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نستنتج مما عرضناه من معلومات عن الزراعة يف العرص اجلاهيل أن 

العريب مل يكن مستعدًا لالنتقال من التجارة والرعي إىل الزراعة، يتضح 

ذلك يف ضآلة مساحة األرايض الزراعية املستغلة، والقليل من التنوع يف 

أن املحاصيل الزراعية وغياب النظم احلديثة يف الزراعة، ساعد عىل ذلك 

النشاط التجاري املرتبط غالبًا يف ذلك الوقت بالتنقل، واحرتاف البدو 

الرعي يف نطاقات جغرافية واسعة ارتبط باالرحتال من منطقة إىل أخرى 

تبعًا لتجمعات السحب وأماكن هطول األمطار والعشب والكأل، جعال 

وطول البدوي غري ميال إىل العمل الزراعي إلقامته يف املنطقة الزراعية أل

فرتة زمنية وهو ما مل يعهده ويتعود عليه من قبل، لذا بقيت معظم األرايض 

الصاحلة للزراعة بعيدة عن االستغالل يف معظم أقاليم شبه اجلزيرة العربية 

عدا بالد اليمن، غري أن العمل الزراعي الذي اختذ شكل نشاط زراعي تأثر 

البحث، أدت ممارسة بالعوامل اجلغرافية التي فصلنا احلديث عنها يف 

العمل الزراعي يف نطاق جيد يعد حتوالً معتربًا يف اجتاه تصحيح املفاهيم 

واملعتقدات اخلاوطئة عن الزراعة باعتبارها عماًل وضيعًا ال يرقى إىل أن 

يقوم به األحرار كونه من عمل العبيد، مما ساعد عىل التحرر التدرجيي من 
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يم واملعتقدات العريب والتي شكلت القيودات التي كبلت هبا تلك املفاه

 عائقا أمام ممارسة العمل الزراعي عىل نطاق واسع. 

وهو يف مكة أن النزاع الذي ينشأ بني   ملسو هيلع هللا ىلص بدا واضحا للرسول

القبائل واألفراد حول ملكية األرض ومصادر املياه، وترك أثرًا سيئًا عىل 

ة حيتاج حلوالً األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف شبه اجلزيرة العربي

جذرية خاصة بعد هجرته إىل املدينة املنورة وخنقها اقتصاديًا من قريش 

املتحكمة يف التجارة ووطرقها، فكان احلل يف االجتاه إىل العمل الزراعي من 

أجل احلصول عىل الغذاء للسكان باالستفادة من املعرفة القديمة لسكان 

، شجع عىل ذلك وجود األرايض املدينة املنورة بالزراعة واعتامدهم عليها

الصاحلة للزراعة وموارد املياه الكافية لري الزروع وسقي اإلنسان 

من مرحلة اإلعداد والتنظيم ووضع السياسات إىل  ملسو هيلع هللا ىلصواحليوان، فانتقل 

مرحلة االستغالل واالستثامر، حيث قامت مرتكزات السياسة الزراعية 

األرايض باالعتامد عىل نظامي  النبوية عىل تويل الدولة مسئولة تنظيم ملكية

اإلقطاع واإلقرار اللذين أتاحا للمالك قبائل وأفراد احتفاظهم بملكياهتم 

وإقرارهم عىل امللكيات  ملسو هيلع هللا ىلصالقديمة بواسطة موثق مكتوب من الرسول 
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اجلديدة، معرتفني بذلك بتبعية أراضيهم للدولة اإلسالمية عىل رأسها 

بري من سكان املدينة املنورة والبدو ، فكان فيه تشجيعًا  لعدد كملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

واألعراب املستقرين وشبه املستقرين يف أقاليم شبه اجلزيرة العربية األخرى 

عىل العمل الزراعي،  بعد أن ضمنوا  ري زروعهم وسقي حيواناهتم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخاصة بعد التطور الذي شهدته وسائل الري يف عرص الرسول 

ية قليلة يف إقناع قطاع نجح يف فرتة زمن ملسو هيلع هللا ىلصنلخص إىل أن الرسول 

مؤثر من سكان شبه اجلزيرة العربية بالعمل بالزراعة خاصة يف املدينة 

املنورة وما جاورها، وأن هنضة كبرية حدثت يف العمل الزراعي الذي صار 

جاذبًا شارك فيه األفراد والقبائل، وصار عماًل حمببًا تغريت النظرة إليه عام 

عماًل يورث املذلة، بل غدت نشاوطًا اقتصاديًا كانت عليه يف السابق فلم يعد 

اجتامعيًا ال يقل أمهية عن التجارة، فقد أدت إىل حتسني األحوال املعيشية 

للسكان من خالل التوسع الذي حدث يف زراعة إحياء مساحات كبرية من 

األرايض وفالحتها وزراعتها بعد أن كانت مواتا يف السابق، إضافة إىل 

يف زراعة املحاصيل الغذائية وبعض املحاصيل النقدية التنوع الذي حدث 
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والزيادة امللحوظة يف اإلنتاج، مما يعد نجاحًا كبريًا للتنظيامت الزراعية يف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصعرص الرسول
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 أوالً : املصادر:

o .القرآن الكريم 

o ،هـ(258بن منصور )تشهاب الدين حممد بن أمحد أبو الفتح  األبشيهي 

 .هـ0011. مرص, املستطرف يف كل فن مستظرف

o  هـ(835ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم )ت 

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار. حتقيق: كامل يوسف احلوت. مكتبة الرشد، 

