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Abstract 

Well water is the predominant Arab waters of the Arabian Peninsula before Islam because of the 

scarcity of rain. In this paper we discussed methods of detection    

And treatment of water wells in the Arabs before Islam.The research is based on the introduction, 

two chapters, a conclusion and a list of sources and references. In the introduction I addressed the 

importance of wells in the life of Arabs before Islam. In the first chapter I studied the methods of 

detection of well water, including the method of listening and looking, dependence on plants, animals 

and insects, and the method of smelling and tasting the soil and dependence on dew, inference with 

ants and inference with vision.The second chapter dealt with the time of digging wells and methods of 

treatment of water salinity and severity, including: the time of digging wells, and rely on wool and the 

method of drilling multiple, and the way of mixing water with raisins and dates in the desalination of 

water. Then a conclusion and a list of sources and references. 

Key words: water wells, arabs before Islam, wells, listening, looking, smell soil, tasting soil, dew, ants, 

vision. 

 الملخص:
الجزيرة العربية قبل االسالم. بسبب شحة االمطار وفي هذا البحث تناولنا طرق تعد مياه اآلبار هي الغالبة على مياه العرب شبه 

الكشف عن مياه االبار ومعالجتها عند العرب قبل االسالم. وبني البحث على توطئة ومبحثين وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع. 
المبحث األول طرق الكشف عن مياه اآلبار: ومنها طريقة تناولت في التوطئة اهمية االبار في حياة العرب قبل االسالم وتناولت في 

 اإلنصات والنظر، واالعتماد على النباتات والحيوانات والحشرات، وطريقة شم التربة وتذوقها، واالعتماد على الندى، واالستدالل بالنمل،
ة ملوحة المياه وكدرتها وفيه: وقت حفر االبار، واالستدالل بالرؤيا. وأما المبحث الثاني فقد تناولت فيه وقت حفر اآلبار وطرق معالج

واالعتماد على الصوف وطريقة الحفر المتعددة، وطريقة مزج المياه بالزبيب والتمر في تحلية الماء. ثم خاتمة وقائمة بالمصادر 
 والمراجع.

 الرؤيا.، النمل، الندىالتربة،  تذوق ،شم التربة ،النظر ،االنصات، االبار، العرب قبل االسالم، مياه االبار الكلمات المفتاحية:
 المقدمة:

إن المياه تعد عماد حياة االنسان اليومية؛ لذلك فإن أول شيء يجب توافره في قيام المجتمعات هو وجود هذا العنصر وهذا 
عليه قلة المياه الصالحة الحال انطبق على حياة العرب في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم التي تميز مناخها بأنه شبه قاري تغلب 

بسبب وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة األرضية. وال تقتصر مشكلة المياه في المنطقة  للشرب وري األرض والحيوانات
 العربية على الندرة بل تمتد الى نوعية المياه التي تتدنى وتتحول الى مياه غير صالحة لالستخدام ألسباب متعددة. 

مياه اآلبار والعيون هي الغالبة على مياه العرب في هذه المنطقة آنذاك. وفي أحيان كثيرة كانت مياه االمطار ال تهطل  وتعد
 فتؤدي الى شحة في موارد الطبيعة وال سيما المياه والكأل فتظهر الحاجة الشديدة لها. 

والعيون واآلبار واألمطار، وتختلف مواضع هذه المصادر قربًا  لقد تنوعت أساليب حصول العرب قبل اإلسالم على المياه لتشمل األنهار
سـاعد علـى نجـاح تفي كـل مدينـة ال بـد مـن تـوافر مجموعـة مـن الخـدمات وبعدًا، باستثناء المطر الذي اختلفت مواعيد سقوطه وكمياته، و 
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ـــال مـــن أصـــل الحيـــاة و  والمـــاء أكثـــر هـــذه الخـــدمات أهيمـــه، ألنـــهالحيـــاة فيهـــا. واســـتمرار  تهـــاقيـــام المدينـــة وديموم ـــه ال توجـــد حيـــاة ق دون
وفـي الـبالد العربيـة ُعـّد وجـود المـاء مـن أهـم ضـروريات  .30سـورة األنبيـاء، آيـة . َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحـيٍّ َأفَـاَل ُيْؤِمُنـونَ تعالى:

 قيام المدن اإلسالمية والحياة 
ميــاه االبــار ومعالجتهــا عنــد العــرب قبــل االســالم. واعتمــدنا فــي الدراســة علــى وفــي هــذا البحــث ســوف نتنــاول طــرق الكشــف عــن 

طريقة جمع المادة األولية من مصادرها وتحليل بعض النصوص ومقارنتها. وبني البحث على مقدمة وتوطئة ومبحثـين وخاتمـة ثـم قائمـة 
سـالم وتناولـت فـي المبحـث األول طـرق الكشـف عـن ميـاه المصادر والمراجـع. تناولـت فـي التوطئـة اهميـة االبـار فـي حيـاة العـرب قبـل اال

اآلبار. وأما المبحث الثاني فقد تناولت فيه وقت حفر اآلبار وطـرق معالجـة ملوحـة الميـاه وكـدرتها، ثـم ختمـت بخاتمـة حملـت أهـم النتـائج 
 التي توصلنا إليها. ثم تلتها قائمة بالمصادر والمراجع.

 قبل االسالم: اهمية االبار في حياة العرب -توطئة
تمثل المياه الجوفية أنواع المياه األرضية كلها التي تتكون من الدورة المائيـة في الطبيعة، وتتواجد في جوف األرض تحت ضغط 

. وُتصنف المياه الجوفية حسب طبيعتها إلى مياه: ثقيلة، أو خفيفة، أو رقيقة، أو سـخينة، أو عذبـة، أو (1)يساوي الضغط الجوي أو يفوقه
، وقــد حملـــت الميــاه الجوفيـــة صــفات بعـــض الصــخور الحاويـــة عليهــا فمنهـــا الميــاه ذات الطعـــم العــذب والمـــر والمــالح والقـــابض (2)كريهــة
وأفضـل أنـواع الميـاه الجوفيـة للسـقي  ،(4)، وهناك مياه غلب عليها طعم بعض المعادن مثل المياه الحديدية والكبريتية والنحاسـية(3)العفص

. وقـد (5)لكونـه يجمـع بـين العذوبـة واللطافـة وخفـة الـوزن، لـذلك  فهـو يصـلح لجميـع أنـواع المزروعـات مـن دون اسـتثناءهو المـاء العـذب؛ 
ا عرف العرب قبل االسالم بأن أول ما ينبغي أن ينظروا إليه عند اختيار األرض لينزلوا فيها هو توفر المياه والقـدرة علـى اسـتنباطها ألنهـ

 .(6)أساس العمل
يئة القاسية في شبه الجزيرة العربية أصبح التمييز بين أنواع المياه الجوفية والكشف عن أماكن الصـالح منهـا مهمـة لهـا ونتيجة للب

مكانة كبيرة في حياتهم، وهذا انعكس على نواحي معيشتهم وصالتهم السياسية وقيام النزاعات بيـنهم، وخيـر مثـال علـى أثـر الميـاه الكبيـر 
م  جعله أحد المحاور الكبرى لثمانية عشر يوما من أيامهم فقـد ارتبطـت أسـماء المعـارك ارتباطـا وثيقـا بأسـماء في حياة العرب قبل اإلسال

. ووصــل األمــر الــى قيــام (7)مواضــع الميــاه أو نســبت إليهــا بســبب إصــرار كــل قبيلــة لالســتئثار بمنبــع المــاء أو االحتمــاء بــه قبــل المعركــة
. وبلغ من شـدة النزاعـات (8)لى منابع المياه او اغتصابها من أصحابها أو استرجاعه من غريم قويتحالفات بين القبائل هدفها السيطرة ع

علـى المـاء والكــأل فـي نهايــة عصـر مــا قبـل اإلسـالم وبــدأ البعثـة المباركــة أن تطلـب تشــريعا اسـالميا لتنظـيم أمــور المـاء والكــأل والحـد مــن 
: (10)وذكــر ابـن الربيــع : ))النــاس شـركاء فــي ثـالث: المـاء، والكــأل، والنـار((.(9)لـه(التقاتـل عليهمـا، ومنهــا قـول الرســول المصـطفى)ص وآ

مكــان الميــرة المســتمدة، واعتــدال المكــان وجــودة الهــواء، والقــرب مــن  وتعتبــر فــي إنشــاء المــدن ســتة شــروط وهــي: ســعة الميــاه المســتعذبة وا 
 يحيط بها سواد يعين أهلها. المرعى واالحتطاب، وتحصين منازل الناس من األعداء والذعار، وان

                                                           
 .  583( علي، مقداد حسين وآخرون، علوم المياه، ص1)
 .170( الكرخي، انباط المياه الخفية، ص2)
 .  24بلسي، علم المالحة، ص؛ النا134/ 1( أبن العوام، كتاب الفالحة،3)
؛ وقنند أضنناف لهننا الكرخنني المنناء النفطنني والزيبقنني والزرنيخنني ومننا خالطننه طعننم القيننر 25؛ النابلسنني، علننم المالحننة، ص137/ 1( أبننن العننوام، كتنناب الفالحننة،4)

 .  17والشب والزاج، ينظر: انباط المياه الخفية، ص
 .  24لمالحة، ص؛ النابلسي، علم ا40( ابن البصال، الفالحة، ص5)
 .  3( ابن الحجاج، المقنع في الفالحة، ص6)

