْنهُ  ًَ ّللاَّ  (63) "بَْكٍر َرِض

 

فيو وشرب من مائها،  (67) ،وبصق(66)من الدلو ورد ما بقي إىل البئر  (65) فتوضأ (64)بئر قضاعة اىل    ()وجاء الرسول هللا
يقول اغسلوه من بئر قضاعة فإذا غسل فكأمنا نشط من   ()الرسول هللا وكان إذا أصاب اإلنسان مرض يف أايمو ،فعاد عذابً طيباً ،وكان ملحاً 

 .(68)عقال

ٌْبٌَِةُ  وبخصوص ٌْبٌَِةِ ُكنَّا ٌَْوَم  "،:()بن معرورلَاَل البََراِء م(،627هـ/6سنة ) بِئْرالُحَد أَْربََع َعْشَرةَ ِمائَةً  الُحَد

  ً ٌْبٌَِةُ بِئٌْر، فَنََزْحنَاَها، َحتَّى لَْم نَتُْرْن فٌَِها لَْطَرةً، فََجلََس النَّبِ ئِْر فََدَعا بَِماٍء فََمْضَمَض َوَمجَّ فًِ البِ َعلَى َشِفٌِر البِئِْر   ()َوالُحَد

ٌْنَا َحتَّى َرِوٌنَا، َوَرَوْت، أَْو َصَدَرْت َرَكائِبُنَا ٌَْر بَِعٌٍد ثُمَّ اْستَمَ ِ  و، .(69)"فََمَكثْنَا َغ ُ َعْنُهَما )لَاَل َجابِِر ْبِن َعْبِد ّللاَّ ًَ ّللاَّ  ":(َرِض

ٌْبٌَِةِ َعِطَش النَّاُس ٌَْوَم  ؤَ،  () الُحَد ٌِْه ِرْكَوةٌ فَتََوضَّ ٌَْن ٌََد ؤُ َوالَ بَ ٌَْس ِعْنَدنَا َماٌء نَتََوضَّ فََجِهَش النَّاُس نَْحَوهُ، فَمَاَل: َما لَُكْم؟ لَالُوا: لَ

ٌَْن، ٌَْن ٌََد ٌَْن أََصابِِعِه، َكؤَْمثَاِل العٌُُوِن، فََشِرْبنَا َوتََوضَّ  نَْشَرُب إاِلَّ َما بَ ْكَوةِ، فََجعََل الَماُء ٌَثُوُر بَ ؤْنَا لُْلُت: َكْم فََوَضَع ٌََدهُ فًِ الّرِ

 .(70)" ُكْنتُْم؟ لَاَل: لَْو ُكنَّا ِمائَةَ أَْلٍف لََكفَانَا، ُكنَّا َخْمَس َعْشَرةَ ِمائَةً 

ومما تمدم فإن اآلبار التً كانت موجودة فً ٌثرب )المدٌنة المنورة( أثنان واربعٌن بئراً كانت تستخدم للشرب 

لَاَل كانت وال زالت له أهمٌة دٌنٌة كبٌرة حٌث من االشارة إلى بئر زمزم حٌث  والسمً واالغتسال والتطبٌب، وهنا البد لنا

ُ َعْنُهَما )اْبِن َعبَّاٍس  ًَ ّللاَّ ٌْتُهُ بَِدْلٍو ِمْن َماِء َزْمَزَم، فََشِرَب لَائًِما "  ()أَنَّ َرُسوَل هللاِ  ":(َرِض َ  .(71) ، َدَعا بَِشَراٍب، لَاَل: فَؤَت
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 الوضع المائي في عصر الخالفة الراشدة:المحور الثالث:  

المزارعٌن، نتٌجة  تحل النزاع بٌنوضع نهجاً كفٌالً بحل جمٌع االشكاالت التً لد  ()فً زمن الرسول 

 سمى به، وفً التشرٌعات االخرى التًاالختالف فً وجهة نظرهم، بخصوص االسبمٌة فً السمً، وكمٌة الماء الم

لعربً االسالمً، ما ٌخص كري االنهار، واصالح التشممات، والبثوق تكون على حساب المنهج االلتصادي ا علئوضعها

لألنهار الكبٌرة، أما األنهار الصغٌرة على حساب المزارعٌن التً تشك أراضٌهم، وضع تغٌٌر مجرى النهر للمرور  ءالما

زل الموم فإذا كان أكثر منفعة ٌبمى وإذا بؤراضً اشخاص معنٌٌن، وتحدٌد منفعة النهر، أو على الطرٌمة العامة أو على منا

 .(72)ألل منفعة فرٌاه، وٌطم وتتم تسوٌته

المنهج االلتصادي العربً االسالمً ٌهدف لتحمٌك العدالة بٌن المزارعٌن فً أخذ زكاة االنتاج الزراعً، واضعاً فً     

بعض تلن الوسائل من جهد وكلفة، فمد فرق بٌن االراضً التً  الحسبان طرٌمة الري المستعملة لسمً الزرع، وما تتطلبه

واهتمامه  ()اتجهت الٌها عناٌة الرسول  و، (73)تروى سٌحاً أو بالمطر )دٌماً(، وبٌن االراضً اتً تروى بالسمً