 هـ.0011الرياض. الطبعة األوىل. 

o هـ( 606ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد بن عبد الكريم الشيباين)ت  

حتقيق: حممود حممد الطناحي. مكتبة اخلانجي، القاهرة.   .منال الطالب يف رشح الطوال

 م.0111هـ/0001، 2ط

o هـ(606ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد بن عبد الكريم الشيباين)ت 

 .هـ0000. القاهرة, النهاية يف غريب احلديث واألثر

o هـ(630ي )ت ابن األثري، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد اجلزر 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة. حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود. دار 

 م.0110هـ. 0001الكتب العلمية. الطبعة األوىل. 

o  هـ(630ابن األثري، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد اجلزري )ت 

-ه0001مري. دار الكتاب العريب، الكامل يف التاريخ. حتقيق: عمر عبد السالم تد

 م.0111

o ،هـ( 850بن أمحد الغساين املكي )ت   أبو الوليد حممد بن عبد اهلل األزرقي 

أخبار مكة وما جاء فيها من آثار. حتقيق: رشدي صالح. طبعة ثانية. مكة املكرمة, 

 .م0191
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o  : هـ(370)ت  أبو منصور حممد بن أمحد اهلرويابن األزهري 

، حتقيق: حممد عوض مرعب. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1اللغة. ج هتذيب

 م.2112 ، 0ط

o  هـ (030األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق ) ت 

الطب النبوي. اجلزء األول. حتقيق: مصطفى خرض دونمز الرتكي. دار ابن حزم، 

 م.2119بريوت. الطبعة األوىل، 

o  ،هـ(084أبو عيل أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي )ت األصفهاين 

 الطبعة. لبنان –رشح ديوان احلامسة. حتقيق: فريد الشيخ. دار الكتب العلمية، بريوت 

 م.2110هـ/0020  األوىل،

o  هـ(652البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي )ت 

البخاري. حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص. دار طوق النجاة, الطبعة  صحيح

 هـ.2211األوىل, 

o  هـ(856البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم )ت 

 .الدكن –التاريخ الكبري. طبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد 

o هـ(800لسائب الكلبي )تابن برش، أبو املنذر هشام بن حممد بن أيب النرض بن ا 

. حتقيق: أمحد زكي باشا. القاهرة, أنساب اخليل يف اجلاهلية واإلسالم وأخبارها

 .م0109

o هـ(546البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء )ت 

رشح السنة. حتقيق: شعيب األرناؤوط وحممد زهري الشاويش. املكتب اإلسالمي. 

 م.0120هـ/0010انية دمشق، بريوت. الطبعة الث
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o  ه(027البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد األندليس )ت 

معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع. عامل الكتب، بريوت. الطبعة الثالثة، 

 هـ.0010

o هـ(872بن جابر بن داود )ت  العباس أمحد بن حييى أبو ذري،البال 

 .م0111. حتقيق: عبداهلل أنيس. عمر أنيس. دار النرش للجامعيني, فتوح البلدان

o  هـ(052البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين )ت 

 هـ.0011دالئل النبوة. اجلزء الثالث. دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة األوىل. 

 

o  هـ( 872الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك ) ت 

 م.0112، حتقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب اإلسالمي، بريوت. 0ج. السنن

o ،هـ(855بن حمبوب البرصي )ت أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ 

 .هـ0090, مرص. اجلزء السابع. احليوان

o هـ( 527لرمحن بن عيل بن حممد )ت ابن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج، عبد ا 

املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم. حتقيق: حممد عطا ومصطفى عطا. دار الكتب العلمية، 

 م.0112هـ/0002بريوت. الطبعة األوىل، 

o  هـ( 527ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد )ت 

عطي أم ن القلعجي. دار الكتب العلمية. غريب احلديث. اجلزء األول. حتقيق: عبد امل

 م.0121هـ. 0011بريوت، لبنان. الطبعة األوىل. 

o هـ( 323اجلوهري : أبو نرص إسامعيل بن محاد الفارايب )ت 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. حتقيق : أمحد عبد الغفور عطار. دار العلم 

 .م0121/هـ0011 الرابعة، الطبعة. بريوت –للمالي ن 
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o م(4262) ت  حافظ وهبة  