 وما بعدها. 1/454وما بعدها؛ ابن االثير، الكامل في التاريخ  8/6ابن عبد ربه، العقد الفريد (7)
 .1/406علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  (8)
؛ النراقنني، مسننتند الشننريعة فنني أحكننام الشننيعة، 2/212؛ السرخسنني، المبسننوط، 62-60ص؛ أبنني عاصننم، كتنناب الننديات، ص  4/3الشننافعي، كتنناب األم ، (9) 

14/307. 
 .106ابن الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، ص(10) 
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زالـة كـدرتها وتحليتهـا . وقـد رزق العـرب منـذ (1)ونتيجة لذلك طور العرب طرائـق معرفـة مكـامن الميـاه وغزارتهـا وأنواعهـا وتنقيتهـا وا 
باسـتعمال  قديم الدهر فراسة حاذقة يتعرفون بها على مكامن الماء في باطن األرض وتنقيتـه وتحليتـه عـن طريـق خبـراتهم وتجـاربهم وذلـك

 وسائل حسية أو االستعانة بالحيوانات او النباتات او التضاريس األرضية.
وهـي مـن  وهـي كلمـة مشـتقة مـن الريـف، الـذي يعنـي مـا قـارب المـاء مـن األرض، والجمـع أريـاف(2)وطور العرب معرفتهم بالريافة

بواسطة بعض األمارات الدالة على وجوده، وقيـل إن أكثـر  فروع الفراسة عند العرب قبل االسالم وتعني معرفة استنباط الماء من األرض
وال بـد لصـاحبه مـن ان يمتلـك حسـًا كـاماًل وتخـياًل شـاماًل، وقيـل إن الريافـة هـي: ، (3)من تميز بذلك من العرب هـم أهـل نجـد فـي الحجـاز

خراجـــه إلـــى وجـــه األرض ت الكشـــف عـــن الميـــاه محـــدودة، لجـــأ ولّمـــا كانـــت أدوا .(4)هندســـة اآلبـــار وطـــرق الحفـــر ومعرفـــة وجـــود المـــاء وا 
 المهتّمون بالمياه إلى الفراسة، مثـل شـم التـراب، أو السـماع بـاألذن، ، كـذلك لجـؤوا إلـى اسـتخدام الوسـائل الهندسـّية لرفـع المـاء إلـى سـطح

 .األرض
تحــت األرض والبصــير ويســمى مــن لــه معرفــة بــذلك بالَنّصــاْت وكــذلك يســمى بــالقنقن وجمعــه بــالفتح القنــاقن. وهــو البصــير بالمــاء 

لفـظ بحفر الماء واسـتخراجها الـذي يسـمع فيعـرف مقـدار المـاء فـي البئـر قريبـًا أو بعيـدًا ويقـال لمـن يقـوم بـالحفر وأنبـاط المـاء القَنـاء. وورد 
 .(5)القناقن في شعر للطرماح فقال:

 ويـنـصـت للسـمـع انتـصـات القـناقـن   يخافتن بعض المضغ من خشية الردى  
مــن أهميــة اآلبــار ان قامــت عليهــا مســتوطنات تعــيش علــى مائهــا، ولهــذا فــال غرابــة إذا مــا وجــدنا القــدماء يقدســون اآلبــار وبلــغ 

بـذلك فـإن حفـر اآلبـار واختيـار األمـاكن التـي يحفـر . (6) ويعتبرونها من مصادر الحياة بالنسـبة إلـيهم؛ ألنهـا تمـدهم وتمـد حيوانـاتهم بالمـاء
 عن معرفة تكاد تكون شبه تامة بوجود الماء في هذا الموضع أو ذاك. فيها لم يكن عشوائيًا بل

وتعد اآلبار من مصادر المياه المهمة عند العرب قبل اإلسـالم والتـي اعتمـدوا عليهـا كمصـدر مـن مصـادر الميـاه ال سـيما إذا قـل أو نـدر 
لتزويـد المرافـق العامـة فـي المـدن أو محطـات القوافـل وصعب الحصول عليه من المصادر األخرى، وبصورة عامة فإن هناك آبارَا عامـة 

التجارية وهناك أيضا آبار خاصة قد يحفرونها في مساكنهم وحدائق بيوتهم ومن هنا انتشرت ظاهرة حفر اآلبـار وتطـورت أسـاليب حفرهـا 
 . (7)وبنائها وأخذ هذا الجانب يتطور حتى أصبح للعرب خبرة كبيرة فيه

ضارة والتحضر في جزيرة العرب، فلوالها وموارد الماء األخرى، لما ظهرت المسـتوطنات، ولمـا ظهـر وتعد اآلبار من مصادر الح
ولهــذا صــارت البــوادي أرضــين قفــًرا ال يســكنها ســاكن إال إذا اســتنبط مــاء فيهــا، أو ســقط غيــث عليهــا. وألهميــة  (8)زرع، ولمــا عــاش ضــرع

ة والتوســالت، كــي تمــنحهم المطــر، وتســقي أرضــهم علــى أحســن وجــه، وقــد كــان مــن المــاء، كــانوا يتقربــون إلــى آلهــتهم بــالقرابين وباألدعيــ
ا واجب رجال الدين االستسقاء، واألغلب أن الكهنة كانوا هم الذين يقومون باالستسقاء وذلك بأن يتوسلوا إلى آلهتهم بأن تمنَّ على عبيده

. ومـن سـادت العـرب وأشـرافهم الموحـدين (9)حر فـي هـذا االستسـقاءبالمطر، ويقومون به بإجراء طقوس دينية خاصة، وربما اسـتعانوا بالسـ
 :(10)( فأنشدمن استسقى، ومنهم أبو طالب)رض( عندما خرج يستسقي لقومه بالرسول المصطفى محمد)

                                                           
 .1/339االلوسي، بلوغ اإلرب في معرفة أحوال العرب،  (1)
 .278صعثمان، المدينة اإلسالمية،  (2)
 .1/387حوال العرب، االلوسي، بلوغ االرب في معرفة ا (3)
 .2/309؛ القنوجي، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، 1/25حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  (4)
 .2/98ابن منظور، لسان العرب، (5) 
 .15/56علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  (6)
 . 24-22النابلسي، كتاب المالحة في علم الفالحة، ص (7)
ُضنن(8)  . وأُّضننّرّعت  الشنناةل والناقننة وهنني مل وعو ننرل ننْف ، وّضننُرعل الشنناة  والناقننة : ّمننّدرض لبنهننا، والجمننع ضل ُلننف أّو خل ننُرعل لكننل ذات ظ  ننم. الضَّ ها أّو ّعظل : ّنّبننّت ّضننُرعل عو ر 

ُرعاءل جميعاً: العظيمة ال يعةل والضَّ ر  ُرع  من الشاء  واإل بل ويعني بالضرع الشاة والناقة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، والضَّ  .2/223ضَّ
 .15/57علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  (9)

؛ ابن البطريق، عمدة عيون صحاح األخبار في مناقب إمام األبرار، 47؛ ابن طيفور، بالغات النساء، ص3/189ينظر: ابن سعد، الطبقات  الكبرى، (10) 
 . 5/126المقريزي، إمتاع األسماع بما للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم من األحوال واألموال والحفدة والمتاع، ؛ 28ص
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 ثمال اليتامى عصمًة لألراملِ  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه   
 فهل عنده في نعمة وفواضل تلوذ به الهالك من آل هاشـم   

ويطلــق علــى اســتخراج الميــاه مــن بــاطن األرض باإلنبــاط او االســتنباط، وكــل شــيء أظهرتــه بعــد إخفائــه فقــد أنبطتــه واســتنبطته، 
ــاه الكامنــة فــي األرض (1)والنــبط أول مــا يظهــر مــن مــاء البئــر إذا حفرتهــا ، وعمليــة االســتنباط تعــد علمــًا يعــرف منــه كيفيــة اســتخراج المي

ظهارها ومنفعته أحياء األ فالحهاوا   .(2)رض وا 
قامـة مـدن عـامرة علـى أساسـها وفـاقوا بـذلك أي حضـارة إنسـانية أخـرى، وهـذا مـا  وقد تفنن العرب في طرق استخدام ميـاه اآلبـار وا 
فرضته الطبيعة الجغرافية لبعض مدنهم، وال سيما المقدسة منها مثل مكة المكرمة، فالمعروف أن مكة كانـت فـي أرض لـيس فيهـا زراعـة 

ـ: (3)القرآن الكريمفجاء في  ِم َربََّنـا ِلُيِقيُمـوا الصَّ يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحـرَّ اَلَة َفاْجَعـْل َأْفئِـَدًة ِمـَن النَّـاِس َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ
 .ونَ َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكرُ 

ولمــا عرفــت منطقــة الحجــاز بقلــة الميــاه وكثــرة الحجــيج إلــى بيــت اهلل الحــرام وتعــدد منــازلهم لــذلك كــان لزامــا علــى أهــل مكــة وتلــك 
المنازل توفير المياه إلى هؤالء الزوار، وكانت تلك المنازل على طريق مكة خاصة تحتاج الى كميات كبيرة من الماء. وكشـفت التنقيبـات 

الـذي تبعـد مـا يقـرب الثالثـة أميـال مـن المدينــة  (4)وجـود مصـاٍف وبـرك وصـهاريج فـي إحـدى تلـك المنـازل وهـي مدينـة الربـذةاألثريـة علـى 
 . (5)المنورة