ور الكثٌر من الخلفاء الراشدٌن فٌما بعد، ولد بدأت االصالح لمشارٌع الري بعد ما شهد أواخر العهد الساسانً تده ثٌكو

اجتاحت البالد، فانكسرت السدود، ودمرت االنهار والترع،  لتًالمشارٌع االروائٌة، بسبب االهمال والفٌضانات الكثٌرة ا

ٌفة عمر لوأغرلت الكثٌر من االراضً، وحولتها إلى مستنمعات وبطائح، وبعد طرد الفرس من أرض السواد فً عهد الخ

الدولة، ألهمٌتها فً الزراعة، وتبرز بشكل جلً اهمٌة  تحت سٌطرةاالراضً ، أكد ضرورة بماء ()بن الخطاب 

 .(74)تموم الزراعة من خاللهامشارٌع الري والتٌ

م( فمد واجه الخلفاء الراشدٌن )رضً هللا عنهم( ظروفاً جدٌدة 668-636هـ/48-22أما فً العصر الراشدي )

. فمد روي عن الخلٌفة عمر بن الخطاب (75)ٌد من مشارٌع الريلعبت دوراً مهماً فً التحوالت الزراعٌة وانشاء العد

() " َوٌَْسمُوَن الشمة  اْلُمْسِلُموَن َجِمٌعًا ُشَرَكاُء فًِ ِدْجلَةَ َواْلفَُراَت، َوكُّلِ نََهٍر َعِظٌٍم نَْحِوِهَما أَْو َواٍد ٌَْستَمُوَن ِمْنهُ لوله
َواْلَحافِرَ .(76)

َواْلُخفَّ  .(77)
ٌَْس .(78) ألََحٍد أَْن ٌَْمنََع، َوِلُكّلِ لَْوٍم ُشْرُب أَْرِضِهْم َونَْخِلِهْم َوَشَجِرِهْم، اَل ٌُْحبَُس اْلَماُء َعْن ، َولَ

النََّهِر األَْعَظِم لَْم  ً ذَِلَن َضَرٌر فًِأََحٍد ُدوَن أََحٍد. َوإِْن أََراَد َرُجٌل أَْن ٌَْكِري نََهًرا فًِ أَْرِضِه ِمْن َهذَا النََّهِر األَْعَظِم؛ فَإِْن َكاَن فِ 

ِة اْلُمْسِلِمٌَن ٌَُكْن لَهُ ذَِلَن َولَْم ٌُتَْرَن ٌَْكِرٌِه، َوإِْن لَْم ٌَُكْن فٌِِه َضَرر ترن ٌكربه، َوَعلَى اإِلَماِم ِكَرى َهذَا النَّهَ  ِر األَْعَظِم الَِّذي ِلعَامَّ

ٌِْه أَْن ٌُْصِلَح ِمسْ  ِة اْلُمْسِلِمٌَن َكنََهٍر َخاّصٍ ِلمَْوٍم إِِن اْحتَاَج إِلَى ِكَرى، َوَعلَ ٌَْس النََّهُر األَْعَظُم الَِّذي ِلعَامَّ نَاتِِه إِْن ِخٌَف ِمْنهُ، َولَ

ٌِْهْم، أاَل ترى أَن أَْصَحاب َهذَا النََّهِر فٌِِه ُشفَعَاٌء لَْو بَاَع أََحُدُهْم أَْرًضا  ٌَْس ألََحٍد أَْن ٌَْدُخَل َعلَ ًَ لَهُ، َولَُهْم لَ أَْن ٌَْمنَعُوا ِمْن أَْن ٌَْسِم

ٌَْس اْلفَُرات ودج ة ٌَْسِمً ِمْنُهَما َمْن َشاَء َوتَُمر  فٌهَما لة َكذَِلن فَإِن اْلفَُرات ودجلأََحٌد ِمْن نَْهِرِهْم أَْرَضهُ أَْو َشَجَرهُ أَو نخله. َولَ

  .(79)"السفن َواَل ٌكونُوَن فٌَِها ُشفَعَاء لشركتهم فًِ شربه

باستصالح االراضً والامة المسننات، وشك االنهر، وحفر آبار  ()أمر الخلٌفة عمر بن الخطاب  لذلن

جدٌدة ألراضً ال تصل إلٌها المٌاه، وكذلن معرفة ما ٌمكن اصالحه من مشارٌع الري ككري االنهر، واصالح المنوات، 

، ثم أمر بحفر نهر ()ة عمر بن الخطاب وبعد عملٌة مسح اراضً السواد حفر نهر اآلٌلة فً البصرة بؤمر الخلٌف

المعمل، ولم ٌمف الحد عند انشاء مشارٌع الري، وانما صٌانة هذه المشارٌع، ووضع نفمة اصالح السدود، وكل نهر عظٌم 

 .(80)على بٌت المال، واوصى المسلمٌن جمٌعاً بؤنه ال ٌحك ألحد أن ٌحبس الماء عن أحد

ى احٌاء االراضً االموات، والهدف عدم ترن األرض بوراً، عل ()وشجع الخلٌفة عمر بن الخطاب 

وٌرافك عملٌة االحٌاء انشاء مشارٌع كبٌرة ومختلفة، لذلن كثر الخراج وَعمَّ الرفاه فً الدولة
(81). 
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بالري، واستعمال االراضً، ومن أهم مشارٌع الري اتً انجزت فً  ()وكذلن اهتم الخلٌفة عثمان بن عفان 