 .م0191 . القاهرة,جزيرة العرب يف القرن العرشين

o  النسيابوري، احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم )ت

 هـ( 005

 –املستدرك عىل الصحيح ن. حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية 

 .م0111/هـ0000 األوىل، الطبعة. بريوت

o أمحد بن عيل بن حممد بن حممد بن عيل، الكناين، العسقالين  أبو الفضل ،ابن حجر

 هـ(258ت)

 .م0111. القاهرة, السابع . اجلزءفتح الباري برشح البخاري

o  هـ(723ابن حديدة، حممد )أو عبد اهلل( بن عيل بن أمحد بن عبد الرمحن األنصاري )ت 

له إىل ملوك األرض من عريب وعجمي. املصباح امليضء يف كتاب النبي األمي ورس

 حتقيق: حممد عظيم الدين. عامل الكتب، بريوت.

o ( 825-422احلريب، أبو إسحق إبراهيم بن إسحاق البغدادي )هـ  

 م.0191, الرياض. محد اجلارس: حتقيق. املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة

o ،هـ(056)ت   عيل بن أمحد بن سعيد األندليس ابن حزم 

 . ت(.د . مرص, )األسد حسان عباس. نارص الدينإ. حتقيق: جوامع السرية

o (  686احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي)هـ 

. طبعة ثانية. حتقيق: مرغليوث. معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب

 .م0101القاهرة, 

o أبو عبداهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي )ت شهاب الدين  احلموي، ياقوت

 هـ ( 686

 م.0111الطبعة الثانية،  ,دار صادر، بريوت. معجم البلدان
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o  هـ( : 804ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد الشيباين )ت 

 م.0110ه. 0000املسند. دار إحياء الرتاث العريب. 

o هـ(367ادي املوصيل ) ابن حوقل، أبو القاسم حممد بن حوقل البغد 

 هـ.0102صورة األرض. دار صادر، أفست ليدن، بريوت. 

o ،هـ(682أبو القاسم عبيد اهلل بن أمحد )ت نحو  ابن خرداذبة  

 .م0211حتقيق: دي غوية. ليدن, املسالك واملاملك.

o  هـ(722ت (عيل بن حممد بن موسى بن مسعود بن ذي الوزارتني اخلزاعي، أبو احلسن 

من احلرف والصنائع  الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول اهلل  ختريج

  .م0122. حتقيق: أمحد حممد أبو سالمة. القاهرة, والعمالت الرشعية

o  هـ( 322اخلطايب، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي )ت 

 م.0102/هـ0010معامل السنن. املطبعة العلمية، حلب. الطبعة األوىل، 

o هـ( 470اخلليل، أبو عبد الرمحن بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي )ت 

 الع ن. حتقيق: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة اهلالل.

o  هـ( : 350الدارمي، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان )ت 

اهلند. الطبعة األوىل. الثقات. اجلزء الثالث. دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن 

 م.0110هـ. 0010

o هـ(875بن إسحق األزدي السجستاين )ت : سليامن بن األشعثأبو داود 

 .بريوت –حتقيق: حميي الدين عبد احلميد. املكتبة العرصية، صيدا . السنن

o  هـ( 163ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن األزدي )ت 

حممد هارون. دار اجليل, بريوت. الطبعة األوىل.  االشتقاق. حتقيق: عبد السالم

 م.2992هـ. 2222
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o ،هـ(202أبو البقاء حممد بن موسى بن عيسى الشافعي )ت  الدمريي : 

 .هـ0021حياة احليوان الكربى. اجلزء األول. القاهرة, 

o  هـ(202الدمريي، أبو البقاء حممد بن موسى بن عيسى الشافعي )ت :  

 .ت(د ) .اجلزء الثاين. بريوت .حياة احليوان الكربى

o  هـ( : 266الديار بكري، حسني بن حممد بن احلسن )ت 

 تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس. دار صادر، بريوت.

o ،هـ(848أبوعبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز )شمس  الذهبي :  

 .م0120. حتقيق: أمحد رفعت بدراوي. بريوت, الطب النبوي

o ( 702الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز : )هـ 

سري أعالم النبالء. حتقيق: شعيب األرناؤوط وأخرون. مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 م.0121هـ/0011 الثالثة، 

o  هـ( 532الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد )ت 

يق: عيل حممد بجاوي و حممد أبو الفضل إبراهيم. الفائق يف غريب احلديث واألثر. حتق

 دار املعرفة، لبنان. الطبعة الثانية.

o ،هـ(518أبوالقاسم حممود بن عمر بن أمحد جار اهلل )ت  الزخمرشي :  

 .هـ0010. القاهرة, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

o هـ( : 854)ت  ابن زنجويه، أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلراساين 

األموال. حتقيق: شاكر ذيب فياض. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 .م0129/هـ0019 األوىل، الطبعة. السعودية –اإلسالمية 

o هـ( : 308الرسقسطي، قاسم بن ثابت بن حزم العويف )ت 

الدالئل يف غريب احلديث. حتقيق : حممد عبد اهلل القناص. مكتبة العبيكان، الرياض، 

 م.2110هـ/0022
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o حممد بن سعد بن منيع البرصي اهلاشمي البرصي البغدادي  ابن سعد، أبو عبد اهلل