وكانت طرق استخدام مياه اآلبار في الغالب تتم بطريقتين إما برفع الماء من البئر مباشـرًة أو عـن طريـق توصـيل هـذه الميـاه مـن 
من اآلبار عن طريق قنوات إلى المنشآت العمرانيـة فـي المدينـة وهـذه الطريقـة كانـت شـائعة فـي المشـرق والمغـرب، هذا البئر او مجموعة 

أمــا مــن حيـث ملكيــة اآلبــار . (6)(الحضـارةوكانـت هــذه المجـاري المائيــة أي القنــوات تسـمى )الكاظمــة( و)الفقيــر( و)المجـرى( و)الفقــارة( و)
 . (7)عة اشخاص او ملكية عامةفكانت اما ملكية فردية لشخص او مجمو 

 المبحث االول: طرق الكشف عن مياه اآلبار:
طور العرب عدد من الوسائل لالستدالل والكشـف عـن أمـاكن تواجـد الميـاه الجوفيـة وتعـدى األمـر فـي بعـض األحيـان الـى معرفـة 

االسـتدالل علـى وجـود الميـاه إلـى وسـائل حسـية قربها أو بعـدها عـن سـطح األرض وهـل الميـاه عذبـة أو غيـر ذلـك، ويمكـن تقسـيم وسـائل 
وأخرى عملية فاستخدموا حواس السمع واللمس والنظر والشم والتذوق أو االعتماد علـى النـدى والحيوانـات والحشـرات والنباتـات فـي معرفـة 

مكانية معرفة قربه أو بعده من سطح األرض  ئل هي: وأشهر هذه الوسا (8)وجود المياه في باطن األرض من عدمه وا 
 عن طريق االنصات والنظر:  -أواًل 

بلــغ مـــن أهميـــة اآلبـــار ان قامـــت عليهـــا مســـتوطنات تعتمـــد علـــى ماءهـــا. ولهـــذا فـــال غرابـــة إذا مـــا وجـــدنا القـــدماء يقدســـون اآلبـــار 
ن قـادرا علـى الكشـف ويعدونها من مصادر الحياة بالنسبة إليهم؛ ألنها تمدهم وتمد حيواناتهم بالماء. لذلك طور بعضـهم فراسـته حتـى يكـو 

عن المياه الجوفية عن طريق السمع ويطلق علـى هـذا الشـخص بالَنّصـات فكـان يعمـد الـى وضـع ُأذنـه علـى األرض فيخبـر بمـا يتبـين لـه 

                                                           
 . 41-40/ 10( ابن سيده، المخصص،1)
 .350/ 2، مفتاح السعادة،( طاش كبرى زادة 2)

 (.37سورة إبراهيم، آية) (3)
 .270عثمان، المدينة اإلسالمية، ص (4)
 .4/388ياقوت الحموي، معجم البلدان،  (5)
 .274-273عثمان، المدينة اإلسالمية، ص (6)
 .243-241األنصاري، أثار المدينة المنورة، ص (7)
 .   150-147(  ينظر: الشيخلي، المياه ووسائل استنباطها في مؤلفات الفالحة األندلسية، ص8)
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، وكان يعتمد في ذلك على اإلنصات إلى سمع دوي (1)، فإذا حفروا وجدوا األمر كما قال وكمياته من وجود الماء من عدمه وقربه وبعده
   .(2)باطنها فإن سمعه فثمَّ ماء في

وتستخدم طريقة السمع واإلنصات عادة في الجبال والوديان باالستعانة بوجود النباتات وكمية الندى وذلك بوضع اآلذان قريبًا من 
دوي الـريح ، فإذا كان على سـطح األرض نـدى أو عشـب كـان المسـموع (3)األرض فإذا سمع في باطنها دوي فذلك دليل على وجود الماء

 .(4)ألن األرض الخالية من الماء ويخرقها صوت الهواء يسمع منها الصوت فقط
وهــذا يشــير الــى أن بعــض المختصــين قــد يلجــؤون الــى االســتعانة بــأكثر مــن حاســة وخبــرة لمعرفــة وجــود المــاء تحــت ســطح األرض مــن 

 عدمه.
ســطح األرض فعــرف المختصــون مــنهم بــأن كــل منطقــة  وطــور العــرب مــن خبــراتهم فــي معرفــة وجــود الميــاه الجوفيــة بــالنظر الــى

، وان للــون الجبــل عالقــة بوجــود الميــاه الجوفيــة وكمياتهــا فــإذا كــان الجبــل أســود (5)منخفضــة مــن األرض ذات طــين أســود فهــي ذات مــاء
األخضـر أمـا إذا كـان لـون وحجارته رخوة فذلك دليل على كثرة الميـاه فـي داخلـه أكثـر مـن الميـاه الموجـودة فـي الجبـل األحمـر واألصـفر و 

ن وجـود البخـار أو  (6)الجبل أبيض فإن الماء يكون فيه قليل جدا وكذلك إذا كانت الجبال كثيرة األنداء فإن ذلك دليل على وجـود المـاء وا 
حتضـن فيمـا ، وتكـون الجبـال المتصـلة التـي تكـون عواليهـا عريضـة وت(7)الضباب أو النداوة على وجه األرض فإنه دليل على وجود الماء

ن وجود الحجر األبيض المتفرق الناشئ دليل على وجود الماء كذلك(8)بينها شعاب أكثر ماءًا من الجبال المنفردة  . (9)، وا 
 االعتماد على النباتات والحيوانات والحشرات: -ثانيا

ّينــة مــن النباتــات أينمــا وجــدت يكــون إنَّ تجــارب العــرب الطويلــة قبــل اإلســالم مــع بيئــتهم ومــا ينبــت فيهــا جعلهــم يعرفــون انواعــًا مع
تحتها الماء، وفي الغالب هناك شروط يجب أن تصاحب هذه النباتات وهي: أن يكون نباتا طبيعيا ال دخل لإلنسان في إنباتـه وأن يكـون 

إلــى خمســة عشــر  غضــًا؛ ألن هــذه النباتــات تتميــز بــأن لهــا جــذورًا طويلــة تتبــع مصــدر المــاء، ومــن هــذه النباتــات مــا تمتــد جــذورها لتصــل
. وكـان القنـاقن مـن العـرب وغيـرهم الكثيـر يعرفـون مـدى تـوفر المـاء واألمـاكن (10)ذراعًا، وبعضها يصـل امتـداد جـذوره إلـى خمسـين ذراعـاً 

. ومن ذلك مثاًل أن الماء يكون قريبا مـن وجـه األرض (11)التي تصلح لحفر اآلبار وصالحيتها عن طريق بعض أنواع النباتات وصفاتها
 .(1)والحمض، (16)والسماق (15)والسرو ،(14)والصعتر، (13)التي ينبت فيها البطم (12)السهلية

                                                           
 .15/56علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  (1)
هدوئها ومعايشتهم لها مدة . يرى الباحث أن هذا ممكنا في ذلك الوقت نتيجة للطبيعة القاسية ولصفائها و24-23، كتاب المالحة في علم الفالحة،  صالنابلسي (2)

 طويلة من الزمن فأصبح بإمكان بعضهم منهم تمييز أي حركة أو صوت حتى وإن كان ضعيفا منها. 
 . 23؛ النابلسي، علم المالحة، ص138/ 2؛ ابن العوام، كتاب الفالحة، 13( الكرخي، أنباط المياه، ص3)
 . 13( الكرخي، أنباط المياه، ص4)
 . 13مياه ، ص( الكرخي، انباط ال5)

 .14-139ابن العوام، كتاب الفالحة، ص (6)
 . 12( ابن العوام، كتاب الفالحة، ص7)
 . 13( ابن العوام، كتاب الفالحة، ص8)
 . 12( ابن العوام، كتاب الفالحة، ص9)

 .278عثمان، المدينة اإلسالمية، ص (10)
 .112؛ الطغنري، زهرة البستان، ص140-139/ 1العوام، كتاب الفالحة،  ؛ ابن75؛ ابن البصال، الفالحة، ص5(  ابن الحجاج ، المقنع ، ص11)
 . 24؛ النابلسي، علم المالحة، ص14؛ الكرخي، انباط المياه ، ص175( ابن البصال، الفالحة ، ص12)

سم الحبة الخضراء، وهي شجرة البطم: شجرات تنبت في األرض التي ال تحوي على سبخة يستخرج منها الصمغ وتستعمل في العالج، وتسمى كذلك با (13)
؛ اإلسرائيلي، 323/ 2معروفة في بلدان كثيرة حبها مفرطح في عناقيد كالفلفل، عليه قشر أخضر، وداخله لب كالفستق. ينظر: ابن سينا، القانون في الطب، 

 .326كتاب األغذية واألدوية، ص
( قد وصفه لبعض يحان استعمله العرب في العالج وكان أمير المؤمنين علي)ب الرائحة له بزر قريب من بزر الريالصعتر او السعتر: نبات ط (14)

 . 36/499المرضى. ينظر: الجواهري، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، 
يد من التفاصيل السرو: واحدته سروة، وهو جنس شجر حرجي من الفصيلة الصنوبرية  وله أوراق دقيقة يستخرج منه العلكة وتستخدم في العالج. للمز (15)

؛ الشهابي،  71؛ الدمياطي، معجم أسماء النباتات، ص 2؛ ابن ميمون القرطبي، شرح أسماء العقار، ص326ينظر: اإلسرائيلي، كتاب األغذية واألدوية، ص
 .204معجم األلفاظ الزراعية ، ص