، وكان دوره ممٌزاً فً الامة مشارٌع الري، وحفر ()الفضل إلى الوالً عبد هللا بن عامر بن كرٌز  عهده، وٌعود إلى

االنهار، واستصالح االراضً االموات والسٌما فً البصرة، واهتم اٌضاً الخلٌفة بحفر اآلبار، وجعلها مشاعاً بٌن الناس، 

 .(82)وجرى فً عهده الامة جسر منبج فً الجزٌرة الفراتٌة

فمد أبدى اهتماماً كبٌراً فً الري، على الرغم من لصر مدة خالفته،  ()أما الخلٌفة علً بن ابً طالب و

وكثرة االضطرابات فٌها، فإنه شجع على احٌاء االراضً، وزرعها، وكان ٌوصً أعماله بإصالح أي نهر ٌصٌبه 

عند فرض التبعات المالٌة على مستثمر  والسمً ، وكان الخلٌفة ٌؤخذ بالحسبان طرٌمة الريواالندراس االهمال والخراب

االرض الزراعٌة، ففرق بٌن االرض التً تروى باآلالت، وبٌن التً تروى بنوع آخر من السمً وما تحتاج إلى كفة مالٌة 

 .(83)كبٌرة

على حفر اآلبار، وكان ٌؤمر بالحفاظ على حموق أصحاب الري،  ()كما شجع الخلٌفة علً بن أبً طالب 

، وهكذا بذل الخلفاء الراشدٌن ووالتهم جهوداً كبٌرة فً تطوٌر الزراعة وتمدمها، ()وهو بهذا حذا حذو الرسول الكرٌم 

المواعد المتٌنة،  ورلٌها، وذن بإلامة مشارٌع الري العدٌدة والمنظمة فً سهول وادي الرافدٌن، فؤرسوا األسس ووضعوا

 .(84)والمناهج المالئمة لمن أتى بعدهم من الخلفاء والوالة، لتطوٌر إلامة مشارٌع الري على وفك تلن األسس

ومما تمدم فمد تمٌز عصر الخلفاء الراشدٌن، باالهتمام بمشارٌع الري المدٌمة، وحفر اآلبار، والامة السدود 

 وشك الترع ٌد المشارٌع االروائٌة المدٌمة، واالهتمام باألنهار وكرٌها.والخزانات، واصالح االراضً االموات، وتحد

، حٌث وضع بنود ()ومما تجدر االشارة إلٌه إذ برز االهتمام بمشارٌع الخزن واالرواء فً عصر الرسول الكرٌم 

جة لها فً مواسم شحة ، فضالً عن حفر اآلبار، واٌصال المٌاه الزائدة من مناطك إلى أخرى بحاالزراعٌة ومواثٌك تنظم

 المٌاه.

 

في عصري الرسالة اهمية المياه في استدامه النشاط المجتمعي المحور الرابع: 

 والخالفة الراشدة:

للماء منزلة رفٌعة فً االسالم وكما أسلفنا سابماً، إذ ٌعتبر نعمة من هللا تهب الحٌاة وتدٌمها وتطهر البشر 

جَنَّاتٍ جَجْشٌِ يٍِ جَحْحِهَا انْأََْهَاسُ  واألرض، وٌوصف عرش هللا أنه لائم على الماء، كما ٌوصف الفردوس بؤنه 
. أما صفة (85)

وَانهّهُ أََضَلَ يٍَِ انسًََّاءِ يَاءً فَأَحَُْا بِهِ األَسْضَ بَعْذَ يَىْجِهَا  آلٌة الماء كعنصر للحٌاة فتظهر فً ا
. ولٌس الماء مانحاً للحٌاة وحسب، (86)

وَجَعَهْنَا يٍَِ انًَْاء كُمَّ شٍَْءٍ حٍٍَّ  بل ان كل شًء حً هو من الماء 
. وللماء فً نظر المسلمٌن أهمٌة خاصة ألنه (87)

لََواِت اْلَخْمِس َكَمثَِل نَْهٍر َجاٍر، َغْمٍر َعلَى بَاِب أََحِدُكْم، )): ()لَاَل َرُسوُل هللاِ ضوء والغسل، ٌستخدم فً الو َمثَُل الصَّ

اتٍ    (88) .((ٌَْغتَِسُل ِمْنهُ كُلَّ ٌَْوٍم َخْمَس َمرَّ

على توفٌر العدالة االجتماعٌة بٌن الناس ووضع حجر  ونوالخلفاء الراشد ()لمد حرص الرسول الكرٌم 

 بن مالن )رضً هللا عنه( أَنٍَس  لَالالزاوٌة فً االسالم، وتشدد االحادٌث النبوٌة الشرٌفة على المساواة، فعلى سبٌل المثال 

 ِ ًّ  .(89) ((نَْفِسهِ الَ ٌُْإِمُن أََحُدكُْم، َحتَّى ٌُِحبَّ أِلَِخٌِه َما ٌُِحب  لِ ))لَاَل: ()لَال النَّبِ
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. ولٌس للمسلم أن ٌختزن الفائض من الماء، (90)وال شن أن هذا منطك على توافر كمٌات كافٌة من المٌاه العذبة