  : هـ(612)ت

بريوت, دار الكتب العلمية، . حتقيق: حممد عبد القادر عطا .الطبقات الكربى

 اجلزء األول. .م0111هـ/0001

o ،ـ(ه880بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )تأبو عبيد القاسم  ابن سالم  : 

 .م0111. حتقيق: خليل حممد مهراس. القاهرة, كتاب األموال

o ،هـ( 133أمحد بن عيل احلسني )  عبد اهلل بن نور الدين عيل بن السمهودي 

. األوىل الطبعة. بريوت –دار الكتب العلمية  .وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى

 .هـ0001

o هـ(583: أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد الغثعمي )ت السهييل 

 .م0191. اجلزء الرابع. القاهرة, الروض األنف

o ،هـ(730)ت  أبو الفتح حممد بن حممد ابن سيد الناس 

 . اجلزء األول. الطبعة ثانية. بريوت,عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري

 .م0110 املكتبة اإلسالمية،

o  هـ( 052ابن سيده، أبو احلسن عيل بن إسامعيل املريس )ت 

املخصص. اجلزء الثالث. حتقيق: خليل إبراهيم جفال. دار إحياء الرتاث العريب. 

 م.0119هـ. 0001بريوت. الطبعة األوىل. 

o  ( 800الشافعي : أبو عبد اهلل حممد بن إدريس )ت 

هـ(. حتقيق وختريج: ماهر ياس ن 101املسند. ترتيب: سنجر بن عبد اهلل اجلاويل )ت 

 م.2110هـ/0021فحل. رشكة غراس للنرش والتوزيع، الكويت. الطبعة األوىل، 

o  هـ(800الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس ) ت 

 . م0190تصحيح: حممد زهري النجار. اجلزء الثالث. القاهرة,  األم.
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o ،هـ( 626زيد عمر بن عبيدة بن ريطة النمري )ت  أبو ابن شبة:  

 .هـ0011. حتقيق: فهيم حممد شلتوت. الطبعة الثانية. جدة, تاريخ املدينة املنورة

o  ( 4850الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل اليمني : )هـ 

نيل األوطار ورشح منتقى األخبار. حتقيق: عصام الدين الصبابطي. دار احلديث، 

 م.0110هـ/0000 ، 0مرص. ط

o هـ(208بن يوسف الشامي : )ت  الصاحلي، حممد 

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد وذكر فضائله وأعالم نبوته وأحواله وأفعاله يف 

املبدأ واملعاد. حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، و عيل حممد عوض. دار الكتب العلمية، 

 .م0110/هـ0000 األوىل، الطبعة. لبنان –بريوت 

o  هـ( : 760الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل )ت 

الوايف بالوفيات. حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي املصطفى. دار إحياء الرتاث، بريوت. 

 م.2111هـ/0021

o  هـ(250ابن الضياء، هباء الدين أبو البقاء حممد بن أمحد القريش )ت 

الرشيفة والقرب الرشيف. حتقيق: عالء تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة 

 الثانية، الطبعة. لبنان –إبراهيم وأيمن نرص. دار الكتب العلمية، بريوت 

 .م2110/هـ0020

o  هـ( 360الطرباين، أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ) ت 

 –مكتبة ابن تيمية املعجم الكبري. حتقيق: محدي بن عبد املجيد السلفي. دار النرش: 

 الطبعة الثانية. القاهرة. 

o  هـ( 360الطرباين، أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ) ت 

املعجم األوسط. اجلزء السادس. حتقيق طارق عوض اهلل حممد وعبد املحسن إبراهيم 

 احلسيني. دار احلرم ن، القاهرة.
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o هـ( 340بن يزيد ) ت  الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير 

جامع البيان يف تأويل القرآن. حتقيق: أمحد حممد شاكر. مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 م.2111هـ/ 0021  األوىل،

o  هـ( 384الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي )ت 

 .هـ0000. اجلزء األول. اهلند, مشكل اآلثار

o  هـ( 253مخارويه الدمشقي )ت ابن طولون، شمس الدين حممد بن عيل بن 

إعالم السائل ن عن كتب سيد املرسل ن. حتقيق: حممود األرناؤوط. الرسالة، بريوت. 