مرة، ويأتي وقت العنب ويستخدم كعالج لوجع البطن. للمزيد من السماق: واحدته سماقه وله ثمر حامض وعناقيد فيها حب صغار يطبخ وهو شديد الح(16) 
 .75؛ الدمياطي، معجم أسماء النباتات، ص250التفاصيل ينظر: ابن سهل الطبري، فردوس الحكمة في الطب، ص
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أما األراضي التـي تحتـوي علـى مـاء قليـل فـي المنـاطق الرطبـة فعـرف العـرب ان هنـاك انواعـًا مـن النباتـات تنبـت فيهـا مثـل لسـان 
كليـــل الملـــك، والخـــروع(4)والبـــابونج، (3)وهـــو نبـــات يتطلـــب وجـــوده مـــاء مســـتمرًا يالمـــس جـــذوره ، (2)الثـــور ، (5)، والخطمـــي وكزبـــرة البيـــر، وا 

، وعــن طريــق قــوة أغصــان هــذه النباتــات وورقهــا وعروقهــا يمكــن االســتدالل أكثــر عــن مــدى كميــات الميــاه التــي (7)، والحنــدوق(6)والخبــازي
ال سـيما فـي وقـت الصـيف يشـير الـى وجـود  (8)يمكن أن تتوافر مـن ذلـك البئـر إن حفـر فـي تلـك األرض، كـذلك فـان وجـود نبـات القصـب

، وُذكـــر ان نبـــات (11)الســـيما إذا صـــادف وجودهـــا فـــي فصـــلي الصـــيف والخريـــف (10)وكـــذلك الثيـــل .(9)المـــاء وبكثـــرة فـــي بـــاطن األرض
 (13) المستوي القضبان ال يوجد إال في أرض ذات ماء (12)العوسج

حركـة حيـوان معـين فـي منطقـة معينـة اسـتدلوا علـى الحيوانـات فمـن  كذلك استدلوا على وجود المياه الجوفية في بيئتهم عـن طريـق
. ومـن الحيوانـات التـي اسـتعان بهـا (14)وجود المياه في هذه القطعـة، وقيـل إن أكثـر مـن تميـز بـذلك مـن العـرب هـم أهـل نجـد فـي الحجـاز

في تحديد الماء وقـد تميـزت الجمـال بقـدرتها علـى العرب لالستدالل على وجود المياه الجوفية هي الجمال وذكر بأنهم كانوا يتعبون الناقة 
 .(15)شم رائحة التربة التي يوجد تحتها ماء

 طريقة شم التربة وتذوقها: -ثالثاً 
من طرق الكشف عن المياه الجوفية التي استخدمها العرب قبل االسالم هي طريقـة تـذوق التربـة الممزوجـة بالمـاء، إذ كـان يحفـر 

ب من أسفلها فينقع في مـاء عـذب فـي إنـاء نظيـف ويتـرك الـى الغـد ثـم يتـذوق ذلـك المـاء فـإن كـان فـي طعمـه حفرة بقدر ذراع ويؤخذ الترا
مرارة  فإن هذا يعني أن هذه األرض ال تحوي المياه، وان كان طعمها يميل الى الملوحة الحادة فهـذا يعنـي ان هـذه األرض عديمـة المـاء 

ن كانــت التربــة الممزوجــة أيضــا، وان كــان طعمهــا يميــل إلــى الملوحــة الخفي فــة فــإن الميــاه فيهــا علــى قــرب متوســط مــن ســطح األرض، وا 
ولمعرفـة عذوبـة المـاء الـذي يحويـه المكـان الـذي يـتم . (16)بالمـاء ال طعـم لهـا فهـذا يعنـي أن المـاء فـي هـذه البقعـة قريـب مـن وجـه األرض

، ثـم يؤخـذ مـن تـراب أسـفل الحفـرة ويوضـع فـي صـحيفة (17)ذراع اختياره قبل حفر البئر استخدموا تجربة تقوم على حفر حفرة صغيرة قـدر

                                                                                                                                                                                                       
 . 141/ 1( ابن العوام، كتاب الفالحة، 1)

ته ولونه وهو نبات ربيعي، غليظ الورق، خشن، يميل لونه إلى السواد، وساقه مزغبة لسان الثور: اشتق له هذا االسم لشبهه بلسان الثور في شكله وخشون (2)
بين خضرة وصفرة، وأصول فروعه دقاق بيض؛ وفى وجه الورق نقط بيض أيضا كبقايا شوك أو زغب ترتفع من وسطه ساق نحو ذراع فيها زهر 

بع سنين؛ وجذره مستطيل، مسوْد من الظاهر، وأبيض من الباطن؛ وساقه تعلو من قدم الزوردْى ويخلف بزرا مستديرا لعابيا يبلغ بحزيران، وتبقى قوته س
؛ ابن 392ص  إلى قدمين، أدخله المختصون في وله وردة حسنة المنظر ال ترعاها الحيوانات. للمزيد من التفاصيل ينظر: اإلسرائيلي، األغذية واألدوية،

 . 132؛ الشهابي، معجم األلفاظ الزراعية، ص162/ ص12ي، نهاية اإلرب، ؛ النوير24ميمون القرطبي، شرح أسماء العقار، ص
 .360ينظر: رويحة، التداوي باألعشاب، ص (3)
 .  8-7( البابونج: ويقال له بابونك وبابونق وهو حبق البقر ولبعضه نوار أصفر أو أبيض. ينظر: ابن ميمون القرطبي، شرح أسماء العقار، ص4)
؛ الدمياطي، 41الخروع لرخاوته، وهي شجرة تحمل حباً كأنه بيض العصافير. ينظر: ابن ميمون القرطبي، شرح اسماء العقار، ص( الخروع: قيل سمي ب5)

 .  51معجم أسماء النباتات، ص
 .  43( الخبازي: وهي بقلة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة. ينظر: الدمياطي، شرح أسماء النبات، ص6)
صن ( الحندقوق: يسمى النغل والزرق والكركمان وهي حشيشة ذات ورق هاللي الشكل فيه صالبة، رائحته كرائحة ورق التين، أخضر غض في طرف كل غ7)

رطبي، شرح ؛ ابن ميمون الق50/ 1منه أكليل كنصف الدائرة وأغصانه دقاق جداً منه أبيض وأصفر ينظر: ابن البيطار، الجامع لمفردات األدوية واألغذية ،
 . 4أسماء العقار، ص

أسماء النباتات، ( القصب: كل نبات ذو أنابيب الواحدة منه قصبة وكل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوباً فهو قصب، وهو نبات مشهور. ينظر: الدمياطي ، معجم 8)
 . 126ص

 .278عثمان، المدينة اإلسالمية، ص (9)
ب ذهاباً بعيداً ويشتبك حتى يصير على األرض كاللبدة، وله عقد كثيرة وأنابيب قصار وال يكاد ينبت إال على ( الثيل: نبات يغرس على شطوط األنهار يذه10)

. وهو 33؛ الدمياطي، معجم أسماء النباتات، ص28أدمى موضع تحته ماء ويقال له النجم والعكرش، ينظر: ابن ميمون القرطبي، شرح أسماء العقار، ص
 الحاضر. نبات معروف مشهور في وقتنا

 . 140/ 1( ابن العوام، كتاب الفالحة ،11)
 . 109( العوسج: شجر كثير الشوك له ثمر أحمر فيه حموضة. ينظر: الدمياطي، شرح أسماء النبات، ص12)
 . 15( الكرخي، أنباط المياه، ص13)

   .1/387اآللوسي، بلوغ اإلرب في معرفة أحوال العرب،  (14)
 .2/102األزرقي، أخبار مكة،  (15)
 .277عثمان، المدينة اإلسالمية، ص (16)

 .24؛ النابلسي، علم المالحة، ص 141/ 1؛ ابن العوام ، كتاب الفالحة، 62/ 1( ابن وحشية، الفالحة النبطية، 17)
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ن كـان غيـر عـذب فيكـون طعـم المـاء علـى  تحتوي ماء عذبًا الى الغد ثم يتم تذوق ذلك الماء فـإن كـان عـذبًا فمـاء ذلـك الموضـع عـذب وا 
 .(1)حسب الطعم الموجود

ومن الطرق  التعرف عليها قبل حفر البئر والوصول للمياه. ويتبين من هذه التجربة إن طعم المياه التي تحتوي عليها التربة يمكن
المسـتعملة فــي الكشـف عــن المــاء اسـتعمال حاســة الشـم، وذلــك بشــم رائحـة التــراب بعــد غسـله بالمــاء العـذب فــإن كانــت رائحتـه بعــد غســله  

ن كانـت كرائحة التراب المستخرج من السواقي واألنهار دائمة الماء فذلك يوحي بأن الماء عذب وقريـب  مـن وجـه األرض بـأذرع يسـيرة، وا 
ن كانت لـه رائحـة كرائحـة الطحلـب فهـو دليـل علـى كونـه  (2)له رائحة شبيهة بالعفونة فهذا أيضا يدل على قرب الماء من وجه األرض، وا 

ن الماء عذب  .(3)قريبًا من وجه األرض وا 
 االعتماد على الندى: -رابعاً 

عند العرب قبل االسالم جاء بسبب الطبيعة القاسية وعدم توفر الماء في بيئتهم فطـوروا إن تنوع طرق الكشف عن المياه الجوفية 
 خبراتهم بالتجارب المستمرة وكذلك الفطرة وقوة الفراسة التي تميز بها العربي. 