، وهذا ما كان علٌه الخلفاء الراشدٌن )رضً هللا اي فرض السلطة الممٌدة علئ المٌاهبل علٌه أن ٌسمح للغٌر باالنتفاع منه

إن من بٌن الثالثة الذٌن سٌتجاهلهم هللا  ()عنهم أجمعٌن(، فً المساجد خالل الخطب الدٌنٌة. ولد أشار الرسول الكرٌم 

 .(91)ٌوم المٌامة "رجل على فضل ماء فً طرٌك ٌمنع منه ابن السبٌل"

يَّا أَفَاء انهَّهُ عَهًَ سَسُىنِهِ يٍِْ أَهْمِ انْقُشَي فَهِهَّهِ وَنِهشَّسُىلِ  ر العادل لثروات األرض عباده من التوزٌع غٌ عز وجل وٌحذر هللا

وَنِزٌِ انْقُشْبًَ وَانَُْحَايًَ وَانًَْسَاكِنيِ وَابٍِْ انسَّبُِمِ كٍَْ نَا ََكُىٌَ دُونَةً بٍََُْ انْأَغْنَُِاء يِنكُىْ 
مورد حٌوي . وااللرار بؤهمٌة الماء ك(92)

ولكل انسان الحك فً نصٌب عادل منه، ٌإكد الحدٌث النبوي الشرٌف "المسلمون شركاء فً ثالث، الماء والكأل والنار". 

مة وبشراء بئر ر ()وكما بٌنا سابماً لام الخلٌفة عثمان بن عفان  ()وعطفاً على ما سبك ذكره، بتوجٌه من الرسول 

 وفراً مجاناً للمسلمٌن.فً الجزٌرة العربٌة وجعل ماءها مت

إلى المٌاه كمنفعة اجتماعٌة، أن ُعدَّ الماء بانه ملكاً للجمٌع وٌتطلب  ونالراشد إهلمد نظر الرسول الكرٌم وخلفا

المحافظة علٌه من الهدر واالسراف، ولد أعطى االسبمٌات فً استحصال المٌاه، وفً الحصول على مٌاه الشرب بكمٌة 

على حٌاة البشر، واالسبمٌة الثانٌة الستعمال المٌاه، هً توفٌرها للحٌوانات األلٌفة، جاءت ونوعٌة ممبولتٌن للحفاظ 

االسبمٌة الثالثة هً توفٌرها ألغراض الري. وهذا تؤكٌد على جعل ادارة المٌاه واستعماالتها بما ٌكفل استدامتها من خالل 

 ا والمحافظة علٌها من التلوث.اتباع لٌم شاملة، مثل االنصاف والمساواة فً تؤمٌنها وتوزٌعه

الفتوحات العربٌة واالسالمٌة، وحروب التحرٌر التً طالت كل شبه الجزٌرة العربٌة،  بعد، ذلنوتؤسٌساً إلى 

وشمالها فً بالد فارس، وبالد الرافدٌن وبالد الشام، أصبح أمام العرب والمسلمٌن مهام جدٌدة إلرجاع النهرٌن التً 

فمار الشعوب، فمد حولوها إلى رلٌها الزراعً الذي بال شن ٌتطلب اعادة تخطٌط وانشاء حرموها بعض الدوٌالت ال

 .(93))المشارٌع االروائٌة(، وبخاصة )السدود( و)الخزانات( والتً تعرضت لإلهمال والتآكل والخراب فً عهود اسالفهم

مٌماً المتداد جٌوشهم وشعوبهم وبناء على ما تمدم ازداد اهتمام العرب والمسلمٌن فً مجاالت تنظٌم الري تح

والشعوب االخرى التً دخلت االسالم لضمان أمنهم المائً والغذائً. ونستطٌع أن نإكد بؤن ابان الحكم االسالمً من 

عصر الخلفاء الراشدٌن تم تنظٌم توزٌع المٌاه، بشكل لّل نظٌره فً أي لانون محلً، وال تزال كتب الفمه االسالمً تسهب 

نظٌم المٌاه والسمً، وتحرم بعض فمراته، استخدام مٌاه الجداول واالنهار الخاصة ألي غرض، ولو كان فً تفصٌالت ت

 .(94)الوضوء للصالة بدون اذن من صاحبها

ولم ٌعرف العالم أزمة للمٌاه إال فً العصور المتؤخرة نتٌجة الهدر واالسراف فً استخدامات المٌاه لمختلف 

 . (95)المناخٌة التً ساعدت على تفالم األزمة وانتشارها االستعماالت أضافة إلى الظروف
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 الخاتمة واالستنتاجات

 بعد انجاز هذا البحث خرجنا بالعدٌد من النتائج كان اهمها:

الماء وتخزٌنه وحسن استغالله، وحرم هدره والتفرٌط فٌه؛ ألنها نعمة   ()حث االسالم على الحفاظ على .2

كبرى تتولف الحٌاة علٌه فً كل صورها واشكالها، فالواجب علٌنا جمٌعاً، أن نعمل على حفظ الماء وصٌانته 

ت من كل ما ٌفسده أو ٌضٌعه، والمحافظة علٌه بتجمٌعه فً سدود واسعة وأماكن معدة لذلن، وحفظه فً خزانا

 محكمة وآبار ظاهرة، وال نفرط فً أي نمطة من هذا الماء المبارن الذي انزله هللا تعالى نعمة لدٌمومة الحٌاة.