 م.0121هـ/0011 الطبعة الثانية، 

o ،أمحد بن عبد احلميد العبايس 

 ..ت(د. تصحيح: محد اجلارس. املدينة , )عمدة األخبار يف مدينة املختار

o هـ( 574ن احلسن بن هبة اهلل الدمشقي )تابن عساكر، أبو القاسم عيل ب 

، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكر للطباعة والنرش 12تاريخ دمشق. اجلزء 

 م.0111هـ. 0001والتوزيع. 

o هـ( 323الفارايب، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت 

الرابع. حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار. دار  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. اجلزء

 م.0121هـ 0010العلم للمالي ن، بريوت. الطبعة الرابعة. 

o ،هـ( 738بن عيل بن حممود بن حممد بن عمر  )ت  عامد الدين إسامعيل أبو الفداء 

 .م0119. اجلزء الثاين. بريوت, املخترص يف أخبار البرش

o هـ(738يل بن حممود بن حممد بن عمر )ت أبو الفداء، عامد الدين إسامعيل بن ع  

 .م0201, باريس. ديالث: حتقيق. تقويم البلدان

o  هـ(485أبو يعىل حممد بن احلسني )تابن الفراء، القايض 

 .م0120. تصحيح: حممد حامد الفقي. بريوت, األحكام السلطانية
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o هـ( 470اخلليل، أبو عبد الرمحن بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي )ت 

 الع ن. حتقيق: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة اهلالل.

o  هـ( 4000أبو الفرج نور الدين عيل بن إبراهيم بن أمحد احللبي )ت 

 –السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األم ن واملأمون. دار الكتب العلمية، بريوت 

 هـ.0021الطبعة الثانية،  لبنان،

o هـ(365بن حممد بن إسحق اهلمداين )ت أبو بكر أمحد بو عبد اهلل ابن الفقيه، أ 

 .م0221. ليدن, كتاب البلدان

o ،طاهر جميد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي أبو الفريوز آبادي  

  هـ(247)ت 

 .0191. حتقيق: محد اجلارس. الرياض, املغانم املطابة يف معامل طابة

o هـ(803بن سليامن الكويف األحول ) حيي بن آدما القريش، أبو زكري 

 .م0112. حتقيق: أمحد حممد شاكر. بريوت, كتاب اخلراج

o ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي األندليس  القرطبي

  هـ(283)ت

 .هـ0092. القاهرة, اجلامع ألحكام القرآن

o هـ(284)ت الفزاريأبو العباس أمحد بن عيل  ،القلقشندي  

 .. ت(د. اجلزء الرابع. القاهرة, )صبح األعشى يف صناعة اإلنشا

o  هـ( 754ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن شمس الدين اجلوزية ) ت 

 الطب النبوي. دار اهلالل، بريوت.

o هـ( 770بن عمر بن ضوء القريش الدمشقي )ت  : أيب الفداء إسامعيلابن كثري 

 .م0120. اجلزء الثالث. بريوت, النبوية السرية
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o  هـ(770بن عمر بن ضوء القريش الدمشقي )ت  إسامعيلابن كثري، أبو الفداء 

تفسري القرآن العظيم. حتقيق: سامي بن حممد سالمة. دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة 

 م.0111هـ/0021الثانية، 

o هـ( 770القريش الدمشقي )ت  ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر 

 م.0122هـ/0012البداية والنهاية. حتقيق: عيل شريي. دار إحياء الرتاث العريب، 

o هـ(873ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )ت 

 .السنن. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. باب ما جاء يف غسل النبي 

o هـ(075بة اهلل بن جعفر )تابن ماكوال، سعد امللك أبو نرص عيل بن ه 

اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب. اجلزء 

 م. 0111هـ. 0000الثالث. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل. 

o  هـ( 050املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد البرصي البغدادي )ت 

 نية. دار احلديث، القاهرة.األحكام السلطا

o  هـ( 275املتقي اهلندي : عالء الدين عيل بن حسام الدين ابن قايض خان )ت 

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال. اجلزء الثالث. حتقيق: بكري حياين وصفوة 

 م.0120هـ. 0010السقا. مؤسسة الرسالة. الطبعة اخلامسة. 

o  يوسف بن يعقوب ابن حممد الشيباين الدمشقي )ت ابن املجاور، مجال الدين أبو الفتح

 هـ( : 620

 .م0110, ليدن. لوففرين أوسكر: حتقيق  صفة بالد اليمن.

o هـ(4805مرتىض الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني )ت 

 تاج العروس من جواهر القاموس. دار اهلداية.
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o هـ( 846الرمحن بن يوسف)ت املزي، أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن عبد 

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال. حتقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة, 

 م.2991هـ/2211بريوت. الطبعة األوىل, 

o هـ(360أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل)ت : املسعودي  

 .م0191. بريوت, مروج الذهب ومعادن اجلوهر

o ،هـ(704أمحد بن خالد األنصاري املدين )ت:حممد  مجال الدين أبوعبداهلل املطري  

 :. حتقيق: حممد بن عبد املحسن اخليالالتعريف بام أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة

 .هـ0012املدينة املنورة, 

o  ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل األنصاري الرويفعي

 هـ(744األفريقي )ت

 هـ.0000بريوت، الطبعة الثالثة،  دار صادر. -. طلسان العرب

o  ( 030أبو نعيم األصبهاين : أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق )هـ 