فالمختصـون ومن طرقهم تلـك االسـتعانة بظـاهرة النـدى الطبيعيـة، فعـن طريـق النـدى يمكـنهم معرفـة كميـات الميـاه ومـدى عـذوبتها 
منهم كانوا يقومون بمراقبة سطح األرض سواء المستوي منها أو الجبال وعلموا بأن الجبال واألراضي التي فيها ميـاه كثيـرة محتبسـة قريبـة 
من وجه األرض يظهر على سطوحها نداوة ظاهرة تحس باللمس وترى باللعين، وال سيما في أول ساعة من النهار وفـي اخـر سـاعة منـه 

ادوا التيقن لجؤوا الى استعمال الخبرات التي طوروها بالممارسة من ذلـك أنهـم كـانوا يأخـذون شـيئًا مـن التـراب السـحيق فيغيـروا بـه ومتى أر 
وجه حجارة تلك الجبال وسطح األرض وانتظروا المساء، فـإن وجـدوا ذلـك التـراب قـد تنـدى ففيـه مـاء قريـب مـن وجـه األرض، وبقـدر كثـرة 

كثرة الماء وقلته، وقربه أيضا وبعده، وكذا إذا عجنـوا شـيئًا مـن ترابهـا ووجـدوا فيـه صـمغية فهـي ريانـة فيهـا مـاء كثيـر، النداوة وقلتها تكون 
ذا وجدوا المدار الذي على وجهها يابسًا فهذا يعني أن ال ماء فيه  .(4)وا 

تحديـد مواقـع الميـاه الجوفيـة وكميتـه فـي ومن الخبرات التي طورهـا العـرب للكشـف عـن الميـاه الجوفيـة باالسـتعانة بظـاهرة النـدى ل 
باطن األرض هي أن المختصين منهم كانوا يحفرون فـي األرض التـي ينبـت فيهـا النبـات حفـرة بعمـق ثالثـة أذرع ويؤخـذ إنـاء أو قـدر مـن 

بقـى فيهـا نحاس أو نحوه شبه الطست أو السطل الكبير سعة عشرة أرطال وقيل من فخار، وتؤخذ قطعة صوف أبـيض وتغسـل حتـى ال ي
طعم، وتنشف وتنفش وتربط بخيط وتلصق بقير في وسط اإلنـاء وعلـى جوانبـه مـن الـداخل بحيـث ال تمـس األرض إذا انكفـأ علـى وجهـه، 
ويدهن جوف اإلناء بقير مذاب أو شحم أو دهن، وال سيما إن كان القدر من فخار، فإذا حان وقت غروب الشمس كفـأ ذلـك اإلنـاء علـى 

ة وغطي بالحشيش أو بالتراب قدر ذراع، وقيل حتى تمأل الحفرة، وينتظرونه حتى الغـد قبـل طلـوع الشـمس فيـزال مـا وجهه في أسفل الحفر 
غطى به ذلك اإلناء ثم يقلب وينظر الى الصوف، فإذا كان قد استنقع في النداوة فإن هذا يدل على أن في ذلك الموضع ماء كثيرًا قريبـًا 

ذا كان قد ترطب  ن كان جافًا فليس فيه ماء من وجه األرض، وا  ن لم يكن كذلك فالماء في غاية البعد، وا  وتندى الصوف فالماء وسط، وا 
أصال أو حالة دونه طبقة من حجر صلد، ويتم تذوق تلك النداوة المتعلقة بالصوف إن وجدت فعلى قدر طعمها يكون طعم الماء وكانت 

وبطبيعة الحال فأن كثرة النـداوة علـى التـراب دليـل علـى كثـرة وجـود المـاء  .(5)جداً هذه الطريقة قد جربت كثيرا وكانت نسبة نجاحها عالية 
 الجوفي وقربه والعكس صحيح.

 نالحظ هنا اعتمادهم على حواسهم وخبراتهم معا في اكتشاف وجود المياه الجوفية وهي استخدام الندى والنظر واللمس.
 

                                                           
 .24؛ النابلسي، علم المالحة، ص142-141/ 1؛ ابن العوام، كتاب الفالحة ، 176( ابن البصال، علم المالحة، ص1)

 .15/430الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الطحلب: نوع من النبات ينمو اغلبه فوق سطح الماء. للمزيد من التفاصيل ينظر:  (2)
 .24؛ النابلسي، علم المالحة، ص139/ 1( ابن العوام، كتاب الفالحة، 3)

 .24-23، علم الفالحة، صالنابلسي (4)    
؛ عثمان، المدينة 141-1/140؛ ابن العوام ، كتاب الفالحة،  21؛ الكرخي، أنباط المياه، ص176بن البصال، الفالحة، ص؛ ا60ابن الحجاج ، المقنع، ص (5)

 23؛ النابلسي، علم المالحة، ص 112-111؛ الطغنري، زهرة البستان، ص277اإلسالمية، ص
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 االستدالل بالنمل: -خامسا
عاش فيها العرب قبل االسالم ساعد المختصون منهم بالكشف عـن الميـاه الجوفيـة بـأن هنـاك عالقـة بـين إن معرفة الطبيعة التي 

، أمـا إذا كـان دبيـب (1)أنواع النمل وسرعة مشيه بوجود المياه تحت سطح التربة. فكان ظهور النمل األسود الغليظ يدل علـى وجـود المـاء
 .(2)ياه او بعدها عن سطح األرضالنمل سريعا جدا فان في هذا داللة على قلة الم

 االستدالل بالرؤيا: -سادسا
هـي طريقـة خاصـة عنـد العـرب قبـل اإلسـالم فـي االسـتدالل علـى الميـاه الجوفيـة كمـا فعـل عبـد المطلـب)رض( مـع رؤيـاه فـي بئــر 

المطلــب[ بحفرهــا ووصــف لــه : "زمــزم ســقيا مــن اهلل أتــي فــي المنــام مــرات فأمر]عبــد (3)زمــزم وهــذه الحادثــة مســطورة فــي الكتــب فــذكر ان
موضـعها فقيــل لــه: أحفــر طيبــة. قــال: ومــا طيبــة؟ فلمــا كــان الغــد أتــاه، فقــال: أحفــر بــرة، قــال: ومــا بــرة؟ فلمــا كــان الغــد أتــاه وهــو نــائم فــي 

نـزح وال تـذم مضجعه ذلك، فقال: أحفر المضنونة، قال: وما المضـنونة؟ فلمـا كـان الغـد أتـاه، فقـال أحفـر زمـزم، قـال: ومـا زمـزم؟ قـال ال ت
تسقي الحجيج األعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب األعصم. قال: وكان غراب أعصم ال يبرح عند الذبائح مكان الفرث والـدم، 
وهي شرب لك ولولدك من بعدك قال: فغدا عبد المطلـب بمعولـه ومسـحاته معـه ابنـه الحـارث بـن عبـد المطلـب ولـيس لـه يومئـذ ولـد غيـره 

المطلب يحفر بالمعول ويغرف بالمسحاة في المكتل فيحمله الحارث فيلقيه خارجا فحفر ثالثة أيام ثم بدا له الطوي فكبر وقال  فجعل عبد
 هذا طوي إسماعيل فعرفت قريش أنه قد أدرك الماء".

 وقت حفر اآلبار وطرق معالجة ملوحة المياه وكدرتها: -المبحث الثاني
 وقت حفر اآلبار وزيادة المياه فيها:  -أوال

إن اختيــار المواضــع التــي تحفــر فيهــا اآلبــار كــان يــتم بعنايــة، فقــد تحــرى العــرب اختيــار األوقــات المناســبة للبــدء بالعمــل فــي حفــر 
ن شـهر أكتـوبر )تشـرين بـأ (4)أختلف المختصون في تحديد الوقت األنسب لحفر اآلبـار بدقـة، ففـي الوقـت الـذي ذكـر فيـه الـدينوريو البئر

يشير الى أن شهر أغسطس )آب( يكون مناسبًا أكثر لحفر اآلبار معلاًل ذلـك بقولـه:  (5)األول( هو الوقت المناسب، نجد أن ابن البصال
" إن الشــمس إذا ســامتت األرض جففــت رطوبتهــا فانجــذبت الــى أســفل وتقــرب مــن وجــه األرض وال تــزال الرطوبــة تنتقــل كــذلك الــى أشــهر 

شت ]أغسطس[ وهو آخر الحر، يتناهي بعد الماء من وجه األرض وهذا معروف بالعيان موجود بالحس"، فيصـبح باإلمكـان حفـر بئـر أغ
: فيذهب الى تفضيل أشهر آب وأيلـول وتشـرين األول كأوقـات مالئمـة لحفـر اآلبـار، ونعتقـد أن أشـهر الحـر هـي (6)عميقة، أما ابن العوام

 توفر الماء في اشهر الحر فمن المؤكد استمراره في األشهر االقل حرا أو في فصل الشتاء. األنسب لحفر اآلبار؛ إذ لو
أما بالنسبة إلى العمل اليومي في حفر اآلبار فكان يفضل أن يعمل الحفار في البئر قبـل طلـوع الشـمس بسـاعة الـى مـا قبـل قيـام 

عـرض الحفـارين لإلصـابة بـالمرض واإلجهـاد مـن الحـرارة العاليـة، ثـم الشمس في وسط السماء بربع سـاعة، وذلـك ألن الحـرارة ترتفـع ممـا ي
يعودون الى العمل بعد نصف ساعة مـن زوال الشـمس، اذ تبـدأ حـرارة الشـمس باالنخفـاض التـدريجي، وينبغـي علـى كـل مـن ينـزل لآلبـار 