لمد اكد الرسول على اهمٌة المٌاه لمتطلبات الحٌاة الٌومٌة، وهو أساس طهارة الجسد ولوال الماء لما انتظمت  .6

(، ولد سراف باستخدامه ٌإدي إلى غضب هللا )العبادات، ونهى عن االسراف فً استخدام الماء ،ألن اال

( المبذرٌن بانهم اخوان الشٌاطٌن، وان التبذٌر فً الماء والوضوء واالستعماالت االخرى ٌإدي إلى وصف )

  . (96)ذٌِ اننَّاطِظَهَشَ انْفَسَادُ فٍِ انْبَشِّ وَانْبَحْشِ بًَِا كَسَبَثْ أََْ الهدر بالموارد المائٌة، ولد جسدت اآلٌات المرآنٌة ذلن 

( لدوة حسنة فً ترشٌد والترشٌد واالعتدال فً استخدام المٌاه سٌوفر الماء للجمٌع، وكان رسول هللا ) .3

استهالن المٌاه فمد كان ٌوجهنا بااللتصاد فً الماء عند الوضوء أو الغسل ،وعده ملكاً للجمٌع وٌتطلب المحافظة 

 واالرواء وحفر االبار ووضع حلوالً للمزارعٌن فً سمً االراضً.علٌه من الهدر، والتشجٌع على السمً 

وسعى الخلفاء الراشدٌن )رضً هللا عنهم اجمعٌن( إلى حفر االبار وشك الترع وانشاء لنوات الري واصالح  .4

 االراضً الزراعٌة، كما حافظوا على المٌاه من التلوث ألنها تضر بصحة االنسان.

اشدون المٌاه منفعة اجتماعٌة أن عدَّ الماء بؤنه ملكاً للجمٌع وٌتطلب المحافظة ( والخلفاء الروعّد الرسول ) .5

علٌه من الهدر واالسراف واستعماله بما ٌكفل استدامتها من خالل اتباع لٌم شاملة مثل االنصاف والمساواة فً 

 تؤمٌنها وتوزٌعها والمحافظة علٌها من التلوث. 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش 

                                                           

 .38,سورة األنبٌاء، اآلٌة ( 1)
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 .38,سورة األنبٌاء، اآلٌة ( 2)

 .837دمحم سعٌد اللحام،،المعجم المفهرس أللفاظ المران الكرٌم)بٌروت، دار المعرفة،د.ت(،مادة )ماء(،( 3)

لٌس حمادي العبٌدي، ازمة المٌاه فً حوضً دجلة والفرات وانعكاساتها على األمن المائً والغذائً ( 4)

عز الدٌن الخٌرو، الفرات فً ظل المانون  ،. وللمزٌد ٌنظر85(، 6823، جامعة الموصل، 2االللٌمً، )ط

 .65(، 2975الدولً، اطروحة دكتوراه غٌر منشورة )جامعة الماهرة، كلٌة المانون، 

 .92العبٌدي، أزمة المٌاه، ( 5)

 .65الخٌرو، الفرات فً ظل المانون الدولً، ( 6)

 .67 ،السجدة، اآلٌةسورة ( 7)

حمدي بن  تحمٌك، ،المعجم الكبٌر ،أبو الماسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً الطبرانً (8)

 .22/61،(د.ت ،مكتبة ابن تٌمٌة  ،الماهرة،2)ط عبد المجٌد السلفً

 .65الخٌرو، الفرات فً ظل المانون الدولً، ( 9)

 .48 ،سورة الفرلان، اآلٌة( 10)

 .24عبد البالً دمحم فإاد، المعجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌم، )د.م، د.ت(، ( 11)

 .32 ،سورة االعراف، اآلٌة( 12)

 .243 ،سورة البمرة، اآلٌة( 13)

بٌت تحمٌك  ،معجم الفروق اللغوٌة ،هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد بن ٌحٌى بن مهران العسكري  بوأ(14)

 .666(،هـ1412ومإسسة النشر اإلسالمً،  ،لم،1)طهللا بٌات،

 .67سورة االسراء، اآلٌات، ( 15)

 .89(،2001،بٌروت،دار ابن حزم ،بٌروت،1)طسإال وجواب فً المرآن 1000،لاسم عاشور(16)

 

 .67سورة الفرلان، اآلٌة، ( 17)

 .266سعد الشتري، تطبٌك المواعد االصولٌة، )د.م، د.ت(، ( 18)

 .32اآلٌة،  ،سورة األعراف( 19)
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 2000 ،مإسسة الرسالة،د.م،1)طأحمد دمحم شاكر ،تحمٌكجامع البٌان فً تؤوٌل المرآن ،دمحم بن جرٌر الطبري (20)

،)26/242. 

 

دار  ،1)ط دمحم زهٌر بن ناصر الناصر، ، تحمٌكصحٌح البخاري ،دمحم بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري (21)

 .4/248(،هـ1422،طوق النجاة 

 4/140المصدر نفسه، (22)

(22). 