، 0الطب النبوي. حتقيق: مصطفى خرض دونمز الرتكي. دار ابن حزم، بريوت. ط

 م.2119

o ،هـ(062بن حممد بن عيل الواحدي الشافعي ) أبو احلسن عيل بن أمحد النيسـابوري  

 .م0111. مرص, النزول أسباب

o  هـ(843ابن هشام : أبو حممد مجال الدين عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي ) ت 

. حتقيق: مصطفى السقا, إبراهيم األبياري, عبداحلفيظ شلبي. القاهرة, السرية النبوية

 .م0109

o  :هـ( 330أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب )تاهلمداين 

 .م0110, القاهرة. ابن بلهيد النجدي: قحتقي. صفة جزيرة العرب
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o هـ(807بن واقد السهمي )تأبو عبد اهلل حممد بن عمر  ،الواقدي 

 .011. ص0199. اجلزء الثاين. اكسفورد, جونز. حتقيق: مارسدن كتاب املغازي

o  ،هـ(824عيل )ت  أبوبكر أمحد بنابن وحشية النبطي :  

 .م0110/ هـ0010. املجلد األول. بغداد. املوردكتاب النخل. 

o هـ(820، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح )تاليعقويب 

 .112. ص م0212. ليدن, البلدان

o ،هـ(820بن جعفر بن وهب بن واضح )ت  :أمحد بن أيب يعقوب اليعقويب  

 . 202. صم0191. اجلزء األول. بريوت, تاريخ اليعقويب

o  هـ( : 307أبو يعىل، أمحد بن عيل بن املثنى بن حييى التميمي املوصيل )ت 

 األوىل، الطبعة. دمشق –مسند أيب يعىل. حتقيق: حس ن سليم أسد. دار املأمون للرتاث 

 .م0120/هـ0010

o هـ(428، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش األنصاري )ت أبو يوسف 

 .م0111, بريوت .كتاب اخلراج
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 ثانيًا: املراجع:

 أمحد إبراهيم الرشيف -

 .م0191, مكة واملدينة. القاهرة

 أمحد عيسى -

 .م0100 .. مرصتاريخ النبات عند العرب

 هـ(4080أمحد خمتار عبد احلميد عمر )ت  -

 م.2112هـ. 0021معجم اللغة العربية املعارصة. عامل الكتب. الطبعة األوىل. 

 م(4280األلويس، حممود شكري )ت  -

 .م0122, القاهرة. تاريخ نجد

 : توفيق برو -

 .م2110-ه2211الثانية،  . دار الفكر. إعادة الطبعةتاريخ العرب القديم

  :جون باجوت غلوب -

 .0190. ترمجة: خريي محاد. القاهرة, بغداد, الفتوحات العربية الكربى

  دتيلق تسلس وآخرون: -

 .م0112، التاريخ العريب القديم. ترمجة: فؤاد حسنني. القاهرة

 هـ( : 4300رينهارت بيرت آن دوزي ) -

تكملة املعاجم العربية. اجلزء السادس. ترمجة حممد سليم النعيمي. وزارة الثقافة واإلعالم، 

 م. 2111-0111اجلمهورية العراقية. الطبعة األوىل من 

 :بن األصبغ عرام السلمي، -

عليها من األشجار وما فيها كتاب أسامء جبال هتامة وسكاهنا وما فيها من القرى وما ينبت 

 .م0110(. حتقيق: عبد السالم هارون. القاهرة, 2. نوادر املخطوطات )"املياه من 
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  :سيد مظفر الدين ناديف -

 .م0119جلنة البيان العريب. . عبدالشايف غنيم: ترمجة. التاريخ اجلغرايف للقرآن

 هـ( : 4034عاتق بن غيث البالدي )ت -

معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية. دار مكة للنرش والتوزيع، مكة املكرمة، الطبعة 

 م.0122-هـ0012األوىل، 

  :عبد الرمحن الطيب األنصاري -

يف الندوة العاملية الثالثة  بحث قدم. األحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية

 م.0122جامعة الرياض.  -لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية

  :عبد العزيز إبراهيم العمري -

 .م .0112احلرف والصناعات يف احلجاز يف عرص الرسول 

  :عبد اللطيف الغامدي  -

 العدد, السنة السادسة, جملة الرشق األوسط ". أرض العنب والرمانبستان مكةالطائف: "

 م.0110يوليو ,  291

  :عبد اهلل الوهيبي -

السنة . 0جملة كلية اآلداب, جامعة الرياض, مج "احلجاز كام حدده اجلغرافيون العرب"

 .م0111. األوىل

  :عبد الوهاب عزام -

 .م0190. سلسلة اقرأ. القاهرة, مهد العرب

  :  عبداهلل بن عبدالعزيز -

 م .0122الرياض, . جمتمع املدينة يف عهد الرسول 
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  : عيل عيل صبح -

, 1. املجلد 19, السنة 0جملة العرب الدولية . العدد  "تصوير القرآن الكريم حلرفة الزراعة"