 . (7)ريهة أو حادةأن يتجنب شرب الخمر أو أكل الفجل والثوم والبصل والكراث أو السمك أو كل ما له رائحة ك
ولزيادة كمية المياه في اآلبار وتقليل عمق البئر يتم حفر بئر أخرى الى جانبه غير متصلة به ويكـون عمـق أقـل مـن عمـق البئـر 
ر األولى بمسافة ذراع ونصف ثم يحفرون بئرًا ثالثة غير متصلة بالثانية ويكون عمق أقل من البئر الثانية بمقدار ذراع واحد، ثم يحفر بئ

                                                           
 .3/24ابن سيدة، المخصص،  (1)
 .1/89المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  (2)
لنبوية، ص للمزيد من التفاصيل عن رواية االستدالل عن موقع بئر زمزم وحفره من قبل عبد المطلب )رض( عن طريق الرؤيا. ينظر: ابن إسحاق، السيرة ا (3)

؛ النويري، 2/12لتاريخ، ؛ ابن األثير، الكامل في ا2/44؛ االزرقي، اخبار مكة، 1/83؛ ابن سعد الطبقات الكبرى، 1/92؛ ابن هشام، السيرة النبوية، 3
 .1/168؛ ابن كثير، السيرة النبوية، 16/43نهاية اإلرب في فنون األدب، 

 . 153( كتاب األنواء في مواسم العرب، ص4)
 .  175( الفالحة، ص5)
 .  1/144( كتاب الفالحة، 6)
ي مقدرة العامل على االستمرار في حفر البئر كذلك قد تؤثر على منبع الماء . يبدو أن هذه الروائح الكريهة تؤثر سلباً ف1/72( أبن وحشية، الفالحة النبطية، 7)

 فيكون ذا رائحة كريهة.  
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رابعة الى جانب البئر الثالثة وغير متصـل بـه ويكـون عمـق أقـل مـن البئـر الثالثـة بمقـدار ذراع واحـد ويـتم ربـط تلـك اآلبـار بفـتح ممـر فـي 
 . (1)ههالقاع يسمح بمرور الماء من البئر الرابع الى البئر الثالث ومنه الى البئر الثاني ومنه الى البئر األول أو )البئر األم( فتزداد ميا

وذكرانهم قد علموا بان مما يزيد في كمية ماء اآلبار وماء العيون الظاهرة علـى األرض "أن يلقـى فيهـا مجموعـة مـن السـرطانات، 
المتكون فـي  (2)فأنها تحفر بأرجلها في جوانب البئر ومنابع الماء حفائر يكون فيها تنقية للمجاري وتوسيع للعيون، وهي أيضًا تأكل العلق

أن سـبب إلقـاء السـالحف والحيتـان فـي  (4)ويؤكـد الطغنـري( 3)حـدث منـه لزوجـة وخطميـة مـا يمكـن المـاء مـن النفـوذ بسـهولة"المـاء، الـذي ي
 البئر "لتأكل ما يتولد فيه من الدود.

ن كانـت البئـر عميقـة  (6)، إذ يربط فـي حبـل السـانية )الغـرب((5)وتستخرج المياه من اآلبار إما بالحبل والدلو أو بوساطة السانية وا 
، ويسـتعمل إلدارة السـانية ثـور (8)، وتثقب من األسفل للحيلولة دون تكسرها عندما تنزل الـى المـاء(7)تربط في حبل السانية خمسة قواديس

 . (11)زرعةتأخذ الساقية الماء منه الى الم (10)، ويبنى الى جانب البئر صهريج يمأل من ماء البئر يسمى حياضاً (9)أو حصان أو حمار
زالة كدرتها: -ثانيا     طرق معالجة المياه الجوفية وا 

كان العرب قد علموا عن طريق الخبرة بأن جميع ماء األرض في أصله عذب لكن الذي يجعله مالحا او مرا هو طبقـات األرض 
فـي الكثيـر مـن األحيـان فقــد  التـي يخـرج فيهـا مـن أصـله فـي صـخور القشـرة األرضـية لـذلك ونتيجــة لصـعوبة الحصـول علـى المـاء العـذب

لجؤوا إلى التحايل في استصالح الماء األجاج أو الكدر، لإلفادة منه في الشرب، فذكر إذا كانت بهم حاجة ماسـة إلـى المـاء، ولـم يجـدوا 
 أشهر هذه الطرق:إال ماء البحر أو الماء األجاج الملح لجؤوا الى عدة طرق لتحلية المياه أو إزالة كدرتها لجعلها صالحة للشرب ومن 

 االعتماد على الصوف في تحلية الماء: -1
وهـذه الطريقـة تقـوم باألسـاس  كان لهم عدد مـن الطـرق لمعالجـة ملوحـة مـاء البحـر او مـاء البئـر المـالح اذا اضـطر أحـدهم الـى شـربه

يوقد تحـت القـدر نـار،  على وضع الماء المالح في قدر، ثم وضع القصب فوق هذا القدر وعلى القصبات يوضع صوف منفوش، ثم
حتى يرتفع البخار، فيدخل مسامات الصوف، ويمتلئ به. فإذا كثر عصر في إناء نظيـف، وبتكـرار هـذه العمليـة مـرات عديـدة تتجمـع 

وفكــرة ذلــك ان المــاء المتجمــع مــن البخــار يكــون عــذبا ويبقــى فــي قعــر القــدر كميــة مــن المــاء العــذب وتترســب األمــالح فــي القــدر، 
 . (12)الملح

 طريقة الحفر المتعددة: -2
لقد كانوا يعالجون ملوحة ماء البحر عن طريق قيـامهم بحفـر حفـرة واسـعة علـى الشـاطئ ، ليترشـح إليهـا مـاء البحـر، ثـم إلـى جانبهـا      

 .(13)وقريب منها حفرة أخرى يترشح إليها الماء من الثانية، ثم تحفر حفرة ثالثة، وهكذا حتى يعذب الماء

                                                           
 . 1/76( أبن وحشية، الفالحة النبطية، 1)
 .839( ّعلّق: دويبة في الماء تمصض الدم. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص2)
 .21النابلسي، علم المالحة، ص؛ 143/ 1( أبن العوام ، كتاب الفالحة،3)

 . 116؛ الطغنري، زهرة البستان، ص77/ 1(ابن وحشية، الفالحة النبطية، 4)
؛ ابن منظور، 161/ 9( السانية: البعير أو الثور أو الحمار يربط بها الرشاء يجره فيخرج الغرب، والسقي عليها يسمى سناوة. ينظر: ابن سيدة، المخصص، 5)

 .225/ 2لسان العرب، 
 . 9/164( الغرب ، وجمعها غروب، وهي الدلو العظيمة من مسك ثور يسنو بها البعير. ينظر: ابن سيده، المخصص، 6)
؛ الزجالي، أمثال العوام، 147/ 1( القادوس: وعاء فخاري يربط بدوالب الساقية إلخراج الماء. وله استخدامات اخرى. ينظر: ابن العوام ، كتاب الفالحة، 7)

2/235. 
 . 147/ 1ابن العوام، كتاب الفالحة، (8)
 . 46/ 9( ابن سيده، المخصص،9)
اقي. ينظر: ( حياض: جمع حوض وهو عبارة عن حوض كبير يكون الى جانب البئر ينقل منه الماء بواسطة الدلو فيجتمع الماء ثم ينساب منه الماء في السو10)

 . 106/ 4الفراهيدي، العين،
 . 147/ 1( ابن العوام، كتاب الفالحة،11)

 .387-1/386اآللوسي، بلوغ االرب في معرفة احوال العرب،  (12)
 .15/55؛ علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، 387-1/386اآللوسي، بلوغ االرب في معرفة احوال العرب، (13)
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 لمياه بالزبيب والتمر:طريقة مزج ا -3
كان أهـل مكـة وعبـد المطلـب يقومـون بإضـافة الزبيـب الـى المـاء وجعلـه فـي أحـواض مغطـاة بـاآلدم وتقديمـه للحجـيج فـي موسـم الحـج  
فعلى الرغم من عدم توفر األنهار في مكة إال أن أهلها كانوا يوفرون مياه الشرب لآلالف من الحجيج وكذلك دوابهم في موسم الحـج 

فحفـر قصـي كـالب  ت قريش في ذلك، حتى صار من أكبـر مفاخرهـا حفـر اآلبـار وتـوفير الميـاه للحجـيجطول أيام السنة، وتفنن وعلى
وكذا فعل عبد المطلب)رض( عندما حفر بئـر ، (1)سيد قريش بئرًا بمكة يقال لها العجول، كان العرب يردونها عندما يقدمون الى مكة

قصي وهاشم بن عبد مناف وعبـد المطلـب)رض( يخرجـون المـاء مـن اآلبـار ويجمعونـه فـي حيـاض . وكان سادة قريش ومنهم (2)زمزم
. وقيـل: "كانـت لعبـد المطلـب إبـل كثيـرة إذا كـان يـوم الموسـم جمعهـا (3)من االدم، ويخلطون معه الزبيب فيشرب منه الحجاج في مكـة