 .473(، 2982، بٌروت، 7دمحم علً الصابونً، مختصر تفسٌر ابن كثٌر )ط( 23)

دمحم زومان، الفمه االسالمً ودوره فً حل مشكلة التلوث، بحث ممدم لمإتمر االجتهاد فً لضاٌا الصحة ( 24)

لٌة الشرٌعة، )االردن، جامعة والبٌئة والعمران، الذي عمدته رابطة الجامعات االسالمٌة بالتعاون مع ك

 .38-69(، 6883الٌرمون، 

 .38المرجع نفسه، ( 25)

دمحم فإاد عبد تحمٌك ،صحٌح مسلم ،  الشهٌر بمسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن المشٌري النٌسابوري (26)

 1/226(،دار إحٌاء التراث العربً، )بٌروت ،البالً

دمحم عبد ،تحمٌك السنن الكبرى ،الُخْسَرْوِجردي الخراسانً، أبو بكر البٌهمً أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى (27)

 .2/666،( 2003دار الكتب العلمٌة، ،بٌروت،3)طالمادر عطا

 

 .1/225/المصدر نفسه(28)

 .1/119 المصدر نفسه(29)

 .1/222،المصدر نفسه  (30)

. 66، 2987لسلطة المٌاه األردنٌة سنة  اهتمام االسالم بالماء والنظافة، "تمرٌر"عبد الفتاح الشٌخ، ( 31)

احمد علً سلٌمان، منهج االسالم فً مواجهة مشكالت المٌاه، )د.م، منشورات المنظمة  ،وللمزٌد ٌنظر

 .48(، 6828،  االسالمٌة للتربٌة والعلوم والثمافة

، 6826ري االردنٌة، رإٌة اسالمٌة"، تمرٌر صادر عن وزارة المٌاه وال الماء بٌن االستهالن والترشٌد "( 32)

 .8سلطة المٌاه، 
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إشراف عبد  عادل مرشد، وآخرون و طاألرناإوشعٌب ،المسند، تحمٌك، أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل (33)

سنن ابن  ،ابن ماجة  ؛67/264 (،2002مإسسة الرسالة،د.م،1)ط هللا بن عبد المحسن التركً

 .6/224،ماجه

 .22/662المسند، ،ابن حنبل(34)

لتر فالتر هنتس، المكاٌٌل  4.6265( ٌساوي الصاع من المكاٌٌل االسالمٌة، ولد كان صاع النبً )( 35)

واألوزان االسالمٌة وما ٌعادلها فً النظام المترٌة، ترجمة عن األلمانٌة كامل العسلً، )عمان الجامعة 

 .45(، 2978االردنٌة، 

من المكاٌٌل التً  والمد  (Modiusجمع مد، وهو كٌل معٌن وهذه الكلمة مؤخوذة من الالتٌنٌة ) ،الُمدّ ( 36)

رطل وثلث، ولٌل أن اصل المد ممدار بؤن  هتستعمل لمٌاس الحبوب والمد بضم المٌم وتشدٌد الدال، ممدار

م االلتصادي االسالمً، كفٌه طعاماً والجمع أمداد ومددة، أحمد الشرباصً، المعج تٌمد الرجل ٌدٌه فامتأل

 .75؛ هنتس، المكاٌٌل واألوزان االسالمٌة، 48(، 2982)بغداد، دار الجٌل، 

 .2/52،صحٌح البخاري ،البخاري (37)

 .2/246بن ماجة، سنن ابن ماجة ، ا؛22/677المسند ،ابن حنبل(38)

ع ،28جامعة تكرٌت للعلوم، مج مجلة ٌعرب ٌاسٌن ابراهٌم، نهال خلٌل الشرابً، "آبار المدٌنة المنورة" ( 39)

6( ،6822 ،)337. 

ُمحب الدٌن أبو عبدهللا دمحم بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار، الدرة الثمٌنة فً تارٌخ المدٌنة، ( 40)

 .286تحمٌك حسٌن دمحم علً شكري، )د.م، شركة دار االرلم بن االرلم، د.ت(، 

 161(،1935المنورة)المدٌند المنورة،المكتبة العلمٌة/عبد المدوس االنصاري، اثار المدٌنة  ( 41)

رحلة ابن بطوطة المسماة  ،أبو عبد هللا، دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن إبراهٌم اللواتً الطنجً، ابن بطوطة( 42)

 .1/94( ،تد.  دار الشرق العربً )د.م،تحفة النظار فً غرائب االمصار وعجائب األسفار

 3/54، البخاريصحٌح البخاري ، (43)

ابو عبدهللا دمحم بن محمود بن الحسن بن النجار،الدرر الثمٌنة فً اخبار المدٌنة ،تحمٌك حسٌن دمحم علً  ( 44)

البمٌع اصل من البلمة كل مكان فٌه اروم الشجر من ضروب  2/343شكري)د.م،دار االرلم بن االرلم،د.ت(،

.مجد ممبرة اهل المدٌنة شرلً المسجد النبوي وغٌر بعٌد عنه شتئ وبه سمً بمٌع الغرلد والغرلد كبار العوسج وهو

الدٌن ابً الطاهر دمحم بن ٌعموب الفٌروز االدي، المغانم المطابة فً معالم طابة ،تحمٌك حمد الجاسر 

 .360(،1969،الرٌاض،دار الٌمامة ،1)ط

مائل إلى الصفرة وكان شجر النبك مفردها سدرة وجمعها سدرات، وهو نبات ورله عرٌض ولونه  ،السدر(45)