 .م0121سبتمرب. جدة, 

  عون الرشيف قاسم: -

. طبعة ثانية. "دراسة يف وثائق العهد النبوي" نشأة الدولة اإلسالمية عىل عهد الرسول 

 م.0120بريوت,  القاهرة, 

 جون باجوت غلوب :  -

 0190. ترمجة: خريي محاد. القاهرة, بغداد, الفتوحات العربية الكربى

  :غوستاف لوبون -

 .م0102. بريوت. الطبعة الثانية: عادل زعيرت. حضارة العرب. ترمجة

 فتحي حممد أبو عيانة:  -

 م.0110اجلزيرة العربية. اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية.  دراسات يف جغرافية شبه

  :فؤاد محزة -

 .م0100القاهرة، . قلب جزيرة العرب

 . سيديوs.أ.ك -

 .م0210, القاهرة. خالصة تاريخ العرب

  :كارل بروكلامن -

 .م0191, بريوت. طبعة رابعة. رينية أم ن: ترمجة. تاريخ الشعوب اإلسالمية

  :  هـ(4328بن حممد احلسني اإلدرييس )ت حممد عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين، -

الرتاتيب اإلدارية والعامالت والصناعات واحلالة العلمية التي كانت عىل عهد تأسيس 

 .هـ0001املغرب,  .اإلسالمية يف املدينة املنورة العلمية املدينة 
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  حممد السعيد إمام : -

 م.0120. القاهرة, حديث اإلسالم عن األشجار

 حممد بن حممد حسن رشاب -

 .هـ0000. بريوت –املعامل األثرية يف السنة والسرية. دار القلم، الدار الشامية، دمشق 

 حممد حسني هيكل :  -

 .210 ص .م0111. مرص, الطبعة الثالثة. يف منزل الوحي

  حممد محيد اهلل احليدر أبادي: -

 .م0120. الطبعة الرابعة. بريوت, جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة

  : حممد شوقي الفنجري -

 .20. صم0120( املذهب االقتصادي يف اإلسالم. عكاظ, 1سلسلة االقتصاد اإلسالمي )

 حممد حممود حممدين و طه عثامن الفراء :  -

 ر املريخ. الطبعة الرابعة.املدخل إىل علم اجلغرافيا والبيئة. دا

 مسعود حييى اآلغا :  -

اإلقطاع اإلسالمي يف العرص النبوي. اجلمعية التارخيية السعودية، الرياض. اإلصدار الثاين، 

 م.2119هـ/0021 

 نارص الدين األسد  -

 .م0119, مرص. مصادر الشعر اجلاهيل وقيمتها التارخيية

 هـ( 4002)ت  جواد عيل -

م. 2110هـ/0022دار الساقي. الطبعة الرابعة، . عرب قبل اإلسالماملفّصل يف تاريخ ال

 .م0119-م0191بريوت, 

  :حسن إبراهيم حسن -

 .م0102, القاهرة. اجلزء األول. تاريخ اإلسالم السيايس
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  :عبد اهلل بن عبد العزيز -

 م .0122. الرياض, جمتمع املدينة يف عهد الرسول 

 فيليب حتي:  -

 م0191. طبعة رابعة. بريوت, 0ج. تاريخ العرب املطول

 دائرة املعارف اإلسالمية.  -

 م.0112ه/0002اجلزء السادس، الطبعة األوىل، . مركز الشارقة لإلبداع والفكر

 ثالثًا : الصحف واملجالت:

 .م0110, مارس/ 02. 012. العدد صحيفة السودان احلديث -

 (.م0120-ه0011) 20 السنة 02 العدد -بغداد–جملة الرسالة اإلسالمية  -

 رابعًا: املصادر األجنبية:

- E12, S.u. Al Madina. P. 83. 

- K. S. Twitche11. Saudi Arabia Prinction. Newjersey, 

1974. p.5. 

- Watt. W. M. Muhamed at Madlina, Oeford.  1960. p. 250. 

- Wikiwand ST .United Nations ST/CS/SER.A29/Add.2 18 

Augest 1994. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فهرس احملتويات
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................. الفصل األول
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.التنظيامت الزراعية يف شبه اجلزيرة قبل اإلسالم

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ....................... موقع بالد العرب:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............. أقسام شبه اجلزيرة اجلغرافية:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................... -نجد :
ـــاز :  ة غري معّرفة.خطأ! اإلشارة املرجعي ................................ -احلجـ

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................................. -اليمــن:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................ العـــروض:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ...................... التنظيامت الزراعية:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................................... :املناخ

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................... تنظيامت مصادر املياه:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................................. ة:األودي

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................ وادي العقيق:
 املرجعية غري معّرفة. خطأ! اإلشارة ................... نيب:واديا مهزور ومزي