ذه بماء زمزم ويسقيه الحـاج ؛ ليكسـر غلـظ مـاء زمـزم وكانـت ثم سقى لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم، ويشتري الزبيب فينب
إذ ذاك غليظة جدًا، وكان الناس إذ ذاك لهم في بيوتهم أسقفة فيها الماء من هذه اآلبار ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيـب والتمـر؛ 

لـه مـن بئـر ميمـون خـارج مكـة، فلبـث عبـد لتكسر عنهم ماء آبـار مكـة، وكـان المـاء العـذب بمكـة عزيـزًا ال يوجـد إال إلنسـان يسـتعذب 
 .المطلب يسقي الناس حتى توفي

 ازالة كدرة الماء:  -4
أما الماء الكدر، فقد كانوا يتخلصون من كدرته بإلقاء مواد فيه لتعلق الكدرة بها، فإذا رسبت، رسبت الكدرة معهـا، وبـذلك يتنقـى المـاء 

، فيلقى به في الماء، فإذا انطفأ وتحـول إلـى فحـم، أخـذ معـه مـا يجـده مـن الكـدرة، الملتهب ومن المواد التي استعملوها في ذلك الجمر
 .(4)فيصفو بذلك الماء، واستعملوا نوًعا من الطين وسويق الحنطة

وللتمييـــز فـــي جـــودة مـــائين ال يمكـــن معرفـــة أفضـــلهما بـــالحواس يمكـــن وزن مقـــدارين متســـاويين فـــي الكيـــل فمـــا خـــف فهـــو أصـــح 
ذا (5)وأرفــق أخــذنا جــرتين جديــدتين متســاويتين فــي المســاحة وفــي ســمك الخــزف المصــنوعتين منــه ولونــه، ومألناهمــا مــاء مــن مكــانين ، وا 

مختلفين ووضعناهما على محمل ووضعنا تحت كل واحد منهما زجاجة في وقت واحد وتركناهمـا سـاعة واحـدة أو أكثـر، ثـم رفعنـا مـا قـر 
، ذلــك أن المــاء أنــواع، والمــاء العــذب أخفهــا وزنــًا وأوفقهــا الســتعمال (6)أخــف وهــو األصــلحمــن كــل واحــد منهمــا فمــا كــان قطــرُه أكثــر فهــو 

 .  (7)الناس والنبات
وأوردوا تجارب أخرى لمعرفة صالحية المياه، وهو أن نأخذ أناءين مـن جـنس واحـد متسـاويين متشـابهين فـي الشـكل ونضـع فيهمـا 

كـل واحـد منهمـا بقـدر مـن التـراب المـدقوق والمنخـول، بكميـة متسـاوية وبوقـت  (8)درمقدارين متسـاويين مـن نـوعين مختلفـين مـن المـاء ونكـ
 . (9)واحد ويتركان بعدها، فالماء الذي يصفى أسرع منهما فهو أصح

وهكذا يتضح لنا من هذه المعلومات والتجارب الدقيقة مدى تطور علم استنباط الميـاه وتقدمـه لـديهم، فنجـد أنهـم فـي الغالـب لجـأوا 
أكيد مـا تـذهب إليـه حواسـهم بالتجربـة العمليـة المباشـرة وبأسـلوب بسـيط ليـتمكن مـن خاللـه الفـالح مـن القيـام بهـذه التجـارب مـن دون الى ت

تكاليف وبجهد بسيط اذ تمكن هذه التجارب الفالح من معرفة مكامن المياه وكمياتها ونوعيتها وبعدها عن سطح األرض قبل أن يحفرون 
 اآلبار. 

 

                                                           
 . 113-1/112؛ االزرقي ، أخبار مكة ،  1/51البالذري، انساب األشراف، ،(1) 
 .1/88؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،1/10ابن إسحاق، السيرة النبوية (2) 
 .67محمد المكي، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف،  ص  .1/292الطبري، تاريخ الرسل والملوك، (3) 
 .15/56لي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ؛ ع1/387االلوسي، بلوغ االرب في معرفة احوال العرب، (4) 
 .17( الكرخي، أنباط المياه ، ص5)
 .17(  الكرخي، أنباط المياه، ص6)
 . 24؛ النابلسي، علم المالحة، ص134/ 1( ابن العوام ، كتاب الفالحة ،7)
 . 436( الكدر: نقيض الصفو. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص8)
 .18أنباط المياه، ص( الكرخي، 9)
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 الخاتمة:
عد الماء الصالح للشرب والري أساس للحياة في جميع المجتمعات والبيئات لهذا فقد طور العرب قبل االسالم عدد من الطرق ي

بح والوسائل لمعرفة مكامن المياه الجوفية وحفر اآلبار ومعالجة غير الصالح منها وهذا نتيجة للبيئة القاسية في شبه الجزيرة العربية فأص
زالة كدرتها وتحليتهاالمياه الجوفية والكشف عن أماكن الصالح  التمييز بين أنواع مكانة كبيرة في حياتهم،  وغزارتها وأنواعها وتنقيتها وا 

وعن طريق خبراتهم فراسة حاذقة يتعرفون بها على مكامن الماء في باطن األرض ساعدهم في ذلك صفاء الطبيعة إضافة الى امتالكهم 
 حسية أو االستعانة بالحيوانات أو النباتات أو التضاريس األرضية.وتجاربهم وباستعمال وسائل 

ولّما كانت أدوات الكشف عن المياه  ،اكثر من تميز بذلك من العرب هم أهل نجد في الحجازو  الريافةب كما طور العرب معرفتهم
وا إلى استخدام الوسائل الهندسّية لرفع الماء ؤ كذلك لجمحدودة، لجأ المهتّمون بالمياه إلى الفراسة، مثل شم التراب، أو السماع باألذن، ، 

وألهمية الماء، كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالقرابين وباألدعية والتوسالت، ألن تمنحهم المطر، وتسقي أرضهم على  .إلى سطح األرض
وذلك بأن يتوسلوا إلى  مون باالستسقاءأحسن وجه، وقد كان من واجب رجال الدين االستسقاء، واألغلب أن الكهنة كانوا هم الذين يقو 

ومن سادت  آلهتهم بأن تمنَّ على عبيدها بالمطر، يقومون به بإجراء طقوس دينية خاصة، وربما استعانوا بالسحر في هذا االستسقاء.
ي حادثة ( فالعرب وأشرافهم الموحدين من استسقى ومنهم أبي طالب)رض( عندما خرج يستسقي لقومه بالرسول المصطفى محمد)

 البصير بحفر الماء واستخراجهاو  البصير بالماء تحت األرضهو القنقن و ويسمى من له معرفة بذلك بالَنّصاْت وكذلك يسمى ب مشهورة.
ويدعى استخراج المياه من باطن . اءالماء القنَ  وأنباطالذي يسمع فيعرف مقدار الماء في البئر قريبًا أو بعيدًا ويقال لمن يقوم بالحفر 

بذلك فان حفر اآلبار واختيار األماكن التي يحفر فيها لم يكن عشوائيًا بل عن معرفة تكاد تكود شبه تامة بوجود الماء  األرض باإلنباط.
ومن اشهر طرق الكشف عن مياه االبار التي استعملها العرب قبل االسالم هي: عن طريق االنصات والنظر  في هذا الموضع او ذاك.

عانة ببعض الظاهر الطبيعية كالندى تالنباتات والحيوانات والحشرات أو عن طريق تذوق وشم التربة أو االسبعض أنواع أو باالستعانة ب
كذلك طوروا عدد من الطرق لمعالجة ملوحة المياه وزيادة كمياته منها استعمال  أو لون الجبال أو عن طريق أنواع من النمل ولونه، 

المتجاورة، أو اضافة الزبيب أو التمر للماء أو ازالة كدرة الماء بإضافة الجمر الملتهب اليه، كذلك الصوف وطريقة الحفر المتعددة و 
 كانت لهم خبرة في معرفة أي المياه العذبة اخف وزنا واصلح لالستعمال.

توصيل هذه المياه من وكانت طرق استخدام مياه اآلبار في الغالب تتم بطريقتين أما برفع الماء من البئر مباشرًة أو عن طريق 
هذا البئر او مجموعة من اآلبار عن طريق قنوات إلى المنشآت العمرانية في المدينة وهذه الطريقة كانت شائعة في المشرق والمغرب 

 وكانت هذه المجاري المائية أي القنوات تسمى )الكاظمة( و)الفقير( و)المجرى( و)الفقارة( و)الحضارة(.
عالى ان نكون قد قدمنا من خالل هذا البحث شيء لفائدة مجتمعنا والحمد هلل رب العالمين والصالة نرجو من اهلل سبحانه وت

 والسالم على اشرف الخلق اجمعين سيدنا وشفيعنا النبي االمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
 المصادر والمراجع:

 هـ(.630 )ت:، ابن االثير، علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الجزري-
 (.1996 -الكامل في التاريخ، دار صادر، )بيروت .1
 هـ(.250االزرقي، محمد بن عبد اهلل األزرقي، )ت: -
 (.  1981 -أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، تحقيق رشدي الصالح ملحس، مطبعة امير، )قم .2
 هـ(.151ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، )ت:-
 (.1961 -وف بسيرة ابن إسحاق، تحقيق سهيل زكار، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، )صنعاءكتاب السير والمغازي المعر  .3
 هـ(.320اإلسرائيلي، إسحاق بن سليمان، )ت:-
 (.1992 -كتاب األغذية واألدوية، تحقيق محمد الصبح، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، )بيروت .4
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 هـ(.499)ت:ابن البصال، ابو عبد اهلل محمد بن ابراهيم -
 (.1955 -كتاب الفالحة، عني بنشره خوسيه ماريا بييكروسا ومحمد عزيمان، مطبعة كريماديمس، )تطوان .5
 هـ(.279البالذري، احمد بن يحيى )ت:-
 (.1959 -انساب األشراف، تحقيق محمد حميد اهلل، دار المعارف، )القاهرة .6
 هـ(.600ابن البطريق، يحيى بن الحسن األسدي الحلي، )ت:-
 (.1986-عمدة عيون صحاح األخبار في مناقب إمام األبرار، مؤسسة النشر االسالمي، )قم .7
 هـ(.646أبن البيطار، ابو محمد عبد اهلل بن أحمد ، ضياء الدين المالقي )ت:-
 د.ت(. -الجامع لمفردات األدوية واألغذية، مكتبة المثنى )بغداد .8
 هـ(.1266الجواهري، محمد حسن النجف، )ت:-
 د.ت(.  -الكالم في شرح شرائع اإلسالم، تصحيح وتعليق وتحقيق، محمود القوجاني، دار الكتب اإلسالمية، )قم جواهر .9
 هـ(. 414ابن حجاج االشبيلي، ابو عمر احمد بن محمد )ت:-
 (.1982 -المقنع في الفالحة، تحقيق صالح جرار وجاسر ابو صفية، مجمع اللغة العربية االردني، )عمان .10
 هـ(.276ابو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، )ت:  الدينوري،-
 د.ت(. -كتاب االنواء في مواسم العرب، د.مط، )د.مك .11
 ابن الربيع، شهاب الدين، أحمد بن الربيع)كان حيا في القرن الرابع الهجري(.-
 (.1996 -العربية السعوديةسلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق عارف احمد عبد الغني، دار كنان، )المملكة  .12
 هـ(.1205الزبيدي، محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، )ت:-
 (.1994-تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي شيري، دار الفكر، )بيروت .13
 هـ(.694)ت:الزجالي، عبيد اهلل بن أحمد بن محمد أبو يحيى الزجالي القرطبي، -
 (. 1975 -أمثال العوام في األندلس، تحقيق د. محمد بن شريفة، مطبعة وزارة الدولة للشؤون الثقافية والتعليم، )فاس .14
 هـ(.230ابن سعد، محمد بن منيع الزهري، )ت:-
 د.ت(.-الطبقات الكبرى، دار صادر، )بيروت .15
 هـ(.260ابن سهل الطبري، أبي الحسن علي بن سهل الطبري، )ت:-
 (. 1938 -فردوس الحكمة في الطب، مطبعة اقتاب، )برلين .16
 هـ(.428ابن سينا، الشيخ الرئيس ابو علي)ت: -
 د.ت(. -القانون في الطب، دار صادر، )بيروت .17
 هـ(.483السرخسي: شمس الدين،)ت:-
 (.1985 -المبسوط، تحقيق محمد الشيباني وآخرون، دارالمعرفة، )بيروت .18
 هـ(.458بن اسماعيل النحوي اللغوي االندلسي، )ت:سيدة، ابي الحسن علي ابن -
 د.ت(.-المخصص، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، )بيروت .19
 هـ(.204)ت: الشافعي: محمد ابن إدريس،-
 م(. 1983-، دار الفكر، )بيروت4ط، كتاب االم .20
 هـ(.310الطبري، محمد بن جرير، )ت:-
 د.ت(.-من العلماء األجالء، مؤسسة األعلمي، )بيروتتاريخ الرسل والملوك، راجعه وصححه وضبطه نخبة  .21
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 هـ(.287أبي عاصم: أبي بكر بن أحمد بن عمرو)ت:-
 (. 2005 -كتاب الديات، تحقيق عادل حسن علي، مؤسسة المختار، )القاهرة .22
 هـ(.380ابن طيفور، ابي الفضل بن أبي طاهر، )ت:-
 د.ت(. -بالغات النساء، مكتبة بصيرتي، )قم .23
 هـ(.328ربه، شهاب الدين احمد بن محمد االندلسي، )تابن عبد -

 (.1931-العقد الفريد، د.مط، )القاهرة  .24
 هـ(.580ابن العوام، محمد بن زكريا بن محمد بن احمد، )ت:-
 (.1802 -كتاب الفالحة، تحقيق جوزفي انطونيو نيكودي، )مدريد  .25
 ـ(. ه 175الفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، )ت:-
 م(.1988 -،  تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي مؤسسة دار الهجرة، )طهران2كتاب العين، ط .26
 هـ(.817الفيروزآبادي، )ت: -
 د.ت(. -القاموس المحيط، دار الفكر، )بيروت .27
 هـ(.774ابن كثير، ابي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي، )ت:-
 م(.1971-السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، )بيروت .28
 الكرخي، أبو محمد بن الحسن الحاسب )كان حيا في القرن الخامس الهجري(.-
 م(.1940 -أنباط المياه الخفية، )حيدر آباد الدكن، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، )الدكن .29
 هـ(.845)ت:المقريزي، تقي الدين احمد بن علي، -
إمتاع األسماع بما للنبي صلى اهلل عليه وسلم من األحوال واألموال والحفدة والمتاع،، تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي،  .30

 م(.1999-دار الكتب العلمية، )بيروت
 هـ(.854محمد بن أحمد المكي الحنفي،)ت:-
والقبر الشريف،  تحقيق عالء إبراهيم األزهري وأيمن نصر األزهري، دار تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة  .31

 (.1997-الكتب العلمية، )بيروت 
 هـ(.346المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي، )ت:-
 م(.1984 -،دققها ووضعها وضبطها األستاذ يوسف اسعد داغر، دار الهجرة، )قم المقدسة2مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط .32
 هـ(.711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،)ت:-
 م(.1982 -لسان العرب، أدب الحوزة، )قم .33
 هـ( .601ابن ميمون القرطبي، ابو عبد اهلل موسى بن عمران )ت:-
  (.1940-شرح اسماء العقار، تحقيق ماكس مايروهوف، مطبعة المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية ، )القاهرة  .34
 هـ(.1143)ت:ي بن إسماعيل،النابلسي عبد الغن-

 د.ت(.   -كتاب المالحة في علم الفالحة، مطبعة المودة، )دمشق .35
 ـ(. ه733النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، )ت:-

 د.ت(. -نهاية األرب في فنون األدب، مطابع گوستاتسوماس وشركاه، )القاهرة .36
 هـ(.218الحميري، )ت:ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب -
 م(. 1963 -السيرة النبوية، حقق أصلها وضبط غرائبها، وعلق عليها محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، )القاهرة .1
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 هـ(.318ابن وحشية ،ابو بكر احمد بن علي بن قيس الكسدائي، )ت: بعد سنة -
 (.1995-الفالحة النبطية، تحقيق توفيق فهد، )دمشق .2
 هـ(.626الحموي، شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي، )ت: ياقوت -
 م(.1979 -معجم البلدان، دار احياء التراث العربي، )بيروت .3

 المراجع:
 اآللوسي، محمود شكري. 

 م(.1998 -، دار الكالب العربي، )القاهرة3بلوغ اإلرب في معرفة احوال العرب، تصحيح محمد بهجت االثري، ط .4
 األنصاري، عبد القدوس.-
 م(.1973 -، المكتبة السلفية، )المدينة المنورة3أثار المدينة المنورة، ط  .5
 حاجي خليفة، شهاب الدين النجفي المرعشي.-
 د.ت(. -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، )بيروت .6
 الدمياطي، احمد عيسى بك.-
 د.ت(.  -معجم أسماء النباتات، مطبعة اآلفاق، )القاهرة .7
 رويحة، امين.-
 د.ت(. -التداوي باالعشاب، دار القلم،)بيروت .8
 طاش كبرى زاده، محمد تقي الخراساني الّنقوي القايني.-
 د.مك(. -مفتاح الّسعادة في شرح نهج البالغة، د.مط، )د.ت .9
 الشهابي، مصطفى بن محمد سعيد بن جهجاه.-
 د.ت(. -معجم األلفاظ الزراعية، تحقيق احمد شفيق الخطيب، مكتبة لبنان، )بيروت .10
 الطغنري، ابو عبد اهلل محمد بن مالك الغرناطي.-
 د.ت(. -زهرة البستان ونزهة االذهان، دار الكتب الحديثة )القاهرة .11
 عثمان، محمد عبد الستار.-
 .م(1999 -)القاهرةالمدينة اإلسالمية، مطبعة اآلفاق العربية،  .12
 علي، جواد.-
 .المفصل في تاريخ العرب قبل السالم، آوند دانش للطباعة والنشر، )د.مك.د.ت( .13
 علي، مقداد حسين وآخرون.-
 (. 2000 -علوم المياه، دار الكتب للطباعة والنشر، )بغداد  .14
 القنوجي، صديق بن حسن.-
 م(.1978-قيق عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية )بيروت ، تحشي المرقوم في بيان أحوال العلومأبجد العلوم الو  .15
 النراقي، أحمد بن محمد المهدي.-

 (.1984-مستند الشريعة في أحكام الشيعة، تحقيق مؤسسة أهل البيت )عليهم السالم( إلحياء التراث، )مشهد .16
 المجالت:

 الشيخلي، صباح إبراهيم.-
 (.2003-، )دبي43مجلة آفاق الثقافة والتراث، عدد  ،األندلسية طها في مؤلفات الفالحةالمياه ووسائل استنبا .17