ٌستخدم فً غسل شعر الرأس، كما لٌل أن السدر هو تحٌر البصر. أبو الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم بن 
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منظور، لسان العرب، لدم له عبدهللا العالٌلً، إعداد وتمدٌم ٌوسف خٌاط، )بٌروت، دار لسان العرب، 

 .6/229د.ت(، 

 .62،الدرة الثمٌنة ،ابن النجار  (46)

للقاضي زين الدين عمر بن الوردي  املنسوب خطأ : ،سراج الدين أبو حفص عمر بن املظفر بن الوردي، خريدة العجائب وفريدة الغرائب(47)
 .253،(  2002مكتبة الثقافة اإلسالمية ، ،القاىرة ،1)طأنور حممود زانيت  حتقيق، ،البكري القرشي

 .167؛االنصاري،اثار المدٌنة المنورة،2/342الثمٌنة  ، بن النجار،الدررا ( 48)

، داود الشهٌر بؤبو داود، سنن ابً سلٌمان بن األشعث بن إسحاق أبو داود بن بشٌر بن شداد بن عمرو األزدي  (49)

 .2/27(،د.تالمكتبة العصرٌة، ،بٌروت ) دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌدتحمٌك 

 .2/27المصدر نفسه، (50)

 67/55حنبل ، المسند،ابن (51)

 .2/52، صحٌح البخاري ،البخاري  (52)

؛ للمزٌد ٌنظر عن لصة السحر دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن 4/53، المصدر نفسه( 53)

 .96لٌم الجوزي، الطب النبوي، جزء من كتاب زاد المعاد البن المٌم، )بٌروت، دار الهالل ، د.ت(، 

 .4/266،صحٌح البخاري البخاري،(54)

 .165؛االنصاري،اثار المدٌنة المنورة،2/3420بن النجار،الدرر الثمٌنة ،ا(55)

دمحم بن عبد الملن بن هشام، السٌرة النبوٌة، لدم له طه عبد الرإوف سعد، دار الجٌل، )بٌروت، دار   ( 56)

ابو زٌد عمر بن شبه، اخبار المدٌنة ،تحمٌك،فهٌم ؛6/629(، 2975الجٌل، 

 .50(،1979شلتون)مكةالمكرمة،

 .3/109،صحٌح البخاري ،البخاري (57)

دمحم بن عبد الملن بن هشام، السٌرة النبوٌة، لدم له طه عبد الرإوف سعد، دار الجٌل، )بٌروت، دار   ( 58)

ابو زٌد عمر بن شبه، اخبار المدٌنة ،تحمٌك،فهٌم ؛6/629(، 2975الجٌل، 

 .50(،1979شلتون)مكةالمكرمة،

وفاء الوفاء بؤخبار دار  السمهوري،علً بن عبدهللا احمد بن الحسٌن الشافعً ، نور الدٌن ابو الحسن ( 59)

 .6/246،  ( 2429،بٌروت، دار الكتب العلمٌة،2المصطفى )ط

 .161هـ(،1399،جدة)فهٌم دمحم شلتوت ،حممه ،أبو زٌد عمر بن شبة ، تارٌخ المدٌنة البن شبة(60)

 .262،المصدر نفسه (61)
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احمد بن عبد الحمٌد العباسً، عمدة االخبار فً مدٌنة المختار، صححه أسعد الحسٌنً، )الماهرة، المكتبة ( 62)

 .658-658التجارٌة الكبرى(، 

، أمالً ابن سمعون الواعظ، ابن سمعون الواعظب ،الشهٌرأبو الحسٌن دمحم بن أحمد بن إسماعٌل بن عنبس البغدادي (63)

 .112(،م 2002،بٌروت،1)طعامر حسن صبري ،دراسة تحمٌك

:عٌن جارٌة الى بساتٌن ٌضرب منها الماء الجاري ال تثبت فٌه  ، بئر لضاعة271،بن الوردي، خريدة العجائب ا(64)

البلدان  شهاب الدين ابو عبدهللا ايقوت  بن عبدهللا  الرومي احلموي الشهري بياقوت احلموي، معجم   النجاسات،وهو بئر بنً ساعدة
 .271،بن الوردي، خريدة العجائب ا ، وىو بئر ابملدينة املنورة،1/443(،1995،بريوت،دار صادر،2)ط

، بريوت 1)ط املستطرف يف كل فن مستطرف ،شهاب الدين دمحم بن أمحد بن منصور األبشيهي ؛1/443ايقوت احلموي، معجم البلدان ،(65)
 315، ،السمهودي  ؛315(،ىـ 1419،عامل الكتب ،

 .271خريدة العجائب، ابن الوردي،(66)

 .315،؛االبشيهي ،املستطرف1/443ايقوت احلموي، معجم البلدان ،(67)

 271خريدة العجائب، ابن الوردي،(68)

 .4/193البخاري، صحٌح البخاري،(69)

 .4/193المصدر نفسه،(70)

 .4/14،المسند،ابن حنبل (71)

، بٌروت، دار الكتب 6الدٌن السمرلندي ، تحفة الفمهاء، )طدمحم بن أحمد بن أبً أحمد أبو بكر عالء ( 72)