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................... املياه السطحية:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................. النزاع حول مصادر املياه:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ... تنظيم ملكية األرض الصاحلة للزراعة:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......................... تنظيامت الري:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............... تنظيامت اإلنتاج الزراعي:
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ..................... أخصب بالد العرب:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............... تنظيامت احلامية الزراعية:
 اإلشارة املرجعية غري معّرفة. خطأ! .............. تنظيامت التصنيع الزراعي:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................ -الشعر الزراعي:
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............... التنظيامت الزراعية النبوية: الفصل الثاين

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........... التنظيامت الزراعية يف املدينة :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ....................... يثرب قبل اهلجرة :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........ املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ......................... اإلقطاع النبـوي:

 فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري معرّ  ................... تنظيم إقطاع األرايض:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ...................... األرض:استصالح 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........ إرشاك القبائل يف فالحة األرض:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......................... إقطاع الداريني:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ...... األفراد يف التنظيم الزراعي:مشاركة 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................. إقطاع الزبري بن العوام :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........... إقطاع أبيض بن محـال العجيل :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ...................إقطاع جماعة بن مرارة :

 غري معّرفة. خطأ! اإلشارة املرجعية ................ إقطاع حريث بن حسان :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ....... إقطاع راشد بن عبد رب السـلمي :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......................... إقطاع استثامر:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................ إقطاع تأليف:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ......................... إقطاع اجتامعي:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................. إقطاع ثنائي:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ......................... إقطاع القادرين:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................... إقطاع موازنة:

 املرجعية غري معّرفة.خطأ! اإلشارة  ........................... إقطاع مكرمة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ......................... اإلقطاع اخلاص:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................. تنظيم االقطاع بعد خيرب:
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......................... اإلقـرار النبـوي:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ...................... إقرار إلزام وإلتزام:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................... إقرار استقرار:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................... إقرار قبيل:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ...................... إقرار دومة اجلنـدل:

 اإلشارة املرجعية غري معّرفة.خطأ!  .................... إقرار جديدة :مفاهيم 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................... تنظيامت إقطاع املياه:
 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.تنظيامت الري النبوية يف املدينة: الفصل الثالث

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................ الري من األودية:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......... من اآلبـار والعيـون: تنظيم الري

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ....................... السقي من اآلبار:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ....................... الري من العيون:

 اإلشارة املرجعية غري معّرفة.خطأ!  .......... ودورها يف خدمة الناس:اآلبار 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................... بئر رومة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .............................. بئر أريس:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................ بئر مجل:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................. بئر حاء:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .............................بئر جاسوم:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................. بئر بضاعة:

 فة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري معرّ  .......................... آبار الّرحضية:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................. بئر غرس :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................... بئر أرمى:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ..............................بئر معونة :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................. بئر أنا :
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................... بئر األعواف:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................ بئر اليسرية :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .............................. بئر العهن:

 غري معّرفة.خطأ! اإلشارة املرجعية  .............................. بئر البصة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ......... وامليـاه السطحية :الري باألمطـار 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........... حتديث وسائل الري القديمة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................. تنظيم الري باخلزانات:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .............. إنشاء مشاريع ري جديدة :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......................... االنسيايب: الري

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................... رشاج احلّرة :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................. تنظيم النشاط الزراعي:

 ملرجعية غري معّرفة.خطأ! اإلشارة ا ..................... تنظيم حدود الزرع:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............. تنظيامت الزراعة املختلطة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............. تنظيم ترشيعات نقل املنتج:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ... تفضيل العمل الزراعي عىل التجاري:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............. املناطق الزراعية وحماصيلها:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .............. تنظيم محاية املزارع الكبرية:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............. األدوات واآلالت الزراعيـة :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................... تنظيم زراعة النخيـل :

إلشارة املرجعية غري خطأ! اتنظيم استخدام املنتجات الزراعيـة يف التداوي :

 معّرفة.
 

خطأ! اإلشارة املرجعية غري تنظيامت الغطاء النبايت والشجري: الفصل الرابع

 معّرفة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................................. النبـات:
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ..................... منع احتكار املراعي:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........................ احلمــى :تنظيامت 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ..................... احلمـى قبل اإلسالم:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................ أيام املراعي:

 ة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرف ........... تنظيامت احلمى يف اإلسالم :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............. تنظيم رعي احليـوان وعلفـه:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ........ تنظيامت محاية الغطاء الشجري:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ....................... جتديد حتريم مكة:
 

خطأ! اإلشارة املرجعية غري : تنظيم املامرسات والبيوع الزراعيةالفصل اخلامس

 معّرفة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ..................... تنظيم كراء األرض:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................. :املسـاقاة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................................. املزارعـة:

 ري معّرفة.خطأ! اإلشارة املرجعية غ ............................ إحيــاء املـوات:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......................... إحيــاء األرض :

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ................... تنظيم البيوع الزراعية:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .................................. املزابـنـة:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ......................... التمـر:تنظيم بيـع 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......النهي عن بيع الثمرة قبل صالحها:

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ....................... تنظيم بيـع الفاكهـة:
 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ..................................... الـــخـــاتـــمـــة

 رجعية غري معّرفة.خطأ! اإلشارة امل ........................... مصادر واملراجعالـــ

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. ............................ فهرس املحتويات
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