 .546(، 2994العلمٌة، 

المشارٌع االروائٌة والخزنٌة فً حوض نهر الفرات وآثارها "سعدٌة عاكول فتحً، ندى شاكر جودت، ( 73)

 .237(،  6827، )662، مجلة االستاذ، ع "فً الوالع الزراعً

 .237نفسه،  رجعالم( 74)

الخراج  الشهٌر بابً ٌوسف الماضً، ٌعموب بن إبراهٌم بن حبٌب بن سعد بن حبتة األنصاري بو ٌوسفا (75)

 .97د.ت(، ،المكتبة األزهرٌة للتراث د.م، ) سعد حسن دمحم وطه عبد الرءوف سعد  ،تحمٌك ،

ٌِْهُم َوالش مَّةُ: َمِسٌٌر بَِعٌٌد إِلَى أَْرٍض نَِطٌَّةٍ (76) ُ سُْبَحانَهُ: }َولَِكْن بَعَُدْت َعلَ [ 42{ ]التوبة: الش مَّةُ . تَمُوُل: َهِذِه شُمَّةٌ َشالَّةٌ. لَاَل ّللاَّ

ةً فًِ َهذَا ِن اْلمَْصدِ . َوالش مَّةُ ِمَن الثٌَِّاِب، َمْعُروفَةٌ. َوٌُمَاُل اْشتَكَّ فًِ اْلَكاَلِم فًِ اْلُخُصوَماِت ٌَِمٌنًا َوِشَمااًل َمَع تَرْ  ، َكؤَنَّهُ ٌَُكوُن َمرَّ
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ٌِْه ِعْنَد َعْدِوِه. َواْلِمٌَاُس فًِ ذَِلَن كُ  ، إِذَا َماَل فًِ أََحِد ِشمَّ ةً فًِ َهذَا. َوفََرٌس أََشك  ، َوَمرَّ ّكِ أحمد بن فارس بن  ،لِِّه َواِحدٌ الّشِ

 6/272 (،1979،دار الفكر)د.م،هارون عبد السالم دمحم،تحمٌك زكرٌاء المزوٌنً الرازي معجم مماٌٌس اللغة

ًَ ٌَْحفَى حفًى فهو حاٍف إذا كان بغٌر نَْعٍل وال خّف. وإذا (77) حفو: حفً: الِحْفَوةُ والَحفَى مصدر الحافً.. ٌمال: َحِف

 1/154الفراهٌدي،العٌن، الولد من الحافرانتَحَجِت المدم، أو فِْرِسُن البعٌر أو 

 

: : مجمع فرسن الُخف  خف: (78) ، أي: لبسته. والِخف  البعٌر، والجمُع: أخفاٌف. والخف: ما ٌلبسه اإلنسان، وتََخفَّْفُت بالُخّفِ

 كل شًء َخفَّ َمْحَملُهُ.

 .4/243 ،كتاب العٌن  ،الفراهٌدي

 

 .11المصدر نفسه، (79)

البٌان مطبعة )الماهرة، احمد بن ٌحٌى البالذري، فتوح البلدان، تحمٌك صالح الدٌن المنجد، ( 80)

 .358، (2975العربً،

 .237نفسه،  مصدرال (81)

عبد الجبار محسن عباس السامرائً، عمر بن الخطاب، احٌاء االراضً واستصالحها فً شبه الجزٌرة ( 82)

العربٌة والعراق حتى نهاٌة العصر االموي، اطروحة دكتوراه غٌر منشورة، )جامعة بغداد، كلٌة اآلداب، 

6888 ،)289. 

 .238ودت، المشارٌع الروائٌة، فتحً، ج( 83)

، الماهرة، دار الشرق، 2أبو عبٌد الماسم بن السالم، كتاب األموال تمدٌم ودراسة وتحمٌك دمحم عمارة، )ط( 84)

، الرٌاض، مركز الملن 2شاكر ذٌب فٌاض، )ط ،؛ حمٌد بن زنجوٌه، كتاب األموال تحمٌك577(، 2989

 .67-3/66 (،2986فٌصل للبحوث والدراسات االسالمٌة، 

 .26سورة دمحم اآلٌة، ( 85)

 .65سورة النحل، اآلٌة، ( 86)

 .38سورة االنبٌاء، اآلٌة، ( 87)

 .2/463،مسلم، صحٌح مسلم (88)

 2/26البخاري، صحٌح البخاري  (89)
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 .43(، 6886، )56، ع"ناصر فارولً، "إدارة المٌاه فً االسالم"، مجلة البٌئة والتنمٌة( 90)

دمحم عبد المادر عطا، )مكة،  ،الحسٌن بن علً بن موسى البٌهمً، السنن الكبرى، تحمٌكأبو بكر أحمد بن ( 91)

 .2/297(، 2994دار الباز، 

 .7سورة الحشر، اآلٌة، ( 92)

 .268(،  2982لدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، تحمٌك، دمحم حسٌن الزبٌدي، )بغداد، ( 93)

، بٌروت، 2االسالم، دراسات فً االحوال العمرانٌة واالدارٌة، )طصالح احمد العلً، الحجاز فً صدر ( 94)

 .256(، 2998مإسسة الرسالة، 

 .52العبٌدي، أزمة المٌاه،  (95)

 . 42سورة الروم، اآلٌة، (96)

 


